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dŸwiêki. Uda³o siê te¿ sk³oniæ do zagrania i
zaœpiewania kursantów Marysiê i Tomka,
którzy  pocz¹tkowo bali  siê chyba
mamuciego towarzystwa oraz Nowego, u
którego chcieli zdawaæ egzamin. Szybko
jednak zaaklimatyzowali siê i chyba zdziwili
nieco, ¿e mamuty podchwyci³y ich repertuar
(np. popularne niegdyœ ,,Pomarañcze”
WoŸniaka). Uda³o siê te¿ sk³oniæ do
uderzenia w struny  Tomaszka, który
wykona³ swoje dwa sztandarowe utwory
,,Jumbo Jet'a” i ,,Bagno”, a co siê przy tym
naopowiada³ ... Stasiu zaœpiewa³ natomiast
solo, a'capella o tym jak ,, ...bêdzie ju¿ stary,
zgrzybia³y...”.

A rano w lej¹cym deszczu wracaliœmy
do domów. Wyje¿d¿aj¹c z Jackiem Piecem
pomogliœmy jeszcze Piotrkowi Michnolowi
wyci¹gn¹æ z podwórka i uruchomiæ jego
zmamucia³ego Merca. Gdy bezskutecznie
próbowaliœmy go pchaæ w cztery osoby,
Wanda rzuci³a do Piotra: “...a nie mówi³am,
¿eby kupiæ malucha...”.

Uwaga! Ze wzglêdu na skromne mo¿liwoœci
finansowe redakcji oraz Ko³a prosimy o
ewentualn¹, dobrowoln¹ zrzu tkê na
pokrycie kosztów ksero i wysy³ki pisma,
oczywiœcie jeœli uznacie, ¿e pomys³
wydawania czegoœ takiego jest dobry.

ERG-93
2-3.X.93 odby³ siê po roku przerwy

ko lejny ERG. Tym razem miejscem
zakoñczenia by³o schronisko w Roztoce w
Tat rach . Wœród ok. 40 uczestników
dominowa³y mamuty. Zjawili siê tacy
osobnicy jak Kajetan, prezes czyli Nowy,
Piotr Michnol z ¿on¹, Tomaszek z ¿on¹,
Jacek Piec z ¿on¹, Stasiu Krawiec, Jasiu
Kowalik, Boguœ i Dziouszka Krztoniowie,
ca³e rodziny Sianosów i Siudutów oraz ni¿ej
podpisany z ¿on¹. Prócz ¿on, uczestnikami
ERG'u by³ Wojtek Jêdrysik z dwoma
,,m³odymi” -  tym razem p³ci ¿eñskiej,
dwójka kursantów i nieliczni krewni i
znajomi. Z m³odszych Harnasi przybyli -
Je¿ Maruda, Champion Œliwa (oczywiœcie
na rowerze), Albert (mo¿e to ju¿ te¿
mamut?) oraz kierownik ERG'u - czyli
DŸwiedŸ (Micha³ Spek) z siostr¹.

W sobotê w porywach nadchodz¹cego
halnego poszczególne podgrupy zdobywa³y
szczyty (a czêœciej prze³êcze - m.in. ¯abi¹
p. Bia³czañsk¹, Wrota Cha³ubiñskiego,
Krzy¿ne, prze³. pod Ch³opkiem), b¹dŸ
doje¿d¿a³y na miejsce zakoñczenia. Niestety
miejsce zakoñczenia wybrane nieopatrznie
przez m³odszych Harnasi zmusi³o niektóre
mamuty do u¿ycia w³asnych koñczyn na
ostatnim odcinku drogi niedostêpnym dla
ich pojazdów. Tym niemniej wszyscy,
którzy mieli dotrzeæ, dotarli.

Program mimo zapowiedzi nie zosta³
przygotowany i zosta³o z niego jedynie
has³o przewodnie: ,,Komuno wróæ”. Nikt
siê tym jednak specjalnie nie przej¹³ i
zabawa zrobi³a siê sama. Zgodnie z has³em
wydano kartki uprawniaj¹ce do otrzymania
kawa³ka ciasta, którego zreszt¹ brak³o, by³y
przemówienia, portrety wodzów, by³ te¿
jeden czerwony krawat. Poza tym by³o
œpiewanie. Na szczêœcie mamuty nie
zapomnia³y jeszcze jak wydobywaæ z siebie

S£OWO WSTÊPNE
Bêd¹c na ERG-u nasz³a miê myœl a¿eby zostaæ koleg¹ redaktorem

jakiegoœ pisma. Ale dla kogó¿ tu pisaæ? Niejaki Je¿ Maruda od roku wydaje
ciesz¹cego siê du¿ym zainteresowaniem ,,Harnasia Review” bêd¹cego
Ÿród³em informacji oraz forum czynnych cz³onków Ko³a. Ta dzia³ka zosta³a
wiêc ju¿ zajêta i nie ma sensu robiæ mu konkurencji. A wiêc, jako ¿e jestem
nie najm³odszym ju¿ Harnasiem, ale za to jeszcze czynnym cz³onkiem Ko³a,
postanowi³em zrobiæ pismo dla innych nienajm³odszych Harnasi, których
kontakty z ko³em sta³y siê luŸniejsze ni¿ moje, ale którzy s¹ nadal
zainteresowani tym co dzieje siê w naszym œrodowisku.

Mam nadziejê, ¿e wszystkie mamuty d³ugo oczekiwa³y na ukazanie siê
ich w³asnego za przeproszeniem ,,organu”. Chcia³bym aby ,,Mammuthus
Montanus” informowa³ Was raz na jakiœ czas - np. raz na miesi¹c - co
zdarzy³o siê w Kole oraz co jest planowane w najbli¿szym czasie, jaka jest
aktualna sytuacja i kto jest kim. Chcia³bym te¿, aby ,,MM” by³ równie¿
redagowany przez Was. Dostarczajcie swoje teksty np. o tym gdzie byliœcie
na wakacjach czy w czasie weekendu, jak ciekawie spêdziæ wakacje z dzieæmi,
jakie plany i pomys³y macie na przysz³oœæ. ,,MM” mo¿e staæ siê swoist¹
skrzynk¹ kontaktow¹ i odœwie¿yæ nasze dawne znajomoœci i przyjaŸnie. Myœlê,
¿e pomimo wielu obowi¹zków i k³opotów zwi¹zanych z codziennym ¿yciem
mo¿emy jeszcze znaleŸæ trochê czasu aby siê spotkaæ w górach i przypomnieæ
sobie jak to kiedyœ bywa³o. O tym, ¿e jest nam to potrzebne œwiadczy liczna
frekwencja na imprezie z okazji Dnia Dziecka w Mirowie oraz na ostatnim
ERG‘u, który zdominowa³o starsze i œrednie pokolenie Harnasi.

J.G.

MM otrzymywaæ bêd¹ drog¹ listown¹ lub do r¹k w³asnych te mamuty,
które choæ raz pojawi¹ siê na zebraniu lub imprezie SKPG, lub te¿ w
inny sposób wyra¿¹ swoje zainteresowanie tym co siê dzieje w Kole.
Nie zabrania siê te¿ wtórnego powielania pisma w celu dalszego
rozpowszechnienia.

Redakcja proponuje
zorganizowanie wspólnego
mamuciego Sylwestra z dzieæmi
gdzieœ w górach - najlepiej
niedaleko, bo Sylwester wypada
w pi¹tek. Oczekujemy
pomys³ów, propozycji i
chêtnych do zorganizowania
imprezy. Ze swej s trony
umo¿liwimy zamieszczenie
wszelkich informacji o
imprezie.

G

Nak³ad 40 egz.



TO MA BYÆ
W 6-7.XI.93 - kolejny termin
egzaminu praktycznego. Rejon
jeszcze nieznany, sk³ad komisji
byæ mo¿e zbli¿ony do poprzed-
niego.
W 11-14.XI.93 - 1 dzieñ urlopu i
cztery dni wolnego - mo¿e by tak
gdzieœ wyjechaæ ?
Kurs wybiera siê w pasmo Polic i
na Orawê.
W 23.XI.93 - jeœ li nic siê nie
zmieni odbêdzie siê WALNE.
W 3.XII.93 - koncert Orkiestry
p.w. Œw. Miko³aja w Kêdzie-
rzynie, dzieñ póŸniej na Szczyt-
kówce.

EGZAMINY
W tym roku zmieniona zosta³a

koncepcja egzaminu praktycznego.
Topografiê kursanci zdaj¹ przed
praktycznym - teoretycznie. Na
samym praktycznym maj¹ siê
natomiast wykazaæ bardziej ni¿
dawniej umiejêtnoœci¹ prowadzenia
grupy, u³o¿enia trasy, orientacji w
terenie, umiejêtnoœci (nie nadmier-
nego) korzystania z mapy i ogólnie
improwizacji  w mniej znanym
terenie. Uznano, ¿e egzamin mo¿e
siê odbywaæ nawet poza tzw.
terenem uprawnieñ. Pierwszy termin
ju¿ siê odby³ 9-10.10.93. Dwie trasy
wiod³y z Suchej i Makowa na Halê
Krupow¹. M³odzi przewodnicy i
osoby towarzysz¹ce (w tym dzieci -
Kuba Siudut) skutecznie symulowali

niesforne wycieczki. Zdaj¹cych by³o
siedmioro, zda³o troje - Zbyszek,
Marysia i Anka. Na Krupow¹ obie
grupy dotar³y po godz. 22. W sk³ad
komisji wchodzili: Kajetan, Maciek
Siudut, Darek Telinga i Jacek Ginter.
Wydaje s iê, ¿e nowa formu³a
egzaminu jest dobra, choæ trzeba
dopracowaæ szczegó³y np. koniecz-
noœæ wyegzekwowania zaliczenia
egzaminów z topografii. Na
pierwszym terminie poszliœmy w
tym wzglêdzie na pewne ustêpstwa.
Drugi termin 6-7 listopada.

P.S. W czasie egzaminu kol.
Marek Œ. wyjaœni³ etymologiê
nazwy Burdelowa Góra. Otó¿ jest to
góra poroœniêta lasem iglastym
nale¿¹ca niegdyœ do hrabiego
deLowa (Bór deLowa).

GÓRY I DZIECI - temat do dyskusji
Czy z dzieæmi mo¿na i czy nale¿y chodziæ po górach ? S³ysza³em na ten temat ró¿ne

opinie i to od osób, które same by³y bardzo aktywnymi góro³azami. I myœlê, ¿e opinie
nadal pozostan¹ podzielone. Jedni twierdziæ bêd¹, ¿e dziecku nie jest do szczêœcia potrzebne
nic prócz piaskownicy i jakiegoœ bajorka z wod¹, inni bêd¹ ca³ymi rodzinami wêdrowaæ
po œwiecie. Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e turystyka uprawiana rozs¹dnie i z uwzglêdnieniem
naturalnych potrzeb dziecka (w tym równie¿ tej chwili czasu na zabawê w piasku czy
b³ocie) na pewno nie szkodzi, a wrêcz pomaga w rozwoju. To prawda, ¿e dziecko nie
zapamiêta nazw, szczegó³ów terenu, nie przyswoi sobie informacji o zwiedzanych obiektach.
Ale dziecko, które z rodzicami zwiedza œwiat zapamiêta na pewno jedno - ¿e ten nasz œwiat
nie koñczy siê na jego w³asnym podwórku i mistycznej piaskownicy, ¿e ma ró¿ne oblicza,
¿e jest ró¿norodny i ciekawy. Wra¿enia odbierane przez dziecko podczas wêdrówki s¹
zapewne inne ni¿ nasze, ale "s¹". I nikt mi nie powie, ¿e kontakt z przyrod¹ od wieku
nawet niemowlêcego nie ma pozytywnego wp³ywu  na rozwój dziecka. Przyznajmy wiêc,
¿e nasza niechêæ do wêdrowania z dzieæmi  wynika raczej z tego, i¿ jest to trudne dla nas
rodziców - gdy¿ wymaga to od nas wiêkszego wysi³ku organizacyjnego, fizycznego,
koncepcyjnego. Dlatego te¿ proponujê, aby wszyscy ci, którzy spêdzaj¹ jednak wolny czas
z dzieæmi w sposób aktywny napisali o tym do MM. Myœlê, ¿e inni chêtnie skorzystaj¹ ze
sprawdzonych pomys³ów i doœwiadczeñ. Nie chodzi o jakieœ ekstremalne wyczyny, ale
równie¿ o zwyk³e wycieczki czy wyjazdy wakacyjne o charakterze ciekawszym ni¿ wczasy
nad morzem. A mo¿e ktoœ zabierze g³os na powy¿szy temat ? Ze swej strony obiecujê
przedstawiæ ju¿ w nastêpnym numerze tekst o moich tegorocznych wakacjach w Ma³ej
Fatrze z dzieæmi.

J.G.

Inauguracyjny wyk³ad odby³ siê
13.10.93 przy udziale Gerda i
Milimetra. Drogie Mamuty, spró-
bujcie w ramach odm³odzenia siê
zaszczyciæ swoj¹ obecnoœci¹ któryœ
z kursowych wyjazdów - to na-
prawdê odm³adza. O planowanych
wyjazdach kursowych bêdziemy
starali siê informowaæ w MM.

KURS
Nowy kurs prowadzi Szczepan

(Andrzej Starosolski) i Marek
Œwiech zwany czasem KoszMar-
kiem. W sk³ad  kierownictwa mia³
te¿ wchodziæ Champion Œliwa
(Wojtek Œliwiñski), ale dobrowolnie
zrezygnowa³, uznaj¹c, i¿ móg³by
stanowiæ element zbyt destrukcyjny.

TO BY£O
4 25.IX.93 - Wrzosowisko, czyli
festiwal piosenki turystycznej w
Kêdzierzynie-KoŸlu organizo-
wany przez klub ,,Wrzosy”,
prowadzony przez Harnasia
Radka Trusia.
4 4.X.93 - ERG (patrz str.1)
4 13.X.93 odby³ siê pierwszy
wyk³ad nowego kursu. Zg³osi³o
siê ok. 40 osób.
4 20.X.93 - kolejny wyk³ad kursu
prowadzony przez Piotrka
Coghena przybra³ formê
happeningu w postaci pokazu
mody górskiej. Udzia³ wziê³o
wielu m³odszych Harnasi. Ca³oœæ
uwieczniona zosta³a ponoæ na
video.
4 22-24.X.93 MOONRAID czyli
rajd ksiê¿ycowy w wykonaniu
Radka i Je¿a. By³o 20 osób w tym
11 nowych kursantów. Impreza
odby³a siê w Górach Sto³owych.

W katowickim dodatku
Gazety Wyborczej z dnia 30.10.93
ukaza³ siê artyku³ naszego kolegi
Wojtka Œliwiñskiego (zwanego
Œliw¹, a przez Je¿a - Championem
Œliw¹) o zabytkach Kapadocji,
ilustrowany zdjêciami samego
prezesa. Polecamy odszukaæ i
przeczytaæ.

-
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WALNE
30 listopada, a wiêc w Andrzejki odby³o siê

Walne Zebranie SKPG. Obradom przewodni-
czy³ przebrany w autentyczn¹ togê Radek, a w
drugiej czêœci by³y prezes czyli Nowy. Doœæ
niespodziewanie nie by³o tym razem problemów
z obsadzeniem kandydatury prezesa. Zosta³ nim
po raz drugi (po dwóch latach przerwy) Radek
Truœ. Wysuniêto nawet propozycjê, aby Radek
z Nowym zmieniali siê od teraz na tym
stanowisku co drugi rok. A oto sk³ad nowej Rady
Ko³a:
Marek Œwiech, Joanna Cichocka (Kolczasta),
Micha³ Spek (DŸwiedŸ), Jaros³aw Jeziorski,
Lilianna Cader, Wojciech Aw³as (Chomiœ).

Jak widaæ mamy doœwiadczonego Prezesa i
doœæ m³od¹ Radê. Mo¿liwe, ¿e jest to dobry
uk³ad. Wybraliœmy te¿ Komisjê Rewizyjn¹ w
sk³ad której weszli Maciek Siudut, Nowy i Je¿.

Dyskusjê zdominowa³y dwa tematy:
wysuniêty przez Radka - raczej niefortunny  -
pomys³ stworzenia statusu cz³onka 'archiwal-
nego' maj¹cy na celu wyeliminowanie tzw.
martwych dusz, który doœæ szybko zosta³
odrzucony, oraz zg³oszona przez Kajetana
propozycja zajêcia siê utworzeniem przy Kole
klubu turystycznego skupiaj¹cego sympatyków,
niedosz³ych przewodników oraz tych, którzy
chcieliby coœ porobiæ, ale niekoniecznie w
charakterze przewodnika. Pomys³ mia³ zarówno
zwolenników jak i przeciwników. Wydaje siê,
¿e nowa rada podejmie temat, choæ w nieco
zmodyfikowanej formie. Osobiœcie s¹dzê, ¿e
sprawa ta dojrzewa ju¿ od jakiegoœ czasu i
wczeœniej czy póŸniej doczeka siê realizacji -
miejmy nadziejê, ¿e z korzyœci¹ dla Ko³a.

PROGRAM  NOWEJ  RADY
Prezes przedstawi³ kalendarz imprez i zamierzeñ na najbli¿sz¹ kadencjê. Czêœæ imprez ma ju¿

ustalony termin, czêœæ jedynie przybli¿one miejsce w kalendarzu. A oto one:
* Bal Ko³owy
* Blachowanie
* Mistrzostwa (chyba sportów zimowych)

Quadrathlon - Solnisko lub Zwardoñ
* 18-20.III. - Rajd na Powitanie Wiosny (dla

szkó³)
* 1-4.IV. Rajd Wielkanocny
* Impreza integracyjna (?)
* Festiwal Poezji Œpiewanej - Solnisko
* Rajd Szafranowy Gorczañski
* Wyjazd w Beskid Makowski

* 20 -  22.V. - Rajd Prezesa (urodzinowy !)
* Uczestnictwo w Wioœnie Gliwickiej
* Majówka
* Mecz z Watr¹
* 17-19.VI. - podsumowanie pó³roczne
* 24-26.VI. - Sobótka (?)
* 24-25.IX. Wrzosowisko
* 30.IX-2.X - ERG organizowany przez Zbyszka

Machulika i Je¿a, najprawdopodobniej na
S³owacji, byæ mo¿e znów w jakimœ zamku.

* Rajd dla szkó³ "Z³ota Jesieñ z Harnasiem"

,,Wrzosowisko“. Sam równie¿ œpiewa, gra na gitarze, komponuje wraz z w³asnym zespo³em Wariant R, który
ostatnio nagra³ kasetê  (do nabycia u autora). Interesuje siê przyrod¹, fotografi¹, krajoznawstwem. Jest autorem
tomika wierszy pt. ,,W krainê wiecznych poszukiwañ“ oraz tekstów piosenek. Preferuje góry typu beskidzkiego,
uprawia te¿ turystykê rowerow¹ (wakacyjny obóz rowerowy na Pogórzu). Ulubiona chatka Lachowice. Jest
romantykiem, a zarazem typowym cz³owiekiem czynu. ̄ yczymy mu aby nowy Sejm uchwali³ czas trwania doby
na co najmniej 48 godz., a wówczas byæ mo¿e zrobi wszystko co zamierza.

Marek Œwiech - ur. 30.05.66 (BliŸniêta), w Kole od 92, nr blachy 259, wysoki, szczup³y, w³osy krótkie kêdzierzawe,
zarostu brak, ubrany zwykle w obcis³¹ czerñ, stan wolny, pracuje w szkole jako ... œwietliczanka. Popularyzuje
ambitne formy turystyki wœród m³odzie¿y. Zwolennik jaskiñ, rowerów górskich, wspinaczki. Doskona³y rysownik,
autor wielu plakatów i projektów plastycznych dla Ko³a. Aktualny kierownik kursu. W Radzie v-ce prezes d/s
szkolenia.

Jaros³aw Jeziorski (Kura) - ur. 16.06.71 (BliŸniêta), w Kole od 92, blacha nr 256, wysoki, szczup³y, w³osy
krótkie, student III roku prawa, ulubione góry Bieszczady, w nowej Radzie bêdzie zajmowa³ siê kontaktami ze
œrodowiskiem szkó³ œrednich, m.in. organizacj¹ rajdów dla szkó³ oraz innymi formami reklamy i popularyzacji
turystyki i Ko³a w tych œrodowiskach.

Joanna Cichocka (Kolczasta) - ur. 5.10.73 (Waga), blachowana w 92, blacha 258, w³osy blond, zwykle  splecione
w warkoczyk, przezwisko pochodzi od noszonego z upodobaniem w czasie kursu swetra z 'kolcami' (stercz¹cymi
nitkami). Uparta, ambitna, chwilowo pracuje, zamierza studiowaæ pedagogikê specjaln¹. Ulubione góry: Bieszczady,
marzenie - podró¿ do Grecji. Posiada psa zjadaj¹cego kaktusy oraz d³ugow³osego chomika. Pobiera(³a?) lekcje gry
na gitarze u samej ̄ aby. W Radzie bêdzie pe³ni³a funkcjê sekretarza.

Micha³ Spek (DŸwiedŸ) - ur. 4.05.71 (Byk), w Kole od 92, nr blachy 260, wzrost wysoki, w³osy ciemno blond,
bujne, opadaj¹ce na ramiona lub spiête w kucyk, student V roku informatyki w Gliwicach, pochodzi z Pszczyny,
gdzie kieruje autorskim klubem turystycznym o wdziêcznej nazwie ZGON. Kierownik tegorocznego ERG-u.
Równie¿ gra na gitarze i œpiewa o czym mo¿e nie wszyscy mieli okazjê siê przekonaæ (Redakcja MM mia³a).
Skarbnik.

Lilianna Cader - ur. ??? blachowana w 93 z nr 267, w³osy ciemne, d³ugie, studentka ostatniego roku wychowania
przedszkolnego, ulubiony kolor chyba zgodny z imieniem - lila, preferowany typ turystyki - kameralne bacowania,
Beskidy, Bieszczady, Niski. Wed³ug zeznañ jej siostry podobno w ogóle niepunktualna. Chyba zbyt skromna,
gdy¿ Redakcja nie mog³a wyci¹gn¹æ od niej wiêcej zeznañ.

Wojtek Aw³as(Chomiœ) - ur. 10.06.75 (BliŸniêta), blachowany 93, z nr 266, wzrost wysoki, postura s³uszna, w³os
d³ugi bujny, blond, zwykle kucyk. Studiuje na I roku biologii UŒ, w zwi¹zku z czym preferuje góry lesiste z bujn¹
roœlinnoœci¹.  Widziano go równie¿ graj¹cego na gitarze. W Radzie zajmie siê m.in. organizacj¹ obozów zimowych.

NOWA RADA
Prezes - Rados³aw Jerzy Truœ - któ¿ nie zna Radka,

a jednak mo¿e nie wszyscy wszystko o nim wiedz¹.
Jest prezesem po raz drugi po dwóch latach przerwy.
Mieszka i pracuje jako lekarz w Kêdzierzynie KoŸlu.
Ur. 20.05.62 (Byk), w Kole od 1990 r. z blach¹ o
numerze 243. Prawdziwy cz³owiek renesansu, lub jak
kto woli cz³owiek - orkiestra. W rodzinnym mieœcie
pe³ni (³ ?) funkcjê radnego oraz prowadzi m³odzie¿owy
klub turystyczny ,,Wrzosy“. Ka¿dej jesieni od kilku lat
z tym¿e klubem organizuje maj¹cy coraz wiêksze
powodzenie festiwal piosenki turystycznej

Drogie Mamuty!
Ten numer MM Redakcja musia³a jeszcze wype³niæ twórczoœci¹ w³asn¹. Zapowiedzia³o siê ju¿

jednak kilku autorów i myœlê, ¿e ju¿ w kolejnym, styczniowym numerze Redakcja zostanie przez
nich wyrêczona z czêœci pracy twórczej. Zachêcam równie¿ do wspomagania redakcji bratniego
brukowca HR. Myœlê, ¿e wielu z Was ma sporo do powiedzenia nie tylko nam Mamutom, ale
równie¿ m³odszym kolegom. Mo¿e ciekawe by³yby dla nich opowieœci z dawnych lat, a mo¿e relacje
z Waszych wspó³czesnych wyjazdów i dokonañ górskich. Na podstawie w³asnego doœwiadczenia
mogê zapewniæ, i¿ Redakcja HR chêtnie drukuje wszelkie powa¿ne i niepowa¿ne teksty zwi¹zane z
górami i naszym œrodowiskiem - a wiêc zachêcam. A mo¿e ktoœ podj¹³by siê przedstawienia m³odym
sylwetek legendarnych, a dziœ ju¿ nieco zapomnianych przez m³odsze pokolenie Harnasi, tak jak w
MM bêdziemy siê staraæ przybli¿aæ sylwetki Harnasi m³odszego pokolenia. A wiêc do piór (lub
jeszcze lepiej klawiatur).

Wszystkim Mamutom, potencjalnym Mamutom, Mamucicom, Mamucikom
i•Mamuci¹tkom ¿yczymy Weso³ych, Œnie¿nobia³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Szalonego Sylwestra najlepiej w górach, a w Nowym Roku wielu Sukcesów, wielu
Wspania³ych Wyjazdów i wielu artyku³ów dla MM i HR.

W najbli¿szym czasie:
W Sylwester w nowej cha³upie Radka w rejonie Przyborówka-Jaworzyna,
W konkurs fotograficzny prezesa pt. ,,Niepozorne piêkno”, termin ok. po³owy stycznia, iloœæ zdjêæ
lub slajdów 1 autora ok. 10 szt.
W 7-13.02.94 kursowy obóz w Tatrach S³owackich prowadzony przez Maæka Siuduta.
Nowa Rada zamierza te¿ doprowadziæ do wydania spóŸnionego jubileuszowego numeru ,,Harnasia”



TO BY£O
4 6-7.XI. - Drugie starcie kursanci - komisja
zakoñczy³o siê wynikiem 3:1 dla kursantów.
Zda³a Aœka zwana Wiewiórk¹, Magda i
Gudlak (Mirek Kozak) wywodz¹cy siê z
dzia³aj¹cego nadal WKT Elekt. Komisja
stawi³a siê w sk³adzie identycznym jak na
pierwszym terminie. W sobotê w dwóch
grupach zmierzaliœmy z Suchej B. do cha³upy
w Lachowicach. Poniewa¿ ca³y czas la³o, a
widocznoœæ ogranicza³a siê do kilkudziesiêciu
metrów mo¿na przyj¹æ, ¿e obie trasy by³y
podobne. Miêdzy 18 a 20 obie grupy dotar³y
do celu. W niedzielê pogoda by³a znacznie
lepsza. Egzamin zakoñczyliœmy w bacówce
pod Ja³owcem.
4 11 - 14.XI. - jeœli ktoœ by³ w górach w ten
pierwszy zimowy weekend to móg³ spotkaæ
Harnasi m.in. w paœmie Polic i na Babiej (kurs),
w Lachowicach i na Opacznem (Milimetry,
Rafi Suwiñski), na Przys³opie Potuckim i
Suchej Górze (Lila i Aneta), oraz na Raczy,
Rycerzowej i Szczytkówce (DŸwiedŸ,
kursantka Marysia, oraz redakcja MM z
rodzin¹).
4 20-21.XI. PIOSTUR czyli festiwal
piosenki turystycznej w Andrychowie.
Wyst¹pi³o wiele gwiazd, czego œwiadkiem by³
Maciek Siudut.
4 26-27.XI. festiwal piosenki turyst. i poezji
œpiewanej w Gliwicach nad kinem Amok
organizowany przez Radka i Mikasiê.
4 4-5.XII. œpiewanie £emkowskie na
Szczytkówce (znowu za spraw¹ Radka).
4 14.XII. - na zebraniu Radek recytowa³
swoje wiersze ilustruj¹c je równie¿ swoimi
slajdami.

Z  DZIEÆMI  W  MA£EJ  FATRZE
Zgodnie z zapowiedzi¹ dziœ parê s³ów o moich wakacjach z dzieæmi w Ma³ej Fatrze. Wariant by³

o tyle ciekawy, ¿e mieliœmy dwoje dzieci w doœæ ró¿nym wieku - nasz¹ 5 i pó³ letni¹ Olê oraz
rocznego Marka naszych szwagrów. Okaza³o siê, ¿e taka ró¿nica wieku nie przeszkadza w robieniu
wspólnych wycieczek. Mieszkaliœmy na kwaterze w Terchowej, a na wycieczki wychodziliœmy
zazwyczaj ko³o po³udnia, ze wzglêdu na pory spania i jedzenia malucha.

W ci¹gu tygodniowego pobytu uda³o siê zwiedziæ wa¿niejsze rejony otoczenia doliny Vratnej.
Wycieczki trwa³y od 4 do 6 godzin, po czym schodziliœmy na obiad do Vratnej lub Terchowej.
Wykorzystaliœmy dwa razy wyci¹g krzese³kowy, aby unikn¹æ d³ugich podejœæ, dojazdy natomiast
wykonywaliœmy przy pomocy samochodu szwagrów. Mieliœmy te¿ okazjê obejrzeæ imprezy
organizowane w ramach Janosikowych Dni w Terchowej (24-25 lipiec). I tak, zrobiliœmy nastêpuj¹ce
wycieczki:
* Snilovske sedlo - V.F. Kriwañ - sedlo Bublen - sedlo  pod Kraviarskim - Vratna.
* Snilovske sedlo - Steny - Poludnovy Gruñ - Gruñ - Vratna
* Stefanowa - Nove Diery - Dolne Diery - Stefanowa
* Terchowa - dol. Obšivanki (Zbójnicki chodnik) - Tiesniawy (aktualnie szlak ten jest zamkniêty

ze wzglêdu na du¿e zniszczenia spowodowane erozj¹, które faktycznie zaobserwowaliœmy)
* Stefanowa - Górne Diery - Medzirozsutce - Medziholie - Stefanowa
* skansen w Martinie Jahodnikach.

Jeœli chodzi o dzieci to Mareczek by³ noszony wiêc by³o mu ca³kiem nieŸ le, ¿eby nie powiedzieæ
wszystko jedno. Najbardziej podoba³o mu siê, gdy podczas jakiegoœ ostrego, a b³otnistego zejœcia
Micha³, który go niós³ doznawa³ niekontrolowanego poœlizgu. Mniej podoba³o siê to Micha³owi,
który dysponowa³ niezbyt dobrym obuwiem.

Oli najbardziej podoba³y siê natomiast - jak mo¿na siê by³o spodziewaæ - wszelkie atrakcje typu
drabinki, ³añcuchy, itp. - czyli Diery i zbójnicki chodnik (oraz karuzela ko³o schroniska na Gruniu).
Przypomina³o jej to zesz³oroczny S³owacki Raj. W niektórych bardziej eksponowanych miejscach
wola³em j¹ jeszcze asekurowaæ kawa³kiem linki. Dobrze sprawdzi³y siê te¿ górskie butki zakupione
przed rokiem w³aœnie na S³owacji. Jak widaæ z podanych wy¿ej tras wycieczki nie by³y specjalnie
forsowne i nu¿¹ce (niewiele podejœæ), a przy tym zawsze by³o coœ ciekawego, tak ¿e dzieci (szczególnie
Ola) nie narzeka³y na nudê czy zmêczenie. Mniej atrakcyjne odcinki tras (np. przejœcia przez las)
urozmaicaliœmy zwykle wspólnym œpiewaniem lub zabawami s³ownymi typu zgadywanki itp.

Z informacji praktycznych - dol. Vratna jest ponoæ reprywatyzowana. Budynek Starego Dworu,
gdzie mieœci³a siê znana i lubiana knajpa wróci³ ju¿ w rêce w³aœcicielki i rolê knajpy pe³ni teraz
znajduj¹cy siê obok barak. Podobno maj¹ te¿ byæ reprywatyzowane lasy i tereny narciarskie - i jak
nas poinformowa³a szefowa nowej knajpy - nowi w³aœciciele najchêtniej zlikwidowaliby wyci¹gi.
Tak wiêc losy narciarstwa we Vratnej s¹ niepewne. Jak wpomnia³em byliœmy te¿ w skansenie ko³o
Martina. Jest on ³adnie po³o¿ony, choæ czêœæ ekspozycji jest dopiero w fazie tworzenia. Szkoda te¿,
¿e prawie w ogóle nie s¹ udostêpnione wnêtrza cha³up. Na terenie skansenu czynna jest karczma,
w której mo¿na coœ przek¹siæ - np. ró¿nego rodzaju pierogi.

I jeszcze jedno. Jad¹c do Martina z Terchowej mo¿na sobie skróciæ drogê omijaj¹c ¯ilinê i
wykorzystuj¹c prom na Wagu z Varina do Streczna. Dzia³a on jednak tylko do okreœlonej godziny
(chyba 14).

Redakcja

KURS
Pierwsze wyjazdy kursu odbywaj¹ siê pod

has³em ,,kto prze¿yje ten siê ostanie”. W dniach
11-14.XI. kursanci bacowali w warunkach
prawie zimowych w dolinie Bêbeñskiego
Potoku, na Hali Krupowej, a ostatni nocleg czêœæ
(dodajmy znacznie mniejsza) spêdzi³a z Je¿em
w bacówce nad Lipnic¹, natomiast 12 osób
z Markiem biwakowa³o (dobrowolnie!) przy
ruinach schroniska BV pod Diablakiem,
ogl¹daj¹c wschód s³oñca. W sumie w wyjeŸdzie
uczestniczy³o w porywach 24 osoby. Czy tak
ekstremalny pocz¹tek jest s³uszny ? W¹tpliwoœæ
co do tego wyrazi³ na jednym z zebrañ Waldi
Grzechca. Byæ mo¿e jednak jest to sposób na
uatrakcyjnienie kursu i przyci¹gniêcie osób,
które chc¹ prze¿yæ coœ mocniejszego ni¿ cho-
dzenie  znakowanymi szlakami w sielskich
warunkach. A to mo¿emy im jako przewodnicy
studenccy zapewniæ i pokazaæ. Oczywiœcie
nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e kurs przewodnicki
to nie tylko ,,szko³a prze¿ycia”, ale te¿ zdoby-
wanie wiedzy, krajoznawstwo itd. Mnie osobiœcie
nie martwi¹ losy tego kursu, gdy¿ widzê, ¿e jego
kierownictwo jest w to co robi prawdziwie
zaanga¿owane, a to jest najwa¿niejsze.

Kolejne wyjazdy kursu  odby³y siê w Jurê do
jaskiñ oraz w Beskid Œl¹ski, na B³atni¹ z penetracj¹
jaskiñ na Salmopolu i pod Trzema Kopcami.
Frekwencja na wyjazdach jest znaczna - od
kilkunastu do ponad dwudziestu osób.

Je¿ Maruda - prawdziwe nazwisko Jerzy Capi, ur. 25.10.67 (Skorpion), blachowany w r. 1990
nr blachy 250, kawaler, w³osy blond, rzadkie, najczêœciej
doœæ d³ugie, spiête w kucyk, broda, w¹sy, czasem okulary.
Skoñczy³ wydzia³ elektryczny, obecnie pracuje. W górach
mo¿na go poznaæ po charakterystycznej, chyba aluminiowej
lasce d³ugoœci ok. 1,3 m. zwanej ,,pa³¹”, z któr¹ siê nie
rozstaje. Przezwisko oraz image odpowiadaj¹cy temu
przezwisku jest prawdopodobnie jego w³asnego autorstwa.
Ulubiony rejon wystêpowania - Bieszczady    i Beskid
Niski. �le znosi nawet bliskoœæ gór wy¿szych, czemu da³
wyraz na tegorocznym ERG-u, gdy po przejœciu przez
Gêsi¹ Szyjê oœwiadczy³, i¿ Tatry odwiedzi mo¿e dopiero
za parê lat. Cz³onek Rady 2 lata temu i w mijaj¹cej kadencji.
Od roku redaguje z w³asnej inicjatywy gazetkê ko³ow¹ pt.
,,Harnaœ Review”.  Nie nale¿y zwracaæ siê do niego ,,Jurku”,
lecz raczej ,,Je¿u” (przez '¿'). Nie nale¿y te¿ przejmowaæ
siê szorstk¹ i kolczast¹ powierzchownoœci¹ - wszak to je¿.
A je¿e choæ lepiej ich nie dotykaæ s¹ w gruncie rzeczy
sympatycznymi stworzeniami.

Jak nam doniesiono od kilku miesiêcy mamy swojego cz³owieka na stanowisku prezydenta
miasta Gliwice. Jest nim Zygmunt Frankiewicz. Natomiast Korneliusz Miksch otrzyma³ tytu³
profesora nauk technicznych i obecnie pe³ni funkcjê dziekana wydz. In¿ynierii Œrodowiska i
Energetyki Politechniki Œl¹skiej.

WHO IS WHO - czyli ma³y poczet wspó³czesnych Harnasi
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muzykê. Zapytani, sk¹d siê tu wziêli odpowiadali: „Tego tak¿e da siê s³uchaæ, wartoœci, które ta
muzyka niesie nie s¹ nam obce.” Jeden z ch³opaków œwietnie to uj¹³: „...to tak, jak szuflady w biurku.
W tej masz rocka, w tej metal, a w tej mieœci siê piosenka turystyczna. I raz siêgasz do jednej, raz do
drugiej szuflady...” Chyba dobrze, ¿e m³odzi maj¹ tak wiele szuflad !

Osobiœcie nie mia³em pierwotnie wielkiej ochoty jechaæ do Andrychowa, choæ to tylko nieco
ponad 10 km od mojego domu (bloku). W pi¹tek by³em jeszcze u rodziny, wróci³em jad¹c po nocy
w kilkunastostopniowym mrozie. Perspektywa snucia siê w nastêpn¹ noc autem, a szczególnie
przewidywane k³opoty z rozruchem silnika (mróz przekracza³ 15 st. C) nie by³y poci¹gaj¹ce. Jednak
siê ruszy³em, i to z ca³¹ rodzin¹. W przerwie œwietnych wystêpów goœcinnych, wyskoczy³em zagrzaæ
samochód. Decyzjê o wracaniu podjêliœmy po godzinie 2300 mimo, ¿e oœmioletni Kubuœ podczas
nudnawych prezentacji konkursowych ju¿ zd¹¿y³ siê wyspaæ. Sala o tej porze by³a najwy¿ej w po³owie
zape³niona, zreszt¹ w ¿adnym momencie nie by³o ciasno. Olek Grotowski i Ma³gosia Zwierzchowska
robili w³aœnie atmosferê, rozœpiewywali prowincjonaln¹, m³odzie¿ow¹ publikê przy u¿yciu refrenów
Waligórskiego. ¯al by³o wracaæ.

Maciek

WYWIADY Z ...
... „NASZ¥ BASI¥ KOCHAN¥”

Maciek Siudut: - Filar, Cygan, to dla studentów lat siedemdziesi¹tych jednoznaczne skojarzenie
z piosenk¹ turystyczn¹, œpiewan¹ pod namiotami, w pasterskich sza³asach, w czasie wszelkich wêdró-
wek. Jak dziœ wygl¹da kondycja zespo³u „Nasza Basia Kochana”, w którym byliœcie autorami i
liderami.

Jurek Filar: - tak, no, pytanie trochê zaskakuj¹ce. A mo¿e nawet i nie. Zespó³ nie jeŸdzi w trasy
i nie wystêpuje na koncertach, lecz gdzieœ tam w legendzie istnieje. Dlatego w kwietniu tego roku
postanowiliœmy z Jackiem Cyganem odtworzyæ to dawne, wspólne œpiewanie, wspólne granie. Te
piosenki studenckie, no tak, one rzeczywiœcie powstawa³y w okresie studiów. Ale przetrwa³y do
dzisiaj, s¹ przez dzisiejszych studentów œpiewane. Oni nie znaj¹ autorów, lecz znaj¹ teksty i melodie,
np.„Sambê - sikoreczkê”, „Piosenkê na Nowy Rok”.

M.: - w³aœnie ten problem. Turystyka studencka i w ogóle m³odzie¿owa dzisiaj chyba mocno
podupad³a, z pewnoœci¹ nie ma tych rozmiarów, co w latach siedemdziesi¹tych. Czy wiêc nale¿y
nadal robiæ tê muzykê, nadal popychaæ m³odych w tê wra¿liwoœæ i takie w³aœnie prze¿ywanie œwiata,
skoro teraz dyskoteka zdominowa³a zabawê w muzykê?

J.: - My nie staramy siê na nowo tego rozkrêcaæ, to musi nast¹piæ samoistnie. Nie chcemy na si³ê
robiæ kultury. Jest wspaniale zagraæ na jakiejœ imprezie wiêkszej, czy te¿ na prywatnych imieninach,
to nas bawi. Jeœli ktoœ zechce z nami poœpiewaæ, to proszê bardzo. Myœlê, ¿e dziœ poœpiewamy
wspólnie i stare nasze, i nowe moje piosenki, bo ja trochê istniejê jako ja (tzn. poza grup¹ „NASZA
BASIA KOCHANA”). Staram siê pisaæ tak¿e ballady swoje. Jestem przekonany, ¿e bêdzie dziœ
fajnie. Dziêkujê.

M.: - Dziêkujê!

... ANDRZEJEM PONIEDZIELSKIM.
Maciek Siudut: - Muzyka i teksty, które robisz, s¹ m³odzie¿owe. Tyle, ¿e identyfikowa³a siê z

nimi m³odzie¿ sprzed dwudziestu lat. Powiedz, jak z twojej perspektywy marzenia m³odzie¿y lat
siedemdziesi¹tych wygl¹daj¹ dzisiaj, co z tego pozosta³o?

Andrzej Poniedzielski: - ja tu nie mam ¿adnych pretensji do ponadczasowoœci w tym, co kiedyœ
napisa³em. Œpiewam do tej pory piosenki, które z wiêkszej iloœci zosta³y mi jakoœ. To znaczy, ¿e
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czyli turystyczne œpiewanie (na prowincji)

Niedawno odby³ siê XV Ogólnopolski
Przegl¹d Piosenki Turystycznej PIOSTUR -
Andrychów÷93. W mroŸne wieczory 19, 20 i 21
listopada budynek MDK rozgrzewa³ siê do
czerwonoœci w czasie wystêpów zarówno
pocz¹tkuj¹cych, jak i rutynowanych wykonaw-
ców. Œpiewali o wszystkim, tak, jak o wszystkim
mówi piosenka turystyczna. Brzmia³y gitary
akustyczne i profesjonalne instrumenty elek-
troniczne, biedzili siê zarówno pocz¹tkuj¹cy
artyœci uczestnicz¹cy w konkursie, jak i
zaproszeni goœcie, których piosenki od dwu-
dziestu lat œpiewaj¹ turyœci przy ogniskach,
¿eglarze w rejsach, narciarze po ca³odziennej,
œnie¿nej radoœci.

Imprezê zorganizowali: Centrum Kultury i
Wypoczynku w Andrychowie, Ko³o PTTK
„Cha³upa” przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Andrychowie i Woj. Oœr. Kultury w Bielsku-
Bia³ej. Patronat objê³a „Gazeta Wyborcza”,
„Nowiny Andrychowskie”, oraz katowickie ra-
dio „Top” i bielskie radio „Delta”. Finanse w
czêœci pokry³ Urz¹d Wojewódzki, resztê
do³o¿yli liczni sponsorzy.

W pi¹tek odby³ siê konkurs. Wysokie jury
wys³ucha³o dwudziestu wykonawców solowych i
zespo³owych, oceni³o i og³osi³o wynik w sobotê.
Pierwsze miejsce nie by³o zaskoczeniem,
otrzyma³a je grupa „S” z Bartoszyc.  W jej sk³ad
wchodzi³y trzy doskonale œpiewaj¹ce dziew-
czyny i dwóch milcz¹cych, lecz nieŸle graj¹cych
na gitarach m³odzieñców. Przedstawili ciekawe i
dobrze zaaran¿owane piosenki, zrobili to
perfekcyjnie i  widaæ by³o b³ysk talentu oraz
ogrom pracy, jaka poprzedzi³a ten wystêp. By³y
dalsze dwa miejsca i trzy wyró¿nienia.

Magnesem przyci¹gaj¹cym tê nieco starsz¹
publicznoœæ by³y nazwy zespo³ów i nazwiska
goœci Przegl¹du. Wystarczy wymieniæ choæby
Antoninê Krzysztoñ, „Stare Dobre Ma³¿eñ-
stwo”, Olka Grotowskiego, „Nasz¹ Basiê
Kochan¹”, El¿bietê Adamiak i Andrzeja Ponie-
dzielskiego, Tomka Szweda, czy wreszcie
„Woln¹ Grupê Bukowinê”. Nie trzeba mówiæ,
¿e koncerty rozpoczyna³y siê o godzinie 1700, a
koñczy³y oko³o, lub po pó³nocy. I trudno by³o siê
rozstaæ z rozœpiewanym domem kultury.

Widownia PIOSTURU, to jednak nie tylko
czterdziestolatkowie. Sporo m³odzie¿y ze szkó³
œrednich Andrychowa równie¿ wybra³o tê

ZAPROSZENIA
W BESKID NISKI
Na swój obóz zimowy (gdzie ta zima ???) zapraszaj¹ Mikasia i Chomiœ. Noclegi w chatkach  w
Bartnem - 3 noce, Nieznajowej - 3 noce, Ropiance - 2 noce, wyjazd 4.02.94 o godz. 22.15 z Gliwic,
powrót 13.02.94. Prowadz¹cy zapowiadaj¹ szerzenie kultury £emkowskiej (m.in. œpiewanie
piosenek) oraz wycieczki krajoznawcze po okolicy.

A MO¯E NA NARTY ?
Drogie Ski-Mamuty. W tych ciekawych czasach, kiedy na Kapitolu znowu marsjanie (ach ta
czerwona planeta) i mo¿na siê spodziewaæ, ¿e wróc¹ dobre, stare czasy zas³u¿onego Almaturu, kiedy
honorem ponownie m³odego Mamuta bêdzie prze¿yæ miesi¹c we W³oszech czy Francji nie p³ac¹c za
¿aden nocleg, moja propozycja jest nastêpuj¹ca. Mo¿e by tak na narty do Francji?
Moja odpowiedŸ na tak postawione pytanie brzmi 3xTAK (?!)
Proponujê miejscowoœæ LA PLAGNE. Mo¿na j¹ scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
- jest tam zespó³ kilku oœrodków po³o¿onych na wysokoœci 1250 - 2100, po³¹czonych sieci¹ 112
wyci¹gów,
- ³¹czna d³ugoœæ tras narciarskich wynosi 210 km, w tym 7 czarnych, 33 czerwone, 67 niebieskich,
- trasy narciarskie od 1800 do 3100 m n.p.m
- koszty: 2 œrednie krajowe pensje, w tym 6 dniowy karnet na wszystkie wyci¹gi,
Drogie Mamuty, jest rzeczywiœcie drogo, ale ... powspominajmy czasy, gdy jeŸdziliœmy tam i
braliœmy ze sob¹ ca³oroczne pensje - a Nowe powoli, krocz¹co wraca. U¿ywajmy póki czas ... Ja jadê
i zapraszam.

Szczegó³owe informacje Stasiu Krawiec tel. 188-10-28
LUB NA BAL
W krêgach zbli¿onych do redakcji powsta³ pomys³ zrobienia mini balu o charakterze prywatki na
miejscu. Owo miejsce jest znane, aczkolwiek ze wzglêdu na ograniczon¹ jego powierzchniê, na razie
nie chcemy go ujawniaæ. Termin i inne szczegó³y s¹ jeszcze do ustalenia. Jeœli ktoœ z Was by³by
zainteresowany - prosimy o kontakt.



mogê siê ci¹gle pod nimi podpisaæ. Pytanie o muzykê jest do mnie nie bardzo dobrze ukierunko-
wane, bo tam niewiele w tym muzyki. O muzykê trzeba pytaæ „Woln¹ Grupê Bukowina” czy
„Nasz¹ Basiê Kochan¹”. Teksty... czy dziœ siê sprawdzaj¹?...Ja nie narzekam, poniewa¿ na koncer-
tach, w których biorê udzia³ sam, czy z El¹ (Adamiak przyp. M.S.) pojawiaj¹ siê ludzie od kilkunastu
do kilkudziesiêciu, i to grubo kilkudziesiêciu lat. Tak wiêc powinienem ju¿ spokojnie umrzeæ, nic
wiêcej siê tu nie zdarzy.

M.: - A da siê ¿yæ tymi marzeniami, czy trzeba ¿yæ pieniêdzmi, komercj¹, mo¿e jakimœ ma³ym
sklepikiem, ma³ym biznesem, wspó³pracowaæ z hurtowni¹? Mamy rok 1993, kiedy lepiej wygl¹daj¹
ludzie zamo¿ni, ni¿ bardowie, poeci...

A.: - To nie chodzi ju¿ w tym momencie wy³¹cznie o mnie jedynie, gdy¿ mam dzieci. I to jest
k³opot. I to jest k³opot, poniewa¿ oni rodziców nie wybierali, a na nas ci¹gle patrz¹. Po prostu istnieje
koniecznoœæ zabezpieczenia im, zapewnienia bytu. To mam z innych Ÿróde³...

M.: ...bo z muzyki nie da siê ¿yæ?
A.: - Z muzyki jedynie na pewno nie da³oby siê.
M.: - A gdy te marzenia nie wychodz¹, czy cz³owiek po latach nie staje siê cyniczny, komercyjny?

Tak naprawdê...
A.: - Nie tyle interesowny. Wydaje mi siê, ¿e jak przetrwa³em tyle lat w mi³oœciwie panuj¹cym

nam komuniŸmie i mi³oœciwie rodz¹cej siê demokracji, to nie s¹dzê, ¿ebym mia³ coœ na sumieniu w
tym wzglêdzie. Nie zmieniam siê wewnêtrznie. Na przestrzeni kilkunastu lat tyle tylko siê zmie-
ni³o, ¿e teraz mam marynarkê, a dawniej bym jej nie za³o¿y³.

M.: - To jest uderzaj¹ce; w latach siedemdziesi¹tych wszyscy chodzili w swetrach, zwykle czar-
nych. W ten sposób manifestowa³o siê niechêæ do œwiata powa¿nego, doros³ego, pe³nego z³a. Poeta,
w ogóle cz³owiek wra¿liwy musia³ byæ ubrany w sweter. To sk¹d dziœ ta marynarka?

A.: - Hm, nie strój zdobi cz³owieka. Marynarkê za³o¿y³em, poniewa¿ nie¿yj¹cy ju¿ Jonasz Kofta
powiedzia³ mi, ¿e to, co ja sobie myœlê, to, co mi w duszy gra, to jest tylko powód, jedynie mój
prywatny powód, by o tym pisaæ, lub œpiewaæ. Natomiast ludzie, którzy na to przychodz¹ i s³uchaj¹
tego, powinni odczuæ to jako moje zwierzenie. Jakby doœæ œwi¹tecznie powinno to byæ traktowane.
I nie chodzi o przypodobanie siê publicznoœci, o jakieœ „fryzjerstwo estradowe” (nie obra¿aj¹c fryzje-
rów!). Po prostu jest to sposób wyra¿enia szacunku dla ludzi, którzy zap³acili parê groszy i chc¹ tego
pos³uchaæ. Po prostu ubieram siê tak, jak na jak¹œ powa¿n¹ uroczystoœæ...

M.: ...w zgodzie z normami...
A.: ...a powiedzia³ mi to cz³owiek, który - jak wiadomo - niecodziennie godzi³ siê z normami.
M.: - Co byœ dzisiejszym m³odym ludziom poradzi³ w sferze ducha, tego ducha, którym m³odzi

lat siedemdziesi¹tych przecie¿ ¿yli? Czy da siê to krótko, m¹drze uj¹æ?
A.: - Nie wiem, czy m¹drze, ja o sobie jedynie mogê powiedzieæ, ¿e uwa¿am i uwa¿a³em... zbyt

daleko w tym szed³em... Mo¿e ja nie jestem najwiêksz¹, z pewnoœci¹ nie jestem najwiêksz¹ wartoœci¹
na tym œwiecie, ale tak siê do siebie przyzwyczai³em... Mam dowody na to, ¿e niewiele z³ego
zrobi³em, na tyle niewiele, ¿e warto mi mnie samego ochroniæ. T³umacz¹c to na prostszy jêzyk: to,
co jest w nas, jest najwa¿niejsze. Najwa¿niejsze, i to nie trzeba filtrowaæ rzeczywistoœci przez siebie,
a siebie przez tê rzeczywistoœæ. Musi zostaæ z nas jak najwiêcej. Rzeczywistoœæ zmieni siê za piêtna-
œcie minut, za dwadzieœcia lat, my pozostaniemy.

M.: - Dziêkujê bardzo za rozmowê.
A.: - Dziêkujê równie¿.

W kolejnym numerze MM dalszy ci¹g artyku³u Maæka m.in. wywiad z Wojtkiem Jarociñskim z Wolnej Grupy
Bukowina.
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TO BY£O
4 18-19.12. - spore grono Harnasi bawi³o w
Radkowej cha³upie pod Jaworzyn¹. Planowane
trójstronne rozmowy SKPG-SKPB-AKPG
uskuteczniono tylko czêœciowo z postanowie-
niem kontynuacji w innym terminie. Zjawi³a siê
te¿ grupa ok. 10 kursantów (a g³ównie ...tek),
której kierownictwo kursu zafundowa³o ma³y
nocny spacer do godz. 2.00 czarnym szlakiem na
Mêdralow¹ i z powrotem.
PS. Dla niezorientowanych - AKPG to Akade-
mickie Ko³o Przewodników Górskich (zwane
przez niektórych Wata¿ki) z Bielska - Bia³ej
powsta³e niedawno m.in. z inicjatywy Tadka
Piotrowskiego.
4 21.12. - ostatnie przedœwi¹teczne zebranie
przebiega³o w atmosferze wigilijnej. By³y slajdy
prezesa z podk³adem muzycznym, a potem uro-
czyste ¿yczenia przy sto³ach ustawionych w pod-
kowê, udekorowanych ga³¹zkami choiny i
œwieczkami. Po ¿yczeniach ogólnych nast¹pi³o
dzielenie siê op³atkiem i ¿yczenia indywidual-
ne. Iloœæ ¿yczeñ jakie zosta³y z³o¿one mo¿na
wyliczyæ ze wzoru (n-1)*n, gdzie n (iloœæ osób)
wynosi³o ok 35. Na zakoñczenie przyst¹piono
do konsumpcji znakomitych ciast domowego
wypieku (Mikasi, Lili, Anety i ... Kury) i
zimnych napojów oraz do luŸnych rozmów. W
chwili gdy redakcja opuszcza³a salê podjêto
jeszcze œpiewanie. Oby takie przedœwi¹teczne
zebranie sta³o siê tradycj¹ na przysz³e lata.
4 31.12. o 3 nad ranem rodzina Mysz (czyli
Gosi i Marka Franke) powiêkszy³a siê o kolejn¹
ma³¹ Myszkê o imionach Iwona, El¿bieta i
rozmiarach ok. 51cm i ok. 3,1 kg. Gratulujemy!
Sylwestra wiêkszoœæ m³odszych Harnasi  (oraz
Siuduty) spêdza³a u Radka (ok.40 os), ok. 9 osób
z Je¿em i Rafim w bacówkach na Orawie, trzy
Mamuty z rodzinami w Jaszowcu, inne trzy w
Sosnowcu u Joli i Mirka W.
4 W nowym roku odby³y siê prelekcje:
Radka o wp³ywie termicznych czynników na
organizm ludzki, Maæka Siuduta o jego
zimowych wyjazdach w Tatry z lat m³odoœci,
Szalonki o projektowanym rezerwacie na
stokach Czantorii ponadto prezes wprowadzi³
mini konkursy z zakresu wiedzy przewodnickiej
(by³y ju¿ dwa: o koœcio³ach ¯ywca i o
rezerwatach na terenie uprawnieñ.
4 Ok. 15.01.94 odby³o siê spotkanie SKPG-
SKPB-AKPG, na którym ustalono, i¿ powo³ana
zostanie wspólna komisja przewodnicka maj¹ca
uprawnienia takie jak komisje tzw. pañstwowe.

Champion Œliwa - prawdziwe nazwisko Wojciech Œliwiñski, ur. 19.08.71, blachowany w 1990 r, nr
blachy 242, kawaler. W³osy ciemne, t³uste, lekko podkrêcane. Twarz szczup³a, oczy zapadniête,
organ powonienia wydatny (stanowi element charakterystyczny), sylwetka cherlawa. Obecnie stu-
dent IV roku Informatyki Pol. Œl. Jedynak. Jednostka aspo³eczna, destruktywna, malkontencka i
wybitnie egoistyczna. Cierpiêtnik ko³owy, skrzywdzony przez ¿ycie i ludzi oraz samego siebie. Jako
cz³onek Rady w roku 92 wydatnie przyczyni³ siê do braku wyników w tej kadencji.

W latach 91-92 intensywnie, lecz bez znacz¹cych efektów, resocjalizowany przez Socjalistê. Od
'92 posiadacz roweru górskiego, co wp³ynê³o na praktycznie
ca³kowite zaniechanie przez Ch. Œ. pieszych wyjazdów górskich.
Uprawia czynnie narciarstwo biegowe. Zapatrzony w swój
niedoœcig³y idea³ bierze udzia³ w ró¿nych zawodach narciarskich i
rowerowych zdobywaj¹c rozliczne nagrody pocieszenia i dla
ostatnich lub najm³odszych zawodników. Jego wysi³ki w tym
temacie zosta³y dostrze¿one przez Redakcjê HR, która nada³a mu
tytu³ Championa Ko³owego (czytane przez „H”, co pozostaje w
zgodzie z jego charakterem). Ulubione góry: wysokie, skaliste i
rowerowe. Uczestnik wypraw ko³owych w Czarnohorê, Alpy i do
Turcji.

Je¿

TO BÊDZIE
X 22-23.01 - Quadrathlon + bal przebierañców
z licznymi atrakcjami w chatce w Lachowicach.
X Ferie - 3 obozy zimowe: Beskid Niski (patrz
str.1), Lachowice - Lasek - Marty Szaliñskiej, i
bacówkowy obóz Radka w S¹deckim.
X 25.01. - tzw. ZOMO z Wieœkiem Malarzem
(nale¿y przynieœæ slajdy z wy¿. wym.) oraz
prelekcja Szczepana o wodospadach (i lodo-
spadach) tatrzañskich.
X 1.01. - J.Ginter slajdy z Fogaraszy, oraz fina³
konkursu na kalendarz z Harnasiami (zdjêcia lub
slajdy)
X 22.02. zebranie odbêdzie siê w Klubie Prac.
Pol. Œl. - spotkanie z PTT, wspomnienia R.
Remiszewskiego o Midowiczu, i pokaz filmu
video z jego ostatnimi wywiadami.
X 26-27.02. BLACHOWANIE prawdopo-
dobnie na Lasku (zanosi siê tylko na trzy torty).
X kwiecieñ - czerwiec - chodz¹ s³uchy o ko³o-
wych wyjazdach w Karpaty Wsch., lub/i w Foga-
rasze. Pomys³ powsta³ w krêgach Nowy - Œliwa -
Je¿.

Sprostowania
Okazuje siê, i¿ praca reporterska niesie ze sob¹
wiele niebezpieczeñstw. Do ostatniego numeru
MM wkrad³o siê z winy redakcji kilka b³êdów i
nieœcis³oœci, za które przepraszamy czytelników
oraz zainteresowane osoby, których te b³êdy do-
tycz¹. I tak:
1. Je¿ ukoñczy³ Wydzia³ Automatyki i Informa-

tyki, a nie Elektryczny,
2. Kolczasta hoduje œwinkê morsk¹, a nie cho-

mika,

3. Festiwal nad Amokiem jest dzie³em Mikasi, a
nie Radka i Mikasi,

4. Kura twierdzi, i¿ jest - owszem - wysoki, ale
nie szczup³y,

5. Lila nie ukrywa daty urodzenia, a jej brak w
ko³owej bazie danych wynika z zagubienia in-
formacji na tzw. ³¹czach.

l Pañstwowe legitymacje przewodnickie
mo¿na sk³adaæ do przed³u¿enia u DŸwiedzia
do koñca stycznia.
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BAL
czyli  Oryginalec Karnawalny

22 - 23.01.94 Lachowice

Tegoroczny bal odbiega³ sw¹ konwencj¹ od
dotychczasowych imprez tego typu, a mimo to
by³a to - moim zdaniem - jedna z bardziej udanych
imprez ko³owych ostatniego okresu. Umiejsco-
wienie imprezy w chatce i nadanie jej charakteru
balu przebierañców spowodowa³o, ¿e przyjecha³o
raczej m³odsze i najm³odsze pokolenie Harnasi
oraz spora grupka kursantów. Mamuty, które byæ
mo¿e wola³yby typowy, bardziej elegancki bal,
niech ¿a³uj¹, ¿e nie da³y siê skusiæ (nie licz¹c
dy¿urnych mamutów Siudutów i Ginterów). Z
doœwiadczeñ lat ubieg³ych wiadomo by³o, ¿e
tradycyjne bale, g³ównie z powodu du¿ych
kosztów, nie mia³y wiêkszego powodzenia ani u
m³odego, ani u starszego pokolenia (rok temu 3
pary). Tymczasem tegoroczna impreza zgroma-
dzi³a ok. 40 osób niekoniecznie zreszt¹ dobranych
w pary.

Przed balem, w sobotnie popo³udnie mia³
siê odbyæ Quadrathlon, czyli zawody w czterech
sportach zimowych takich jak bieg w kopnym
œniegu, skulpturyzm œnie¿ny zjazd na byleczym
itp. Z powodu wiadomych anomalii klima-
tycznych (pod Solniskiem wykie³kowa³y ju¿
lepiê¿niki !) zawody nie odby³y siê. Za to ok
19.00 zaczê³o siê przebieranie. Pierwszy by³
gotowy Marek Œ. ze sw¹ trzeci¹, mechaniczn¹
rêk¹ i ciemnymi okularami z czerwonymi
œwiec¹cymi diodami. Inni przygotowywali siê
nieco d³u¿ej, lecz rezultaty by³y bardzo
interesuj¹ce. By³a „Matka Polka” (kursantka ...)
- I miejsce w konkursie na strój, „Bia³y klaun”
(Mikasia) II miejsce, „Szambonurek” (by³y
kursant Bystry) III miejsce, a poza tym mumia,
Czerwony Kapturek (Kolczasta), cyganka (Œliwa),
itd. itp. Bal rozpocz¹³ Radek przebrany (jak
zwykle) w strój górala podhalañskiego - polone-
zem. Potem by³a wspólna nauka polskich tañców
ludowych, które w naszym wykonaniu niewiele
siê ró¿ni³y, co nikomu specjalnie nie prze-
szkadza³o. Potem by³y tañce ludowe innych
narodów - greckie, irlandzkie, hiszpañskie. A
potem by³a ju¿ pe³na dowolnoœæ. Omal nie
„rozwalili chaty ca³ej”. Po pierwszej rundzie

tañców by³y œpiewy zainicjowane przez Radka, a kontynuowane przez ni¿ej podpisanego oraz Maæka
S. i Rafiego Su.(wiñskiego). Przy wspomaganiu ca³ej sali odœpiewane zosta³y na pe³ny regulator takie
stare pieœni jak „Dziki jazz”, „De passa Kuba”, „Tawerna”, „Jechali cyganie”, „W piwnicznej izbie”,
„Katerina”, „Tamara” i wiele innych. My œpiewaliœmy, m³odzie¿ tañczy³a i robi³a chórki i przypomnia³a
mi siê atmosfera dawnych rajdów czy obozów. Okazuje siê, ¿e dzisiejsi m³odzi czuj¹ ten styl podobnie
jak my kiedyœ, tylko ktoœ im musi go pokazaæ. W ramach œpiewów ogólnych Rafi wyst¹pi³ z recitalem
pieœni cygañskich wspomagany chórkiem Œliwa, Haczyk, Kolczasta - co niektórych doprowadzi³o do
tarzania siê po pod³odze i pop³akania ze œmiechu. By³ to zaiste niepowtarzalny wystêp.

Po koncercie „unplagged” nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu na przebranie, a potem
œwiêtowaliœmy podwójne 18-te urodziny dwóch kursantek. By³y torty, ciasta, szampany i podrzucanie
do sufitu. A potem nast¹pi³y dalsze tañce, hulanki, swawole trwaj¹ce do 5 rano. Jedn¹ ze ciekawszych
figur tanecznych by³o kopniêcie nog¹ w sosrêb (czy nawet powa³ê). Redakcja uda³a siê jednak na
spoczynek wczeœniej, ok 1.30 i nie œledzi³a dalszego ci¹gu zabawy.

Podsumowuj¹c, impreza by³a bardzo udana i byæ mo¿e bêdzie zachêt¹ dla m³odych Harnasi do
czêstszych spotkañ i zabaw w wiêkszym gronie, czego im i sobie ¿yczymy.

J.G.

W nocy 17/18.02.94 zgin¹³ tragicznie Piotr Michnol. Odszed³ od nas
przyjaciel, kolega, znany wszystkim jako mi³oœnik gór i znawca literatury górskiej,
cz³owiek zawsze serdeczny i uœmiechniêty. Wszyscy zreszt¹ wiemy jaki by³. W
poniedzia³ek w jego ostatniej ziemskiej drodze towarzyszy³o mu grono ok 300
przyjació³ i znajomych. Niech tam na drugim brzegu, na niebieskich po³oninach
znajdzie taki œwiat o jakim marzy³.

ŒMIERÆ

umar³ ktoœ
ktoœ bliski
nie ma go ju¿ miêdzy nami
opuœci³ nas
smucimy siê
p³aczemy
oblekamy w czerñ
tyle ¿alu doko³a
a przecie¿
jemu w jednej chwili
umar³ ca³y œwiat
wszyscy ludzie
i ptaki
i drzewa
i s³oñce
i nawet odbicie w lustrze
te¿ mu umar³o

Radek Truœ
1984
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Ksi¹¿ki polecane
Ubieg³ego lata uda³o mi siê przeczytaæ 3 ksi¹¿ki o tematyce górskiej. Nie by³y to ¿adne nowoœci,

a raczej zaleg³e lektury. I dlatego jeœli pozycje te le¿¹ u kogoœ z Was na kupce pt. zaleg³oœci to
polecam przenieœæ je na wierzch stosu. Pierwsza z nich to Andrzeja Struga „Zakopanoptikon czyli
kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem” (w sam raz na ubieg³oroczne lato). Pomimo, i¿ jest to
satyra na stosunki i stosuneczki wewn¹trz zakopiañskiej spo³ecznoœci z pocz¹tku wieku, to do dziœ
œwietnie bawi. Mo¿naby ¿yczyæ, dzisiejszym satyrykom, aby ich teksty przetrwa³y i rozwesela³y ludzi
tyle lat.

Druga ksi¹¿ka to rewelacyjne, moim zdaniem, „Dotkniêcie pustki” Joe Simpsona. Jest to ksi¹¿ka
o nieograniczonych mo¿liwoœciach ludzkiej woli przetrwania, historia wrêcz nieprawdopodobna -
gdyby nie by³a prawdziwa, a przy tym wyj¹tkowo szczerze i wiarygodnie opisuj¹ca uczucia i myœli
bohaterów. Wiêcej nie napiszê - przeczytajcie sami.

O ile „Dotkniêcie pustki” jest ksi¹¿k¹ buduj¹c¹, o tyle „K2” Jim'a Currana jest ksi¹¿k¹ smutn¹,
a mo¿e nawet przygnêbiaj¹c¹, tym niemniej wart¹ przeczytania, aby zapoznaæ siê z jeszcze jednym
spojrzeniem na tragiczne wydarzenia lata 86 pod K2. i jeszcze raz stwierdziæ, i¿ nie da siê i nie wolno
oceniaæ z pozycji dolin tego co dzieje siê na 7 czy 8 tys. m.

Szczepan - prawdziwe nazwisko Andrzej Starosolski ur. 19.05.73 w Bytomiu, blachowany w
1990r. w wieku niespe³na 17 lat z nr 252. By³y wówczas w¹tpliwoœci czy mo¿e otrzymaæ blachê ju¿,
czy te¿ nale¿y poczekaæ a¿ dojrzeje. Obecnie student mat-fizu na Pol. Œl. Jako matematyk pracuje
nad definicj¹ pochodnej rzêdu rzeczywistego, (któr¹ ponoæ sam postanowi³ wymyœliæ) i stara siê o

ITS (ind. tok studiów). Z gór woli Tatry, a
zw³aszcza wspinaczkê po wodo- i lodospadach.
Górami interesowa³ siê  ju¿ w podstawówce, a w
ogólniaku zainteresowania te pog³êbia³ (trójkowa
droga na Œwinicê od Kasprowego, zim¹, OS, bez
sprzêtu, zrobiona w wyniku zagubienia szlaku
oraz braku znajomoœci gór i œwiadomoœci
czyhaj¹cych zagro¿eñ).  Na pierwszych
wyprawach za specjalistyczny sprzêt s³u¿y³ mu,
jak g³osi legenda, parasol wysokogórski, którego
u¿ywa³ w charakterze czekana. Po takich
prze¿yciach postanowi³ zrobiæ kurs ska³kowy,
który rozpocz¹³  w KW Gliwice u Wacia, a
skoñczy³ w Krakowie, gdzie pocz¹tkowo
studiowa³. Obecnie jest jednym z kierowników
tegorocznego kursu SKPG.

TO BY£O
4 22-23.02.94 w tym samym terminie co
bal SKPG odby³ siê Bal Watry u Franka
Drewnioka. Uczestniczy³o ok. 150 osób,
g³ównie starsze pokolenie Watry, w tym
kilkunastu Harnasi m.in. Klucha, Tomaszek,
Raketa. Bal by³ podobno bardzo udany.
4 odby³y siê prelekcje: Szalonki o przygoto-
wywanym rezerwacie leœnym pod Czantori¹,
Stasia Krawca o Górach Pachn¹cych w Korei
P³n., J. Gintera o wyjeŸdzie sprzed lat w
Paring i Fogarasz, slajdowisko pt. kalendarz z
Harnasiem, film video o zesz³orocznym
blachowaniu zrealizowany przez Alberta.
4 w czasie ferii odby³y siê obozy w Beskidzie
Niskim (6 osób) i S¹deckim (12 osób)
4 odby³ siê obóz kursancki w Piêciu Stawach
(16 kursantów + Maciek i Szczepan). Wg
wstêpnych doniesieñ zrobione zosta³y
wycieczki na Orl¹ Peræ, Liptowskie Mury,
Miedziane oraz Granaty (ta ostatnia od 12 w
po³. do 2 w nocy). Jedyny powa¿ny wypadek
to st³uczenie Maækowego ³okcia po niekon-
trolowanym poœlizgu na ... mydle pod prysz-
nicem. Poza tym kursanci bili siê ponoæ o
przywilej spania w jamie œnie¿nej wykopanej
gdzieœ w pobli¿u schroniska.
4 Marek Œ. z czwórk¹ kursantów ferie spêdzi³
w Ma³ej Fatrze i Górach Choczañskich.
4 19-20.02.94 odby³o siê przejœcie kondy-
cyjne kursu.
4 22.02.94 wspólne zebranie z PTT w Klubie
Pracowników Pol. Œl., na którym R. Remi-
szewski prezentowa³ wspomnieniowe filmy
- wywiady z W³adys³awem Midowiczem.

TO BÊDZIE
X 19-20.03. wiosenny rajd dla szkó³ œrednich
Gliwic, w Beskidzie Œl¹skim organizowany
przez Kurê, który poszukuje ju¿ obs³ugi tras
oraz Radê.
X 23-24.04. - SKPB Katowice zaprasza na
Nocne Œpiewogranie w cha³upie na Hali
Górowej.

Myœlê,  ¿e wzorem ubieg³ego roku
zorganizujemy i w tym roku Ko³owy Dzieñ
Dziecka. Mamy wprawdzie dopiero œrodek
zimy, ale czas p³ynie szybko, a wiêc
pomyœlmy ju¿ teraz o wioœnie.

Proponujê termin imprezy ustaliæ na 27 -
29.05.94. Nad miejscem chcia³bym abyœmy
pomyœleli wszyscy. Jeœli znacie dobre miejsce
na tak¹ imprezê to napiszcie lub zadzwoñcie.
Dobrze by by³o aby miejsce to umo¿liwia³o
zarówno biwakowanie pod
namiotem jak i nocleg pod
nieco pewniejszym da-
chem. S¹dzê ¿e fajnie by
by³o aby by³y to znowu
ska³ki. Dla dzieci jest to na
pewno du¿a atrakcja.
Mamy du¿o czasu, a wiêc
myœlmy i dzia³ajmy.

Drogie Nieustatkowane Mamuty!

Poniewa¿ nie mo¿ecie jakoœ dokoñczyæ zapowiadanych i obiecanych mi tekstów postanowi³em
wype³niæ czymkolwiek to wolne miejsce i napisa³em te oto krótkie parê zdañ refleksji, które przysz³y
mi do g³owy ni st¹d ni zow¹d.

Zastanawiam siê mianowicie, czy to, ¿e bawiê siê dalej w ca³e to Ko³o jest powa¿ne, czy nie ?
Osi¹gnê³o siê bowiem taki wiek, kiedy nie wiadomo czy zaliczaæ siê do m³odych czy do starych -  tzw.
wiek przejœciowy. Cia³o siê starzeje, a tymczasem duch chcia³by byæ dalej m³ody. Ogólnie panuj¹ce
obyczaje ka¿¹ siê ustatkowaæ, zacz¹æ nosiæ elegancki garnitur i dyplomatkê, zaj¹æ siê prac¹ zawodow¹,
domem i rodzin¹, gromadziæ pieni¹dze i przedmioty. Praktyka pokazuje, ¿e wiêkszoœæ tak robi - z
wyboru b¹dŸ z koniecznoœci. Ale jest kilku z nas, którzy nie chc¹ pogodziæ siê z tak¹ kolej¹ rzeczy.

Co prawda podstarzali harcerze w krótkich majtkach zawsze wydawali mi siê œmieszni, ale z
drugiej strony mo¿e to co robimy niekoniecznie trzeba widzieæ w tych kategoriach. Bo có¿ my
poradzimy na to, ¿e nadal myœlimy tak samo i o tym samym co za studenckich czasów, ¿e nie
zmieni³a siê nasza wewnêtrzna konstrukcja, ¿e nadal cieszy nas gdy mo¿na poœpiewaæ i pograæ na
gitarze, gdzieœ w cha³upie, czy przy ognisku, gdy œpimy pod gwiazdami lub w namiocie zamiast w
wygodnym hotelu, gdy kopiemy jak¹œ kretyñsk¹ jamê œnie¿n¹ wraz z gronem czêsto ma³oletnich
kursantów - nie dla przetrwania, ale dla atrakcji i nauczenia tych m³odych czegoœ (to o tobie Maæku
i o tobie Piotrze C.), czy kiedy miêdzy 12 a 2 w nocy sk³adamy na komputerze kolejny numer MM
zamiast smacznie spaæ lub w najgorszym razie zarabiaæ na tym¿e samym komputerze pieni¹dze,
kiedy nadal wtorek, godz. 17 jest czasem zarezerwowanym na zebranie, a do takich imprez jak
blachowanie zawsze da siê dopasowaæ plan innych imprez i zajêæ. Oczywiœcie nie mam nikomu za z³e,
¿e nie robi tak samo. Zastanawiam siê tylko czy to ma sens, ¿e dla mnie jest to jeszcze takie wa¿ne
i czy jest jakaœ granica na której nale¿y poprzestaæ. Pocieszam siê, ¿e s¹ obok mnie tacy jak wiecznie
m³ody Kajtek Kowalski, który nadal obca³owuje wszystkie dziewczyny na zebraniach, jeŸdzi w góry
i nie liczy sobie lat. Kajetanie ! B¹dŸ wiêc zawsze m³ody bo wówczas i my bêdziemy mo¿e d³u¿ej
m³odzi i dalej zamiast robiæ rzeczy powa¿ne i nudne (lub oprócz nich) bêdziemy robiæ to, co nas bawi
i cieszy i co nadaje naszemu ¿yciu inny wymiar i sens.

Redakcja
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BLACHOWANIE
26-27.03.94

Tegoroczne blachowanie odby³o siê dla
odmiany (od Lachowic) na Lasku. Tym samym
Lasek pobi³ chyba rekord w iloœci przeprowa-
dzonych tu blachowañ. Na imprezê zjecha³o ok.
30 przewodników z SKPG oraz goœcinnie Filip z
SKPB, a tak¿e wielu by³ych kursantów oraz
sporo osób towarzysz¹cych. Redakcja wybra³a
siê z ca³¹ rodzin¹ i ze zdumieniem obserwowa³a
szybkie zaaklimatyzowanie siê swojej latoroœli w
ró¿nych podgrupkach m³odzie¿y - a to graj¹cej i
œpiewaj¹cej, a to graj¹cej w koœci, a to graj¹cej w
karty. Swoj¹ zaœ grê w zaj¹czki i sarenki odst¹pi³a
znajomym blachowanego Zbyszka. Przed
w³aœciw¹ imprez¹ odbyliœmy te¿ grupowy
spacer na Lasek, gdzie ulepiliœmy ba³wanicê
(p³eæ by³a oczywiœcie zas³ug¹ Kajetana), a
Redakcja wyrzeŸbi³a w œniegu wiewiórko-
chomiko-szczura. W drodze powrotnej nie
omieszkaliœmy te¿ wykonaæ kilku dupolotów.
Wyjœcie na blachowanie opóŸni³o siê do godz.
21. Ognisko rozpalono niezbyt daleko od cha³u-
py. M³odzi przewodnicy mieli jednak doœæ
trudne zadanie, gdy¿ czêœæ zniczy na trasie ich
przejœcia zgas³a i zosta³o ponoæ 7. Pomimo to
wszyscy dwoje dotarli wreszcie na miejsce
uroczystoœci. Zabrak³o niestety Anki Œmieszek,
która z przyczyn obiektywnych nie mog³a byæ
obecna i dostanie blachê za rok. Do chatki
wróciliœmy ok. godz 23 i wkrótce rozpoczê³a siê
czêœæ artystyczna, której pierwszym punktem
by³y tradycyjnie torty (w tym roku 4, ale za to
wszystkie bardzo dobre). Ostatni truskawkowy
by³ wydawany ju¿ tylko przewodnikom w
kolejnoœci numerów blach. W pierwszej pi¹tce
znaleŸli siê: Kajetan, Klucha, Tomaszek, Stasiu
Sikor oraz Redakcja MM. Z mamutów byli te¿
Dziouszka, Raketa, Maciek Siudut, Tadzik
Piotrowski, Nowy, Alojz. W dalszej czêœci
programu by³y scenki rodzajowe z ¿ycia górali,
slajdy z ró¿nych stron œwiata, konkursy, w
których jednog³oœnym zwyciêzc¹ zostawa³
Kajetan, opowieœci Gudlaka o Nolepioku i jego
synach, oraz piosenki w wykonaniu by³ej
kursantki Marysi i ca³ej sali. Program by³ mo¿e
nieco skromniejszy ni¿ na niektórych blacho-

WAKACJE W LUBOCHNI
„Wakacje” - tak nazywam letnie wyjazdy z ¿on¹ i dzieciakami (trzema synami) w „ustalone”

dolinne miejsce. Jakoœ szczêœliwie uda³o mi siê równie¿ ostatniego lata obroniæ górski program
rodzinnego wypoczynku. Jak sobie wspomnê te bagienne pomys³y z tysi¹cami - co ja mówiê -
milionami komarów, to brrr ... ! Zatem pozosta³ wybór: gdzie, jak i z kim ?

Na rozwi¹zywanie tych problemów mam w domu monopol. Istotny zaœ problem stanowi³a
choroba najm³odszego malucha. Wybór prywatnego oœrodka wczasowego o dobrej opinii w
Lubochni, wydawa³ siê od razu trafiony. Poza najwa¿niejszym celem - odpoczynkiem oczywiœcie -
postanowi³em nieco popracowaæ nad swoj¹ kondycj¹. Za miesi¹c chcia³em próbowaæ si³ znacznie
wy¿ej. Obowi¹zkami i przyjemnoœciami podzieliliœmy siê z Zoch¹ tak, ¿e ja „wybiega³em” przed
œniadaniem na trasê, któr¹ reszta przemierza³a w czasie do obiadu. Ten czas ja z kolei poœwiêca³em na
okoliczne spaceryz wózkiem. W wyjeŸdzie towarzyszyli nam znajomi z poprzednich wakacji w
Stefanowej i Srnaczach.

Lubochnia jest maleñkim uzdrowiskiem po³o¿onym u wylotu najwiêkszej wielkofatrzañskiej
doliny (Lubochniañskiej), otoczona ciasno stromymi zboczami tworz¹cymi doliny o charakterze
prze³omowym. Oczywiœcie to wiedz¹ wszyscy, ale ju¿ znacznie mniej osób wie, ¿e w miejscowoœci
znajduje siê jako tako utrzymany i ³adny park zdrojowy. Zachêcam do poznania go. Mo¿na w nim
odpocz¹æ np. w przerwie podró¿y dolin¹ Wagu.

Przyjechaliœmy na miejsce. Dojazd do oœrodka trudny (stromy), sam budynek otoczony
ogrodem, na zboczu, z pe³nym widokiem na góry, dolinê, miejscowoœæ i park u stóp. Zaczê³o siê nam
podobaæ ... A tu klapa ! Nie ma dla nas miejsca ! Nie ma i ju¿ ! Ktoœ, gdzieœ, coœ pomyli³, zapomnia³
i wszystkie miejsca s¹ zajête. Taki by³ pocz¹tek, ale kilka telefonów gospodarza uratowa³o sytuacjê
i dostaliœmy pokoje w hotelu „Fatra” - tym w „centrum” przy przystanku autobusowym. Nie
byliœmy zachwyceni, tyle ¿e po cenach miejscowych dawa³o to pewne korzyœci. Nie jedyne zreszt¹,
bo nasze wêdrownicze natury nie zcierpia³yby posi³ków o ustalonej godzinie, a w hotelu mieliœmy do
dyspozycji talony i nieograniczony czas. Tylko to fatalne po³o¿enie.

Tematy wycieczek w okolicy Lubochni narzucaj¹ siê same: Kopa, Sip, Ostra, Kutnikowy Kopiec
- to te w najbli¿szej okolicy i je zrealizowaliœmy. Oczywiœcie byæ w Rzymie i nie zwiedziæ
Demianowskich Jaskiñ, to by³aby niepowetowana strata, wiêc tê wycieczkê te¿ odbyliœmy.

Popo³udnia spêdzaliœmy w komplecie. Dolina Lubochniañska, z wyj¹tkiem kilku pierwszych
kilometrów tj. do wyci¹gu narciarskiego jest dla publicznego ruchu ko³owego zamkniêta. Tyle nam
jednak wystarcza³o by oderwaæ siê od zabudowañ i móc wypoczywaæ tj. wylegiwaæ siê w
æwierænaturalnym œrodowisku koœnych ³¹k, ale za to nad czystym i doœæ du¿ym potokiem (lub jak kto
woli ma³¹ rzek¹). Tak du¿o p³yn¹cej czystej wody to prawdziwa rzadkoœæ w Zachodnich Karpatach !
Ch³opcy mogli wiêc bez ograniczeñ korzystaæ z tego dobrodziejstwa, oddaj¹c siê z pasj¹ in¿ynierii
wodnej. Na l¹dzie zaœ poœród ró¿nych dyscyplin sportowych od wylegiwania siê - jak ju¿
wspomnia³em - po brodzenie w rzece, ambitnie wyró¿nia³ siê tylko bumerang.

Nie by³bym sob¹ gdybym przy tak dobrze realizuj¹cym siê programie (œwietna pogoda) nie
utargowa³ czegoœ dla siebie ekstra. I tak z ojcem drugiej rodziny - w m³odoœci przewodnikiem -
odby³em sztandarow¹ wycieczkê g³ównym grzbietem Wielkiej Fatry.

Na koniec wspomnê o jeszcze jednej - powiedzmy sobie „pó³górskiej” - wycieczce na du¿o
bardziej u³amkowym w swej górskoœci rowerze. Jak zwykle przed œniadaniem wybra³em siê w górê
doliny na wypo¿yczonym bicyklu. Uda³o mi siê dotrzeæ do koñca asfaltu i jeszcze trochê. Dalej
musia³em zrezygnowaæ z powodu braku przerzutek. Mo¿e dla wielu te czterdzieœci kilka kilometrów
to pecha, ale mnie wystarczy³o ¿eby po schodach na piêtro wchodziæ okrakiem.

I tak sympatycznie minê³o dziewiêæ wakacyjnych dni.
A ... ! Jeszcze jedno. Atrakcja! Tu¿ obok, w Rojkowie, znajduje siê trawertynowe Ÿród³o ujête w

trochê naturalny, trochê sztuczny, owalny basen. Ma³a powierzchnia ale g³êboko i na otwartej
przestrzeni. Woda s³ona, mêtna i z bombelkami, ale ciep³a. Warto to po drodze zaliczyæ.

Tadeusz Piotrowski

waniach, ale te¿ ma³a iloœæ blachowanych t³umaczy ten fakt. Aha, by³ jeszcze jeden tort z okazji
urodzin Kasi Su (skrzypce w zespole Wariant R). Impreza trwa³a do wczesnych godzin rannych, przy
czym m³odsi g³ównie œpiewali i bawili siê, starsi zaœ g³ównie gadali. Ok. 3.30 Redakcja uda³a siê na
zas³u¿ony aczkolwiek za krótki odpoczynek spodziewaj¹c siê pobudki ze strony swej pociechy. Ola,
pomimo i¿ wieczorem, gdy my byliœmy na blachowaniu bawi³a siê doskonale wspólnie z Marysi¹ i jej
ekip¹ w przeró¿ne dzieciêce zabawy i piosenki i posz³a spaæ ok 22.30, wsta³a tradycyjnie ok. 8.00.
Niedziela przywita³a nas wspania³ym s³oñcem i iœcie wiosenn¹ pogod¹. Po œniadaniu odby³o siê
jeszcze zebranie Rady poœwiêcone g³ównie sprawie utworzenia miêdzyko³owej komisji
egzaminacyjnej (korzystaj¹c z obecnoœci przedstawicieli AKPG - Tadka i Stasia). Mi³ym akcentem
po¿egnalnym by³ wystêp Kasi Su w charakterze skrzypka na dachu (chatki). Krótki niestety koncert
nagrodzono gromkimi brawami oraz uwieczniono na zdjêciach.

Podsumowuj¹c, szkoda ¿e na blachowanie nie przyjecha³o zbyt wielu przewodników. Wydaje mi
siê, ¿e nie chodzi tu tylko o imprezê i zabawê. Dla blachowanych liczny udzia³ cz³onków ko³a jest
rzecz¹ bardzo wa¿n¹, jest uznaniem i docenieniem ich ponad rocznej nauki i du¿ego wysi³ku jaki
w³o¿yli aby dostaæ siê do naszego grona. Jeœli zatem przywitamy ich w mo¿liwie jak najliczniejszym
gronie to bêdzie to dla nich równie¿ czynnik motywuj¹cy do dzia³ania.

WeŸmy pod uwagê ten aspekt udzia³u w blachowaniu za rok.
J.G.



TO BY£O
4 14.03.94 wznowi³a dzia³anie ksiêgarnia
turystyczna Piotra Michnola prowadzona
obecnie przez Wandê Michnol. Mo¿na w niej
m.in. sk³adaæ zamówienia na maj¹ce siê
ukazaæ nowe wydanie Encyklopedii Tatrzañ-
skiej Paryskiego. Cena nieca³e 500,000z³.
4 5-6.03.94 - odby³ siê narciarski wystup na
Babi¹ z udzia³em Je¿a, Waldka ¯abowego,
Championa Œliwy i Haczyka (Adama Micha-
lika) - relacja w HR nr 36.
4 19-20.03 - odby³ siê Rajd na Powitanie
Wiosny dla szkó³ œrednich z zakoñczeniem w
Lachowicach. Udzia³ wziê³o 15 uczestników i
10 Harnasi. M³odzi Harnasie mieli wreszcie
okazjê coœ i kogoœ poprowadziæ, a impreza
by³a ponoæ udana i rokuj¹ca nadziejê na
rozszerzenie kontaktów z m³odzie¿¹ szkoln¹.
4 Odby³y siê miniprelekcje Radka o klau-
zach i jaœlach, WW o spalonym koœció³ku w
£¹cznej, R. Remiszewskiego o koœció³ku w
Orawce i izbie regionalnej w Chy¿nem
(video).

JUBILEUSZOWY HARNAŒ
Jak wspomnia³em w grudniowym MM, pomimo sporego opóŸnienia, planowane jest wydanie

Jubileuszowego Harnasia poœwiêconego historii naszego Ko³a. Redakcja MM otrzyma³a zadanie
skoordynowania prac z tym zwi¹zanych i w zwi¹zku z tym prosi wszystkich o pomoc w realizacji tego
przedsiêwziêcia. Szczególnie zale¿y nam na wszelkich materia³ach, datach, faktach, wspomnieniach,
starych zdjêciach, znaczkach rajdowych itp. dotycz¹cych prezesów, cyklicznych imprez takich jak
blachowania, ERG-i, akcje letnie, ...lecia, kursy, wyprawy itp. Wszystkich chc¹cych z nami
wspó³pracowaæ zapraszamy.

Materia³y prosimy dostarczaæ na adres lub do r¹k w³asnych Redakcji lub na zebranie 12.04.94  o
godz. 17.00 w Klubie Wysokogórskim, kiedy to przewidujemy przegl¹d zgromadzonych materia³ów
i dyskusjê na temat tego wydawnictwa.

JE¯ APELUJE
Je¿ Maruda zainspirowany mamucimi rykami w czasie Balu postanowi³ wydaæ œpiewnik pod

nazw¹ „Z³ote lata komuny - œpiewnik Harnasi kopalnych“. Oprócz piosenek ma on zawieraæ krótkie
anegdoty i opowieœci zwi¹zane z tymi piosenkami. Uprasza siê w zwi¹zku z tym wszystkie Mamuty
i Dinozaury aby odgrzeba³y w swej przepastnej pamiêci wszystko, co kojarzy im siê z dawnymi
rajdowymi hitami i przelali te wspomnienia na papier. Nawet jedna krótka notka bêdzie dla nas
bardzo cenna. Przydadz¹ siê równie¿ teksty niektórych piosenek, zw³aszcza tych nigdzie nie
publikowanych, a niegdyœ popularnych.

WIETRZENIE WIOSENNE
Redakcja MM informuje, i¿ w dniach 10 -

13.03 dokona³a rodzinnie pierwszego i chyba
ostatniego w tym sezonie zimowym przewiet-
rzenia nart. Przewietrzenie polega³o na wywie-
zieniu nart na œwie¿e powietrze - w naszym
przypadku do Zwardonia, przy czym nie by³y do
tego celu konieczne jakiekolwiek warunki
œnie¿ne ani te¿ dzia³aj¹ce wyci¹gi. Nie przesz-
kadza³a równie¿ temperatura 19 st. C  w s³oñcu.
W wyjeŸdzie towarzyszy³a nam Jola Woliñska,
która przewietrzy³a jedynie dzieci. Spotkaliœmy
te¿ kursantów, których wietrzy³ w nocy z soboty
na niedzielê Piotr Coghen. Na koniec byliœmy
œwiadkami spalenia siê na dworcu w Zwardoniu
4 wagonów poci¹gu, którym mieliœmy wracaæ.
Byæ mo¿e jest to nowy zwyczaj ludowy na
powitanie wiosny lub nowa forma protestu
kolejarzy i stra¿aków, gdy¿ ani jedni, ani drudzy
nie spieszyli siê specjalnie z gaszeniem po¿aru, a
dopiero kiedy by³o ju¿ po widowisku zjecha³o
kilka jednostek stra¿y po¿arnej z innych
miejscowoœci.

TO BÊDZIE
X 27.03 - SKPB Katowice zaprasza na rajd pt.
Palmy Wielkanocne w Tokarni. Noclegi:
Lanckorona i Zawadka.
X 29.03 - Jaskinie z Wapnisi¹ (Marta Szaliñska)
i Paskudne ZOMO czyli slajdy z Ann¹ Mari¹
Magdalen¹ „Paskud¹” Pasek oraz fina³ kon-
kursu fot. „Niepozorne piêkno”.
X 1-4.04 - Rajd Wielkanocny Radka, w Gor-
cach i Wyspowym.
X 5.04 - prelekcja E.Puchlerskiego o budo-
wnictwie drewnianym.

15-17.04.94
Rajd Œladami Mamutów

 z zakoñczeniem w bacówce na Lachów G. Ma
to byæ impreza integruj¹ca starsze i m³odsze
pokolenia Harnasi. Trasy autorskie maj¹ prowa-
dziæ Mamuty. Niektórzy zapowiedzieli ju¿ sw¹
obecnoœæ !

Magdalena Hassa - nr blachy 270

Urodzi³am siê w Bielsku-Bia³ej 20.03.71r. i tam te¿
mieszkam. Zw¹ mnie Magda, a czasem te¿ „Pluto”.
Studiujê w Gliwicach na Politechnice Œl. „wentylacjê i
klimatyzacjê”. W drugim roku ¿ycia zaczê³am „cz³apaæ” po
górach i wtedy równie¿ stawia³am pierwsze kroki na nartach
„Bobo”. W sierpniu 1992 r. zdoby³am najwy¿szy w moim

¿yciu szczyt Mt. Yarigatake  o wys. 3180 m. npm.
Szalejê za wszelkiego rodzaju podró¿ami, nie potrafiê
usiedzieæ na jednym miejscu. Lubiê p³ywaæ, biegaæ, jeŸdziæ
na nartach, ³y¿wach i „dupolotach”.

WHO IS WHO - CZYLI NOWI HARNASIE O SOBIE

Zbyszek Wygoda - nr blachy 271

Urodzi³em siê 17.08.68 r. w Gliwicach, mieszkam
w Gliwicach przy ul.Kopernika 45/4. Studiowa³em
pocz¹tkowo chemiê na Pol. Sl. a od 1988 jestem
studentem Wydz. Lekarskiego na Sl.A.M w Zabrzu.
Obecnie jestem na ostatnim, VI roku studiów. Z
górami zetkn¹³em siê ju¿ w dzieciñstwie, odbywaj¹c
wycieczki z rodzicami w Beskidzie S¹deckim i
okolicach. W liceum bra³em udzia³ w biegach na
orientacjê i by³em kronikarzem w SKKT PTTK. Na
studiach zacz¹³em wyci¹gaæ w góry swoich znajomych,
choæ stawiali czasem spory opór. O Kole i kursie
wiedzia³em du¿o wczeœniej, zanim postanowi³em sam
spróbowaæ swoich si³. Moje plany zwi¹zane z posze-
rzaniem kwalifikacji górskich, to uprawnienia tzw. pañstwowe, przodownika GOT, a w przysz³oœci
mo¿e przewodnika sudeckiego. Na razie chcê namówiæ swoich bli¿szych i dalszych znajomych do
wiosennych górskich wêdrówek.

P.S. O trzecim nowym Harnasiu czyli Ance Œmieszek napiszemy w nastêpnym numerze.

Weso³ych Œwi¹t
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Kwiecieñ-Maj 94 DOLOMITY -93
Pod koniec ubieg³ego lata wybraliœmy siê w gronie znajomych trzema maluchami i jednym

volkswagenem - transporterem do Pó³nocnych W³och. Planowaliœmy za³o¿enie bazy wypadowej
gdzieœ w rejonie Cortiny d'Ampezzo, najlepiej miêdzy grupami Civetty i Marmolady. Po niezbyt
d³ugich poszukiwaniach zatrzymaliœmy siê w ma³ej mieœcinie o wdziêcznej nazwie Rocca Pietore,
w samym sercu najwy¿szej czêœci Dolomitów, w bezpoœredniej bliskoœci masywu Marmolady.
Za³o¿yliœmy sobie tygodniowy pobyt w tym miejscu z maksymalnym wykorzystaniem programu
górskiego. Niestety, wrzesieñ w Dolomitach  - wspania³y z uwagi na ma³¹ iloœæ turystów i niskie
ceny - jest bardzo kapryœny pogodowo. Uda³o nam siê jednak odbyæ kilka ciekawych wycieczek w
okoliczne góry, a dni deszczowe wykorzystaliœmy na kilkudniowy wypad do Wenecji i Padwy, gdzie
pogoda by³a zdecydowanie lepsza i nie przeszkadza³a w zwiedzaniu obu miast.

Rocca Pietore to ma³a osada po³o¿ona na stromym górskim zboczu (dojazd maluchem na
pierwszym biegu), malowniczy hotelik, koœció³, maleñkie biuro podró¿y. Byliœmy przygotowani na
spanie i gotowanie na kampingach, mieliœmy namioty i puchowe œpiwory (o tej porze roku s¹ tu
wskazane, ze wzglêdu na pojawianie siê przymrozków). Skorzystaliœmy jednak z mo¿liwoœci
wynajêcia za doœæ nisk¹ cenê pokoi i apartamentu z kuchni¹ w miejscowym hotelu. Tam te¿
mogliœmy gotowaæ nasze wspólne posi³ki. Jedzenie we W³oszech jest doœæ drogie, mieliœmy go
jednak pod dostatkiem - kupowaliœmy jedynie pieczywo, nabia³, owoce oraz oczywiœcie du¿e iloœci
wina, które jest tam naprawdê dobre i bardzo tanie. Byliœmy mile zaskoczeni warunkami
lokalowymi, a zw³aszcza mo¿liwoœci¹ korzystania z kuchni. Mieszkaj¹c w jednym miejscu
podje¿d¿aliœmy ka¿dorazowo samochodami w pobliskie grupy górskie, czasami jeszcze kolejk¹,
¿eby umo¿liwiæ sobie powrót tego samego dnia do miejsca zamieszkania. Doliny s¹ tu bardzo
g³êbokie, deniwelacja miêdzy nimi, a okolicznymi trzytysiêcznymi wierzcho³kami wynosi czêsto
do dwóch kilometrów.

Pierwszym szczytem, na który uda³o nam siê wejœæ by³a Marmolada, najwy¿szy szczyt
Dolomitów o wys. 3348 m npm. Wyjechaliœmy samochodami na prze³êcz Passo di Fedaia (2057 m
npm.), na której jest ogromny sztuczny zbiornik wodny. St¹d podjechaliœmy kolejk¹ linow¹ do
krawêdzi lodowca na Marmoladzie. Kolejka bardzo przypad³a nam do gustu, bo zamiast krzese³ek
by³y dwuosobowe kosze, w których podró¿owa³o siê na stoj¹co. Po dotarciu do tego jedynego
sta³ego lodowca w ca³ych Dolomitach, czêœæ grupy pozosta³a, oddaj¹c siê k¹pielom s³onecznym i
podziwianiu widoków przy nieprawdopodobnej wrêcz widocznoœci. Pozosta³¹ czwórk¹ rozpoczê-
liœmy trawers lodowca kieruj¹c siê w stronê Forc. della Marmolada. Niestety chcieliœmy sobie
skróciæ drogê i zabrnêliœmy wysoko w stronê szczytow¹ lodowca. Z powodu braku sprzêtu
lodowego (mieliœmy tylko dwa czekany i trzydziestometrowy odcinek liny) musieliœmy siê
wycofaæ, w czym lina bardzo nam pomog³a, bo zwi¹zani razem w „tramwaj” mogliœmy siê wycofaæ
„dupolotami”, stromym, lodowcowym ¿lebem. Mieliœmy dwugodzinne opóŸnienie, ale
postanowiliœmy nie rezygnowaæ poniewa¿ wszystko wskazywa³o na rych³e pogorszenie pogody. Na
prze³êczy Forc. della Marmolada oddzielaj¹cej szczyt Pico Venal (3098 m npm) od wy¿szego z dwu
wierzcho³ków Marmolady - Punta Penia (3348 m npm), który by³ naszym celem, natknêliœmy siê
na stare fortyfikacje i schron skalny z czasów I wojny œwiatowej. Dobrze umocowan¹ i
eksponowan¹ „via ferrat¹”, wpiêci w stalówki asekuracyjne dotarliœmy do wys. ok. 3200, gdzie
rozpoczyna siê szczytowe, niezbyt strome, œnie¿no-lodowe pole. Jeszcze kilkanaœcie minut marszu
i mijaj¹c schron Capanna Punta Penia dochodzimy do stalowego krzy¿a - wys. 3348 m npm -
królowa Dolomitów jest „nasza” ! Pora dosyæ póŸna, pó³ godziny odpoczynku, herbatka z rumem i
o godz. 17-tej rozpoczynamy odwrót. Poni¿ej prze³êczy „dupoloty” na lodowcu. Zaczyna siê
œciemniaæ. Ostatni¹ godzinê marszu pokonujemy przy blasku czo³ówek i ok. godz. 20-tej
docieramy do samochodów pozostawionych przy zaporze na prze³êczy. Awaria jednego z
samochodów doda³a pikanterii do bardzo wyczerpuj¹cego dnia. Dzieñ zakoñczyliœmy obiado-
kolacj¹ i œwiêtowaniem udanej wycieczki do póŸnych godzin nocnych. Ranek powita³ nas
dzwoni¹cym o szyby deszczem i perspektyw¹ poszukiwania warsztatu samochodowego.

Po kilku dniach wypogodzi³o siê i powróciliœmy w Dolomity. Tym razem wybraliœmy siê w
grupê Sella - na najwy¿szy szczyt o nazwie Piz Boe (3152 m npm). Podobnie jak poprzednio
podjechaliœmy kilkanaœcie kilometrów samochodami, tym razem na prze³êcz Podoi. W okresie I
wojny œwiatowej trwa³y tu d³ugie i zaciête walki, które poch³onê³y kilka tysiêcy ofiar. Aby uczciæ
ich pamiêæ wzniesiono kilkaset metrów od prze³êczy mauzoleum ku czci poleg³ych tu ¿o³nierzy.

Z prze³êczy Pordoi podjechaliœmy kolejk¹ linow¹ na Sass Pordoi, skracaj¹c sobie tym samym
¿mudne podejœcie ruchomym, piar¿ystym ¿lebem i umo¿liwiaj¹c wszystkim (ca³ej ósemce)
zdobycie trzytysiêcznika - Piz Boe.

RAJD ŒLADAMI MAMUTÓW
16 - 17.04.94

Zapowiada³o siê, ¿e bêdzie to impreza
o du¿ej randze i znaczeniu, maj¹ca zapoznaæ
m³odych ze starymi i na odwrót. Pomys³ by³
zapewne dobry, lecz realizacja znacznie gorsza.
Przede wszystkim, do koñca nie bardzo wiado-
mo by³o na czym to wszystko ma polegaæ, jakie
planuje siê trasy i jak siê na nie „zapisaæ”. Na
dok³adkê, na ostatnim zebraniu przed imprez¹
dowiedzieliœmy siê o nie ca³kiem zrozumia³ym
i uzasadnionym przeniesieniu imprezy z
Lachów Gronia na Górow¹ (st¹d te¿ informac-
ja, któr¹ otrzymaliœcie za poœrednictwem MM
sta³a siê nieaktualna - mam nadziejê, ¿e nikt
nie czeka³ na nas na Lachowie). Na koniec
prezes da³ plamê i nie dotar³ na miejsce impre-
zy - co zapewne pomniejszy³o jej rangê - w
koñcu by³ to pomys³ prezesa.

W rezultacie mieliœmy ca³kiem sympa-
tyczn¹, kameraln¹ imprezê w gronie bardziej
mamucim ni¿ m³odzie¿owym. Nie o to chyba
jednak chodzi³o w za³o¿eniach.

By³o nas 12, a w tym: Dugi Dugi, Raketa,
Aœka Mroczkiewicz z koleg¹ Jurkiem, Dziousz-
ka, Darek Telinga, znana niektórym z dawniej-
szych czasów Iza (z domu Penar), Marek Œ. z ex
kursantem Bystrym, oraz aktualnymi kursan-
tami Kasi¹ i Sebastianem. Nie dojecha³
niestety zapowiadany Milimetr.

Aœka z Jurkiem przybyli jako pierwsi po
ca³odziennym narciarstwie na Pilsku (warunki
by³y jeszcze ca³kiem niez³e). Potem zjawi³a siê
zmotoryzowana ekipa Raketa, Dugi, Dziousz-
ka, Darek i Iza, którzy poprzedni¹ noc spêdzali
u Kluchy nad Przyborowem. Potem przyby³a
redakcja MM (z Korbielowa przez Miziow¹), a
na koniec Marek z kursantami, którzy w
poprzedni¹ noc bacowali na Suchej Górze.
Niestety nie posiadaliœmy klucza do czêœci
„chatkowej” budynku, w zwi¹zku z czym
rozpaliliœmy ognisko obok cha³upy i spêdzi-
liœmy przy nim ca³y wieczór. Iza mia³a gitarê, a
Raketa ci¹gn¹³ niezliczone opowieœci i aneg-
doty z dawnych wyjazdów i wypraw. By³y te¿
kie³baski, pulpa i s³odkoœci. Imprezê zakoñ-
czyliœmy ok 2.00.

Nazajutrz rozeszliœmy siê w ró¿ne strony.

W drodze powrotnej spotkaliœmy Radka z ekip¹ i paru innych znajomych wracaj¹cych z gór. Jak siê
okaza³o Radek za³atwia³ formalnoœci z gospodarzami cha³upy pod Jaworzyn¹ oraz sadzi³ las wokó³
niej, co byæ mo¿e jest jakimœ usprawiedliwieniem nieobecnoœci ale chyba niewystarczaj¹cym. Có¿,
mo¿e za rok uda siê zrealizowaæ ten pomys³ lepiej, bo jest on chyba wart podtrzymania.

A jeœli mo¿na coœ doradziæ, to: zróbmy zakoñczenie imprezy w chatce, a nie w bacówce - gdy¿
wiêkszoœæ mamutów woli nieco lepsze warunki, a poza tym mo¿na bêdzie œci¹gn¹æ wiêcej osób
(masowe bacowania nie s¹ najlepszym pomys³em). Niech kilku znamienitych Mamutów
przygotuje autorskie trasy, ale Rada niech je przedstawi i zarekomenduje m³odzie¿y oraz zadba o
jak¹œ formê zapisów. No i przyda³by siê choæby zarys programu zakoñczenia rajdu, który
zainspirowa³by starych i m³odych do wzajemnego poznania siê.

J.G.



TO BY£O
4 pokonkursowa wystawa zdjêæ i pokaz
slajdów na temat „Niepozorne piêkno",
prelekcja Marty Szaliñskiej (Wapnisi) o
jaskiniach œwiata.
4 W czasie Œwi¹t Wielkanocnych Radek z
ekip¹ zosta³ zasypany ok. 0.5 m. warstw¹
œwie¿ego œniegu gdzieœ pod Lubaniem,
natomiast Lila w Wielkiej Fatrze.
4 Œliwa z Haczykiem oraz kilkoma kursan-
tami wybrali siê w Czarnohorê i wrócili
pokonuj¹c prawie ca³y g³ówny grzbiet w
ponoæ nienajgorszych warunkach.
4 5.04. zamiast prelekcji odwiedziliœmy
znan¹ niektórym Danusiê (z domu Koper-
nok) w celu obejrzenia zdjêæ i pos³uchania
opowiadañ na temat jej 4 letniego pobytu na
wyspach Vanuatu (Oceania).
4 12.04. na zebraniu ogl¹daliœmy kolorowe
fotografie naszego by³ego kursanta Rafa³a
Meronia z jego wyprawy do Nepalu i Indii.
Odby³o siê te¿ spotkanie osób zaintereso-
wanych prac¹ przy jubileuszowym wydaniu
Harnasia, na którym ustalony zosta³ podzia³
pracy.
4 19.04. - prelekcja E.Puchlerskiego o
budownictwie drewnianym.
4 26.04. - prelekcja Mirka Barañskiego o
Szwajcarii, mini konkurs o ptakach. Zebra-
nie zaszczyci³ sam Milimetr, który na pyta-
nie co siê sta³o odpowiedzia³: „... a tak se
przyszed³em...”
4 30.04-3.05 - odby³o siê spotkanie
naszych kursantów z kursantami SKPB
Katowice gdzieœ w Gorcach, natomiast
wiêkszoœæ Harnasi wybra³o siê na S³owacjê
lub w Pieniny i S¹decki. Prezes z powodu
kontuzji nogi (która przytrafi³a mu siê jak to
zwykle bywa na prostej drodze) pozosta³ w
domu.

Przy skarbniku Ko³a (Micha³ Spek zwany
DŸwiedziem) powsta³ fundusz pomocy dla
rodziny Piotrka Michnola. Pieni¹dze mo¿na
wp³acaæ ju¿ teraz, a bêd¹ one przeznaczone na
dofinansowanie wypoczynku, wyjazdów itp. W
fazie za³atwiania jest formalny fundusz z
kontem bankowym.

Masyw Selli sprawia niesamowite wra¿enie; p³askowy¿ o ksiê¿ycowym, kamiennym
krajobrazie, pozbawiony jakiejkolwiek roœlinnoœci, wznosz¹cy siê pionowym, kilkusetmetrowym
murem nad okolicznymi dolinami. Nad p³askowy¿em króluje trójk¹tna piramida Piz Boe. Wejœcie
na ni¹ od tej strony nie nastrêcza wiêkszych trudnoœci technicznych. Na szczycie obok stalowego
krzy¿a znajduje siê bardzo ³adna statuetka Matki Boskiej (przedstawiana na pierwszym planie
wielu widokówek panoramicznych ze szczytu). Widoki s¹ rzeczywiœcie imponuj¹ce. Na wschodzie
potê¿na bry³a Monte Pelmo, imponuj¹ca Civetta i piramida Antelao; na po³udniu rozleg³y lodowiec
Marmolady, na zachodzie wspania³e wie¿e Langkofel.

Kawa capuccino w Capanna Piz Fassa, odwiedziny w klasycznej, drewnianej „wygódce”,
przykutej ³añcuchami do stoku i podzieleni na dwie grupy schodzimy ze szczytu. Jedna grupa
kieruje siê na prze³êcz Pordoi stromymi piargami, ubezpieczonymi gdzieniegdzie ³añcuchami,
druga schodzi wspania³¹, eksponowan¹, miejscami poprowadzon¹ prawie pionowymi filarami „via
ferrat¹”. Emocji dodaj¹ wisz¹cy, linowy mostek i brak jakichkolwiek u³atwieñ w postaci klamer,
czy ³añcuchów, poza oczywiœcie solidnie umocowan¹ stalówk¹ asekuracyjn¹. W ciemnoœciach
rozpraszanych jedynie reflektorami samochodów zje¿d¿amy krêtymi serpentynami z prze³êczy.

W planach mieliœmy jeszcze Civettê. Niestety kapryœna aura znów pokrzy¿owa³a nam plany.
Mimo to wyruszyliœmy w góry. Dotarliœmy w drobnej m¿awce do Rifugio Coldai na wys. 2135 m, po
rozgrzewaj¹cej, „wzmocnionej” capuccino wyruszyliœmy w stronê „ferraty” prowadz¹cej grani¹ w
górê. Doszliœmy jedynie do wys. ok. 2500 m; wycofuj¹ca siê grupa poinformowa³a nas o silnym
wietrze na grani, mgle, oblodzeniu i zacinaj¹cym œniegu. Nie by³o sensu pakowaæ siê w k³opoty.
Posiedzieliœmy sobie za to w grocie nad malowniczym jeziorkiem Coldai (niedaleko schroniska),
gdzie deszcz nam nie przeszkadza³, a ciszê przerywa³ jedynie szum maszynek gotuj¹cych wodê na
herbatê. Niestety nasz czas pobytu w tych przepiêknych górach dobiega³ koñca. Trzeba by³o ruszaæ
w dalsz¹ drogê do Francji.

Obiecaliœmy sobie solennie, ¿e na pewno wrócimy w ten bajkowy œwiat nieprawdopodobnie
ukszta³towanych form skalnych. ¯egna³y nas strugi deszczu rozcierane przez wycieraczki samo-
chodu i wezbrane, hucz¹ce, burobr¹zowe potoki.

Adam Bartyzel

DZIEÑ DZIECKA
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ 28-29.05.94 spotykamy siê w Podlesicach na Ko³owym Dniu

Dziecka. Przybywajcie wiêc Mamuci¹tka wraz z rodzicami oraz krewnymi i znajomymi czym kto

mo¿e np:     .  Noclegi pod w³asnym   lub w

 (200 tys za pokój 2 lub 3 os.).  Organizatorzy postaraj¹ siê za³atwiæ   oraz 

dla . W programie konkurs wspinaczkowy dla maluchów (mo¿e i dla rodziców),  oraz
inne gry i zabawy. Wpisowe w wysokoœci 30000 z³ od dziecka na drobne upominki mo¿na wp³acaæ
na rêce redakcji MM lub na imprezie. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i podanie liczby
dzieci. Ewentualnej rezerwacji noclegów w hotelu prosimy dokonywaæ indywidualnie.

ERG - 94
W HR pojawi³y siê pierwsze bardzo tajemnicze zapowiedzi ERG-u. Przypomnê, ¿e

kierownikiem jest Je¿, a we wspomnianych zapowiedziach pojawiaj¹ siê kufle z piwem (ostatnio
nawet lataj¹ce !) oraz baran. Pojawi³a siê te¿ bardzo trudna do rozszyfrowania mapka, na której
znajduje siê ponoæ miejsce zakoñczenia imprezy. Có¿ poczekamy na kolejne elementy
kampanii reklamowej ERG-u. Je¿u, nie odstrasz tylko tymi lataj¹cymi kuflami co m³odszych
Harnasi!.

TO BÊDZIE
X 10.05. prelekcja video Stasia Krawca o
Bajkale.
X Tegoroczn¹ akcjê lato firmowaæ bêdzie jak
rok temu biuro EVENT Maæka Siuduta.
Prezes oczekuje zg³aszania propozycji tras
przez ewentualnych prowadz¹cych. Na razie
zg³oszonych jest 12 obozów (m.in. Niski,
Bieszczady, Sudety Wsch. i Zach., S³owacki Raj
- Ni¿nie Tatry, kolarski na Pomorzu), a wœród
potencjalnych prowadz¹cych s¹: Radek, Pepe,
Kolczasta, DŸwiedŸ, Paskuda, Zbyszek
Lekasz, Marek, Murzyn, Chomiœ, Luœka i
Aneta, Œmiecha, Daniel, Magda, Agnieszka.
X 13-15.05 - X, jubileuszowy wyjazd w
Beskid Makowski.
X 27-29.05 - Mitup, czyli Miêdzyko³owy
Turniej Przewodnicki zainicjowany swego
czasu i wielokrotnie zwyciê¿any przez nasze
Ko³o.

Uwaga! Poniewa¿ MM ukazuje siê przeciêtnie raz w miesi¹cu, niektóre  informacje o
planowanych imprezach mog¹ ulec zmianie, tak jak to siê sta³o z miejscem zakoñczenia
Rajdu Œladami Mamuta. Jeœli wiêc planujecie wybraæ siê na jakiœ wyjazd to prosimy o
wczeœniejszy kontakt i potwierdzenie informacji o wyjeŸdzie u kogoœ kto ma bie¿¹cy kontakt
z Ko³em (np. u  redakcji MM).

Zapraszam na 10 ju¿ wyjazd w Beskid Makowski. W tym roku odbêdzie siê on w okolicach

Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony, i bêdzie
po³¹czony z wycieczk¹ geologiczn¹ przygotowan¹
przez Maæka Siuduta dla kursantów. Myœlê
jednak, ¿e nie tylko kursanci zainteresuj¹ siê t¹
tematyk¹. Wyjazd w pi¹tek o godz. 16.05 z
Katowic. Bilety do Kalwarii przez Bielsko.
Nale¿y „zabezpieczyæ” sobie namiot, a kto mo¿e
niech weŸmie kocio³ i siekierê. W menu jak
zwykle potrawy z ziemniaków!
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Czerwiec 94

BESKID MAKOWSKI 94
By³ 13 maja 1994 r., pi¹tek. No i zaczê³o siê

rzeczywiœcie pechowo, gdy¿ jad¹c do pracy
tramwajem zap³aci³em mandat za brak biletu
uprawniaj¹cego do przewozu plecaka. Po pracy
pobie¿y³em na dworzec, gdzie kr¹¿y³y ju¿
t³umy uczestników wyjazdu w Beskid Makow-
ski. Któ¿by siê jednak spodziewa³, ¿e padnie
rekord. Podró¿ minê³a nam bez przygód. Wiêk-
szoœæ czyta³a gazety, a Marek Œ. rozwi¹zywa³
drêcz¹ce go dylematy - np. na stacji w Kozach -
czy ma bardziej kozy w nosie, czy nos w Kozach.
W Wadowicach nie ujrzeliœmy niestety Maæka,
który by³ g³ównym pomys³odawc¹ trasy i mia³
poprowadziæ nazajutrz wycieczkê geologiczn¹, a
w Barwa³dzie gdzie zamierzaliœmy wysi¹œæ
poci¹g ruszy³, zanim wszyscy zdo³ali siê ewaku-
owaæ. Koñcówka musia³a skakaæ w biegu, ze
mn¹ jako kapitanem na koñcu, po uprzednim
otwarciu sobie drzwi przy pomocy wajchy. Na
szczêœcie mimo 13 i pi¹tku nikomu nic nie
uciê³o.

W drodze na miejsce noclegu (z Barwa³du w
stronê ¯aru) dogoni³ nas fiat Siudutów. Jeden
problem mieliœmy wiêc z g³owy - nie trzeba
by³o jechaæ w drodze powrotnej do Wadowic
aby nakulaæ Siudutowi.

Rozbiliœmy siê na polance ze star¹ kamienn¹
figur¹ i drewnianym krzy¿em na drzewie, za
nieczynn¹ gajówk¹. Wodê donieœliœmy z ostat-
nich mijanych domów (nazajutrz znaleziono
wodê po pó³nocnej stronie grzbietu). By³y ju¿
23 osoby. Rekord z 1990 r. pad³. Potem by³o
ognisko, pulpa i tradycyjny egzamin po³¹czony z
nadaniem odznaczeñ.

A rano powita³o nas piêkne s³oñce. Po œnia-
daniu ok. 10.30 ruszyliœmy na szczyt ¯aru.
Obejrzeliœmy zniszczon¹ pustelniê, ruiny zame-
czku Barwa³d i doszliœmy do pierwszych kapli-
czek, a potem do klasztoru i bazyliki w Kalwarii.
W koœciele by³a akurat msza dla dzieci przyjmu-
j¹cych Komuniê, wiêc obejrzeliœmy go pobie¿-
nie. W bocznych korytarzach obejrzeliœmy za to
malowid³a przedstawiaj¹ce z³e uczynki podpi-
sane krótkimi rymowanymi sentencjami, a
tak¿e portrety za³o¿yciela Kalwarii Miko³aja
Zebrzydowskiego i jego rodziny.

DZIEÑ DZIECKA - PODLESICE 94
Nie wiadomo co przyci¹gnê³o na tegoroczny dzieñ dziecka tylu Harnasi i ich znajomych, czy

bardziej chêæ sprawienia radoœci dzieciom, czy chêæ spotkania starych znajomych, w ka¿dym razie
gdzieœ tak od poniedzia³ku poprzedzaj¹cego imprezê zaczê³o mnie ogarniaæ lekkie przera¿enie, gdy
dzwoni³ kolejny telefon, a na mojej liœcie naliczy³em ju¿ ok. 40 dzieci i mniej wiêcej tyle samo
doros³ych. Impreza zdawa³a mi siê rosn¹æ jak jakieœ ciasto dro¿d¿owe i zacz¹³em siê obawiaæ, ¿e nie
damy sobie rady z takim t³umem maluchów. W pi¹tek padaj¹cy od rana deszcz pozwala³ mieæ
nadziejê, ¿e frekwencja zmaleje, ale z drugiej strony wola³bym ju¿ t³umy i piêkn¹ pogodê. Po
pi¹tkowej wieczornej prognozie pogody nastroje siê jednak poprawi³y. I rzeczywiœcie rano
powita³o nas b³êkitne nie- bo, a w Podlesicach niema³y ju¿ t³umek mamutów z
dzieciarni¹. Po rozbiciu namiotów lub zakwaterowaniu w hotelu oraz
posi³ku wyszliœmy na Górê Zborów i opanowaliœmy jeden z jej
fragmentów. Do wspi- naczki zg³osi³o siê ok 25 dzieci w
wieku od 5 do kilkunastu lat. Potem próbowa³y te¿ te
ca³kiem ma³e. Pomimo podzia³u na grupy i oznako-
wanie kolorowymi nu- merkami i tak zrobi³ siê
niez³y m³yn. Do godziny 18 Belfegor, Rysiek Borek i Maciek zdo³ali jednak przecioraæ po ska³kach
ca³¹ tê czeredê. Na koniec przeci¹gniêto ponoæ jeszcze niektóre mamusie.

Po zejœciu na dó³ by³o ognisko, pieczenie kie³basek oraz wrêczenie dyplomów, znaczków i paczek
z ³akociami. Z iloœci rozdanych paczek wynika³o, ¿e liczba dzieci (nie licz¹c niemowlaków) wynios³a
39. Potem by³y œpiewy, tañce i inne zabawy z dzieæmi, a¿ w koñcu impreza skupi³a siê wokó³ ogniska
i z dzieciêcej przerodzi³a siê w bardziej doros³¹. Czêœæ dzieci zrobi³a sobie zreszt¹ w³asne mini ognisko
z papierków po ³akociach i innych œmieci, które ma³y Belfegor nazwa³ ogniskiem toksycznym. Ok.
22 dzieci posz³y lulaæ, a my mogliœmy spokojnie imprezowaæ czerpi¹c dobre humory z dwóch
skrzynek piwa, zafundowanych przez tajemniczego, nieznanego sponsora.

Impreza by³a naprawdê znakomita, jak za dawnych lat, w czym niema³¹ zas³ugê mia³a Basia
Jelon, której g³osu tak czêsto nam ostatnio brakuje w wykonaniach wielu piosenek. A repertuar
obejmowa³ zarówno Woln¹ Grupê Bukowinê, jak i „Rajdow¹ wiarê”, czy takie szlagiery jak
„Gdybym mia³ gitarê” i „Grosza nie mam” a wszystko to na tak rzadkim dziœ - nawet u nas mamutów
- luzie. Za gitarê chwyci³ nawet Kocio i przypomnia³ swoje s³ynne „kociówy”. Nie zabrak³o te¿
wystêpu Tomaszka z jego tradycyjn¹ gawêd¹ o swojej karierze muzycznej i wykonaniem dwóch
sztandarowych hitów „Jumbo Jet'a” oraz „Bagna”. W imprezie uczestniczy³o te¿ kilku kursantów i
œwie¿o blachowana Magda. Dopiero ok. 1 œpiewy wypar³a „dyskusja programowa” o dzia³alnoœci
ko³a, o dawnych i nowych czasach itp. Ostatni opuœcili plac boju po 2 w nocy. Zreszt¹ imprez nie da
siê opisywaæ, w nich trzeba po prostu uczestniczyæ. Z ciekawostek, nale¿y wspomnieæ, ¿e podczas

W Kalwarii liczba uczestników powiêkszy³a siê do 25 + pies, gdy¿ do³¹czy³ do nas Grzesiek Sianos
z ma³¹ Monik¹ i Maxem. Grzesiek wybra³ oryginalny sposób pokonywania trasy z wykorzystaniem
samochodu, przy czym w Lanckoronie pozby³ siê córki i psa w zamian za 1 plecak i dopiero ostatni
odcinek trasy pokonywaliœmy wspólnie. Trzebaby pomyœleæ, czy nie skorzystaæ z tej metody i nie
zrobiæ rajdu dla dzieci, którym wynajê³oby siê przewodnika (jakiegoœ m³odego Harnasia), podczas
gdy rodzice-mamuty pokonywaliby trasê samochodami spotykaj¹c siê ewentualnie w punktach
poœrednich i na noclegu.

Po zrobieniu drobnych zakupów poszliœmy dalej na poszukiwanie granitowego porwaka tekto-
nicznego. ZnaleŸliœmy jego œlady w postaci granitów u¿ytych przy budowie
œcie¿ek p¹tniczych, ale te¿ w strumyku bêd¹cym dop³ywem Cedronu.

Dalsza droga prowadzi³a na Lanckoroñsk¹ Górê. Po drodze by³
jeszcze ma³y wyk³ad Maæka z ele- mentów geologii. I wreszcie stanêliœmy
na zamku Lanckoroñskim ogl¹daj¹c rozleg³¹ panoramê. Rynek Lanckorony,
który tak mi siê niegdyœ podoba³ sta³ siê jakiœ zaniedbany i zaroœniêty. Za to
sklepy pomimo sobotniego popo³udnia by³y otwarte, a w piekarni by³ nawet
chleb. Urz¹dziliœmy ma³y popas, a o 16.15 ruszyliœmy dalej, najpierw asfal-
tem, potem polnymi drogami, a¿ do Chodnikówki. Tu kupiliœmy ziemniaki na
pieczonki, obejrzeliœmy cisy i wreszcie po ca³ym dniu ok. 20.00 dotarliœmy na boisko pod Babic¹,
które nie jest ju¿ boiskiem, bo nie ma bramek, ale nadal mo¿e s³u¿yæ za plac biwakowy (Ÿróde³ko
funkcjonuje). Najbardziej zmêczony by³ Max, który wczeœniej nie uprawia³ chyba turystyki górskiej.
Zabraliœmy siê za robotê. Pieczonki by³y niestety bardzo spóŸnione, niedopieczone i za ma³o. Poza
tym postraszy³ nas nieco deszcz. Najedliœmy siê porz¹dnie dopiero na œniadanie, na które prócz du¿ej
iloœci kanapek by³ deser z kaszki z bakaliami ugotowany przez Bystrego. W niedzielê zeszliœmy do
Jachówki i st¹d czêœæ grupy wróci³a do domu, a druga czêœæ mia³a zamiar przejœæ siê jeszcze do
Makowa lub Suchej. W wyjeŸdzie uczestniczy³y nastêpuj¹ce osoby:

Kursanci:
1 .Kasia Go³¹b „Ptasek” 2. Kaœka Ligenza 3. Anka „Vaja” Malec 4. Agnieszka „Soki”

Soko³owska 5. Agnieszka „Smuk³a” Radoñ 6. Andrzej Ekiert 7. Grzegorz Karbowski „Gzeœ” 8.
Damian Pietrzyk 9. Artur Smutek „Pantalon” 10. Grzegorz Mentel „Bystry”

Przewodnicy, inni, dzieci oraz psy: 11. Joanna Cichocka „Kolczasta” 12. Basia Latos 13. 14. Jola
i Jacek Ginter 15. 16. Jola i S³awek Nowiccy 17. 18. Aœka i Darek Telinga 19. 20. 21. Anka, Maciek
i Kuba Siudut 22. 23. Grzesiek, Monika i Max Sianos 24. Marek Œwiech 25. Grzesiek P³onka
„Sp³onka”.
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TO BY£O
4 21-22.05. rajd prezesa oraz wyjazd kursu
do Krakowa i w ska³ki.
4 28-29.05. w ramach Wiosny Gliwickiej
odby³y siê - na razie niezbyt liczne - wyjazdy
na zasadzie „przewodnik czeka”: w Beskid
Œl¹ski oraz rowerowy na Ram¿ê.
4 28-29. 05. - MiTuP czyli MIêdzyko³owy
Turniej Przewodnicki, odby³ siê tym razem
na Jasieniu niestety bez naszej reprezentacji.
4 1.05. Kajetan zosta³ z nieznanych
powodów zatrzymany i przes³uchany przez
s³owack¹ policjê po biwaku nad Nitr¹ ko³o
Topo¾èan.
4 31.05. - zebranie w KMPiK po³¹czone z
konkursem wiedzy górskiej dla m³odzie¿y
Gliwic (uczestniczy³y 3 szko³y).
4 7.06. - majówka na zamku w Chudowie
zaszczycona przez Tomaszka z rodzin¹, który
opowiada³ ponoæ o zapomnianej obronie
zamku w Chudowie przed miejscowymi
podczas majówki SKPG sprzed wielu lat.
4 6-19.06. Je¿, „Cieæ” Telinga i G. Sianos
wybrali siê w jakieœ nie za wysokie partie Alp
Austriackich. Z powodu kiepskiej pogody
program by³ bardziej krajoznawczy ni¿
górski.
4 18-19.06. podsumowanie pó³roczne w
cha³upie pod Jaworzyn¹ k. Przyborowa.
Jednym z wniosków by³o ustanowienie
cz³onka Rady ds. marketingu!
W ten sam weekend odby³ siê na Pietra-
szonce festiwal „Wychodzimy z wiosny”.
Impreza by³a niestety ¿enuj¹ca, czego
œwiadkami by³a redakcja z rodzin¹, Nowy i
kilku kursantów.

gdy my bawiliœmy siê przy gitarze, obok jakaœ grupa m³odzie¿y siedzia³a przy ognisku s³uchaj¹c
monotonnego ³omotu z magnetofonu (byæ mo¿e jakaœ odmiana „metalu”). Miejmy nadziejê, ¿e
taki sposób imprezowania nie stanie siê za nied³ugo powszechny, a przynajmniej nie wœród naszych
dzieci. W niedzielê niektórzy zwiedzali zamki w Mirowie i Bobolicach, inni poszli siê jeszcze
powspinaæ.

Jacek
P.S. Dziêkujê za pomoc w organizacji imprezy Nowemu, który dokona³ rekonesansu potencjalnych
miejsc imprezy, Joli Woliñskiej, która przygotowa³a paczki oraz Belfegorowi, Maækowi Siudutowi i
Ryœkowi Borkowi, którzy u¿yczyli sprzêtu i wytrwale spêdzili pó³ imprezy nadzoruj¹c nasze pociechy
podczas wspinaczki.

WHO IS WHO - czyli nowi Harnasie o sobie (c.d.)

P.S. od Jelona
Chcia³am w imieniu wszystkich obecnych na Dniu Dziecka Harnasi, a myœlê, ¿e przede

wszystkim ma³ych Harnasi¹tek podziêkowaæ Jackowi za zorganizowanie tak udanej imprezy. Nie
wiem, jak inne dzieci, ale moi synowie byli ni¹ zachwyceni, koniecznie chcieli spaæ ze znaczkami
pami¹tkowymi, podoba³y im siê piosenki œpiewane na ognisku (ci¹gle prosz¹ o œpiewanie w domu) i
dopytuj¹ siê kiedy bêdzie nastêpny Dzieñ Dziecka. Myœlê, ¿e w zwi¹zku z tak rozbudzonymi
oczekiwaniami nale¿a³oby organizowaæ podobne imprezy czêœciej. Co tu ukrywaæ jest to i dla nas -
mamutów mi³a okazja do spotkania, poœpiewania i poplotkowania we w³asnym gronie. Proponujê
zorganizowanie podobnej imprezy z okazji Œwiêtego Miko³aja - w terminie zbli¿onym do 6 grudnia.
Charakter imprezy - ze wzglêdu na porê roku by³by nieco inny, musia³aby siê ona odbyæ w obiekcie
zamkniêtym, przy czym ze wzglêdu na du¿¹ liczbê dzieci powinniœmy byæ w tym obiekcie sami.
Wieczorem odby³by siê bal dla dzieci, co wymaga wiêkszego zaanga¿owania organizacyjnego, a rano
nastêpnego dnia gry i zabawy na œniegu. Mogê siê podj¹æ koordynacji spraw zwi¹zanych z organizacj¹
imprezy, ale oczekujê na pomoc innych zainteresowanych, przede wszystkim przy znalezieniu i
rezerwacji odpowiedniego obiektu (na oko³o 60 osób) oraz organizacji balu od strony artystycznej.
Kontakt ze mn¹ - do pracy analogiczny jak z Jackiem, tel. do domu 41-06-72.

Jelon.

Anna Œmieszek, czyli Œmiecha - urodzi³am siê w Gliwicach 22 lata temu. Od wczesnych lat
dziecinnych pasjonowa³am siê przyrod¹. W wieku 4 lat wykaza³am siê wytrzyma³oœci¹, pokonuj¹c
tatrzañskie szlaki turystyczne, co da³o pocz¹tek moim póŸniejszym zmaganiom w górach.  Od 10-go
roku ¿ycia poprzez szereg lat mój kontakt z natur¹ poszerzy³ siê poprzez jazdê konn¹. Mija 5 lat jak

zostawi³am strony rodzinne aby podj¹æ naukê w
Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Bia³ej.
Rozwinê³am w nim moje zainteresowania
sztuk¹, w szczególnoœci tkanin¹ unikatow¹,
gdy¿ na taki kierunek uczêszcza³am. Pragnê
pozostaæ na Podbeskidziu i kontynuowaæ naukê
w podobnym zakresie.

Wêdrówka po górach jest dla mnie
nieoceniona. Tam z ka¿dym krokiem odnaj-
dujê najprawdziwsze, „uciorane” szczêœcie.
Darzê szacunkiem wszystkie góry, ale
szczególnie upodoba³am sobie Beskid Niski,
Tatry i Nasze Beskidy.

ERG - 94
Zbyszek Machulik - Machulicz oraz Je¿ Maruda zapraszaj¹ na kolejny ERG, który po raz

pierwszy w historii tego rajdu odbêdzie siê za granic¹ (naszego kraju), a zarazem na granicy
(Czech i S³owacji).

A zatem:

1-2.X.94
Beskid Œl¹sko-Morawski - BIA£Y KRZY¯ - pensjonat SULOV

(skrzy¿owanie szlaków pomiêdzy Ma³ym Po³omem i Sulovem)
W programie autokarówka z Gliwic przez Štramberk, Hukvaldy (zamek), skansen w

Rožnowie (wyjazd w sobotê rano) oraz powrót autokarem do Gliwic. Na miejsce zakoñczenia
mo¿na dojechaæ asfaltem!

Koszt imprezy 380.000 (autokar, nocleg, kolacja) + bilety wstêpu (ok. 80 KÈ).
Koszt bez dojazdu (nocleg i kolacja) ok. 170 KÈ.
Zaproszenia mo¿na bêdzie kupiæ od wakacyjnego zebrania 26 lipca do - najpóŸniej - 2 tyg.

przed imprez¹. Tel. do Je¿a 130-85-22 (dom). 171--53-75 (praca).

Redakcja MM s¹dzi, ¿e to mo¿e byæ niez³a impreza i ¿e spotkamy siê na ERG-u w licznym i
weso³ym gronie. Zachêcam zarówno wszystkie Mamuty jak i m³odszych czytelników MM.

TO BÊDZIE
X AKCJA LATO obejmuje 11 obozów krajo-
wych, g³ównie w Bieszczadach i Beskidzie Nis-
kim, ale te¿ w Sudetach, oraz 3 na S³owacji:
S³owacki Raj - Tatry, S³. Raj - Ni¿ne Tatry,
Wielka Fatra. Ceny bez wy¿ywienia od 400,000
do 1100000. Trwa akcja reklamowa i informa-
cyjna oraz zapisy. Na zebraniu 21.06 odby³a siê
odprawa obozów, na któr¹ przyby³y prawdziwe
t³umy uczestników. A wiêc dzia³ania reklamowe
zaowocowa³y. Oby tak dalej!
X Redakcja MM wybiera siê na pocz¹tku lipca
w Gorgany i Czarnohorê wraz z ¿on¹ i grup¹
m³odszych Harnasi oraz Watrowców.
X Nowy poprowadzi prawdopodobnie Juwen-
turowski obóz do Turcji.
X Œliwa, Agnieszka i Waldi Grzechca wybieraj¹
siê do Pakistanu.
X W wakacje odbêd¹ siê dwa zebrania: 26.07
oraz 23.08. w sta³ym miejscu o sta³ej porze.
Bêd¹ one mia³y charakter „kontaktowy”.
Pierwsze zebranie po wakacjach odbêdzie siê
6 .09.

Redakcja ¿yczy wszystkim czytelnikom
ciekawych wakacji i oczekuje wielu
artyku³ów o Waszych wyjazdach. Do
zobaczenia we wrzeœniu!

☺

☺

☺

☺

☺
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 Lipiec-Sierpieñ 94 Z JELONEM PO KRAJU
Wszystkie „Harnasie” woja¿uj¹ w tym roku po szerokim œwiecie, ja te¿ w³aœnie powróci³am

z wakacji, ale z takiego mniej szerokiego œwiata. Poniewa¿ jednak rejon, w którym przebywa³am jest
mi bardzo bliski, a poza tym jest to równie¿ rejon ciekawy pod wzglêdem turystycznym
postanowi³am opisaæ  swoje wakacje. To moje ma³e miejsce na ziemi nazywa siê Stradomka. Jest to
wieœ po³o¿ona bardzo malowniczo na po³udniowy zachód od Bochni u ujœcia rzeki Stradomki do
Raby. Obszerny, drewniany dom, w którym mieszka³am zbudowany zosta³ w latach trzydziestych
przez mojego dziadka. Aktualnie mieszka tam moja ciocia z dwoma najm³odszymi synami.

Dom po³o¿ony jest pod szczytem niewysokiego, ale stromego wzgórza, a ze zwróconych wprost
na po³udnie okien roztacza siê piêkny widok na Beskid Wyspowy, z po³o¿on¹ na pierwszym planie
gór¹ Kostrza. Z ty³u widoczne s¹ Æwilin, Lubogoszcz, Mogielica i £opieñ, na dalszym planie Gorce,
a przy wyj¹tkowo piêknej pogodzie widaæ st¹d podobno Tatry, ale osobiœcie ich nie widzia³am. Zza
po³o¿onej w pobli¿u Chrostowskiej Góry wystaje wierzcho³ek Ciecienia, a w prawo od niego widaæ
£ysinê i Kamiennik w Beskidzie Makowskim. Przed domem rosn¹ wynios³e jesiony, woko³o
rozci¹ga siê olbrzymi, zdzicza³y sad, posadzony jeszcze przez mojego dziadka, za sadem ³¹ki
i nieu¿ytki po³o¿one na stromych wzgórkach zwanych Borek, poroœniête olbrzymi¹ liczb¹
dziewiêæsi³ów i innych k³uj¹cych roœlin. Z Borku, spod wie¿y triangulacyjnej rozci¹ga siê szeroki
widok na równinê, ci¹gn¹c¹ siê w kierunku Krakowa i na wij¹c¹ siê u stóp wzgórza rzekê Stradomkê.
Lata tam du¿a iloœæ motyli „pazi królowej”.

Nad Stradomkê idzie siê oko³o dziesiêciu minut, na ³eb, na szyjê w dó³, a w odleg³oœci oko³o
kilometra Stradomka wpada do Raby. W obu rzekach woda jest czysta, jest mnóstwo ryb, dno jest
bardzo kamieniste.

Tu¿ za stodo³¹ jest podmok³a ³¹ka, poroœniêta wiosn¹ kaczeñcami, a za ni¹ las, w którym wiosn¹
kwitn¹ przylaszczki, sasanki i zawilce, a jesieni¹ jest mnóstwo grzybów.

¯yje tam du¿a iloœæ ba¿antów, pod dom przychodz¹ sarny i zaj¹ce, a na strychu mieszka³y zim¹
trzy wiewiórki, które zjad³y cioci worek orzechów.

Ja by³am tam po raz pierwszy w wieku siedmiu miesiêcy i od tej pory jeŸdzi³am tam co najmniej
raz w roku, a od czasu urodzenia siê Micha³a, a potem Maæka przyje¿d¿am tam co roku na dwa
tygodnie, bo moje dzieci podobnie jak ja kochaj¹ to miejsce i nie wyobra¿aj¹ sobie wakacji bez
pobytu w Stradomce.

W tym roku wyjecha³am z dusz¹ na ramieniu, bo Micha³ tydzieñ wczeœniej z³ama³ sobie obojczyk
i by³ ca³y zapakowany w gips. Jednak jakoœ nic sobie nie zrobi³, prze¿y³ nawet upadek z ganku
i wpadniêcie do Stradomki.

Ze wzglêdu na pogodê mo¿na by³o g³ównie siedzieæ nad rzek¹, ale po czwartym pobycie nad
Stradomk¹ by³o to ju¿ dla mnie nudne, zw³aszcza, ¿e Micha³ strasznie marudzi³, ¿e z powodu gipsu
nie mo¿e siê k¹paæ. Maæka z kolei trzeba by³o zawsze nosiæ „na barana”, poniewa¿ za ¿adne skarby
nie chcia³ chodziæ sam, zw³aszcza pod górê.

W pi¹tek pojechaliœmy do Bochni po wiêksze zakupy ¿ywnoœciowe, przy okazji zwiedziliœmy po
raz szósty (Maciuœ po raz trzeci, bo przedtem go nie by³o) ciekawe muzeum im. F. Fiszera
z interesuj¹cymi zbiorami sztuki afrykañskiej.

W niedzielê pojechaliœmy do s¹siedniej wsi Sobolów. Jest tam ciekawy, drewniany koœció³
z szesnastego wieku (ale parafia istnieje podobno ju¿ od dwunastego wieku) z wyj¹tkowo piêknym
obrazem Matki Boskiej w g³ównym o³tarzu. Przy okazji z zainteresowaniem obejrza³am wisz¹c¹
przed koœcio³em mapê parafii Sobolów zawieraj¹c¹ miêdzy innymi cmentarze wojenne z okresu
I wojny œwiatowej, którymi opiekuje siê miejscowa parafia. Na terenie parafii Sobolów jest tych
cmentarzy szeœæ. W latach pierwszej wojny œwiatowej dolin¹ rzeki Stradomki i potoku Polanki, który
wpada do Stradomki w Sobolowie, przez d³u¿szy czas przebiega³a linia frontu. Po³o¿one za
Sobolowem wzgórza Zonia nale¿a³y do Austro-Wêgier, po³o¿one po drugiej stronie doliny
Stradomka i Buczyna do Rosji. Front kilkakrotnie przesuwa³ siê to w jedn¹, to w druga stronê, walki
by³y bardzo ciê¿kie, st¹d tyle cmentarzy.

Po konfrontacji z posiadan¹ przeze mnie map¹ okolicy w skali 1:25 000 stwierdzi³am, ¿e jeden z
cmentarzy po³o¿ony jest zupe³nie na uboczu pomiêdzy wsiami Buczyna i Grabina w odleg³oœci ok.
4 km od naszego domu, a ja tam jeszcze nigdy nie by³am, chocia¿ zarówno w Buczynie, jak i w
Grabinie bywa³am wiele razy. Oczywiœcie natychmiast zdecydowa³am siê ¿eby któregoœ dnia wybraæ
siê tam na ma³¹ wycieczkê.

W niedzielê wieczorem przyjecha³a moja kuzynka Ma³gosia z mê¿em.  Urodzi³a siê ona
w Stadomce, uczy³a i studiowa³a w Krakowie, a trzy lata temu wysz³a za m¹¿ za Engelberta -
i aktualnie mieszka z nim w Witten ko³o Dortmundu, studiuj¹c prawo na uniwersytecie w Essen.
Z pewnymi obawami (czy te¿ bêdzie im siê chcia³o w taki upa³ ?) zaproponowa³am wycieczkê ich
samochodem po szeroko pojêtej okolicy, aby obejrzeæ miejscowe zabytki i ró¿ne miejsca zwi¹zane
z nasz¹ rodzin¹. Ma³gosia i Engelbert zgodzili siê z entuzjazmem i postanowiliœmy wyjechaæ w œrodê.

Tymczasem póŸnym popo³udniem we wtorek wybra³am siê z dzieæmi na planowan¹ wycieczkê
na cmentarz wojenny. Reszta rodziny wybiera³a siê tymczasem do koœcio³a w Sobolowie. Wyszliœmy
w kierunku Buczyny znan¹ nam drog¹, z której roztacza siê jeszcze rozleglejszy ni¿ z domu widok na
Beskidy. Upa³ by³ niesamowity. W Buczynie kieruj¹c siê swoj¹ map¹ pod¹¿yliœmy w dó³ wzd³u¿
potoczku, a potem za mostkiem doœæ stromo w górê na zbocze, gdzie wed³ug mapy znajdowaæ siê
mia³ cmentarz. Istotnie cmentarz by³ tam, przepiêknie po³o¿ony wœród ¿niwnych pól, w niewielkiej
kêpie drzew. Cmentarzyk jest malutki, wszystkie groby s¹ bezimienne, ale nie jest on zaniedbany,
gdy¿ widaæ, ¿e ktoœ naprawi³ ogrodzenie, porz¹dkuje groby i zawiesza na krzy¿ach skromne

OD REDAKCJI
Witajcie po wakacjach. Mam nadziejê,

¿e wszystkie Mamuty spêdzi³y je mi³o i
ciekawie. Spróbujcie zatem chwyciæ za
pióra i na gor¹co opisaæ swoje wra¿enia i
przygody, tak jak to zrobi³a w bie¿¹cym
numerze Basia. Jak siê okazuje nawet o
zwyk³ym wyjeŸdzie do rodziny da siê coœ
ciekawego napisaæ, czymœ siê podzieliæ z
innymi. Ka¿dy wyjazd jest przecie¿ niepow-
tarzalny, bez wzglêdu na to czy jedzie siê do
egzotycznych krajów, czy w miejsca dobrze
wszystkim znane. Ka¿dy z nas inaczej czuje
i widzi te same rzeczy. Cenne s¹ te¿ zawsze
informacje praktyczne o danym terenie
dotycz¹ce aktualnego stanu zagospoda-
rowania turystycznego, ciekawych, a nie
zawsze znanych obiektów, komunikacji itp.
A zatem ... czekam na liczne artyku³y, czy
nawet krótkie notatki i mam nadziejê, ¿e
Mamuty bêd¹ siê czêœciej ni¿ dotychczas
spotykaæ zarówno na wyjazdach, jak i na
zebraniach, które odbywaj¹ siê od wrzeœnia
jak zwykle we wtorki o 17.00 w Klubie
Wysokogórskim.

Tak jak dotychczas MM bêd¹
otrzymywaæ listownie lub do r¹k w³asnych
osoby wytypowane w sposób arbitralny
i mo¿e niekoniecznie sprawiedliwy przez
redakcjê. Jeœli wiêc s¹ tacy, którzy wiedz¹
o istnieniu MM i chcieliby go otrzymywaæ, a
nie otrzymuj¹, proszê o zg³oszenie siê
i wyra¿enie chêci.

I jeszcze jedna proœba. Czytajcie
Mammuthusa uwa¿nie, gdy¿ czêsto
w rozmowach pytacie o informacje, które
zosta³y w nim ju¿ podane.

J.G.
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MAMUTY NA WAKACJACH
SPECJALNA RELACJA DLA REDAKCJI MM Z DALEKIEJ PÓ£NOCY
B bia³e niedŸwiedzie zosta³y wyparte przez nie mniej groŸne zwierzêta o nazwie komary,
B ze wzglêdu na dziurê ozonow¹ nie zaobserwowano zorzy polarnej ani bia³ych nocy,
B dziêki ciep³ej wioœnie lody na jeziorach ju¿ puœci³y, a w przerêblach k¹pi¹ siê liczne sine z zimna

dzieci.
Tomaszek z Rodzin¹

KAJETAN i ROMA spêdzali wakacje w Alpach zdobywaj¹c m in. Monte Rossê.

BELFEGOR prowadzi³ obóz w Kaukazie.

RODZINA SIUDUTÓW woja¿owa³a po W³oszech z uwzglêdnieniem Dolomitów.

RODZINA WOLIÑSKICH spêdza³a wakacje w Sopotni.

POLA, MILIMETR I WW dzia³ali w Wysokich Taurach zdobywaj¹c ich dwa najwy¿sze szczyty.

BO¯ENA I BOGUŒ KRZTOÑ zaliczali via ferraty w Dolomitach m.in. w grupie La Tofane.

MIREK BARAÑSKI z rodzin¹ spêdza³ wakacje na S³owacji, w Moszowcach i dol. Jasenskiej w
W.Fatrze.
¯ABY przebywa³y wraz z maleñstwem na Mazurach.

NOWY stanie siê nied³ugo g³ównym specjalist¹ od Turcji, gdzie prowadzi³ Juwenturowski obóz.

REDAKCJA W CZARNOHORZE I GORGANACH ...
Zgodnie z zapowiedziami redakcja doprowadzi³a do skutku wyjazd w Karpaty Wschodnie. By³ to

wyjazd pe³en wra¿eñ i trudno o nim opowiedzieæ w dwóch zdaniach. Zainteresowanych szczegó³ami
odsy³am do pe³nej relacji, która - jeœli Je¿ da - uka¿e siê w HR. Tutaj napiszê tylko, ¿e by³o nas 10
osób w tym z Ko³a Lila i Anetta, 3 osoby z Watry oraz Jola, Bystry, Wojtek Jêdrysik i Rafa³ (tzw.
m³ody od Wojtka). Przeszliœmy Czarnohorê od D¿embroni poprzez Howerlê, Kukul do Worochty, a
z Gorganów zdo³aliœmy zaliczyæ Chomiak i Syniak oraz prze³. Legionów. Prawie codzienne deszcze
(tak, tak, by³o coœ takiego tego lata w Gorganach !) nie pozwoli³y nam zrobiæ nic wiêcej. Za to
mieliœmy wiele bardzo sympatycznych spotkañ z ludŸmi, pocz¹wszy od ksiêdza w Worochcie, u
którego zostawiliœmy jedzenie na drugi tydzieñ wyjazdu, poprzez Saszê z Kijowa, który goœci³ nas w
przysz³ym, prywatny schronisku w D¿embroni, i dziadka z Worochty, który gra³ nam z synem na
skrzypcach i goœci³ czym siê da³o - tzn. chlebem, serem i gorza³k¹ w swojej biednej cha³upce,
skoñczywszy na drwalach w dol. Dou¿yñca, u których suszyliœmy siê po ca³odziennym marszu w
deszczu i spaliœmy. Poza tym by³o wiele pomniejszych rozmów i spotkañ z ludŸmi, którzy byli dla nas
bardzo mili i uczynni. I gdyby nie koszmarne dojazdy, to warto by jeŸdziæ w te strony czêœciej.
... ORAZ NA WODZIE

Redakcja MM podjê³a pod koniec sierpnia niezwykle ryzykown¹ wyprawê po wodach
œródl¹dowych pó³nocno-wschodniej Polski czyli Mazurach, przy pomocy starej krypy pt. Mak 707
ochrzczonej podczas wyprawy "Cioci¹ Marysi¹", pod dowództwem kapitana Siuduta. Oprócz redakcji
rolê majtków pe³ni³y te¿ ¿ony i dzieci wy¿. wym. Pokonano trasê z Piszu do Gi¿ycka. Fakt, i¿
redakcja nie uleg³a utopieniu siê, przy jej wrodzonej niechêci do du¿ych iloœci wody, nale¿y uznaæ za
du¿y sukces.

wianuszki.
Dzieci coraz bardziej stanowczo domaga³y siê picia, wiêc postanowiliœmy iœæ do Sobolowa, który

by³ nieco bli¿ej ni¿ Stradomka, a jest tam niewielki bar z piciem. Szliœmy teraz ³¹kami i przez las.
W drodze widzieliœmy szybuj¹cego ptaka drapie¿nego, niestety nie wiem jakiego. Po dojœciu do
Sobolowa, wypiliœmy po dwie butelki oran¿ady, zjedliœmy lody, a nastêpnie po odpoczynku,
odszukaliœmy resztê rodziny.

Poszliœmy jeszcze wspólnie na cmentarz parafialny, gdzie pochowani s¹ moi pradziadkowie,
babcia i wujek. Mój dziadek, który gospodarowa³ przed wojn¹ w Stradomce jest pochowany daleko
st¹d. Ostatnia wiadomoœæ od niego to kartka wys³ana ze Starobielska.

Dzieci zosta³y wraz z reszt¹ rodziny upchniête do samochodu, a ja wróci³am do domu sama -
pieszo wœród pól niesamowicie pachn¹cych sianem i miêt¹.

cdn...   Jelon
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JESZCZE O ERG-u
Jak donosi HR 43 i 44 organizatorzy ERG-u zapewniaj¹ WYSTAWN¥ KOLACJÊ z czeskim

menu oraz BECZKÊ PIWA. Warunkiem odbycia siê autokarówki jest wp³acenie wpisowego przez
min. 30 osób do 16 wrzeœnia. Je¿ dopuszcza nawet uczestnictwo dzieci (!!!), a takie, które s¹
"niewrzaskliwe i niewidoczne" (Je¿ naprawdê niewiele wie o dzieciach jeœli myœli, ¿e takie istniej¹)
przejazd maj¹ za darmo, o ile nie bêd¹ zajmowa³y osobnego miejsca. Cena noclegów dla dzieci jest
jeszcze spraw¹ otwart¹. Przypominamy, i¿ koszty s¹ nastêpuj¹ce: autokar+nocleg+kolacja = 380 tys.
z³, sam nocleg+kolacja 180 KC.

Ponadto nie dopuszcza siê waletowania co oznacza, ¿e mo¿na spaæ byle gdzie, ale wykupienie
przynajmniej jedzenia jest obowi¹zkowe.

Zachêcam wszystkie Mamuty, równie¿ te zmotoryzowane, do zrezygnowania z mêcz¹cego,
ma³o ciekawego towarzysko, i uniemo¿liwiaj¹cego degustacjê po drodze napojów piwnych w³asnego
samochodu i wziêcia udzia³u jak niegdyœ w autokarówce. Redakcja MM ju¿ siê zapisa³a i liczy na Was!

21.08.1994 zmar³ w zejœciu z Elbrusa na
„Sed³owinie” (prze³êczy rozdzielaj¹cej
wierzcho³ki Elbrusa) nasz przyjaciel,
towarzysz wielu wêdrówek górskich,
niezmordowany organizator wyjazdów i
szkoleñ

Edward Puchlerski
Mia³ uprawnienia przewodnickie na
wszystkie góry Polski, by³ przewodnikiem
tatrzañskim I kl. i przewodnikiem beskidz-
kim I kl., instruktorem przewodnictwa.
By³ cz³onkiem komisji turystyki górskiej
przy OM PTTK Gliwice, komisji weryfika-
cyjnej GOT, komisji Egzaminacyjnej
Przodowników GOT WKTG Katowice, w
ró¿nych kadencjach cz³onkiem zarz¹du lub
prezesem Ko³a Przewodników Tatrzañskich
i Ko³a Przewodników Terenowych w
Gliwicach. Wystarcza³o mu zapa³u i czasu by
byæ animatorem wyjazdów, wycieczek i
¿ycia turystycznego kilku gliwickich klubów
turystyki górskiej. Na wyjazdach i podczas
zebrañ klubowych dzieli³ siê chêtnie sw¹
niebagateln¹ wiedz¹ i to chyba ka¿dy
pocz¹tkuj¹cy turysta najlepiej zapamiêta³.

Marek Zygmañski.

TO BY£O
4 26.06.94 (niedziela) - odby³o siê niepla-
nowane i przypadkowe zebranie trzech
mamutów z rodzinami (Jelon, Tomaszek i
Kajetan). Zebranie mia³o miejsce w cho-
rzowskim ZOO. Podjêto temat imprezy
miko³ajkowej dla dzieci i rzucono pierwszy-
mi propozycjami lokalizacji. Byæ mo¿e
bêdzie to Zaolzianka.
4 26.07.94 (wtorek) - odby³o siê waka-
cyjne zebranie SKPG, na którym pojawi³ siê
43, wakacyjny numer Harnasia Review, w
którym znalaz³a siê m.in. informacja o ERG-
u oraz opowieœæ Gudlaka o wycieczce z
Je¿em w Beskid Wyspowy (komentarz
Maæka Siuduta: „Gudlak jest wielki !”).
4 6.09.94 - pierwsze powakacyjne zebranie
up³ynê³o g³ównie na luŸnych rozmowach
o wakacyjnych wyjazdach. By³y m.in. ¯aby
z ma³¹ Agatk¹, która od paru dni stawia
pierwsze samodzielne kroki i uœmiecha siê do
wszystkich wujków harnasi, a zw³aszcza do
tych z brodami.
4 W ramach akcji letniej odby³o siê kilka
obozów, w których wziê³o udzia³ ok. 60
uczestników. Dok³adne dane i wiêcej o akcji
letniej napiszemy w kolejnym numerze
MM.

„Z³apaæ by tak¹ i poobserwowaæ” -
Kuba Siudut (na razie) o wa¿ce
fruwaj¹cej nad wod¹.

Z cyklu:

Z³ote myœli naszych  dzieci
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Wrzesieñ-PaŸdziernik 94 Z JELONEM PO KRAJU (dokoñczenie)
Nastêpnego dnia o godzinie dziesi¹tej wyruszyliœmy na wycieczkê samochodem. Najpierw

pojechaliœmy do Nieprzeœni - wsi, która by³a niegdyœ maj¹tkiem mojego pradziadka, gdzie urodzi³a
siê moja babcia a aktualnie stoi niewielki dworek, który po latach odzyska³a dalsza rodzina. Dom nie
by³ mocno zniszczony, ale park przedstawia³ bardzo smutny obraz. Jest w nim posadzonych bardzo
wiele piêknych, dekoracyjnych drzew, obecnie ju¿ starych, ale ca³y park jest wyj¹tkowo zaniedbany
i zachwaszczony, zaœ na ty³ach dworku wybudowano wyj¹tkowo ohydne baraki. Pospacerowaliœmy
chwilê po parku, Ma³gosia krêci³a film video.

W odleg³oœci kilku kilometrów na pó³noc od Nieprzeœni le¿y wieœ Pogwizdów, a w niej
drewniany koœció³ek z XV w z jedynym w Polsce portalem drewnianym o ³uku schodkowym.
Niestety tym razem nie mieliœmy ju¿ czasu, aby tam wst¹piæ.

Nastêpnie pojechaliœmy do Nowego Wiœnicza, aby zwiedziæ zamek. W tym roku, po chyba
trzydziestu latach remontu zosta³ on udostêpniony do zwiedzania. Zamek wygl¹da imponuj¹co,
z zewn¹trz jest bardzo ³adnie odnowiony, sale s¹ jeszcze w trakcie remontu, niestety brak te¿ jeszcze
wyposa¿enia. Niemniej jest to chyba jeden z naj³adniejszych zamków, jakie zwiedza³am w Polsce,
warto tam wst¹piæ.

Po krótkich poszukiwaniach (odes³ano nas miêdzy innymi na teren zak³adu karnego dla
recydywistów, który mieœci siê w dawnym klasztorze) zjedliœmy na rynku w Wiœniczu ca³kiem dobry
obiad i ruszyliœmy dalej w kierunku Lipnicy Murowanej - nastêpnego etapu naszej wycieczki.

Z malutkiej Lipnicy wywodzi siê a¿ troje polskich B³ogos³awionych, nic wiêc dziwnego, ¿e
w tym maleñkim miasteczku s¹ a¿ trzy koœcio³y. Jeden z nich - to drewniany koœció³ek cmentarny
Œw. Andrzeja z XV w, podobno z bardzo interesuj¹c¹ polichromi¹. Niestety ten w³aœnie koœció³ek by³
zamkniêty. Na cmentarzu obok koœció³ka znajduje siê kwatera z I wojny œwiatowej, a w niej groby
dwóch legionistów.

Po obejrzeniu i sfilmowaniu piêknych domków wokó³ rynku w Lipnicy i zjedzeniu lodów
pojechaliœmy dalej. Jad¹c szos¹ Lipnica - Muchówka pozostawiliœmy po lewej stronie wzgórze
Paprotna, gdzie znajduj¹ siê interesuj¹ce ostañce piaskowcowe - tzw. Kamienie Brodziñskiego. Jad¹c
dalej w kierunku £apanowa podziwialiœmy ca³y czas piêkne widoki na bli¿szy st¹d Beskid Wyspowy,
rozci¹gaj¹cy siê za szerok¹ dolin¹. Po drodze zatrzymaliœmy siê na chwilê obok nowego koœcio³a w
Leszczynie, który zosta³ olicowany piêknym piaskowcem pochodz¹cym z kamienio³omu nale¿¹cego
do mojej babci. Moja babcia zawsze chêtnie rozdawa³a kamieñ na budowê koœcio³ów. Drugi koœció³
zbudowany z kamienia pochodz¹cego z tego kamienio³omu znajduje siê w pobliskiej wsi Królówka.
W Królówce jest równie¿ stary pochodz¹cy z XV w koœció³ek drewniany. Niestety po wybudowaniu
nowego koœcio³a jest on pusty, nieu¿ywany i niszczeje. By³am tam ostatnio 10 lat temu.

Kiedy zastanawialiœmy siê czy wracaæ ju¿ do domu, nieœmia³o zaproponowa³am aby jechaæ
jeszcze do Szczyrzyca i zwiedziæ znajduj¹cy siê tam klasztor Cystersów. Pozostali uczestnicy
wycieczki zgodzili siê bez zastrze¿eñ. Minêliœmy £apanów robi¹c jeszcze drobne zakupy spo¿ywcze
i pojechaliœmy dalej w górê rzeki Stradomki. Na jednym ze skrzy¿owañ pomyli³am drogê i w ten
sposób niechc¹cy przejechaliœmy jeszcze przez miejscowoœæ Góra Jana piêknie po³o¿on¹ na
grzbiecie, ze wspania³ym widokiem na Beskid Wyspowy.

W koñcu dojechaliœmy do Szczyrzyca. Zakonnicy prowadz¹ tam gospodarstwo rolne i browar,
z którego zapachnia³o nam piwem. Zwiedziliœmy piêkny gotycki koœció³ klasztorny, niestety
muzeum przyklasztorne by³o ju¿ zamkniête. Ca³y klasztor i nale¿¹cy do niego teren jest œwie¿o
odnowiony i bardzo zadbany. Pojechaliœmy jeszcze do znajduj¹cego siê w pobli¿u tzw. „Diablego
Kamienia” - to jest grupy ska³ piaskowcowych o wysokoœci ok. 10 m. Obok znajduje siê chatka
mieszkaj¹cego tam na sta³e pustelnika. Micha³ koniecznie chcia³ siê wspinaæ na ska³y, ale z powodu
gipsu na prawej rêce nie by³o to mo¿liwe. W koñcu stwierdziliœmy, ¿e musimy tu wróciæ z tat¹,
sprzêtem do wspinania i bez gipsu. Zrobi³o siê póŸno, wiêc wracaliœmy ju¿ wprost do Stradomki. Pola
pachnia³y na przemian miêt¹, sianem i gnojem. Podobno Engelbertowi, który nie by³ tu nigdy
wczeœniej bardzo podoba³a siê wycieczka, moje dzieci te¿ by³y zachwycone.

W czwartek wszyscy byli tak zmêczeni, ¿e le¿eliœmy bykiem i nawet nie poszliœmy nad rzekê,
a w pi¹tek rano przyjecha³ Marek. Jak zwykle udali siê z dzieæmi na Borek na poszukiwanie
ciekawych owadów i paj¹ków. Przynieœli potem do domu mnóstwo tego tak zwanego „robactwa” i
robili im zdjêcia.

W sobotê byliœmy znów nad rzek¹. Niestety w niedzielê trzeba by³o ju¿ wracaæ do domu, dzieci
wyje¿d¿a³y z ogromnym ¿alem, spotêgowanym tym, ¿e na peronie w Bochni Micha³ zgubi³ swój
ukochany drewniany kij znaleziony na wycieczce. No ale có¿, na pewno znowu tam pojedziemy za
rok.

Jelon

ERG - 94
Tegoroczny ERG potwierdzi³ ubieg³orocz-

n¹ tendencjê mamucenia tej imprezy. Na
dok³adkê zaroi³o siê od mamuciego potomstwa
(ku utrapieniu Waldiego G.). Mo¿na by siê
zastanawiaæ nad przyczynami takiej kolei
rzeczy, ale na razie zostawmy to organizatorom
kolejnego ERG-u. Wa¿ne, ¿e impreza, choæ
zmieni³a charakter zgromadzi³a ok. 60 osób.
Wiêkszoœæ uczestników wziê³a udzia³ w auto-
karówce. Na pocz¹tku zwiedziliœmy ruiny
zamku Hukvaldy. Potem zatrzymaliœmy siê
w Štramberku, gdzie obejrzeliœmy mini jaski-
niê, wyszliœmy na góruj¹c¹ nad rynkiem wie¿ê
(trubê), a tak¿e zjedliœmy niezwykle „wystaw-
ny”, acz przyd³ugi i niezbyt tani obiad, za co
(tzn. za spóŸnienie) redakcji MM oberwa³o siê
od redakcji HR, a zarazem kierownictwa
wycieczki, czyli Je¿a. W skansenie w Rožnowie
pod Radhostem zd¹¿yliœmy zwiedziæ tylko
jedn¹ czêœæ pokazuj¹c¹ urz¹dzenia napêdzane
si³¹ wody (m³yn, tartak, folusz, kuŸniê).
O zmroku zajechaliœmy wreszcie na Bia³y
Krzy¿. Po kolacji, która mia³a byæ „wystawna”,
a by³a w zasadzie normalna rozpocz¹³ siê pro-
gram artystyczny, zorganizowany na starej
zasadzie konkursu trzech ekip. Tym razem
walczy³y trzy browary: Tychy, G³ubczyce
i Zabrze. Konkursy polegaj¹ce w przewa¿aj¹cej
mierze na konsumpcji piwa na ró¿ne sposoby
przeplatane by³y konkursami slajdowymi i pio-
senkami. Bawiliœmy siê dobrze, (choæ progra-
mowi brakowa³o mo¿e tempa oraz b³yskot-
liwych pomys³ów) i szkoda, ¿e w pewnym
momencie prowadz¹cy imprezê spowodowali
jej niespodziewane i przedwczesne zakoñ-
czenie. Zabrak³o chyba wiary w mo¿liwoœæ
zainteresowania  publicznoœci swoimi propozyc-
jami do samego koñca. Impreza nie skoñczy³a
siê jednak. Po przeniesieniu siê do s¹siedniej sali
œpiewaliœmy jeszcze do póŸnych godzin noc-
nych. W czasie imprezy pokonaliœmy  te¿ becz-
kê piwa dostêpn¹ dla wszystkich w ramach
wpisowego. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e nie
zauwa¿ono przypadków nadu¿ycia (nadmier-
nego). Nazajutrz przewidziana by³a piesza
wycieczka na Lys¹ Horê i zejœcie do Ostrawic,
gdzie czeka³ na nas autokar. Pogoda pocz¹tkowo

piêkna, potem nieco popsu³a siê. Podczas wycieczki nietrudno by³o zauwa¿yæ, ¿e rejon Beskidu
Œl¹sko Morawskiego jest niestety mocno zdewastowany przez intensywn¹ gospodarkê leœn¹ i
zanieczyszczenie œrodowiska.

W sumie impreza by³a udana, choæ szkoda, ¿e organizatorom od pocz¹tku do koñca brakowa³o
wiary w powodzenie przedsiêwziêcia. Szkoda te¿, ¿e zbyt s³abo zachêcano ko³ow¹ m³odzie¿.

Uczestnikami byli: Nowy, Tomaszek, Stasiu Krawiec, Dugi-Dugi, Raketa, ¯aba, M³. Klucha,
Albert, Machulicz, Je¿, Sianosy, Dziouszka, Jola Woliñska, Antek John, Radek, Waldi Grzechca,
Grzesiek (S)P³onka, Darek Telinga, S³awek i Jola Nowiccy, Kolczasta, Luœka, Jasiu K., Kajetan,
Œliwa, Jamnik, oraz ni¿ej podpisana Redakcja, ¿ony, dzieci i kilka osób towarzysz¹cych.

J.G.



TO BY£O
4 Ukaza³ siê przewodnik „Beskid Œl¹ski -
pasmo Baraniej Góry” - naszego kolegi
Mirka Barañskiego - do nabycia w ksiêgarni
„U Piotra”.
4 14.09 W Muzeum Œl¹skim w Katowicach
(ul. Korfantego, w pobli¿u rynku) otwarta
zosta³a wystawa poœwiêcona sztuce ludowej
Hucu³ów. Zbiory pochodz¹ z Muzeum
Architektury Ludowej ze Lwowa, a wystawa
bêdzie czynna do koñca paŸdziernika, po
czym odwiedzi kilka innych miast w Polsce.
4 Kol. Aœka Mroczkiewicz zmieni³a stan
cywilny. Gratulujemy!
4 W przysió³ku Kud³acze na stokach £ysiny
w Beskidzie Makowskim otwarte zosta³o
schronisko PTTK typu bacówka. W kon-
szachty z kierownictwem schroniska wesz³a
Paskuda, która te¿ przekaza³a powy¿sz¹
informacjê.
4 W Kêdzierzynie-KoŸlu odby³ siê kolejny
festiwal piosenki turystycznej „Wrzoso-
wisko”.
4 Kolejne nieplanowane i niespodziewane
zebranie wyjazdowe mamutów SKPG
„Harnasie” odby³o siê w dniu 15.09.1994 w
Oœrodku Postêpu Technicznego w Kato-
wicach. Zebranie odby³o siê przy okazji
Softargów, rozpoczê³o siê w hali 2 na stoisku
nr 224 („KaNet Software House”) a zakoñ-
czy³o na po³o¿onym nieopodal stoisku firmy
KSK. Zebranie polega³o g³ównie na
konsumpcji piwa z zapasów targowych
wymienionych powy¿ej firm i rozmowach na
tematy ró¿ne. Uczestnikami byli: Jelon,
Milimetr, Docent i M³ody Klucha. Redakcja
MM z wielkim ¿alem stwierdzi³a, ¿e wpraw-
dzie by³a obecna na targach, ale w nieodpo-
wiedni dzieñ. Przy okazji warto stwierdziæ, ¿e
stê¿enie „Harnasi” w stosunku do ogó³u
populacji by³o na Softargach wyj¹tkowo
du¿e.
4 Alojz poinformowa³ MM, ¿e w maju
urodzi³ mu siê syn Krzysztof, a córka
skoñczy³a ju¿ 4 lata.
4 8.10.94 Je¿ z Darkiem Teling¹ wyjechali
na tydzieñ na Ukrainê w Bieszczady
Wschodnie.

MIKO£AJ
Informujê niniejszym wszystkich zainteresowanych, ¿e otrzyma³am potwierdzenie rezerwacji

noclegów w Zaolziance w terminie 2-3-4.XII.br.
Zapraszam w tym terminie na imprezê miko³ajkow¹ dla dzieci przewodników. Oczekujê

licznych zg³oszeñ poniewa¿ mamy zarezerwowane a¿ 80 miejsc.
Poniewa¿ trzeba bêdzie wp³aciæ zaliczkê, a ponadto chcemy wczeœniej przygotowaæ dla dzieci

paczki ze s³odyczami oczekujê na wczeœniejsze deklaracje wyjazdu, oraz na wp³aty - 20.000 od osoby
doros³ej i 50.000 od dziecka. Proszê o wp³acanie pieniêdzy do 15 listopada.

Na miejscu nast¹pi dop³ata do pe³nych kosztów noclegu, które wynosz¹ aktualnie 48.000 od
osoby doros³ej niezrzeszonej w PTSM, a 36.000 dla m³odzie¿y szkolnej niezrzeszonej + 15.000 za
poœciel w dniu pierwszego noclegu.

Ponadto osoby dysponuj¹ce w³asnym samochodem  proszê o pomoc w przewiezieniu paczek na
miejsce imprezy. Proszê równie¿ o pomoc w organizacji zabawy miko³ajkowej (konieczne bêdzie
wyst¹pienie Œw. Miko³aja, trzeba go wybraæ, trzeba te¿ skombinowaæ dla niego odpowiedni strój).
Proponujê aby odby³ siê bal przebierañców, w zwi¹zku z czym dzieci obowi¹zywaæ bêdzie kostium,
doroœli jeœli chc¹ te¿ siê mog¹ przebraæ.

Na imprezê ka¿da rodzina przywiezie standardowe jedzenie sk³adkowe na kolacjê i œniadanie w
dniu nastêpnym (ale nie pulpê !) a ka¿da pani domu obowi¹zkowe ciasto (mo¿e byæ kupione).

W niedzielê 4.XII. proponujê urz¹dzenie gier i zabaw na œniegu (je¿eli takowy bêdzie),
potrzebne bêd¹ ró¿ne przyrz¹dy do zjazdów tj. np. miednice, worki foliowe itd...

Zakoñczenie imprezy przewidujê ok. godz. 14 4.XII.
Wszystkich, którzy chc¹ uczestniczyæ w przygotowaniu imprezy zapraszam do Zaolzianki ju¿

2.XII. wieczorem.
Oczekujê na zg³oszenia zawieraj¹ce imiona i nazwiska osób uczestnicz¹cych (równie¿ dzieci),

adres, datê urodzenia, dla doros³ych numer dowodu oraz numer legitymacji PTSM, je¿eli ktoœ tak¹
posiada. Dane te zostan¹ wprowadzone do bazy danych.

Mój telefon do pracy 156-10-55, lub 155-19-03; do domu 41-06-72.
Jelon

W nastêpnych numerach artyku³y Alojza
o wycieczce w Wielk¹ Fatrê oraz Tadzika P.

o wakacjach w Alpach !

KOMISJA EGZAMINACYJNA
W dniu 4.10.94 odby³o siê pierwsze zebranie powo³anej przez Zarz¹d G³ówny PTTK Komisji

Egzaminacyjnej SKPG „Harnasie” przy OU PTTK. Komisja ukonstytuowa³a siê w sk³adzie:
Andrzej Kajetan Kowalski - przewodnicz¹cy
Barbara Zygmañska - sekretarz
Miros³aw Barañski
Romuald Romanowski
Antoni John
Wies³aw Malarz
Wojciech Mrozowski
Krystyna Nitzschke
Komisja zaproponowa³a aby dokooptowaæ do jej sk³adu Andrzeja Mokrosza i Jana Madeya,

którzy równie¿ posiadaj¹ uprawnienia instruktorów przewodnictwa oraz Grzegorza Sianosa jako
specjalistê od spraw medycyny. Komisja bêdzie mog³a prowadziæ praktyczne oraz teoretyczne
egzaminy na uprawnienia przewodnika beskidzkiego PTTK wszystkich klas zarówno dla cz³onków
SKPG „Harnasie” jak i dla osób z zewn¹trz. Zaproponowano ju¿ pierwszy termin egzaminu 19/
20.11.94.

Ewentualni chêtni do podwy¿szenia swoich kwalifikacji proszeni s¹ o zg³oszenie siê w jak
najszybszym terminie do Rady SKPG w celu ustalenia szczegó³ów wyjazdu. W zale¿noœci od iloœci
chêtnych forma wyjazdu mo¿e byæ ró¿na.

Barbara Zygmañska

WYDAWNICTWA
Trwaj¹ prace nad kolejnym, 15-tym numerem „HARNASIA”. Przewidywany termin

wydania - Walne Zebranie. Jeœli ktoœ z Was móg³by pomóc w sfinansowaniu tego wydawnictwa
(koszt wydania ok. 15 mln.) to oczekujemy propozycji.

Prace nad Harnasiem Jubileuszowym traktuj¹cym o historii Ko³a uleg³y nieco opóŸnieniu,
choæ nie zosta³y zaniechane. Prosimy w zwi¹zku z tym wszystkich, którzy podjêli siê napisania
opracowañ do tego wydawnictwa o mo¿liwie szybkie przekazanie artyku³ów redakcji.

Stasiu Krawiec  - wybiera siê w ostatnim
tygodniu stycznia z rodzin¹ na Kalatówki w celu
uprawiania narciarstwa i zaprasza wszystkich
chêtnych. Miejsca w schronisku jeszcze s¹,
w pokojach 5 - 1 os. w cenie odpowiednio 130 -
200 tys za nocleg + œniadanie.

Redakcja proponuje otwarcie rubryki og³oszeñ
dotycz¹cych sprzeda¿y, wypo¿yczenia, zamiany,
b¹dŸ przekazania ró¿nego rodzaju sprzêtu
turystycznego, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem sprzêtu dzieciêcego, z którego nasze
pociechy zwykle szybciej wyrastaj¹ ni¿ go
zu¿ywaj¹. MM mo¿e Wam zapewniæ ³atwy i
skuteczny kontakt miêdzy sob¹ w tych
sprawach.

TO BÊDZIE
k 7-9.10 Z³ota Jesieñ z Harnasiem - rajd dla
m³odzie¿y szkolnej z met¹ w chacie pod
Jaworzyn¹ (Radek, Marek, Paskuda, Lila).
k 22-23.10 Egzamin praktyczny I podejœcie
k 21-23.10 Moonride czyli Sudecki Rajd
Ksiê¿ycowy prezesa.
k Jesienne Bacowanie na Jasieniu - SKPB
Katowice
k 4-6.11 Rajd Beañski, egzamin praktyczny
II podejœcie
k 10-13.11 - spotkanie z Towarzystwem
Karpackim w Zawoi.
k 18 - 20.11 - Rajd Ksiê¿ycowy AKT Watra
k 29.11 - WALNE ZEBRANIE
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Listopad 94 Grossvenediger jest celem ³atwym i bardzo popularnym. Prowadz¹ na niego trzy niezale¿ne,
turystyczne drogi. Ta, któr¹ wybraliœmy - poza momentem wejœcia na lodowiec (kilka du¿ych
szczelin) - mia³a jednakowo nudne oblicze: firn, firn, firn ... i szczyt - te¿ taki sam. Tyle, ¿e tego dnia
my byliœmy na nim pierwsi i to by³o przyjemne, bo pó³ godziny póŸniej by³ tam ju¿ prawdziwy t³um.

Szybkie zejœcie w dolinê do samochodu - na d³ugim odcinku w deszczu - pozwoli³o nam trochê
przyspieszyæ realizacjê planu i jeszcze tego dnia wieczorem dotrzeæ w Dolomity. Nieciekawa noc
przy szosie mia³a jeden ekstra epizod: spa³em sam w samochodzie, gdy nagle obudzi³ mnie ostro
hamuj¹cy pojazd. Œwiat³a skierowane na mnie, ktoœ wysiada, po chwili wali mi w dach?! Co tu du¿o
gadaæ, jestem zdenerwowany, ale udajê zaspanego, otwieram szybê i patrzê ... a tu rozeœmiana gêba
Kubiczka!

- Wiesz, nie mia³em w¹tpliwoœci: bia³y polonez, bielska rejestracja, a gdy zobaczy³em br¹zowy
œpiwór, to ju¿ by³em ca³kiem pewny - powiedzia³ na powitanie. Umówiliœmy siê z nimi, tzn. jeszcze
z Kasi¹ i Adamem, na nastêpny dzieñ na Tofanê di Rozes (3237).

Nigdy mnie Dolomity nie zachwyca³y - nie zachwyci³y i tym razem. Jest tam parê niez³ych
œcian, ska³a jest przyjemna, ale to stanowi zaledwie parê procent krajobrazu. Reszta to niezmierzone
rzêchy. Jedynie bajerancka przyroda podnó¿y poprawia mój pogl¹d na te góry. Je¿eli tam siê jeszcze
kiedyœ wybiorê, to z zamiarem oderwania siê od tych odrutowanych dróg, gdzie chodzenie wœród
t³umów jest chyba jak¹œ kar¹. A sama wycieczka ferrat¹ Lipella? Owszem by³a przyjemna, a to
g³ównie za przyczyn¹ mi³ego towarzystwa. By³o te¿ „zabawnie”, kiedy w czasie zejœcia wybraliœmy
ró¿ne warianty.

Drug¹ czêœæ wyjazdu poœwiêciliœmy górom ma³o u nas znanym i pustym - jak Bieszczady pod
koniec jesieni (¿adnej przesady!) - Alpom Zillertalskim. I to by³y w³aœnie te góry - w sam raz dla
Mamutów, bo poza tym, ¿e puste, to bardzo zgrabne i lodowcowe, a przy tym nie takie wysokie.
Dwa najwy¿sze szczyty: Hochfeiler (3511) i Groser Möseler (3478) le¿¹ tu¿ obok siebie w grani
g³ównej, ale tzw. normalne drogi wiod¹ na nie z przeciwnych stron. Na pierwszy od po³udnia, na drugi
od pó³nocy. Z jednej strony by³o to utrudnienie, ale z drugiej - pozwoli³o lepiej przyjrzeæ siê tym
górom. Obydwa szczyty s¹ osi¹galne z samochodu w czasie jednodniowej d³ugiej wycieczki.
Szczególnie droga na Hochfeiler, ³atwa i obecnie zupe³nie wolna od lodu, nadaje siê do takich
wyczynów. Oczywiœcie tak mo¿na, ale my zdecydowanie preferowaliœmy biwaki wysoko w górach,
wœród alpejskiej przyrody, bez stresów zakodowanych w sobie z tatrzañskich wêdrówek. Nic tu nie
zmieni³a nocna burza nad Hochfeilerem. Poranna lampa szybko postawi³a nas na nogi, a najszybciej
Sikora - spa³ w ka³u¿y!

Wycieczka na najwy¿szy Zillertalski szczyt nie mia³a specjalnej „historii”, mo¿e z jednym tylko
wyj¹tkiem. Bez sensu taszczyliœmy ze sob¹ „¿elastwo”. Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e informacje
zaczerpniête z przestarza³ych Ÿróde³ mog¹ byæ nieaktualne. Lód wszêdzie w Alpach jest w odwrocie!
Za to noc by³a super. By³ sza³as do po³owy wype³niony sianem - naprawdê niczego wiêcej nie
potrzebowa³em. A! ... jeszcze jedno. Dolina, której zboczem podchodziliœmy, by³a zupe³nie pusta.
¯adnej drogi czy œcie¿ki, tylko dziko rozlane wody lodowcowego potoku. Wspominam o tym, bo od
pó³nocy zobaczyliœmy akurat coœ zupe³nie innego.

Dookolny objazd przez Brenner zaj¹³ nam pó³ dnia. Po drodze zwiedzaliœmy urocze
po³udniowotyrolskie miasteczko Vipiteno (niem. Sterzing) - zachêcam! Samochodem dotarliœmy na
wysokoœæ 1800, tj. do korony zapory Sclegeis. Mimo tych ton betonu i obgryzionych brzegów
przyroda, jaka otacza jezioro jest zachwycaj¹ca! Chyba nigdy nie widzia³em tak rozleg³ego, starego
boru limbowego. Na biwak w okolicy schroniska Furtschaglhaus moi towarzysze dotarli póŸnym
wieczorem, a ja dwie godziny po nich. Có¿, ka¿demu siê mo¿e zdarzyæ - zapomnia³em zapakowaæ
raki! A te i nie tylko one, tym razem by³y potrzebne.

Po Möselerze mog³em powiedzieæ, ¿e wreszcie mieliœmy prawdziwie alpejsk¹ wycieczkê.
Ciekawy lodowiec, trochê ska³y, ¿adnych znaków i ubezpieczeñ, tylko opis drogi w rêku. A poza
nami, jak na Hochfeilerze, tylko druga taka jak nasza grupa i nikt wiêcej! Alpy Zillertalskie w swej
centralnej czêœci s¹ zbudowane z granitów, które nadaj¹ im piêkne i œmia³e formy - takie tatrzañskie.
Mo¿naby rzec  - tak wygl¹da³y nasze Tatry w epoce lodowcowej.

Kiedy schodziliœmy w doliny, Alpy znów, jak co dzieñ, zaci¹gnê³y siê chmurami, strzeg¹c
zazdroœnie swej urody. I by³o jak w piosence „mg³a nadci¹ga, zaraz nas otuli ko³dr¹ z chmur...”.

Tadeusz Piotrowski
W wyjeŸdzie uczestniczyli: Magda Hassa, Teresa Pieñkowska, Staszek Sikora i Tadeusz

Piotrowski.

ALPY - TAKIE W SAM RAZ
DLA MAMUTÓW

Nie chcê zapeszaæ - myœlê o przysz³ych
latach - ale i tym razem Alpy przywita³y nas
s³oñcem i widokiem pierwszych wapiennych
œcian przy autostradzie w okolicach Mondsee
pod Salzburgiem. Po „okresie” zaliczania gór
z przedrostkiem „naj-” postanowi³em usyste-
matyzowaæ swój program poznawania Alp:
generalnie od wschodu na zachód, wytyczaj¹c
sobie plan na kilka przysz³ych lat. Góry, które
zamierzyliœmy zwiedziæ w tym roku by³y bardzo
zró¿nicowane charakterem i intensywnoœci¹ ru-
chu turystycznego. A wiêc po kolei: najpierw
by³a trzydniowa wycieczka w Venedigergruppe
(w minionych latach zwiedza³em dwie inne
tauryjskie grupy: Hohalm i Glockner).

Po mrokach Felberntauerntunelu z parkin-
gu u jego po³udniowego wylotu ukaza³ siê nam
nasz pierwszy cel: Wilden Kogel (3022). Taka
typowa dla Wysokich Taurów „kupa” rzêchów,
ale dobrze widokowo usytuowana. Nasze
dziewczyny nie pozwoli³y nam d³ugo odpoczy-
waæ. To by³ ich pierwszy alpejski szczyt i jaki by
nie by³, zawsze dzia³a³by jak magnes. Przyznam,
¿e lubiê zabieraæ na takie wyjazdy „nowic-
juszy”. Mo¿na razem z nimi cieszyæ siê t¹
niepowtarzaln¹, dziewicz¹ radoœci¹ p³yn¹c¹
z pierwszego spotkania z wielkimi górami.

Od pierwszego dnia towarzyszy³a nam taka
sama pogoda: do po³udnia - lampa, po po³udniu -
pompa, a w lepszym przypadku zachmurzenie.
Noc wypad³a nam na uroczym, poch³aniaj¹cym
zieleñ zboczy jeziorem Löbbensee. Jeszcze
bardziej urzek³a nas po zejœciu z Wilden Kogela
przyroda górnego piêtra s¹siedniej doliny
z piêknymi ³anami goryczek przypominaj¹cych
nasz¹ wiosenn¹.

Po po³udniu przeszliœmy przez prze³êcz
Löbben Törl, by dalej przejœæ w poprzek jêzora
lodowca Schlaten Kess. To pierwsze zetkniêcie
z ³atwym lodem uratowa³o nas od niemi³ych
niespodzianek w nastêpnym dniu, takich jak
niedopasowane raki. Drugi biwak wypad³ nam
poni¿ej schroniska Neue Prager  nad wt³o-
czonym miêdzy mutony i wanty jeziorkiem
Eissee.

EGZAMINY
15-16.X. - pierwszy termin egzaminu praktycznego zakoñczy³ siê wynikiem remisowym 3:3.
Komisja w sk³adzie: Kajetan, Radek, Grzeœ P³onka, S³awek Nowicki dopuœci³a do dalszych mêczarni
Bystrego (Grzegorz Mentel), Kasiê Ligenzê oraz Wojtka z Bielska. Egzaminatorom i egza-
minowanym towarzyszy³o te¿ kierownictwo kursu oraz Jola Nowicka i Lila Cader, a trasy wiod³y
przez Pasemko oraz grupê Jastrzêbicy do Jeleœni, a nastêpnie do chaty pod Jaworzyn¹.
5-6.XI - nast¹pi³o drugie starcie komisji w sk³adzie Mirek Barañski, Wiesiu Malarz oraz S³awek
Nowicki z kursantami. Do boju stanê³o 6 osób z czego zda³y 4 - Bernatka, Magda, Sebastian i
Andrzej. Tym razem trasa prowadzi³a z ¯ywca przez Grojec, Juszczynê, Przybór do chatki Wieœka
Malarza pod Abrachamowem. Drugiego dnia natomiast przez Boracz¹ i Such¹ Górê do Rajczy.
Kursanci mieli du¿e pole do popisu gdy¿ pogoda by³a ponoæ wspania³a.



TO BY£O
4 18.X - redakcja MM podczas s³u¿bowego
pobytu w Poznaniu odwiedzi³a swarzêdzk¹
siedzibê Alojza czyli Piotrka Piwczyka, który
obieca³, ¿e na pewno zjawi siê na blacho-
waniu, a tu¿ przed blachowaniem zamierza
wyskoczyæ na Salatin (chêtnie w czyimœ
towarzystwie). W listopadzie redakcja planu-
je kolejn¹ wizytê w Poznaniu.
4 Je¿, Darek i Raketa powrócili z Bieszcza-
dów Wschodnich. Pokonali trasê od prze³.
U¿ockiej przez Pikuj, Ostr¹ Górê i Po³.
Równ¹.
Jak informuj¹ uczestnicy, w krakowskiej
ksiêgarni „Pod Wierchami” mo¿na dostaæ
wspó³czesne mapy Beskidów Wschodnich
w skali 1:200000.
4 Redakcja MM wziê³a udzia³
w watrowskich „Fruktonaliach” na Mêdra-
lowej - ³¹cz¹c tê imprezê ze spotkaniem
poobozowym. Impreza jak na bacowanie
by³a liczna - ok. 20 os., a g³ówne danie czyli
pulpa owocowa - bêd¹ca w zasadzie sa³atk¹
z owoców - nawet redakcji (nie przepadaj¹cej
za tego typu mieszankami) - smakowa³a.

P.S. Bar w Cichej jest czynny dopiero od
13.00, ale za to w sklepie mo¿na dostaæ
przetwory owocowe, niskoprocentowe pt.
„Venus” (z adekwatnym wizerunkiem na
etykietce) - dla panów oraz „Cygan” - dla
pañ.
4 „Chata Baców” w Korbielowie pe³ni
funkcjê schroniska PTTK.

WIELKA FATRA W DWA DNI
No wiêc uda³o siê. Zmyli³em czujnoœæ ¿ony i dokona³em krótkiego wypadu na S³owacjê.

Z Poznania to ju¿ ca³a wyprawa. Wielk¹ frajd¹ jest zawsze wypad w góry, w których nas jeszcze nie
by³o. Z pewn¹ doz¹ uczuæ pejoratywnych wspominam czasy, gdy nawet góry S³owacji by³y osi¹galne
tylko sporadycznie (najczêœciej wzrokowo z Wielkiej Raczy, Rycerzowej itp). Wierzê, ¿e has³o
wyborcze sprzed roku - „tak dalej byæ nie musi” - kwestii swobody wyjazdów nie dotyczy. Myœlê, ¿e
zamiast polityki (a fe ...) wolimy has³o „wszystkie góry s¹ Nasze!”. Z lektury ko³owych periodyków
wiem, ¿e Panowie (przepraszam Panie te¿) Harnasie skutecznie to has³o realizuj¹.

Moj¹ wyprawê odby³em w towarzystwie niejakiego Krzysztofa A. z Raciborza (WW zna go
œwietnie). Nasze problemy zaczê³y siê w Zwardoniu, gdy okaza³o siê, ¿e tamtejszy kantor czynny by³
do godz. 1100 i w dodatku nie by³o s³owackich koron - prawdopodobnie ze wzglêdu na du¿e oddalenie
S³owacji od rzeczonego kantoru. Kupiliœmy bilet do ̄ yliny (za 109 tys. z³) i oko³o 1115 wsiedliœmy do
poci¹gu jad¹cego z Krakowa do Bratys³awy.

Gdy pierwszy raz jedzie siê tras¹, której „nie by³o” trudno zachowaæ ch³ód i indyferentny
stosunek wobec tego faktu. Krótko mówi¹c, cieszyliœmy siê bardzo. Mimo to wkrótce zaczê³y
gromadziæ siê nad nami czarne chmury i lun¹³ rzêsisty deszcz. Jak zawsze piêkne wra¿enie robi³y
Kysuckie Vrchy widoczne mimo deszczu. Z ¯yliny o 1305 ruszyliœmy dalej do Ru¿omberoka.
Odnieœliœmy wra¿enie, ¿e S³owackie poci¹gi nie przypominaj¹ ju¿ ekspresów (choæby francuskich).
Autobus do Ni¿nej Revucy odjecha³ z nami o 1525. Nasze spotkanie z górami rozpoczê³o siê wiêc
oko³o czwartej po po³udniu.

W drewnianym schronie przeczekaliœmy gwa³towny atak deszczu, a nastêpnie poszliœmy Tepl¹
Dolin¹ w stronê Rakytowa. Mieliœmy ¿al do si³ Natury, ¿e uraczy³y nas tak¹ pogod¹ (by³o to 12
sierpnia), tym bardziej, ¿e lato by³o tego roku suche i upalne.

Do sza³asu pod Rakytowem nic nas nie zmoczy³o. Na hali wokó³ sza³asu by³ wypas owiec.
Ucieszyliœmy siê widz¹c, ¿e Wielka Fatra nie jest zapomniana przez owce i ich baców. PóŸniej jeszcze
kilka razy natknêliœmy siê na wypas owiec a nawet wo³ków. Powy¿ej sza³asu szala³a ulewa na du¿¹
skalê, po³¹czona z burz¹. Mimo gromów nie ustaliœmy w drodze i tak dotarliœmy do pó³nocnej
prze³êczy pod Rakytowem. Tutaj deszcz usta³, chmury zaczê³y „lizaæ” zalesione zbocza gór, ods³oni³
siê piêkny widok na dolinê Lubochniañsk¹ i le¿¹ce na wschód od niej góry.

Z ochot¹ i werw¹ ruszyliœmy naprzód i wkrótce stanêliœmy na Rakytowie. Tu nadesz³y nowe
chmury i teraz poczuliœmy dopiero, ¿e jesteœmy mokrzy i ¿e jest po prostu zimno. Zamiast widoków
musieliœmy zadowoliæ siê rzutem oka na metalow¹ tablicê ze wskazaniem szczytów i wpisem do
ewidencji tych, co wleŸli na tê górê. Z powodu pogody nocleg na szczycie nie by³ mo¿liwy. Schodz¹c
w kierunku po³udniowym znaleŸliœmy w w¹skim przejœciu pomiêdzy dwiema ska³ami autentyczn¹
kolibê le¿¹c¹ ju¿ blisko prze³êczy. Miejsce jest œwietne, odpowiednio przygotowane, idealne dla
dwóch, trzech osób. Myœlê, ¿e wielu z Was zna tê kolibê.

D³ugi sen w suchych i ciep³ych œpiworach wprawi³ nas w dobry humor, choæ rano by³a kompletna
mg³a, a do tego mieliœmy kocio³ek ale bez wody. ¯wawo ruszyliœmy naprzód przez Minèol i przed
Czarnym Kamieniem mg³a rozesz³a siê. Z wielkim trudem wydusiliœmy wodê z „pramena” pod
Czarnym Kamieniem. Przy wzglêdnie ³adnej pogodzie weszliœmy na Ploskê (grób powstañca
s³owackiego), podziwialiœmy Borišov i dopiero za Kyskami zobaczyliœmy ¿ywych ludzi. Byli to lekko
podpici bacowie urzêduj¹cy w doskona³ej bacówie. Ju¿ z daleka za pomoc¹ drewnianych tablic
zapraszali na kys³e mleko. Byli bardzo goœcinni, zw³aszcza gdy dowiedzieli siê, ¿e my to Poljacy.
Mleko kosztuje 7 KS, natomiast nocleg 12 lub 20 KS (ach ta pamiêæ). Dalej przy wzglêdnie ³adnej
pogodzie i niez³ych widokach szliœmy zboczami Suchego Wierchu na Ostredok i Križn¹. Dopiero
teraz zaczêliœmy spotykaæ innych ³azików górskich, do tego w wiêkszoœci mówi¹cych „dzieñ dobry”.

Schodz¹c w kierunku Kralowej Studni daliœmy siê z³apaæ burzy. Jednak potem ods³oni³y siê
œliczne widoki na Góry Kremnickie. W hotelu na Kralowej Studni zapamiêtaliœmy wszêdobylskie
muchy i doœæ wysokie ceny. Po krótkim odpoczynku ruszyliœmy w dó³, Bystrick¹ Dolin¹. Po trzech
godzinach marszu, oko³o 2100 znaleŸliœmy siê w Dolnym Harmancu. Wczeœniej, bêd¹c jeszcze
g³êboko w dolinie zauwa¿yliœmy ze zdziwieniem k³adkê nad rzek¹ i ... tory kolejowe, a dalej tunel.
Jak póŸniej przekonaliœmy siê, w poprzek doliny biegnie linia kolejowa z Budapesztu.

W Harmancu czeka³o nas dwudziestominutowe, strome podejœcie do stacji kolejowej i póŸniej
zejœcie z niej ze wzglêdu na brak poci¹gu do rana. Gdy ju¿ zastanawialiœmy siê nad noclegiem
w parku, pod zadaszeniem, zauwa¿yliœmy rejsowy autobus, który zgodnie z rozk³adem jazdy o 2200

odjecha³ do Bañskiej Bystrzycy. Stamt¹d o godz. 009 by³ poci¹g Bern z Budapesztu. Wygodna podró¿
za 113 koron by³a mi³ym podsumowaniem naszych przygód. Doœæ dziwnie, ale bez k³opotów
wjechaliœmy do Polski. Jedzie siê bez biletów, bo S³owacy sprzedaj¹ bilety tylko do Bohumina. Do
tego mój towarzysz wprowadzi³ naszych celników w du¿e zak³opotanie, bo odmówi³ pokazania
paszportu i otwarcia plecaka. Tamci wyszli lekko zdziwieni i przestraszeni, bowiem mój kolega to
wysokiej rangi celnik. Przy okazji tak¿e mnie siê uda³o i nie musia³em wyci¹gaæ z plecaka moich
butów i innych atrybutów.

Z powa¿aniem Piotr Piwczyk (Alojz)
P.S. Tekst, podobnie jak wyjazd w ca³oœci autoryzowany przez ¿onê !

KURS
Kierownikiem tegorocznego kursu zosta³ Wojtek Mróz (dawniej Aw³as) czyli Chomiœ. Na

pierwszy wyk³ad zg³osi³o siê ok. 30 osób. Odby³y siê te¿ pierwsze wyjazdy:Worek Raczañski oraz na
Kud³acze w Paœmie Lubomira i £ysiny.

TO BÊDZIE
X 12.XI o godz. 13.00 na Przys³opie pod
Barani¹ Gór¹ otwarte zostanie Muzeum
Turystyki Górskiej KTG.
X Kolejna Watrowska impreza to Z³az
Ksiê¿ycowy, który odbêdzie siê 19-20.11 gdzieœ
w Gorcach.
X Przypominamy o Miko³aju, który odbêdzie
siê 3-4.XII w Zaolziance. Prosimy
zainteresowanych o wp³acanie
wpisowego oraz przekazywanie
danych do Jelona lub
redakcji MM.

WALNE
ZEBRANIE
29.XI.94
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WALNE ZEBRANIE
Tegoroczne walne zaczê³o siê szokuj¹cym

dla niektórych seniorów faktem znalezienia
swych nazwisk na listach tzw. „seniorów zawie-
szonych” z powodu niezap³acenia zaleg³ych
sk³adek (jest to temat na osobny artyku³),
a zakoñczy³o przed³u¿aj¹c¹ siê dyskusj¹ okraszo-
n¹ tradycyjn¹ „pian¹”. Nie zabrak³o skreœlania
uchwalonych ju¿ wniosków ze wzglêdu na ich
niezgodnoœæ ze statutem oraz wniosków
o nieg³osowanie innych wniosków oraz wnios-
ków przeciwnych do zg³oszonych wczeœniej
wniosków, itd. itp. Jasiu Kowalik musia³ zrezyg-
nowaæ ze swego ulubionego zajêcia - zg³aszania
wniosków formalnych, gdy¿  przyj¹³ funkcjê
przewodnicz¹cego zebrania i przekona³ siê, i¿
panowanie nad dyskutantami nie jest ³atwe.

Ale do rzeczy. Mamy wiêc nowego - starego
Prezesa Radka oraz now¹ - prawie star¹ Radê.
Nie by³o wiêc tym razem problemów z orga-
nizowaniem ³apanki na kandydatów.

W obecnej sytuacji jest to chyba rozwi¹-
zanie bardzo korzystne, gdy¿ Rada i Prezes,
którzy rozpoczêli w trakcie bie¿¹cej kadencji
pewne dzia³ania bêd¹ je mogli kontynuowaæ
i dokoñczyæ - a by³y to niew¹tpliwie dzia³ania
rokuj¹ce nadzieje. Jednym z nich by³o og³o-
szone w³aœnie na walnym powo³anie do ¿ycia
Klubu Sympatyka SKPG.

Spor¹ czêœæ dyskusji zdominowa³a sprawa
przekszta³cenia Ko³a w Stowarzyszenie - po to,
aby uzyskaæ osobowoœæ prawn¹. Z propozycj¹
tak¹ wyst¹pi³a ustêpuj¹ca Rada. Generalnie
panowa³a zgoda co do sensownoœci takiej opera-
cji, natomiast masê w¹tpliwoœci wzbudza³  tryb
rozwi¹zania tego problemu i konsekwencje
z tego wynikaj¹ce. Sprawa ta bêdzie musia³a
zostaæ rozpatrzona ponownie - po przygotowa-
niu - statutu przez kolejne Walne lub Nadzwy-
czajne Walne.

Walne Zebranie przyzna³o te¿ na wniosek
ustêpuj¹cej Rady tytu³ cz³onka honorowego -
Piotrowi Michnolowi (poœmiertnie) oraz
Jackowi Ginterowi.

Dyskusja przeci¹gnê³a siê na tyle, ¿e nie
starczy³o czasu i si³ na ekspose prezesa. Ze
wzglêdu na to, i¿ we w³adzach nie nast¹pi³y zbyt
du¿e zmiany, trudno siê by³o zreszt¹ spodziewaæ

LIST Z DZIKIEGO ZACHODU *
Pomys³ napisania paru s³ów podsunê³a mi redakcja czyli mój osobisty szwagier, ale po kolei. Od

piêciu lat mieszkam z rodzin¹ (czyli mê¿em i dwuletnim synkiem) w Niemczech, a œciœlej w
Donaueschingen, sk¹d wszêdzie mamy blisko (Szwajcaria, Austria, Francja), tylko nie do Polski.
Moja górska aktywnoœæ zmala³a zastraszaj¹co i - b¹dŸmy szczerzy - zmamucia³am Ÿdziebko. I choæ
mieszkamy na obrze¿u Schwarzwaldu to - jak to ju¿ piêknie wyœpiewano - moje oczy zawracam
ci¹gle do Beskidów (no có¿ - ³¹czy mnie z nimi wiele piêknych wspomnieñ).

Przyje¿d¿am ja wiêc do Katowic 27.10.94 w celu udania siê z moim maleñstwem do s³awetnej
Gierkowej (bo w niemieck¹ medycynê nie wierzê) i dowiadujê siê, ¿e moje kochane Szwagroszczaki
wybieraj¹ siê na bacowanie! Po piêciu latach taka gratka! Oczywiœcie decyzjê podjê³am
b³yskawicznie - jadê!

Tylko w czym i co z maleñstwem. Problem pierwszy rozwi¹za³am dziêki ¿yczliwoœci Joli i Jacka.
Pozosta³o maleñstwo, które jako egzemplarz eksportowo - importowy (zale¿y kto i zza której
granicy na to patrzy) jest rodzinie raczej ma³o znany jeœli chodzi o detale. Moi kochani Rodzice -
widz¹c jak mi serce do tych gór wyje - podjêli desperack¹ decyzjê, ¿e zaopiekuj¹ siê Markiem i Ol¹.
Musia³am im jednak pozostawiæ pisemn¹ instrukcjê obs³ugi maleñstwa (sic!) z dok³adnym
wyszczególnieniem co, kiedy i jak. Wyszczególni³am wiêc miêdzy innymi, ¿e ¿ywiæ go nale¿y
parówkami, makaronem i ewentualnie jajecznic¹ (wszystko w dowolnej kolejnoœci, niezale¿nie od
pory dnia). W chwilach kryzysowych na mniej wiêcej pó³ godziny powinno starczyæ „przelatywanie”
przez programy TV w poszukiwaniu zwierz¹tek (do tego celu najlepiej nadaj¹ siê telewizory
z pilotem i du¿¹ iloœci¹ programów). Poza tym zaleca³am rozwijanie w³asnej fantazji, no a jako
ostateczn¹ (i jak do tej pory niezawodn¹) deskê ratunku proponowa³am Rodzicom wpakowanie
prawdopodobnie rycz¹cego maleñstwa do wózka i obwo¿enie go tramwajami i autobusami, co dla
dziecka wo¿onego g³ównie samochodem stanowi niebywa³¹ atrakcjê. Na koniec pozostawa³ im
jeszcze tylko dworzec PKP - wielka mi³oœæ naszego maleñstwa - gdzie spokojnie mo¿na z nim
spêdzaæ dowoln¹ iloœæ godzin. Mo¿e tych parê praktycznych rad przyda siê komuœ, kto ma
w¹tpliwoœci czy wybraæ góry czy w³asne maleñstwo.

Nota bene Marek i Ola spisywali siê wzorowo i po powrocie nie czeka³a na nas w domu ¿adna
katastrofa.

A ja - no có¿ - prze¿y³am mo¿e najpiêkniejsze dla mnie bacowanie, bo takie nieoczekiwane pod
ka¿dym wzglêdem i na pewno nie zapomnê nieba roziskrzonego do nieprzyzwoitoœci gwiazdami,
wspólnego œpiewania przy ognisku no i gór, które przy wschodzie s³oñca po raz “n”-ty i na nowo
porazi³y mnie swoim piêknem. Teraz jestem pewna, ¿e wczeœniej ni¿ za piêæ lat znowu tu wrócê ...

Renia (czyli m³oda Graca)
P.S. Na koniec pobytu w Polsce œciê³am w³osy i od razu moja g³owa sta³a siê l¿ejsza. Metodê

polecam g³ównie tym, co za du¿o myœl¹ (i którzy - oczywiœcie - maj¹ co œcinaæ).
*-(Tytu³ od redakcji)

Pods³uchane na Wanym
- ¯aba - a mo¿e ty do komisji rewizyjnej ?
- Nie Kajtek, bo ja nie zawsze panujê ... nad

sob¹.

jakichœ sensacji. I tak mniej wiêcej by³o na Walnym. A oto jakie s¹ jego rezultaty:

RADA KO£A
Rados³aw Truœ - prezes
Zbigniew Wygoda (Lekasz) - v-ce d/s szkolenia
Micha³ Spek (DŸwiedŸ) - skarbnik
Joanna Cichocka (Kolczasta) - sekretarz
Marek Œwiech
Anetta Hadryœ
S³awomir Nowicki

KOMISJA REWIZYJNA
Ryszard Antonik
Jacek Ginter
Wies³aw Malarz

JASIU NADPRZEWODNIK
Konkurs na nadprzewodnika zorganizowany

przez prezesa i odbywaj¹cy siê na zebraniach
przez ca³¹ poprzedni¹ kadencjê zosta³ rozstrzyg-
niêty na Walnym. A oto wyniki:
1. Jan Kowalik - 38 punktów
2. Je¿ Maruda - 36
3. Kajetan Kowalski - 32

WESO£YCH oraz DO SIEGO ¿yczy
Redakcja



MIKO£AJ 94 - ZAOLZIANKA
Mamy za sob¹ kolejn¹ - miejmy nadziejê cykliczn¹ - imprezê Mamutów. W sobotê 3.12.94 plac

przed Zaolziank¹ zaroi³ siê od samochodów przeró¿nych marek. Redakcja, która przyjecha³a wraz
z Markiem Kluszczyñskim i Siudutami ju¿ w pi¹tek ogl¹da³a w tym czasie Babi¹, Pilsko i Tatry spod
Gañczorki. Wracaj¹c spodziewaliœmy siê w Zaolziance czegoœ na kszta³t ulu z nieustannym bzycze-
niem i tumultem. I niewiele siê pomyliliœmy. Impreza zgromadzi³a 44 osoby doros³e oraz 47 dzieci,
w tym 20 w wieku szkolnym. Na szczêœcie obiekt jest na tyle du¿y i posiada na tyle przyzwoite
warunki sanitarne, ¿e da³o siê ten najazd prze¿yæ. Ok. godz. 17 rozpocz¹³ siê bal przebierañców
przygotowany i prowadzony przez profesjonalistkê w tej dziedzinie Bo¿enê Ekiert - przebran¹ za
pajacyka. Wœród przebrañ dzieciêcych by³y myszy, sztuk kilka, koty, piraci, indianie, czarodziej,
czerwony kapturek, batman,  baletnica itd. itp. Spor¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê - równie¿ wœród
doros³ych - gumowa maska imituj¹ca twarz starca. Zabawy i tañce przeplatane by³y ró¿nymi
konkursami z nagrodami.

Kulminacyjnym momentem by³o oczywiœcie pojawienie siê Œwiêtego Miko³aja, w którego da³
siê wrobiæ Mariusz Hantke. Na proœbê aby podesz³y najodwa¿niejsze dzieci, do Miko³aja rzuci³ siê
ca³y t³um dzieciaków, co œwiadczy, ¿e nie potrzebujemy siê obawiaæ o odwagê i œmia³oœæ naszego
potomstwa. Jedynie ma³y Maciuœ Zygmañski przebrany (kapitalnie zreszt¹) za Batmana wcisn¹³ siê
g³êboko pod ³awkê i p³aka³, ¿e on nie odbierze paczki bo by³ niegrzeczny.

Potem by³y improwizowane grupowe zabawy z dzieæmi przy gitarze, a potem nast¹pi³y zajêcia
w³asne. Ok. 21 uda³o siê wys³aæ w objêcia morfeusza wiêkszoœæ naszych pociech i mo¿na by³o zasi¹œæ
przy wspólnym stole w gronie doros³ych. Wkrótce pop³ynê³y stare pieœni w chóralnym wykonaniu.
Tajemniczy sponsor z Dnia Dziecka, którym okaza³ siê Kocio zafundowa³ dwie skrzynki piwa, które
doda³o nam humoru. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jedyna butelka czegoœ mocniejszego („Chopina”) do
koñca imprezy nie ujrza³a dna. Impreza by³a naprawdê weso³a, a œciany œwietlicy dr¿a³y od decybeli
wydobywaj¹cych siê z garde³ mamutów. Kocio przywióz³ zupe³nie now¹ (chyba kupion¹ po drodze)
gitarê, przy pomocy której dzielnie wspomaga³ ni¿ej podpisan¹ redakcjê Maciek Siudut. Kilka
numerów zagra³ te¿ w³aœciciel gitary. Ok. pó³nocy, a mo¿e póŸniej, gitarê przejê³a ¯aba, która
dotychczas czuwa³a przy Agatce. PóŸna pora uzasadnia³a uspokojenie repertuaru. Tym niemniej
impreza trwa³a do 4 nad ranem.

W imprezie wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce mamucie rodziny (jeœli kogoœ pomin¹³em to wybaczcie):
Antonik, Franke, Ginter, Hantke, M.Kluszczyñski, Kubiczek, Kotewicz, Krztoñ, Labus, Michnol,
P³aszczyk, Piasecki, Piec, Sianos, Siuda, Siudut, Wojtala, Woliñski, Zygmañski, oraz krewni i znajomi.

Podziêkowania!
Po Szczêœliwie zakoñczonej (UFF !!!)

imprezie miko³ajkowej chcia³am podziêkowaæ:
Markowi Franke za pomoc w zakupie pa-

czek, Markowi Kluszczyñskiemu za transport
paczek na miejsce imprezy, Staszkowi Krawco-
wi za chêæ pomocy w transporcie, (a jedno-
czeœnie przeprosiæ za niepotrzebn¹ fatygê), Asi
i Tomaszkowi Piaseckim za strój Miko³aja,
Bo¿enie Ekiert za poprowadzenie wspania³ej
zabawy, Mariuszowi Hantke za doskona³e ode-
granie Œw. Miko³aja, Jackowi Ginterowi za roz-
propagowanie imprezy i wsparcie moralne.

Do spotkania za kolejne pó³ roku na Dniu
Dziecka.

Jelon
Przede wszystkim dziêkujemy Basi za

pomys³ i doprowadzenie do skutku kolejnej
mamuciej imprezy.

Redakcja
PS. Noclegi w Zaolziance:
dzieci do lat 7 - 0 z³
dzieci szkolne, studenci - 36000 z³
doroœli - 48000 z³

UWAGA !
Jeœli ktoœ znalaz³ w Zaolziance, w niedzielê rano
zielono-¿ó³to-bordowy plecaczek nale¿¹cy do
Oli Ginter to prosimy o informacjê!

TO BÊDZIE
X 20.12.94 (wtorek) zebranie Wigilijne.
X Sylwester u Radka pod Jaworzyn¹.
X 13-15.01.95 - Oryginalec Karnawalny(lub
Karnawalec Oryginalny ??) czyli ko³owy bal
przebierañców.
X 25-26.02.95 BLACHOWANIE w chacie
Wiewióra w Zawoi, pod We³czoniem.
X Dok³adniejszy plan Rady Ko³a na bie¿¹c¹
kadencjê przedstawimy w nastêpnym numerze.

EGZAMIN na III KLASÊ
W dniach 10-11.12.94 odby³ siê pierwszy egzamin na przewodnika beskidzkiego PTTK III kl.

przeprowadzony przez nowo powsta³¹ komisjê egzaminacyjn¹ przy OU PTTK.
Do egzaminu przyst¹pi³y nastêpuj¹ce osoby: Magda Hassa, Jan Kowalik, Rafa³ Suwiñski, Radek

Truœ, Zbyszek Wygoda. Egzaminowali: Barbara Zygmañska, Miros³aw Barañski, A. Kajetan
Kowalski, Wies³aw Malarz. By³y te¿ 2 osoby zamierzaj¹ce zdawaæ w póŸniejszym terminie.

W sobotê podeszliœmy z Rajczy przez Zapolankê na Halê Lipowsk¹. Zdaj¹cy mogli wykazaæ siê
znajomoœci¹ panoramek, gdy¿ widocznoœæ by³a idealna. Szczególnie piêknie przedstawia³ siê widok
z Hali Lipowskiej o zachodzie s³oñca. Widoczne by³y Tatry, Ni¿nie Tatry, Choczañskie, Wielka
i Ma³a Fatra, nie mówi¹c ju¿ o Beskidach. Z Hali Wojtaszkowej rozci¹ga³ siê z kolei widok na Beskid
Œl¹sko Morawski i Jaworniki. Wieczorem zdaj¹cy odpowiadali na pytania z teorii. Szczególnie
zmêczy³ ich Mirek, który pyta³ z historii (i Basia z geografii turystycznej Polski - przyp. red.). Po
krótkim œpiewaniu poszliœmy spaæ. W niedzielê rano okaza³o siê, ¿e dooko³a jest mg³a i pada
marzn¹cy kapuœniaczek. Zdecydowaliœmy siê schodziæ wprost do ¯abnicy. Schodzenie po mokrej
i pokrytej lodem œcie¿ce nie by³o przyjemne. Poniewa¿ autobus mia³ byæ dopiero za 2 godz.
udaliœmy siê pod przewodnictwem Wieœka do  sympatycznej knajpki, gdzie nast¹pi³o og³oszenie
wyników. Komisja uzna³a, ¿e zdali wszyscy startuj¹cy!

Wszystkich chêtnych zapraszamy na nastêpny egzamin, który planowany jest na wiosnê 1995 r.
Planowany jest te¿ egzamin na podwy¿szenie klasy. Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie siê do
Rady Ko³a, do kol. Zbyszka Wygody.

Barbara Zygmañska

Anetta Hadryœ - ur. 1.03.72, w SKPG od roku 93 z nume-
rem blachy 268. Skoñczy³a policealn¹ szko³ê pielêgniarsk¹,
zahaczy³a te¿ o filozofiê, obecnie wspó³pracuje z I.P. Coghe-
nami. Osoba o nieprzeciêtnej sile woli - codziennie biega na
stadionie - bez wzglêdu na porê i aurê. W górach trudno j¹
doœcign¹æ, szczególnie na podejœciach. Silna i czasem nieobli-
czalna - pobi³a ponoæ Championa Œliwê w walce wrêcz.
Odwa¿na - redakcja pamiêta, jak chyba tu¿ po kursie wybra³a
siê na samotne, nocne przejœcie bodaj z Lachowic, lub Huciska
na Markowe. Zawsze chêtna na wyjœcia na wschody s³oñca itp.
eskapady. Ostatnio ukoñczy³a kurs wspinaczkowy. Czyta
ksi¹¿ki filozoficzne i czasem ponoæ buja w ob³okach. Jej
szczególny, rozbrajaj¹cy œmiech mo¿e byæ zaraŸliwy. Lubi
papu¿ki, choæ ostatnio uda³o jej siê zag³odziæ 2 sztuki.

WHO IS WHO - czyli ma³y poczet wspó³czesnych Harnasi

TO BY£O
4 25-26.XI. odby³ siê w Andrychowie kolejny
festiwal piosenki turystycznej PIOSTUR, na
którym bawi³a równie¿ redakcja MM z rodzin¹
oraz rodzina Siudutów. Wyst¹pi³o sporo gwiazd
np. zespó³ Raz Dwa Trzy, Wojtek Jarociñski,
Tomek Szwed, który równie¿ wspaniale prowa-
dzi³ wszystkie koncerty, Pawe³ Orkisz. W sobotê
rewelacyjny koncert da³a Renata Przemyk,
a w niedzielê - czego ju¿ nie mogliœmy byæ
œwiadkami ze wzglêdu na brak czasu i biletów -
mieli wystêpowaæ artyœci z Krakowa: Pod Bud¹,
Jacek Wójcicki, Grzegorz Turnau. Niez³y po-
ziom reprezentowali te¿ wykonawcy przes³u-
chañ konkursowych, a publicznoœæ bawi³a siê
znakomicie zarówno przy profesjonalistach jak
i amatorach. Jednym s³owem mo¿emy poleciæ
wszystkim tê imprezê za rok.
4 3-4.XII - m³odsze pokolenie wraz z preze-
sem zorganizowa³o sobie Miko³aja na Szczyt-
kówce.
4 Kol. Zbyszek Machulik doczeka³ siê
potomstwa p³ci jedynie s³usznej (jak oœwiadczy³
Je¿). Gratulujemy i oczekujemy na Dniu
Dziecka i innych mamucich imprezach!
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Styczeñ 95 PLAN DZIA£ANIA NOWEJ RADY KO£A
14-15.01 Karnawalec czyli bal przebierañców w chatce pod

Solniskiem po³¹czony z igrzyskami zimowymi
FERIE - obozy zimowe (planowane s¹ 3 -4 obozy)

25 -26. 02 BLACHOWANIE w chacie Wiewióra w Zawoji (dok³adniejsze
po³o¿enie obiektu na mapce poni¿ej)

17-19.03 Rajd Na Powitanie Wiosny dla m³odzie¿y szkolnej
14-17.04 Chocz Wielkanocny - tradycyjny rajd wielkanocny Radka,

Paskudy i Marka
21-23.04 II Rajd Œladami Mamuta - Mamuty proszone s¹ o

poprowadzenie tras autorskich
5-7.05 Jurajski Rajd Kolarski Marka Œ.
12-14.05 Beskid Makowski
16.05 Wiosna Gliwicka - Fina³ Turnieju Wiedzy o Górach w KMPiK

(dla szkó³)
19-21.05 Rajd Prezesa
26-28.05 MiTuP pod Jaworzyn¹ - Triathlon Górski o Puchar Prezesa -

bieg na orientacjê + cross kolarski + sprint górski
30.05 Majówka
2-4.06 Ko³owy Dzieñ Dziecka (byæ mo¿e w zupe³nie innej formie !!)
9-11.06 Podsumowanie pó³roczne
23-25.06 Sobótka

AKCJA LATO
22-24.09 Wrzosowisko - Przegl¹d Piosenki Turystycznej i Poezji

Œpiewanej w Kêdzierzynie KoŸlu
29.09-1.10 ERG - którego organizacji podjê³a siê Joanna Maszczak

zwana Luœk¹ (a pomoc zaoferowa³a red. MM oraz Nowy)
13-15.10 Z³ota Jesieñ z Harnasiem - rajd dla m³odzie¿y szkolnej
28.11 WALNE ZEBRANIE

KARNAWALEC
Wszystko wskazywa³o na to, ¿e i w tym

roku Redakcja weŸmie udzia³ w balu i sama
zrelacjonuje imprezê w tym w³aœnie miejscu,
które zosta³o zawczasu zarezerwowane. Nie-
stety wzglêdy rodzinno-zdrowotne (nag³e za-
chorowanie ma³ej) uniemo¿liwi³y wyjazd.
W•zwi¹zku z tym pozostaje mi zdaæ siê na
opinie œwiadków, a w szczególnoœci Redakcji
HR, która zamieœci³a w ostatnim numerze
œwie¿e wra¿enia z imprezy. Tytu³ relacji -
„Karnawa³owy niewypa³” sam w sobie sporo
mówi. Z treœci wynika, ¿e impreza by³a mniej
liczna ni¿ rok temu i gorzej przygotowana.
Tym niemniej zabawa zaczê³a siê ponoæ rozwijaæ ca³kiem
nieŸle. By³ konkurs na strój, który wygra³a trójka pt. Hare
Krishna  w sk³adzie Agnieszka, Œliwa i niejaki SnowBoard
(?), by³y tañce „dzikie, swawolne, bez ³adu i sk³adu”. Nies-
tety w trakcie zabawy zarz¹dzono ponoæ œpiewy chóralne
w•stylu niezbyt stosownym do charakteru imprezy, co sku-
tecznie zakoñczy³o zabawê. W imprezie uczestniczyli m.in.
Radek, Je¿, Nowy, Stasiu Krawiec, Waldek ¯abowy,
Agnieszka, Champion Œliwa, Maciek Siudut, Kolczasta,
Magda H., Radek, Chomiœ, a tak¿e przedstawiciele Ko³a
bielskiego i katowickiego.

W ten sam weekend, a dok³adniej z pi¹tku na sobotê
odby³ siê w Wiœle u Franka Drewnioka bal Watry, który
zgromadzi³ podobno ok. 180 osób, reprezentuj¹cych prawie
wszystkie pokolenia Watry i nie tylko Watry. By³y takie
osobistoœci jak Tolo Wiœniewski, Jasiczek, Bia³ecki, Klucha,
Dugi Dugi i inni, ale te¿ sporo m³odzie¿y. Prócz tañców
by³y te¿ œpiewy, m.in. konkurs na przebój 40-lecia i inne gry
i zabawy. Impreza by³a wg relacji Kluchy bardzo udana.

J.G.

UWAGA!
Jak dobrze pójdzie nastêpny numer MM (nota bene 13-ty)
uka¿e siê na blachowaniu.

Ostatnio pojawi³a siê doœæ ciekawa mapa pt. „Gmina Zawoja”
w skali 1:30000 obejmuj¹ca tereny przyleg³e do miejsca
blachowania tzn. (czêœæ Pasma Ja³owieckiego, Babi¹ Górê
i•czêœæ Pasma Polic).



TO BY£O
4 17-18.XII - Siuduty, Gintery, Nowy i Je¿
odbyli przedœwi¹teczne bacowanie na Hali
Krupowej (tej w³aœciwej pod Okr¹glic¹). Na
wysokoœci Krupowej by³o ju¿ ok. 0.5 m
œwie¿ego œniegu. W sobotê mieliœmy niez³¹
zadymê, a w niedzielê piêkne s³oñce. Nowy
opowiada³ o swoich niezwyk³ych przygodach z
koniami, Siudutowi wyliczono wszystkie pro-
fesje, które uprawia³, a Je¿ marudzi³, ¿e
mamuty, czyli niby My zapomnieliœmy sztuki
bacowania. Ponadto by³y ozdoby choinkowe,
je¿opulpa, ciasta i grzaniec.
P.S. W przysió³ku Skawicy Sucha Góra, przy
drodze odkryliœmy kapliczkê z gniazdkiem
elektrycznym - wybieraj¹cym siê w ten rejon
na bacowanie polecamy wiêc wziêcie elek-
trycznej maszynki do golenia i grza³ki!
4 20.XII - zebranie wigilijne, z ¿yczeniami,
op³atkiem, pysznymi ciastami oraz ...  ekip¹
TV Katowice, która to wszystko nagrywa³a.
Program zosta³ wyemitowany w Wigiliê po
godz. 13.00.
Na tym¿e zebraniu Je¿ wrêczy³ nagrody za
najwiêksz¹ iloœæ artyku³ów z okazji ukazania siê
50 numeru HR. Pierwsz¹ nagrodê - Kwitn¹ce
Jajo Harnasia (ananas) otrzyma³ Gudlak (czyli
Mirek Kozak - by³y kursant), drug¹ - W³ochate
J.H. (kokos) - J.Ginter, trzeci¹ - Jaja Harnasia
(na twardo) Radek.
¯yczymy Redakcji HR aby dotrwa³a w swej
misji do 100 numeru (a potem siê zobaczy) i
mia³a mo¿liwoœæ wrêczenia wielu kolejnych Jaj.
4 31.XII - Sylwestra czêœæ Harnasi i
kursantów spêdza³a z prezesem pod Jaworzyn¹,
Je¿, Siuduty, ¯aby, Kolczasta, Darek bacowali
na pol. Cyrlo pod Czyrñcem, a redakcja MM w
towarzystwie Woliñskich, Mroczków, Mysz
oraz w przelotach Jasia K. u Sianosów w Zabrzu.
4 7-8.01.95 - przejœcie kondycyjne kursu w
rejonie Lipowskiej i Rysianki.
4 17.01 - prelekcja prezesa o Pirinie i konkurs
na temat kolorów szlaków. Na zebraniu by³o
wyj¹tkowo du¿o mamutów m.in. Zinger.

Z DZIEÆMI NA SPISZU I W PIENINACH
W nieca³y tydzieñ po ubieg³orocznym Dniu Dziecka postanowiliœmy zrealizowaæ jeszcze

jeden wyjazd z dzieæmi, tym razem jednak w bardziej kameralnym gronie i bardziej turystycznie.
Pocz¹tkowo myœleliœmy o S³owacji lub Czechach, w koñcu jednak stanê³o na polskim Spiszu
i ewentualnie Gorcach. Oprócz nas (czyli Ginterów) wybierali siê Siuduty, Woliñscy i Nowy.
W•koñcu Nowy zrezygnowa³, a z Woliñskich pojecha³a tylko Jola.  W ostatniej chwili Anka wpad³a
na pomys³ wziêcia dwóch samochodów i w ten sposób rozwi¹za³ siê problem dojazdów. Zaczêliœmy
od prze³omu Bia³ki wykorzystywanego przez gawiedŸ jako miejsce piknikowe. Obejrzeliœmy tam
m.in. jaskiniê w Ob³azowej, w której znaleziono bumerang z koœci mamuta (!) oraz koœci ludzkie
sprzed 20000 lat. Potem obejrzeliœmy (niestety tylko od zewn¹trz) koœció³ek w Trybszu,
a•nastêpnie dojechaliœmy do £apsz Wy¿nich sk¹d ok. 17.00 wystartowaliœmy na trasê, w kierunku
prze³êczy nad £apszank¹ w Magurze Spiskiej. Pogoda by³a znakomita, widoki na Tatry -
rewelacyjne. Nocleg znaleŸliœmy w najwy¿szym przysió³ku £apszanki nosz¹cym nazwê Koniec
Wy¿ni, w stodole na sianie. Trzeba przyznaæ, ¿e ludzie s¹ dziœ chyba bardziej nieufni ni¿ kiedyœ,
gdy¿ zanim nas przyjêto musieliœmy obejœæ parê cha³up.

Rano pogoda by³a trochê niepewna, ale potem zrobi³ siê znowu upa³. Poszliœmy dalej podzi-
wiaj¹c kilka psów waruj¹cych przy budach na wysuniêtych placówkach po³o¿onych poœrodku pól.
Trasa by³a mniej widokowa, ale za to bardziej dzika - szczególnie fragment szlaku zawalony
totalnie po³amanymi drzewami, którego ominiêcie zajê³o nam trochê czasu. Przy strumieniu
zrobiliœmy ognisko i herbatkê, a przed zejœciem do Kacwina - kolejne ognisko i pulpê ry¿ow¹ na
obiad. Do wsi zeszliœmy przed 17. Obejrzeliœmy pokrótce zabytkowy m³yn wodny i koœció³ oraz
zrobiliœmy zakupy. Nie by³o ju¿ ¿adnego autobusu, wiêc poszliœmy szos¹ do Niedzicy, ogl¹daj¹c po
drodze kapitaln¹ kapliczkê z XIX w. z ³amanym gontowym dachem, zawiniêtym pó³koliœcie z ty³u
i z namalowanymi nad drzwiami ... paprykami. Wewn¹trz znajdowa³ siê ³adny drewniany o³tarz.

W Niedzicy skrêciliœmy w stronê £apsz i poszliœmy jakiœ kilometr w stronê upatrzonych na
mapie miejsc noclegowych. Poniewa¿ nie zabraliœmy namiotów, postanowiliœmy przenocowaæ pod
go³ym niebem. WynaleŸliœmy piêkne miejsce pod górk¹ o wdziêcznej nazwie Bendyk, 5 minut od
drogi, na polnej prze³¹czce pod lasem, z widokiem na Trzy Korony. Wodê mo¿na by³o donieœæ z
do³u, z bocznego dop³ywu £apszanki. Pogoda by³a jak drut. Zrobiliœmy ognisko (ju¿ trzecie tego
dnia), upiekliœmy kie³basy, umyliœmy w ciep³ej wodzie dzieci. Potem oblucji dokona³y te¿ panie
(panowie uznali star¹ zasadê, ¿e w górach jest czysto). Po pó³nocy po³o¿yliœmy siê spaæ pod
wygwie¿d¿onym niebem. Nie dane by³o nam jednak pospaæ zbyt d³ugo, gdy¿ ok. 2.00 obudzi³a nas
Jola, wskazuj¹c na niepokoj¹ce i coraz bli¿sze b³yski i grzmoty. Gwiazd te¿ by³o jakby coraz mniej.
Szybka decyzja i w kilkanaœcie minut byliœmy spakowani i gotowi do ewakuacji. Dzieci by³y nieco
nieprzytomne, ale po chwili o¿y³y. Spadliœmy na dó³ i przy pierwszych kroplach deszczu dopad-
liœmy do zauwa¿onej poprzedniego dnia, buduj¹cej siê cha³upy. Szerokie zadaszenia pozwoli³y siê
schroniæ, a nawet urz¹dziæ spanie. Czêœæ z nas dosta³a siê do œrodka i tam roz³o¿y³a siê na dalszy ci¹g
noclegu. A tymczasem zaczê³o laæ równo i la³o tak do rana.

W sobotê Ania i Maciek pojechali autobusem po samochody, a potem wyruszyliœmy na
zwiedzanie. Najpierw zamek w Niedzicy oblegany przez t³umy œci¹gniête chyba przez z³¹ pogodê.
Przewodniczka ca³kiem nieŸle nawija³a (Maciek skomentowa³, ¿e przewodnictwo to piêkna rzecz
- wciskaæ taki kit!). W czêœci hotelowej zamku mo¿na przenocowaæ w stylowych pokojach za 250
tys. (nocleg + wy¿ywienie). Sam bilet wstêpu kosztuje 20000, zni¿kowy 10000 z³. Po Niedzicy
obejrzeliœmy Frydman, koœció³ek w Grywa³dzie i wreszcie wyl¹dowaliœmy w Sromowcach. Pogoda
zrobi³a siê lepsza, ale nad Gorcami wygl¹da³o wci¹¿ nieciekawie. Zamieniliœmy wiêc Gorce na
Pieniny. Po obiedzie w knajpie planowaliœmy zwaliæ siê na nocleg do schroniska, lecz okaza³o siê, ¿e
miejsc brak. Poszliœmy wiêc na prze³êcz Szopkê, (dzieci wynajdywa³y po drodze salamandry,
œlimaki i inne stworzonka), a gdy tam ju¿ doszliœmy postanowiliœmy wejœæ jeszcze na Trzy Korony.
Byliœmy tam ok 20.00. Na dó³ zeszliœmy ok. 21 i podjêliœmy decyzjê zabiwakowania ... u Siudutów
w Wadowicach, dok¹d dojechaliœmy na 23.00. By³a to jak siê okaza³o jedynie s³uszna decyzja, gdy¿
w niedzielê znowu la³o. W sumie wycieczka by³a jednak pe³na wra¿eñ zarówno dla dzieci, jak i dla
nas (pierwszy raz byliœmy wszyscy w granicznym paœmie Magury Spiskiej oraz w paru rzadko
odwiedzanych wsiach spiskich). Nie uda³o nam siê jedynie zrealizowaæ bacowania i drugiej pulpy,
w zwi¹zku z czym Anka ugotowa³a nam j¹ na niedzielny obiad w Wadowicach.

J.G.

___
Idzie, idzie je¿ (idzie, idzie jez)
Ten k³uj¹cy zwierz (ten k³uj¹cy zwiez)
Nó¿kami - tup, tup (nóskami tup tup)
I pod listek - siup (i pod listek siup)
Je¿u, je¿u nasz (jezu, jezu nas)
Sk¹d igie³ki masz (sk¹d igie³ki mas)
Je¿u, je¿u nasz (jezu, jezu nas)
Sk¹d igie³ki masz (sk¹d igie³ki mas)

___
Gdy siê patrzy z wielkich wie¿
Nie ma kolców nawet je¿

___
Krótkie nó¿ki, d³ugi ryjek
Ostre kolce cia³o kryj¹
Ach, có¿ to za groŸny zwierz
To jest je¿, malutki je¿
Wêszy noskiem w lewo, w prawo
To pod listkiem, to pod traw¹
Gdzie siê kryje dobry ³up
Drepcze ma³y je¿ tup, tup
Drepcze poprzez lasu g¹szcze
£apie myszy, wê¿e, chrz¹szcze
Gdy zimowe przyjd¹ dni
Zagrzebany w liœciach œpi

Piosenki i wierszyki o je¿u
(z dedykacj¹ dla redakcji HR)

ADRESY - TELEFONY
Redakcja MM bêd¹ca zarazem g³ównym
zarz¹dc¹ ko³owej, komputerowej Bazy Danych
postanowi³a zrobiæ z niej u¿ytek i udostêpniæ
posiadane dane adresowo telefoniczne wszyst-
kim czytelnikom MM. Dlatego te¿ wraz z po-
wy¿szym numerem otrzymaliœcie dodatek za-
wieraj¹cy te dane. Proszê jednoczeœnie o uwagi
dotycz¹ce zmian lub uzupe³nieñ danych, doty-
cz¹cych Was lub osób, z którymi macie bliski
kontakt. Jednoczeœnie informujê, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ otrzymania ca³ej bazy danych wraz z
programem do jej obs³ugi - przegl¹dania, wy-
szukiwania, sortowania itp. po przekazaniu Re-
dakcji dowolnej dyskietki (1.44 M lub 1.2 M)
szt. 1.

EGZAMINY
Egzaminy teoretyczne zdaje obecnie 8

pó³przewodników. Na jednym z ostatnich ze-
brañ Rada uwzglêdni³a ich wnioski i przed³u¿y³a
termin zdawania do koñca stycznia.



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Gra¿yñskiego 15a/25 tel. 58-23-80, (praca 156-10-55, fax 155-19-03) Nak³ad 50 egz.

 ssp. harnasiensis

13

Luty 95
Drogie Mamuty! Przedstawiam Wam dzisiaj tekst przekaza-

ny przez przedstawicielkê najm³odszego pokolenia Harnasi.
Okazuje siê wiêc, ¿e MM, choæ przeznaczony g³ównie dla Ma-
mutów cieszy siê te¿ powodzeniem nie tylko wœród czytelników
ale i autorów z m³odszych pokoleñ, co redakcjê bardzo cieszy.
Poniewa¿ jednak redakcja nie chcia³aby zbyt czêsto czyniæ kon-
kurencji HR, proszê o wiêcej tekstów od Was Mamuty!

PO TAMTEJ STRONIE TATR
Po dwudniowym odpoczynku, po wyprawie w Alpy, w tęsknocie za skalnymi turniami,

wybrałyśmy się z Teresą w Tatry Słowackie z przewodnikiem Paryskiego pod pachą i zamiarem
odwiedzenia terenów poza szlakami turystycznymi. Podczas jednej z wypraw - z koleby w dol.
Batyżowieckiej na szczyt Kończystej - zostawiłyśmy „ruksaki” i „spaci pytle” w skalnej sypialni.
Stwierdziłyśmy, że koleba jest daleko od szlaku i nikt do niej nie zajrzy. Podczas naszej nieobec-
ności zjawił się intruz w osobie strażnika TANAP-u, który wyrzucił nasze graty na zewnątrz,
porwał „červeny hrnček” (firmowy SKPB Katowice) i napisał list informujący o zakazie spania w
przyrodzie. Polecił nam zgłosić  się na podany adres po przepisy Parku Narodowego w języku
polskim i odbiór garnuszka. „Gdy sme uvideli spatny dopis”, pozbierałyśmy „honem” wszystkie
graty i zwinęłyśmy się czym prędzej do sąsiedniej doliny (Stwolskiej), w której wcześniej wypa-
trzyłyśmy ciekawy obiekt noclegowy. Była to olbrzymia koleba, z wygodnym wejściem, położo-
na w bezpiecznej odległości od szlaku. Moszcząc się wewnątrz naszej sypialni, wykwaterowały-
śmy nietoperza, który był zmuszony „wyhledać” sobie innego miejsca. Następnego dnia zmęczone
łamaniem przepisów poszłyśmy na szlak. Gdy podziwiałyśmy widoki znad plesa dol. Batyżo-
wieckiej, do naszych uszu dotarły jakieś dziwne odgłosy. Niestety, nie były to świstaki, a dwóch
facetów gramolących się z nory. Okazało się, że byli to nasi rodacy, niefrasobliwie koczujący tuż
przy szlaku, nieświadomi, że „tu se nesmi spat”. Ostrzegłyśmy ich opowiadając o naszej wczoraj-
szej przygodzie, po czym „pokračowałyśmy” dalej w swoim kierunku.

Wielkie było nasze zdziwienie, gdy wracając wieczorem spotkałyśmy znane nam gęby dokła-
dnie w tym samym miejscu, w dodatku ciężko przerażone na nasz widok. Ponieważ na nasze
„cześć” nie było żadnej reakcji, poszłyśmy dalej. Po pewnym czasie stwierdziłyśmy, że goście się
pozbierali i zaczęli iść wyraźnie za nami. „Velmi nam se to ne libilo”; nie miałyśmy wcale ochoty
zdradzać im swojej kryjówki. Nie pozostało nam nic innego jak ukryć się w gąszczu kosówki, gdzie
siedziałyśmy prawie do zmroku czekając, aż podejrzane indywidua oddalą się z doliny.

„Tentokrat se nam posčestilo”, ale to jeszcze nie koniec, bo do naszej sypialni było jeszcze
daleko, a robiło się coraz ciemniej. Ciężka była ta droga w deszczu, kiedy po omacku skacząc po
mokrych upłazach, szukałyśmy upragnionej koleby. Każdy większy kamol wydawał się tym
właściwym. W końcu ukryłyśmy się przed deszczem przycupnąwszy pod okapem skalnym,
wcinając zapasowe gotowce i marząc o przytuleniu się do czegoś  ciepłego. Okazało że byłyśmy
ok. 50 m. od naszej sypialni. Tej nocy „spalo se nam vyborne”

Magda Hassa - „Pluto”

BLACHOWANIE 95
Zgodnie z zapowiedziami tegoroczne bla-

chowanie odbyło się w tzw. Zawoi Wiewióry.
W sobotę 25.02. od rana ściągali z różnych
stron na Wiewiórzysko Harnasie i sympatycy.
Blachowani tymczasem dopracowywali swój
program artystyczny, zamknąwszy się w cha-
łupie Wióra, w której odbyła się wieczorna im-
preza. Wyjście do ogniska nastąpiło o godz. 20
po uprzednim spożyciu ogromnego gara pul-
py. Koło powiększyło się w tym roku o 4
przewodniczki i 3 przewodników. Oprócz tra-
dycyjnego wręczenia blach studenckich wrę-
czone zostały tym razem również blachy okrą-
głe - przewodnika beskidzkiego III kl. - przy-
znane przez nowo utworzoną komisję egzami-
nacyjną PTTK przy naszym Kole. Ok godz.
22 wróciliśmy na miejsce imprezy, gdzie nowi
przewodnicy zaprezentowali program arty-
styczny. Główny trzon programu stanowiły opatrzone dowcipnym komentarzem slajdy,
przerywane scenkami ilustrującymi wybrane zagadnienia z historii kursu. Nie oszczędzo-
no w nich kierowników kursu - Marka i Szczepana, niektórych wykładowców i egzamina-
torów, ale była też i autosatyra. Trudno opisywać scenki i skecze, ale trzeba przyznać , że
były one nieźle zagrane i publiczność miała sporo dobrej zabawy. Potem były jeszcze
konkursy z udziałem publiczności, aż wreszcie na salę wjechały torty. Redakcja spróbo-
wała kilku i wszystkie były bardzo dobre.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Również „państwowi” (Magda, Jasiu, Radek, Zby-
szek i Rafi) przygotowali krótki program oraz odstrzelili szampany. W ramach tegoż
programu były również slajdy oraz poemat na temat przebiegu egzaminu oraz Janicek w
wersji o Jasiu K. (zamieszczony obok).

Przyznano również po raz pierwszy kilku osobom (m.in. Rysiek Remiszewski, Jola
Ginter, Teresa (AKPG), MiKasia, KasiaSu, Marysia Dastych, Rafał Meroń) tytuły sym-
patyka SKPG Harnasie. „Sympatycy” otrzymali plakietki oraz specjalne koszulki z nadru-
kiem. Regulamin Klubu Sympatyka zamieścimy w najbliższym czasie. Potem nastąpiło
śpiewanie trwające gdzieś do godz. 3 nad ranem.

W sumie impreza zgromadziła ponad 60 osób w tym 39 przewodników z naszego Koła
(nie licząc nowo blachowanych) oraz troje dzieci (Maciuś i Michał Zygmańscy oraz Agnie-
szka Franke). W pierwszej piątce gratulujących znaleźli się: Kajetan, Andrzej Mokrosz,
Wiewiór, Jelon i Sikor. Niestety pogoda nie była zbyt zachęcająca do wycieczek. Na
Wełczoniu były śladowe ilości śniegu, ale już nieco niżej i w Zawoi jest zupełnie zielono (a
raczej buro). Za to na Babiej, przez którą szło kilka osób jest ponoć ponad metrowa
pokrywa twardego śniegu, przysypana niewielką warstwą puchu.

A oto nowoblachowani: Joanna Dylawska (Wiewiórka) - 272, Magda Marczak - 273,
Katarzyna Ligenza - 274, Grzegorz Mentel (Bystry) - 275, Sebastian Kukliński - 276,
Wojciech Głogowski - 277, Bernardeta Szczelina (Bernatka) - 278. Ich sylwetki przedsta-
wimy w kolejnych numerach MM począwszy od bieżącego.

J.G.

Strofy z blachowania

JANICEK KOWALICEK

Janicku, Janicku, byłby z cie przewodnik
Kiebyś se wyróbał do gospody chodnik

Idzie Janko lasem i bardzo sie stara
Sumna jego droga od bara do bara

Idzie Janko lasem, wysoko sie niesie
Mało co omija ftore drzewo w lesie

Lała sie krewicka trzema potokami
Kiedy źle wymierzył pomiendzy smrekami

Jency Janko jency, kac go mocno mency
Jesce bardziej bedzie jak nie łyknie wiencyj



TO BY£O
4 6-11.02. - obóz kursowy w Tatrach, z
bazą w schronisku w Starej Roztoce prowa-
dzony przez Belfegora. Udział wzięło 6
kursantów, Chomiś oraz Jelon z dziećmi.
Relacja z obozu - autorstwa Jelona - ukaże
się w najbliższym numerze MM.
4 28.02 - prelekcja Zbyszka Wygody o
schroniskach Karkonoskich.
4 4-5.03 - przejście kondycyjne kursu
prowadzone przez Chomisia i Daniela.
Udział wzięło 9 kursantów, a trasa prowa-
dziła z Jałowca przez Lachów, Lasek, Jawo-
rzynę, Glinne, Miziową (Pilsko) na Góro-
wą.
4 7.03 - prelekcja Kajetana o zabytkach
miast Płn. Włoch na bazie slajdów z rodzin-
nego wyjazdu tamże w czasie ferii.
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S£OWACJA - CENY
Dla wybierających się na Słowację podajemy
garść przykładowych, aktualnych cen:
Ceny biletów:
Zwardoń - Cadca ok 4.00 zł
Cadca - Lipt. Mikulasz (pośp. 114 km) 64 KS
Lipt. Mikulasz - Cieszyn (pośp.) 98 KS
miejscówka 6 KS, dzieci do 6 lat bezpłatnie, od
6 do 16 lat 50 %
Ceny wyci¹gów w Jasnej:
Bilety jednorazowe krzesełka - 40 KS, orczyki
15 - 20 KS, karnety: półdniowy - 150 KS, jed-
nodniowy 260 KS ... 5 dniowy - 1000 KS,
można też zakupić  karnet na 2, 3, 4, 6, 7 dni.
Dzieci płacą połowę ceny.
Parking w dol. Jasnej - 50 KS
Ceny wyciągów zróżnicowane są w zależności
od okresu - najdroższe w okresie świąteczno -
sylwestrowym, najtańsze w pierwszej poł.
stycznia oraz od 18 kwietnia.
Przyk³adowe ceny produktów spo¿yw-
czych:
rohliki - 1 - 1.1 KS, chleb - ok 10 KS, piwo - 9
- 15 KS, mleko (1 litr) - 10 KS, przeciętne wino
(1 litr) - 45 - 60 KS, twaróg 250 g. - 13 KS,
parówki 1 kg - 79 KS, szynka 1 kg ok. 160 KS,
jogurt DANONE 500 g - 25 KS, obiad w restau-
racji - 32 - 100 KS
Kurs marki niemieckiej ok. 19.75 KS

XXXXX

Redakcja przeprasza za opóźnienie w ukaza-
niu się tego numeru (no cóż jednak 13-ty) spo-
wodowane kłopotami z wydobyciem zdjęć i
wyduszeniem zeznań od nowych Harnasi. Za
to następny numer ukaże się na pewno w termi-
nie !

XXXXX

Sebastian Kukliński (od niedawna Sebuś lub Seba) -
blacha nr 276 , ur. 21.12.76 - uczeń Technikum Górniczego
w Zabrzu. Górami zaczął interesować się będąc w VI kl.
szkoły podstawowej. Wtedy też wyjechał po raz pierwszy
z kolegą w góry. W szkole średniej zaczął jeździć na rajdy i
obozy koła PTTK w Zabrzu, którego prezesem był jego
były wychowawca. W III kl. technikum dołączył na końco-
wy etap kursu SKPG. (Krąży opowieść jak to szukał na
wydz. Automatyki prof. Grzegorza Płonki). Ostatnio zafa-
scynowały go wyraźnie góry nieco wyższe, co widać na
zamieszczonym zdjęciu. Z innych dostarczonych redakcji
zdjęć wynika iż posiada psa oraz nie jest mu obca gra na
gitarze. Rok temu zaczął też jeździć na nartach. Lubi prowa-
dzić  samochód oraz ... chodzić na dyskoteki.

Magda Marczak - blacha nr 273, ur. 25.02.95 (jako
przewodnik), a prywatnie 27.01.76 uczennica klasy matural-
nej liceum. Jako przyszłemu lekarzowi, miłośniczce gór (niż-
szych niż Tatry) i turystce oraz osobie pozytywnie nasta-
wionej do cieci i półprzewodników (w osobie piszącego te
słowa) przepowiadam jej piękną karierę przewodnicką. Do-
datkowym argumentem popierającym tę tezę jest fakt, że
przez kilka lat nabierała kondycji w klubie tańca towarzy-
skiego (klasa B, C) oraz namiętnie ukulturalniała się za pomo-
cą wszelkiej dostępnej literatury beletrystycznej (bez aluzji),
w tym górskiej. Zahartowana przez kierownictwo kursu i
egzaminatorów już na pierwszej wycieczce upilnowała ra-
zem z drugą przewodniczką liczną jednoosobową wycieczkę
o czym donosi uczestnik tejże, półprzewodnik Andrzej Jun-
ger.

Katarzyna Ligenza - blacha nr 274, lat 18, uczennica
liceum. Z SKPG zetknęła się jako uczestniczka obozu letnie-
go sprzed 2 lat. Najbardziej lubi bacówkę na Przysłopie Po-
tuckim i pulpę makaronową (nie jest wegetarianką, a wręcz
przeciwnie). Myś li o studiach na Politechnice na kierunku
związanym z ochroną środowiska. Pasjonuje się ... historią
II wojny św. oraz tańcem towarzyskim. Ma psa jamnika.
Chciałaby zdobyć wiele szczytów oraz zwiedzić  wiele cie-
kawych miejsc.

DZIEÑ DZIECKA - MO¯E INACZEJ !
Kochani!

Kiedy rok temu w relacji z Beskidu Makowskiego umieściłem przewrotny i niezbyt poważny
– jak mi się wtedy wydawało – pomysł zrobienia rajdu dla naszych pociech, nie sądziłem, że może
on doczekać się realizacji. A jednak z czasem nabrał on realnych kształtów i dlatego na tegoroczny
Dzień Dziecka zapraszam wszystkich w BESKIDY. Nie znaczy to, że nie możemy za rok wrócić
w skałki lub wymyślić jeszcze coś innego. Myślę, że małe urozmaicenie dobrze nam zrobi. Będą
trasy samodzielne prowadzone przez młodych przewodników przeznaczone dla dzieci starszych,
będą też trasy bardziej spacerowe dla maluchów z rodzicami, być może jeśli będzie zapotrzebowa-
nie będzie trasa dla młodzieży. Na trasach będą różne atrakcje i zadania do wykonania, a na
zakończeniu będzie rajdowy ciepły posiłek, konkursy, śpiewanie, zabawy itp. Taka jest ogólna
koncepcja. Szczegóły i miejsce imprezy zostanie Wam podane później. Mam nadzieję, że zaakcep-
tujecie tę nową formę imprezy. Przypominam, że termin został ustalony na 3-4 czerwca.

J.G.

TO BÊDZIE
X 17-19.03 - Rajd na Powitanie Wiosny
dla młodzieży szkolnej z zakończeniem na
Potrójnej. Trwa nabór kandydatów, a prze-
wodnicy, głównie młodsi szykują się już do
poprowadzenia tras.
X 29.04 - 3.05 - Machulicz, Albert i Jeż
zapraszają na 5 dniową autokarówkę w re-
jon pd. Czech m.in. Czeski Raj. Wstępnie
noclegi przewidziano w chatowej osadzie w
Brnie, a koszt przejazdu i noclegów oszaco-
wano na 130 zł (nowych). Chętni proszeni
są o wstępne zgłoszenia.
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MOJE(-LONA*) WRA¯ENIA
Z KURSOWEGO OBOZU W
TATRACH

(* - od red.)
6.02.1995 r
Tak siê z³o¿y³o, ¿e zaproponowano moje-

mu „œlubnemu”, czyli Belfegorowi poprowa-
dzenie w tym roku w czasie ferii kursowego
obozu w Tatrach. W obozie uczestniczyæ mia³o
6 osób, a ja z dzieæmi mia³am te¿ tam pojechaæ
na zasadzie „doczepki”. Noclegi mieliœmy za-
rezerwowane w schronisku w Roztoce.

Po przyjeŸdzie do Zakopanego zebraliœmy
siê w hallu dworca PKS aby ustaliæ, jak¹ ¿yw-
noœæ nale¿y dokupiæ.

Na pytanie kierownika „Co bêdziemy je-
dli?” uczestnicy odpowiedzieli chórem „PUL-
PÊ !” czym Belfegor by³ nieco zdegustowany,
poniewa¿ z za³o¿enia nie cierpi pulpy. Niestety
przez najbli¿sze 6 dni mia³ pozostaæ na utrzy-
maniu uczestników obozu, a wiêc nie mia³ wy-
boru.

Po zakupach, oko³o godziny 14 wsiedliœmy
do mikrobusu i drog¹ Oswalda Balcera dojecha-
liœmy do Palenicy Bia³czañskiej, sk¹d czeka³o
nas jeszcze 4 km dojœcie do schroniska. Po do-
pakowaniu do plecaków zakupionej ¿ywnoœci
ruszyliœmy w drogê. Ca³a grupa ¿wawo ruszy³a
do przodu. Ja, poniewa¿ towarzyszy³am Maæ-
kowi, który szed³ na w³asnych nogach pokona-
³am tê trasê ostatecznie w 1,5 godziny. Na koñ-
cu Belfegor wyszed³ po nas i ostatnie 200 m
niós³ Maæka na barana.

Zakwaterowano nas w pokoju 8 - osobo-
wym nr 2 na parterze na przeciwko mêskiej
ubikacji. Niestety jest to najgorszy pokój w
schronisku. Jest tam wyj¹tkowo ciasno, co w
trakcie ca³ego pobytu by³o dla nas doœæ uci¹¿li-
we.

7.02.1995 r
Rano Belfegor z szeœcioosobow¹ grup¹

kursantów i z Micha³em wyruszyli na wyciecz-
kê w okolice Morskiego Oka. Oto relacja Mi-
cha³a :

Poszliœmy do wodogrzmotów, a póŸniej do
Morskiego Oka. W Morskim Oku odpoczêliœmy, a
póŸniej przeszliœmy przez staw prosto, a póŸniej w
bok do takiego ¿lebu. Tata powiedzia³ ¿ebyœmy skrê-
cili w lewo za kamieniem, bo grupa mnie z tat¹
trochê wyprzedza³a. Zatrzymaliœmy siê i zjedli po

jednym cukierku. Poszliœmy do Dolinki za Mnichem, gdzie siê zatrzymaliœmy i tata opowiada³ o górach które
widaæ. Poszliœmy do takiej zaspy za któr¹ zostawiliœmy graty i grupa ubra³a siê w uprzê¿e. Podeszliœmy pod
ska³ki, gdzie tata wszed³ do góry i za³o¿y³ linê. Wszyscy siê wspinali, a ja zosta³em na dole, bo tata nie wzi¹³
dla mnie uprzê¿y. Ja zesz³em trochê i zjecha³em na swojej ³opacie na dó³, gdzie czeka³em niecierpliwie na
tatê. Okropnie tam zmarz³em. Gdy wszyscy zjechali, na koñcu zjecha³ tata i œci¹gn¹³ linê. Zjechali na
pupach do mnie i poszliœmy do gratów. Tam tata mnie przebra³, a grupa rozebra³a siê z uprzê¿y. Zaczêliœmy
schodziæ. Zjechaliœmy trochê na pupie. Jeden kolega spuœci³ sam plecak, ¿eby móc samemu zjechaæ, bo plecak
mu przeszkadza³. Plecak mu uciek³ w kierunku stawu, a on musia³ iœæ go szukaæ. My tymczasem zbiegliœmy
œcie¿k¹ zimow¹, a kolega te¿ wróci³ na œcie¿kê i zbieg³ za nami. Zeszliœmy nad staw i poszliœmy do
schroniska w Morskim Oku. Tam grupa posz³a sama, a ja z tat¹ zosta³em i zjad³em dwie parówki z
musztard¹. PóŸniej poszliœmy szos¹ a¿ do skrótów i zeszliœmy skrótami z zapalon¹ latark¹, bo by³o ju¿
ciemno. Jeden skrót ominêliœmy szos¹, bo by³o tam zalodzone i mo¿na by³o wybiæ zêby. Na samym koñcu
przed wodogrzmotami tata mnie trochê niós³.

Ja by³am tego dnia z Maækiem na spacerze do Wanty i z powrotem, potem lepiliœmy ba³wana,
a potem poszliœmy w moje ulubione miejsce nad Bia³¹ Wodê i œpiewaliœmy piosenki o Tatrach.

8.02.1995 r
Rano ca³a grupa + Micha³, Maciek i ja wyruszy³a w górê Doliny Roztoki z zamiarem dotarcia do

Doliny Piêciu Stawów Polskich. Niestety Micha³ by³ trochê niewyspany i szed³ doœæ powoli tak, ¿e
Belfegor z grup¹ poszli szybciej do przodu pozostawiaj¹c mnie z dzieæmi.

Szliœmy sobie spacerkiem Dolin¹ Roztoki, Maciek czêœciowo na nogach, czêœciowo „na bara-
nie”. Po podejœciu pod próg zastanawia³am siê czy nie zawróciæ, ale Micha³ bardzo chcia³ podejœæ do
schroniska wiêc ruszyliœmy w górê. W jednej trzeciej podejœcia spotkaliœmy spor¹ grupê m³odzie¿y
z ksiêdzem. Ch³opcy pomogli mi wprowadziæ Maæka na najbardziej stromy odcinek trasy, szed³ on
nawet chêtnie sam; Micha³ na tym odcinku obsun¹³ siê i zjecha³ oko³o 50 m w dó³, czekan polecia³
za nim ale osobno. Ostatnie 100 m podejœcia Maciek pokona³ znowu na moich plecach. Wreszcie
dotarliœmy do schroniska. Tam zjedliœmy porz¹dny obiad + szarlotkê. Pierwszy raz widzia³am, jak
Maciek samodzielnie wpycha³ sobie szarlotkê do ust i popycha³ palcem, ¿eby wchodzi³o wiêcej.

By³a ju¿ godzina 15 wiêc trzeba by³o rozpocz¹æ schodzenie, aby przed zmrokiem zd¹¿yæ do
Starej Roztoki. Niestety po wyjœciu ze schroniska niemal rzuci³ nas o œcianê silny wiatr halny.
Maciek rozpocz¹³ ryk. Próba zejœcia drog¹, któr¹ podchodziliœmy, nawet przy pomocy przygodnie
spotkanych ludzi nie da³a rezultatu. Wiatr by³ tak silny, ¿e raz przewróci³ mnie razem z Maækiem
na ziemiê, Maciek zacz¹³ siê zsuwaæ po œniegu i ca³y czas rycza³ jak obdzierany ze skóry, ledwo go
z³apa³am. W koñcu wróci³am do schroniska, pe³na obaw, ¿e przyjdzie mi w tym schronisku noco-
waæ, chyba ¿e w drodze powrotnej wst¹pi do niego grupa Marka i pomo¿e mi sprowadziæ dzieci na
dó³. Znalaz³a siê jednak grupa sympatycznych ludzi z Warszawy, którzy zaoferowali swoj¹ pomoc
przy zejœciu. Oko³o 16 wyszliœmy ponownie. Wiatr wia³ jakby trochê s³abszy, ale Maciek znowu
rycza³. Próbowaliœmy go pocz¹tkowo prowadziæ po œniegu, ale nie chcia³ iœæ. Potem próbowa³am
zje¿d¿aæ z nim na kolanach, ale skoñczy³o siê to tak, ¿e ja uderzy³am siê z ca³ej si³y w ³okieæ, a
Maciek wpad³ w kosówkê i jeszcze mocniej rycza³. Wreszcie jeden z panów wzi¹³ Maæka na rêce i
szybko zbieg³ z nim po najtrudniejszym i najbardziej stromym odcinku drogi. Tymczasem ja z
Micha³em i z kilkoma dziewczynami z grupy zje¿d¿aliœmy sobie wolniej na siedzeniach. W ogóle
Micha³ spisywa³ siê idealnie. Po dotarciu na dó³ okaza³o siê, ¿e Maciek ju¿ w ogóle nie p³acze,
zd¹¿y³ siê zaprzyjaŸniæ z panem, który go znosi³ i z jego kole¿ankami i œmieje siê z nas, jak
zje¿d¿amy po œniegu.

Maciek tak siê zaprzyjaŸni³ z panem, który go znosi³, ¿e ca³¹ resztê drogi w dó³ Doliny Roztoki
szed³ trzymaj¹c go za rêkê i ca³y czas coœ mu opowiada³ o swoich zabawkach, o dinozaurach i o
innych rzeczach. Mnie nie chcia³ wcale podaæ rêki. Krótkimi odcinkami zje¿d¿aliœmy jeszcze na
siedzeniach, ale zrobi³o siê wkrótce tak mokro, ¿e mieliœmy ca³kiem mokre spodnie. Ju¿ po
ciemku dotarliœmy do wodogrzmotów, gdzie po¿egnaliœmy naszych sympatycznych znajomych i
zeszliœmy do schroniska w Roztoce. Tam ju¿ oczekiwa³ na  nas Chomiœ, który dojecha³ tego dnia z
Gliwic. Grupa kursantów z Markiem dotar³a do schroniska oko³o pó³ godziny po nas. Jak siê okaza³o
byli oni tego dnia na Kozim Wierchu. Wiatr te¿ da³ im siê we znaki i mieli wiele „mocnych
wra¿eñ”.

9.02.1995 r
Tego dnia Belfegor zarz¹dzi³ æwiczenia w pos³ugiwaniu siê sprzêtem transportowym. Rano o

godz. 9.30 TOPR-owcy ze schroniska pokazali grupie posiadany sprzêt transportowy - akiê, tobo-
gan i sanie kanadyjskie, nastêpnie kursanci æwiczyli konstrukcjê w³ók, noszy i tym podobnego
sprzêtu i nawzajem transportowali siê po okolicy schroniska.

Poniewa¿ tego dnia zabrak³o nam chleba Chomiœ zosta³ wydelegowany po zakupy. Musia³
pojechaæ a¿ do Bukowiny, poniewa¿ sklep na £ysej Polanie by³ nieczynny.

Wieczorem Belfegor postanowi³ samodzielnie przyrz¹dziæ pulpê i nie da siê ukryæ, ¿e by³a ona
znacznie lepsza od tej, któr¹ przygotowywali kursanci poprzednich wieczorów.

Wieczorem odby³y siê w schronisku chóralne œpiewy, poniewa¿ Chomiœ dowióz³ gitarê. Z
przyjemnoœci¹ muszê zauwa¿yæ, ¿e od dwudziestu lat œpiewane s¹ w górach ci¹gle te same piosen-
ki, g³ównie Wolnej Grupy Bukowina, ale m³odzie¿ na ogó³ zna ich znacznie mniej ode mnie.

10.02.1995 r
Zrobi³a siê piêkna pogoda. By³o mroŸno i œwieci³o piêkne s³oñce. Grupa kursantów z Belfego-

rem ju¿ o 8 rano wyruszy³a na wspinaczkê ¿lebem na Roztock¹ Czubê. Micha³ rano twardo spa³ i nie
mia³am serca go budziæ, wiêc dopiero oko³o 11 wyruszy³am z nim i z Maækiem na spacer na
Rusinow¹ Polanê.

W drodze opowiada³am dzieciom o historii poznawania Tatr, o Cha³ubiñskim i Sabale, równie¿
niektóre pamiêtane przeze mnie legendy tatrzañskie. Nawet Maciek nie marudzi³ i szed³ prawie
ca³¹ drogê pieszo. Po dotarciu do Rusinowej Polany zeszliœmy w dó³ do kapliczki. Zejœcie po
zalodzonych schodach dostarczy³o nam wielu wra¿eñ, ale jakoœ cali i zdrowi dotarliœmy na dó³. Po
krótkim obejrzeniu kaplicy rozpoczêliœmy podejœcie. Ono równie¿ dostarczy³o wielu wra¿eñ, po-
niewa¿ miejscami na schodach by³ czysty lód. Wreszcie dotarliœmy z powrotem na Rusinow¹
Polanê i zamierzaliœmy usi¹œæ przed sza³asem i wreszcie zjeœæ drugie œniadanie, a potem schodziæ
ju¿ w dó³. Z wejœcia na Gêsi¹ Szyjê zrezygnowa³am, bo by³a ju¿ prawie godzina 15.

A oto relacja Micha³a o tym co siê zdarzy³o zaraz potem:
Jak byliœmy na górze, to bawiliœmy siê z Maækiem w Tyranozaura i Velociraptora, tak ¿e ja ucieka³em



TO BY£O
4 17-19.03. odby³ siê Rajd na Powitanie
Wiosny, w którym wziê³o udzia³ ok. 10 ucze-
stników oraz tyle¿ samo przewodników. Za-
koñczenie mia³o miejsce na Potrójnej, a w
zasadzie jedyna, uogólniona trasa wiod³a z
Solniska przez Pasemko, Las i  jaskiniê Ko-
monieckiego.
4 W tym samym terminie odby³ siê tzw.
Narciarski Wystup na Babi¹, którego doko-
na³y ¯aby i Je¿. Raketê, który w tym sa-
mym czasie uprawia³ wêdrówki narciarskie
w rejonie Oszczadnicy pokara³o - jak twier-
dzi Je¿ - kontuzj¹ œciêgien i zagipsowaniem
nogi na parê tygodni (w wyk. dr Sianosa).
4 21.03. prelekcja dr Mariusza Ostañskie-
go ze Œl¹skiego Klubu Ornitologicznego o
ptakach wystêpuj¹cych w Biebrzañskim
Parku Narodowym.
4 25-26.03. nieoficjalne choæ ju¿ trzecie
slajdowisko w Jaworzu u Rafiego Su, na
którym obecnych by³o ok. 12 osób, a ogl¹-
dano slajdy B. i B. Krztoniów z Dolomitów
oraz Rakety z Nepalu i Indii.
4 Rodzina Milimetrów powiêkszy³a siê o
Ma³gorzatê.

TO BÊDZIE
X 8- 17.04. wyjazd w G. Czergowskie - Radek
X 25.04 - prelekcja dr Mariusza Ostañskiego
o Bieszczadach
X 21-23.04. II Rajd Œladami Mamuta.
X Ze wzglêdu na wysokie koszty nie odbê-
dzie siê zapowiadana autokarówka w okolicach
1 maja.
X Powoli zg³aszaj¹ siê chêtni do poprowadze-
nia obozów letnich. Z rejonów górskich zapro-
ponowano m. in. Bieszczady, Niski, S¹decki,
Sudety, M. Fatrê, Ni¿nie i Zach. Tatry, a wœród
potencjalnych prowadz¹cych s¹ m.in. Prezes,
Aneta, Lila, Magda, Paskuda, Chomiœ, Szcze-
pan, Pepe, Marek, Sebastian, Machulicz,
DŸwiedŸ. Wœród obozów s¹ 2 rowerowe i jeden
kajakowy.
X 12-14.05 Beskid Makowski - trasa zostanie
podana w nastêpnym numerze
X Je¿ i Darek T. wybieraj¹ siê w Bor¿awê w
terminie 10-17.06.

przed Maækiem i zje¿d¿a³em na ³opacie. Zjecha³em do po³owy drogi, ale zahamowa³em, bo na stwardnia³ej
warstwie œniegu le¿a³a kilkucentymetrowa warstwa sypkiego œniegu i sypa³o to w oczy, kiedy siê hamowa³o
nogami. Mama zawo³a³a mnie, ¿eby pójœæ na górê i zobaczyæ, bo póŸniej ju¿ nie bêdzie takiego ³adnego
widoku. Obejrzeliœmy widok, a ja chcia³em zje¿d¿aæ. Popatrzy³em na dó³, a ko³o mojego toru, którym
chcia³em zje¿d¿aæ by³y trzy kamienie (jedyne trzy kamienie na ca³ej polanie przyp. mój). Zjecha³em, bo
kamienie by³y obok z lewej strony toru, ale podczas jazdy skrêci³em i nie zauwa¿y³em tego, poniewa¿
strasznie sypa³o w oczy. Chcia³em hamowaæ, ale podczas hamowania skrêci³em jeszcze trochê prosto na
œrodkowy z trzech kamieni. Poniewa¿ hamowa³em przy³o¿y³em nogi do ziemi i lew¹ nog¹ uderzy³em w
kamieñ. Noga mi siê zgiê³a i kolanem uderzy³em sobie w brodê. Poniewa¿ mama do mnie krzycza³a
„uwa¿aj !”. Chcia³em odpowiedzieæ, ¿e nic nie s³yszê i ¿eby mama powtórzy³a. Ale w tym momencie nog¹
uderzy³em siê w brodê i zêbami przytrzasn¹³em sobie jêzyk.

Krzycza³em tal strasznie, ¿e mama myœla³a, ¿e z³ama³em sobie nogê, a ja p³aka³em i wo³a³em
¿eby przysz³a do mnie ¿ebym móg³ powiedzieæ co siê sta³o. Jak mama przysz³a to powiedzia³em,
¿e rozci¹³em sobie jêzyk i szybko poszliœmy do sza³asu na dole, a ja wzi¹³em do buzi œnieg ¿eby
mnie tak nie bola³o i krew mi ju¿ tak strasznie nie lecia³a. Maciek wrzeszcza³ na ca³y g³os, bo nie
chcia³ ¿ebym ja rozci¹³ sobie jêzyk, a mama nic nie rozumia³a, poniewa¿ ja i Maciek tak krzyczeli-
œmy, ¿e nie by³o nic s³ychaæ na ca³ej polanie. Chcieliœmy schodziæ do Palenicy Bia³czañskiej, ale
przyszed³ pan i powiedzia³, ¿e lepiej schodziæ do Wierchu Poroñca i pokaza³ w któr¹ stronê trzeba
iœæ. Ten pan pokaza³ trochê z³y kierunek, bo w tamt¹ stronê trzeba by³o iœæ, ale nie tam by³ szlak.
Mama tam posz³a, ale potem trzeba siê by³o wróciæ, bo póŸniej sobie przypomnia³a, gdzie jest
szlak. Poszliœmy w górê do szlaku i szlakiem przez las do Wierchu Poroñca.

Od razu jak zobaczy³am jêzyk Micha³a zda³am sobie sprawê z tego, ¿e nie obejdzie siê bez
szycia. Wobec tego zdecydowa³am siê schodziæ jak najszybciej w dó³ i jechaæ do Zakopanego. Na
szczêœcie przez polanê przechodzi³a akurat grupa ludzi ze schroniska w Roztoce, których poprosi-
³am o przekazanie wiadomoœci Markowi oraz wrêczy³am do zabrania feraln¹ ³opatê. Chcieli oni
wzi¹æ Maæka do schroniska, ale on za ¿adne skarby nie chcia³ iœæ.

Tak wiêc zeszliœmy do Wierchu Poroñca, stamt¹d z³apaliœmy szybko autobus do Zakopanego,
a w zakopiañskim szpitalu chirurg ³adnie zeszy³ Micha³owi jêzyk (za³o¿y³ cztery szwy). Lekarz
chwali³ Micha³a, ¿e ten nic nie p³aka³, có¿ ma ju¿ doœwiadczenie, pó³tora roku temu mia³ szyt¹
powiekê.

Potem pozosta³o ju¿ tylko wróciæ do Palenicy Bia³czañskiej. Autobus kursowy przyjecha³ tak
szybko, ¿e nawet nie zd¹¿yliœmy nic zjeœæ (Maciek i ja, bo Micha³ i tak nie móg³). Czeka³ nas
jeszcze spacer 4 km do schroniska, przy coraz silniejszym mrozie - by³o oko³o - 15 0 C. Aby nam siê
raŸniej maszerowa³o ca³y czas œpiewa³am, a w³aœciwie rycza³am bardzo g³oœno ró¿ne piosenki.
Micha³owi strasznie spodoba³a siê piosenka o Leninie i teraz czêsto mnie prosi, ¿eby j¹ œpiewaæ.

Po dotarciu do schroniska byliœmy wszyscy tak zmêczeni, ¿e bez jedzenia padliœmy spaæ.
11.02.1995 r
Tego dnia trzeba ju¿ by³o niestety wracaæ do domu. Rano na œniadanie Maciek, który przez

ca³y dzieñ poprzedni nic nie jad³, zjad³ piêæ kromek chleba. Micha³ by³ za to bardzo biedny, bo nie
móg³ nic jeœæ a nawet piæ. Kursanci zdecydowali siê wracaæ do Zakopanego pieszo przez Psi¹
Trawkê. Ja Markiem i dzieæmi schodziliœmy natomiast jak najprêdzej do autobusu. Niestety oka-
za³o siê, ¿e nie mo¿na iœæ doln¹ drog¹, gdy¿ w nocy ktoœ naruszy³ granicê i ca³a Stra¿ Graniczna by³a
postawiona w stan pogotowia. Podeszliœmy wobec tego do wodogrzmotów a stamt¹d poszliœmy
szos¹. Micha³ mimo os³abienia dzielnie szed³ przed siebie, Maciek równie¿ ¿wawo szed³ pieszo ca³¹
drogê. Na Palenicy Bia³czañskiej spotkaliœmy Szczepana, który z grup¹ znajomych w³aœnie udawa³
siê do MOka na wspinaczkê.

Kiedy wreszcie wyl¹dowaliœmy na zakopiañskim dworcu PKS w barze, Marek westchn¹³: ”Kup
mi wreszcie coœ porz¹dnego do jedzenia - jakiœ kotlet i coœ do niego - mo¿e byæ chleb, kartofle byle
by nie ten cholerny ry¿!”. Jak widaæ kursanci go nie rozpieszczali. Poniewa¿ ¿yliœmy w schronisku
doœæ oszczêdnie teraz staæ nas by³o na porz¹dny obiad, tylko biedny Micha³ zadowoli³ siê fant¹ i
po³ow¹ kubka kakao.

Powrót do domu odby³ siê ju¿ bez dalszych przygód. Dla Micha³a wszystko skoñczy³o siê
dobrze dopiero po tygodniu, kiedy zesz³y mu szwy z jêzyka.

Jelon

RAJD ŒLADAMI MAMUTA
Wszystkie Mamuty i nie tylko Mamuty mamy zaszczyt zaprosiæ na tradycyjny (bo drugi) Rajd

œladami Mamuta, który odbêdzie siê w dniach 21 -23 kwietnia z zakoñczeniem w „Chatce na
Potrójnej”. Mamy nadziejê, ¿e Ród Mamuci t³umnie zaszczyci imprezê zadaj¹c k³am twierdze-
niom jakoby wyginê³y Mamuty, bo czy Kajetan, JMK, Milimetr i wielu innych wygl¹daj¹ na
stworzenia wymar³e ? Mamuty mog¹ wyst¹piæ w strojach organizacyjnych tj. mocne ow³osienie,
tr¹ba, k³y (tylko nie rogi) lub te¿ w turystycznych. Wskazane s¹ te¿ slajdy oraz inne pami¹tki po
pra-mamutach no i oczywiœcie doskona³e humory.

W zamierzeniu organizatorów rajd ma s³u¿yæ integracji miêdzy Mamutami jako takimi oraz
Mamutami i niemamutami (od dawna wiadomo, ¿e œwiat dzieli siê na Mamuty i niemamuty i jest
to podzia³ zupe³ny). Dlatego te¿ drogie Mamuty poszperajcie pod szafami, w szufladach itd, mo¿e
znajdziecie jakieœ ciekawe pami¹tki po czasach kiedy Wy zdobywaliœcie wysokie góry, a Champion
Œliwa i nie tylko on jeŸdzi³ wózkiem górskim tudzie¿ sadzi³ we w³asnych majtkach coœ wielkiego, co
jedynie kszta³tem przypomina³o (czasami) Babi¹ Górê. Zapraszamy te¿ oczywiœcie szanowne Ma-
mucice (jak g³osi jedna z fa³szywych wersji to przez ich niechêæ do pewnych czynnoœci wyginê³y
Mamuty) oraz Mamucie potomstwo i w ogóle wszystkich i wszystko co zdo³acie z sob¹ przytargaæ.
Mamy nadziejê, ¿e ta impreza swymi korzeniami tkwi¹ca w trzeciorzêdzie przetrwa ca³y czwarto-
rzêd, a mo¿e jeszcze d³u¿ej. Wiêc kto Mamut na Potrójn¹ !

S³awek Nowicki
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Kwiecieñ 95 ZIMA Z WIDOKIEM NA KASPROWY
Nasz tegoroczny zimowy urlop postanowiliśmy spędzić w miejscu może nie najtańszym, ale

bardzo dla dziecka atrakcyjnym. Wybraliśmy się całą rodzinką na tydzień do schroniska Kalatów-
ki. Towarzyszyli nam - znany niektórym mamutom - Zbyszek Czapla oraz koleżanka Małgosi z
dawnych szkolnych lat. Na miejscu okazało się, że nie tylko my wpadliśmy na ten pomys ł. W
całym hotelu - schronisku górskim PTTK, w którym nie obowiązują zniżki PTTK, zgodnie zresztą
z uchwałą Zarządu Głównego tej szacownej instytucji - były głównie rodziny z maluchami. Pano-
wała atmosfera dziecięcego narciarstwa i wszystkich innych zabaw zimowych. Maluchy cały
dzień spędzały na śniegu w najbliższej okolicy schroniska, z przerwami na posiłki bądź zmianę
odzieży i były zachwycone, bowiem dla każdego znalazł się tam odpowiedni stok. Rodzice także
byli zachwyceni, bo w okolicy nie jeździły żadne ratraki ani zastępy szalonych narciarzy, dla
których ten stok jest na szczęście zbyt płaski.

Jednym z celów wyjazdu była nauka jazdy na nartach naszego 4-latka. Zamierzenia były
ambitne, bowiem do dyspozycji było tylko siedem dni. Niestety, ojcowski i instruktorski autorytet
został wystawiony na poważną próbę. Ale po kolei. Na początku było nieźle. Zgodnie z metodyką
nauki dziecka najpierw trochę przyjemności na śniegu, a potem trochę ćwiczeń. Ubraliśmy buty i
narty, pochodziliśmy trochę po płaskim, pokręciliśmy się na nartach w kółeczko - było nieźle.
Potem z tatą wyciągiem do góry i jazda ukosem od tatusia do wujka Zbyszka, od wujka Zbyszka do
tatusia itd., a potem malucha do środka i jazda równoległa na dół do wyciągu. Było świetnie, maluch
był bardzo zadowolony. Rozpocząłem więc naukę. Zgodnie z teorią - „pokazuję, objaśniam i
pomagam”. Przykładowe dialogi:

- Zrób z nart literkę A, złącz dzioby nart ...
- Tatusiu, a dlaczego twoje narty mają taki ładny napis, a moje nie mają ?
- Trzymaj kijki, odepchnij się i jedź do przodu,
- Tatusiu, zobacz, kolejka na Kasprowy Wierch jedzie !
- cokolwiek
- Tatusiu, a dlaczego mama tak powoli zjeżdża ?
- cokolwiek
- Tatusiu, a dlaczego ta pani ma czerwoną czapkę ?
Rozmawiał ślepy z głuchym. Zero chęci do nauki, za to dużo chęci do jazdy z tatusiem i

wujkiem za rączkę, z góry na dół. Po 30 minutach żona określiła mój stan jako „blady z wściekło-
ści”. Stwierdziliśmy całkowity zanik autorytetu rodzicielskiego, postanowiliśmy więc zastosować
„metody współczesne” i wynająć kręcącego się w okolicy Pana Nauczyciela, czyli instruktora,
pana Krzysztofa. Mały Krzysiu zmienił się zupełnie. Musieliśmy lekcje przedłużać, bo malucho-
wi WSZYSTKO się podobało. Jeździł pługiem, mijał tyczki, był grzeczny, wykonywał bez dys-
kusji wszystkie polecenia swojego Pana Nauczyciela i był zachwycony, że tak łatwo się skręca i
zatrzymuje. Pan Nauczyciel był słusznego wzrostu, ostro pokrzykiwał na swoich kursantów, ale
miał wyniki. Jego okrzyki było słychać w całej okolicy, ale dzieciom to imponowało. W mojej
głowie zaczęły się kłębić głębokie refleksje na temat bezstresowego nauczania i innych tego typu
teorii. dzieciom nie przeszkadzał w nauce nawet potężny wiatr, który w tym czasie rozbijał za-
mknięte okna w schronisku.

Zmęczeni rodzice wieczorami odpoczywali popijając piwko bądź zjadając inne smakołyki w
małej kawiarence, która otwarta była tak długo jak trzeba. Najprzyjemniej było gdy rozbrykane
maluchy już spały, ale zanim to następowało toczyła się długa dyskusja, gdzie jest stopa, gdzie jest
piętka, bo Pan Nauczyciel powiedział, że ..., a tato to nic nie wie. Pokazywało więc jajo kurze, jaka
ma być prawidłowa pozycja do jazdy pługiem, a ja musiałem na sucho ćwiczyć sylwetkę. Cóż,
takie czasy ...

Efekty tych zabaw narciarskich są ewidentne. Jednym z nich jest nasze mieszkanie, aktualnie
zamienione na tereny narciarskie. Wszędzie porozwieszane są jakieś sznurki, pudełka, kółka,
szyny, pociągi, czyli inaczej wyciągi orczykowe, kolejki linowe i krzesełkowe oraz najważniejsza
kolejka na Gubałówkę i Kasprowy Wierch z przesiadką na Myślenickich Turniach.

Wielką atrakcja były popołudniowe wycieczki po okolicach, szczególnie do pustego o tej
porze schroniska na Kondratowej. Dla dziecka było to miejsce niesamowite. Przed schroniskiem
stały duże bałwany, z komina wił się leniwie dym a świąteczny jeszcze nastrój, śliczna duża
choinka, kolędy. najważniejsze były jednak powroty przy świetle latarek , bo prawie całą drogę
można było pokonywać na popularnym wśród maluchów jabłuszku w świetle księżyca i latarek.

Na koniec chciałbym opisać algorytm rezerwacji w schronisku, mam bowiem nadzieję, że na
drugi rok będzie nas więcej.
- na okres ferii zimowych trzeba wys łać listowną rezerwację w lipcu, a następnie wpłacić ustaloną
z kierownictwem obiektu zaliczkę - Uwaga! zaliczka zwracana jest w całości, jeżeli ewentualna
rezygnacja nastąpi nie później niż 31 dni przed rozpoczęciem ferii.
- ze względu na dużą liczbę chętnych na ten okres kierownictwo szczególnie chętnie przyjmuje
rezerwacje, które przekraczają chociaż o kilka dni zakres terminu ferii - pozwala to załapać się na
listę tuż za wcale niemałym gronem przyjaciół kierownictwa.
- ceny na ferie nie są znane wcześniej niż w styczniu - można je tylko prognozować
- aktualne ceny pokoju 2 osobowego: 2x20 zł poza feriami, 2x22 zł w ferie (w listopadzie 94 cena
wynosiła 2x16 zł)
- dodatkowo obowiązkowe jest wykupienie śniadania (zresztą bardzo dobrego) w cenie 4 zł/os.
oraz drobne opłaty klimatyczne i meldunkowe.
- dzieci do lat 10 mają 30 % zniżki. Istnieje możliwość dostawki (trzecie łóżko) w cenie zniżkowej.
- na okres poza feriami wystarczy sprawą rezerwacji interesować się w październiku.

Stasiu Krawiec

RAJD ŒLADAMI MAMUTA
22-23.04 odbył się 2-gi Rajd Śladami Ma-

muta, który w tym roku miał zakończenie w
chatce na Potrójnej. Redakcja wybrała się z ro-
dziną, znajomym Markiem M. (kiedyś rów-
nież kursantem) oraz Jolą Wolińską z dziećmi z
Rzyk przez Leskowiec i Łamaną Skałę. Pogoda
po raz pierwszy tej wiosny była prawdziwie
wiosenna, żeby nie powiedzieć letnia. Na
szczycie Leskowca spotkaliśmy niespodzie-
wanie Prezesa, który właśnie skończył był po-
południową drzemkę w promieniach słońca. W
chatce powitał nas Sławek Nowicki będący
organizatorem imprezy. Byliśmy jak na razie
jedynymi uczestnikami. Potem dotarł jeszcze
Jamnik z bratem i dziećmi, a o zmierzchu roz-
poznaliśmy z daleka znajomą sylwetkę Kajeta-
na. Wieczór spędziliśmy głównie na oglądaniu
slajdów Sławka z Gorganów i Czarnohory oraz
niżej podpisanego z Grecji oraz dawnych im-
prez kołowych. W niedzielę zrobiliśmy wy-
cieczkę na lekko do Jaskini Komonieckiego
(zwanej też Jaskinią Zimnej Wody), a potem
zeszliśmy na autobus do Kocierzy.

Impreza wymyślona rok temu miała z zało-
żenia służyć integracji młodszej generacji Har-
nasi z Mamutami. Niestety znowu nie udało się
spełnić założeń. Przybyło co prawda kilku ma-
mutów, ale nie było się za bardzo z kim integro-
wać, gdyż zabrakło zupełnie młodszego poko-
lenia. Poważnym błędem był tym razem zły
termin - sobota robocza (skądinąd wiem, że kil-
ka osób zarówno starszych jak i młodych nie
przybyło właśnie z tego powodu). Ponadto w
tym samym czasie odbywała się autokarówka
kursu po miastach, co wykluczyło z imprezy
kursantów. Czy w związku z tym warto konty-
nuować tego typu imprezę w przyszłości, czy
raczej starać się, aby rolę imprez integracyj-
nych lepiej spełniały istniejące imprezy ?
Trudno powiedzieć i pewnie trudno taką im-
prezę zrobić tak jak ją sobie wyobrażał Radek,
gdy wymyślił jej ideę. Ale cóż, do trzech razy
sztuka, więc może warto spróbować jeszcze
raz wyciągając wnioski z dotychczasowych
niepowodzeń.

J.G.



CZEGO BRAKUJE NA TYM OBRAZKU ?
Dowiesz się już wkrótce 20-21 maja na 11-tym
wyjeździe w

BESKID
MAKOWSKI
wyjazd w sobotę o godz.
7.00 z Katowic do Jorda-
nowa (9.54) (pociąg pośp.

„Ornak”).
Trasa: Jordanów, Przykrzec, Koskowa,

Przysłopski W., Kozłowa, Kamienna, Ju-
szczyn lub Maków. Nocleg gdzieś w okolicach
Koskowej. Wziąć namioty, kotły itp.

Jacek Ginter

Grzegorz Mentel alias „Bystry” / „Żuczek”/ „Bobbi X” - blacha nr 275, „Chłopak z Sosnow-
ca” - urodzony tamże w n i e d z i e l ę, w 12-tym dniu lutego, pod znakiem Wodnika (posiada chyba
wszystkie wady i zalety tego znaku zodiaku), w roku znanym z historii jako rok „Europejskiej

Wiosny Ludów”, 1-go lotu na Księżyc, „dzieci - kwiatów” i hip-
pies'owskiej rewolucji seksualnej. Absolwent „Elektronika” w Sosnow-
cu i Wydz. Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Pol. Śl. w Katowicach.
Od 3 lat praktykujący „niemięsożerca”. Zaprzysięgły wróg seriali TV
(szczególnie amerykańskich), kapitalizmu i zachodniego stylu życia.
Nie lubi: palenia, „gorzały”, interesowności i małostkowości w lu-
dziach, gier hazardowych. Kocha: wolność, las, górski całokształt.
Przeciwnik Video (zwolennik kina), s łucha muzyki wszelakich rodza-
jów i gatunków - od „poważnej” do rapp'u (wystarczy tylko żeby była
dobra), ostatnio ulubione gatunki to wszelki rock progresywny (od
King Crimson do Marillion ) i muzyka folk, oraz (od zawsze) muzyka
„na żywo” i „unplagged”, idole - brak (no... ewentualnie J.Lennon).
Ulubiony obszar górski - Beskidy Wschodnie, ulubione zajęcia: leni-
stwo i niemyślenie, ulubiony okres w literaturze (i w muz. poważnej) -
Romantyzm. Interesuje się: ekologią, medycyną naturalną, techniką (w
tym komputerową), nauką w ujęciu popularnym.
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DZIEÑ DZIECKA  3 - 4.06.95
Zgodnie z zapowiedziami (patrz MM13) tegoroczny Dzień Dziecka Harnasia odbędzie się w

Beskidach, a dokładniej w chatce w dol. Danielki i będzie miał charakter prawdziwego Rajdu
Młodych Harnasiątek (możnaby go też nazwać np. DZIERG czyli Dziecięcy Rajd Górski). Trasy
poprowadzą młodzi przewodnicy i przewodniczki. Proponujemy trzy trasy o różnych stopniach
trudności (w zależności od wieku i umiejętności dzieci):

* 1 (z rodzicami) - Danielka, grzbiet Urówki, Danielka
* 2 (bez rodziców) - Rycerka, Hutyrów, Danielka
* 3 (bez rodziców) - Soblówka, Rycerzowa, Młada Hora, Danielka
W razie potrzeby możliwa jest czwarta trasa, dla młodzieży: Soblówka - Rycerzowa - Muńcuł

- Danielka.
Początek imprezy nastąpi po przybyciu wszystkich tras i posiłku ok. godz. 17.00.
Prosimy o zgłaszanie swoich pociech na konkretną trasę (z podaniem imienia, nazwiska i wieku

dziecka) na adres lub telefon redakcji MM oraz w miarę możliwości wpłaty wpisowego (które ma
pokryć zakup paczek ze s łodyczami,  wykonanie znaczków rajdowych oraz koszty organizacyj-
ne) w wysokości 8 zł/dziecko. Dokładne informacje o trasie, miejscu i godzinie startu uzyskacie w
połowie maja w MM lub telefonicznie. Dziecko powinno mieć plecaczek z kanapką, piciem,
czymś od deszczu, ołówkiem i gumką, kawałkiem sztywnej tekturki o rozmiarze A5. Rodzice
proszeni są o przywiezienie 1 swojego zdjęcia z wczesnego dzieciństwa i 1 zdjęcia swojego
dziecka/dzieci z podobnego okresu. Prosimy też o przywiezienie produktów na zupę rajdową, a
przede wszystkim o punktualne przybycie na miejsce startu tras.

TO BÊDZIE
X ok. 1.05 grupa w składzie m.in. Śliwa, By-
stry, Sebastian, Agnieszka, Magda, wybierają
się do Rumunii w Góry Rodniańskie
X 3-5.05 - Dni Wojtka Bellona - seria koncer-
tów w Krakowie (bliższe informacje u Sławka
Nowickiego).
X 6.05 - w Kędzierzynie Koźlu odbędzie się
festiwal ekologiczny pod has łem „Bliżej Zie-
mi”
X 16.05 - prelekcja Wiesława Wójcika praw-
dopodobnie o Sabale (zebranie odbędzie się
chyba w KMPiKu przy Rynku).
X 19-22.05 - autokarówka do Wiednia - koszt
autokaru, noclegów i ubezp. 100 zł, bliższe in-
formacje: Waldemar Koniarski tel. 179-13-16.
X 20-21.05 urodziny prezesa i śpiewanie na
Górowej.
X Kolejny termin egzaminu praktycznego na
III klasę i na podwyższenie klasy planowany
jest na jesień. Chętni proszeni są o zgłaszanie
się do Zbyszka Wygody.

TO BY£O
4 4.04. - prelekcja o Kaukazie
4 25.04 - prelekcja Mariusza Ostańskiego o
faunie Bieszczadów Zachodnich.

4.04.95 zmar³ nasz kolega, przewodnik, cz³onek AKT Watra
Janusz Hanke zwany Dugim, Dugim. Oto wspomnienie o nim.

WSPOMNIENIE O JANUSZU
Każde życie kończy śmierć; potężna sekwoja rośnie tysiące

lat, życie planety liczy się w milionach wieków. Jakże krótkie i
delikatne jest w porównaniu z nimi ludzkie, ziemskie bytowanie,
jakże wiele jest niebezpieczeństw i zagrożeń, które mogą prze-
rwać  cieniuteńkie pasemko ludzkiego losu.

I gdy na początku kwietnia zabrakło wśród nas Janusza Han-
ke - „Dugiego”, stojąc nad świeżą mogiłą, na którą spadła niejedna
łza, staliśmy jakby z pustymi rękami - bo po naszym koledze i
przyjacielu została nam garść wspomnień i kopczyk świeżo usy-
panej na cmentarzu ziemi.

Trudno pogodzić się ze śmiercią, która wyrywa spośród nas
człowieka młodego, do końca aktywnego, pogodnego, który miał

kochającą rodzinę ... I gdy w gronie kolegów spotkamy się gdzieś  w górach, przy ognisku i ktoś
powie: „- A pamiętacie, jak żeśmy z Dugim .... ”, to zakłuje coś w sercu , bo już nigdy Janusz nie
otworzy bacówki w Gorcach na wspólnym bacowaniu, już nigdy nie poprowadzi wycieczki,
nigdy i z nikim nie wybierze się w rozzłocony, jesienny las na leniwe pogwarki i radosne szwen-
danie się w poszukiwaniu grzybków ...

A jeszcze niedawno byliśmy na balu Akademickiego Klubu Turystycznego, gdzie nagrano
kasetę z konkursu „piosenki pokolenia”. I słychać tam, jak ktoś z rozśpiewanego grona krzyknął -
„ - Dugi - do szeregu !”.

I gdy parę tygodni później, stojąc na cmentarzu, z jednej strony - my żywi, a z drugiej On, w
drewnianej skrzyni, za granicą, którą można przejść  tylko w jedną stronę, chciałoby się krzyknąć
„- Dugi, wracaj do szeregu!!”.

Janusz na pewno wrył się w pamięć kilku pokoleń Studenckiego Koła Przewodników Górskich
i  Akademickiego Klubu Turystycznego, pamiętają go też na pewno turyści spoza turystycznego,

gliwickiego środowiska z Chatki na Pietraszon-
ce - gdzie na początku lat siedemdziesiątych
„kierownikował”.

Janusz należał do ludzi z którymi  się chęt-
nie przebywa, miał ciepłe serdeczne podejście
do całego świata, emanowała od niego życzli-
wość; nie spotkałem człowieka, który byłby
mu niechętny. Kiedyś, podczas „nocnych Po-
laków rozmów” przy kieliszku wódeczki, gdy
człowiek plecie bzdury i wychodzi z niego
ukryta natura, Dugi powiedział nam: „ - A ja
żony nigdy bym nie zdradził !”. I myślę, że to
zdanie charakteryzuje go doskonale, oddaje ja-
kie miał poczucie etyki w stosunku do drugiego
człowieka, jakie miał poczucie obowiązku, jak
silnie był przywiązany do Swojej Rodziny.

To podejście do życia czyniło Janusza
Hanke człowiekiem lubianym i szanowanym
także na niwie zawodowej, gdzie pełnił szereg
odpowiedzialnych funkcji.

Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Ale
najbardziej niepowtarzalny z niepowtarzal-
nych niech w naszej pamięci pozostanie Janusz
Hanke, człowiek godny do wieczystego, szczę-
śliwego wędrowania po Połoninach Niebie-
skich.

J.P.
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BESKID MAKOWSKI
Przesunięcie terminu Beskidu Makowskie-

go o tydzień nie uchroniło nas niestety od prze-
moczenia. Cóż jednak było robić skoro było się
organizatorem imprezy - trzeba było jechać
mimo siąpiącego od piątkowego popołudnia
deszczu. O dziwo, znalazło się w sumie 10
zwolenników dobrowolnego moknięcia.
Wprawdzie Maciek Siudut zapraszał w razie
niepogody do siebie, lecz byłoby niehonorowo
zrobić wycof tak od razu, w związku z czym
wyruszyliśmy zgodnie z planem z Jordanowa
w kierunku Koskowej Góry. Na polanach nad
Jordanowem zjedliśmy drugie śniadanie w ba-
cówce (druga bacówka stojąca nieopodal wy-
korzystana była na regularny wypas), a potem
poszliśmy dalej. Przed 16.00 byliśmy na Ko-
skowej spowitej w chmury. Nie zastanawiając
się długo postanowiliśmy wykonać wariant
Wadowice via Bieńkówka, Zembrzyce. Połą-
czenia mieliśmy wyjątkowo dobre i już przed
siódmą staliśmy u drzwi Siudutowej „baców-
ki”. Okazało się, że ci, którzy nie mieli dość
wrażeń mogli skorzystać  z dodatkowej atrakcji
w postaci darmowego koncertu grupy „Pod
Budą” w Wadowickim Domu Kultury. Pozo-
stali zabrali się tymczasem do przygotowania
tradycyjnych pieczonek. Po powrocie grupy
koncertowej pieczonki zostały zjedzone oraz
powtórzone (tym razem w wykonaniu Ani Siu-
dut). Był też tradycyjny egzamin połączony z
wręczeniem znaczków. W tym roku przeważa-
ły pytania abstrakcyjne (np. Jaka jest Babica i
po co ? - Zalesiona i po sam szczyt ). Nie zabra-
kło też śpiewania, podczas którego niżej pod-
pisany przypomniał (również sobie) kilka sta-
rych piosenek Olka Grotowskiego, które o dzi-
wo okazały się już tak stare, że aż nowe.

A za oknem deszcz siąpił niezmiennie aż
do rana. Niedziela nie przyniosła zmiany pogo-
dy, w związku z czym koło południa wykona-
liśmy odwrót. W wyjeździe uczestniczyli:
Anna Pasek (Paskuda), Jola Ginter, Bernadka,
Jurek Kotynia z synem Maćkiem i córką Mar-
tą, Grzesiek Mentel (Bystry), Sebastian Ku-
kliński (Seba), Marek Machura oraz

Jacek Ginter

IMPREZA KULTURALNA
Dwaj redaktorzy dwóch szacownych periodyków obsługujących nasze JEDNO jednolite

SKPG „Harnasie” w wielce aluzyjny sposób sugerują, by coś napisać na łamy. Jacek, jako czło-
wiek łagodny (gdy go nie rozjuszać...) przypomina mi czasem, że rok temu obiecałem, Jeż zrzędli-
wie domaga się artykułu o czymkolwiek, bo zawiesi mi prenumeratę... I co tu począć? Tym razem
obsłużę Jacka, bo temat jest bardziej mamuci. Swoją drogą treści niżej zamieszczone mogłyby
zainteresować także roczniki siedemdziesiąte (urodzenia, nie blachowania) z racji ich waloru histo-
rycznego.

A więc z końcem listopada '94 zorganizowałem w „chatce Bernatki” pod Jaworzyną dawno już
wymyśloną IMPREZĘ KULTURALNĄ. Pomysł autorskiej imprezy z treścią i programem jest
nienowy, wiele takich imprez nosi nawet świetne nazwy „odnazwiskowe” (vide watrowskie
„Szczupakalia”). Na imprezie można śpiewać, opowiadać żarty, programowo obżerać się (vide
znowu Watra...).

Niestety, nazwa nie przychodziła mi do głowy. Przeróbka mojego nazwiska nie brzmiała
dobrze, ni śmiesznie, rymy też nijakie nie wychodziły (vide „Herbatka Pana Radka”). Wpadały za
to do głowy pomys ły obcych imprez, które może warto by rozważyć , np.: „Pół naleśnika u
Kowalika”, „Z Panem Jeżem na dzikie zwierzę”, „Z Kolczastą za miasto”, „Siuśki u Luśki” (to taka
cienka herbatka..), „Przebierz miarkę z (...)Markiem” (he, he, he). Nie wspomnę już o narzucają-
cych się pomysłach imprez w rodzaju „Jelonalia” (dużo śpiewu i opowieści), czy „Ginteralia”
(no,no, proszę bez skojarzeń, chodzi o śpiew liryczny, zadumany). Impreza pt. „Z Belfegorem nie
w porę” oczywiście zawierać by mogła dowolny program, z przewagą charakterystycznych żar-
tów znanych od lat. Ach! oczywiście można wyobrazić sobie autorską imprezę Kajetana pod
nazwą „Z Kajetanem dziś wieczór pozostanę”, w której uczestniczyłyby głównie kursantki pełno-
letnie...

Ale co z moją imprezą? Nazwałem ją, jak powyżej, bo nazwa jest pojemna i nie definiuje
programu. Definiuje natomiast styl i atmosferę. W związku z tym treść intelektualną poprzedzili-
śmy kulturalną konsumpcją pulpy, w trakcie zaś realizacji treści podawane było wino (gronowe)
włoskie w kulturalnych ilościach i gustownych pudełkach papierowych poj. 1 litra. Towarzystwo
uczestniczące w imprezie było jak najbardziej kulturalne, by wymienić tylko oboje Ginterów,
Rafiego, Kolczastą, (...)Marka, Jeża, Bernatkę i Anię (żona niżej podpisanego).

Treść intelektualna zaczerpnięta została z cennej publikacji sygnowanej przez ZG PTTK,
wydanej w 1969 roku w Wydawnictwie Związkowym CRZZ. Autorzy: I. Dynowska i P. Maluś-
kiewicz popełnili dzieło pt. „PRZY OGNISKU”. Smakowity fragment wstępu wyjaśni wszystko:

„Książeczka (...) jest poradnikiem dla organizatorów ognisk na imprezach turystycznych. (...)
W pracy omówiono rodzaje ognisk turystycznych, elementy programów (...) Ponadto publikacja
zawiera wiele wskazówek praktycznych i porad technicznych (...) oraz omówienie obowiązują-
cych w tym przedmiocie przepisów prawnych. (...)

A więc do rzeczy. Kto zna, ten tylko sobie przypomni, kto nie zna, ten pozna, co to takiego
OGNISKO.

Rodzaje ognisk turystycznych
1. wg liczby uczestników:

1.1 małe - do 20 uczestników
1.2 średnie - 21 do 60 uczestników
1.3 duże - powyżej 60 uczestników

2. wg treści programu:
2.1 ogólnoturystyczne
2.2 okolicznościowe

3. wg rodzaju imprezy:
3.1 zlotowe
3.2 obozowe
3.3 organizowane przez turystów indywidualnych

4. wg wieku uczestników:
4.1 młodzieżowe
4.2 inne

Oczywiście każde z wymienionych powyżej ognisk ma swoją definicję. Nie mogę cytować
całości publikacji, więc dodam tylko, że „...Prócz ognisk o przygotowanym programie, które są
przedmiotem tego opracowania, ZDARZAJĄ SIĘ NIESTETY NADAL OGNISKA IMPROWI-
ZOWANE. Mogą one czasem być bardzo udane (co jednak jest przeważnie zas ługą uczestników,
a nie organizatora), lecz zdarza się to rzadko. Ogniska takie są uboższe o elementy programowe
(...). Tym samym nie mogą one spełnić  wszystkich swych celów, a w skrajnych przypadkach stają
się nawet pewnego rodzaju antyreklamą turystyki. Powinniśmy więc dążyć  do tego, aby wszystkie
ogniska (...) były ogniskami przygotowanymi.”

Kochani! Czy wiecie, jakie są obowiązki i zadania organizatora ognisk turystycznych? Nie??
Że brakowało wykładu na ten temat? No tak, widać karygodne zaniedbanie powtarzające się rok
rocznie na kursach przewodnickich. Spróbuję tę lukę tutaj uzupełnić. Więc:

Obowiązki organizatora ognisk turystycznych:
1. Wybranie miejsca na ognisko.
2. Uzyskanie zgody na rozpalenie ogniska (GRN, sołtys, kierownik szkoły, kierownik PGR itp.)

Jeżeli na terenach leśnych - u kompetentnych władz leśnych. Można to załatwić osobiście lub
korespondencyjnie.

3. Zgłoszenie dużego ogniska organom porządkowym (MO)
4. Przygotowanie drewna na ognisko. Można poprosić o pomoc miejscowe instancje (PGR le-

śnictwo) lub organizacje (ZHP, ZMW).
 5. Zapewnienie środków transportu, które przewiozą uczestników na ognisko (...).
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TO BY£O
4 28.04 - 7.05 - Agnieszka, Magda, By-
stry, Śliwa i Sebastian zdobywali szczyty
Alp Rodniańskich w zmiennych - wiosenno
- zimowych warunkach. O przebiegu wyja-
zdu obiecali napisać.
Inni Harnasie spędzali świąteczne dni m.in.
w Beskidzie Niskim (m.in. Jeż, Darek, pre-
zes) we Wtaczniku (Kajetan), z dziećmi w
Rabce (Żaby, Albert, Machulicz, Milime-
try), w Rycerce (Nowy, Stasiu, Tomaszek,
Siudy), w Ryczowie (Gintery, Siuduty,
Szczepan i Wiewiórka).
4 16.05 - w ramach zebrania w KMPiK
przeprowadzony został 2-gi konkurs wie-
dzy o górach dla młodzieży szkół średnich
Gliwic.ERG

RAJD, NA KTÓRYM NIE
WYPADA NIE BYÆ !!!

UWAGA !!! Zniżki dla przewodników pro-
wadzących trasy (min 6 uczestników)
Zaproszenia i zapisy u organizatorów od
1.06.95
W ramach wpisowego:
- nocleg w schronisku
- obiadokolacja
- znaczek

Temat zakończenia:
 KOMPUTERY i GÓRY

Aśka - Luśka - Maszczak  DS Karlik 204 tel.
132-27-80 lub Oświęcim 32-177
Jacek Ginter, Rysiek Antonik

Może ktoś z Mamutów zorganizowałby tra-
sę mamucią (redakcja nie może bo zajęta bę-
dzie organizacją zakończenia).

DZIEÑ DZIECKA - DANIELKA   3 - 4.06.95
I Dziecięcy Rajd Górski już niedługo ! Prosimy o jak najszybsze telefoniczne lub osobiste

zgłaszanie uczestnictwa i wpłacanie wpisowego - 8zł od dziecka (warunkuje to zakup paczek dla
dzieci). Przypominamy, że odbędą się 3 trasy:
1) Danielka - stoki Urówki - Danielka - dla maluchów z rodzicami, prowadzona przez Jelona, start

z chatki ok. godz. 12.30 - 13.00.
2) Rycerka - Hutyrów - Urówka - Danielka - ( bez rodziców) zbiórka o 10.30 (pociąg z Katowic

7.34) przy odejściu czerwonego szlaku na Hutyrów.
3) Soblówka - Rycerzowa - Młada Hora - Danielka (bez rodziców) start ok. 11.00 przy odejściu

żółtego szlaku na Rycerzową (osobom niezmotoryzowanym zostanie zorganizowany dojazd).
Trasy 2 i 3 poprowadzą prawdopodobnie Lila, Anetta, Luśka i Zbyszek Wygoda.
Na trasach przewidujemy dodatkowe atrakcje - szukanie skarbu, próbę sprawności, wypełnia-

nie „kart rajdowych”.
Chętni mogą przybyć do chatki już w piątek wieczorem. Prosimy też o przywiezienie produk-

tów na Wielką Zupę Rajdową - świeże warzywa, ziemniaki, rosołki, przyprawy, kiełbasę itp.
Przypominamy o wyposażeniu dzieci w jedzenie, picie, coś przeciwdeszczowego, coś do

pisania i rysowania, sztywną tekturkę-podkładkę A5 do podklejenia „karty rajdowej”.
Po przybyciu tras i posiłku, ok. godz. 17 rozpocznie

się - o ile pogoda pozwoli - przed chatką część artystyczna
rajdu: piosenki, konkursy, zabawy, rozdanie paczek. Miej-
my nadzieję, że nasze pociechy po tym pełnym wrażeń
dniu zasną szybko i mocno, pozostawiając wieczór do wy-
łącznej, naszej dyspozycji - czego sobie i Wam życzymy!

Redakcja

Bardzo atrakcyjnym i łatwym do uzyskania środkiem lokomocji jest na przykład wóz konny.
6. Przygotowanie ramowego programu (scenariusza) ogniska.
7. Nawiązanie kontaktów z miejscowymi organizacjami, które powinny wziąć udział w ognisku.

Szczególnie pożądane jest uzgodnienie występu miejscowego zespołu lub gawędziarza.
8. Przygotowanie konkursów krajoznawczych i upominków dla zwycięzców. Pamiętajmy o spo-

rządzeniu listy pokwitowań odbioru nagród.
9. Zaproszenie honorowych gości na imprezę.
10. Zarezerwowanie sali, do której przeniesiemy „ognisko”, jeśli pogoda będzie niesprzyjająca.
11. Przygotowanie sprzętu do likwidacji ogniska (łopata, wiadro itp.)
Tematyka IMPREZY KULTURALNEJ - jak widać - była ważka, a jej szkoleniowy walor nieza-
przeczalny. Toteż obiecuję kontynuować problematykę na tych łamach, by:
1. doszkolić niedoszkolonych;
2. zachęcić innych do podejmowania trudu wyszukiwania perełek wiedzy turystycznej i jej pu-

blikowania;
3. zachęcić wszystkich do organizowania własnych, autorskich imprez kulturalnych;
4. mogą to być np. OGNISKA PRZYGOTOWANE!

Maciej.

TO BÊDZIE
X 27-28.05 - MiTuP (czyli turniej studenc-
kich kół przewodnickich) w chatce w Lachowi-
cach organizowany tym razem przez nas.
X 30.05 - zamiast zebrania obędzie się (a
może właśnie się odbywa lub już się odbyła ?)
majówka nad jeziorem w Czechowicach za Gli-
wicami.
X 3-4.06 - Dzień Dziecka w Danielce oraz
urodziny Paskudy na Pietraszonce.
X 10-11.06 - podsumowanie półroczne praw-
dopodobnie w chałupie pod Jaworzyną.
X 23-25.06 - II Festiwal Piosenki Turystycz-
nej i Studenckiej na Rogaczu.
X Trwają przygotowania do akcji lato. Zgła-
szają się już pierwsi uczestnicy. Mamuty ! Je-
śli znacie kogoś (głównie młodych), którzy
szukają sposobu na spędzenie wakacji to pole-
cajcie nasze obozy. Bliższe informacje na ze-
braniach. Od strony formalnej akcję organizuje
Maciek Siudut.

Bernardeta Szczelina - Bernadka -
studentka V roku medycyny w Krakowie - taka
sobie góralka z Lasu w Beskidzie Małym, którą
wiatry zawiały do Kędzierzyna -Koźla a po-
tem do Krakowa. Nie potrafię i nie chcę odejść
z gór, bo jestem ich cząstką. Chcę być z ludźmi,
którzy je pokochali. Skąd się wzięłam w SKPG
„Harnasie” ? Kiedyś, dawno byłam pierwszym
„Wrzosem” tzn. członkiem założycielem

MKT „Wrzo-
sy” w Kędzie-
rzynie-Koźlu.
Potem „Wrzo-
sa” z „Harna-
siem” połą-
czyła osoba
prezesa, a
mnie się za-
chciało dowie-
dzieć o górach
trochę więcej i
zostać prze-
wodnikiem.

WHO IS WHO -
czyli Harnasie rocznik 95
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Kolacyjka, ktoś przy barze
Radeck smęci na gitarze
Klimat robi się radosny
A Kajetan - bezlitosny
Miast sposobić się do spania
On się bierze do pytania!

Zbyszek śmieje się radośnie
Usta milczą - uśmiech rośnie
Potem rzednie i maleje
Zbyszek smutny - świat się śmieje

Radeck błyszczał u Jelona
Lecz Makowski go pokonał

Wiedzą bucha Jaś Kowalik
Niby mały niewypalik
Wabi Mirka słodkim głosem
i częstuje papierosem
Potem słychać gdzieś z oddali
- Stary, aleś mi wypalił!

Zaraz ci pytanie zadam
Czym się ws ławił Wacław Adam
A czym Adam Wacław właśnie
I co to były za waśnie

Wiesiu jak rodzony wujek
Czar historii nam maluje
Z każdym piwkiem mniej go rusza
Czym mu brzęczy Rafi w uszach

Magda cała już jest zdana
U samego Kajetana

Mirek zwieńczył koniec dzieła
I komisja odetchnęła

Rankiem zjazdy do Żabnicy
Ból w miednicy okolicy
Bladolicy Zbyszek zyskał
Korzystając z lodowiska
Bowiem pełno było lodu
Zamiast dajmy nato schodów

Czasu moc do autobusu
Bar więc zdobyliśmy (z musu)
A tam piwo i herbatka
(coś  dla Jasia, coś  dla Radka)

A Kajetan niby matka
Z lekkim rozrzewnieniem w głosie
Chrząknął i wyrok ogłosił

Werdykt jury nas powalił

Mimo wszystko wszyscy zdali !

Radeck

W Rajczy pociąg wypluł śmiało
Komisyjne czterociało
Co pod wodzą Kajetana
Wzięło za nas się od rana

Źle, czy dobrze, sami swoi
Swoich człowiek się nie boi
Lecz przed swymi nie wypada
Wstydem mocno się najadać

Potem my, Tadeusz, Lila
Która śmiała się co chwila
Bo jak zawsze nie zdawała
Więc się bestia ciągle śmiała

Dołem mglisto, górą czysto
Ku mej zgrozie widać wszystko
Śląski, Racza, obie Fatry
Niżne Tatry, Chocz i Tatry
Jakieś dalsze kształtów sznury
To nie chmury są lecz góry

Więc pogoda jest w dwóch słowach
Jak na złość  egzaminowa
Mirek stwierdził: Dzięki Bogu
Nie wypalił ten autobus

I komisja rada cała
Do panoram się zabrała
Popadając w wielkie sprzeczki
Czy to Lysa czy to Keczki

Najpierw Magda, potem Lekasz
Panoramka, na co czekasz
Szczęściem Komisyja cała
Pytała o to co znała

Tatry widać jak na dłoni
Więc Kowalik się wybronił
Wskazał Krywań długą łapą
Aż go pochwalono za to

Za to Radeck w Małej Fatrze
Nie potrafił go wypatrzeć
Wszystko wiedział o Beskidzie
Beskid zawsze lepiej idzie

A Kajetan - Teraz Rafi
Nam pokaże co potrafi

Na Lipowskiej gdzieś w pół s łowa
Trzeba było zacumować

Lecz nie koniec jest pytanka
Krótki spacer i Rysianka
Potem jeszcze Wojtaszkowa
Dobrze, że się słońce chowa

WSPOMINKÓW Z BLACHOWANIA CI¥G DALSZY
(poemat egzaminacyjny)

DZIEÑ DZIECKA
(Danielka 3-4.06.95)

Wyraźny pech prześladuje mnie tej wiosny
jeśli chodzi o pogodę na imprezach. Bo czyż to
nie złośliwość losu, że jedyny brzydki, de-
szczowy dzień w całej serii dni pogodnych, a
wręcz upalnych wypadł akurat w sobotę 3 - go
czerwca, gdy miał się odbyć rajd harnasiątek.
Jeszcze w piątkowy wieczór planowaliśmy z
Maćkiem i Markiem Franke, w salonie chatki w
Danielce jak zorganizować przygotowanie tras
rajdu. Niestety, w sobotni ranek obudziło nas
bębnienie deszczu o dach chatki. I nie wygląda-
ło to bynajmniej na opad przelotny. Pozostało
przywieźć niezmotoryzowanych z Rycerki do
chatki i zająć się przygotowaniem zabaw i kon-
kursów „świetlicowych”. Zanim się z tym upo-
raliśmy dzieci opanowały jednak wszystkie
zakamarki chatki co skończyło się niestety
przykrym wypadkiem. Jedno z dzieci spadło
ze strychu doznając poważnego uderzenia w
głowę.

Koło południa rozpoczęła się pierwsza se-
ria zabaw prowadzonych przez Lilę i Luśkę,
przeplatanych piosenkami. Potem zjedliśmy
zupę, a po południu, mimo ciągle padającego
deszczu postanowiliśmy wybrać się na choćby
krótki spacer doliną. W trakcie spaceru dzieci
miały poszukiwać roślin, i zwierząt, które mia-
ły potem wpisać lub narysować na „Kartach
rajdowych”. Trzeba przyznać, że zaintereso-
wanie naszych pociech przyrodą przeszło
moje oczekiwania. Musieliśmy się nieźle wy-
kazywać znajomością przeróżnych roślinek
wynajdywanych przez dzieciaki. Belfegor i
jego Michał gustowali natomiast głównie we
wszelkiego rodzaju owadach i innym „robac-
twie”. Po ponad godzinnym spacerze wrócili-
śmy do chatki, gdzie dzieci zajęły się pracowi-
cie rysowaniem zebranych lub zaobserwowa-
nych okazów i wypełnianiem kart, a potem na-
stąpiło wręczenie i konsumpcja paczek oraz
kolejna seria konkursów.

I tym sposobem wypełniliśmy jakoś  de-
szczowy dzień w Danielce. Wieczorem prze-
stało nieco padać i Rysiek Borek wpadł na de-
speracki pomysł zrobienia ogniska. Nie wszy-
scy poparli ten pomysł z radością, ale mimo to
ognisko zapłonęło i powoli przyciągnęło grup-
kę osób. Przy okazji kolejny pechowy przy-
padek spotkał Ryśka, który przy rąbaniu
drewna rozbił sobie okulary i omal nie wybił
oka. Niestety, niektórym mamutom zasnęło się
przy usypianiu dzieci i przespali wieczorną cd. str 2

imprezę. Impreza była więc tym razem dość kameralna.
A w niedzielę jak na złość zrobiła się lampa. Nie było jednak już czasu aby realizować jakiś

program. Część osób już wyjechała, inni musieli wcześnie wracać do domu. Ja i Jelony ruszyliśmy
przez Urówkę i Hutyrów do Rycerki na pociąg. Ku naszemu zdumieniu w Milówce dosiadła ekipa
złożona z Wolińskich i Młodego Kluchy, którzy mieli jechać samochodem Marka. Okazało się, że
i oni mieli pecha. Samochód odmówił im posłuszeństwa zablokowany przez zbyt gorliwie działa-
jący system zabezpieczeń.

I tak - trochę pechowo wypadł tegoroczny Dzień Dziecka. Przyznam, że czuję żal, że nie udało
się zrealizować go tak jak to sobie wyobrażałem, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do poprzednich
imprez z tego cyklu - ta wymagała sporych  przygotowań i nakładu pracy. Nie wiem, czy będzie
mnie stać na podjęcie ryzyka zrobienia jeszcze jednej takiej imprezy, choć  widząc zainteresowanie
dzieciaków tym co było planowane szkoda byłoby nie powtórzyć kiedyś pomysłu. Tym niemniej
oczekuję, że może za rok ktoś z Was przejmie ode mnie pałeczkę jeśli chodzi o Dzień Dziecka.
Coroczne organizowanie dużej imprezy jest sporym obciążeniem - to tak jakby ktoś co rok podej-
mował się organizacji np. ERG-u. Nie odmówię oczywiście pomocy.



TO BY£O
4 30.05 - majówka nad jeziorem w Czecho-
wicach koło Gliwic - niestety mimo bliskości
Gliwic niewielu Harnasi przybyło na  to trady-
cyjne, plenerowe zebranie.
4 27-28.05 - MITUP w chatce pod Solni-
skiem organizowany przez nas a wygrany
przez SKPB Katowice.
4 w przeddzień imprezy z okazji Dnia
Dziecka jednemu z mamutów powiększył się
stan posiadania. Szczęśliwym ojcem córki Oli
został Stasiu Krawiec. Gratulacje !
4 6.06. po zebraniu odbyła się odprawa pro-
wadzących obozy letnie. Frekwencja uczestni-
ków na razie średnia.
4 10-11.06 - podsumowanie półroczne w
chałupie pod Jaworzyną, na którym pojawił się
m.in. Milimetr. W tym samym terminie Chomiś
organizował  „Florajd” czyli wyjazd przyro-
dniczy.
4 14.06 - 21.06 Nowy oraz Wanda Michnol
z rodzinami rozpoczęli wakacje nad jeziorem
Garda w pobliżu Werony.
4 15-18.06 Rafi, Jeż spędzali w Choczań-
skich.

cd. ze str 1
Tymczasem Basia Zygmańska zapowiedziała już zrobienie „Mikołaja”.
W imprezie uczestniczyli (kolejność jest przypadkowa): Zygmańscy, Wolińscy, Krztonie,

Siuduty, Kluszczyński, Sianosy, Wróblewscy, Krawiec, Borki, Franke, Ginter, Lila i Luśka oraz
kilku krewnych i znajomych (dzieci naliczono 24 sztuki).

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w organizacji imprezy a przede wszystkim Joli
Wolińskiej za zakup i przygotowanie paczek, wszystkim dziewczynom, które spędziły sporo
czasu w kuchni przy zupie, Lili, Luśce i Jelonowi za szczere chęci poprowadzenia tras i przepro-
wadzenie zabaw z dziećmi, Maćkowi, Markowi F. i Grześkowi S. za chęć pomocy w przygotowa-
niu tras oraz przewiezienie uczestników z Rycerki do chatki, Ryśkowi za ofiarne rozpalanie
ogniska oraz Dziouszce za umycie gara po zupie.

Jacek

Wprawdzie przed nami dopiero wakacje, ale pomyślcie już teraz o ich
miłym zakończeniu jakim może być

Ekskluzywny Rajd Górski
Przypominamy, że do 30.07.95 obowiązuje zniżka (14  zamiast 16 zł).

Można już pobierać  zaproszenia - dla siebie oraz w celu wręczenia lub
przesłania krewnym i znajomym. Zaproszenia są bezpłatne i dostępne u
redakcji MM. Miło nam poinformować, iż jako pierwszy na liście uczest-
ników ERG-u znalazł się Miłościwie Nam Panujący Prezes. Pozycję drugą
i trzecią zajęli Kolczasta i Redaktor HR. Czekamy na kolejnych uczestni-
ków informując, że dysponujemy 96 miejscami. Ci, dla których zabraknie

miejsc będą musieli zadowolić się zaszczytnym tytułem Waleta XXVII ERG-u.
Jednocześnie informujemy, iż organizowana jest trasa dla mamutów z dziećmi, którą podjęła

się poprowadzić Basia Zygmańska. Basia planuje wyjazd w piątek 29.09.95 rano (jeśli byliby
chętni to Basia może też jechać już w czwartek). Planowane jest przejście przez Pieniny z ewentu-
alnym zaliczeniem Trzech Koron lub Sokolicy. Możliwy jest też spływ Dunajcem. Nocleg w
okolicach Szczawnicy lub Krościenka, a w sobotę przejście na Durbaszkę przez Małe Pieniny.
Zainteresowanych prosimy o telefoniczne zgłoszenia do Basi tel. dom 41-06-72, praca 41-57-68
(w wakacje Basia będzie obecna między 10 lipca a 11 sierpnia).

Aśka (Luśka) Maszczak  Oświęcim ul. Polna 12/6 tel. 32-177
Jacek Ginter tel. 582-380(dom) 156-10-55, 155-19-03 (praca)

Rysiek (Nowy) Antonik tel.praca (0-376) 28-627

HARNAŒ 15
Ukazał się wreszcie długo oczekiwany 15-ty numer „HARNASIA”, a w nim m.in. artykuły o

katastrofie lotniczej pod Policą sprzed 26 lat, o karkonoskich schroniskach, zarzyczce górskiej (to
taki kwiatek), kościółku w Lachowicach, budowlach Babiej Góry oraz wiele innych. Ponadto
zamieszczono przedruki kilku najciekawszych artykułów z HR oraz zbiorcze sprawozdanie z
ostatnich 4 lat działalności Koła. Do nabycia w księgarni „U Piotra” w cenie (dla Harnasi) 6.50 zł.

ROWEREM W BESKIDY
Na ostatnim zebraniu dużym zainteresowaniem cieszył się wydany w ostatnich dniach prze-

wodnik rowerowy po Beskidach autorstwa Adama Michalika i Wojciecha Śliwińskiego czyli po
prostu Haczyka i Śliwy. Pełny tytuł tego obszernego, bogato ilustrowanego rysunkami, barwnymi
fotografiami i mapkami wydawnictwa brzmi „Najlepsze wycieczki na rowerze górskim Beskidy -
część zachodnia”. Przewodnik obejmuje Be-
skid Śląski, Żywiecki, Mały, Makowski,
Orawę, Gorce oraz Spisz. Współautorami
dzieła są również nasi kołowi koledzy: Ma-
rek Świech oraz Rafał Suwiński, którzy
opracowali rozdziały dotyczące napraw ro-
weru oraz pierwszej pomocy medycznej.

Ciekawą nowością jest dołączony do
przewodnika zestaw kilkudziesięciu lu-
źnych kartoników, z których każdy zawiera
skrócony opis jednej opisanej w przewodni-
ku trasy. Umożliwia to zabranie na wyciecz-
kę tylko wybranych kart bez dźwigania całej
książki.

Rys. Marek Świech

ZAPROSZENIE W CZARNOHORÊ
Redakcję odwiedził ostatnio dość niespo-

dziewanie jeden ze współwłaścicieli schroniska
w Dżembroni, z którymi poznaliśmy się rok
temu podczas wyjazdu w Czarnohorę. Schro-
nisko działa już pełną parą pod szyldem „Cen-
trum Czarnohora”. Posiada 50 miejsc w poko-
jach 2-8 osobowych, świetlicę, łazienkę, saunę.

Można też skorzystać z pola namiotowego.
Ceny od 1 - 5 $, pole namiot. 02 - 05 $. Gospo-
darzom zależy na nawiązaniu współpracy ze
środowiskami turystycznymi w Polsce i stąd
wizyta również u nas. Oprócz pobytu w
Dżembroni spółka „Centrum Czarnohora” pro-
ponuje cały cykl wyjazdów letnich i zimowych

Drogie Mamuty !
Dopiero co pisałem gdzie kto był na waka-

cjach, a tu już przed nami kolejne wakacje. Daj-
cie więc znać gdzie je spędzacie, a nie omie-
szkam napisać o tym w powakacyjnym nume-
rze. A tymczasem życzę wszystkim, gdziekol-
wiek by nie byli pięknej pogody - 22 stopni
ciepła, słońca, lekkiego wiaterku, przelotnych
opadów co najwyżej w nocy, dobrej widocz-
ności, szerokich dróg, wysokich (a może ni-
skich) gór, ciepłej i czystej wody i wielu miłych
wrażeń.

Redakcja

TO BÊDZIE
X Nowy poszukuje ochotników na wyjazd w
Fogarasze, Daniel wybiera się (zamiast Nowe-
go) do Turcji, Bystry z Chomisiem jadą w
Czarnohorę i Beskid Huculski, redakcja, Żaba,
Lila, Bystry oraz inni Harnasie i nie tylko w
Dolomity, tamże Szczepan i MSiudut, Dziou-
szka i Boguś na Monte Rossę, a gdzie Wy Ma-
muty ? Napiszcie.
X 18.07 oraz 8.08 planowane są wakacyjne
zebrania kontaktowe tam gdzie zwykle i o tej co
zwykle.
X Pierwsze zebranie powakacyjne - 5.09.95
X 7-10.09 w Zakopanem odbędą się uroczy-
stości związane ze 120-leciem zorganizowane-
go przewodnictwa. Koło Przewodników Ta-
trzańskich z Gliwic planuje zorganizowany
wyjazd na tę imprezę. Wyjazd w czwartek po
południu. W piątek i sobotę planowane są cie-
kawe wycieczki typu Pośr. Grań Jaworowa,
Niżnie Rysy, Mnich itp. Zapisy u Tadeusza
Szczerby w PTTK przy rynku w Gliwicach.
Koszt przejazdu i noclegów 45 zł.

m.in. w Ałtaj, Ural, Bajkał, Kaukaz, Tień-Szań,
Pamir, G.Fańskie, Pamiro-Ałaj, Pustynia Kara-
Kum, a także spływy rzekami Ukrainy i nie
tylko. Bliższe informacje u redakcji MM.

J.G.
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Wrzesieñ 95 ZZA  BIURKA  NA  FERRATÊ
Tego roku redakcja MM będąca jak dotąd zwolennikiem gór niskich i zalesionych lub co

najwyżej średnio wysokich, postanowiła zmierzyć się z górami nieco wyższymi i skalistymi czyli
Dolomitami. Postanowienie wyjazdu w ten rejon powziąłem właściwie już rok temu. Kiedy stali-
śmy kilka godzin w nieznośnym upale na granicy polsko-ukraińskiej wracając z Czarnohory i
Gorganów i ktoś zapytał czy za rok jedziemy dokończyć Gorgany, pomyślałem, że Gorgany mogą
poczekać, a tymczasem wartałoby ruszyć w przeciwnym kierunku, w góry tym razem bardziej
cywilizowane. Wybór padł na Dolomity zarówno z powodu zas łyszanych już wcześniej opowie-
ści o nich jak i ze względu na ich dostępność dla turysty nie mającego obycia z problemami gór
wysokich takich jak wyższe, lodowcowe części Alp.

 Ponieważ nie dysponuję własnym środkiem lokomocji i nie udało się zmontować takiej ekipy,
która by nim dysponowała postanowiłem wynająć mikrobus. Wcześniej wiedziałem już, że można
coś takiego załatwić za rozsądną cenę. W rezultacie uzbierało się 10 osób (choć potencjalnych
chętnych lub zainteresowanych było więcej). A byli to: Lila Cader, Jola Ginter, Magda Hassa,
Marta Kubiczek (Żaba), Teresa Pieńkowska (AKPG), Grzegorz Mentel (Bystry), Sebastian Ku-
kliński, Witek Babiński, Marek Machura, Jacek Ginter. Prócz mikrobusu dysponowaliśmy pół-
sportowym hunday’em Witka. Wyjazd miał być tani i dlatego większość jedzenia wzięliśmy z
kraju, a wszystkie noclegi wykonywaliśmy na dziko. Nikt z nas nie był wcześniej w Dolomitach
(prócz Magdy i Teresy, które rok temu przeszły jedną ferratę z Tadzikiem P.) w związku z czym
program opracowywałem na podstawie map, przewodników, albumów oraz rozmów z osobami,
które były. Chciałem aby obejmował on stosunkowo szeroki przekrój tych gór, a zarazem aby
znalazły się w nim rejony najciekawsze. Dlatego mało w nim może było rzeczy mniej popularnych
i mało znanych. Na to można sobie pozwolić ewentualnie w przyszłości.

My zwiedziliśmy takie grupy jak Dolomity di Sesto, Cadini, Tofany, Marmoladę, Catinaccio
(Rosengarden) oraz Sasso Lungo. Głównym celem były ferraty czyli ubezpieczone stalową porę-
czówką i ewentualnie drabinami lub klamrami szlaki wspinaczkowe. W przewodnikach klasyfiko-
wane są one zazwyczaj wg stopnia trudności na niebieskie (łatwe), czerwone (trudne) i czarne
(bardzo trudne). My na razie postanowiliśmy się ograniczyć do pierwszych dwóch kategorii. W
ramach odpoczynków lub w przypadku niepewnej pogody robiliśmy też wycieczki czysto tury-
styczne. Chodziliśmy z małymi wyjątkami (drobne kontuzje) całą grupą.

Z ciekawszych ferrat zaliczyliśmy ferratę na Monte Paterno, ferratę Merlone na Cimę Cadin di
N.E., ferratę Lipella na Tofanę di Rozes, ferratę na Marmoladzie plus zejście przez lodowiec,
ferraty Roda di Vael, Masare i Santner w grupie Catinaccio oraz ferratę Oskar Schuster na Sasso
Piatto w grupie Sasso Lungo. Najwięcej wrażeń pozostawiła chyba ferrata Lipella na Tofanę di
Rozes i o niej napiszę nieco więcej.

Była to prawdziwa kilkugodzinna wspinaczka, w czasie której pokonywało się kawał pięknej
ściany wychodząc w rezultacie na wysokość ponad 3200 m. Droga zaczyna się ok. 500 m. stromą
sztolnią wykutą w skale (tu jeszcze bez trudności), a potem wiedzie na przemian efektownymi,
lekko opadającymi i miejscami eksponowanymi trawersami oraz odcinkami pionowych ścianek
rozdzielających te trawersy. Ściana znajduje się w cieniu, a więc jest znakomita na upalne dni.
Najtrudniejsze miejsca znajdują się na końcowym odcinku ferraty. Ponoć jest tam miejsce 4+, co jest
bardzo prawdopodobne. Ocena trudności odnosi się oczywiście do sytuacji, gdy wspinamy się
klasycznie, nie pomagając sobie poręczówką. Ferrata kończy się po dojściu do grzbietu. Potem
zostaje jeszcze ok. 25 min mozolnego podejścia stromymi piargami na piramidalny wierzchołek
Tofany. Radziłbym nie lekceważyć tego odcinka, zwłaszcza, że można na nim spotkać łaty śniegu,
a piargi są mocno ruchome i kończą się pionowymi ścianami poniżej. Najlepiej trzymać się osi
grzbietu. Cała ferrata jest dobrze oznakowana i ubezpieczona poręczówką. Nie ma na niej drabin ani
klamer, co pozwala sprawdzić swoje wspinaczkowe możliwości. Dla tych, których odstraszają
takie sformułowania pozostaje zawsze możliwość skorzystania z poręczówki jako sztucznego
ułatwienia do podciągnięcia się. Przyznaję, że w końcowej części ferraty korzystałem z tej możli-
wości, aby nie opóźniać marszu, zwłaszcza, że pogoda psuła się, a głód powodował wyraźny
spadek sił. Zejście z Tofany było długie i jak wiele zejść w tych górach strasznie rzęchowate.

Dolomity to nie tylko ferraty. Właściwie po ferratach chodzi niewiele osób. Są rejony prawie
puste, są też miejsca odwiedzane przez tłumy. Większość to zwykli turyści w pełnym przekroju
wiekowym - od dzieci do ludzi starszych. Rejon jest bowiem tak atrakcyjny, że nie trzeba nawet
pokonywać ferrat, aby zobaczyć  wiele pięknych miejsc.

Możliwości układania wycieczek zarówno krótkich jak i solidnych, całodniowych są prawie
nieograniczone. Sieć szlaków w powiązaniu z dużą ilością schronisk, wyciągów i kolejek dają
możliwości uprawiania turystyki w dowolnej formie. Ponadto stosunkowo łatwo można znaleźć
niezłe miejsca do dzikiego biwakowania. Taka forma jest może niezbyt wygodna, gdyż wymaga
późnego rozbijania obozu i wczesnego zwijania, aczkolwiek nie wiem, czy przebywanie na zatło-
czonym kampingu wśród labiryntu karawaningów, przyczep i samochodów jest przyjemniejsze.

A zatem może uda się kiedyś zrealizować np. mamuci wyjazd rodzinny w Dolomity, który
mógłby zadowolić zarówno ambitnych tatusiów i mamusie jak i dał wiele wrażeń tym mniej ambit-
nym oraz dzieciom.

Dokładny opis przebiegu wyjazdu i zrealizowanych wycieczek znajdziecie niedługo w Harna-
siu Review.

Jacek Ginter

OD REDAKCJI
Powakacyjny numer MM dociera do Was

z pewnym opóźnieniem. Spowodowane jest to
głównie brakiem materiałów i powakacyjnym
rozluźnieniem (Redakcji). Co do materiałów to
szkoda, że nikomu z Was nie chce się napisać
czegoś o tym, jak spędziliście wakacje, albo
choćby poinformować Redakcję gdzie je spę-
dzaliście. Ale mam nadzieję, że doczekam się
jeszcze jakichś tekstów.

Drugim istotnym powodem jest wyczerpa-
nie się funduszy Mammuthusa. Dotychczas
udawało się finansować pismo z dobrowol-
nych wpłat czytelników. Nie narzucałem niko-
mu obowiązkowych wpłat i nie uzależniałem
dostarczania pisma od tego czy ktoś wpłacił,
czy nie. Wprowadzona została jedynie opłata
obowiązkowa dla niemamutów, którzy chcieli
się znaleźć na liście prenumeratorów MM, po-
krywająca koszty ksero. I nadal chciałbym aby
taką zasadę podtrzymać, gdyż tylko w ten spo-
sób można dotrzeć do jak najszerszego kręgu
Harnasi i tylko w ten sposób można zachęcić
do nawiązania ponownego kontaktu ze środo-
wiskiem tych, którzy go utracili i którzy być
może nie od razu są przekonani o sensie takiego
kroku lub nie od razu mają możliwości i okazję
do nawiązania kontaktu. Tym niemniej koszty
wydawania, a szczególnie wysyłki MM są
konkretne i wynoszą obecnie ok. 20 zł na jedno
wydanie (60 egzemplarzy, z czego ok. 20 wy-
syłanych listownie). Redakcja nie bardzo na ra-
zie może na dłuższą metę ponosić takie koszty
w związku czym prosi zwłaszcza tych, którzy
jeszcze nie mieli okazji przekazania wpłat, a
chcieliby nadal otrzymywać MM o potwier-
dzenie tej chęci poprzez wpłacenie pewnej
kwoty. Dla orientacji podaję, że koszt 1 egzem-
plarza wynosi bez wysyłki ok. 0.2 zł (ksero), a
z wysyłką ok. 0.6 zł. W najgorszym wypadku
MM będzie się ukazywał z mniejszą częstotli-
wością. Jednocześnie dziękuję wszystkim tym,
którzy dzięki wpłatom oraz przekazywanym
tekstom sprawili, że przez prawie 2 lata Mam-
muthus mógł się ukazywać regularnie. Mam
nadzieję (choć czasem i wątpliwości), że cała ta
zabawa ma sens i nie idzie na marne.

Redakcja



8 Zakończenie w schronisku pod Durbaszką,
położoną w głównym grzbiecie Małych Pie-
nin, na zach. od Wysokiej. Dojście z Jaworek,
lewym (orograficznie) grzbietem nad Wąwo-
zem Homole. Schronisko zaznaczone jest na
mapie „Okolice Szczawnicy” w skali 1:50000
wydawnictwa Rewasz.

8 Należy zabrać śpiwór.
8 Prosimy o przybycie na metę najpóźniej o

18.00 (początek obiadokolacji).
8 Śniadanie w niedzielę o 9.00.
8 Trasę dla Mamutów z dziećmi prowadzi Je-

lon. Prosimy o zgłaszanie się.
8 Trasę kajakową (spływ Dunajcem) organizu-

je Zbyszek Machulik.
8 Jasiu Kowalik zapowiada trasę Słowacką.
8 Wpisowe (nocleg, obiadokolacja, śniadanie, znaczek) w wysokości 16 zł prosimy wpłacać do

26 września (wtorek). Tym, którzy nie wpłacą do tego terminu, a przyjadą nie gwarantujemy
posiłku.

ZAPRASZAMY
Aśka - Luśka, Jacek, Nowy

EKSKLUZYWNY RAJD
GÓRSKI

30.IX - 1.X.

TO BY£O
4 W czasie wakacji ukazały się dwa kolej-
ne numery HR zawierające m.in. relację
Radka z wyjazdu w Czarnohorę oraz pełną
dramatycznych scen opowieść Bystrego o
"majówce" w Górach Rodniańskich.
4 wakacyjne zebranie 18.08.95 zgroma-
dziło kilka osób, które w kameralnej atmo-
sferze pogadały sobie o wakacyjnych wyja-
zdach oraz poruszyły parę problemów
przewodnickich, a zakończyły zebranie u
Rafiego na piwie.
4 Śliwa, Agnieszka i Haczyk wyjechali na
podbój Ameryki Południowej do Boliwii.
Ostatnio nadeszła od nich kartka z pozdro-
wieniami  z Argentyny.
4 5.09 Odbyło się pierwsze regularne ze-
branie, które z racji nieobecności prezesa
miało przebieg dość luźny.
4 spaliły się bacówki na Hali Trzebuń-
skiej pod Jałowcem oraz na Hali Wieprz-
skiej. Bystry zamierza natomiast zorganizo-
wać akcję naprawiania uszkodzonej baców-
ki na Lachów Groniu. Trzeba załatać dach,
podłogę oraz zamontować zawiasy do
drzwi. Redakcja uważa, że jest to pomysł
godny poparcia. Chętnych prosimy o po-
moc.
4 Marek Świech poprowadził 3 obozy ro-
werowe dla młodzieży w tym 1 na Jurze, 1
w Sądeckim i jeden (w ramach Kołowej Ak-
cji Lato) w Kotlinie Kłodzkiej.
Zbyszek Machulik poprowadził 4 obozy,
w których wzięło udział w sumie 40 osób.
Paskuda poprowadziła 11-osobowy obóz
w Sudetach oraz 4-osobowy w Niskim (oba
w ramach Akcji Lato).

HARNASIE NA WAKACJACH
b W ramach odpoczynku po Dolomitach Redakcja z rodziną spędziła tydzień

pod namiotem w Sopotni w towarzystwie Joli i Mirka Wolińskich z dziećmi na
terenie pięknie położonego ośrodka „Kordon”. Zaliczyliśmy wycieczki na Ry-
siankę, na Pilsko oraz na Lipowską przez Romankę i Rysiankę.

b Tradycyjnie Tomaszek przysłał redakcji pozdrowienia z pojezierza Suwalsko-
Augustowskiego (z Gołej Zośki !?) informując również o znalezieniu słynnych
kleszczy w ilości sztuk 1. Dziękujemy !

b Radek przewędrował główny grzbiet Czarnohory o czym możemy przeczytać w
HR 58 i 59, po czym udał się na zwiedzanie  Włoch.

b Nowy nie pojechał w końcu w Fogarasze lecz w Rodniańskie z Grzesiem Płon-
ką i kilkoma osobami spoza Koła.

b Bystry po powrocie z Dolomitów został nieoczekiwanie organizatorem 4-osobo-
wego wyjazdu w Karpaty Wschodnie. Zaliczyli Gorgany od przeł. Tatarskiej po
Sywulę, Rodniańskie i Czarnohorę.

b W Beskidy Wschodnie wybierał się także Darek Telinga lecz w końcu wylądo-
wał w Bieszczadach.

b Kajetan zgodnie ze swoim własnym rozkładem jazdy zaliczał kolejne najwyż-
sze szczyty krajów Europy oraz ich stolice. Tym razem był na Zugspitze (Niem-
cy), oraz Vorder Grauspitz w Liechtensteinie  a także w Szwajcarii oraz z rodzi-
ną w Londynie.

b Jelon poznawał okolice Ciężkowic - o czym być może wkrótce przeczytamy.
b Waldek Żabowy z Andrzejem Wróblem działali w Alpach Retyckich zdobywa-

jąc Ortlera i Berninę oraz w Alpach Walijskich na Lagginhornie, Weissmies i
Dufourspitze (Monte Rosa).

b Maciek Siudut ze Szczepanem i Wiewiórką wspinali się w Dolomitach m.in. na
słynną Cimę Grande.

b Jacek Piec z rodziną odbyli spływ kajakowy Czarną Hańczą.
b Marek Kluszczyński wypoczywał w Kołobrzegu.
b Robert i Monika Kumięgowie przysłali kartkę z USA, w której informują, iż po

zwiedzeniu Nowego Yorku wyruszyli na podbój Dzikiego Zachodu odwiedzając
m.in. Wielki Kanion Colorado, Yellowstone, Yosemite, Nowy Meksyk itd.
Szczególnie polecają 45o C na dnie Wielkiego Kanionu.

b Bożena (Dziouszka) Krztoń zdobyła Gran Paradiso oraz Mont Blanc, nato-
miast Boguś w późniejszym terminie Gran Paradiso.

TO BÊDZIE
X 23.09 - festiwal piosenki turystycznej
Wrzosowisko w Kędzierzynie Koźlu na
którym wystąpi m.in. Olek Grotowski.
X 3.10 - prelekcja i slajdy o wyjeździe w
Dolomity.
X Kierownikiem tegorocznego kursu bę-
dzie dotychczasowy prezes czyli Radek.
Rozpoczęcie kursu planowane jest na
17.10. (wtorek) i będzie połączone z nor-
malnym zebraniem Koła.
X 13-15.10 - Rajd dla młodzieży szkolnej
„Złota Jesień z Harnasiem”.
X 21-22.10 - egzamin praktyczny kursu
X 4-5.11 - Watrowski Złaz Księżycowy i
być może autokarówka kursu po terenie
uprawnień. Być może w podobnym termi-
nie odbędzie się egzamin PTTK na III kl.
X 28.11 - Walne Zebranie



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Grażyńskiego 15a/25 tel. 58-23-80, (praca 156-10-55, fax 155-19-03) Nakład 60 egz.

 ssp. harnasiensis

19

Październik 95

REDAKCJA O ERG-u
Wreszcie Redakcja MM może na jakiś czas

odetchnąć z ulgą po całym szeregu imprez,
których była organizatorem, lub w których
organizacji uczestniczyła. Ostatnia z nich czyli
ERG zakończyła się chyba pomyślnie, przy-
najmniej z naszego, czyli organizatorów punk-
tu widzenia. Z opinii jakie mieliśmy okazję sły-
szeć  uczestnicy też są raczej zadowoleni. Dla
nas najważniejszą sprawą jest to, że zdołaliśmy
zgromadzić założoną, a nawet nieco większą
ilość uczestników. Zakładaliśmy 100, było
111. Miejsce zakończenia było chyba też tra-
fione, gdyż schronisko pod Durbaszką jest bar-
dzo ładnie położone, standard posiada zupełnie
przyzwoity, a przy tym dla większości był to
obiekt nieznany. Udało się też (właśnie dzięki
wyborowi Durbaszki) skalkulować  koszty im-
prezy na stosunkowo niskim poziomie, dzięki
czemu ERG był dostępny dla większości chęt-
nych. Jak na tak niskie koszty gospodarze
schroniska zaserwowali nam zupełnie przy-
zwoite wyżywienie - trzydaniowy obiad w so-
botę wieczorem i niezłe śniadanie w niedzielę.

Jeśli chodzi o program to pomys ł zrobienia
ERG-u komputerowego był zapewne kontro-
wersyjny, gdyż nie każdy zna się na tej proble-
matyce. Staraliśmy się jednak skonstruować
konkursy tak, aby jedynie nawiązywały do te-
matu, a fachowa terminologia stanowiła co naj-
wyżej ubarwienie zabawy. Być może nie
wszystko było tu dopracowane, gdyż jak to
bywa, z braku czasu organizatorzy zdołali
umówić się na wspólne spotkanie programowe
dopiero na kilka dni przed ERGiem. Pewne
konkursy wyszły w związku z tym gorzej niż
to sobie wyobrażaliśmy, ale niektóre za to dużo
lepiej. Tym niemniej program był i został zrea-
lizowany. Były więc przyśpiewki góralskie
o komputerach, test procesora, i pamięci, pro-
jektowanie komputera w stylu zakopiańskim,
test plotera, czyli rysowanie zadanego tematu
(np. „Goły baca”, „Jeleń na rykowisku”) przy
pomocy prostych komend, tworzenie i rozpo-
znawanie wirtualnej rzeczywistości (np. Wiel-
ki Kanion, Plac Pigal, Egipt) itd, itp. Po progra-
mie nastąpiło śpiewanie trwające do 4 nad ra-
nem.

Czy z tegorocznego ERG-u wynika coś na
przyszłość  ? Przede wszystkim to, że duże raj-

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU FILMÓW GÓRSKICH
W POPRADZIE, CZYLI DOTKNIÊCIE JESIENI.

W dzisiejszych czasach nie jest mi łatwo wyrwać się z miasta w góry. Poważną przeszkodę
stanowią obowiązki rodzinne, zawodowe itd... ponadto częsty brak gotówki. Jednak zawsze sta-
ram się chociaż jeden raz w ciągu każdej pory roku wyjechać w góry, żeby przeżyć wiosną, latem,
jesienią i zimą chociaż jeden dzień w górach.

Myślałam, że w tym roku przeżyję ten jeden dzień jesienny na ERG-u. Niestety ERG mimo, że
bardzo udany pod względem towarzyskim był jednak kompletnie nieudany jeśli chodzi o pogodę.
W niedzielę jak najszybciej uciekaliśmy w dół i do domu.

Kiedy zadzwonił do nas nasz kolega Eugen ze Słowacji i poinformował nas o tym, że w dniach
11 - 15 października odbywa się w Popradzie festiwal filmów górskich bardzo się ucieszyłam. Na
Słowacji nie byliśmy już prawie 2 lata, a tak bardzo lubię tam jeździć. Poza tym już 2 lata nie
widziałam Eugena, a także Petera, Ady i ich dzieci, ciekawa byłam, co u nich. Czy Peter i Ada
skończyli już budować swój dom ? Eugenowi, który pracuje jako administrator AS/400 w VSŽ
chciałam się pochwalić swoją nową pracą.

Tak więc zapadła decyzja, że jedziemy całą rodziną. Pieniędzy było jak zwykle nie za wiele.
Ponadto ja nie miałam ważnego paszportu. Po interwencji w wydziale paszportów  UW okazało się
jednak, że można go otrzymać w terminie umożliwiającym wyjazd.

Planowaliśmy pojechać w czwartek 12 października autobusem do Żyliny za jedyne 8,60 zł za
bilet. Niestety tydzień przed planowanym wyjazdem Michał zachorował na świnkę. Na dodatek
Marek miał do oprowadzenia grupę „wycieczkową”, na której miał nadzieję co nieco zarobić
(potem się okazało, że nic nie zarobił). Tak więc w końcu pojechaliśmy dopiero w piątek rano
pociągiem do Bielska. Okazało się wkrótce, że bilet PKP z Bielska-Białej do Żyliny kosztuje
jedyne 22 zł, tak że zdecydowaliśmy się na inny środek lokomocji. Dojechaliśmy autobusem do
Żywca, stamtąd dalej autobusem do Korbielowa i pieszo podeszliśmy na przejście graniczne.

Pogoda była piękna, dookoła śliczna jesień, ale gorąco jak w lecie. Po przekroczeniu granicy
okazało się, że najbliższy autobus odjeżdża z „dediny” ok. 5 km dalej. Rozpoczęliśmy zejście
pustą szosą wśród pięknych widoków na Babią Górę i otoczenie. Po ok. 1,5 godz. wędrówki
(Maciek szedł cały czas na własnych nogach) dotarliśmy do Oravskiej Polhory, gdzie wypiliśmy
pierwsze piwo. Zaraz też przyjechał autobus do Namestova. A stamtąd już tylko do Trsteny, dalej
do Dolnego Kubina, stamtąd do Rużomberka i wreszcie pociągiem do stacji Tatranska Štrba, zaś
stamtąd jeszcze tylko 4 km autobusem do miejscowości Štrba, gdzie mieszkają Peter i Ada. Tym-
czasem zrobiła się noc i zimno. Na dodatek Michała zaczął boleć ząb i z jednej strony spuchł jak
bania. Dojechaliśmy na miejsce ok. ósmej wieczorem, przywitaliśmy się serdecznie i byliśmy tak
zmęczeni, że prawie zaraz poszliśmy spać.

Następnego dnia znów pogoda była piękna. Postanowiliśmy wybrać się na krótką wycieczkę
po okolicy zabierając ze sobą dzieci naszych przyjaciół - Miszkę, który jest o rok starszy od
Michała i małego Petera, który jest o pół roku starszy od Maćka. Dzieci mimo różnic językowych
rozumieją się świetnie i świetnie się ze sobą bawią. Wybraliśmy się na niewielką wapienną górkę
zwaną Vapenička, na której jest kilka niedużych skałek. Cały czas towarzyszył nam piękny widok
bardzo bliskich szaro-srebrnych Tatr. Liście drzew były złociste, krwistoczerwone i zielone. Ko-
rale jarzębin miały niesamowity kolor karminowy, a niebo było intensywnie błękitne.

Tatry porażały nas tęsknotą - takie bliskie, a takie dziś nieosiągalne. Zamiast tego przeszliśmy
przez grzbiet Vapenički, zeszliśmy na drogę do Šuniavy, a stamtąd nad niewielki potoczek
o nieznanej mi nazwie - dopływ Popradu. Jak wszystkim zapewne wiadomo Štrba leży niemal na
samym wododziale europejskim i potoki o 2 km dalej w stronę Važca - z drugiej strony wsi są już

cd. str. 2

dy (duże jak na dzisiejsze warunki) da się nadal realizować. Po drugie, że tego typu impreza może
być potrzebna zarówno młodym jak i starszym, gdyż w tegorocznym ERG-u nie było widać
dominacji któregoś z pokoleń. Ważne wydaje się też „poparcie” ERG-u przez prezesa i większość
Rady - przez sam fakt ich obecności oraz zachęcanie do udziału innych. Podobało mi się, że na
przedergowym zebraniu prezes zapowiedział, iż „spotykamy się na ERG-u” podkreślając tym
samym, że jest to impreza nas wszystkich i udział w niej jest rzeczą oczywistą. Może również
dzięki temu moje hasło „ERG-rajd, na którym nie wypada nie być” stanie się ponownie faktem. Po
trzecie, być może przynajmniej kilka osób z młodszego pokolenia, które w organizacji ERG-u
uczestniczyły zobaczyło jak robi się dużą imprezę i że choć wymaga to trochę pracy to w sumie nie
jest to aż tak trudne jak by się wydawało. Zauważmy, że za dwa lata czeka nas 30 lecie i przydałoby
się zmontować grupę organizacyjną, która wiedziałaby jak to zrobić i nie bałaby się takiego zadania.

Co prawda nie do końca udało się wrócić do proponowanej konwencji organizowania ERG-
owych tras, ale mieliśmy 3 formalne trasy: Paskudy i Nowego (po 10 osób) oraz Zbyszka Machu-
lika (13 osób), a poza tym statystyki wskazują, że na pewno nie był to zlot samych Harnasi.

Czekamy więc z niecierpliwością kto i gdzie zaprosi nas na kolejny ERG. Może by tak np.
Bieszczady jesienią (co prawda daleko, ale gdyby zaplanować to sobie odpowiednio wcześniej ?)
albo powtórka z fortów w Srebrnej Górze o ile ten lokal jest jeszcze do wykorzystania ?

Z mamutów obecni byli (kolejność jak zwykle przypadkowa): Tomaszki, Siuduty, Zygmań-
scy, Aśka Mroczkiewicz, Antek John, Kowalik, M. Kluszczyński, T.Piotrowski i S.Sikora,
W. Grzechca, Żaby, Nowiccy, Jamniki, Kajetan, A. Bartyzel, Raketa, a z młodszych m.in. Albert,
Jeż, Kolczasta, M.Świech, D.Telinga, Rafi Su., Daniel, Machulik, G.Płonka, Bystry, Murzyn oraz
ok. 75 krewnych i znajomych, w tym stadko dzieci.

Jacek



TO BY£O
4 Na zebraniach odbyły się jak dotych-
czas prelekcje o Dolomitach, konkurs preze-
sa o zamkach na terenie uprawnień, slajdy z
Gór Choczańskich, prelekcja Daniela Wa-
dowskiego i Wojtka Głogowskiego o wyjeź-
dzie do Turcji, w którym uczestniczyła też
Luśka. Ponadto odbyło się zapowiadane ze-
branie połączone z rozpoczęciem nowego
kursu. Przybyło jak na razie niewielu bo ok.
20 kursantów. Pokazywano slajdy z róż-
nych gór, w których bywali Harnasie.
4 Śliwa, Haczyk i Agnieszka powrócili z 2
miesięcznych wojaży po prawie całej Ame-
ryce Południowej. Pierwsze slajdy zapre-
zentowali na inauguracyjnym wykładzie
kursu. Właściwa prelekcja o wyprawie
odbędzie się na jednym z zebrań. Śliwa od-
graża się, że za rok chętnie poprowadzi ko-
łową wyprawę w Cordiliera Bianca.
4 Jeż, Kolczasta, Raketa, Rafi i Marzena
od Rafiego powrócili z Paringu i Retezatu.
Trafili na wyjątkowo dobrą pogodę i scho-
dzili wszystko co się dało. Czekamy na
szczegóły i slajdy.
4 14-15.10 odbył się Rajd p.t. Złota Jesień
z Harnasiem z zakończeniem w krakowskiej
chatce pod Wytrzyszczonem. Niestety
zgromadził on zaledwie 12 osób z czego
większość to przewodnicy i ich znajomi.
Widać  więc, że stosowane przez nas metody
reklamy tego typu imprez nie przynoszą re-
zultatu i należałoby się zastanowić co z tym
zrobić.

Od niedzieli 22.10 można się wreszcie do-
dzwonić do Siudutów, którzy stali się szczę-
śliwymi posiadaczami telefonu wraz z nume-
rem:

731-551, kierunkowy 0-33.

TO BÊDZIE
X 24-26.11 - Festiwal piosenki turystycznej
PIOSTUR w Andrychowie.
X 28.11 - WALNE ZEBRANIE, na którym
przedstawiona zostanie m.in. sprawa powoła-
nia stowarzyszenia.

MIKO£AJ
8-10.12.95

Jelon organizuje mamuciego Mikołaja. Odbę-
dzie się on najprawdopodobniej w schronisku
młodzieżowym w LANCKORONIE. Wpiso-
we na paczki dla
dzieci będzie wyno-
siło 8 zł. Chętnych
prosimy o zgłaszanie
się do Jelona
(tel. 41-06-72 dom,
41-12-61 w. 350,
41-57-68 praca) lub
do Redakcji MM. A
może jest ktoś chętny do roli Świętego ?

EGZAMIN PRAKTYCZNY
21-22.10.95 odbył się pierwszy termin egzaminu praktycznego. Boje pomiędzy 4 osobową

komisją w składzie: Kajetan, Jacek Ginter, Sławek Nowicki, Zbyszek (Lekasz) Wygoda i czwórką
kursantów (Adam, Piotr, Maciek i Olek) toczyły się na stokach i szczycie Baraniej Góry. Pierw-
szego dnia przy niezbyt rewelacyjnej pogodzie szliśmy z Węgierskiej Górki oraz Ciśca przez
Żarek, na Halę Baranią, a potem przez Baranią G. na Pietraszonkę. Drugiego dnia zrobiła się
nieziemska lampa, którą postanowiliśmy wykorzystać wchodząc ponownie na Baranią. Panoram-
ka z wieży obejmowała całe Beskidy, a ponadto Tatry, Małą Fatrę, Jaworniki, Beskid Śl. Moraw-
ski. Zeszliśmy do Wisły Czarne i tam ogłoszony został wynik - 3:1 dla kursantów. Średni poziom
wiedzy z zakresu topografii oceniliśmy za całkiem dobry. Dużo słabiej oceniliśmy całokształt
metodyki. W wyjeździe uczestniczyły też osoby towarzyszące: Lila, Kasia, Murzyn, Chomiś.
Spotkaliśmy się też z Radkiem i nowymi kursantami.

W pociągu spotkaliśmy też Bystrego, który jechał naprawiać bacówkę na Lachowie oraz Klu-
chę, który wybierał się na samotne bacowanie.

J.G.

O NOWYM KURSIE
Na pierwszym inauguracyjnym wykładzie

kursu, którego szefem jest jak wspominałem
Radek Truś został przedstawiony i rozdany
wstępny program. Planowane są 32 wykłady,
które odbywać się będą w tym roku we wtorki.
Wśród nich można znaleźć kilka ciekawych
(chyba) nowości np. Góry Świata, Góry Ukra-
iny, Turystyka wysokogórska, Speleologia,
Prawo, Historia SKPG Harnasie. Zaplanowano
7 wyjazdów obowiązkowych: autokarówkę,
przejście kondycyjne, obóz zimowy, ratow-
nictwo, INO, skałki, obóz letni. Radek propo-
nuje też powrót do prac egzaminacyjnych i po-
daje przykłady tematów. Jeśli chodzi o najbliż-
sze wyjazdy to plan jest następujący:
20-22.10 - Beskid Śląski - pasmo Baraniej - Pie-
traszonka (już był),
27-29.10 - Beskid Mały - Potrójna (połączone
o ile wiem ze spotkaniem poobozowym Pasku-
dy),
3-5.11 - autokarówka Beskid Śląski, Żywiecki,
Mały (wspólnie z SKPB Katowice),

24-26.11 - Wyjazd speleologiczny w Beskid
Śląski z noclegiem na Karkoszczonce,
1-3.12 - Mikołajki na Szczytkówce i przejście
w grupie Wielkiej Raczy,
8-10.12 - przejście kondycyjne - Sopotnia.

W kolejnych MM będę się starał potwier-
dzać  plany wyjazdowe kursu. Wydaje się, że
w tym roku informacji o tym, co się dzieje na
kursie nie zabraknie. Z pierwszych poczynań
kierownika można wywnioskować, że będzie
się starał zbliżyć  kurs do Koła i na odwrót. Jest
to ze wszech miar słuszne - wyraźnie brakowa-
ło tego na poprzednim kursie. Oby tylko fre-
kwencja nieco wzrosła.

Przyœpiewki z ERG-u:
Ni mom chęci do roboty ani rano ni wieczorem,
Hej kupię se komputer z Pentium procesorem,
Z Pentium procesorem.

Hej na hali, na hali komputer się pali,
Hej procesor się grzeje, twardy dysk głupieje. Viwat akademia, viwat procesores !

dopływami Wagu. Nad potokiem dzieci zaczęły chlapać  się w wodzie, wszyscy zdjęli buty, a
Maciek zdjął nawet całe ubranie i biegał na golasa. Ja natomiast leżałam sobie na brzegu, patrzyłam
na Tatry i „przeżywałam” jesień.

Niestety trzeba było już wracać. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze na piwo do przydrożnego
wyczapu z widokiem na Tatry i z piosenkami z lat siedemdziesiątych.

Po powrocie, kiedy właśnie przyrządzaliśmy sobie obiad zadzwonił telefon. Dzwonił Eugen,
który właśnie był w Popradzie na festiwalu. Umówiliśmy się, że dojedziemy tam na godz. 18.
Niestety Michał puchł coraz bardziej i miał gorączkę. Nie dał się jednak przekonać aby nie jechać.
Pojechaliśmy pociągiem do Popradu, tam udaliśmy się do kina „Gerlach” i zaczęliśmy szukać
Eugena. Oczywiście znaleźliśmy go w barze. Po serdecznym przywitaniu Eugen zaproponował
zmianę lokalu. Niestety nie było już biletów na dalszą część festiwalu, ale przecież w końcu nie o
to chodziło ! Kupiliśmy jeszcze kilka piw, pojechaliśmy samochodem Eugena do Štrby i tam
poszliśmy do restauracji na kolację. Potem pojechaliśmy wszyscy do Petera i Ady. Zmęczone
dzieci szybko poszły spać, a my wreszcie mogliśmy trochę porozmawiać. Tylko ja przeżywałam
stresy, bo Michał dostał wieczorem 390 gorączki i spuchło mu już nawet oko. Peter i Ada pracowali
zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i byli bardzo zmęczeni, tak że znów poszliśmy spać stosun-
kowo wcześnie ze względu na naszych gospodarzy.

Rano następnego dnia, ze względu na Michała postanowiliśmy wracać bezpośrednim pocią-
giem pospiesznym do Cieszyna. Pociąg odjeżdżał ze stacji Tatranska Štrba o 1112.

Nasi gospodarze musieli niestety iść rano do pracy, a my razem z Eugenem zrobiliśmy sobie
śniadanie, porozmawialiśmy jeszcze trochę i powoli pakowaliśmy się. Dzieci natomiast nie można
wprost było oderwać od zabawy z Miszką i małym Peterem. Michał w ogóle nie przejmował się
swoim bolącym zębem. Eugen odwiózł nas w końcu na pociąg. Bilety okazały się wyjątkowo tanie
tak, że zostało nam pełno koron, których już nie było gdzie wydać i bez przeszkód szybko
dojechaliśmy do Czeskiego Cieszyna. Tam równie szybko złapaliśmy międzynarodowy pociąg do
Goleszowa, a stamtąd pociąg do Katowic. W Katowicach byliśmy już o 1617

A oto podsumowanie :
tWydaliśmy łącznie 100 zł i 70 $, a zostało nam około 100 kS i 350 kČ.
tMichał w dwa dni później stracił ząb - mleczną piątkę.
t Z niecierpliwością czekam na chwilę, kiedy Urząd Miasta Chorzów i Vychodoslovenskie

Želazarnie podłączone zostaną do Internetu.
tKupiłam sobie śpiewnik Wolnej Grupy Bukowina z wieloma wierszami o jesieni.

Jelon
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Listopad 95 AUTEM, ROWEREM, KAJAKIEM
- Aniu, leć po bilety do kasy, Kuba, pomóż mi rozładować wasze bagaże. Najlepiej przytrzy-

maj rowery, bo się wywrócą.
Do północy pozostało pół godziny, gdy moja rodzina wyposażona w rowery z sakwami

dotarła na plac Andrzeja. Pociąg miał nadjechać od Kędzierzyna z częścią ekipy i przewodnikiem
w osobie samego prezesa R. To gwarantowało miejsca siedzące. Szczegół ważny, gdy jedzie się
całą noc, a od rana trzeba jechać o własnych siłach. Moi nie są doświadczonymi turystami rowero-
wymi, taką eskapadę robią pierwszy raz.

Na peron wpadliśmy w ostatniej chwili. Kędzierzynianie pomogli wrzucić sakwy do przedzia-
łu, rowery umieścili w wagonie bagażowym. Ostatnie pożegnania.

- Pamiętaj, że czekamy za dziewięć dni! - przypomniała mi Ania.
- Pamiętaj, by przysłać mi telegram z nazwą miejsca, gdzie czekacie. Bez tego trudno się

odnaleźć na rozległej Białostocczyźnie...
No, to mam wolne. Rodzina w dobrych rękach (żona w rękach prezesa?! - co ja zrobiłem!!),

mogę zaszaleć z Jeżem. Faktycznie, szaleństwa remontowo budowlane zajęły nam cały ten czas ku
pożytkowi pewnych dwóch mieszkań.

Nadszedł telegram o treści „Czekamy - Bochoniki”. Mapa wyjaśniła resztę, potwierdzając
moje podejrzenie co do kiepskiego wykształcenia niektórych pań z Telekomunikacji Polskiej S. A.
Nie każdy wszak s łyszy i odróżnia “h” od “ch”. I nie każdy wie o mniejszości etniczno religijnej
mieszkającej w białostockiem, a mającej jeden z kilku meczetów właśnie w BOHONIKACH.

Zapakowałem więc moją gazową rakietę szos i w drogę. Dojechaliśmy (ja i niejaka Kicica
Austriaczka) do stolycy, po noclegu u przyjaciela i zaprzęgnięciu wołów skierowałem pojazd ku
niedalekiej Polsce “C”. Jakość  szosy - o dziwo - nie była gorsza od słynnej Gierkostrady, więc
późnym popołudniem osiągnąłem Sokółkę. Stąd trochę asfaltem, trochę po kocich łbach, trochę po
piaskach... i już Bohoniki. Pofalowany krajobraz, kilka chałup i niewielki barakomeczet. Rodziny
ani śladu. Zaczepiona tubylka zeznała, że tu nie ma obiektów noclegowych, pokoi gościnnych itp.
A taka pani z chłopczykiem, co cały dzień siedziała w centrum miejscowości (czyli jakieś 100m od
jej końca i tyleż od początku), to pojechała ostatnim autobusem do Sokółki.

Wróciłem. Zaczepieni policjanci o schronisku szkolnym nic nie słyszeli, ale już nie było to
potrzebne, bo właśnie zastopowała mnie jedna laska. Okazało się, że znam ją od lat...

Zaczynała się rodzinna część wakacji, moi rowerzyści odzyskali oparcie. Przez ostatni tydzień
podróżowali sami, by nie blokować grupy wyraźnie bardziej sportowo, niż krajoznawczo nasta-
wionej do tych terenów. Sami zaznali wielu przygód, zobaczyli mnóstwo egzotyki współczesnych
polskich kresów. Jeśli namówię Kubę, to może coś o tym napisze (jak Jelonowy Michał).

A teraz tatuś był niezbędny, bo Kubę powaliła mało zabawna dolegliwość. Otóż dorobił się
ospy i leżał właśnie w hotelu. Decyzja, by nie wracać do domu okazała się słuszna, jednak przez
najbliższe dni Jakub zgodnie z lekarskim zaleceniem nie mógł się kąpać, ani nawet myć. To ostatnie
wzbudziłoby zachwyt, gdyby nie było przymusowe...

Burzliwy etap choroby (gorączka, pojawienie się pryszczy) Jakub zaliczył w ciągu dwóch dni,
potem jedynie należało pilnować  smarowania białą mazigą i ograniczać wysiłki. Więc rowery
znalazły swoje miejsce na dachu auta, my zaś  ruszyliśmy w okolice pozbawione kuszących jezior.

Zaczęliśmy od Puszczy Knyszyńskiej. Dobrym miejscem do zamieszkania okazało się schro-
nisko młodzieżowe w Supraślu. Sama miejscowość jest urocza, ominęły ją zabiegi inwestycyjne
socjalizmu, dzięki czemu zachowała stary, parterowy układ. Rozkwit przemys łu włókienniczego
przed stoma laty uzupełnił mozaikę etniczno - wyznaniową i dziś prócz kościoła katolickiego stoi
sobie restaurowany właśnie kościół ewangelicki (przejęty przez katolików), zaś na obrzeżu miasta
w kompleksie klasztoru bazyliańskiego (ostatnio zajmowanego przez zespół szkół różnych) trwa
odbudowa prawosławnej cerkwi obronnej. Żydzi nie mieli swej świątyni, ale ślad bytności w
postaci kirkutu (cmentarz) daje się jeszcze w lesie odnaleźć. Oczywiście Niemcy i Żydzi pracowali
w tych samych fabrykach, co Polacy i Białorusini, tyle, że w dyrekcjach i pionach technicznych...
Na krzyżu misyjnym tkwiącym obok czynnego kościoła katolickiego widnieje tabliczka z cztero-

Zachęceni zeszłorocznym Piosturem po-
stanowiliśmy i w tym roku udać się do Andry-
chowa aby wziąć udział - tym razem w całym,
trzydniowym maratonie muzycznym. Wraz z
nami (ja, Jola i Ola) były też Siuduty, Antoniki
oraz Bystry z Kasią. Oprócz przeglądu kon-
kursowego mieliśmy okazję zobaczyć wiele
zaproszonych gwiazd - zarówno tych bardzo
znanych i popularnych jak i może mniej zna-
nych ogółowi, choć nie mniej dobrych. Wystą-
pili zatem Marek Grechuta i Anawa, Robert
Kasprzycki z zespołem - laureat Krakowa i fe-
stiwali poezji śpiewanej - prócz poezji zapre-
zentował też umiejętność rozbawienia publicz-
ności pastiszami i parodiami. W sobotę wystą-
pił „Słodki całus od Buby” z Trójmiasta, a tak-
że Mirosław Czyżykiewicz - poeta, piosen-
karz, kompozytor chyba zbyt mało znany jak
na klasę, którą prezentuje. Potem parę piosenek
zaśpiewał prowadzący koncerty Tomek
Szwed. Kulminacyjnym akcentem sobotniej
nocy był koncert Kuby Sienkiewicza - lidera
Elektrycznych Gitar, który (to dla niezoriento-
wanych) łączy lekkie, nieco rock’owe brzmie-
nie z ironiczno pastiszowymi tekstami nie po-
zbawionymi elementów refleksyjno-publicy-
stycznych. Większość z was zna zresztą pew-
nie takie piosenki jak „Jestem z miasta”,
„Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy”
itp. Podobnie jak w piątek koncert zakończył
się po wielu bisach o 2 w nocy. Ostatniego dnia
natomiast odbył się prowadzony znakomicie
przez znanego z telewizji Piotra Bałtroczyka
(Kraina Łagodności) koncert pod nazwą „Stare
Dobre Małżeństwo i przyjaciele”, w którym
zobaczyliśmy EKT Gdynia, Olę Kiełb, Czer-
wony Tulipan (znany od lat z nurtu studencko-
poetycko-aktorskiego), Tadeusza Woźniaka no
i na koniec SDM. Wystąpił też z krótkim prze-
rywnikiem Adam Ziemianin, którego wiersze
śpiewa między innymi SDM.

To o gwiazdach, natomiast przesłuchania
konkursowe były też ciekawe i ich poziom był
wyższy niż rok temu. Najwyższe nagrody
zdobyli wykonawcy prezentujący piosenkę

PIOSTUR
24-26.XI.95
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faktycznie turystyczną. Inna sprawa, czy te piosenki da się spopularyzować, ale to już szerszy
problem. Dziś tak już jest, że piosenka turystyczna żyje bardziej na festiwalach niż na szlaku.
Grand Prix otrzymała grupa „Kapci miękkich szum”, pierwsze miejsce „Bracia Zosi” - świetny
wokalnie chórek 4 chłopaków, dalsze miejsca zespoły „Między nami”, „Słoń i spółka zoo” oraz
„Dziejba Leśna”.

Nagrodę publiczności zdobyła grupa „Antidotum” z Andrychowa wykonująca brawurowo
pastisz modnego gatunku muzycznego pt. „Góral rap”.

Sympatycznym akcentem andrychowskiej imprezy są atrakcje w postaci losowania wśród
publiczności upominków od sponsorów festiwalu oraz darmowe wydawanie lodów i ciepłych
napojów na odpowiednie końcówki numerów biletów (w praktyce każdy mógł się załapać  na jakieś
lody lub kawę).

Podsumowując trzeba stwierdzić, że Piostur trzyma się dobrze, a nam osobiście dostarczył
przez te trzy dni wiele ciekawych wrażeń muzyczno-artystycznych i wiele dobrej zabawy.

Jacek



TO BY£O
4 4-5.XI - odbył się Złaz Księżycowy, na
którym reprezentowali nas J.M.K, Kajetan i
Raketa. Zakończenie miało się odbyć na
Gorcu, lecz z powodu ciężkich śniegów
żadna z tras nie dotarła na metę.
4 4-5.XI - odbyła się autokarówka kurso-
wa zorganizowana wraz z SKPB Katowice.
Zrealizowano dwa wypady z PTSM w
Bielsku - dookoła B. Małego (m.in. zamek
Wołek) i północne granice B.Śląskiego. Wy-
jazd był podobno udany.
4 11-12.XI. - Drugie starcie kursanci - ko-
misja zakończyło się wynikiem 3:0 dla kur-
santów. Komisja w składzie Kajetan, Nowy,
Żaba, Lila miała dość rozbieżne opinie na
temat ostatecznego werdyktu począwszy od
przepuszczenia wszystkich, skończywszy
na oblaniu wszystkich. Zwyciężyła Kajeta-
nowa łagodność.
4 18-19.XI. - Zamiast Maćkowej Imprezy
Kulturalnej odbyło się równie kulturalne
spotkanie Jeża i Ginterów u Siudutów połą-
czone z wypadem na Koskową Górę oraz
do dworku w Stryszowie na wystawę o ka-
pliczkach i dworach ziemi Wadowickiej.
4 21.XI - prelekcja Śliwy o wyprawie do
Ameryki Południowej ilustrowana siedmio-
ma magazynkami slajdów z Argentyny, Chi-
le, Boliwii i Peru.
4 2.IX rodzina Adama i Basi Bartyzelów
powiększyła się o drugą córę imieniem
Marta.

wierszem:
„Tylko pod tym krzyżem
 Tylko pod tym znakiem
 Polska jest Polską
 A Polak Polakiem”
Musieliśmy jakoś skomentować dziecku ów tekst wobec oglądanych kilka dni wcześniej mogił

z Kampanii Wrześniowej, w których spoczywają oficerowie WP narodowości tatarskiej i wyzna-
nia mahometańskiego. Nie jest łatwo uczyć historii i nowoczesnego patriotyzmu w dzisiejszej,
dziewiętnastowiecznej Polsce...Niesmak objawów nietolerancji minął po tym, jak spędziliśmy
dobrą godzinę na prawos ławnym nabożeństwie w prowizorycznej cerkwi u Bazylianów. Spora
grupa wiernych śpiewała pięknie pieśni po rosyjsku, potem wszyscy kłaniali się ikonom i palili
świeczki. Jakub zauważył obecność młodzieży i to, że są tacy sami, jak ich rówieśnicy polscy i
katoliccy.

Supraśl, to także pobliskie lasy z dolinkami i wzgórzami polodowcowymi. Godne uwagi
urozmaicenie zbiorowisk roślinnych doczekało się opracowania tras przyrodniczych. Jedną nawet
przebyliśmy w któryś upalny dzionek.

Ostatnia atrakcja w tej okolicy, to utworzone kilka lat temu arboretum położone kilka km na
wschód od miasta. Otoczone płotem dwadzieścia kilka hektarów lasu nie jest rezerwatem chronią-
cym naturalną przyrodę. Wręcz przeciwnie, las jest kultywowany i uzupełniany przeróżnymi,
nierzadko egzotycznymi gatunkami roś lin. Na otwartych przestrzeniach rosną rośliny zielne, w
niższych miejscach utworzono stawki z roślinnością wodną. W pobliżu szosy biegnącej obok
arboretum stoją trzy pięknie rzeźbione, typowe dla białostocczyzny krzyże, które upamiętniają
jakieś tam wydarzenie z Powstania Styczniowego. A w ogóle śladów owego powstania jest tu
znacznie więcej i żyje ono jeszcze w świadomości starszego pokolenia.

Skończyliśmy Puszczę Knyszyńską, czas przeskoczyć na północ, w okolicę bardziej jezior-
ną. Wybraliśmy położone na południe od Augustowa nie zatłoczone i czyste jezioro Sajno. Jego
zachodni kraniec przytyka do Kanału Augustowskiego, natomiast środkowa część  połączona jest z
Augustowem takim dziwnym, ślepym kanałkiem. Stworzyło to możliwość machnięcia kajakiem
logicznej pętelki o długości kilkunastu kilometrów. Więc w pierwszy dzień wycieczka dmuchanym
okrętem zawiodła nas tylko do Augustowa na zakupy. Po powrocie postanowiłem, że w dniu
następnym możemy porwać  się na większy dystans. Rzeczywiście, owe 13 - 14 kilometrów
okazało się dystansem realnym i zajęło nam jakieś  5 godzin.

Tymczasem na nasze półdzikie, choć płatne pole biwakowe zajechała liczna ekipa typowych
rodaków uwielbiających odpoczynek na łonie natury. Prócz trzech ogromnych namiotów pałaco-
wych postawionych obok trzech aut na polance pojawiły się mebelki campingowe z okazałym
parasolem kawiarniano plażowym. Wokół rozstawiono różne potrzebne kuchenki gazowe, rozło-
żono materace dmuchane, powieszono na drzewach sznurki. Radziecki ponton przycumowano
obok bezceremonialnie zajętego na cele wędkarskie kawałka brzegu, a kompletu dopełniały trzy
jazgoczące psy, nawołujące się bez przerwy dzieci, pichcące coś mamy i babcia oraz turystyczny
(!) telewizor informujący o przewagach proszku do prania X nad proszkiem zwykłym. Jedynie
tatusiowie nie wydawali dźwięków pochłonięci chwytaniem i mordowaniem wszystkiego, co żyje.
Węgorza przykładowo zabija się obcasem buta, gdy biedny wije się w piasku...

Nie zdzierżyliśmy. Goryczy dopełnił atak głupiego jamnika na naszą Kicicę. Ta uciekłszy do
namiotu natychmiast zasadziła się na niego i po chwili kundel skomląc zmykał do swoich. Kicica z
obojętną miną siedziała w krzakach malin...

Kolejne pakowanie, likwidacja obozowiska, zacieranie śladów. Jeśli czegoś szkoda, to z pew-
nością nie towarzystwa, lecz codziennej racji mleka nabywanej o ósmej i po piętnastej u miejscowej
(1.5km) babci. Podupadłe gospodarstwo zamieszkiwała razem ze starszym już synem. Oboje
ogromnie życzliwi, chętni do rozmowy, otwarci i gościnni. Niby nic, bo tutaj to jeszcze jest często
spotykane. Ale dla nas było niezwykłe.

Znów jazda i poszukiwania miejsca pięknego. Minęliśmy znane jez. Serwy, potem jez. Tobo-
łowo (taka turystyczno -kwalifikowana nazwa) i przy tabliczce ostrzegającej o wkroczeniu na teren
kolejnego Parku Narodowego uczyniliśmy obiad. Dobrze, bo po chwili lało i później o gotowaniu
nie byłoby mowy.

Syci osiągnęliśmy brzeg napełnianego właśnie przez Pana Boga jeziora Wigry. Najlepiej wobec
tego byłoby spać pod stałym dachem. Stara mapa kazała szukać noclegu w osadzie Płociczno.
Rzeczywiście, istnienie szkolnego schroniska okazało się faktem, tym osobliwszym, że właśnie je
uruchomiono po kilku latach nieistnienia. Stare mapy czasem są przydatne.

Rozpoznaliśmy okolicę na rowerach i wobec przejaśnień zapadła decyzja o jutrzejszej więk-
szej eskapadzie. Chodziło o przepłynięcie całego jeziora wzdłuż.

Rankiem przy pomocy auta przeskoczyliśmy do Starego Folwarku. Pojazd z Kicicą pozostał
na parkingu, my po nadmuchaniu okrętu i zapakowaniu niezbędnych rzeczy ruszyliśmy na połu-
dnie. Lampa nie wróżyła opadów, ale za to powietrze w swym zbyt szybkim ruchu poziomym
(niefachowcy mówią na to „wiatr”) moczyło nas wodą spływającą z piór wioseł wcale nie gorzej.
Ciągnęliśmy więc chętnie i kajak pruł odmęty niczym motorówa. Fotografowałem nas i bezmiar
wód wigierskich (bez opuszczania kokpitu...).Tylko Kuba nie był zachwycony. Mimo suchości
marudził, bo nie machał wiosłem, więc trochę marzł. Dobiliśmy do brzegu po kilku kilometrach
celem małego popasu. Kuba został nakarmiony i okutany, ja wykręciłem swój podkoszulek, wy-
czerpaliśmy ręcznikiem wodę z okrętu. Pokłady zapału jeszcze popychały w przód, bo i wiatr
pozornie zmalał i fala mniej chlapała. Odbiliśmy po dwudziestu minutach i niebawem cypel pół-
wyspu Wysoki Wągieł pozostał w tyle.

TO BÊDZIE
W 2.XII - Mikołajki Kołowe  (niemamucie) na
Szczytkówce.

MIKO£AJ
8-10.12.95

LANCKORONA
schronisko młodzieżowe

wpisowe 8zł/dziecko

Zapraszamy też na wieczorną mamucią
imprezę co odważniejszych niemamutów lub
bezdzietnych mamutów !

Bliższe informacje u Basi Zygmańskiej:
tel.41-06-72 (dom), 41-12-61 w. 350, 41-57-68
praca.
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Redakcja dziękuje wszystkim, którzy
przekazali teksty i obiecuje systematyczne za-
mieszczanie ich w kolejnych numerach MM.

... cdn
Maciek Siudut
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Grudzień 95 AUTEM, ROWEREM, KAJAKIEM ... ci¹g dalszy
Północny akwen zniknął za nami, powoli zbliżała się połówka trasy. Tyle, że teraz wiatr, który

cały czas wiał z sektora SW-W zaczął być “w mordę windem”. Poprzednie płynięcie halfwindem
i bajdewindem moczyło i potęgowało dryf, teraz zaczęło być ciężko. Siła wiatru też nieco wzrosła.
Na wysokości Łukaszowego Rogu zaczęło padać. To ostatecznie zmiękczyło rodzinę, która zażą-
dała powrotu. Na nic się zdały argumenty, że to już ponad połowa - 8.5 z 16 kilometrów. Mój
autorytet starego żeglarza legł w gruzach, a uwagi o kierunku i sile wiatru puszczono mimo uszu.
Zrobiliśmy w tył zwrot i pierwsze 2 kilometry płynęło się świetnie.

Potem zaczęła się przygoda. Po wyjściu zza Wysokiego Wągła okazało się, że woda stoi już
tutaj dość wysoko. Do tego w miarę płynięcia ku północnemu zachodowi pagórki fal poczęły
wyraźnie przewyższać wysokość wolnej burty kajaka i nawet gustowne grzywki nie uspokajały
mojej załogi. A masz, czego chciałaś - pomyślałem pod adresem upartej żony, jednocześnie bacznie
lustrując otoczenie. Towarzyszące nam od jakichś trzech kilometrów dwa twarde kajaki wyglądały
na ciężko sztormujące. Może rzeczywiście zaczyna się robić groźnie?

Kolejna fala chlapnęła do kokpitu. Oby nie zmoczyło dokumentów i aparatu fotograficznego -
pomyślałem wiosłując jak wieloletni galernik. Dostrzegłem tkwiący w dnie kołek z tabliczką wska-
zującą w kierunku brzegu i informującą o przystani i polu namiotowym. W tym momencie Ania
zażądała ucieczki w trzciny. Gdyby nie ów wytrasowany do stałego lądu szlak wodny miałbym
niewątpliwą frajdę pogonienia załogi z cumą przez trzciny, oczywiście pieszo. Kto chodził po pas
w wodzie przez przybrzeżne gąszcze, ten wie, o czym mówię...

Kanałek kończył się w pobliżu osady Rosochaty Róg. Najwyraźniej postanowiono rozwinąć
tam turystykę, jednak tłumu gości nie dostrzegłem. Bo dojście do otwartej wody jest jedno i raczej
nie przystosowane dla potrzeb plażowiczów. Wyciągnięty na pomost kajak pozbawiłem powie-
trza, zdemontowałem ster i wiosła i po niejakim czasie przebrani i osuszeni ruszyliśmy ku szosie.
Pływający sprzęt o wadze 14 kg miałem na plecach.

Autostopem (trabant!) dotarliśmy do naszego auta, nim zaś do szkoły w Płocicznie. Szkoda, żeWALNE ZEBRANIE
„Prowadziłam wycieczki szkolne i żadne-

go alkoholu nie było” – powiedziała (z żalem ?)
Paskuda w odpowiedzi na dość jednostronną
opinię Piotrka Coghena o wycieczkach szkol-
nych. Dyskusja o tym czy prowadzić, czy nie
prowadzić, czy robić obozy dla studentów czy
dla młodzieży szkolnej i czy w ogóle da się to
robić trwałaby może dłużej ale czas ponaglał, a
spraw do załatwienia było sporo. Walne zebra-
nie poprowadził w tym roku Maciek Siudut,
który na początek zaprezentował wszystkim
swą czarną teczkę i zagroził, że ją wykorzysta.
Na szczęście wykorzystał ją jedynie w charak-
terze pulpitu. Ze sporym zainteresowaniem
wysłuchano sprawozdania Rady oraz Komisji
Rewizyjnej. To ostatnie odczytane przez etato-
wego już rewizjonistę Nowego, poruszyło ze-
branych niekonwencjonalną formą i dość moc-
nymi stwierdzeniami. Nie brakowało w nim
krytyki, ale były też pochwały. Oto wybrane
cytaty: „Nowowybrana Rada i tak zrobi co
chce, albo nie zrobi nic, niezależnie od tego jak
długo Wysokie Gremium raczy dzisiaj ubijać
pianę.”, „Kurs był w tym roku prawie
tajny ...”, „W mijającej kadencji Koło działało ...
Proponujemy by w przyszłej kadencji Koło
działało również.”.

O dziwo i na szczęście nie było w tym roku
problemów z kandydaturami na prezesa i
członków Rady. Ten punkt programu prze-
szedł więc sprawnie, a o jego rezultatach
później. Tegoroczne Walne miało zadecydo-
wać o przekształceniu Koła w stowarzyszenie.
Przed zebraniem czynione były przygotowa-
nia do tego kroku, Sławek Nowicki przygoto-
wał statut, odbyło się zebranie poświęcone
temu tematowi oraz spotkanie z prezesem AKT
Watra, która jest już stowarzyszeniem. Wszy-
stkie te dyskusje doprowadziły jednak do prze-
konania, że przy obecnym stanie działalności
Koła plusów z przekształcenia go w stowarzy-
szenie może być niewiele, a za to nowa Rada
będzie miała masę dodatkowej roboty i obo-
wiązków. Wniosek zatem na razie padł. Być
może jednak problem kiedyś powróci.

Wyjątkowo nie było żadnych wniosków
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dotyczących działania koła w przyszłej kadencji. Może to i dobrze, bo prawdę mówiąc standardo-
we uchwały typu – „... zobowiązać Radę do przedstawienia programu działania w ustalonym
terminie” są truizmem. Jeśli Rada nie będzie miała sama pomysłów i chęci zrobienia czegoś to żadne
uchwały jej do tego nie zmuszą - patrz cytat powyżej.

Walne Zebranie przyznało na wniosek ustępującej Rady tytuł członka honorowego Basi Zyg-
mańskiej czyli Jelonowi.

A oto wyniki wyborów:
Prezes – Zbyszek (Lekasz) Wygoda
Rada:
Anna (Paskuda) Pasek – v-ce prezes ds. szkolenia
Piotr (Pepe) Popczak – sekretarz
(Chu)Daniel Wadowski – skarbnik
Grzegorz (Bystry) Mentel
(...)Marek Świech
Magda Marczak –

Mamy więc kolejnego doktora na kierowniczym stanowisku. Czy uleczy nasze Koło, zoba-
czymy. Zbyszek reprezentuje dość tradycyjne poglądy na turystykę i przewodnictwo, co może
być korzystne w czasach, gdy wszystko robione jest na żywioł, na luzie i z pominięciem wszelkich
form i ram organizacyjnych. Ponadto w swym expose zapowiedział położenie większego nacisku
na szkolenie i podnoszenie uprawnień – co jest zgodne z dotychczasowym kierunkiem działań
nowego prezesa (Zbyszek był wiceprezesem do spraw szkolenia i zajmował się utworzeniem i
działalnością Komisji Egzaminacyjnej). Myś lę, że przeciwwagą dla Zbyszka może być bardziej
spontanicznie nastawiony Bystry. Daniel pozostanie chyba przy sprawach finansów, Marka też
już znamy, a jak sprawdzą się pozostałe osoby trudno teraz przewidzieć . Pepe i Paskuda spraw-
dzili się na razie jako osoby chętnie i dobrze prowadzące rajdy i obozy i potrafiące zapewnić  tym
obozom frekwencję. Być może zatem – mając prywatne oddolne doświadczenia – powinni zająć
się tym problemem na ciut wyższym szczeblu całego Koła. Niezbędna będzie im jednak pomoc
innych osób spoza Rady, gdyż problem nie jest łatwy.

Tyle na razie o Radzie. Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie:
Jacek Ginter, Rysiek (Nowy) Antonik, Sławek Nowicki. A zatem stary skład wzmocniony

został o zawodowego prawnika.
Na Walnym można było spotkać wielu Mamutów, choć frekwencja nie była nadzwyczajna.

Był m.in. Franek Drewniok, który przybył z gościem w osobie prezesa Koła przewodnickiego z
Wisły, był Jasiu Madey, Marek Turlej, Andrzej Mokrosz, Mariusz Hantke, Mirek Barański,
Antek John, Gerd Opiełka, a także wielu innych.

Wielu z Was na Walnym otrzymało 20-ty numer MM wraz z drugim poprawionym i uzupeł-
nionym wydaniem list adresowych. Ponieważ nadal zawierają one jednak wiele informacji nieaktu-
alnych proszę o dalsze zgłaszanie poprawek. Abyście wszyscy mogli z nich skorzystać przed
kolejnym tego typu wydawnictwem będę drukował erratę do list w MM w miarę zdobywania
informacji. Dziękuję też wszystkim, którzy wpłacili pieniądze na Mammuthusa. Dzięki temu oraz
dzięki tekstom jakie od Was otrzymałem żywot pisma jest w tej chwili zapewniony na dłuższy
okres czasu.

Redakcja



TO BY£O
4 5.XII. – pierwsze zebranie w nowej ka-
dencji nie było zbyt udane, gdyż z niewiado-
mych powodów nie przybył ani prezes, ani
co gorsze klucz. W związku z tym po wy-
mianie towarzyskich plotek na schodach ze-
branie zostało zakończone rozejściem się
jego uczestników. Miejmy nadzieję, że to
tylko przypadkowa wpadka.
4 9-10.XII. – odbyło się przejście kondy-
cyjne kursu na trasach zaczynających się
między Cięciną a Rajczą, z metą w bacówce
SKPB na Górowej. Było 16 kursantów,
którymi dowodzili: Waldek Żabowy, Rafi
Suwiński, Śliwa, ...Marek oraz Wojtek Gło-
gowski. Wg Śliwy warunki były zbyt sielan-
kowe – mało śniegu, żadnej wichury, zamie-
ci czy mrozu.
Na kurs uczęszcza obecnie 31 osób (w tym
11 dziewczyn). Odbyło się 8 wyjazdów.
4 16-17.XII. – odbyło się trzecie przed-
świąteczne bacowanie, tym razem na La-
chów Groniu. Bacownicy w osobach Żaby,
Nowego, Jeża, A.M.K.Siudutów oraz J.J.
Ginterów wzięli udział w akcji remontowej
bacówki na Lachowie zainicjowanej przez
Bystrego, który po naprawieniu i zamonto-
waniu drzwi udał się na Lasek. My nato-
miast poświęciliśmy niedzielne przedpołu-
dnie na naprawę ścian szczytowych i podło-
gi. Obecnie szałas znów nadaje się do baco-
wania, choć wymaga jeszcze uzupełnienia
pewnych drobiazgów.

się nie udało zrobić pętli samochodowo kajakowo rowerowej.
Kolejny dzień wstał doskonale piękny. W czasie śniadania poznaliśmy mieszkającą w tym

samym obiekcie zwariowaną rodzinkę humanistów realizujących z zapałem i radością swoją przy-
godę krajoznawczą w Polsce. Po prostu w Polsce, egzotycznej swoim krajobrazem, zaniedbanymi
zabytkami i śladami swojskiej historii. Aż żal, że właśnie dziś wyruszamy dalej, byłoby z nimi o
czym porozmawiać.

Na trasie Suwałki (och! jaka metropolia!), dalej cmentarzysko Jaćwingów (wcale go nie ma!) i
jazda ku granicy litewskiej. Zachwycały coraz to nowe nazwy miejscowości, np. Szypiszki, Szli-
nokiemie czy Becejły, zachwycał górzysty krajobraz (polodowcowy - ozy, kemy itd.). Bocznymi
drogami wokół jeziora Szelment podążyliśmy do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Za Gulbie-
niszkami uczyniliśmy w lesie obiad, po czym zdobyliśmy Cisową Górę (258m npm.) imponującą
stromymi zboczami, pokaźną wysokością względną i pięknym widoczkiem. Naprawdę godna
polecenia! Kusiło mnie jeszcze odwiedzić niedalekie Lizdejki, ale byłem wszak z całą rodziną...

Zrobiło się popołudnie, a przed nami jeszcze mnóstwo osobliwości. Więc na rowerach okrąży-
liśmy jez. Szurpiły podziwiając śliczne otoczenie. Każda boczna droga posiadała zakaz wjazdu
pojazdów mechanicznych, co nie szkodziło niektórym pojazdom znaleźć się nad samą wodą.
Ochraniarzy przy tym nie było. Ale gdybym rozstawił namiot, to zapewne zjawił by się któryś.

Potem jeszcze jedna jazda autem przez dziwnie brzmiący Turtul nad jezioro Hańcza. Wszak
trzeba zobaczyć największą głębię. Niestety, rozczarowało nas to miejsce. Bo na brzegu jeziorka
stała tabliczka przepraszająca. Teren jest prywatny więc won! - zgodnie z ochroną własności
prywatnej. Teren jeziora! Fajnie! Poza tym miejscowe schronisko młodzieżowe było pełne, plac
obok nie zachęcał do biwakowania, a nade wszystko spotkaliśmy niespodziewanie naszych huma-
nistów. Natychmiast zdecydowało się, że śpimy znowu w Płocicznie.

Sklepy w Suwałkach (te, co trzeba) są czynne chyba całą noc, więc gdy dzieci (ich i nasze) już
padły w pościel, udaliśmy się na wyraźnie obopólnie pożądane długie i pogodne nocne Polaków
rozmowy. Herbatka, ciastka i jedno dobre wino zupełnie wystarczyło. Czuliśmy, że przygoda
wakacyjna trwa, że takie spotkanie z ludźmi pracującymi na tej samej częstotliwości są najwspa-
nialszym zdarzeniem.

Rankiem po krótkiej nocy rozstaliśmy się z nowymi STARYMI PRZYJACIÓŁMI definityw-
nie. Nasza droga wiodła południowym i wschodnim brzegiem Wigier, przez Maćkową Rudę do
Gib. Tu kilkugodzinne moczenie w mętnym jeziorze i popołudniowy start do domu. W Augustowie
skorzystałem z wynalazku pana Bella, dzięki czemu dowiedziałem się, że umówiony termin wy-
jazdu z ludźmi w Dolomity uległ przesunięciu. Mogłem jedynie zarządzić  powrót nad wodę!

Za godzinę przemierzaliśmy wschodni brzeg jez. Serwy. Niestety, Warszawka zna to miejsce
dokładnie i na wyznaczonych przez leśnictwo polach namiotowych było tragicznie. Zbadałem dwa
z nich, po czym udaliśmy się byle gdzie.

Następnego dnia dotarliśmy nad wodę czystą. Oczywiście, plac był oznakowany i leśnictwo
znów pobrało kwotę umiarkowaną). Potwierdziła się jednak reguła, że im dalej od jeziora Serwy,
tym puściej. Wprawdzie nasze jeziorko leżało w ciągu Kanału Augustowskiego, lecz groziło to
tylko towarzystwem wodniaków, a ci zwykle nie mają przyczep, babć, psów i parasoli słonecz-
nych.

Kilka dni słońca, kąpieli, wiosłowania. Trawa powoli rudziała na piaszczystej glebie przypo-
minając o upływie wakacyjnego czasu. Ciepło nizin pozwalało na luksus lekkiego odzienia nawet
w nocy. Lecz przyszedł dzień, gdy zwinięty starannie okręt, namiot i rowery wylądowały w aucie.
Czas powrotu na południe. Do gór.

Za nocowanie na polach namiotowych (3 osoby, namiot, auto) płaciliśmy ok. 5.0zł/dobę. Ajent
nad jez. Sajno był przygotowany na pytania o tytuł praw do pobierania opłat i natychmiast okazał
dowód, wpis do rejestru działalności gospodarczej, umowę z gminą oraz cennik. Dodatkowo był
skłonny negocjować opłatę za dziecko, a nawet zrezygnować z opłaty za ostatni dzień. I był
uprzejmy!!

Za miejsce w schronisku młodzieżowym III kategorii dziecko i nauczyciel płacili 2.50zł, ja
niestety pełną odpłatność, czyli zaledwie 4.0zł. Schroniska nie znajdujące się na tzw. trasach
typowych (szkolne obozy wędrowne) zwykle są puste!

Maciej

MIKO£AJ w Lanckoronie
Tegorocznego Mikołaja w schronisku młodzieżowym w Lanckoronie rozpoczęliśmy od od-

strzelenia szampana, do którego pretekstem było ogłoszenie werdyktu SN o ważności wyborów
prezydenckich. Potem dzieci zabawiane były przez siły fachowe, a dorośli przenieśli się powoli w
kierunku kuchni na tzw. „telekonferencję”. Z powodu opóźniające-
go się przybycia Mariusza Hantke, czyli naszego Mikołaja, do roli
tej został wyznaczony Przemek Siuda i wywiązał się z niej dosko-
nale. Tym razem był nawet piękny, oryginalny strój zorganizowany
przez Siudutów. Ulubioną zabawą zarówno dzieci jak i doros łych
okazały się dupoloty po wyślizganych schodach. Następnie odbył
się konkurs na to, czyje dzieci najszybciej pójdą spać, którego nie-
kwestionowanymi zwycięzcami zostali Siudowie (jak oni to ro-
bią!?). A potem „telekonferencja” w kuchni nabrała rozmachu. Po-
płynęły wina oraz pieśni bardzo różne (głównie starożytne – pieśni,
nie wina), łącznie z dawno nie śpiewanym „Leninem” i „Czapaje-
wem” (cóż, dawne wraca). Na kilka utworów dał się namówić  też
Mariusz. Impreza zakończyła się ok. 2 w nocy. Oprócz już wymie-
nionych oraz niżej podpisanego obecni byli: Belfegory, Wolińskie,
Sianosy, Śpiewaki, Michnole, Kluszczyńscy, Korczyńscy, Jarząb-
ki oraz krewni nieobecnych M i M. Franke. W sumie było ok. 50
osób w tym połowa dzieci.

Jacek G.

TO BÊDZIE
X 20. II.96 – planowane jest połączenie ze-
brania z wykładem kursowym Żaby na temat
gór Europy.

WESO£YCH
ŒWI¥T
życzy Redakcja

P.S. Specjalne ży-
czenia mikołajkowo –
świąteczne przekazuje
wszystkim Mamutom
za pośrednictwem Re-
dakcji Tomaszek z ro-
dziną.

Fot. Bożena Jarząbek (Nowakowska)
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Styczeń 96 PLAN IMPREZ SKPG NA I PÓ£ROCZE 1996 ROKU
20 - 21 styczeń - Karnawalec, czyli bal przebierańców w Lachowicach (w niedzielę kursanci

zwiedzają Żywiec).
23 - 25 luty - BLACHOWANIE w chatce pod Potrójną
1 - 3 marzec - narciarski Vystup Babiogórski
15 - 17 marzec - III Rajd Śladami Mamuta z zakończeniem na Wiewiórzysku
22 - 23 marzec - Rajd na Powitanie Wiosny
5 - 8 kwiecień - Rajd Wielkanocny w Małych Pieninach
10 - 12 maj - Beskid Makowski
28 maj - Majówka
1 - 2 czerwiec - Dzień Dziecka (o ile ktoś go zorganizuje)
14 - 16 czerwiec - Podsumowanie półroczne
21 - 23 czerwiec - Rajd Sobótkowy

PLAN WYJAZDÓW KURSU
5 - 7. styczeń - zimowe bacowanie na pol. Bułkowej w gr. W.Raczy (Tereska Pieńkowska)
12 - 14. styczeń - wyjazd do jaskiń w Jurę - Góry Sokole (Radek)
19 - 21. styczeń - Karnawalec
26 - 28. styczeń - „ekspedycja” babiogórska
2 - 11. luty - obóz zimowy w Beskidzie Sądeckim (Radek)
16 - 18. luty - „wyprawa” tatrzańska (T. Piotrowski)
23 - 25. luty - Blachowanie
8 - 10. marzec - ratownictwo (P. Van der Coghen)

POLSKA EGZOTYCZNA
dla goœci z drugiej

pó³kuli
Tak bardzo odległa Japonia stała mi się

znów bardzo bliska, dzięki odwiedzinom mo-
ich japońskich koleżanek. Mimo przejęcia wie-
lu obyczajów kultury zachodniej, z racji wielu
podróży i kontaktów, zachowały one wiele
cech tradycyjnej kultury japońskiej.
Zacznę od przedstawienia moich gości:
D Kaom Kataoka – skończyła studia w Joko-
hamie (koło Tokio), zajmuje się planowaniem
przestrzennym w jednej z dzielnic swego mia-
sta.
D Masako Ochiai – studiowała w San Franci-
sco, obecnie pracuje w Instytucie Ochrony La-
sów Tropikalnych, w związku z czym dużo
podróżuje, uczestniczy w konferencjach orga-
nizowanych w różnych krajach świata.
Cechy wspólne: wzrost ok. 1,70 m, długie czar-
ne włosy, skośne oczy, grzeczność i ujmujący
uśmiech.

W naszym kraju wszystko było dla nich
niezwykle interesujące. Po wymianie uśmie-
chów, ukłonów i uścisków zainteresowały się
mieszkaniem. Zaskoczyła je „duża przestrzeń
życiowa” u nas w domu (70 m 2). W Japonii z
powodu ogromnego deficytu przestrzeni mie-
szkania są bardzo małe. Miarą przestrzeni mie-
szkalnej jest „tatami” (prostokątna mata o wy-
miarach 90x180 cm) ze s łomy ryżowej, na
której człowiek może siedzieć  i pracować, jak
również odpoczywać i spać – jest to przestrzeń
przysługująca każdemu dorosłemu domowni-
kowi.

Bardzo smakowała Japonkom polska
kuchnia. Prosiły o podanie im sposobu przy-
rządzania wielu potraw, m.in. sałaty, klusek,
ciast a nawet kompotu z jabłek, którego dotąd
nie znały. Atrakcyjne były dla nich świeże
śliwki – w Japonii można dostać wyłącznie su-
szone.

W Japońskim przewodniku oprócz War-
szawy, jako godne zwiedzania polecane są:
Kraków, Oświęcim i Zakopane. Dziewczyny

stwierdziły, że muszą go uzupełnić o informacje n.t. Bielska-Białej. Ze względu na ograniczony
czas nie mogłam im niestety pokazać Zakopanego, za to dość  dokładnie zwiedziłyśmy Kraków,
Oświęcim i Bielsko-Białą, a także Cieszyn. Spacer wąskimi uliczkami i podziemiami bielskiej
starówki był dla nich bardzo ciekawy. Pokazałam im Dom Tkacza, Zamek Sułkowskich, zabytko-
we kamieniczki. Udało nam się zwiedzić  wnętrza pięknego Teatru Polskiego, gdzie z balkonu
podglądałyśmy próbę generalną przed koncertem Ireneusza Dudka, jak również wtargnąć do Ratu-
sza w czasie sprzątania, gdzie sprzątaczki oglądały nas z wielkim zaciekawieniem. Na placu
Chrobrego wrzuciły do fontanny z trzema chłopczykami monetę z życzeniem „I return to Poland
once more”.

Najbardziej atrakcyjnym miastem, które zobaczyły w Polsce był Kraków. Poznały trochę
polskiej historii oraz legendy związane ze Smokiem Wawelskim i „czakramem”. Pogoda nam
dopisała i w pięknym, jesiennym słońcu udało nam się zobaczyć  większość ciekawych miejsc w
Krakowie. Dziewczyny zadawały mnóstwo pytań dotyczących historii Polski i trzeba było nie
lada gimnastyki umysłu, żeby po angielsku na wszystko wyczerpująco odpowiedzieć. W czasie
zwiedzania otwartego niedawno  w Krakowie Centrum Japońskiego miały one możność porozma-
wiania w swoim własnym języku.

W ostatnim dniu zdążyłyśmy jeszcze zwiedzić  Cieszyn, ponieważ Japonki wracały do Tokio
przez Pragę.

Wszędzie spotykałyśmy się z zainteresowaniem i życzliwością naszych rodaków. Wycieczki
szkolne i wiele pojedynczych osób, a nawet kapela krakowska grająca pod Wawelem zrobiła sobie
zdjęcia z Japonkami. Najbardziej ubawił mnie konduktor pociągu na trasie Bielsko – Cieszyn, który
był tak przejęty spotkaniem z prawdziwymi Japonkami, że zaprosił je do kabiny maszynisty na
sesję zdjęciową.

Do stacji Bielsko-Biała Górna, skąd jechałyśmy do Cieszyna najbliższa droga prowadzi koło
grodziska i wymaga też przejścia kilkunastu metrów po torach kolejowych. Było to dla nich bardzo
ciekawe doświadczenie, wymagające utrwalenia na fotografii. W Japonii, gdzie pociągi pędzą z
ogromną prędkością co kilka sekund, nawet zbliżenie się do torów jest niemożliwe.

Zachwycone były polskim krajobrazem, obserwowanym z okien pociągu, pojedynczymi do-
mami otoczonymi zielenią, swobodnie biegającymi po polu kurami, krową na pastwisku – to dla
nich najciekawsze widoki. Przestrzeń życiowa zarówno ludzi jak i zwierząt jest w Japonii mocno
ograniczona, domki są ciasno skupione, ogródki miniaturowe, a tam gdzie nie ma ludzi jest tylko
dżungla. Sądziły, że taki widok można zobaczyć już tylko na obrazach lub w filmie.

Dla mnie wizyta Japonek była bardzo ciekawym przeżyciem, dobrą lekcją języka (bardziej
angielskiego niż japońskiego). Dowiedziałam się znów czegoś więcej o Japonii.

Magda Hassa

Chałupa położona w bezpośrednim sąsiedz-
twie chatki w Lachowicach funkcjonuje od
pewnego czasu jako prywatne schronisko, od-
ciążając w kryzysowych momentach chatkę.



TO BY£O
4 19.XII – już po raz trzeci odbyła się wigilia
Kołowa. Tym razem nie było telewizji, był na-
tomiast opłatek, ciasta domowego wypieku,
herbata (niestety owocowa), oraz napoje zim-
ne. Początkowo było nas kilkanaście osób, jed-
nak w trakcie składania życzeń przybywali
kolejni harnasie, kursanci i sympatycy. Po za-
kończeniu części uroczystej odbyło się zebra-
nie nowej Rady, na którym omawiano plany
działania w bieżącej kadencji. Po ich dopraco-
waniu i przedstawieniu redakcja zamieści je w
MM.
4 30.XII – redakcja MM obeszła pewien
okrągły jubileusz i zakomunikowała, że prze-
chodzi w liczeniu lat na znacznie korzystniej-
szy system szesnastkowy, w którym liczy so-
bie obecnie 28 lat.
4 31.XII.95-1.I.96 – spora grupa harnasi, w
tym znaczna część nowej Rady wraz z preze-
sem spędzała sylwestra na górze Dzwonek nad
Wadowicami, w małej szkółce Siudutowego
Kuby. Impreza nadzorowana była przez 1/3
Komisji Rewizyjnej w postaci redakcji MM.
Komisja wysunęła wniosek o wprowadzenie
na kursie nowego wyjazdu obowiązkowego pt.
„Impreza kondycyjna”, gdyż występują ewi-
dentne braki w tym zakresie u części młodzieży
kołowej. Tym niemniej impreza była udana,
były śpiewy przy gitarze oraz dzikie tańce, a
całość zakończyła się o 4 nad ranem. Obecnych
było 15 osób + 2 dzieci (Siuduty, Gintery,
Zbyszek Lekasz czyli prezes, Daniel, Pasku-
da, Magda Marczak z Markiem, Luśka, Rafi z
Marzeną, Lila). Nie dotarło część zapowiadają-
cych się Mamutów ze względów dziecięco-
zdrowotnych.
4 16.01. – Na zebraniach Koła kontynuowa-
ne są mini konkursy zapoczątkowane w ubie-
głej kadencji przez Radka, obecnie na nieco
zmienionych zasadach. Mianowicie wygrywa-
jący przygotowuje za dwa tygodnie kolejny
konkurs. Ostatnio Radek przygotował konkurs
etnograficzny z rejonów Babiej Góry, a Waldek
Żabowy slajdowy konkurs dotyczący szczy-
tów alpejskich.
4 22-23.01 – zapowiadany III-ci Karnawalec
w chatce w Lachowicach najpierw odwołano z
powodu braku chętnych, następnie zaś odwo-
łano odwołanie i w rezultacie impreza odbyła
się gromadząc kilkanaście osób. Redakcja,  a
zarazem Komisja Rewizyjna radzi aby robić
imprezy z większym przekonaniem i konse-
kwencją i przypomina wnioski z Walnego –
róbmy nawet mniej imprez, ale dobrze przygo-
towanych. A swoją drogą wartałoby może za
rok zrobić znowu Bal z Prawdziwego Zdarze-
nia, gdyż wbrew pozorom zapotrzebowanie
chyba jest, skoro część  Harnasi wybierała się
na odbywający się w tym samym terminie bal
AKPG z Bielska w Suchej.

KLUCHA W KRAJU KWITN¥CEJ WIŒNI
ORAZ W KRAINIE KANGURÓW

Wir naukowych konferencji porwał tego roku Kluchę i zaniósł w dalekie strony – najpierw do
Japonii (1 - 12.06.95), a następnie do Australii (28.06 - 20.07.95). Choć bez plecaka i turystycz-
nych butów, a tylko w garniturze, białej koszuli i krawacie, zdołał jednak kilkakrotnie zaabsorbo-
wać uwagę japońskich i australijskich naukowców rozwiązywaniem skomplikowanych proble-
mów z teorii maszyn elektrycznych, samemu umykając w międzyczasie na krajoznawcze
włóczęgi.

I tak w Japonii na wyspie Kiusiu odwiedził słynne gorące źródła Jigoko w Beppu i błotniste
wulkany Bozu Jigoku oraz wspiął się na górę małp w
parku narodowym Mt. Takasaki, gdzie żyje dwa tysią-
ce przedstawicieli trzech małpich rodów. W Kioto, z
około kilkuset godnych uwagi świątyń i pałaców –
odwiedził kilkanaście, ale najważniejszych i najwspa-
nialszych m.in. pałac cesarski Gosho (wejście na pod-
stawie paszportu po uprzednim złożeniu podania), za-
mek szogunów Nijo-jo, kamienny ogród Ryoanji, złoty
pawilon Kinkakuji, świątynię Heion, srebrny pawilon i
ogrody piaskowe świątyni Ginkakuji, świątynię Kiyo-
mizu ze sławnym tarasem widokowym na okalające
Kioto wzgórza, strzelistą pagodę Yasaka oraz świąty-
nię Sanjusangendo, w której wnętrzu umieszczono w
najdłuższym drewnianym budynku świata 1000 posą-
gów Buddy wielkości człowieka. Spędził również je-
den dzień w Nara – pierwszej stałej cesarskiej stolicy z
VIII wieku, gdzie podziwiał jeden z największych cu-
dów świata – 16 metrowy posąg Buddy odlany w brą-
zie oraz parki cesarskie ze spacerującymi – pośród świątyń, pagód i stawów – tysiącami „świę-
tych” danieli.

Rozgrzany palącym słońcem Japonii i nie mniejszymi upałami w Polsce – udał się Klucha pod
koniec czerwca przez Londyn i Bangkok do Australii, trafiając w sam środek zimy – z zimnymi
deszczami i chłodnymi wiatrami oraz temperaturą rzędu kilku lub co najwyżej kilkunastu stopni. W
ramach Światowego Kongresu Kształcenia Inżynierów zaprezentował referat z historii architektury
przemysłowej (oj! przydały się bardzo wykłady z historii sztuki dla kursu przewodników be-
skidzkich), a w części towarzyskiej – wystąpił z recitalem chopinowskim na białym fortepianie
Yamaha w ekskluzywnym hotelu Hilton, stając się namacalnym dowodem na wszechstronność
kształcenia inżynierów i przewodników w Polsce.

W Melbourne spacerował po słynnych ogrodach botanicznych i parkach, starym tramwajem
udał się do nadmorskiej artystycznej dzielnicy St. Kilda, gdzie z mola wykonał „zdjęcie życia” –
portu jachtowego na tle odległej panoramy City oraz odwiedził park narodowy Dandenong Hills,
słynący z olbrzymich drzewiastych paproci i lasów eukaliptusowych, którego dodatkową atrakcję
stanowi – kursująca przez busz – stara parowa lokomotywa Puffing Billy z końca ubiegłego wieku.

Niezapomniane wrażenie
pozostawiła wycieczka nad za-
tokę Philip Bay (ok. 130 km od
Melbourne), gdzie o zachodzie
obserwował słynną paradę pin-
gwinów, przemierzających pla-
żę w drodze z oceanu do pia-
szczystych nor, drążonych w
wydmach.

Następnie – już samocho-
dem (600 km) – udał się do
„stolicy w buszu” – Canberry,
która zaskoczyła go niekon-
wencjonalnymi założeniami
urbanistycznymi i ciekawymi
rozwiązaniami architektonicz-
nymi gmachów rządowych, w

szczególności parlamentu, wtopionego we wnętrze góry, muzeum narodowego ze sztuką aborygeń-
ską i sądu najwyższego. Stąd już tylko 400 km było do Sydney, malowniczo położonego pośród
piaszczystych zatok i skalistych cypli. Tu – bez reszty zachwycił się wspaniałą sylwetką Opery,
a następnie zdobył wierzchołek jednego z dwóch olbrzymich pylonów wspierających słynny
Harbour Bridge (40.000 ton, 6 mln. śrub, 1,5 km długości).

Ukoronowaniem australijskiej eskapady stała się kąpiel w Oceanie Spokojnym przy tempera-
turze 12 o C, a następnie kolacja w nastrojowej restauracji nad Watsons Bay, podczas której – przy
pomocy kompletu narzędzi ślusarskich – otworzył i spożył po raz pierwszy w życiu górę homa-
rów, langust, małż i ślimaków.

Klucha solennie obiecuje przynieść albumy fotograficzne, dokumentujące jego peregrynacje po
ziemi japońskiej i australijskiej na zebranie naszego Koła.

Krzysztof Kluszczyński

Z£OTE MYŒLI exPREZESA
– Na wyjazdach pokrywam zawsze
prowadzących.

– rzekł Radek w dyskusji na temat finanso-
wania wyjazdów kursowych.
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NIE TAKI DIABE£ STRASZNY
Przed rokiem było tak: jak wy możecie tyle

razy oglądać slajdy z tych Alp? A potem: Co?...
My?... W Alpy?...

A jednak nie taki diabeł straszny... Ale za-
nim do tego doszło, najpierw było „bieganie za
kondycją” w Beskidach, treningi w skałkach i
zimowo-wiosenne przejścia w Tatrach. I tak z
miesiąca na miesiąc rosła forma i umiejętności,
aż wreszcie przyszło lato.

Tym razem plany skroiliśmy na miarę gór
nieco wyższych niż w roku ubiegłym. Wybór
padł na Ortler, Berninę, Alpy Berneńskie i Wa-
lijskie. Wyruszyliśmy po południu w piątek 28
lipca. Przed nami było osiemnaście niewiado-
mych dni. Jaka będzie pogoda? Jak poradzą
sobie dziewczyny? Jak spisze się samochód?
Początek był zabawny. Wybraliśmy tradycyj-
ną drogę przez Znojmo, Krems i do autostrady
w okolicach Melk. Pierwszą noc chcieliśmy
spędzić – jak przed rokiem – w lesie gdzieś za
Hollabrun. Należało tylko skręcić w boczną
gruntową drogę. Tymczasem tu czekała nas
przykra niespodzianka. W ciemnościach nie
zauważyłem, jak z każdym metrem grzęźnie-
my w błocie. Jakoś sobie z tym w końcu pora-
dziłem, ale błoto na samochodzie zostało do
końca wyjazdu.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od wycieczki
aklimatyzacyjnej. Wybór padł na górę, w której
najtrudniejsza była nazwa, jak przysłowiowy
stół z powyłamywanymi nogami: Tschenglzer
Hochwand (3375) – można poćwiczyć! Poza
nazwą, góra miała jeszcze kawałek ferraty i ka-
pitalną panoramę na leżącą po przeciwnej stro-
nie Sulden Tal, centralną część masywu z Orte-
rem i Königspitze.

Pogoda, jaka miała nam towarzyszyć w cią-
gu całego wyjazdu, od pierwszej wycieczki
pokazała „ząbki”. Na szczęście zaczęło lać,
gdy byliśmy już w namiocie. Wieczorną prze-
rwę w opadach wykorzystaliśmy na zejście do
granicy lasu. Później padało już bez przerwy
do rana.

Dobre duchy sprawiły jednak, że rano mo-
gliśmy schodzić dalej, a Andrzej z Waldkiem,
strzepnąwszy świeży śnieg z namiotu, iść na
szczyt. Po przepakowaniu się na parkingu w

Sulden (1844) ruszyliśmy w kierunku Ortlera (3905) – nie ukrywam – dość wygodnie, bo kolejką
krzesełkową do K2 Hütte (2330). Dalej było mozolne podejście zwykłą ścieżką do Payer Hütte
(3029). Zapowiedź dobrej pogody na następny dzień sprawiła, że schronisko było pełne a „wypo-
czynek” za 25 000 ITL  (15 000 ITL ze zniżką) specjalnie się nie opłacił.

 Za to ranek (400) wstał piękny. Humory dopisywały, chociaż nutki strachu czaiły się tuż, tuż...
W końcu nie codziennie podnosi się poprzeczkę o półtora kilometra! Nijaki początek szybko
zmienił się w ferratę w nieprzyjemnej kruchej skale wapiennej i dużej ekspozycji. Po godzinie
szczęśliwie było już po krzyku, a reszta drogi wiodła – nie oferującym żadnych trudności –
lodowcem. Szkoda tylko, że chmury dotarły na szczyt Ortlera szybciej niż my. Do schroniska
wróciliśmy wczesnym popołudniem, a wieczorem jechaliśmy już w kierunku Stilfser Joch (2758).

Południowy Tyrol pożegnaliśmy rano następnego dnia po noclegu przy dwunastym z czter-
dziestu ośmiu zakrętów na wspomnianą przełęcz. Niech nikogo nie zwiedzie ta wysokość i pozy-
cja drugiej co do wysokości przejezdnej przełęczy w Alpach. Jest tam wiele hoteli, duże parkingi i
kwitnący handel byle czym. Kilka godzin później jechaliśmy już w górę doliny Val Malenco w
kierunku masywu Bernina. Końcówka tej podróży do brzegów jeziora Campo Moro (ok.1800)
była bardzo emocjonująca: wąską, krętą i szutrową drogą, przez kute w skałach tunele. Pierwszą
noc pod Berniną spędziliśmy na polanie w modrzewiowym borze tuż nad parkingiem.

Następny dzień obudził nas obiecująco piękną pogodą. Droga do podnóży Piz Bernina (4049)
wiodła obok dwóch schronisk: Carate Brianca i Marinelli-Bombardieri, przez trzy wysokie progi i
płaski lodowiec Vedretta di Scerscen superiore. Po pobycie w tych niby Włoszech – Południowym
Tyrolu, myśleliśmy, że już będzie po włosku. Tymczasem tu było po retoromańsku. Jak dla mnie
to równie dobrze mogło być po chińsku. Obóz rozbiliśmy na wysokości ok. 3000 m. Ustawienie
namiotu wymagało ułożenia na lodzie kamiennej platformy (2x2m), co jak na wakacje – wcale nie
było wczasowym zajęciem.

Na nasze nieszczęście – tym razem – pogoda utrzymywała się niezmiennie. Podczas gdy
Waldek z Andrzejem podziwiali nieskończone panoramy ze szczytu, mnie i Staszka zwiodła
pozorna bliskość szczytu Piz Sella (3511). Postanowiliśmy zaliczyć go przed kolacją. Góra sama
w sobie była niegroźna, ale hektary rozmiękłego lodowca, które nas od niej dzieliły, poskromiły
naszą pychę, a dziewczyny jak pokazywały nam coś na czole – przed, tak jeszcze bardziej – po,
tym spacerze.

Piętrzące się nad naszymi głowami strome, trzystu-metrowe urwisko dzielące nas od schroni-
ska Marco de Rosa (3597), wywierało nieco przesadzone wrażenie. Ale tak to już jest z nowicju-
szami. Ten fakt „spowolnił” trochę nasze tempo. Droga na szczyt dzieliła się na dwa odcinki:
ferratę do schroniska i skalno-śnieżną  grań szczytową, na której trudność  sprawiał głównie tłok.
Zdjęcie plastikowych butów po czternastu godzinach przyniosło nam prawdziwą ulgę.  Na temat
schodzenia niżej tego dnia nie było dyskusji!...  A tam na dole czekało ognisko i wino w kartonach.
Niech to...!

Chwilowo zatem znaleźliśmy się pod kreską w stosunku do planów, ale do końca następnego
dnia prawie odrobiliśmy straty. Podobno sobota we Włoszech jest fatalnym dniem na robienie
zakupów i dostęp do brzegów Jeziora Como prawie niemożliwy - jak nas zapewniano. A na złość
był to nasz ostatni, zaplanowany dzień w tym kraju. Na szczęście nic z tych rzeczy. Liry wydali-
śmy do ostatniego, a kąpiel w ciepłych do przesady, wodach jeziora sprawiła nam tyle radości co,
wejścia na szczyty. Danka z Anką, mimo moich perswazji z argumentami: od ekologicznych po
karno-finansowe konsekwencje, postanowiły nie tracić tej jedynej okazji do skutecznego użycia
mydeł i szamponów. Mało tego – w końcu i ja uległem tej pokusie. Zabawnie to musiało jednak
wyglądać, jak wszyscy naraz nurkowaliśmy na widok nadpływającej szybko motorówki.

Szwajcaria przywitała nas rzęsistym deszczem i burzą, zdecydowanie opóźniając nasz prze-
jazd. W konsekwencji nie zdążyliśmy tego wieczora dotrzeć na Nufenpass (2478), gdzie umówili-
śmy się z Waldkiem. W ten sposób nasze drogi ostatecznie się rozeszły, lub jak kto woli – rozjecha-
ły. Spotkaliśmy się dopiero po ostatnich wycieczkach, tuż przed odjazdem do domu.

Poza złą prognozą pogody mieliśmy mieć jeszcze jeden kłopot - z zostawieniem samochodu w
Fiesch. Na szczęście na tyłach płatnych parkingów były też bezpłatne place, na których stały
samochody obywateli Unii. Ten przejazd miał dwa nieoczekiwane momenty. Po drodze na  Nufen-
pass mijaliśmy rajd starych samochodów z kierowcami w strojach z początku ery motoryzacji. Jak
te wszystkie cacka lśniły od chromu i błyszczących lakierów?! Jeszcze dziś mam uczucie wstydu,
kiedy sobie przypomnę to błoto z pierwszego noclegu, z którym obwoziliśmy się po tym arcyczy-
stym kraju. O przygodzie z bernardynem na przełęczy nie będę pisał. Była daleka od wyidealizo-
wanych opowieści o tym stworzonku... Drugi moment, to nasze przypadkowe uczestnictwo w
festynie w jednej z mijanych miejscowości. Stanęliśmy tylko, aby posłuchać dętej orkiestry i
zespołów folklorystycznych, a tu masz... Darmocha (czytaj: wino) popłynęła jak z rogu obfitości.
Szkoda, że jeszcze tego dnia chcieliśmy nocować nad brzegiem Aletschgletschera.

To się nam udało i to korzystając z taryfy „spezial Preis für Polen” (11 CHF za przejazd do
pośredniej stacji na Küchboden)! Pan kasjer kolei linowej na Eggishorn okazał się być  i miłym, i
pożytecznym człowiekiem. Poza ulgową taryfą, udzielił nam również informacji o prognozie
pogody na najbliższe dni. Miała być taka sobie i taka była. Nam – obywatelom z dalekiego kraju,
musiało to wystarczyć, ale dawało też nadzieję, że zaplanowaną noc (lub nie zaplanowane noce) w
Mittealetschbiwak spędzimy sami. Wieczorna próba przejścia przez Grosser Aletschgletscher za-
łamała się w obliczu nadciągającej burzy już po piętnastu minutach. Zgodnie z prognozą w nocy
nad Märielesee lało.

Rano mieliśmy więcej szczęścia, ale niebo z każdą chwilą traciło na atrakcyjności. Ten gigant,
w miejscu gdzie go przekraczaliśmy, jest imponujący – ma 2 km szerokości i 800 m grubości. A
jakie szczeliny ?! Mieliśmy ze sobą zapas żywności na pięć dni,  piękny cel w postaci drugiego

...cd str 2



14.02.1996 zginęła w Tatrach, w lawinie jedna z najmłodszych naszych koleżanek Kasia
Ligenza. Miała zaledwie 19 lat i dopiero od roku była w naszym gronie. Zbyt krótko, aby się
zasłużyć i zdziałać wiele dla Koła,  ale wystarczająco długo, aby zdobyć sobie sympatię i trwałe
miejsce w naszym środowisku. Większość z Was - Mamutów zapewne jej nie znała. Ja nie znałem
jej co prawda dobrze, a mimo to trudno mi się pogodzić z jej odejściem, z nieodwracalnością tego,
co zaszło. Pamiętam ją m.in. z pierwszego Rajdu Śladami Mamuta na Górowej, z Beskidu Makow-
skiego, z ostatniego egzaminu praktycznego, z wigilii kołowej, na której życzyliśmy sobie wielu
wspaniałych wyjazdów i z zebrań. Lepiej znali ją na pewno młodsi koledzy i dlatego poprosi łem
jednego z nich – Bystrego, aby napisał dla Was parę słów o Kasi.

Czasu nie da się cofnąć i dlatego pozostaje nam tylko ta jedyna nadzieja, że jest gdzieś tam, po
drugiej stronie COŚ – kraina wszystkich naszych wymarzonych gór, i że tak jak Piotr i jak Dugi
Dugi, Kasia wędruje już po tych wyśnionych górach, wolna od niebezpieczeństw i lęków, lekko i
bez wysiłku, i że kiedyś (oby jak najpóźniej) wszyscy się tam spotkamy. I z taką nadzieją żegnamy
Cię Kasiu. Na razie !

Jacek

Wspomnienie o Kasi
Wielki żal ściska serce, gdy przychodzi połączyć zna-

czenie słowa wspomnienie z postacią młodej, wesołej, try-
skającej życiem i energią dziewczyny. Tatry – góry, który-
mi była zafascynowana i długa tegoroczna zima zabrały ją
nam bezpowrotnie. Jakże krótką okazała się górska droga,
którą zdołała przebyć w swoim życiu. Gdy niespełna trzy
lata temu pojawiła się w klubie, by zapisać się na jeden z
naszych letnich obozów została z nami na dłużej.

Znalazła wśród nas przyjaciół i wartości, które stały się
jej bardzo bliskie. Postanowiła zostać Harnasiem. Z zapa-
łem i uporem przechodziła przez szczebelki drabiny, na
której końcu była nasza przewodnicka blacha. Zaledwie
rok temu Prezes uścisnął jej dłoń i wręczył trójkątną blachę
nr 274. Bardzo przeżywała cały nasz kołowy ceremoniał:

przygotowania, próby, trasę, którą koniecznie chciała przejść samotnie, bez niczyjej pomocy,
przyrzeczenie przewodnickie, samo wręczenie blachy. Stała się młodą, bardzo obiecującą przewo-
dniczką.

Pamiętamy jak później biegała „z wywieszonym językiem”, by pogodzić swoje edukacyjne
obowiązki (francuski) z chęcią bywania choćby parę minut na naszych wtorkowych spotkaniach w
klubie i uczestniczenia w naszym codziennym kołowym życiu.

Ostatniego lata Kasia zdała na studia i uczyła się na pierwszym semestrze intensywnie – by
zdać  egzaminy ze swojej pierwszej sesji jak najszybciej i później od razu pojechać w góry.

Udało się i kilkanaście dni temu wędrowaliśmy drogą ze Szczawnika do bacówki „Nad Wier-
chomlą” w Sądeckim.

Wesoła, roześmiana rozmawiała wtedy z nami m.in. o różnych kołowych sprawach: minionych
imprezach, przyszłym ERG-u, który miała organizować, śpiewała piosenki po francusku, snuła
plany na przyszłość – teraz od razu w Tatry, później Blachowanie, a na początku maja większa
wyprawa w Gorgany, na którą przydałyby się nowe buty „...bo tych starych (skurczonych po
intensywnym suszeniu) to już nigdy ze sobą w góry nie zabiorę !”. Nikomu z nas nawet przez
głowę nie przeszła myśl jak bardzo miała rację tym razem... .

Kasia skarżyła się, że jakoś nikt nie umie jej wymyślić  takiego przezwiska, które by się na stałe
przyjęło „w środowisku”. Dla mnie od pierwszej chwili, kiedy ją zobaczyłem została „królicz-
kiem” i taka już zostanie.

Grzegorz „Bystry” Mentel

się w Wadowicach u Maćka, który montował
wiązania Joli. Nastąpiły telefony do rodziców i
gorączkowe ustalenia jak dostarczyć zapo-
mniany sprzęt. Wprawdzie James Bond jeździł
w jednym z odcinków na jednej narcie, ale Jola
nie miała jakoś ochoty być Bondem w spódni-
cy. W rezultacie cała ekipa pojechała koło połu-
dnia, natomiast ja z Anią pojechaliśmy dopiero
po odebraniu buta i kasku od kierowcy PKS-u,
przez którego zostały one dowiezione z Kato-
wic do Wadowic.
A podsumowując nasz wyjazd, należy stwier-
dzić , że na okres ferii Jasna nie jest najpewniej-
szym miejscem do uprawiania narciarstwa,
gdyż dobre warunki, przy obecnych s łabo
śnieżnych zimach robią się tam dopiero pod
koniec marca lub w kwietniu. Rejon Donova-
lów – bardziej płaski i trawiasty daje większe
szanse na utrzymanie się śniegu w tym okresie.
Jeśli ktoś  w Was zna dobre kwatery w tym rejo-
nie to dajcie znać, mogą się przydać za rok.
Ponadto ceny żywności na Słowacji są już w
zasadzie takie same jak w Polsce, a obsługa w
knajpach coraz gorsza (w Orawskim Podzam-
ku zrezygnowaliśmy po kilkunastu minutach
czekania na przyjęcie zamówienia przy niemal
pustej restauracji !).

Jacek

TO BÊDZIE
X Narciarski „vystup” na Babią Górę Jeża i
Żab oraz wszystkich, którzy zechcą się przy-
łączyć – w terminie zależnym od warunków
śniegowo – pogodowych.
X od niedawna treści zamieszczane w MM
oraz w HR możecie znaleźć również w Interne-
cie na kołowej stronie WWW dzięki Jeżowi i
Darkowi Telindze.

TO BY£O
3 Obóz kursowy w Beskidzie Sądeckim pro-
wadzony przez Radka.
3 20.02. Zebranie połączone z wykładem
kursu o górach Europy.

III RAJD ŒLADAMI

MAMUTA
W tym roku Bystry oraz Redakcja MM

proponuje spotkanie Starych z Młodymi na
WIEWIÓRZYSKU. W sobotę spotykamy się
między godz. 10 a 11 w Karczmie Rzym w
Suchej, skąd Mamuty – poprowadzą trasę w
starym stylu (swoimi ś ladami jak głosi nazwa
Rajdu), a uczestnikami będą Młodzi. Każdy
Mamut ma obowiązek zabrania co najmniej jed-
nego zabytkowego elementu wyposażenia,
stroju lub innego pamiątkowego przedmiotu.

W niedzielę pałeczkę przejmują Młodzi i to
oni będą musieli zapewnić  atrakcje Mamutom.

A wieczorem proponujemy aby Mamuty
pokazały i opowiedziały jak wyglądały, i co
porabiały zanim zmamuciały (pożądane zdję-
cia i slajdy), natomiast Młodzi przedstawią
może jak będą wyglądać i co będą robić  gdy
zmamucieją.

Zapraszamy !

szczytu  Alp Berneńskich i nadzieję na przynajmniej pół dnia pogody. Tymczasem Aletschhorn
(4195) spowijały gęste chmury, a deszcz zaczął padać zaraz po dotarciu do schronu. Mittelaletsch-
biwak, brak w nim obsługi i jego wyposażenie od koców po linę i narty – to prawdziwie mało znany
nam świat. Ku naszej radości nocne niebo rozgwieździło się, co mogło oznaczać tylko jedno – rano
idziemy na szczyt.

...cdn. Tadek Piotrowski

MAMUCIE FERIE NA S£OWACJI
W pierwszym tygodniu ferii cztery rodziny Mamutów oraz jedna zbliżona do mamucich

kręgów wybrały się na narty w Niżnie Tatry, a konkretnie do Liptowskiego Mikulasza. A byli to
oprócz Redakcji – Siuduty, Mroczki, Jola Wolińska i Celina Guzek. W sumie 8 doros łych i 8 dzieci.
Niewielka ilość śniegu zmusiła nas do poszukiwania go aż w Donovalach, gdzie warunki były dużo
lepsze niż na Chopoku. Prócz tego dzieci zwiedziły jaskinie Demianowskie oraz odbyliśmy wy-
cieczkę do fantastycznie zamarzniętego wodospadu w dolinie Prosieckiej.
Wyjazd miał dość burzliwy początek, potem jednak było już znacznie spokojniej. Najpierw świe-
żo zmotoryzowana redakcja poddała się ryzyku dowiezienia jej przez świeżo upieczonego kie-
rowcę w osobie osobistej małżonki Joli do Wadowic. Zaliczyliśmy tylko jeden wjazd w drogę
jednokierunkową pod prąd oraz ok. 24 km. objazd do Oświęcimia, (jak się później okazało prze-
znaczony dla ciężarówek). Najciekawiej było jednak następnego dnia, gdy mieliśmy wyjeżdżać
całą ekipą na Słowację, a tu okazało się, że brakuje nam jednego buta narciarskiego Joli, nie licząc już
kasku dla małej. Co więcej ten jeden but zabraliśmy z pełnym przeświadczeniem, że drugi znajduje
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NIE TAKI DIABE£ STRASZNY
(dokoñczenie)

Pogody niestety wystarczyło nam tylko do przełęczy Aletschjoch (3629), skąd oglądaliśmy
ostatnią panoramę. Dalej, do grani szczytowej, towarzyszyła nam cienka warstwa mgły, przez
którą przezierało jeszcze słońce. Później widoczność spadła do kilku kroków, a śnieg, który niżej
zamienił się w  deszcz, nie opuścił nas do końca. Z powodu tych przykrości i niemałych emocji
pod szczytem, na prawdziwą radość przyszedł czas dopiero w cieple śpiworów.

Pierwszy ranny rzut oka za okno utwierdził nas w przekonaniu, że chyba sobie tu trochę
posiedzimy - lało. Na szczęście z pogodą jest jak kobietą. Kiedy już wszyscy nadrobiliśmy
zaległości w spaniu, jakby na zawołanie zaczęło się przejaśniać . Z początku myśleliśmy, że to
typowa „podpucha” w stylu dyżurnych błękitków, ale z każdą chwilą robiło się coraz piękniej i
dalsze zwlekanie z zejściem trąciło już grzechem. I tak, nie wiedząc, że przed nami krótki okres
najpiękniejszej pogody w czasie całej wyprawy, ruszyliśmy w dół.

Zgodnie z planem ostatnie dwa cele były przeznaczone wyłącznie dla męskiej części ekipy.
Dlatego też miały być realizowane w ostatniej kolejności. Dziewczyny mogły wreszcie oddać  się
celowi, na który specjalnie nie przewidziałem czasu - pracy nad opalenizną. Rozległe mutony na
skraju lodowca w pobliżu Märjelesee były chyba wymarzonym miejscem. Dotarliśmy tam na 1400

i po obiedzie około 1600 wyszliśmy w górę Grosser Aletschgletschera. Przed nami rozpościerały
się olbrzymie przestrzenie pokryte lodem  z chyba nieskończoną ilością szczelin. Jeszcze tego dnia
chcieliśmy dotrzeć do schroniska pod Finsteraarhornem (4273). Pogoda wydawała się być  już
ustalona i poruszaliśmy się dosyć szybko. Przełęcz Grünhornlücke (3286) przekraczaliśmy o
zachodzie słońca. Sceneria była wyjątkowa: absolutna cisza, szczypiący mróz i widoki, jakie w
Alpach oferują tylko Alpy Berneńskie. Na zachodzie ponad Konkordiaplatz - swoistym skrzyżo-
waniem lodowców o powierzchni 400 ha - otoczony delikatnymi chmurkami, Aletschhorn. Na
wschodzie zaś spalony ostatnimi promieniami słońca Finsteraarhorn i pod nim tonąca już w mroku
dolina lodowca Fieschergletscher. Do Finsteraarhornhütte dotarliśmy przed 2200. Tłok w schroni-
sku (za 20 CHF ze zniżką) nie sprzyjał wypoczynkowi, ale znaczył jedno: na jutro zapowiedziano
dobrą pogodę!

I tak rzeczywiście było. Wstaliśmy na „komendę” - tak jak to jest w zwyczaju we wszystkich
podszczytowych schroniskach alpejskich. Było jeszcze ciemno. Jak zwykle na starcie traciliśmy z
powodu gotowania w tzw. „własnym zakresie”, ale na trasie dogoniliśmy czołówkę. Chociaż
słońce wschodziło z drugiej strony naszej góry, to to, co działo się wokół było prawdziwym
szaleństwem natury. Góry na codzień biało-niebiesko-szare na kilka chwil zrobiły się pomarańczo-
wo-czerwono-brązowe. Niezwykła przejrzystość powietrza ponad zalegającymi doliny chmurami
sprawiła, że Alpy Walijskie i oddalony o 130 km Mont Blanc, mieliśmy jak na dłoni. Na szczycie,
który osiągnęliśmy po trzech i pół godzinie marszu ok. 800, panowała prawdziwa „sielanka”.
Wszyscy jakby zapomnieli o schodzeniu i tylko helikopter, który w tym czasie dwukrotnie kontro-
lował okolice szczytu, przypominał, że nie jesteśmy na plaży. Do schroniska zeszliśmy jeszcze
przed południem. Przez chwilę zaskoczyła mnie pustka jaką zastaliśmy. Pamiętam z innych wy-
cieczek, że w pogodne dni do podszczytowych schronisk przychodziły tłumy zwykłych tury-
stów. Ta odmienność jest specyfiką schronisk położonych w głębi Alp Berneńskich. Dotarcie do
nich jest już samo w sobie trudną wycieczką lodowcową. Powrót przez rozmiękłe pola firnowe i
setki szczelin odebrał nam resztki sił. Do namiotu dotarliśmy po 1900, a w nocy znowu lało.

Do Fiesch wracaliśmy ścieżką biegnącą ponad czołem lodowca Fieschergletscher. Jest tam
jedno miejsce budzące prawdziwy podziw dla sił przyrody. Rzeka wypływająca spod lodowca
wycięła w twardych skałach głęboki kanion pełen huku i rozpylonej wody. Szybkim „stopem”
zjechaliśmy do Fiesch i wieczorem dotarliśmy na znajomy sprzed dwóch lat, parkingu w Randa,
gdzie stał już samochód Waldka. To było w piątek jedenastego i mieliśmy absolutne minimum czasu
na zdobycie Weisshornu (4505). A tymczasem w nocy zaczęło znowu padać.

W sobotę rano nic się nie zmienia i nic nie zapowiada zmian. Leje i leje... W południe decydu-
jemy się już na powrót. Chcemy tylko poczekać na przerwę w opadzie, by zwinąć namiot i zejść
na parking. W końcu się to udaje, ale kiedy niebo trochę zaczyna się rozjaśniać, podejmujemy
desperacką decyzję. Startujemy z poziomu Morskiego Oka (1400), Weisshornhütte leży 400 m
wyżej niż Rysy, jest 1600, mamy ciężkie wory i dwa tygodnie w nogach!  Noc dopada nas 200 m
poniżej schroniska i niestety znowu zaczyna padać. Klniemy...

Nierozważne wysadzenie głowy z namiotu w środku nocy i... Jeszcze jedno zaskoczenie  w
czasie tego wyjazdu: na niebie znowu są gwiazdy! O spaniu nie ma już mowy - wstajemy. 430 to jak
na Weisshorn już bardzo późno, ale kto się tego spodziewał. Mijamy uśpione schronisko i chwilę
później widzimy światła tych, którzy pewnie w nim spali. Są już bardzo wysoko, w ścianie
wyprowadzającej na grań. Przez jakiś czas możemy je obserwować i zauważamy ze zdziwieniem
i zaniepokojeniem, że tkwią ciągle w tym samym miejscu. Ta zagadka wyjaśni się nam dopiero
wysoko na śnieżnej części grani pod szczytem. Podchodzimy pod skalny uskok, jest jeszcze
ciemno, pod nogami czerni się szczelina brzeżna. Skok, trawersujemy w kruchym eksponowanym
terenie i nagle ścieżka się kończy - jesteśmy w d... A to dopiero początek! Wracamy, znajdujemy
właściwą drogę i wychodzimy ponad uskok na rozległe, pochyłe pole śnieżne prowadzące pod
ścianę. Rozjaśnia się i ... niestety - i z góry, i z dołu nadciągają chmury. Wchodzimy w skały, z
Matterhornu widać  już tylko wąski wycinek między dolnym i górnym pułapem chmur. Jeszcze
jedno pole śnieżne i jesteśmy u stóp ściany, w której widzieliśmy światła naszych poprzedników.

BLACHOWANIE - 96
Potrójna 24 - 25. 02

W tym roku mieliśmy tylko dwóch blacho-
wanych - Adama Wieczorka (blacha nr 279) i
Olka Gomolę (blacha nr 280). Impreza zgroma-
dziła w sumie ok. 60 osób w tym 34 Harnasi.
Byli też przedstawiciele AKPG z Bielska oraz
SKPB z Katowic. Radek i Maciek przyprowa-
dzili z Wadowic grupę tegorocznych kursan-
tów. Samo blachowanie odbyło się przy skałce
w pobliżu chatki. Około 22.00 wróciliśmy do
chałupy, gdzie czekały nas niestety tylko 3 tor-
ty. Tym niemniej każdy coś niecoś chyba wy-
walczył, gdyż torty miały słuszną średnicę. Ze
względu na znane Wam smutne wydarzenia,
program artystyczny został nieco zmieniony.
Nowi przewodnicy zaprezentują go być może
w pełnej wersji przy innej okazji. Tymczasem
pokazali nam slajdy z imprez kursowych, Ra-
dek odczytał - ubarwiony zapewne - opis kur-
sowego przejścia kondycyjnego, a potem w
celu wzajemnego poznania się wszystkich ze
wszystkimi przedstawiono nam nowych kur-
santów, a my z kolei musieliśmy przedstawić
pokrótce wg kolejności blach swych „następ-
ców”. Potem nastąpiło śpiewanie, które zakoń-
czyliśmy o 4. Do końca dotrwała głównie stara
gwardia (nie licząc np. Paskudy) co potwierdza
mój postulat wprowadzenia obowiązkowej
„imprezy kondycyjnej”. Począwszy od star-
szych roczników byli: Kajetan, Mariusz Hant-
ke, Jelon, Stasiu Sikor, Jacek Ginter, Belfegor,
Jasiu Kowalik, Tadzik Piotrowski, Maciek Siu-
dut, Nowy, Raketa, Jamnik, Jola i Sławek No-
wiccy, Żaba, Marek Franke, Robert Kumięga
(przybył niemal prosto z RFN), Alojz, Adam
Bartyzel, Machulicz, Radek, Jeż, Grażka, Luś-
ka, Kolczasta, Daniel, Pepe, Paskuda, Chomiś,
Magda Hassa, Zbyszek Lekasz, Magda Mar-
czak, Bystry, Sebastian.

J.G.

Marzec 96

Dla zainteresowanych podajemy Internetowy
adres kołowej strony www:
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gdzie m.in. znaleźć można bieżące numery
MM.
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TO BY£O
4 27.02 Radek streścił nam artykuł z „Prze-
glądu dermatologicznego” na temat historii cho-
rób wenerycznych z uwzględnieniem ich wę-
drówek po Europie (aspekt turystyczny !?).
Konkurs o zamkach Podtatrza.
4 5.03 prelekcja ze slajdami Bystrego i Seba-
stiana o Górach Rodniańskich zimą i latem.
4 12.03 Magda Marczak i Marek Włodar-
czyk pokazali slajdy i opowiedzieli o swojej
wyprawie motocyklem do Szkocji. Zaintereso-
wani mogą przeczytać o tym w obszernym ar-
tykule Marka w „Świecie motocykli” z 03. 96.
4 23-24.03 Rajd na Powitanie Wiosny z za-
kończeniem na Lasku dla szkół średnich;  VI-te
slajdowisko u Rafiego Suwińskiego w Jaworzu
połączone z imprezą poślubną. W związku z
tym informujemy, że zwolniło się miejsce na
liście rankingowej, na której liderem pozostaje
nadal Jasiu Kowalik; urodziny Magdy Hassy
pod Choczem.

Ku naszemu zdziwieniu spostrzegamy schodzących z góry ludzi. Coś nam nie pasuje. Według
przewodnika wejście na szczyt ma trwać 7 godzin. I albo ten czas jest przesadzony, albo oni wyszli
przed północą. A może są tacy szybcy...? Wchodzimy w ścianę i kilkanaście minut potem grzę-
źniemy w pionowej kruszyźnie. Właściwa droga została na lewo. Doskonałe skały na Finsteraa-
rhornie trochę nas rozpuściły. Robi się gorąco! O wycofie do tyłu tą samą drogą nie ma mowy.
Musimy wspinać się dalej. Jakakolwiek asekuracja nie ma sensu w tej bibliotece, a lina tylko
przeszkadza. Trwa to w nieskończoność. Wreszcie krawędź ściany i kopczyk. Odetchnęliśmy ...
To musiało być to miejsce, w którym widzieliśmy nieruchome światła poprzedników.

Dalej jakiś  czas jest łatwo - ale nużąco, aż do początku grani, do tzw. „stopnia śniadaniowego”
(3916). Nazwa bardzo udana, chce mi się jeść jak cholera. Teraz mamy skalną grań, która trochę nas
odpycha. Próbujemy obejść pierwszy uskok i trafiamy w takie g... pod nogami, że chce się płakać.
Historia się powtarza. Do tyłu nie można. Jakoś wracamy na grań i więcej nie próbujemy jej
opuszczać. Od dawna już widać tylko na kilkanaście, czasami kilkadziesiąt kroków.

Pod koniec skalnej części grani mija nas schodzący samotny alpinista. Jesteśmy już na grani
śnieżnej  i tu wyjaśniają się nam poranne zagadki. Przed sobą mamy tylko jedne ślady w dół.
Pogoda pogarsza się, zaczyna padać drobny śnieg. Grań z każdym metrem staje mocniej dęba a
szczyt jeszcze ciągle daleko. Do śniegu dołącza wiatr, czas ciągnie się okrutnie, aż wreszcie osiąga-
my skałki podszczytowe i szczyt - jest wyjątkowo ostry, jak wierzchołek graniastos łupa. Jest
czternasta, mamy zupełnie dosyć.

Tym razem nie ociągamy się ze schodzeniem. Śniegu przybywa coraz szybciej i makabrycznie
klei się do raków. Śnieżyca przypomina raczej środek zimy niż sierpień. Robi się nieprzyjemnie,
ręce marzną, kleją się do skały! Najtrudniejsze miejsce pokonujemy zjazdem. Wreszcie lądujemy
na „stopniu śniadaniowym”. Koniec grani i koniec zasadniczych trudności. Przestaje padać i wi-
doczność trochę się poprawia. Do namiotu docieramy po 2100. Obrywa nam się od dziewcząt za
spóźnienie, ale wszyscy cieszymy się, że dobrnęliśmy szczęśliwie do końca. Plan zrealizowany
na „6”!!!

I znowu dla odmiany w zejściu towarzyszyło nam słońce. Na parkingu spotkaliśmy Waldka i
Andrzeja. Opowiedzieli nam o swoich bojach na Lagginhornie, Weissmiesie i Duforspitzu - my im
o naszych i ruszyliśmy w drogę. Wieczór spędziliśmy w Luzernie, a noc w okolicy jeziora Walen-
see - jeszcze w Szwajcarii - skąd następnego dnia jednym ciągiem dojechaliśmy do Bielska.

W wyjeździe uczestniczyli: Anna Sowa, Danuta Tarasek, Stanisław Sikora i Tadeusz Piotrow-
ski, oraz równolegle: Waldemar Kubiczek i Andrzej Wróbel.

Tadek Piotrowski

RAJD ŒLADAMI MAMUTA - 16-17.03.96
Rok temu pisząc o dość kameralnym wówczas Rajdzie Śladami Mamuta stwierdziłem, że do

trzech razy sztuka. I chyba wreszcie udało się zrobić tę imprezę z grubsza tak jak miała ona
wyglądać w założeniach. Wprawdzie przed imprezą byłem zawiedziony, że wielu z Was nie może
pojechać, gdyż liczyłem na większy udział Mamutów, niemniej przyjechało za to parę osób
niespodziewanych.

Dobrym pomysłem było zrobienie mety u znamienitego Mamuta - Wiewióra. Główna trasa
miała swój początek w karczmie w Suchej skąd po śniadaniu, o s łusznej porze tuż przed połu-
dniem, poganiani przez Jasia K. ruszyliśmy pod Magurkę. Pozostali uczestnicy podążali różnymi
trasami w mniejszych podgrupkach, w większości na nartach. U nas tempo nadały Jola z Paskudą,
w związku z czym zaproponowałem zmianę nazwy imprezy na Bieg Śladami Paskudy. Pogoda
była słoneczna, choć mało widokowa, a nasza droga wprawdzie po śniegu, ale wydeptana lub
wyjeżdżona. Po wizycie w sklepiku pod Magurką sforsowaliśmy mozolne podejście na Kiczorę,
gdzie zalegliśmy na chwilę, a Raketa z Jasiem usiłowali zrobić strusia Paskudzie.

Następnym punktem pośrednim była siedziba Watrowskiego Mamuta Andrzeja Zdyry, który
powitał nas bardzo serdecznie i zapraszał na dłuższy pobyt i wspólne śpiewanie. Tamże spotka-
liśmy Radka z kursantem, którzy przybyli z Lachowic na nartach. Po 1600 musieliśmy ruszyć
dalej, aby po mozolnym podejściu na grzbiet Wełczonia dotrzeć ok. 18 na Wiewiórzysko.

Pulpę makaronową zjedliśmy jeszcze w chałupie Wiewióra, ale na główną imprezę przenieśli-
śmy się do chałupy Wióra, tam gdzie odbywało się rok temu blachowanie. Okazało się bowiem, że
jest nas już 23 osoby nie licząc trójki dzieci. Rozpoczęliśmy od grzańca, którego były niestety
symboliczne ilości. Kolejnym punktem imprezy była dyskusja nad zaproponowanym przeze
mnie algorytmem obliczania współczynnika zmamucienia oraz wartościami granicznymi tego
współczynnika. Każdy mógł obliczyć sobie swój współczynnik przy pomocy specjalnego przy-
rządu i wpisać go na specjalny znaczek. Mamuty otrzymały również odznaki „Turysty Seniora",
a młodzi odznakę „Siedmiomilowe Buty". Algorytm zapisany w języku C zamieszczam obok.

Proponowano różne modyfikacje algorytmu np. odliczenia za udokumentowaną kochankę,
obniżenie lub podwyższenie granicy 40 punktów itp.

Potem nastąpiło oglądanie starych zdjęć i slajdów, m.in. Wiewióra z pierwszego Kołowego
wyjazdu w Pirin i Riłę. A potem Wiewiór zainicjował śpiewanie kontynuowane do 3 nad ranem
przez Żabę i niżej podpisanego.

W niedzielę, w drodze powrotnej nastąpiło jeszcze jedno spotkanie większości uczestników u
Siudutów.

A oto wszyscy uczestnicy rajdu: Wiewiór z żoną Aśką i dziećmi, J.Kowalik, Raketa, Lila,
Luśka, Bystry, kursant Krzysiek (Ptaś), Paskuda, Jola i  Jacek G., Maciek, Ania i Kuba Siudut,
Żaba, Jeż, Radek, kursant, Jacek Piec z Gośką, Aśka Mroczkiewicz z Jurkiem, Grażka z Tomkiem.

Jacek Ginter

TO BÊDZIE
PLANY KURSU:

X 12-14.04 wyjazd w Tatry.
X 20.04 - impreza na orientację ze Śliwą w
Lachowicach.
X 21.04 - Kraków z Paskudą i Jurkiem Kapło-
nem.
X 27.04 - 5.05 wyjazd z Paskudą i prezesem
w Sudety.
X 10 - 12.05 Beskid Makowski.
X 18 - 19.05 warsztaty ekologiczne i zwie-
dzanie Bielska.
X 25 - 26.05 wyjazd w skałki.
X 15 - 16.06 Florajd z Chomisiem.
X początek lipca - obóz kursowy w Wyspo-
wym, Gorcach, Sądeckim.
X Niedoszły Harnaś Maciek Morgun zapra-
sza na 1.05.96 na tzw. „gruntówę” (odmiana
parapetówy) w Beskid Niski na właśnie zaku-
pioną działkę w Nowicy (po poł. stronie Ma-
gury Małastowskiej).
X Trwają przygotowania do akcji lato. Rada
próbuje załatwić  dofinansowania z centralnych
funduszy. Na razie planowane są 2 obozy w
Tatrach oraz kilka w B. Niskim i Bieszczadach.
X Powoli tworzy się Komitet Organizacyjny
30-lecia. Chętni do pomocy w przygotowa-
niach proszeni są o zgłaszanie się.

Algorytm obliczania współczynni-
ka zmamucienia:
int  wsp_zmam; /* współczynnik zmamucienia */
int  wiek;      /* wiek osobnika w latach */
int  staż;         /* staż osobnika w SKPG w latach */
int  sam, małż, il_dz; /* samochód, małżeństwo,
                                     ilość  dzieci */
wsp_zmam = wiek + staż;
if (sam = = TRUE) wsp_zmam++;
if (małż = = TRUE) wsp_zmam++;
wsp_zmam += il_dz;
if (wsp_zmam > 60) printf (" Jesteś dinozau-
rem");
else
  if (wsp_zmam > 40) printf ("Jesteś mamutem");
  else printf (" Jesteś dopiero kandydatem na ma-
muta");
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Kwiecień 96 JEDEN DZIEÑ W MA£EJ FATRZE
Minione wakacje spędziłem na Słowacji. Po raz drugi z kolei - pod namiotem, jak Pan Bóg

przykazał. Gdzie i jak - w jednym z następnych „MM”-ów. Dziś parę wrażeń z wycieczki w
Małą Fatrę, odwiedzaną przez Niemców, Holendrów, Francuzów, Polaków, a nawet czasem przez
Słowaków. Zupełnie przyzwoite „kwatery prywatne” (po s łowacku to się pisze „Freie zimmer”...)
w Terchovej i okolicy można złapać, nawet tuż przed sezonem, już od 80,- KS za łóżko.

Ponieważ dzień był upalny i w dodatku wtorek, a w grupie przeważały dzieci średnich klas
szkoły podstawowej, założeniem było: minimum nudnego deptania stoków - maksimum wrażeń i
atrakcji.

Przed południem obskoczyliśmy Diery: najpierw dolne, potem Nowe, a że dobrze szło - na
końcu również Górne, od Podžiaru do odboczki szlaku pod Południowymi Skałami. Chociaż był to
już koniec lipca, udało się nam jeszcze dopaść parę „kwiatków”. Wprawdzie po mojej ulubionej
zarzyczce górskiej (w sensie kwiatka...) pozostało jedynie potomstwo nie całkiem jeszcze dojrzałe,
ale spotkaliśmy jeszcze trochę storczyków, a na łączkach pod Południowymi Skałami nawet do-
rodne lilie złotogłów. Dzieciom najbardziej podobały się, rzecz jasna, drabinki. Mnie - to, że
pomimo upału było chłodno i że na parkingu w Štefanowej nie było tłoku (ani nawet faceta pobie-
rającego opłaty). Co się dzieciom nie podobało? Ano to, że tych drabinek było tak mało, że były
takie łatwe i że w ogóle cała zabawa nie zaczynała się już tuż obok parkingu (ale w ogóle to było
nieźle...). U mnie minus, i to duży: w żadnym kiosku czy bufecie nie znalazłem jednego folderu
reklamującego te góry, ani nawet - nie uwierzycie! - przyzwoitej pocztówki. Pod tym względem
Vratna przegrywa nie tylko z Zakopanem, ale nawet z Brenną.

W tym miejscu warto wtrącić dygresję specjalnie dla „mamutów” przywiązanych do starych
map. Szlaki w rejonie Rozsutców ciągle się zmieniają! Nie ma już np. dawnej niebieskiej pętli:
Štefanova - Poludňové skaly - Skalné mesto - Štefanova. Pozostał z niej jedynie kawałek od
Štefanovej do Hut, przemalowany teraz na zielono jako przedłużenie wspomnianej już żółtej
odboczki z Górnych Dier. Zniknął również dawny żółty łącznik od Poludňovych skal do wylotu
górnej części Górnych Dier - tzw. Tesnej rizni, przerobiony później na zielony szlak, wyprowa-
dzający wprost na siodło Medzirozsutce. W ten sposób ani Poludňové skaly ani Skalné mesto nie

REDAKCYJNE MARUDZENIA
NA TEMATY OGÓLNE

Ponieważ zostało mi nieco wolnego miejsca
postanowiłem napisać parę słów o aktualnej
sytuacji w Kole. Wprawdzie każdy kolejny
numer MM ma służyć  temu celowi, ale nie za-
wsze komuś , kto nie ma bieżącego kontaktu ze
środowiskiem łatwo jest wyrobić sobie cało-
ściowy obraz na podstawie wyrywkowych in-
formacji.

Ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że nie
jest źle, choć mogłoby być lepiej. Koło ma chy-
ba za sobą dość krytyczny okres ciągnący się
gdzieś od połowy lat 80-tych. Był on moim
zdaniem związany ze zmianą pokoleń. Był taki
okres, gdy młodzi zastawali w Kole starsze
pokolenie, które nie wykazywało już wystar-
czającej aktywności aby sprawy szły do przo-
du, ale nie ustępowało też miejsca zbyt zresztą
pasywnej młodzieży. Potrzeba było, aby mło-
dzi zaczęli Koło odbierać jako coś swojego, a
nie coś do czego są tylko dodatkiem. I coś takie-
go nastąpiło na przełomie lat 80 i 90-tych dzięki
kursom prowadzonym przez Żabę i Alberta,
po których trafiło do Koła wielu do dziś aktyw-
nie działających ludzi. Koło ewidentnie się
odmłodziło i ci młodzi zaczęli o nim decydo-
wać, zaczęli tym Kołem „być”. Dziś Koło to
nie takie postaci (z całym dla nich szacunkiem)
jak np. Gerd, Antek, Zinger, Borek, Milimetr,
Tomaszek, czy Belfegor, ale zupełnie nowe i
chyba równie barwne osobowości jak Jeż, Śli-
wa, Radek, Marek Świech, Kolczasta, Paskuda,
Lila, Zbyszek, Bystry i wiele innych osób. Co
prawda ta zmiana pokoleń, nie odbyła się bez
negatywnych następstw. Nastąpiło bowiem
pewne osłabienie tradycji, w miejsce których
nie zawsze powstawało coś nowego. W
którymś momencie, starsze pokolenie nie prze-
kazało chyba młodym wszystkiego tego, co sta-
nowiło o tradycji naszego Koła. Nastąpiło też
ewidentne rozdrobnienie środowiska. W miej-
sce dużych, wspólnych imprez modne stały się
małe, kameralne wyjazdy w podgrupkach.
Możnaby długo analizować przyczyny tych
zjawisk, ale nie o to teraz chodzi. Wydaje mi
się, że te negatywne tendencje udało się nieco
odkręcić, choć jest jeszcze wiele do zrobienia.
Z tego co widzę, ludzie zaczęli spotykać się i
jeździć w bardzo różnych układach i w więk-
szych grupach, a takie imprezy jak ERG zaczę-
ły mieć zwolenników również wśród młodsze-
go pokolenia. Być może jest w tym też jakaś

zasługa kilku z nas, mamutów, którzy uparcie trzymają się na powierzchni i starają się przemycać
idee integracji środowiska, zarówno w ramach obecnego pokolenia jak i pomiędzy młodszym i
starszym pokoleniem, gdyż te rzeczy wydają nam się bardzo cenne i ważne.

Jeśli chodzi o zainteresowania wśród młodszych Harnasi, to przeważa nadal frakcja zwolenni-
ków gór lesistych i nie za wysokich oraz bacowań. Nowością jest frakcja kolarska (KoszMarek,
Śliwa, Haczyk, Adam Wieczorek (kolarstwo górskie), Radek (kolarstwo nizinne). Brakuje nato-
miast frakcji wysokogórskiej. Dość popularna w latach 80-tych tendencja do doskonalenia swoich
umiejętności w zakresie wspinaczki i wysokogórskiej turystyki zimowej zanikła. Osoby, które
mogły szkolić innych w tym zakresie, takie jak Belfegor, Maciek Siudut i inni zrobiły kiedyś bardzo
wiele dla swoich kolegów z Koła prowadząc wiele zimowisk i wyjazdów i miały prawo zająć  się
swoimi sprawami. Nadal zresztą poświęcają swój czas prowadząc np. zimowe wyjazdy dla kursu.
Ich wychowankowie też już nie działają aktywnie, natomiast ci z nieco młodszych, którzy sami do
czegoś doszli w tym względzie nie pomyśleli o tym, aby wychować sobie następców i partnerów.
I w związku z tym teraz, gdy Alpy stoją przed nami otworem, brak jest osób, które mogłyby
poprowadzić jakiś ambitniejszy wyjazd w te góry, choć chętnych zapewne byłoby wielu.

Jest natomiast kilka osób, które chętnie prowadzą obozy i wycieczki w bliższych i łatwiej-
szych rejonach, choć niestety jest wśród nas również wielu takich „przewodników”, którzy nie
poprowadzili jeszcze niczego i jakby nie mają zamiaru, a szkoda.

Niepokój o przyszłość może też budzić niewielka ilość osób, która przyszła do Koła w latach
91-96. Kursy w tych latach kończyło 2 do 8 osób, a w sumie 28 osób w ciągu 6 lat. Jedyną nadzieją,
że za parę lat nie nastąpi z tego powodu kolejny kryzys jest to, że jest wśród tych ludzi spory
procent osób rzeczywiście aktywnych, oraz że kolejny kurs wypadnie lepiej niż poprzednie.

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast to, że ludzie zaczęli wyjeżdżać  już nie tylko na baco-
wania w Beskidy i ewentualnie na Słowację, ale również w góry Europy i świata. A zaczęło się to
w sumie dość niedawno. Oczywiście były nieliczne osoby (jak np. Żaby), które już wcześniej,
dość  konsekwentnie skierowały swe zainteresowania w stronę np. Alp, jednak dopiero od jakichś
2 lat zaczęło się to rozwijać  na większą skalę. Zaczęto jeździć w Beskidy Wschodnie - Czarnohorę,
Gorgany, Bieszczady, do Rumunii w Góry Rodniańskie i Retezat, do Turcji, w Dolomity. Należy
też napisać o największych przedsięwzięciach czyli wyprawach Agnieszki, Śliwy i Haczyka do
Pakistanu i Chin oraz do Ameryki Południowej. Jak widać jest tego sporo, a nie jestem pewien czy
wymieniłem wszystko i co ważne, coraz więcej takich wyjazdów organizują sobie sami młodzi.
Szkoda, że ta eksploracja terenów zupełnie dla tego pokolenia nowych, nie owocuje działalnością
przewodnicką w postaci zupełnie nowych obozów dla klientów z zewnątrz. Kiedyś tak to było, że
Kołowe wyjazdy w nowe rejony kończyły się często otwarciem nowych szlaków w ramach akcji
letniej.

Ciekawi Was też zapewne kto z Mamutów pojawia się jeszcze na zebraniach i imprezach. Otóż
całkiem na bieżąco obecne są takie osoby jak Kajetan, Maciek Siudut, Jasiu Kowalik, Nowy,
Raketa, Dziouszka i Boguś Krztoń, Żaba, Sławek Nowicki. Od czasu do czasu wpadają na zebrania
Mirek Barański, Stasiu Krawiec, Roma, Antek John, ostatnio również Belfegor. Wpadał też czasem
Tomaszek, zanim nie zmienił miejsca zamieszkania. Kto bywa na wyjazdach staram się pisać na
bieżąco, więc zapewne wiecie.

I tak to w dużym skrócie wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy. Jeśli ktoś z czytelni-
ków widzi to inaczej chętnie zamieszczę każdą wypowiedź.

Jacek Ginter

cd str. 2



TO BY£O
4 29-31.03 Redakcja z rodziną, Siuduty i
Jeż wybrali się na narty na Chopok. Artykuł
o tym wyjeździe (który nie zostanie napisa-
ny) możnaby zatytułować  np. tak: "O tym
jak pan policjant uczył redakcję wymiany
żarówki w samochodzie, jak Siudut chciał
zabić Jeża każąc mu zjeżdżać z Chopoka na
nartach, jak Jeż złamał nartę wysiadając z
wyciągu, jak redakcja wychodziła z siebie
próbując oduczyć swoje potomstwo jeżdże-
nia pługiem, jak Siudut i Jola dmuchali w
elektroniczny balonik". A tak w ogóle, to
warunki były świetne i polepszały się z go-
dziny na godzinę.
4 5-9.04 W Rajdzie Wielkanocnym Radka
uczestniczyło 9 osób, a impreza odbyła się
w Beskidzie Sądeckim w paśmie Prehyby
przy pięknej, słonecznej pogodzie. Uczest-
nicy polecają bacówki na stokach Starego
Wierchu (boczne ramię Prehyby opadające
nad Szlachtową i Jaworki).
4 12-14.04 odbył się wyjazd szkoleniowy
kursu w Tatry, do dol. Kościeliskiej prowa-
dzony przez Belfegora. Udział wzięło zale-
dwie trzech kursantów.
4 23.04 - Jeż pokazał na zebraniu odpo-
wiednio wg niego odleżałe slajdy z Bie-
szczadów Wschodnich, po których wędro-
wał z Darkiem -Cieciem Telingą i Raketą nie-
całe 2 lata temu.

TO BÊDZIE
X 1 - 5. 05 - prócz kursowego wyjazdu w
Sudety, na który wybiera się m.in Redakcja z
rodziną, prowadzonego przez Paskudę i Zby-
szka,  Harnasie wybierają się  głównie w Beskid
Niski z metą u Maćka Morguna, a także w Ru-
dawy Słowackie (Jasiu Kowalik z ekipą).
X Organizatorami tegorocznego ERG-u będą
Lila Cader, Bystry i Maciek Morgun. Ter-
min ERG-u 28-29.IX, rejon Beskid Niski.
Trwają poszukiwania odpowiedniego obiektu,
w związku z czym, jeśli ktoś zna dobre miejsce
w tym rejonie, to prosimy o informacje. Redak-
cja ma nadzieję, że już w następnym numerze
będzie mogła podać bliższe dane.
X Nowy planuje wakacyjną wyprawę do
Maroka i zaprasza chętnych - 3 tygodnie na
przełomie sierpnia i września, przelot samolo-
tem, koszt ok. 20 mln.
X Rada pracuje dość intensywnie nad przy-
gotowaniem akcji lato. Planowanych jest ok. 10
obozów o charakterze zarówno wędrownym
jak i pobytowo wędrownym (a także rowero-
we) w Polsce i na Słowacji. Wśród prowadzą-
cych są m.in. nowoblachowani przewodnicy
Adam i Olek.
Drogie mamuty! Jeśli macie możliwości lub po-
mysły w zakresie reklamy lub dystrybucji na-
szej oferty, zwłaszcza w innych rejonach Pol-
ski niż Śląsk to prosimy o pomoc, gdyż dobrze
by było aby tegoroczna akcja zakończyła się
pełnym sukcesem.
X Prezes zaproponował zorganizowanie za-
wodów skałkowych o swój czyli Prezesa pu-
char. Termin i miejsce nie są na razie znane.

BESKID MAKOWSKI
 10-12.MAJA 96

Tegoroczny Beskid Makowski będzie zawierał, jak już się ostatnio zdarzało elementy geologii
przygotowane przez Maćka Siuduta. W związku z tym trasa zahaczy nieco o Beskid Mały, co
mam nadzieję nie będzie Wam przeszkadzać. Zaczynamy z Inwałdu, podobnie jak kilka lat temu
i  w drodze na pierwszy biwak oglądamy wapienny kamieniołom pod Wapienicą. Pierwszy biwak
przy żółtym i zielonym szlaku na polance z kapliczką na drzewie (przed odejściem zielonego na
Gancarz). W sobotę podążymy przez Kaczynę i Ponikiew do skałek pod Żarem i Kamieniem, a
potem do doliny Skawy. Być może zaliczymy Jaroszowicką Górę i może uda nam się odnaleźć

Mysiorową Jamę, czyli jedyną w B.M. jaskinię. Będziemy też chcieli
obejrzeć unikalną obrotową kapliczkę na Chełmie, która została tam po-
nownie ustawiona przed kilku laty. Stamtąd udamy się bądź do Kalwarii,
bądź przez Mioduszynę do Suchej. Zabieramy jak zwykle sprzęt biwako-
wy, produkty na pieczonki i wszelkie amulety odpędzające złą pogodę,
aby nam nie lało jak rok temu. Proponowany wyjazd w piątek 10.05.96 o
16.08 z Katowic do Bielska. Z Bielska o 17.41 do Inwałdu. UWAGA! Ja i
Maciek będziemy czekać na stacji w Inwałdzie.

P.S. Machulicz urządza w tym samym czasie trasę kajakową przeło-
mem Skawy z Suchej (lub Skawców) do Zatora! Może się spotkamy.

Jacek Ginter

DZIEÑ DZIECKA  1 - 2 CZERWIEC 96
Po zapowiedziach Redakcji, iż w tym roku zrzeka się organizacji Dnia Dziecka, zadania tego

podjął się Marek Zygmański - Belfegor. Impreza odbędzie się 1-2 czerwca gdzieś w skałkach.
Miejsce podane zostanie w kolejnym MM. Na pewno będzie możliwość zarówno noclegu pod
dachem jak i pod namiotem.

są dostępne dla turystów. Warto również pamiętać, że czerwony szlak trawersujący Wlk. Rozsutec
jest otwarty dla turystów jedynie od 1 lipca do 30 września. Wniosek: kupić mapę nowej edycji
(wydatek w granicach 55,- KS).

Po obiadku w knajpce w Štefanovej (znowu minus: nie dla wszystkich starczyło „palačinek” z
czekoladą...), u stóp Południowych Ścian, przenieśliśmy się na lewy brzeg Varinki. Cel: Zbójnicki
Chodnik. Wprawdzie dzieci, rozleniwione po obiedzie, na parkingu w Tiesňavach gremialnie za-
protestowały („Znowu pod górę!...”), ale strajk został stłumiony, a spacyfikowana dzieciarnia
ruszyła, chcąc - nie chcąc, ścieżką wznoszącą się między skalnymi turniami. Metrów przybywało
wolno, za to znacznie szybciej ubywało napojów. Na Malých nocľahoch mieliśmy 1000 m n.p.m.
i zerowy poziom w bidonach.

Na szczęście odtąd - już tylko w dół! Dzieciska ruszyły z kopyta. Na samym początku szlaku
na ziemi leżały dwa drągi, jakby tarasując drogę, ale ścieżka była wyraźna, taka, jaką ją pamiętałem
sprzed wielu lat. Drogowskaz pokazywał kierunek: Vyšné Kamence. Dopiero niżej widać było, że
szlak jest mocno zniszczony: liczne osuwiska gruntu, metalowe kątowniki, formujące kiedyś stop-
nie, powyrywane z podłoża, a z ziemi sterczą mocujące je wielkie, stalowe pręty. Znaki widoczne,
ale od dawna nie odnawiane. Na szczęście łańcuchy, ubezpieczające trawers nad górnym fragmen-
tem wąwozu Obšívanka, były całe. Cudowna skalna sceneria i „momenty” całkowicie wyparły u
dzieci znużenie niedawnego podejścia. Kiedy zeszliśmy na dno wąwozu, którym płynął upragnio-
ny (dosłownie!) potok - szczęście było pełne. Zorganizowaliśmy sobie nawet krótkie zajęcia
praktyczne z hydrotechniki i budownictwa wodnego zakończone - a jakże! - efektownym pokazem
katastrof zapór wodnych.

Trochę nie dawał mi spokoju fatalny stan dopiero co przemierzonego szlaku. Sięgnąłem w
końcu do horolezki - i znowu rzut oka na mapę Małej Fatry wyjaśnił sprawę: żadnego szlaku,
wiodącego ze wsi Vyšné Kamence doliną Obšivanki po prostu na niej nie ma! Prawdopodobnie ani
CHKO Malá Fatra ani Klub slovenských turistov nie mają pieniędzy na remont tego odcinka (a
robót byłoby sporo!) i szlak został zlikwidowany. A szkoda! W ten sposób zniknęła nie tylko
możliwość wejścia na Sokolie od pn., ale i odbycia jednej z najciekawszych „okrężnych” wycie-
czek w Małej Fatrze.

Nie dochodząc do Podoliny, odbiliśmy z wylotu Obšívanki w prawo - tak jak w latach 70-tych
wiodły niebieskie znaki do Terchovej. Jeszcze tylko parę efektownych zdjęć  skalnych wież w
blaskach obniżającego się słońca, jeszcze trochę buszowania w maliniaku i wygodną drogą schodzi-
my do Terchowej. Pod pomnikiem Janosika, którego chromoniklowy kłobuk błyszczał czystym
złotem, wszyscy orzekli zgodnie: „Veľmi zaujímavá trasa!”.

Kiedy ze Staszkiem wracaliśmy piechotą po pozostawione na parkingu samochody, zapadał
zmierzch. Tiesňavy zalegał już mrok. Od potoku, przeciskającego się między szosą a stromymi
wapiennymi zerwami i spadającego z licznych progów, unosiła się delikatna, chłodna mgiełka.
Powietrze było jednak prawie nieruchome, a nagrzane skały oddawały teraz nagromadzone ciepło.
I właśnie wtedy poczuliśmy leciuteńką bryzę, niosącą intensywną woń ni to hiacyntów, ni to
goździków... Rzut oka: to gółka wonna, a po łacinie nawet Gymnadenia odoratissima - „najwon-
niejsza”! Tak właśnie te piękne storczyki o czerwonoróżowych kwiatach, porastające całym łanem
stoczek nad szosą, obwieszczały koniec kolejnego dnia fatrzańskiego lata. Do namiotów na naszym
campingu zajechaliśmy już w „porze nietoperzy”, rozpoczynających łowy wokół zapalających
się latarń.

Mirek Barański
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Maj 96 PO SZARYM, NIE PO ¯Ó£TYM!
Skoro rówieśnicy od wspinania zestarzeli się haniebnie, poszukałem wśród młodych, co prócz

wolnego czasu mają jeszcze chęć. Świadomość  możliwości Szczepana mam od zimowego obozu
kursowego “94, gdy dzielnie jako ostatni na linie zamykał liczny i mało ruchliwy tramwaj kursancki
(patrz artykuł niegdysiejszy w HR). Nie marudził przy tym, choć  może rozwinąć skrzydeł też mu
nie dane było w tamtych okolicznościach.

Rozwinął w trakcie naszych dwóch zimowych wspinań na Hali Gąsienicowej zimą ubiegłego
roku. Gdy sieknął po lodzie i skale pokaźny wyciąg w ciągu godziny, myślałem, że się zbytnio
grzebie. Gdy jednak doszedłem do niego, czas pokonania pierwszego wyciągu Żlebu Staniszew-
skiego zdał mi się w tych warunkach całkiem niezły. Skałkowe zabawy wiosenne także potwierdzi-
ły kwalifikacje.

I oto jedziemy za dwa dni w Dolomity. Do mojego auta prócz mnie zmieścić się ma Szczepan
z Wiewiórką, nasz bagaż oraz część bagażu czwartego, który pojedzie stopem. To projekt. W
rzeczywistości właśnie dowiaduję się, że jest jeszcze piąty, jego bagaż i zgromadzona bez konsul-
tacji ze mną (wreszcie mam trochę doświadczeń, nie?) Góra Jedzenia. Chłopcy oparli się przy
planowaniu głównie na potrzebach swoich żołądków, choć wiadomo, że w bezsamochodowych
podróżach należy brać pod uwagę pojemność plecaka i możliwości nośne właściciela. Takie ogra-
niczenie niegdyś nauczyło mnie sztuki pakowania, gdy zaliczałem wielotygodniowe włóczęgi bez
własnego środka lokomocji. Do dziś zresztą pakuję do plecaka mało, choć  plecak nierzadko jedzie
autem.

W dzień wyjazdu docieram do składu u Szczepana wczesnym popołudniem. Jarek i Mariusz
już jadą stopem z małymi plecaczkami. My przystępujemy do załadunku. Po chwili wiadomo, że
wór chrupkiego pieczywa i tak zostanie w kraju, że pasażerowie pojadą z podkurczonymi nogami,
mocno do siebie przytuleni (to akurat im nie przeszkadza...), a wreszcie i to, że pojadą...nocnym
pociągiem. Do Jeleniej Góry. Bo na pokładzie mam jeszcze rodzinę z sakwami i dwoma rowerami,
którą przy okazji odstawiam do babci w Karkonoszach. I tak nie przekroczymy granicy w dniu
dzisiejszym.

Nocuję w Karpaczu, pozbawiony rowerów i sakiew pojazd jakby podniósł się do góry. Na-
stępnego ranka o godz. 5.20 odjeżdżam ze Szczepanem i Wiewiórką z Jeleniej Góry. Jeszcze tylko
tankowanie, poprawianie bagażu, zerowanie licznika kilometrów.

Jakuszyce mijamy chyba ok. 6.30, potem kręte drogi Karkonoszy, niezła droga do Pragi, horror
informacyjny i cudowne wyplątanie się z tej metropolii, wreszcie po 350 km Austria. Podwozie
mniej stuka, znaki drogowe czytelne. Tylko te samochody szokujące przy wyprzedzaniu efektem
Dopplera (nie, nie, to NIE MY je wyprzedzamy).

Obiad robią wyspani pasażerowie, ja śpię pod drzewkiem. Potem prawie bez przerw via
Niemcy docieramy nad Inn. Niegdysiejszy most obrósł pokaźnym miastem o adekwatnej nazwie
(Innsbruck), lecz omijamy je, jak poprzednio Linz i Salzburg dążąc na południe. Śpimy jakieś 20
km od przełęczy Brenner, na tarasie opuszczonej chałupy tyrolskiej. Jest to, pomijając jezdnię i
łóżka w pensjonatach jedyne płaskie miejsce w okolicy, zbocza mają nachylenie 30 -50o.

Rankiem ruszamy dalej, by za kilka godzin przez Val Pusteria i Dobbiaco dotrzeć do Misuriny.
Dolomity spiętrzyły się wokół drogi, pasażerowie próbując wyobrazić sobie wspinanie po tych
kamieniach doznają uczuć ambiwalentnych. Jeszcze przywykną - myślę w duchu, szukając czegoś
oczywistego do zaparkowania.

Parking obok drogi zajmują campery. Na końcu jest jednak trochę miejsca. Dalej co prawda
rośnie trawa, lecz za spanie na niej można słono zapłacić. Żwir placu jest mniej miły, ale darmowy.
I na nim właśnie mieszkać będziemy przez kilka najbliższych dni.

Krótka wycieczka, łażenie po pobliskich zboczach, szukanie lepszych miejsc namiotowych.
Jest takich sporo, ale za rogatką, przy której opłaca się prawo wjechania pod turnie Tre Cima di
Lavaredo. Więc odpadają. Przy okazji odwiedzam te same polanki, co przed dwoma laty. Pamięć
miejsc nie zawodzi (jeszcze).

Wieczorem zgodnie z umową spotykamy się z chłopcami pod dużym, chyba stuletnim hote-
lem. Powitania i moje zgryźliwe uwagi o jeżdżeniu „na lekko” autostopem mijają szybko. Po chwili
rozmowa i tak kieruje się na sprawy wspanialsze, tj. górskie.

Biwak na utwardzonym żwirze nie był zły. Rano żmudne przepakowywania, porządki etc.
Auto zaczyna służbę jako pięciodrzwiowa szafa z miejscem na ubrania i sprzęt turystyczny
skrzyżowana z kredensem i piwnicą. Szafa samojezdna! Jednak z powodu przekroczonej nośno-
ści pozostająca na miejscu.

Trening posiłkowy w wersji Mariusza-Jarka zacznie się niebawem, teraz jeszcze mamy krajo-
wy chlebek. Gdy się skończy, pozostaną zupki, budynie, różne pulpy i kisielowe mazigi z wkład-
ką (rodzynki, mielonka, co kto chce!).

Ruszamy w góry. Ekipa wyposaża się na legendarne ferraty, ja zarozumiale sprzęt alpinistycz-

BESKID MAKOWSKI
Tegoroczny Beskid Makowski możnaby

nazwać rajdem dookoła Wadowic. W piątek
wieczorem z powodu siąpiącego deszczu garst-
ka uczestników została dowieziona przez
Maćka z Inwałdu do „bacówki pod Skarpą”
czyli rezydencji Siudutów, gdzie spędziliśmy
wieczór przy gitarze i winie. Maciek nie omie-
szkał uprzednio zrealizować założeń progra-
mowych robiąc mały wykład z geologii przy
wapiennym kamieniołomie w Inwałdzie.

Rano było mgliście i ciepło, ale nie padało.
Trzeba więc było zgodnie z planem iść w góry.
Podjechaliśmy do Kaczyny, gdzie obejrzeli-
śmy w przełomie Kaczynki kolejny kamienio-
łom, a potem najkrótszą drogą przeszliśmy do
Ponikwi obserwując po drodze ciekawostki
przyrodnicze jak np. platana, który okazał się
być jaworem, żabę, która okazała się kumakiem
górskim itd. itp. W Ponikwi zgubił nam się
exprezes czyli Radek z kursantem Romkiem.
Prezesi mają coś ostatnio tendencję do gubienia
się. Po bezskutecznym oczekiwaniu ruszyli-
śmy bocznym grzbietem na szczyt Kamienia, a
z niego doszliśmy do skałek na Żarze. Radka
nie spotkaliśmy, więc po oględzinach wycho-
dni ruszyliśmy do Czartaka, gdzie wyż. wym.
czekał na nas z kursantem oraz Paskudą i jej
koleżanką Ewą w „Gastronomie Czartak” przy
herbatce i czymś tam jeszcze. Stan wyjazdu
powiększył się więc do 11 osób. Po barszczy-
kach, żurkach, fasolkach i piwie czekały nas
atrakcje w postaci skoków przez strumyk oraz
przejścia przez wiszący mostek nad Skawą
zbudowany chyba na wzór nepalskich most-
ków ze stalowych lin i patyczków. Pora była
odpowiednia, aby pomyśleć o noclegu więc
znaleźliśmy w nadrzecznym lasku polankę i
zabraliśmy się do prac biwakowych. Wodę
pozyskaliśmy z ujęcia znajdującego się przy
pobliskim gospodarstwie. Było oczywiście
ognisko, pieczonki przyprawione przez Anię,
w związku z czym niektórzy uznali je za zbyt
ostre oraz nieco inny niż zwykle konkurs o
znaczki rajdowe. Tym razem przybrał on for-
mę popularnej niegdyś zabawy w pokazywa-
nie na migi haseł, którymi były w tym przy-

... cd. str 2

padku fragmenty tekstów piosenek. Sporo kłopotu sprawiły takie hasła jak np. „Rozchmurzyła się
Jaworzyna, już nie płacze, śmiać się zaczyna”, czy „W Bukowinie deszczem z chmur opada
okrzyk ptasi zawieszony w niebie”.

Niedziela przywitała nas pogodą bez zmian i śpiewem całego chóru ptaków. Mimo marudzenia
Radka, postanowiliśmy wyjść chociaż na Jaroszowicką Górę. Ze szczytu zalesionego ładną bu-
czyną zeszliśmy do Łękawicy. Pogoda zaczęła się poprawiać, ale za to zaczął się asfalt. Radek i
Adam zdecydowali dojść do Stryszowa, my postanowiliśmy wys łać Anię i Jolę stopem do Wado-
wic po samochody, sami umieściwszy się pod specjalnie chyba dla nas otwartym sklepikiem.

Wyjazd zakończyliśmy u Siudutów pulpą w dwóch odmianach makaronową i ryżową. Ucze-
stnikami byli: Ania, Maciek i Kuba Siudut, Paskuda, Ewa, Renata Kańczyk (szwagierka redakcji),
Radek, Adam Wieczorek, kursant Romek oraz Jola i Jacek Ginter.

Jacek



TO BY£O
4 27.04 - 5.05 kursowo - kołowy wyjazd
w Sudety prowadzony przez Paskudę
(Anna Pasek). Nieco więcej o tym wyjeź-
dzie w następnym MM.
4 14.05 w ramach zebrania miał się odbyć
turniej wiedzy o górach dla szkół średnich z
Gliwic. Niestety potencjalni uczestnicy nie
zgłosili się, w związku z czym w turnieju
wzięli udział Harnasie. Należy zaznaczyć,
że zebranie zaszczycił swą obecnością Wie-
wiór.
4 Ustalona została oferta obozów letnich.
Plakat z ich listą dołączam do przesyłanego
Wam numeru MM. Może polecicie je krew-
nym i znajomym.
4 25-26.05 Kursowy wyjazd w skałki do
Ryczowa organizowany przez Szczepana
zgromadził dwoje kursantów: Daniela i Aśkę
oraz kilkoro przewodników: Wiewiórka,
Aneta, Maciek Siudut, Adam Wieczorek, re-
dakcja a także osoby towarzyszące: rodziny
Maćka i redakcji, byli kursanci Jadzia i Jarek
w sumie 11 dorosłych i dwoje dzieci. Pogo-
da dopisała niestety tylko do godziny 17 w
sobotę.
4 w tym samym terminie w Zyndranowej
odbywał się MiTuP oraz RPS, na którym
reprezentowali nas Jeż (Jerzy Capi)  i Cieć
(Darek Telinga). Wyników turnieju na razie
nie znamy.

ny pozostawiam na alpinizm. Idziemy wszak na nogach.
Obok rogatki porzucamy gładź drogi, by pomykać zwykłą ścieżką beskidzką pod słynne Tre

Cimy. Zawilżeni osiągamy taras Rifugio (schronisko) Auronzo. Wokół imponującej wielkości par-
kingi nieźle wypełnione autami. Szybko przeliczamy dzienny przychód właścicieli tego wysoko-
górskiego asfaltu (ok. 2300m npm.). Opłaciłoby się dostać to w spadku. Cholera, że też antenaci tak
źle się urodzili...

Wnętrze obiektu odpycha cenami. W toaletach napisy informują o niekonsumpcyjności wody.
Barman indagowany po angielsku potwierdza, że woda w bufecie też jest niejadalna. Ale nie dla nas.
Nabieramy i w drogę. Ogromne Cimy pozostawiamy za plecami udając się na południe.

Ścieżka zachwyca moich towarzyszy, są wszak po raz pierwszy w tych górach. Przemierza-
my Sentiero Bonacossa, malowniczy szlak trawersujący grań masywu Gruppo dei Cadini. Tu i
ówdzie natykamy się na żelaza, które jednak rozczarowują uzbrojonych w alpinistyczne akcesoria.
Obiecuję, że jeszcze w Dolomitach spotkają ambitniejsze ścieżki.

Świat turni jest naprawdę urwisty, podpierają go piramidy wielobarwnych piarżysk, te zaś
stoją na zielonych zboczach dolin. W głębiach bieleją potoki, dalej widać kostki domostw, a hory-
zont zawinięty w błękitnej mgiełce uświadamia, że gdzieś dalej jest Italia, pełna oczywistości
kulturowych, piękna, wina i uroczych Włoszek...

Na Forcella Rimbianco zjadamy co nieco i już nie musimy rozkładać kuchennego majdanu obok
schroniska Fonda Savio. Zaglądamy do wnętrza i idziemy dalej. Rozwidlające się szlaki pozwalają
wybierać drogę w zależności od upodobań. My wybieramy piargi wprowadzające na przełączkę
obok Torre (turnia) del Diavolo i niebawem gapimy się na imponujący ząb skalny wypatrując dróg
wspinaczkowych. Z pewnością są, świadczy o tym pierwszy hak z kolorową pętlą, tkwiący nad
ziemią. Ale którędy chodzi się dalej? I czy chodzi się, czy też raczej lata?

Zrobiło się popołudniowo. Zbiegamy ścieżką nr 118 przez malowniczą dolinkę do naszej
Misuriny. Owe 700m różnicy wysokości, a jaki inny świat. Z przyjaznej dziś krainy skał wraca-
my do cywilizacji szos, aut, sklepów i biznesu turystycznego. Na noc tylko.

Parking ożywa powoli, my też czynimy ranne zabiegi. Szafa pełna dóbr nie stała się jeszcze
obiektem zainteresowania nijakich specjalistów.. Tłumne sąsiedztwo robi swoje. A może nasze auta
nie kuszą w tych stronach? Po śniadaniu jedziemy stopem znowu pod schronisko Auronzo. Jedy-
nie Jarek wybiera dobrowolnie napęd własny, bo cierpi na nadmiar energii. Skutkiem tego marnuje-
my cenny czas na oczekiwanie. Góry właśnie spowija mgła, w powietrzu wisi deszcz.

Wreszcie otoczeni tłumem spacerowiczów ruszamy szerokim płajem w kierunku schroniska
Lavaredo. Rozmowa toczy się wokół bolesnego braku opisów dróg. Posiadamy niewielki wybór, i
to z przeróżnych masywów, a przydałoby się kompendium z tego jednego. I koniecznie z opisami
dróg dawnych i dróg zejściowych. A tu przed nami pojawia się dwóch menów siedzących na
piarżystym poboczu. Ich mało wyszukany jak na spacerowicza wygląd świadczy o przynależno-
ści do innej grupy użytkowników gór stromych. Sprzęt określa natomiast klasę. Bo nie nowy,
błyszczący, ale dobry i eksploatowany. Szczepan namawia, bym zagadnął, gdyż on uczy się na
studiach pożytecznego gdzie indziej języka hiszpańskiego. Ja wykręcam się, bo znam głównie
język ojczysty, a z innych zbyt mało, by dogadać się szczegółowo w tematach topograficznych.
Tak wzajemnie spychamy na siebie owo zagadnięcie, gdy nagle słyszymy: „możecie pytać po
polsku!”.

Jasne, że nasi!! Któż inny tak ofensywnie okupuje pustacie górskie, jak nie polscy, ciągle
niezamożni wspinacze. Chłopcy zapraszają do obozowiska za schroniskiem („campo Polacco”),
obiecują pozostawić nam opisy dróg tego masywu, bo niedługo wyjeżdżają. Objaśniają o miejsco-
wych zwyczajach, stosunkach z innymi wspinaczami, personelem schroniska itd. Umawiamy się,
że jutro tu zamieszkamy.

Popaduje deszczyk. Mimo to idziemy dalej. Z siodła Forcella Lavaredo mamy pierwsze wej-
rzenie w północne ściany słynnych Cim. Mają po około 600m wysokości i mówić, że są pionowe
- to za mało. Potem wędrujemy pod nimi i karki bolą od gapienia się ku górze. W porze obiadowej
uważnie lustrujemy ściany. Zaprawdę kolorowe kropki ludzkie są nicością na żółtych cielskach
przewieszeń. W ekipie pojawia się emocja, pada nawet ściana pewnego głazu (chyba ze 6m wyso-
ka...) forsowana przez żądnych sławy mołojców. Nawoływanie o rozsądek tu na nic, otoczenie
wszak zobowiązuje...

A potem Forcella di Mezzo, znowu południowa strona Cim. Wycinamy skrót do szosy jakąś
wojenną dróżką i wieczorem mieszkamy na parkingu.

Leje. Trochę. Więc pakujemy na kilka dni sprzęt biwakowy, żarcie i szpej. Mając pokaźne
plecaki jedziemy stopem w podgrupach. Mój Italiano wysadził mnie przy rogatce, ale dzięki temu
spotkaliśmy naszych rodaków pakujących się do auta. Zostawili obiecane opisy i schematy dróg
wspinaczkowych i życzyli sukcesów...

Campo Polacco mamy dla siebie. Jest to wertepiasta rozpadlina wśród skrasowiałych (patrz
wykład na kursie) wapieni. Placyki pod namiot są małe, wybieramy najlepsze i urządzamy się.
Ściany Cima Picolla wiszą prawie nad głowami, czuje się obecność gór. Jutro zaczynamy WSPI-
NANIE!

cdn.  Maciej
Oto uzupełnienia i poprawki do list adresowych Harnasi:
Joanna Cichocka (Kolczasta) adr. kontakt. Gliwice ul. Kasprzaka 12/1
Dariusz Czerniak (Dzida) tel dom 130-41-41
Jolanta Kowalówka Katowice ul. Dawida 3 tel 156-11-22
Wojciech Mróz (Chomiś) 44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 2/20
Janusz Mroczek tel. praca 596-251 w 257
Piotr Nowak (Albert) tel dom Częstochowa 61-44-11
Tadeusz Piotrowski Bielsko B. tel dom 18-64-11
Anna Pasek tel. Kraków (0-12) 44-76-50
Michał Spek (Dźwiedź) Pszczyna tel dom (032) 110-41-63
Rafał Suwiński Gliwice Konarskiego 23a/5 tel dom 38-27-11
Marek Turlej 40-654 Katowice ul. Poprzeczna 24 tel dom 102-79-06
Jacek Zielański (Krokodyl) Wodzisław ul. Kościelna 4/4 tel 032 55-67-46

TO BÊDZIE
28.05 wtorek Majówka na tzw. Wilczych

Dołach w Gliwicach.

DZIEÑ DZIECKA
1-2 CZERWIEC 96

Tegoroczny Dzień Dziecka odbędzie się w
Rzędkowicach. Do dyspozycji jest 10 miejsc w
hoteliku w centrum Rzędkowic (naprzeciwko
restauracji) oraz znajdujący się obok plac na
ok. 10 namiotów. Koszty noclegów w hoteliku
ok. 10 zł od osoby, w namiotach 2.5 zł/os. Pro-
simy o przybycie do godz. 12.00 oraz wcze-
śniejsze zgłoszenie telefoniczne do Marka i
Basi Zygmańskich.

Przepraszamy, że informacje te docierają
do Was tak późno, tym niemniej mamy nadzie-
ję, że impreza odbędzie się i będzie udana.

X 15-16.06 - Podsumowanie półroczne,
(gdzie - jeszcze nie wiemy), w czasie którego
odbędzie się połączona impreza urodzinowa
Paskudy i Nowego.

28 ERG - RADOCYNA
28 - 29 wrzesień 96

Bystry (Grzegorz Mentel) i były kursant Ma-
ciek Morgun (Pianista - to informacja dla No-
wego) zapraszają tym razem w Beskid Niski.
Noclegi - dla wygodnych - w schronisku (ok.
34 miejsc), a dla oszczędnych w namiotach
wojskowych (ok. 50 miejsc). Wpisowe będzie
porównywalne do zeszłorocznego. Szczegóło-
we informacje za miesiąc.

Basia Zygmańska informuje, że uzyskała do-
stęp do Internetu pod adresem:
umchorz@silesia.ternet.pl

mailto:umchorz@silesia.ternet.pl
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DWUG£OS
O DNIU DZIECKA

1-2.06.96 Rzędkowice
Mój mały Krzysiu już od kilku miesięcy

domagał się informacji czy, kiedy i gdzie poje-
dziemy w tym roku na wycieczkę z okazji Dnia
Dziecka, bo teraz to on już jest duży i będzie się
wspinać po skałkach tak jak inne dzieci. Na
szczęście w ostatnich dniach maja dowiedzia-
łem się, że jednak impreza się odbędzie, wbrew
wszelkim przeciwnościom i kłopotom tego-
rocznego organizatora, czyli Marka Zygmań-
skiego. Wcześniej kilka razy informowałem się
u źródeł, czyli w redakcji MM, ale z redakcji
powiewało atmosferą akcji strajkowej. Do mo-
jej wyobraźni z trudem te słowa docierały, ale
dowiadywałem się, że redakcja już nic nie orga-
nizuje, że chętnie teraz byłaby uczestnikiem
itd.

Powiewało grozą, bo okazywało się, że
choroba „podprzewodnictwa leniuchowatego”,
masowo ogarniająca starzejących się mamutów
dociera już wszędzie. Myślę jednak, że to tylko
chwilowy atak tej groźnej choroby i platforma
przewodnictwa rozproszonego nie zostanie
zniszczona doszczętnie - może obronią się cho-
ciaż procesory centralne.

Tegoroczny Dzień Dziecka organizowany
przez Marka odbył się w Rzędkowicach, w
centralnym hotelu tej sympatycznej miejsco-
wości. W hotelu do dyspozycji było 10 miejsc
noclegowych, ale wykorzystaliśmy zaledwie
5, bowiem większość uczestników wybrała tra-
dycyjne spanie w namiotach obok hoteliku.
Okazało się, że duch w narodzie nie zginął i
młode pokolenie wymusza na mamutach znane
nam z dawnych lat formy spędzania nocy.

Na początku zapowiadało się zupełnie ka-
meralnie. W sobotę o 14 był Marek Zygmański
z Maćkiem, Wolińscy, Rysiu Borek z rodzinką
i znajomymi oraz ja z Krzysiem - w takim więc
składzie wyruszyliśmy pod skałki. Mój mały
był bardzo z tego zadowolony, bo szybko so-
bie wyliczył, że będzie mógł się wiele razy po-
wspinać, jeżeli nie będzie kolejki dzieci do
sprzętu. Udało mu się pięć razy zaliczyć swoją
najtrudniejszą w życiu drogę wspinaczkową,
gdy nagle ze wszystkich stron zaczęli pojawiać
się młodzi konkurenci ze swymi mamutami i
wieczorkiem zrobiło się już tradycyjnie tłoczno
i wesoło.

Płynący czas przerywany był radosnymi

PO SZARYM, NIE PO ¯Ó£TYM!
(część 2 i nie ostatnia)

W Alpach - jak głoszą stare książki - wychodzi się ze schroniska najpóźniej o drugiej nad
ranem. Ale wtedy, gdy do pokonania jest uszczeliniony lodowiec skuty mrozem przez noc. Tutaj
ciepłe ściany skalne raczej zachęcają do umiarkowania, skutkiem czego pobudkę robimy już ze
słońcem. Po czynnościach porannych wyjście pod pobliską ścianę. Dzielimy się na dwójkę: Szcze-
pan - Wiewiórka i trójkę: ja - Mariusz - Jarek. Wybrana droga od południa na Cima Piccola wydaje
się rozsądna na początek. Bo  jej dolna część zwana drogą Witzerman'a doprowadza do obszernego
siodła Forcella Frida, skąd można wrócić zjazdami albo kontynuować wspinanie Kominem Helver-
sena na szczyt Cimy. Zaczynamy trawersem po nietrudnej półce skalnej (której wszak rowerzysta
nie pokona). A potem szarym, wymytym z kruszyzny żlebkien prosto do góry. Od razy trudnawo
(IV) i ze świadomością piargu widocznego kilkadziesiąt metrów niżej. Pierwszy wyciąg (ok. 45m)
od półki poszedł gładko, następne dwa w prawie pionowym kominku też nie stanowiły trudności.
A w dodatku gubiło się gdzieś  poczucie wysokości i stromości. Z głębi kominka schroniskowy
dach wrażenia nie robił, a podstawa ściany była niewidoczna. Skupiliśmy się w obszernym kocioł-
ku jakieś 100 metrów nad półką. Szczepan wystartował do góry bez pewności, czy nie należało iść
bardziej w lewo. A ja myślałem sobie, czy wobec poszarzałego nieba wysyłającego pierwsze
ostrzegawcze krople nie należy już wybrać kierunku zgodnego ze zwrotem wektora sił pola grawi-
tacyjnego. Szczepan urobił jeszcze ze 20m, zameldował, że dochodzi do obiecanego w opisie drogi
rozległego kotła i jest praktycznie po trudnościach. Bo od siodła przełączki dzieliło go kilkadziesiąt
metrów łatwej skały. I lunęło. Dziewczyna z krakowskiej ekipy ostrzegała, że na tej drodze można
utonąć, bo żlebem płyną wody z całego rozległego leja, do którego właśnie dotarł był Szczepan. Po
chwili rzeczywiście wodospad szorował przez nasz kociołek. Woda, to chłód. Ale woda w żlebie,
to śmiertelne zagrożenie od spadających wraz z nią kamieni. Decyzja zapadła szybko. Jarek i
Mariusz od razu zjechali wyciąg w dół a ja pozostałem z Wiewiórką asekurującą Szczepana i
czekaliśmy na jego zjazd. A on motał coś okropnie, lina to szła trochę w górę, to znów spływała do
nas. Ostatecznie zobaczyliśmy, jak jedzie. Gdy wylądował obok, był czegoś nieswój. Zeznał, że z
braku stałego haka chciał już zjeżdżać z uprzednio wbitego swojego. Ów hak okazał się uszkodzo-
ny i na pewno zlecieliby razem do nas (zwykle hak po zjeździe pozostaje wbity w szczelinę,
wspinacz go traci). Teraz już zjechaliśmy w dół do chłopców i niebawem wylądowaliśmy na
piargach. Udało się przeżyć. Już wiadomo, jak wygląda w tych górach łatwa wspinaczka, jak czuje
się ekspozycję, jak wreszcie niespodzianki meteorologiczne mogą utrudnić  wspinanie. Gdyby
zgodnie z dobrą praktyką wyjść dwie lub trzy godziny wcześniej, na wierzchołku bylibyśmy

Impreza Mamutów p.t. „Dzień Dziecka” doszła do skutku w Rzędkowicach. Główną bazą
było podwórko posesji nr 101 (Zakład Remontowo-Budowlany, Bar, Hotel), gdyż złoś liwa pogo-
da pozwalała spać  w namiotach i w związku z tym tylko troje dzieci i tyleż rodziców zgodziło się
położyć pod dachem. Tradycyjnie pojawiły się pełne rodziny Piaseckich (tych z Warszawy),
Wolińskich, Pieców, Borków i Michułowiczów (Bielsko-Biała), rzadsi Wojtkowiakowie (Opole);
samotni ojcowie z dziećmi - Henio Ciołek i Staszek Krawiec oraz J.W.Bigo bez balastu latorośli. W
sobotę lub niedzielę pojawiało się jeszcze przejazdem kilku krewnych i znajomych Mamutów z
pociechami w różnym wieku.

Niestety na pomysł zabrania dzieci w skałki wpadło w ten weekend jeszcze bardzo dużo
rodziców, co owocowało kolejkami pod łatwiejszymi drogami.

Odczuwalnym mankamentem okazał się brak wodzireja imprezy dla dorosłych, o czym na
kolejnych wyjazdach należy pamiętać, jako że mamuty po 2 - 3 piwach ( o co tym razem było
wyjątkowo łatwo) wykazują szaloną ochotę zaimponowania dawno straconymi głosami.

Główni beneficjenci wyjazdu, poza pobijaniem kolejnych rekordów wspinaczkowych, męcze-
niem jaszczurek i owadów oraz szukaniem fragmentów skamieniałości w stercie kamienia budow-
lanego, grali w piłkę, bili się i przedrzeźniali, spadali z kamieni, gubili jajka (niespodzianki) itp.,
dożywając jednak do końca imprezy, za co im ogromnie dziękuję.

Nadzwyczaj pomogli p.p. Borkowie z dziećmi, dla których taki wyjazd oznacza zupełną
rezygnację z własnych planów na korzyść przyjeżdżających rzadziej.

Marek Zygmański

okrzykami typu: Ooo, Tomaszek idzie; patrzcie Witek Wojtkowiak z rodziną, ooo. Późnym wie-
czorem udało się zrobić ognisko dla maluchów, kiełbaski, no i tradycyjne paczuszki z łakociami.
Krzysiu o 22 stwierdził: „to ja już chyba idę spać, chociaż szkoda”. Nocne rozmowy rodziców
trwały jak zwykle długo, przy ognisku i nie tylko. Na koniec zostaliśmy na placu boju razem z
Tomaszkiem, uzdrawiając świat, obyczaje i wszystko co się dało. Omawiając kolejny ważny temat
o drugiej w nocy zostaliśmy doprowadzeni do porządku przez wirtualną rzeczywistość, czyli
żonę Tomaszka, która w sposób zdecydowany przerwała nam dyskusję, a byliśmy tuż, tuż przed
kolejnym ważnym odkryciem z dziedziny filozofii praktycznej.

Rankiem wszyscy ponownie wybraliśmy się pod skałki, gdzie nieco dokuczało nam zamglone
słońce, a dzieciaki i co odważniejsi spośród mamutów wspinali się do góry i zjeżdżali na dół.
Impreza była udana, pogoda dopisała jak to zwykle na Dzień Dziecka w skałkach, a po południu
wszyscy wyruszyli swymi pojazdami do domów, odpocząć. Jedna tylko smutna refleksja - nikt z
mautów nie wziął ze sobą gitary, pewnie dlatego, że ... w samochodzie zbyt mało miejsca. Jedynie
Marek Zygmański jest rozgrzeszony, bowiem przyjechał pociągiem i autobusem, a jego plecak
ważył tyle, że na wszelki wypadek nie przenosiłem go zbyt daleko w obawie o swoje nadwątlone
mamucie zdrowie.

Stasiu Krawiec

... cd str 2



PODSUMOWANIE PÓ£ROCZNE - DANIELKA
Tegoroczne podsumowanie półroczne zgromadziło sporą ilość  osób - może dlatego, że połą-

czone było z urodzinami Paskudy i Nowego, a jak się potem okazało również imieninami dwóch
Jol - Ginter i Wolińskiej. Wieczorne posiady rozpoczęły się zatem od ogniska i śpiewania. Po 22.00
wystrzeliły szampany, polały się wina i pojawiły się ciasta. Niestety zabrakło „Paskudowego”
tortu, który miał dostarczyć Nowy, a którego nie dostarczył z powodu walki z awarią gazu w domu.
Śpiewy były całkiem donośne, lecz w pewnym momencie należało zacząć podsumowywać.
Pierwszym wnioskiem, który uznano za godny odnotawania było stwierdzenie Redakcji, że do-
póki jest co śpiewać i jest co pić, to Koło się toczy. Jeżowi zasugerowano, że jeś li zgłosi wniosek
o rozwiązanie Koła, to niechybnie zostanie prezesem, jak to się niegdyś stało z Nowym. Jak
zwykle była dyskusja, czy Koło powinno być  bardziej klubem, czy kołem czysto przewodnickim,
czy również organizatorem imprez. I pomimo, że być może niewiele jak zwykle z tych dyskusji
wynikło, myślę że czasem warto podyskutować. Wnioski i przemyślenia z takich dyskusji mogą
pojawić się później.

A w niedzielę odbyliśmy wspólnie wycieczkę z Soblówki przez Przys łop na Rycerzową.
Podsumowując podsumowanie: warto łączyć przyjemne z pożytecznym. Impreza ta powstała

jako urodziny prezesa - Piotra Głogowskiego. Tegoroczna impreza urodzinowa przyciągnęła za-
pewne parę osób więcej niż zwykłe podsumowanie i bardzo dobrze. Wszelkie działania integracyj-
ne wpływają korzystnie na istnienie i działanie Koła. Moje hasło przewodnie o śpiewaniu i piciu
(mam nadzieję, że nikt nie posądzi mnie o propagowanie pijaństwa - nie o to mi chodziło), rzucone
w momencie najlepszej zabawy - mimo swej trywialności mówi w gruncie rzeczy o tym, że Koło
powinno spełniać w jakiejś części funkję klubu, powinno być kręgiem przyjaciół i znajomych, bo
do takiego Koła przychodziliśmy i w dużej mierze dlatego do niego przyszliśmy. Nie musimy i nie
powinniśmy przy tym rezygnować z przewodnictwa, a czy organizację imprez wziąć  na siebie,
jak robimy to z różnym skutkiem do tej pory, czy sprzedawać swoje usługi biurom turystycznym
to sprawa do rozważenia.

W podsumowaniu uczestniczyli: Jola Wolińska z dziećmi, Siuduty z Kubą, Kajetan, Nowy,
Paskuda z Adamem, Jeż z Kolczastą, Żaby z Agatką, Bystry, prezes, Radek, Tereska Pieńkowska
(AKPG) oraz Redakcja z rodziną.

P.S. Na wtorkowym zebraniu uczestnicy podsumowania zjedli obiecany tort urodzinowy
Paskudy - inni niech żałują bo był bardzo dobry (być może uda się opublikować  przepis).

Jacek

TO BÊDZIE
X 22.06 - ślub Haczyka i Kasi w Krakowie;
zapowiadana jest też podobna impreza Romka
Romanowskiego - trzeba będzie zaktualizować
listę rankingową.
X 28-30.06 - festiwal piosenki turystycznej
na Rogaczu.
X 13 - 14.07 - impreza poślubna sympaty-
ków Koła Kasi Suder i Maćka na Mładej Ho-
rze.
X zebrania wakacyjne odbędą się 23.07 oraz
13.08 tam gdzie zwykle.

E R G  - 9 6
'Triumwariat' organizatorów : „B-L-M”

zaprasza na :
XXVIII EKSKLUZYWNY RAJD

GÓRSKI
 BESKID NISKI - Radocyna

28-29 IX 96

Mile widziany Uczestniku !
ZnajdŸ siê z Ekskluzywnym

gronem
w Ekskluzywnym miejscu !

Za niewielkie pieniążki (20 - 25 zł) :
F urokliwa okolica,
G ekskluzywny obiekt „Hotel Leśny” w Ra-
docynie (ciepła woda, prysznice, gastronomia
itp. itd.),
A 2 posiłki : obiado-kolacja i śniadanie,

przed deszczem. Cóż, za wiedzę trzeba płacić . Tym razem tylko brakiem sukcesu i mokrymi
ciuchami. Następnego dnia schniemy. Pogoda przypomina tatrzańskie lato. Dopiero, gdy te masy
powietrza ciepłego (?!) i wilgotnego zastąpi powietrze suche i zimne, będzie można pomyśleć o
wspinaniu w stabilnych, suchych warunkach. Pod wieczór z całą pewnością czuć odmianę. Cho-
wamy się do śpiworów, budzik nastawiamy tak, jak należy. Ciemno, zimno. Mimo to porzucamy
ciepłe towarzystwo Wiewiórki (ona śpi od ściany, Szczepan w środku...). Dziś idziemy we
dwóch, bo chcemy spróbować drogi nietrudnej, ale długiej. Świt dopiero różowi fantastycznie
morze szczytów, gdy maszerujemy pod ścianę. Spigolo Dibona (kant Dibony) jest starą drogą

wytyczoną przez takiego tutejszego Klimka
Bachledę na szczyt Cima Grande. Sam Angelo
Dibona (1879 -1956) na pomniczku przed ko-
ściołem w Cortina d'Ampezzo ma sumiaste
wąsy, surdutowatą katanę (...która, gdy się nią
okryć grzeje lepiej, niźli zawdziana...) i konop-
ną linę przełożoną przez piersi. Hej!, byli
chłopcy, byli...I dożywali zacnego wieku. Dro-
ga biegnie kantem oddzielającym szarą, w więk-
szości ścianę wschodnią o średnim nachyleniu
ok. 70-800 od ściany północnej, bardzo żółtej i
nachylonej 100-900. Kolor szary mają skały
przemywane wodą. Mniej na nich kruszyzny,
no i zwykle nie są przewieszone. Tego właśnie
nam trzeba. Schemat drogi jest mało dokładny,
ale trudności tylko miejscami przekroczą sto-
pień IV+, więc zapewne poradzimy sobie.
Wiążemy się i punktualnie o godz. 700 zaczyna-
my.

Maciek Siudut
... ciąg dalszy nastąpi po wakacjach

C ciekawy program zakończenia (szczegóły
wkrótce),
G super-gadget’y rajdowe dla każdego,
F nagrody w konkursach,
G autobus odwożący niezmotoryzowanych
do pociągu (niedziela 29-go),
B parking strzeżony (przez wściekłego psa
właściciela) - dla zmotoryzowanych.
Obowiązują dwa warianty noclegów :
G droższe „cywilizowane” - w obiekcie (ok.
40 miejsc w 3-4 osobowych pokojach),
Ftańsze „harcersko-traperskie” - na placu
obiektu w namiotach „beczkach” (no limit).
Decyduje: kolejność zgłoszeń i wpłat (kto
pierwszy ten lepszy !) i wielkość
tzw.„współczynnika zmamucenia” *  uczestni-
ka.
Posiadacze małoletnich dzieci uprzywilejowa-
ni !
Zachęcamy do prowadzenia tras w terenie.
Dla prowadzących trasy extra zniżki i upusty  -
do 100 % ( ! ) w zależności od wielkości grupy.
Kontakt z organizatorami :
Grzegorz „Bystry” Mentel  tel. dom. (032) 66-
13-86 najlepiej po 20-tej.
Maciek Morgun  tel. dom. (032) 170-24-09 naj-
lepiej po 20-tej.

Bystry, Lila, Maciek

TO BY£O
4 6.05 WW dorobił się trzeciego potomka w
postaci córki Marysi.
4 26-26.05 na MiTuP w Zyndranowej przy-
było 9 kół przewodnickich, my zajęliśmy 5
miejsce, a Jeż spiesząc się na imprezę zapłacił
mandat za przekroczenie szybkości.
4 28.05 - miała się odbyć  majówka w Gliwi-
cach na tzw. Wilczych Dołach. Pogoda niestety
niezbyt dopisała i może dlatego impreza uległa
znacznemu rozproszeniu. Prezes, Maciek
Morgun, Paskuda i Redakcja MM poczekaw-
szy chwilę na przystanku WPK na Sikorniku
wrócili do centrum i zostawiwszy wiadomość
w Klubie udali się do „Śnieżki”. Potem dotarli
tamże WW z synem Pawełkiem, Krokodyl (!) z
Ewą i córką Kają, Raketa oraz ...Marek, który
uprzednio przygotował ponoć drzewo na ogni-
sko na Wilczych Dołach. Potem okazało się, że
po Wilczych Dołach błądzili również w tym
czasie Jeż i Jasiu Kowalik.
4 Krzysztof Kluszczyński (Klucha) otrzy-
mał z rąk samego Prezydenta RP tytuł profeso-
ra, a w czasie wakacji zamierza m.in. poprowa-
dzić  jeden z obozów kajakowych na Wieprzy
organizowanych przez Machulicza.
4 RafiSu (Rafał Suwiński) dokonał w ostat-
nim półroczu następujących osiągnięć: ożenił
się, obronił doktorat, zmienił mieszkanie a na
koniec wyjechał na rok do USA.
4 18.06 - po zebraniu odbyło się pierwsze z
dwóch planowanych spotkań przedobozo-
wych akcji lato. Część  obozów ma już w zasa-
dzie pełną obsadę.
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Wrzesień 96 dzie, ale też wszędzie leżały hałdy luźnych kamieni spadających przy byle dotknięciu. Pojawiły
się turnie szczytowe.

Właściwy wierzchołek wymagał kilkumetrowego zjazdu przez skalne okno i podejścia wśród
głazów wielkości budki z piwem (och!...). Dochodziła 15.00, gdy droga w górę się skończyła.
Otoczenie pełne śmieci, ekspozycja od północnej strony absolutna. Łaskawe nieba pozwoliły
popodziwiać świat, w książce szczytowej umieściliśmy nasze nazwiska. Ostatecznie nie każdy
wczasowicz tutaj dociera. Zjedliśmy coś i szybko w dół za czwórką Włochów.

Z rozmowy na szczycie wiedzieli, że trochę liczymy na ich znajomość drogi zejściowej.
Faktycznie, początek nam pokazali, zjechali z pierwszego haka, poprosili o pomoc w ściągnięciu
ich liny i pomknęli po pionowych piargach w mgły. Gdy i my pokonaliśmy pierwszy zjazd,
byliśmy sami. Przygoda górska trwała, może dopiero tak naprawdę się zaczynała?

Trudno wyobrazić sobie rozległość i skomplikowanie takiej ściany w Dolomitach. Z dołu
wydaje się to wielkie, ale z bliska jest ogromne i zagmatwane. Małe turniczki okazują się mieć po
kilkadziesiąt metrów, szczerbiny są szerokie, żlebki - to wąwozy i kaniony. I my w tym wszyst-
kim. Do zmroku jeszcze trochę czasu, ale za nami nie ma nikogo. Są ślady ścieżki, są kopczyki i
gdzie niegdzie maźnięcia farbą na skale. Idziemy po półach, wypatrujemy, nasłuchujemy. Póły
biegną czasem w poprzek całej ściany i schodząc ostrożnie na kolejną wiemy, że nie wiemy. W
lewo? A może w prawo? Chyba raczej w dół, żlebek powinien puścić...

Jest kolejne stanowisko zjazdowe! To filarek wielkości męskiego ramienia opleciony pęczkiem
starych pętli. W dole czeluść pionowego komina, dno niknie w mgłach. Zjeżdżamy! Szczepan
dotarł na wielką platformę 50m niżej i sprawdza, czy lina się nie blokuje. Jadę i ja. Nie pierwszy to
kilometr moich zjazdów, ale emocja zawsze spora. Już platforma, po chwili zaczynamy ściągać
linę. Przy każdym większym oporze modlę się w duchu, by puściło. I puszcza! Z wielką ulgą
widzimy, jak nasze 100 metrów kolorowego węża spada na głowy. Ustalamy taktykę na następne
zjazdy, by blokowania liny skutecznie uniknąć. I znowu w dół.

Wyjechaliśmy z mgieł. Za nami godziny błądzeń, ileś  tam zjazdów, nawet konieczność wspi-
nania w celu odblokowania liny. W dole las turnic i ewidentny wreszcie kierunek ku przełączce
ograniczającej nasz szczyt od zachodu. Ostatni rzut liny, ostatnia jazda. A potem zmiana obuwia,
pakowanie i sprawny bieg żlebem do podnóża ściany. Gdy poza zasięgiem ewentualnego ostrzału
kamieniami zdejmuję z głowy kask, na zegarku mija godzina ósma. Płaj łączący schroniska pusty,
nie ma już stonki wczasowiczów. Czasem przejdzie tylko jakiś górołaz albo zmiętolony wspinacz.

W obozowisku nie ma nikogo. Widocznie nie wrócili jeszcze z wycieczki. Leniwie urządzam
kąpiel, gotujemy coś, jemy. Wyłazi zmęczenie trzynastogodzinnej przygody. Szpej stygnie rzuco-
ny w kąt namiotu. Jutro robimy turystykę!

Jeszcze kilka dni bycia w śród hal i kamieni, jak zawsze obfitujących w zdarzenia godne
wspominania. Więc najpierw wycieczka z Forcella Lavaredo malowniczym, pełnym umocnień
grzbietem w kierunku Monte Paterno (bez wchodzenia na ten ostatni, bo ciasno!), dalej na wschód
takoż ufortyfikowanym 80 lat temu grzbietem do Büllele Joch (Forc. Pian d. Céngia). Stąd w dół
obok jeziora Lago di Céngia poprzez górne piętra doliny Valle di Céngia do domu, czyli namiotów.
Ten dzień urozmaiciliśmy rzucaniem kamieniami przez wspomniane jeziorko. Zabawa była o tyle
emocjonująca, że najlepszy artylerzysta Jarek potrafił przerzucić kamień na drugi brzeg. Szczę-
ściem nie okazał się równie najlepszym celowniczym, zważywszy, że stał po przeciwnej stronie!

Jeszcze pewna noc, kiedy to Szczepanowi śpiącemu na środku mojego zasłużonego namiotu
karimat zmienił się w łóżko wodne. Pod podłogą powstawała była właśnie pokaźna kałuża od
ulewy zwilżającej otoczenie. Widocznie pojemność gruntu się wyczerpała, a odpływu nie było.
Spakowaliśmy wszystko i zmieniliśmy posadowienie domostwa. Słusznie, gdyż jeziorko powsta-
łe w miejscu naszej jadalni (prawie po kolana) już dochodziło do namiotu. A szczelność podłogi
tegoż dawno należy do przeszłości.

PO SZARYM NIE PO ̄ Ó£TYM
(część 3 i ostatnia)

Istotnie, pierwsze kilka wyciągów (po ok.
45m każdy) biegnie partią bardzo stromą. Utru-
dnieniem jest towarzystwo dwóch Austriaków i
obecność poniżej czwórkowego zespołu Wło-
chów. Dwójka jednak po niejakim czasie nas
wyprzedza i jesteśmy sam na sam ze ścianą,
wyszukiwaniem drogi, wszystkimi lękami, nie-
pokojami etc. Skała początkowo jest bardzo
zimna. Na drugim wyciągu mam lodowate dło-
nie i problem z niewielką przewieszoną ścian-
ką. Na pytania Szczepana odwrzaskuję w dół,
że obiektywnie jest łatwo, ale subiektywnie, to
ho, ho!

Ubywa góry, ubywa dnia. Zmieniamy się
na prowadzeniu, zmianom ulega nasz potencjał
chęci i poziom tzw. psychy. Jak psycha spada,
to człowiek woli iść „na drugiego”, oddać saty-
sfakcję prowadzenia wraz z odpowiedzialno-
ścią partnerowi. Do chwili, aż znów psycha
urośnie. Szczepan miał takie wahnięcie, gdy
przypomniał sobie niedoszły hak zjazdowy z
poprzedniego wspinania. Trzymało go chyba
ze trzy wyciągi. Mnie spadki psyche kazały
szybko zakładać kolejne stanowiska, więc mia-
łem dla odmiany niektóre wyciągi po 20m dłu-
gości.

Ściana ma partie banalne, pocięte półkami i
tarasami, ma też odcinki bardzo strome, gdzie
czuje się ekspozycję. Piarg, z którego zaczyna-
liśmy, został w tak nierealnej głębi, że lepiej nie
myśleć, ile to już metrów. Trzysta? Czterysta?

Na którymś  n-tym wyciągu skała stanęła
dęba i zepchnęło mnie w prawo, na samą kra-
wędź ściany. Zajrzałem, a po chwili nawet wla-
złem w ocienioną zerwę północną. Skała była
żółta, zimna i odpychająca. Daleko z boku wi-
działem profile okapów. Poczułem lekkie
mdlenie, gdy wyobraźnia przeniosła mnie na
nikłe stopieńki pod którymś z nich. Dało mi to
solidnego kopa i natychmiast przełoiłem należ-
ny kawałek ściany, by znaleźć  się znów na na-
szej, szarej i ciepłej skale ściany wschodniej.

A potem wszystko zaczęło łagodnieć, wy-
cinaliśmy wśród kruszyzn pełne wyciągi po-
zbawione przelotów. Puszczało prawie wszę-
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HARNASIE NA WAKACJACH
m Kajetan wstąpił na Olimp i mianował się Zeusem, a poza tym zwiedzał z rodziną inne rejony
Grecji m.in. Ateny i Meteory.
m Agnieszka i Śliwa byli w Alpach Julijskich (m.in. na Triglawie)
m Również w Julijskich był tego roku Radek.
m Grzesiu Sianos był na rowerach (czyżby wodnych ?) na Bornholmie.
m Jasiu Kowalik poleca ruskie pierogi na Hali Łabowskiej, a ponadto zwierzył się że był na
Czerszli - nie chcąc zdradzić  gdzie to jest. Może ktoś z Was odgadnie ?
m Żaby jak zwykle spędzały wakacje w Alpach - w Dolomitach i Alpach Walijskich.
m Wiewiór zrealizował wyprawę do Norwegii pokonując trasę 7 tys. km.
m Kolczasta i Anetta zwiedzały polskie wybrzeże od Łeby do Gdańska
m Redakcja MM była w Dolomitach, Wiedniu, na kajakach z Jackiem Piecem oraz nad morzem
Bałtyckim (szczegóły za miesiąc).
m Tomaszek przebywał jak zwykle w Gołej Zośce k. Augustowa, a potem z Siudami w Dachste-
inie.
m Siuduty były na  rowerach (m.in. Toruń, Malbork, Bory  Tucholskie) oraz w płn. Włoszech.
m Waldi Grzechca spędzał wakacje w Grecji i Turcji
m Boguś Krztoń był  na razie  z dziećmi  w  Tatrach,  podczas  gdy Dziouszka z Polą i Lilą
zdobywały Monte Rossę.
m Jamnik z rodziną spędzał wakacje w Słowenii (m.in. zdobył  Triglaw) oraz na płw. Istria w
Chorwacji



TO BY£O
4 Z ośmiu obozów planowanych na tego-
roczną akcję lato poszło pięć. Sumarycznie
w obozach wzięło udział 6 przewodników i
69 uczestników. Obozy zrealizowane to
Tatry Paskudy, Beskid Niski Chomisia,
kursowy (w którym brali udział również
zwykli uczestnicy) Radka, i dwa rowerowe
Adama Wieczorka i Marka Świecha w Bie-
szczadach i Beskidzie Niskim.
Nie poszedł wrześniowy turnus Tatr, Mała
Fatra oraz rowerowe Podkarpacie. Akcja fir-
mowana była tym razem przez  Biuro Radka
Trusia „Piotruś".
4 Radek proponuje prowadzenie wycie-
czek szkolnych organizowanych przez
swoje biuro. Przykładowe stawki przewo-
dnickie: 1 dzień -50 zł, 2 dni -90 zł itd ...
4 Maciek Siudut podjął stałą pracę w Tar-
nowie, w związku z czym w Wadowicach
bywa w weekendy. Jego aktualny tel. do
pracy to: (014) 21-00-92, 21-72-31, 22-09-
64 w. 30.

I wart odnotowania ostatni dzień w masywie Cim. Wiewiórka znowu dostała wolne, z prawem
spoglądania na zerwy najmniejszej Cimy Piccoletty, my zaś  udaliśmy się na Komin Preussa.
Turniczka jest mała, liczy TYLKO 200m i zewsząd obrywa się żółtymi ścianami. Ale od północ-
nego wschodu przecina ją ów komin.

Taktyka dwóch współpracujących dwójek polega na tym, że prowadzi pierwszy, potem po
założonych przelotach (haki, kostki, itd) idzie „na pierwszego” prowadzący z drugiej dwójki,
następnie w dowolnej kolejności obaj pozostali. Na stanowiskach uczciwie zmieniamy się ze
Szczepanem. Trudności (V+) wystąpiły tylko na początku i tylko na dwóch wyciągach. Po równo
dostaliśmy emocji i dalej pomykało się spokojnie.

No, nie całkiem. Gdy jako ten drugi prowadzący wychodziłem na ukośną półę stanowiskową
utworzoną z zaklinowanych w kominie głazów i wszelkiego rumoszu, uruchomiła się spora kupka
kamieni z zamiarem lotu na Mariusza i Jarka. W okropnie niewygodnej pozycji, zapierając lewą
nogę przed sobą, a prawą za sobą przytrzymywałem biodrem i ręką te tomiska kamienne. Drugą
ręką ostrożnie układałem na powrót wszystko w stabilną kupę. Okruchy sypiące się w dół nie były
groźne, ale łatwo przewidzieć, co potrafi tom encyklopedii spadający swobodnie kilkadziesiąt
metrów. Szczepan niewiele mógł pomóc, miał za to przed oczami scenę, jak z filmu. Tyle, że mój
przyśpieszony oddech i krople potu były autentyczne.

Z wierzchołka można zejść. Dokonała tego dwójka jakichś menów o wyglądzie smutnych
inteligentów z lat 50-tych. Gdy zobaczyli, że we czwórkę przymierzamy się do zjazdu mocno
pionową ścianą (a operacje zjazdowe zajmują sporo czasu), spokojnie, bez asekuracji poczęli
schodzić urwistymi półeczkami, stromymi płytami i tyle było ich widać. Zresztą na wierzchołek
także wyszli nie najłatwiejszą z dróg... Nasza klasa do klasy tubylczych wspinaczy miała się tak,
jak wczasowiczów z Równicy do, powiedzmy, przewodników beskidzkich (studenckich).

Zjeżdżaliśmy w niezwykłej scenerii. Naprzeciwko piętrzyła się zerwa sąsiedniej Cimy, odle-
głość chwilami malała do kilkunastu metrów, tak, że spadający kamień odbijał się na przemian od
obu ścian. Z przełączki oczywiście dalej należało zjeżdżać, bo żleb był mocno stromy. Ściany
rosły nad głowami, każdy dźwięk potęgowany był pogłosem, niebo daleko w górze niebieszczyło
się wąziutkim paskiem.

Ale wszystko ma swój koniec. Ze żlebo-komina wyjechaliśmy wreszcie na piargi, dalej marsz
do pobliskiego obozowiska, obiad. Potem pakowanie, marsz, autostop spod schroniska Auronzo.
Noc przy szafie samojezdnej, w obfitości łakoci i nadmiarów pożywienia.

I można tak pisać , pisać , pisać. Film wspomnień przesuwa się w pamięci, a zapis utrwala je na
długo. Przygoda bowiem nie ma miary obiektywnej, przygodą może być wszystko to, co przeży-
wamy intensywnie. I przygody mamy tak długo, jak długo potrafimy zdobyć się na wrażliwość , na
intensywność doznań.

Nim wybraliśmy się w drogę powrotną, podjęliśmy próbę wejścia na Marmoladę. Ambitniej,
niż inni Harnasie ruszyliśmy od samego dołu na nogach. Na lód wkroczyliśmy, gdy horyzont
pokrywały chmury. Śniegi, trochę szczelin i dalej wspinanie łatwą kruszyzną kilkadziesiąt metrów
na grań. Stąd do wierzchołka tylko około 200-300m marszu w poziomie i kilkadziesiąt w pionie. I
właśnie, gdy znowu zakładaliśmy raki (na grani jest trochę śniegu), Wiewiórka dochodząc jako
ostatnia zjeżyła się. Dosłownie! Kosmyki włosów stanęły dęba, i brakowało tylko jeszcze iskier.
Gdzieś daleko zagrzmiało. Szczyt o wyciągnięcie ręki. Może szczyt, a może piorunochron. Nie
zastanawialiśmy się długo. Po chwili grzaliśmy w dół kruszyzną, byle dalej od grani. W powietrzu
wisiał jakiś niepokój.

I nie trzasnęło. Zeszliśmy na lodowczyk żałując trochę wierzchołka. Może to i lepiej? Na
przyszłość będzie pretekst, by znowu przyjechać w Dolomity. Wszak stare porachunki należy
regulować.

Maciej

Z³ote myœli Siuduta
z wycieczki rowerowej

Niech szlag  trafi te ¯u³awy !
Ca³y czas pod górê !

28-29 IX 96

ZnajdŸ siê z Ekskluzywnym gronem w Ekskluzywnym miejscu !
* wpisowe 20 - 25 zł
* ekskluzywny obiekt “Hotel Leśny” w Radocynie (ciepła woda, prysznice, gastronomia itp.)
* 2 posiłki: obiado-kolacja i śniadanie
* ciekawy program zakończenia
* super-gadget’y rajdowe dla każdego
* nagrody w konkursach
* autobus odwożący niezmotoryzowanych do pociągu (niedziela 29-go)
* parking strzeżony (przez wściekłego psa właściciela) - dla zmotoryzowanych
Obowiązują dwa warianty noclegów :
* droższe “cywilizowane” (wpisowe 25 zł) - w obiekcie w 3-4-ro osobowych pokojach (zostało
już  tylko ok. 10 miejsc)
* tańsze (wpisowe 20 zł) - na poddaszu obiektu, na podłodze. Decyduje kolejność  zgłoszeń i wpłat
i wielkość tzw. „współczynnika zmamucenia” uczestnika. Posiadacze małoletnich dzieci uprzywi-
lejowani !
Zachęcamy do prowadzenia tras w terenie. Dla prowadzących trasy extra zniżki i upusty  - do 100
% ( ! ) w zależności od wielkości grupy.

Bystry, Lila, Maciek
Kontakt z organizatorami :

Grzegorz „Bystry” Mentel  tel. dom. (032) 66-13-86 najlepiej po 20-tej.
Maciek Morgun  tel. dom. (032) 170-24-09 najlepiej po 20-tej.

ERG 96  ---  BESKID NISKI - RADOCYNA

Najbliższe planowane imprezy to:
X 14.09 - wyjazd na pokaz sztucznych ogni do
Olsztyna k. Częstochowy (o szczegóły najle-
piej pytać Jeża)
X 21-22.09 - Wrzosowisko w Kędzierzynie
Koźlu
X 28-29.09 - ERG
X 12-13.10 - I termin egzaminu praktycznego
X18-20.10 - RPS + Złota Jesień z Harnasiem
X 26-27.10 - II termin egzaminu praktycznego
X 8 -11.11 - egzamin przewodnicki PTTK (Be-
skid Niski + Bieszczady) na III , II i I klasę
X 15-17.11 - Złaz Księżycowy
X 23-24.11 - „Listopadówka” czyli nowa im-
preza której formuły jeszcze nie wymyślono i
oczekuje się propozycji i pomys łów.
X 26.11 - Walne Zebranie
X 7-8.12 - Mikołajki Kołowe (nie mamucie) na
Szczytkówce
X 17.12 - Wigilia Kołowa

TO BÊDZIE

Jak zawsze proszę Was Mamuty o  teksty.
Myślę że Wasze wakacyjne wyjazdy będą dla
Was inspiracją do napisania czegoś do MM.

Poza tym przypominamy, że za rok ob-
chodzimy XXX lecie Koła. Powoli formuje się
komitet organizacyjny. W związku z  planowa-
nym wydaniem Jubileuszowego Harnasia pro-
simy również o ewentualne materiały, które
możnaby wykorzystać w tym wydawnictwie -
zwłaszcza dotyczące historii Koła, ale też bar-
dziej osobiste wspomnienia związane z Kołem.
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Październik 96 REDAKCJA NA WAKACJACH
Można powiedzieć , że tegoroczne wakacje Redakcji upłynęły pod znakiem wody. Najpierw

przez tydzień w Dolomitach woda płynęła głównie z nieba, potem zaś Redakcja została spławiona
wraz z rodziną przez niejakiego Pieca Jacka (również z rodziną) przy pomocy kajaka składanego
produkcji radzieckiej z Maćkowej Rudy do Maćkowej Rudy przez Czarną Hańczę, Kanał Augu-
stowski, Rospudę, Bliznę i Wigry. I jakby tej wody nie było dość, na koniec, zmuszona okoliczno-
ściami, Redakcja spędziła tydzień nad morzem Bałtyckim w Międzywodziu.

W Dolomitach Redakcja prowadziła niewielką, 3 osobową grupkę z firmy i mimo wspomnia-
nej, złej pogody zrobiła parę wycieczek m.in. wokół Tre Cime di Lavaredo, ferratę Merlone na
Cimę Cadin di N.E (w deszczu i prószącym śniegu), wodospady w dol. Fanes, wycieczkę w dol.
Ansiei połączoną z przejściem ferraty del Doge w grupie Marmarole, ferratę Trincee w ciekawym
wulkanicznym grzbiecie na pn. od Marmolady, Piz Boe drogą turystyczną i kawałek ferraty Sant-
ner w grupie Catinaccio. Ta ostatnia okazała się dość pechowa, gdyż jeden z uczestników wyciecz-
ki pół godziny od startu, w trakcie pokonywania zaśnieżonej rynny pośliznął się i zwichnął sobie
bark. Sytuacja nie była zbyt ciekawa. Idąca w przeciwnym kierunku grupa Niemców zapropono-
wała wezwanie pomocy i  zrozumiawszy z wypowiadanych po polsku obaw Tomka - „Żeby
tylko nie wezwali helikoptera...” jedynie słowo „helikopter” oczywiście wezwała helikopter. Tym-
czasem my spróbowaliśmy jednak  dokonać wycofu. Powoli udało nam się dotrzeć do przełęczy,
słysząc tylko gdzieś w chmurach odgłos helikoptera. Potem okazało się, że może niepotrzebnie
uciekaliśmy przed nim, gdyż transport byłby bezpłatny. My jednak kontynuowaliśmy niewiele
łatwiejsze dla poszkodowanego Tomka, ponad godzinne zejście do schroniska Vaiolet skąd zabrał
nas wszystkich ambulans. Potem nastąpiła dalsza podróż do szpitala w Cavalesse, nastawienie ręki
i powrót do kraju.

Wszystko skończyło się dobrze, ale pokazało, że po pierwsze zawsze warto się ubezpieczyć,
po drugie warto znać zasady odpłatności za udzielaną w górach pomoc (a te mogą być różne w
różnych krajach), no i wreszcie, że na ferracie nawet banalna kontuzja może stanowić poważny
problem.

Kolejnym punktem wakacji był krótki wypad z rodziną do Wiednia, gdzie w dwa i pół dnia
obejrzeliśmy najciekawsze miejsca i obiekty oraz posłuchaliśmy koncertu Synfonii Varsovii pod
dyr. Yehudi Menuhina przed Pałacem Schönbrunn. W drodze powrotnej obejrzeliśmy kawałek
Morawskiego Krasu. Niestety na pływanie łódką po jaskini Punkevnej trzeba rezerwować  bilety co
najmniej dzień wcześniej. Za to na obiad zatrzymaliśmy się w restauracji „U Antoniczka” w Proste-
jowie (czemu nie nazwali jej po prostu „U Nowego” ?).

A w dwa dni później ruszyliśmy na Suwalszczyznę nocując u wczasowicza Tomaszka prze-
bywającego jak co roku z rodziną w ośrodku „Goła Zośka” nad jeziorem Rospuda za Augustowem.
Wieczorne ognisko nie chciało się jakoś palić, bowiem Redakcja była zajęta gitarą, a Tomaszek jak
sam przyznał ostatnio rozpalał najczęściej grilla. Nazajutrz dotarła rodzina Pieców i udaliśmy się
na miejsce startu do Maćkowej Rudy. Obejrzawszy u gospodarza „kiziaka na kantorku” (który stał
się przebojem wyjazdu) (może ktoś z Was odgadnie co to takiego !) znaleźliśmy miejsce na biwak
„pod górecką za lasankiem”, skąd następnego dnia zaczęliśmy spływać. Początkowo Redakcja
była zdegustowana nieprzebraną ilością komarów (pomimo iż wg. testu Tomaszka jeśli się klaśnie
w dowolnej chwili w dłonie i nie złapie żadnego komara tzn. że komarów nie ma) uniemożliwiają-
cych spokojne siedzenie przy ognisku, a co gorsza również czynności fizjologiczne, które w dużej
mierze trzeba było ograniczyć . Pod koniec wyjazdu gadów było jednak jakby mniej, a czasem w
ogóle nie wykazywały aktywności. Widzieliśmy też kilka czapli siwych, niezliczoną ilość bocia-
nów, łasice itp. Jacek jako znany łasuch nie omieszkał zamówić  też po drodze w znanym sobie
miejscu 30 sztuk jagodzianek. Nad jez. Mikaszewo dołączyła do nas jeszcze rodzina Ali i Maćka
Wielgusów. W połowie spływu nastąpiło drugie spotkanie z Tomaszkiem na Gołej Zośce. Do
wspólnego ogniska rozpalanego tym razem przez turystów-kajakarzy (i w związku z tym palącego
się całkiem dobrze) Tomaszek po niezbyt udanej wyprawie na ryby, na pontonie, przyprowadził
innych wczasowiczów m.in. Grażynę Antonikową, Leluję, oraz swoją żonę i dzieci aby pokazać
im prawdziwych turystów. Dzieci wczasowiczów mogły spróbować turystycznej pulpy, która
bardzo im posmakowała (w przeciwieństwie do dzieci turystów, które jej nie znoszą). Niektóre
dzieci wczasowiczów zapałały też chęcią popłynięcia na dalszą część  spływu z turystami, co
niestety było niemożliwe do wykonania.

Następnego dnia popłynęliśmy pod prąd Rospudą, a we wtorek zrobiliśmy pieszą wycieczkę
do tzw. Świętego Miejsca („święte słowa w świętym miejscu”) połączoną z grzybobraniem. W
miejscowym sklepiku w Topiłówce, w którym wg zeznań pewnego tubylca "jest wszystko: -
kiełbasa, wódka." wykupiliśmy do cna wiele asortymentów (np. batoniki "Lion" szt. 3).

ERG - 96
Nie mieli szczęścia organizatorzy tegorocz-

nego ERG-u. Na ok. 70 zapowiadających się
uczestników na metę przybyło 45 osób. Powo-
dy były pewnie jak zwykle różne: zła pogoda
przed imprezą, choroby potencjalnych uczest-
ników lub ich dzieci i inne wypadki losowe.

Stosunkowo liczna grupka przyjechała już
w piątek wieczorem, tak że po kolacji zrobili-
śmy sobie śpiewanie trwające do późna w
nocy. W sobotę pogoda mile nas zaskoczyła i
na pół dnia wyszło słońce. Nasza podgrupa
tzn. Redakcja, Siuduty, Jelon i Kajetan wybrała
wariant Bartne - Magura Wątkowska - Bartne
ze zwiedzaniem po drodze cmentarza w Czar-
nej, cerkwi w Krzywej, Przegoninie i Bartnem.
Jeże i Żaby pojechały na Bušov, a reszta zwie-
dzała bliższe okolice. Po całkiem przyzwoitej
obiadokolacji i odpoczynku, ok. godz. 21 roz-
poczęła się "część artystyczna". Jej tematem
były zmagania drużyn "przemytników",
"szpiegów" i "kowboi". Zespoły zostały ozna-
kowane różnokolorowymi czapeczkami, a po-
tem nastąpiły konkursy m.in. na przyśpiewki
tematyczne (np. "... przemyć to sam ...", ) tor
przeszkód dla dzieci i ich rodziców, konkurs na
wykonanie piosenki przez duet rodzic - dziec-
ko (w drużynie przemytników za dziecko z
braku laku służyła Kolczasta). Był też konkurs
slajdowy, konkurs na strój ludowo-drużyno-
wy, konkurs malarski oraz krajoznawczy itp.
Organizatorzy czyli Bystry i Maciek włożyli
w przygotowanie imprezy dużo pracy (choć
nie uniknęli zapewne błędów) i szkoda, że fre-
kwencja nie dopisała zarówno jeś li chodzi o
Mamuty jak i o młodych. Część konkursowa,
w której zwycięstwo wywalczyła drużyna
przemytników z Jeżem na czele zakończyła się
po północy.

Niestety kierownictwo obiektu zabroniło
nam kontynuacji zabawy ze względu na osoby
spoza naszej grupy, które nocowały też w
schronisku (jacyś  myśliwi, czy leśnicy). Był to
niezbyt miły akcent i szkoda, że organizatorzy
nie ustalili wcześniej z kierownikiem zasad
wykorzystania obiektu, który był w praktyce
zajęty w całości przez nas. Wprawdzie mogli-
śmy się przenieść na werandę i część osób to

uczyniła, jednak niska temperatura wyeliminowała sporą grupę z dalszej imprezy śpiewanej. Re-
dakcja wytrwała do 3.30, a ostatni poszli spać ponoć  ok. 5 nad ranem.

Spośród Harnasi obecni byli: Kajetan z siostrzenicą Olą, Siuduty w komplecie, J i J Ginter,
Jelon, Radek, Jamnik, Waldek i Żaba, Paskuda z trasą i Adamem, Jeż, Kolczasta i Cieć (D.Telinga),
Machulicz, Adam Bartyzel, Chomiś z trasą, Bystry i Maciek Morgun.

PS. Może ktoś potrzebuje 80 szt. czerwonych, żółtych i turkusowych czapeczek z daszkiem
po atrakcyjnej cenie. Informacje u organizatorów ERG-u.

Redakcja



TO BY£O
4 Od września nastąpiła zmiana w Radzie
Koła. Magdę Marczak zastąpił Radek Truś.
4 15.10 - prelekcja Radka o jego wakacyj-
nym wyjeździe do Słowenii ilustrowana
bardzo malowniczymi slajdami.
4 19-20.10 - Paskuda i Radek reprezento-
wali nas na RPS-ie połączonym z 25 leciem
Gdańskiego Koła Przewodników. Impreza
odbyła się na zamku w Gniewie, a jej główną
atrakcją był bal. Było też ognisko na dzie-
dzińcu i pieczony dzik.
4 22.10 - prelekcja Śliwy również o Sło-
wenii,  lecz tym razem o wyjeździe, poświę-
conym różnym nowym sportom takim jak
kanioning, i inne -ingi związane ze  spływa-
niem górskimi potokami i rzekami. Śliwa
wykonał też skok z mostu na gumie co zo-
stało udokumentowane na slajdach.
4 22.10 - pierwszy wykład nowego kursu,
którego kierownikiem został Bystry, a  po-
magać mu będzie w sprawach technicznych
aktualny kursant Daniel. Zgłosiło się ok. 30
osób.

A potem był jedyny deszczowy dzień na Bliźnie, ciągnięcie kajaka, skakanie po powalonych
pniach i przepychanie kajaka pod i nad nimi itp. i wreszcie jez. Blizno, przewózka kajaków na
Wigry i powrót do punktu startu.

O pobycie nad morzem Redakcja nie będzie się rozpisywać  gdyż uważa takie miejsca jak plaża
za wyjątkowo niesprzyjające i niezdrowe (dla organizmu Redakcji). Wspomnę tylko, iż wracali-
śmy dość oryginalnym wariantem przez miejscowości o tak wdzięcznych nazwach jak Pyzdry,
Giżałki, Pieruszyce (obok są też Pieruchy i Pieruszyczki) i Szczury. Po drodze widziałem też takie
miejscowości jak Wygoda (nazwisko naszego prezesa) oraz Szalonka.

J.G.

Mikołaj
Na 30.XI - 1.XII Jelon zapowiada Mamuciego
Mikołaja. Tym razem odbędzie się on w skał-
kach podkrakowskich w schronisku młodzie-
żowym w Łazach (między dol. Będkowską, a
dol. Szklarki). Zgłoszenia oraz wpisowe na
paczki dla dzieci (10 zł) prosimy przekazywać
jak najszybciej do Basi lub Redakcji. Proponu-
jemy, aby jak dwa lata temu zorganizować  dla
dzieci bal przebierańców. Zapraszamy rów-
nież bezdzietnych mamutów i niemamutów.

Urodziny Stasia
W dniach 8 - 11 listopada Stasiu Krawiec zapra-
sza wszystkich chętnych do  Rycerki Górnej na
imprezę rodzinną dla Mamutów. Pretekstem są
urodziny. Więcej informacji u Stasia pod tel.
186-10-28.

ZAPROSZENIA

TO BÊDZIE
X W Gliwicach na oś. Gwardii Ludowej ul.
Czwartaków 18 można obejrzeć wystawę dzieł
Jana Wałacha z Istebnej. Wystawa będzie
czynna do końca października.
X 15 - 17.11 - Rajd Księżycowy Watry -
gdzie jeszcze nie wiadomo.
X odbędzie się egzamin PTTK na podwyż-
szenie klas w rejonie Beskidu Niskiego i ew.
Bieszczadów.
Pozostałe plany - patrz „Zaproszenia"

Z£OTA MYŒL ANI S.
Alpiniœci  s¹ zboczeni, bo lubi¹ tyl-
ko skaliste, go³e i nieprzytulne

Ania Siudut

Z£OTA MYŒL PASKUDY
„A Siudut mnie pieprzy³ publicznie na
Makowskim”
 - w trakcie obfitego posypywania kanapek
pieprzem przez wspomnianego M.Siuduta.

PRZEPIS NA PASKUDNY
TORT URODZINOWY
Zgodnie z obietnicą zamieszczamy przepis na
tort, który skonsumowany został na jednym z
czerwcowych zebrań po podsumowaniu pół-
rocznym.
60 dkg mąki
10 dkg miodu sztucznego
10  dkg margaryny
3 jajka
1 szklanka cukru
1 płaska łyżka sody
Ciasto zagnieść, podzielić na trzy części i upiec
oddzielnie 3 cienkie placki, dzień wcześniej
przed przygotowaniem kremu
MASA
1,5 szklanki mleka + 2 łyżki manny - zagoto-
wać
utrzeć: 1 kostkę masła
1 jajo
15 dkg cukru pudru
1 cukier waniliowy
trochę olejku migdałowego
dodając po 1 łyżce wystudzonej masy

Smacznego ... o przepraszam Paskudnego !

EGZAMIN PRAKTYCZNY
W ostatni weekend 26-27.X odbył się egza-

min praktyczny kursu. Oprócz trójki zdają-
cych - Miłosza, Daniela i Łukasza zwanego
Leksikonem oraz komisji w osobach Kajetana,
Lili i Redakcji wybrało się sporo osób towarzy-
szących, które zatrudnione zostały w charakte-
rze uczestników wycieczki. A byli to: rodzina
Redakcji czyli Jola i Ola, Jola Wolińska z Anią,
Luśka, Daniel, Adam Wieczorek, Teresa Pień-
kowska, 1 nowy kursant i parę osób spoza
Koła. W sumie grupa  liczyła 17 osób. Pogoda
była egzaminacyjna. Wystartowaliśmy z Ko-
szarawy, aby przez Bystrą wejść  na Lachów
Groń, a potem przez Jałowiec skąd widać było
nawet ośnieżone Tatry, przeł. Cichą i szczyt
Cichej udać się  do Huciska, skąd Paskuda za-
prowadziła nas do chatki Klubu Przodowni-
ków GOT z Krakowa pod Wytrzyszczonem.
Na miejsce dotarł jeszcze Radek, Bystry z
dwójką nowych kursantów, Siuduty w kom-
plecie, Marek z trójką młodych kolarzy. W su-
mie zrobiła się więc całkiem spora impreza.
Pulpę jedliśmy w trzech podgrupach dopu-
szczanych do gara kolejno na komendę super-
vizora, którym został Daniel. Potem był
jeszcze glut z bakaliami, a potem śpiewanie, a
właściwie opowiadanie kawałów przerywane
piosenkami. W trakcie konsumpcji gluta oraz
pod wpływem wcześniejszej lektury sobotniej
gazety powstał pomysł założenia związku
wyznaniowego lub sekty. Wystarczy do tego
ponoć 15 osób i pomaga unikać podatków. Ka-
jetan zaproponował aby była to sekta pleno-
wentrystów (plenos -pełny, ventros - brzuch).
W niedzielę pogoda była nadal ładna, choć  wi-
doczność gorsza. Po przejściu przez Baków
egzamin zakończyliśmy pod Gachowizną wy-
nikiem 3:0 dla kursantów. Komisja nie miała na
szczęście trudnego zadania, gdyż poziom zda-
jących był dość dobry. Życzymy półprzewo-
dnikom pomyślnego zdania egzaminów
teoretycznych. Ponadto egzaminy teoretyczne
zdają trzej zeszłoroczni spadochroniarze.

Jacek Ginter

WYJAZDY KURSU
1-3.XI - wyjazd zaduszkowy - Gorce
8-11.XI - Rudawy Janowickie
23-24.XI - speleologia
6-8.XI - Mikołajki Kołowe - Szczytkówka
30.XI - 1.XII - Andrzejki (jeszcze nie wiadomo
gdzie.

Dalsze plany imprez obowiązkowych to:
grudzień - ratownictwo
styczeń - przejście kondycyjne
marzec lub kwiecień - wyjazd tatrzański
kwiecień lub maj - impreza na orientację
maj - skałki
czerwiec - warsztaty ekologiczne

26. 11. 96
WALNE ZEBRANIE

Impreza Kulturalna
16-17.XI - listopadówka czyli Impreza Kultu-
ralna Maćka Siuduta prawdopodobnie w pew-
nej chałupie w B.Małym pod Gibasów
Wierchem.

Piostur
23-24.XI - festiwal piosenki turystycznej (i nie
tylko) PIOSTUR w Andrychowie. Bilety i
miejsca noclegowe (ilość ograniczona) można
zamawiać (możliwie szybko) u Maćka Siuduta.
Tel. praca (0-14) 21-00-92 w. 30.
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Grudzień 96 mamy prezesa płci pięknej, choć  może tym razem należałoby powiedzieć „paskudnej” ?
Oto nowa Rada:
MAnna, Maria, Magdalena „Paskuda” Pasek - PREZES
MRadek Truś - v-ce prezes d/s szkolenia (oraz wydawnictw)
MMagda Marczak  - sekretarz (oraz magazyn)
MWojciech „Śliwa” Śliwiński - skarbnik
MZbyszek Wygoda (m.in. sprawy komisji egzaminacyjnej)
MGrzegorz „Bystry” Mentel  (zarazem kierownik kursu)
M Joanna „Kolczasta” Cichocka - członek d/s Jeża
Komisja Rewizyjna pozostała w składzie prawie niezmienionym:
6 Ryszard „Nowy” Antonik
6 Jacek Ginter
6 Darek „Cieć” Telinga
Na expose prezesa zabrakło czasu i sił. Redakcja też nie będzie na razie prognozować  jak

poradzi sobie nowa Rada. Zobaczymy. W każdym razie życzymy sukcesów.

WALNE
Mamy za sobą kolejne Walne Zebranie,

które trwało dłużej niż zwykle i przyniosło
sporo zmian. Na wydłużenie się zebrania
wpłynęła m.in. dyskusja nad decyzją Rady o
skreśleniu trzech osób z listy członków Koła.
Jedna z tych osób - Aśka Delawska zwana Wie-
wiórką odwołała się od decyzji do Walnego
Zebrania. Mimo, iż merytorycznie decyzja
Rady była uzasadniona, to Walne uznało niedo-
pełnienie formalności związanych z brakiem
pisemnego zawiadomienia zainteresowanych
osób. Z tego powodu Walne uchyliło decyzję
Rady, a o losach skreś lonych osób zadecyduje
nowa Rada.

Kolejnym niestandardowym punktem pro-
gramu zebrania było rozpatrzenie i przegłoso-
wanie propozycji Radka Trusia o zmianach w
statucie, dotyczących statusu członków Koła.
Wyjaśnienie Wam szczegółów zajęłoby zbyt
dużo miejsca, więc ograniczę się do głównych
założeń. Członkiem zwyczajnym byłby każ-
dy, kto płaci składki. Członek zwyczajny ma
obowiązek aktywnego przepracowania 5 lat.
Po dziesięciu latach płacenia składek (w tym 5
lat aktywnego działania) można automatycznie
nabyć tytuł członka Seniora. Od tego momentu
można nie płacić  składek. Ale można też pozo-
stać  nadal członkiem zwyczajnym. W szcze-
gólnych przypadkach tytuł Seniora może być
przyznany wcześniej. Zaproponowano aby
karencją objąć wszystkich, którzy uzyskali
blachy przed 1990 r. Pozostali opłaciwszy za-
ległe składki mogą zostać „uzwyczajnieni”.

Wbrew obawom autorów projekt został
przyjęty przychylnie i przeszedł sporą więk-
szością głosów. Tak więc będziemy mieli nową
listę członków zwyczajnych. Z posiadanych
przez Redakcję wiadomości wynika, że Rada
poinformuje listownie osoby, których status
może ulec zmianie z tytułu wprowadzonych
modyfikacji.

Sympatycznym momentem było przyzna-
nie tytułu członka honorowego Krzyśkowi
Kluszczyńskiemu - Klusze. Rekomendację
Kluchy przedstawił nie kto inny jak Jerzy
Pawlikowski - Wiewiór wspominając przy
okazji nie tylko Krzyśka, ale i atmosferę daw-
niejszych czasów. Niestety sam Klucha był
nieobecny z powodu międzynarodowego sym-
pozjum w Kazimierzu Dolnym.

A teraz najważniejsze, czyli kto będzie
nami rządził przez najbliższy 30-ty rok dzia-
łalności. Tak, tak po raz drugi w historii Koła

PAMIÊCI JANUSZA „DUGIEGO”
Takiej liczby „historycznych postaci” z AKT „Watra” i SKPG „Harnasie” od dawna już nie

zgromadziła żadna impreza. Na zaduszkowym spotkaniu poświęconym pamięci Janusza „Dugie-
go” Hanke spotkało się w chatce na Pietraszonce w sobotę 9 listopada kilka pokoleń „aktowców”
i „harnasi”. Pod wieczór nie było już gdzie parkować, a trzeba nadmienić , że w długim korowodzie
samochodów , ustawionych wzdłuż i w poprzek chatkowej drogi stały i wozy z rejestracją zagra-
niczną.

O godz. 19.00 w salonie zapłonął znicz, cicho zadźwięczały gitary i popłynęły wkoło „znane
nutki, znane słowa ... “. Czuło się jak z wolna wraca duch tamtych dni i tamtych czasów. Przejęty
prezes AKT „Rufin” przyznał, że dawno już nie widział tylu aktowców na raz. Jego ciepłe s łowa
powitania kazały się zadumać nad tajemnicą łączącej nas więzi, która powoduje, że po tylu latach
w tym gronie i w tej chatce czujemy się sobie wciąż i niezmiennie bardzo bliscy. Odsłonięcie
mosiężnej tabliczki zakrytej pękiem świerkowych gałązek poprzedziły słowa Krzysztofa „Klu-
chy”:

„Półtora roku minęło już, gdy odszedł Janusz. Zwykle mówi się: „Odszedł i pozostawił
pustkę”. Inaczej ma się z Januszem. Odszedł, ale pustki nie pozostawił. Jest obecny. W jakiś
tajemniczy sposób wciąż zaznacza swoją obecność i pozwala nam jej doświadczać. Niedawno, w
cichej rozmowie przy herbacie , opowiadała mi Jola o krokach Janusza, które tak często słyszy za
swoimi plecami. Ci, którzy wędrują po gorczańskich szałasach mówią o głosie „Dugiego” słysza-
nym w szumie wiatru w kolibie pod Turbaczem. Najsilniej jednak doznajemy obecności Janusza
tutaj, w Chatce na Pietraszonce. I dlatego tu właśnie dzisiaj przybyliśmy, aby poświadczyć jego
obecność przez pozostawienie widomego znaku.

Janusz był przez wiele lat kierownikiem Chatki, był członkiem honorowym AKT „Watra” i
przewodnikiem SKPG „Harnasie”. Ale przede wszystkim - był naszym przyjacielem  - przyjacie-
lem na szlaku. Dlatego też Jego obecność chcemy poświadczyć tak, jak to zwykli czynić  ludzie gór
- przez pozostawienie małej mosiężnej tabliczki w górach, w miejscu, które szczególnie ukochali.
Dla Janusza takim miejscem była Chatka. Na mosiężnej blasze w kształcie znaczka AKT „Watra”
widnieją słowa zaczerpnięte z piosenki turystycznej: „Odszedł tam, gdzie wiedzie szlak, na poło-
niny, na niebieskie ...”.

Słowa te dają wyraz naszemu przekonaniu i naszej wierze w podwójną obecność Janusza: tu
i tam. Tu - wiemy w jaki sposób: w szumie wiatru, w śpiewie ptaków, w szmerze strumienia ...
Tam - nikt z nas nie wie. Z pewnością jednak Janusz czasu tam nie marnuje i wędruje po błękitnych
górach i niebieskich połoninach, wyszukuje koliby wśród chmur i znaczy dla nas nowe, ciekawe
trasy i szlaki. Szlaki, tu z ziemi niedostrzegalne, które w wyjątkowych tylko warunkach - w
słoneczny i deszczowy wieczór odsłaniają się na niebie w postaci tęczy. Bo tęcza, to splątane
barwy szlaków: niebieskich, czerwonych, zielonych i żółtych, malowanych przez Janusza i in-
nych niebiańskich wędrowców. Dziękujemy Ci Januszu za wszystko, za to, że byłeś wśród nas w
taki właśnie niezapomniany sposób, że wciąż jesteś  i pozwalasz nam doświadczać swojej obecno-
ści i za to, że myślisz o nas - że malujesz nam przyszłe drogi.”

Po chwili głębokiej ciszy i zadumy prezes AKT zdjął ze ściany pęk świerkowych gałązek i
odsłonił pamiątkową blachę, umieszczoną na wysokiej belce w salonie, nad ławą, na której Janusz
- jako kierownik Chatki - tak lubił siadywać.

We wzruszających słowach wspominał Janusza Krzysztof Kawa. Mówił o tym, jak umiał
pokazać co to znaczy być  turystą i co to znaczy kochać przyrodę. Wojtek Mikołajec opowiedział
o tym, jak „Dugi”, jako prezes AKT przyjmował go do Klubu w bacówce na Mostownicy. Był to
jedyny raz, kiedy widział go w pierwszym rzędzie przed wszystkimi. Niezwykła, ale bardzo
naturalna skromność Janusza powodowała, że zawsze stał za kimś , że zawsze na imprezach i do
zdjęć ustawiał się w drugim rzędzie.
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Drogie Mamuty i inni Czytelnicy!
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przekazali Redakcji w ostatnim czasie swoje teksty.

Okazuje się, że w redakcyjnym fachu podobnie jak w rolnictwie - albo klęska nieurodzaju, albo
urodzaju. Dlatego też Redakcja nie jest w stanie zamieścić wszystkich dostarczonych tekstów w
bieżącym numerze MM, mimo iż niektóre dotyczą spraw bieżących i należałoby je opublikować jak
najszybciej. Dlatego też numer ten jest - jak może zauważyliście - nieco zagęszczony. Tym
niemniej wszystkie teksty zostaną wydrukowane już wkrótce i wcale nie znaczy to, że macie
przestać  dalej pisać !



TO BY£O
Listopad obfitował w imprezy, choć nie wszy-
stkie z planowanych doszły do skutku.
4 9-11.11
w na Pietraszonce odbyło się zaduszkowe

spotkanie Watrowców i Harnasi poświęcone
pamięci Janusza „Dugiego” Hanke, o którym
możecie przeczytać obok.
w W tym samym czasie w Rycerce kilka ma-

mucich rodzin spotkało się zgodnie z zapowie-
dziami na urodzinach Stasia Krawca. Dowiecie
się o tym więcej z barwnej relacji Przemka Siu-
dy już wkrótce.
w Redakcja, Siuduty i Żaby spędziły nato-

miast powyższy weekend na bacowaniu w
Gorcach - o którym jeśli miejsce pozwoli napi-
sze Redakcja.
4 Nie doszła do skutku tzw. Impreza Kultu-
ralna Maćka Siuduta. Być  może z powodu du-
żej ilości innych planów na listopad.
4 16-17.11 - odbyła się połączona autoka-
rówka kursu naszego i katowickiego po terenie
uprawnień. Z naszej strony prowadzili Nowy,
Waldi Grzechca, Radek, Bystry. Frekwencja
była nadzwyczaj dobra, tak że trzeba było zała-
twić  dwa autokary !
4 19.11 - długo oczekiwana prelekcja Jeża i
Rakety o wyjeździe w Paring i Retezat jesienią
ubiegłego roku. Ale trzeba przyznać, że pogoda
to im strzeliła! Na tymże zebraniu pojawił się
dawno nie widziany kol. Jacek Brachmański
(przebywał na dłuższej delegacji w Czechach).
4 22-24.11 - festiwal piosenki turystycznej
„PIOSTUR” w Andrychowie oglądała spora
grupka harnasi, a to: Siuduty, Gintery, Nowy z
Maćkiem, Bystry, Luśka, Daniel, Paskuda oraz
Jadzia, Kasia, Adam. Więcej o tej imprezie w
którymś z kolejnych MM.
4 28.11 w przeddzień planowanego Święta
chatki spaliła się chałupa na Szczytkówce. Eki-
pa chatkowiczów postanowiła odbudować ją i
założyła już konto pod nazwą „Szczytkówka
SOS". Numeru na razie nie znamy.
4 30.11-1.12 - mamuci Mikołaj w Łazach nad
dol. Będkowską. Frekwencja była mniejsza niż
zwykle. Obecne były rodziny: Zygmańskich,
Siudutów, Sianosów, Śpiewaków, Wojtkowia-
ków, Korczyńskich, Jamników, Żab, Machuli-
ków oraz kilku krewnych i znajomych.
4 6-8.12 - Mikołajki kołowe i wieczór pio-
senki Łemkowskiej w Danielce.
4 7.12 - parapetówa u Jeża i Kolczastej w
Gliwicach
4 14-15.12 - przejście kondycyjne kursu

Wśród snujących się opowieści myśli ulatywały też ku innym członkom AKT „Watra”,
których nie ma już wśród nas: ku „Bolowi” i Czesi Pawlikowskiej. Te przywoływane wspomnie-
nia i głęboka zaduma nie miały jednak w sobie nic przygnębiającego. Za chwilę zrobiło się w salonie
tak, jakby znów wszyscy byli razem. Zdało się, jakby to sam Janusz „Dugi” zasiadł wśród nas i
poprowadził wieczór. Na stołach pojawiło się wspaniałe ciasto przygotowane przez Jolę i mamę
Janusza. Zabrzmiały gitary i popłynęły stare piosenki, stare songi, przeboje turystycznych szla-
ków z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. I jak zwykle rozkołysały się stoły i ławy przy
dźwiękach nieśmiertelnej „Hercegowiny”. Dopiero koło drugiej w nocy poczęły się wymykać ku
samochodom malutkie grupki gości. Ci co zostali do rana spotkali się jeszcze przy wspólnym
śniadaniu na trawie. I wszyscy przyrzekli spotkać  się znów za rok w Chatce - w pierwszą lub
drugą sobotę listopada na takiej samej imprezie. Jest oczywiste, że impreza, jeśli ma stać się trwałą
tradycją - musi mieć swoją nazwę. Ta jest trochę romantyczna, trochę tajemnicza, trochę zadu-
szkowa - niech więc nazywa się krótko „DZIADY”.

Chyba warto byłoby w przyszłym roku poszerzyć grono uczestników i do wspomnień o
zmarłych członkach AKT „Watra” dołączyć wspomnienia o nieżyjących członkach SKPG „Harna-
sie”. Do zobaczenia więc w Chatce na Pietraszonce w listopadzie na „Dziadach’97".

Krzysztof Kluszczyński

POCHWA£A BACÓWKI
Nie pamiętam już kto rzucił hasło spędzenia Sylwestra w bacówce na Malorce. Bo, że będzie-

my go spędzać w górach było dla nas tak oczywiste jak cotygodniowe wtorkowe spotkania prze-
wodnickie. Był to najtańszy sposób powitania Nowego Roku, niosący zarazem z sobą dużą dozę
przygody wiążącej się ze spontanicznością w organizowaniu tego typu imprez. „Wszystko co
najlepsze rodzi się w chaosie” - to stwierdzenie starożytnego mędrca po raz kolejny miało się
sprawdzić. Duch w narodzie nie ginie, bo i teraz tu i ówdzie słyszę o podobnych imprezach tego
typu - a to Sylwester w bacówkach w Małej czy Wielkiej Fatrze, Górach Choczańskich, Niżnich
Tatrach czy w innych górach. Wtedy jednak do takiego wyjazdu nie trzeba było nikogo namawiać,
a na hasło rzucone na zebraniu nawet w ostatni staroroczny wtorek, organizowała się „paka” co się
zowie. Wtedy imprezowicze zbierali się już w pociągu (pierwszy wagon dla niepalących za loko-
motywą), by po przesiadce w Żywcu utworzyć już w Jeleśni sporą, kilkunastoosobową kompa-
nię. Jechaliśmy bez konkretnego umawiania się, bez sprawdzania nawet jaki jest stan bacówek na
Malorce, w nadziei, że we własnym gronie miło i radośnie powitamy Nowy Rok. Każdy wziął ze
sobą to co miał - dla siebie i na poczęstunek; szampana zdaje się miał każdy, a i innych rozgrzewa-
czy nie brakowało. „Jeszcze tak nie było i nie może być , żeby przewodnicy nie mieli co pić !” i to
powiedzenie też się tym razem sprawdziło.

Pamiętam ten sylwestrowy dzień - był chmurny i mroźny; w pociągu ludzi niewielu, bo to
pogoda nie skłaniająca do dalszych podróży i czas ku temu nie najlepszy. A mimo to coraz nam
raźniej i radośniej, kiedy odnajdujemy się w pociągu i przybywa nas i rośniemy w siłę. Już są dwie
gitary, ktoś wtóruje na flecie, a jeszcze ktoś marakasami wybija rytm. Dziewczyny wyciągają z
plecaków pozostałości świątecznych wypieków, dzielimy się tym wszystkim ze sobą. Już zaczy-
namy tworzyć pranastrój beztroskiej, frywolnej zabawy, a to dopiero podróż. Jest nam tak dobrze,
że nawet moglibyśmy spędzić Sylwestra podróżując tam i z powrotem w pociągu. Ale mamy
przecież inne plany. W Jeleśni wyszukujemy autobus jadący do Korbielowa lub do Sopotni Wiel-
kiej. Niestety, ruchu nie ma już żadnego i dopiero pracowniczym autobusem udaje nam się podje-
chać  do Sopotni Wielkiej. Dziękujemy kierowcy i zaczynamy krótkie dojście przez przełęcz
Przysłopy na Halę Malorkę. Odnajdujemy bacówkę (jest już ciemno) - jest cała i choć w nienajlep-
szym stanie, to przecież dla nas jest wspaniałym „górskim domem”. Bacówka - magiczne słowo, to
prawie to samo co koleba; najmilsze miejsce dla zagubionego w górskim świecie wędrowca. Zagu-
bionego w sensie zakochanego w pięknym świecie gór. I to nic, że w bacówce nie funkcjonuje piec
jak trzeba, a otwory w ścianach zatykamy stelażowymi plecakami; w krótkim czasie urządzamy jej
wnętrze jak tylko potrafimy najlepiej. Rumor, jazgot, harmider - w izbie biało i czarno zarazem -
biało od dymu z pieca, czarno od wymiatanego brudu z jej wnętrza. Ale to nie trwa długo, bo już inni
zaczynają muzykować, skupiając na sobie uwagę wszystkich sylwestrowiczów. Jest nas niemało,
a chodzą s łuchy, że być  może przed północą dotrą jeszcze kolejni imprezowicze. Beztroska i
serdeczna atmosfera wywiązuje się bardzo szybko, bawimy się coraz radośniej i głośniej, aż tu
niepostrzeżenie zbliża się północ. Wtedy wychodzimy wszyscy z szampanami w dłoniach przed
bacówkę i po kolei, jak stoimy odstrzeliwujemy je kolejno, a toastom i noworocznym życzeniom
nie ma końca. Jeszcze tylko na całe gardła odśpiewujemy nasz kołowy hymn i kilka innych
„harnasiowych” piosenek. Czujemy mimo wewnętrznego żaru potęgujący się mróz i obserwujemy
nasilającą się z minuty na minutę kurniawę. Potem w bacówce ciąg dalszy fajnej imprezy, dla
najwytrwalszych przeciągającej się do rana. Około południa odwrót, a że to Nowy Rok i komuni-
kacja PKS nie chodzi, to czeka nas kilkunastokilometrowy marsz do stacji PKP w Jeleśni. Po
drodze czujemy na sobie arktyczne warunki tego ataku zimy. Potem już w domu dowiadujemy się,
że w tę cudowną dla nas sylwestrową noc walczyło o przetrwanie i życie kilkunastu uczestników
wycieczki harcerskiej z Kalisza właśnie w masywie Pilska. Doszło wtedy do tragedii z winy
organizatora - nauczyciela nie mającego uprawnień przewodnickich na góry. A gdyby prowadzący
harcerzy nauczyciel był górskim przewodnikiem, to na pewno:

1) sprowadziłby bezpiecznie młodzież do punktu wyjścia - Korbielów
2) w arcytrudnych warunkach znając bardzo dobrze teren mógł doprowadzić zziębniętą i

wyczerpaną młodzież do którejś  z bacówek w masywie Pilska, a jest ich sporo ! i do tragedii by nie
doszło, a przede wszystkim

3) nie wychodziłby w góry nie znając ich, nie mając uprawnień, w dodatku ze źle wyekwipo-
waną młodzieżą.

Po raz kolejny potwierdza się więc stara życiowa prawda - „każdy powinien robić to, do czego
został stworzony” zachowując przy tym umiar, roztropność i poczucie odpowiedzialności za
swoje poczynania i osoby swojej pieczy powierzone.

W zakończeniu tych kilku słów wspomnień pragnę gorąco podziękować  tym spośród nas,
którzy w górach nade wszystko upodobali sobie bacówki (dawniej istniała nawet Wolna Grupa
Bacówkowa - nie wiem jak jest teraz ?) i dbają o te nasze „górskie domy” cały czas. Jest ich coraz
mniej, a trudno nam wyobrazić sobie góry bez bacówek, koleb, szałasów ...

Wszak górale mówią, że „hala bez owiec jest jak dziewczyna bez spódnicy”, a prawda jest taka,
że bacówek ubywa z każdym rokiem, tak jak zmniejsza się ilość wypasanych w górach owiec.

Wiesław Malarz

Od Redakcji: Wzorem ubiegłego roku, kiedy
to odbyło się bacowanie przedświąteczne połą-
czone z naprawianiem bacówki na Lachów Gro-
niu, mieliśmy w tym roku dokonać remontu sza-
łasu na Mędralowej. Niestety nie udało się dopro-
wadzić wyjazdu do skutku. Tym niemniej jest to
jakaś idea, aby pomóc przetrwać szałasom. Cza-
sem wystarczy niewiele, aby przedłużyć ich życie
o kolejny rok - kilka desek, trochę gwoździ i chęci
do roboty. Może zatem uda się jeszcze podjąć
taką  akcję po Nowym Roku. Wszyskich zaintere-
sowanych zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy.

TO BÊDZIE
X 20-22 Wigilijne Rozmowy przy Stole -
chatka w Lachowicach - ma to być spotkanie
nowej Rady i innych osób zainteresowanych
planami działania Koła w nowej kadencji.
X 30-31.12 Sylwester kołowo - kursowy na
Krawculi -  15 miejsc po 40 zł i pewna liczba
dostawek za 25 zł w cenie: nocleg, szampan i
posiłki na imprezie sylwestrowej. Miejsca je-
szcze są. Informacje u Bystrego tel. 66-13-86
X 17-19.01 - Karnawalec czyli Bal nad Bale.
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Styczeń 97 BACOWANIE RODZINNO - MASOWE
W długi weekend 9-11 listopada postanowiliśmy się wybrać wraz z Siudutami i Żabami na

bacowanie w Gorce i Wyspowy. Pogoda mimo niekorzystnych zapowiedzi sprawiła nam miłą
niespodziankę i wytrzymała do samego końca. Dla naszej Oli było to pierwsze bacowanie. Mimo,
iż wcześniej spała już wielokrotnie pod namiotem, w stodole, a nawet pod gołym niebem, to na
bacowanie jakoś nie było okazji ją zabrać. Wystartowaliśmy w sobotę koło południa z przełęczy
Przysłop nad Lubomierzem i rozpoczęliśmy podejście na Kudłoń. W miarę podchodzenia sceneria
zmieniała się stopniowo z typowo późnojesiennej w zimową. Na Kudłoniu panowała już pełna
zima z ośnieżonymi świerkami i lekkim mrozem. Ale było przy tym słonecznie i Tatry widniały na
południu w całej okazałości. Podczas schodzenia na przeł. Borek pogoda zaczęła się jakby psuć,
nadciągnęły ciemne chmury, podświetlane na pomarańczowo zachodzącym słońcem i wyglądało
jakby miało się popsuć. Na Mostownicę dotarliśmy tuż przed zmierzchem ok. 17. Niedługo po nas
dotarła Żaba i Waldek, którzy przyszli z Ochotnicy. Bacówka była na szczęście pusta i w całkiem
dobrym stanie. W nocy nieźle wiało, ale za to wyszły gwiazdy. A nazajutrz znowu była lampa.
Drugą noc postanowiliśmy spędzić na Jasieniu, z tym, że Żaby wybrały trasę przez Kudłoń, a my
doliną Kamienicy.

Jasień okazał się dla nas dość  pechowy. Najpierw żółty szlak okazał się potwornie rozjeżdżo-
ny i błotnisty. Prawie na całej jego długości droga jest zdewastowana przez ściąganie drzewa przy
pomocy ciężkiego sprzętu mechanicznego. Miejscami leżą połamane, nieuprzątnięte gałęzie. Nie
pamiętam, aby kilka lat temu tak ponuro to wyglądało. I znów zamiast pokazywać dzieciom piękno
przyrody - którego tu coraz mniej - musimy im mówić  o ludzkiej głupocie i krótkowzroczności . Po
zmroku docieramy na Jasień. Tym razem Żaby są pierwsze. Oprócz nich jest jeszcze 9 osobowa
grupka młodych i całkiem sympatycznych ludzi z Wadowic. Gotujemy picie i jedzenie, a potem
zaczynamy wspólne śpiewanie, gdyż nasi współbacownicy mają gitarę. Niespodziewanie przy-
bywa jeszcze Szalonka z kolegą. Potem dzieci  idą spać, a impreza śpiewana rozwija się całkiem
sympatycznie, gdy  nagle ok. godz. 23 do bacówki wchodzi dwójka ludzi oświadczając, że przy-
prowadzili 12 osób, ale mają przyjść jeszcze 2 kilkunastoosobowe grupy i że są z SKG (Studencki
Klub Górski) z Warszawy i jest to wyjazd kursowy. Bacówka na Jasieniu jest dość pojemna, ale 50
osób to liczba wzbudzająca lekkie przerażenie. Widząc co się święci Żaby postanowiły ewakuo-
wać się do upatrzonej po drodze bacówki na  stokach Jasienia. My byliśmy niestety uziemieni
przez śpiące dzieci. Impreza została oczywiście zakończona, ale to nie było najgorsze. Aby nie
przeszkadzać w robieniu jedzenia przybyłej grupie postanowiliśmy iść spać. Wolne miejsca były
na stryszku. Przy palącym się ognisku było tam nieco dymno. Ale ognisko przecież nie będzie się
palić przez całą noc - tak przynajmniej myśleliśmy. I tu myliliśmy się. Dobrze po północy ok. 1-
szej czy 2-giej przybyły zapowiedziane kolejne grupy. Zaczął się totalny młyn. Jedni robili
jedzenie, drudzy układali się do spania we wszelkich pomieszczeniach i zakamarkach bacówki,
chodząc z jednej izby do drugiej, skrzypiąc przeraźliwie drzwiami i cały czas rozmawiając. Ogni-
sko dymiło, bo palili jakimś mokrym drzewem gotując kolejne wiadra herbaty i kiślu (tak - gotowali
w wiadrach !). Ok. 2.30 Maciek poprosił aby przynajmniej nie zamykali drzwi, które skrzypiały,
nie dając nam zasnąć. Ok 3.30 obaj z Maćkiem nie wytrzymaliśmy i rzuciliśmy do kłębiącego się
na dole towarzystwa kilka uwag na temat ich stylu organizacji tego typu imprez. Zaznaczyliśmy
przy tym, że też jesteśmy ze studenckiego Koła i niejedną imprezę organizowaliśmy. Na chwilę
ucichło, ale przy takiej ilości ludzi i tak nie sposób było rozwiązać problemu natychmiast. Rzecz
była bowiem nie w tym, że ich zachowanie było jakieś szczególnie głośne, czy chamskie. Sprawa
była w pomyśle ściągnięcia takiej ilości ludzi do jednej bacówki. Ucichło dopiero o 4.20, gdy część
ludzi gdzieś wyszła, a reszta zgasiła ogień i poukładała się wreszcie do snu.

Rozumiem, żeby przeimprezować nawet całą noc, prześpiewać , przegadać, przesiedzieć przy
ogniu. My nie mieliśmy jednak szansy ani przeimprezować , ani przespać. I ci ludzie, których
szanowni członkowie z SKG ściągnęli w takiej liczbie, w takie warunki też nie mieli ani jednej ani
drugiej możliwości. Co gorsza - oni nie mogli nawet posilić się porządnie - bo trudno nazwać
porządnym posiłkiem po całym dniu i połowie nocy chodzenia ten kisiel serwowany na dodatek z
wiadra (wybaczcie, ale jedzenie z wiadra nie kojarzy mi się jakoś szczególnie).

PIOSTUR
PIOSTUR stał się już niemalże regularną

imprezą kołową mającą stałych zwolenników,
którzy i tym razem nie byli chyba zawiedzeni.

Pierwszy dzień był chyba za bardzo prze-
ładowany tak, że nie udało nam się wytrwać do
samego końca. Występy konkursowe przepla-
tane były koncertami gwiazd. W piątek byli to:
Marek Andrzejewski z zespołem "Niesforni"
laureat m.in. Festiwalu Piosenki Studenckiej w
Krakowie - połączenie piosenki autorskiej z
jazzem (wkrótce mają wydać płytę pt. "Trolej-
busowy batyskaf").

Kolejną gwiazdą miał być Krzysztof My-
szkowski, który niespodziewanie wystąpił w
zasadzie w pełnym składzie czyli z całym
SDM. Na koniec wysłuchaliśmy mocno rekla-
mowanego zespołu młodych, krakowskich ar-
tystów "Zielone szkiełko". Wydaje mi się, że
jest w nim kilka dobrze zapowiadających się
postaci, tym niemniej jak dla mnie za dużo po-
zowania na wielkich artystów i pretensjonalno-
ści. Poza tym brakowało w tym programie ja-
kiejś myśli przewodniej - łącznika dość róż-
nych tematycznie i stylistycznie utworów.

Na koniec wystąpił jeszcze zespół "Hot
shower", z którego musieliśmy zrezygnować
ze względu na porę (ok. 2.30 w nocy).

W sobotę wystąpili laureaci ubiegłoroczne-
go PIOSTUR-u "Kapci miękkich szum", a po-
tem odbył się recital Staszka Sojki, którego ko-
mentować chyba nie trzeba.

Kolejnym gościem był zespół Ya Hozna,
który towarzyszył niegdyś  Renacie Przemyk i
chyba stworzył jej charakterystyczny styl,
zwłaszcza jeśli chodzi o instrumentarium. Oso-
biście czegoś mi jednak w tym występie brako-
wało - może panowie z Ya Hozny są po prostu
zbyt sztywni i poważni. I pomimo podo-
bieństw stylu nie dało się tego porównać z re-
welacyjnym występem Renaty Przemyk na tej
samej scenie dwa lata temu.

W sobotę nastąpiło też ogłoszenie wyni-
ków konkursu i koncert laureatów. Nie pisałem
nic o występach konkursowych, a trzeba przy-
znać , że poziom był bardzo dobry. Niektóre
zespoły występowały już na poprzednich fe-
stiwalach i widać  było u nich wyraźne postępy.

Kilka reprezentuje nawet poziom - powiedziałbym - półprofesjonalny. Grand Prix otrzymał ze-
spół "Forte" z Olkusza, I nagrodę Daniel Gałązka z Mińska Mazowieckiego oraz "Małżeństwo z
rozsądku" z Pyskowic, II nagrodę zespół "Gaid" z Zabrza oraz Dominika Płonka i Leszek Sojka z
Gliwic, III nagrodę "Bohema" z Kędzierzyna Koźla. Nagrodę specjalną w postaci tradycyjnych
paczek żywnościowych otrzymał po raz kolejny Marek Sochacki, który wyrósł na prawdziwego
showmana i wraz z towarzyszącym mu zespołem bawił publiczność przez dłuższy czas.

I wreszcie dzień trzeci maratonu - niedziela - poświęcony wyłącznie gościom. Rozpoczęły go
połączone zespoły Trebuniów-Tutków i Orkiestry Na Zdrowie Jacka Kleyfa, która następnie
kontynuowała samodzielny znakomity zresztą występ, pełen żywiołowych rytmów regee.

Kolejnym punktem programu był równie znakomity występ Antoniny Krzysztoń, która na
estradzie okazała się bardziej bezpośrednia i umiejąca nawiązać kontakt z widownią niż można by
się spodziewać.

Kolejnym zespołem był "Kinior Sky Orchestra" z czarnoskórym  Mamadu Diont.
A na koniec wystąpiła jeszcze raz kapela Trebunie Tutki. Niestety z ich występu musieliśmy

się urwać aby dotrzeć do domu przynajmniej koło północy.
Jacek
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TO BY£O
4 21-22.12.96 Wbrew temu co czytaliście
w poprzednim MM odbyło się jednak baco-
wanie przedświąteczne nazwane tym razem
Pierwszym Męskim Przedświątecznym Ba-
cowaniem z Bigosem. Udział wzięli: Siudut,
Waldek Żabowy, Jeż i eks-kursant Romek, a
rzecz odbyła się w bacówce na Hali Krupo-
wej, którą wyż. wym. wyremontowali.
4 31.12.96 - SYLWESTER
Kołowo kursowy sylwester na Krawców
Wierchu nie należał niestety do imprez uda-
nych, a to za sprawą kierownictwa obiektu,
które nie licząc się z rezerwacjami (natomiast
licząc zapewne na spory dopływ gotówki),
przyjęło do schroniska kilka innych grup (w
tym swoich znajomych) tak, że schronisko
było przepełnione ok. 3 krotnie. W takich
warunkach nie było mowy o zorganizowa-
niu sensownej zabawy, gdyż po prostu nie
było gdzie jej zrobić. Jedzenie, za które za-
płaciliśmy konkretne pieniądze wydawane
było w podgrupach na komendę, i czułem
się szczerze powiedziawszy jak w wojsku -
zjeść, powstać i zrobić miejsce następnym.
Nie polecamy Wam zatem aktualnie schroni-
ska na Krawculi. Jedyna chwila prawdziwie
swobodnej zabawy nastąpiła o północy,
gdy wyszliśmy na zewnątrz witać Nowy
Rok. Po toastach nastąpiło odpalanie sztucz-
nych ogni oraz dzikie tańce na śniegu.  Udało
się także ożywić stare tradycje robienia stru-
si, których większość koleżanek jeszcze nie
znała, a i młodszym kolegom przydały się
instrukcje.
Potem posiedzieliśmy jeszcze do ok. 3 w
jednym z pokoi. Prócz kursantów i ich zna-
jomych obecni byli: Belfegor z Jelonem i
dziećmi, Redakcja z żoną, Jasiu Kowalik z
Danką, Bystry z Kasią, Marek Świech,
Magda Hassa i Andrzej Wróbel (AKPG),
Magda Marczak z Markiem, Murzyn.
Trzeba dodać, że przed Sylwestrem część
kursantów odbyła z Markiem przejście z
biwakowaniem w namiotach.
4 2.01.97 - Jola i Sławek Nowiccy otrzy-
mali prezent noworoczny w postaci syna
Michała. Gratulujemy!
4 14.01.97 - po długiej przerwie ukazał się
kolejny 64 - ty numer Harnasia Review. Jeż
nie obiecuje, ale i nie wyklucza możliwości
bardziej regularnego wydawania swego
"brukowca" o ile otrzyma interesujące arty-
kuły; prelekcja Radka o rodzie Skrzyńskich
bogato ilustrowana własnoręcznymi rysun-
kami.
4 Poprzez Internet otrzymaliśmy infor-
macje i pozdrowienia od Adama Piórki z Ka-
nady. Jego adres: 96 Main Avenue, Halifax,
Nova Scotia, B3M 1
A7 Canada tel. dom: (902)443-5453.

 E-mail:  adam.piorko@nrc.ca.

Oczywiście można robić różne wariactwa i każdy z nas robi od czasu do czasu różne dziwne
eskapady. Ale każda forma ma swoje ramy, a przede wszystkim obowiązuje zasada liczenia się z
innymi ludźmi. Wiadomo np., że w chatce studenckiej mieści się dowolna ilość ludzi i że w salonie
można imprezować do oporu. Ale wiadomo też, że gdy przychodzi się do chatki większą grupą to
wypada wcześniej zgłosić rezerwację. Bacówkę trudno zarezerwować, ale wiadomo, że do baców-
ki nie przychodzi się 30 czy 40 osobową grupą i to w środku nocy.

Gdy zrobiło się jasno wstaliśmy czym prędzej, obudziliśmy dzieci, które na szczęście mają
mocny sen i w ogóle nie wiedziały co się działo w nocy i bez śniadania pomknęliśmy na spotkanie
z Żabami. Tam ugotowaliśmy w spokoju i sielskiej atmosferze poranną pulpę i podrzemaliśmy w
słońcu do godzin południowych podczas gdy dzieci zajęte były pobieraniem młodych samosiejek
świerków i innych roślinek w celu hodowania ich w domu.

A potem już tylko zejście do Lubomierza  i powrót do domu.
Jacek

TO BÊDZIE
X 22-23.02 - BLACHOWANIE w chatce na
Rogaczu. Blachy otrzyma 5 osób: Miłosz Jo-
dłowski, Łukasz "Leksikon" Suma, Piotr "Dłu-
gi" Semik, Maciek Morgun, Daniel Węcel. Gru-
pa ex-kursantów, którzy nie zdawali egzami-
nów ma otrzymać tytuł Sympatyka "SKPG".

CENTRALNE OBCHODY ŒWIÊTA 11.XI - OLIMP ‘96
Tegoroczne Centralne Obchody Święta 11 Listopada odbyły się w miejscu  najgodniejszym,

cóż może bowiem być nad Olimp ? Przybywający na miejsce goście witani byli chmielem i słodem
przez czcigodnego Gospodarza i Jubilata, Zeusa Stasia Krawca. A kogóż tam nie było! Reprezen-
tanci epoki romantycznej SKPG mieszali się z postaciami z epoki na pograniczu historii wieków
średnich, aczkolwiek był i Nowy, jako ta „Arka Przymierza między dawnemi i Nowemi czasy ...”
Przybył więc z odległego Świerklańca Piotr Manierak z małżonką i choć pojawił się w niestosow-
nym krawacie, szybko jednak schował go głęboko w juki. Dojechał z kresów Osiedla Waryńskiego
(wciąż jeszcze!) w Gliwicach Witek Wojtkowiak z rodziną. Z Mazowsza dotarła w komplecie
rodzina Piaseckich pod wodzą samego Tomaszka. Heroiczną samotną podróż pociągiem, nie ba-
cząc na niebezpieczeństwa odbył Zbyszek Czapla. Wspomniany wcześniej Nowy tradycyjnie się
spóźnił, a składu dopełniał  niżej podpisany z rodziną w komplecie.

Po długich powitaniach (okrzyki zdumienia wydawane na widok niektórych dawno nie widzia-
nych postaci niekoniecznie nadają się do przytoczenia), zostaliśmy poproszeni na salony, gdzie
wkrótce spontanicznie narodził się konkurs pod has łem „Gdzie właściwie jest Skalanka?”. Mimo,
że grono przewodników było dość  liczne, a i możliwości sporo, koncepcje były tylko trzy. Ponie-
waż jednak żadna z konkurujących grup nie była skłonna zrezygnować ze swojego stanowiska,
ustalono, że należy przeprowadzić wizję lokalną w drodze nocnego przejścia kondycyjnego.

Jakkolwiek opisane wypadki wydarzyły się Dnia Pierwszego, a Święto wypadało dopiero
Dnia Trzeciego, Stasiu ugościł nas tortami już w pierwszy wieczór. Ich wielkość i słodycz były
wystarczające, aby nie dała im rady nawet dwunastka zgromadzonych dzieci, nie wspomniawszy
o starszyźnie. Starszyzna jednak tradycyjnie wznios ła się ponad marność  dóbr materialnych (cho-
ciażby nawet w formie tortów) i przy kominku do świtu uzdrawiała Świat, Koło, turystykę, a na
koniec zajęła się problemami zarządzania wielkimi koncernami. W tej ostatniej dyskusji - uczciwie
trzeba przyznać - Wasz kronikarz nie brał już udziału, poprzestaniemy więc jedynie na stwierdze-
niu tego faktu.

Dzień Drugi przywitał nas ciepłą i słoneczną pogodą , w związku z czym postanowiono
zaryzykować i udać się w góry (planowane nocne przejście kondycyjne na Skalankę zostało
odwołane w związku z uzgodnieniem stanowisk co do lokalizacji szczytu, co miało miejsce około
północy, jeszcze przed uzdrowieniem Microsoft Corporation i kilku innych pomniejszych firm).
Grupa najambitniejsza zaatakowała Wielką Raczę, grupa średniozaawansowana udała się w kierun-
ku Przegibka, a grupa rekreacyjna udała się na bliżej nieokreślony „spacer”. Niestety, nigdy nie
udało się stwierdzić, dokąd wiódł ów spacer, bowiem grupa rekreacyjna cierpiała na ostry atak
schorzenia amnesia topographica i nie umiała powiedzieć , gdzie była. W każdym bądź razie cele
poszczególnych grup zostały osiągnięte, a dzieci przewietrzone. Dodatkowe przejście kondycyjne
dla dzieci zostało zorganizowane już po zmroku, a jego główną atrakcją był prawie prawdziwy
duch straszący nasze latorośle za sprawą i na zaproszenie Zeusa Stasia. Duch okazał się jednak
zbyt prawdziwy, w wyniku czego Stasiu odbył następnie pokutę zamknięty ze swoim Krzysiem
w pokoju, gdzie tłumaczył mu - wbrew oczywistym faktom - że żadnych duchów nie ma.

Dzień trzeci wstał już pod has łem „Czas powrotów”, głównie za sprawą Tomaszków, którzy
spieszyli się na imieniny Proboszcza z Nowej Iwicznej (obecność obowiązkowa), więc wyjeżdża-
li zaraz po śniadaniu. Tak to obowiązki wobec społeczeństwa Mamuty przedkładają nad własne
przyjemności obcowania z naturą (i innymi Mamutami)! Pozostałe Mamuty odbyły jeszcze im-
prowizowaną wycieczkę stokami i grzbietami Praszywki i Będoszki, przypominając sobie co to
jest chaszczowanie i dlaczego należy go unikać. Wspólne spożycie obiadu i złożenie przez nie-
których poczuwających się do winy kolegów solennych obietnic (o powrocie synów marnotraw-
nych na łono itd.) zakończyło tę piękną imprezę.

Aha, jeszcze jedno: adresu Olimpu podać tu nie mogę - byłaby to reklama. Pytajcie Stasia, on
jedyny wie naprawdę, gdzie się to wszystko odbywało.

Przemek Siuda

Powiedzonka naszych dzieci:
Kogut pieje ponuro i niedbale!

Kuba Siudut
(rankiem po powrocie z podwórka kwatery w St efanowej)

Trwają dyskusje nad wyborem miejsca 30
lecia. Najlepsze notowania ma w tej chwili Wę-
gierska Górka. Być  może już w najbliższych
dniach decyzja wreszcie zapadnie i prace nad
leciem potoczą się żwawiej.

mailto:adam.piorko@nrc.ca
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Luty 97 I MPBR KRUPOWA '96
Jednak się odbyło przedświąteczne bacowanie. Tyle, że okazało się Pierwszym Męskim

Przedświątecznym Bacowaniem Remontowym i doszło do skutku w ostatni weekend przed Bo-
żym Narodzeniem. Start z Wadowic (bacówka „Pod Skarpą” - nie wymagająca remontu) nastąpił
po sobotnim śniadaniu, czyli chwilę przed zmrokiem. Waldkowo-Żabowe Uno dowiozło właści-
ciela, Jeża, Romka-kursanta i piszącego te zdania pod dom dziecka w Sidzinie. Ruszyliśmy wartko
nie najkrótszą z dróg, czyli na przełaj przez las ku grzbietowi. Wartko, bo słońce chyliło się, a mróz
skrzypiał obiecując wiele nocnych atrakcji.

Widoki pozwalały się kontemplować nam, obutym w plastik. Gdy patrzyliśmy ku tatrzańskim
i gorczańskim wypukłościom, Romek w skórze pionierek dziwnie przebierał nogami. Na grzbiecie
już wszyscy przebierali wartko, bo słońce stało się wspomnieniem, księżyc łoił blado i zimno. To
od tego zimnego światła chyba...

Na Krupową dotarliśmy po trzech godzinach wędrówki z niepokojem dostrzegając większą
ilość śladów obok szałasu. Były to jednak stare ślady; wewnątrz nie było nikogo. Po umiarkowanej
siekierezadzie (jeden suchutki smrek) zajęliśmy się życiem  szałasowym. Ogień wlał ciepełko w
prawie wszystkie członki, stopił śnieg na herbatę, stopił bryłę przygotowanego w domu bigosu.
Zawartość aluminiowych puszek też zachlupała po dłuższym pozostawaniu w zasięgu fal IR.
Jakoś jednk nie mieliśmy ochoty na napoje chłodzące i piwo schodziło opornie.

Mróz trzaskał coraz potężniej, a szczelność drzwi smętnie zwisających na jedynym, dolnym
zresztą zawiasie gwarantowała wysokie ulokowanie izodymy. Wobec czego po konsumpcji i poru-
szeniu w rozmowie kilku bardzo męskich (marynistycznych...) tematów uznaliśmy, że czas do
worów. Tak więc nastała cisza, choć  zegary jeszcze nie biły nawet godziny 23.00. Nad ranem
słyszalny był tylko szelest wstającego kursanta, plusk żółtego na śniegu i nadzwyczaj nerwowe
ruchy związane z powrotnym zakopywaniem się w puch. Musiało być  około -20 st. C, co nie
służy spacerom w samych kalesonach...

Świt wyzwolił mnie ze śpiwora przed siódmą. Zaprawdę, nie mogłem dospać nie z powodu
zimna i nie z nacisków pęcherza. Po prostu zasnąłem o 2-3 godziny przed swoją normalną porą.
Ale warto było wstać, bo słońce powoli rozgrzewało niebo i niedługo miało wychynąć spoza
horyzontu. Wstał też Waldek i młody. Jedynie Jeż z właściwą sobie marudną niechęcią głębiej
zanurkował do puchu. Na nic zdały się zachęcania, że takie wspaniałe kolory, że widok na Tatry,
że dobrze wstać skoro świt...Po prostu jeże pozbawione są wyższych potrzeb duchowych przed
wchodem słońca. Ciekawe, jak z potrzebami cielesnymi o wczesnych porach...

Blask chlusnął zza jakichś gór (Kaukaz?, Ural?, Gorce?) po wschodniej stronie nieba. Skalowa-
nie palety barw nabrało tempa i szary śnieg przechodził przez kolejne odcienie różu majtkowego,
(chcąc widocznie podkreślić męski charakter imprezy) do złota i zwykłej ciepłej bieli (jest i taka
bielizna...). Tylko Kindżały tkwiły w tym wszystkim niewzruszone, olewając najwyraźniej to, co
nam w duszy grało. Dokładnie tak samo, jak Jeż, chociaż powszechnie wiadomo, że Jeż i Kindżały
nie przepadają za sobą i bardzo się od siebie różnią (np. Kindżały są piękne...)

A po śniadaniu nastąpiła część  artystyczna. Posługując się dwoma siekierami, obcęgami (to od
słowa “obciągać”) i ręczną piłką-rozpłatnicą pozbawiliśmy szałas drzwi i połowy ściany szczy-
towej. Drzwi z kolei pozbawiliśmy wielu resztek dawnych zawiasów. Waldek domagał się składo-
wania starych gwoździ w jednym miejscu, by zapobiec dziurawieniu opon roweru. Latem, nie
zimą, choć  kto go tam wie.

Potem nastąpił montaż ściany ze starych desek szałasowych i desek z ruin pobliskiej szopki,
z dopasowywaniem, obrzynaniem sęków, robieniem skosików. Całość nabrała szczelności i solid-
ności. A przy okazji udało się wreszcie sformułować  precyzyjną definicję deski, (patrz w złotych
myślach w „HR”).

Watra płonęła w szałasie, pozwalając rozgrzać się co jakiś czas. Kocioł odparowywał kolejną
porcję wody na herbatę, ale nie przerywaliśmy roboty. Dopasowaliśmy na nowo drzwi, montując
piękne, ufundowane przez Jeża zawiasy (stal złocona kadmem), nabiliśmy na ościeżnice deski
dystansujące, pod okapem znalazł się klocek ograniczający rozwarcie drzwi i zapobiegający wyła-
maniu tychże. Drzwi otrzymały skobel z zatyczką wystruganą z resztek rozłupanego styliska (z
zewnątrz) i sznurkowy mechanizm zamykający (od wewnątrz), którego stosowanie na nowo obni-
ży izodymę.

Zrobiła się godzina 1400. Posiłek maszkietowy i krzepnąca co rusz herbatka uzupełniły nadwą-
tlone siły młodej (ha, ha, ha) inteligencji polskiej, która we właściwy sobie sposób spędziła przed-
świąteczny weekend. Należało jeszcze tylko wygasić ogień, powymiatać szarą biel śniegu i za-
wrzeć wrota wtykając co trzeba we właściwe miejsce (zatyczka w skobel). Rzut oka na Tatry
potwierdził dokładność zegarów, bo oświetlone były już zbocza zachodnie. Wykonaliśmy jeszcze
podziwianie widoków (Jeż także) i analizę topograficzną cherlawo wystających z morza inwersyj-
nych mgieł grzbietów Orawy i Podhala, po czym zeszliśmy do auta.

Wydaje się że bacowania remontowe wejść powinny do kalendarza kołowego na stałe. I nieko-
niecznie, jako imprezy doroczne. Wszak możliwe jest Pierwsze Przedwielkanocne Bacowanie
Remontowe. Gdy dojdzie do skutku, chętnie naszą imprezę przemianujemy na Przedbożonarodze-
niowe Bacowanie Remontowe.

7.01’97 Maciej Siudut
PS. Idąc tym tropem widzę spore możliwości bacowań: przedpierwszomajowe, przedbożo-

cielne, przeddniowodziecięce, a nawet Międzynarodowe Przeddniowoniepodległościowe Baco-
wanie Remontowe - po angielsku „International Before-independence-day Remont Sheepherding”,
czy jakoś tak...

BLACHOWANIE
ROGACZ 22-23.02.97

Tegoroczne blachowanie zgromadziło w
sumie około 100 osób, tak że podczas imprezy
salon pękał w szwach. W tej liczbie było 39
Harnasi, ok. 15 nowych kursantów, 5 blacho-
wanych oraz byli kursanci i osoby towarzy-
szące. Pulpa przygotowywana przez kursan-
tów zajmowała kilkudziesięciolitrowy baniak.
Ok. 2000 nastąpiło wyjście do ogniska. Śnieg
tego roku nie obrodził, a pogoda bardziej koja-
rzyła się z końcem kwietnia niż lutego. Tym
niemniej w kotlince, w której przygotowano
ognisko było go co nieco. Nowi przewodnicy
przeszli tradycyjną, wyznaczoną trasę bez kło-
potów i po życzeniach oraz śpiewach wrócili-
śmy do chatki, gdzie nastąpiła część artystycz-
na.

Niestety tortów było nie za dużo (6 sztuk),
jak na tę ilość osób, a ponadto Redakcja ma
podejrzenia (choć  nie liczyła), że nie wszystkie
trafiły na salę. W części artystycznej były jak
zwykle skecze, piosenki (m.in. „Janicek” na
melodię „Morskich opowieści” oraz piosenki
Radka o każdym z blachowanych) oraz slajdy
z kursu.

Kilkanaście osób otrzymało też tytuł sym-
patyka Koła. Byli wśród nich byli kursanci
oraz Ania i Kuba Siudut oraz Michał i Maciek
Zygmańscy. Nastąpiło też uroczyste wręcze-
nie kart egzaminacyjnych nowym kursantom
oraz ich przedstawienie. A potem po krótkiej
przerwie nastąpiło śpiewanie, które trwało do 5
rano. Doszło do wykonania nawet takich hitów
jak „Rajdowa wiara”, „W lesie na trasie...”,
„Studientoczka”, „Tamara”, „Niepotrzebne są
mi” itp. A na koniec Raketa pokazał jak się gra
na trąbie (był to chyba alt) bez ustnika. Nikomu
innemu nie udało się z niej wydobyć żadnego
dźwięku.

W niedzielę koło południa odbyła się nara-
da dotycząca XXX lecia, w trakcie której wyło-
niono skład Komitetu Organizacyjnego oraz
wybrano przewodniczącego. Poczyniono też
sporo ustaleń i plan działania na najbliższe ty-
godnie. Parę słów na ten temat znajdziecie na
odwrotnej stronie. A oto lista obecności Harnasi
w kolejności blach:

Kajetan (z żoną i córką), Basia Zygmańska
(Jelon) (z dziećmi), Stasiu Sikora (Sikor), Jola
Wolińska, Jacek Ginter, Marek Zygmański
(Belfegor), Jasiu Kowalik, Maciek Siudut (z
rodziną) Bożena Krztoń (Dziouszka), Waldi
Grzechca, Rysiek Antonik (Nowy), Jarosław

Hejdukiewicz (Raketa), Dariusz Płaszczyk (Jamnik), Sławek Nowicki, Marta Kubiczek (Żaba),
Piotr Nowak (Albert), Boguś Krztoń, Piotr Piwczyk (Alojz), Waldek Kubiczek, Darek Telinga,
Zbyszek Machulik, Witek Wolny (WW) Wojtek Śliwiński (Śliwa), Radek Truś, Agnieszka Kalyta,
Rafał Grochla (Murzyn), Jerzy Capi (Jeż), Joanna Cichocka (Kolczasta), Marek Świech, Daniel
Wadowski, Marta Szalińska, Anna Pasek (Paskuda), Wojtek Mróz (Chomiś), Magda Hassa, Zby-
szek Wygoda (Lekasz), Magda Marczak, Grzegorz Mentel (Bystry), Bernardeta Szczelina (Ber-
natka), Adam Wieczorek, nowoblachowani: Miłosz Jodłowski (281), Łukasz Suma (282), Piotr
Semik (283), Maciek Morgun (284), Daniel Węcel (285). J.G.



XXX LECIE SKPG HARNASIE
Zapadła wreszcie decyzja o miejscu i terminie XXX Lecia. Odbędzie się ono 17-19.10.97 w

Ośrodku Kolonijno-Wczasowym w Węgierskiej Górce.
W skład Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczy Rysiek Antonik (Nowy) weszli: Mar-
ta Kubiczek (Żaba), Jacek Ginter, Jasiu Kowalik, Maciek Siudut. Ponadto pomoc w organizacji
imprezy zadeklarowało szereg innych osób. Dokładniejsze informacje otrzymacie drogą pocztową
pod koniec marca. Prosimy wszystkich o przekazanie aktualnych adresów swoich i znajomych
Mamutów najlepiej do Redakcji.

UWAGA!
Istnieje jeszcze ostatnia szansa przekazania Redakcji MM materiałów (artykuły, teksty, zdjęcia) do
publikacji w Jubileuszowym Harnasiu.
Redakcja uzyskała pośrednio kontakt ze światem poprzez Internet. Pośrednio - bo przez konto
żony. Jej adres: jginter@ksk.com.pl

TO BY£O
4 3-9.02 obóz zimowy Radka w Pieninach i
Beskidzie Sądeckim
4 10-16.02 - obóz kursowy Bystrego w Be-
skidzie Niskim. Niestety frekwencja tym razem
nie dopisała.
4 Tadek Piotrowski został prezesem AKPG
w Bielsku-Białej.
4 4.02 Aśka Mroczkiewicz z mężem wyje-
chali do Argentyny z myślą o zdobyciu Acon-
cagua. Wracają 24.03.
4 Jeż wydał kolejny numer HR ze znakomi-
tym tekstem Rafiego Su przesłanym z USA
przez Internet oraz uzyskanym tą samą drogą
tekstem Adama Piórki.
4 28.02 - 2.03 wyjazd kursu na Babią z jed-
nym biwakiem pod szczytem i ćwiczeniami ze
sprzętem zimowym.

Maciej Morgun [„Włóczykij”, „Pianista” ] bl. nr 284 ur.
25.04.1974 w Gliwicach i zamieszkały tamże.

Przyszedłem na świat, gdy ptaki już radośnie śpiewały za oknem
a te, które odlatują na zimę, właśnie wracały do swoich letnich domów.
Z wielu rzeczy na tym świecie najbardziej upodobałem sobie dwie -
fortepian i płynącą zeń żywą muzykę oraz zieloną rzeczywistość gór.
I tak to trwa do dzisiaj.

A teraz bardziej przyziemnie: Studiuję obecnie w katowickiej Aka-
demii Muzycznej, a z gór najbardziej lubię te wschodnie - poczynając
od łemkowskiego Beskidu Niskiego.

Maciek

W następnym numerze o pozostałych nowoblachowanych.

Mi³oszDaniel

Daniel Węcel  bl. nr 285 ur. 24.05.1974 w Łazach. Do 15 roku życia mieszkałem i uczyłem
się w Łazach. Do tego czasu odbywałem jedynie wycieczki w pobliskie skałki Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej. Następnie uczyłem się w Technikum Elektrycznym w Dąbrowie Górn., a

po jego ukończeniu bez
problemów dostałem się
na wydz. Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Po-
litechniki Śl. Teraz dopie-
ro zaczęła się moja przy-
goda z górami. Na drugim
roku studiów zapisałem
się na kurs przewodni-
ków górskich. Moim hob-
by jest lotnictwo. W 1994
odbyłem kurs paralotnio-
wy na górze Chełm koło
Goleszowa. Lubię rekrea-
cyjnie jeździć na rowerze
po Jurze, grać w koszy-
kówkę i badmintona.

WHO IS WHO - czyli nowi Harnasie o sobie

Redakcja z przyjemnością przyjmuje pro-
pozycję Wiewióra i w porozumieniu z nim
proponuje wstępny termin wyjazdu remonto-
wego 25-27.05. Zapraszamy również Was
Mamuty!

J.G.

LIST DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze !

Z wielką przyjemnością przeczytałem krót-
ki apel Redakcji dotyczący ratowania ginących
beskidzkich szałasów. W czasie ostatnich ferii
świątecznych odbyłem wraz z synem Janem
krótką wycieczkę górską na trasie Wełczoń
Wiewióry - Mędralowa, połączoną z odwiedze-
niem tamtejszego szałasu. Pogoda była piękna,
widoki przednie, śnieg skrzypiał pod stopami,
łza się w oku zakręciła na wspomnienie starych
czasów, kiedy do spania przy podobnej pogo-
dzie wystarczył węgierski śpiwór kupiony za
500 złotych. Trzeba tylko było znaleźć odpo-
wiednio gorące towarzystwo i bacówkę. A o to
nie było trudno, urok osobisty i znajomość od-
powiednich lokali, a było ich bez liku, wystar-
czyło za rekomendację. I tu zatrwożyło się moje
serce. Patrząc bowiem na bacówkę na Mędra-
lowej pojąłem, że jest to jedna z ostatnich. I za-
pytałem: Co zostanie dla przyszłych pokoleń ?
Gdzie moi synowie będą  zabierać swoje dziew-
czyny ? I to najgorsze: Może nie zostanę nigdy
dziadkiem, który będzie rozdawał Werter's
Oryginal ? Nie wolno mi stać bezczynnie wobec
tak poważnego wyzwania. Tak więc postanowi-
łem dołożyć swoją  deseczkę dla ratowania gór-
skich szałasów, a właściwie tyle deseczek ile
będzie trzeba dla uratowania szałasu na Mę-
dralowej. Jako właściciel dóbr na Wełczoniu
dysponuję odpowiednią ilością "materiału",
narzędziami i umiejętnościami aby wyremonto-
wać szałas, istnieje jedynie problem transpor-
tu. Ale ten dałoby się rozwiązać wykorzystując
chętnych turystów-przewodników. Droga z
Wełczonia na Mędralową zajmuje około półto-
rej godziny, z deskami dwie. Może podczas
któregoś z górskich spotkań zdobędziemy się
wspólnie na to. Proponuję rozważyć ten wa-
riant, gotów jestem ponieść wszelkie koszty
moralne i finansowe tego pomysłu. Liczę na
pomoc szanownej Redakcji w rozpropagowa-
niu tej idei i przyjęcie nad nią  patronatu.
Pozostaję z wyrazami najwyższego szacunku.

Jerzy Pawlikowski-Wiewiór
PS Daję słowo, że jeszcze nie kupiłem hali

na Mędralowej.

XXX LECIE SKPG HARNASIE

TO BÊDZIE
W 18.03 - prelekcja Belfegora o wyprawie
Kołowej do Ameryki Pd. z roku 1987

£ukasz (Leksikon)

mailto:jginter@ksk.com.pl
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ORAWA 96 - NASZ DEBIUT
ZAGRANICZNY.
- A wy z tymi gondolami, to gdzie?
- Ano na Slovensko, na Orawę.
- Przecież tam jeszcze kra na rzece, lodołamacz
macie?
- Lodołamacza nie mamy, ale cały Żuk dynami-
tu.
- No to w porządku. Życzymy Wam udanego
spływu.

Pierwszy raz jedziemy za granicę na spływ
kajakowy, no i po raz pierwszy spotykamy tak
miłych celników. Granicę przeszliśmy w Kor-
bielowie. Ekipa liczyła 9 osób. Powoli zjeżdża-
liśmy doliną Polhoranki w stronę Tvardosiny,
uparcie myśląc o tym skutym lodzie, który miał
na nas czekać. Zima tej wiosny była przecież
bardzo długa, więc obawy o ładną pogodę też
były duże. Wzdłuż drogi płynęła ostrym prą-
dem Polhoranka, która swój żywot kończyła w
Morzu Orawskim. Ogólnie stan wody w jezio-
rze był bardzo niski, jak na tę porę roku. Tak
wiele rzek zasila jezioro, że aż dziw, że mulaste
brzegi zupełnie nie zachęcały do wodowania
kajaków.

Kajaki udało się nam zwodować tuż za
Tvardosiną, z tyłu małej stacji kolejowej Kra-
sna Horka. Było już dobrze po pierwszej, kie-
dy ostatnia załoga odbiła od brzegu. Żadnej kry
nie było, ale wody było bardzo mało. Mieliśmy
świeżo co poklejone kajaki i trochę się bałem,
że mogą nam na tych kamieniach nie wytrzy-
mać. Na spływ zabraliśmy trochę młodego na-
rybku, tj. dwie pary, które nie pływały jeszcze
nigdy na kajaku. Jak na początek dobrze im
szło, nawet nie pozostawali w tyle. Orawa była
szeroka na 30-45 metrów. Czasami zwężała się
do szerokości 12 m i wtedy rozpoczynała się
zabawa. Woda mocno spiętrzona pokazywała
zęby metrowymi falami. Nikt nie myś lał o tym,
że może się wywrócić, tylko jak tu nie być  za-
lany przez fale przelewające burty. Nie mamy
fartuchów więc wody przybywało. Koryto
rzeki często zmieniało swój kierunek. Dość  ła-
godne zakręty wcale nie musiały być łatwe,
szczególnie, gdy pojawiły się naturalne kaska-

Niektórzy Harnasie oprócz działalności turystycznej prowadzą szeroko zakrojoną
działalność naukową i organizatorską. Przykładem może być Krzysiek Kluszczyński -
Klucha, który potrafił połączyć pasję górską z naukową o czym możecie przeczytać w
poniższym tekście, który jest redakcyjnym skrótem  sprawozdania z jednego z semi-
nariów organizowanych przez Krzysztofa.

UNIVERSITY OF PIETRASZONKA 96
W dniach 13 - 16 października odbyło się X Jubileuszowe Beskidzkie Seminarium Elektryków

BSE’96, organizowane przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki teoretycznej i Stosowanej -
Oddział w Gliwicach oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej.

Tradycyjnie - miejscem spotkania była Chatka Studencka AKT „Watra”, położona w uroczym
przysiółku Istebnej - na Pietraszonce, od którego to miejsca Seminarium zyskało sobie wśród
uczestników sympatyczny przydomek:  University of Pietraszonka.

Na prostych góralskich ławach zasiedli przy wspólnym stole rektorzy, dziekani i profesoro-
wie oraz asystenci i doktoranci, których wspólnota zawiązuje się w Chatce nie tylko podczas
wykładów i dyskusji, ale również w trakcie wspólnego przygotowywania posiłków, noszenia
drzewa oraz rozpalania ognia w piecu i w kominku.

W niedzielny wieczór, zmęczeni drogą przez las, wspominali uczestnicy najciekawsze zdarze-
nia z ubiegłych Seminariów, przeglądali kroniki, albumy fotograficzne i korespondencję.

W poniedziałek - od samego rana wspaniale dopisała pogoda, dzięki czemu ceremonia otwarcia
mogła odbyć się pod gołym niebem - przy stołach ustawionych na łące przed chatką. Obecnych
było 40 uczestników, reprezentujących większość ośrodków akademickich w Polsce.

Szczególną radość  sprawiło przybycie gości honorowych: J.E. Ks. Arcybiskupa Metropolity
Katowickiego dr Damiana Zimonia, J.M. Rektora Politechniki Śląskiej prof. Bolesława Pochopie-
nia oraz diecezjalnego duszpasterza akademickiego Ks. Prałata Stanisława Puchały .

Po powitaniu Ks. Arcybiskupa wspaniałym, upieczonym przez góralki tortem w kształcie
powalonego pnia drzewa, którego różnokolorową kremową dekorację stanowiły sęki, grzyby i

dy wodne. Chętnie przez nie skakaliśmy, często ryzykując pełnym zanurzeniem. Wysokie brzegi
dodawały powagi tej górskiej rzece. Atrakcyjność Orawy nie odbiegała w niczym od naszego
Dunajca.

Lądujemy na lewym brzegu za wsią Kriva pod wysokim mostem. Rozbijamy namioty, znosi-
my drzewo na ognisko i wreszcie ciepły kocioł pulpy. Herbata, kawa, słodkie łakocie, to to, co
lubimy najbardziej pogodnym wieczorem.

Trochę w nocy popadało, rześkie powietrze zachęcało do długiego spania. Ale cóż zrobić.
Postawiłem wszystkich na nogi, by samemu nie wpaść w trans lenia lub śpiącego niedźwiedzia.
Porządne śniadanie postawi na nogi każdego. Po porannych oględzinach, okazało się, że nasze
kajaki mogą nie wytrzymać jednego dnia. Cała żywica zwarzyła się w wodzie, jak stare mleko.
Pojawiły się pierwsze podejrzane o przeciekanie miejsca. Wtedy przypomniałem sobie, że żywi-
ca, którą kleiłem kajaki miała już ponad 1,5 roku i chyba to przyczyniło się w dużej mierze do
obecnego stanu. Mocne tarcia dna na płytkiej wodzie, powodowały zadarcia wszystkich łat. Nie ma
zmiłuj się, jak zwykle powiadam, na wodę! Czas pokaże swoje. Rzeka robi się coraz szersza, a nas
trochę bolą ramiona po pierwszym dniu, wszak nie pływaliśmy aż 9 miesięcy, ale jak zabawa to
zabawa. Słońce dobrze nam przygrzewało, więc można się było lać wodą do woli. Orawa zasilana
w 100% potokami górskimi (Orawska Magura, Tatry Zachodnie, Babia Góra) miała przejrzystą
wodę, ale bardzo niską temperaturę. Mój kajak zaczynał powoli, niebezpiecznie nabierać wodę.
Nie pomogło nawet wybieranie wody menażką. Przerzuciłem mojego majtka do kajaka Adama,
który płynął sam, by dopłynąć do brzegu i zbadać stan dna. Okazało się, że cała łata w tylnej części
została wyrwana i dalej płynąć  się nie da. Jedyna rada to zabrać kajak na hol i przynajmniej
dopłynąć do Orawskiego Podzamku, gdzie czekał nasz Żuk. Płyniemy w trójkę. Rozbity kajak
płynie za nami na cumie. Widać już ogromną skałę, na której stoi trzykondygnacyjny Orawski
Zamek. Szybkie zdjęcie i jeszcze parę metrów. Przepływamy pod mostem i ostatnim pociągnię-
ciem kończymy spływ na prawym brzegu. Elegancki betonowy wyjazd z wody posłużył nam jako
miejsce zakończenia spływu. Spakowaliśmy cały sprzęt, bo jeszcze i w innym kajaku była dziura.
Jak się okazuje, nie należy oszczędzać na starych żywicach - będziemy musieli kleić kajaki jeszcze
raz. Trochę zawiedzeni tym faktem poszliśmy na dwugodzinne zwiedzanie zamku. Widoki z
górnej wieży były przepiękne. Widać  było bowiem naszą Orawę, odcinek, który przepłynęliśmy
i to co nie zostało zdobyte z powodu awarii.

Szybkie decyzje to najlepsze decyzje. Postanowiliśmy pojechać w góry, do moich znajomych
w Małą Fatrę. Pokonaliśmy z wielkim wysiłkiem dla mojego „malucha” wysoką przełęcz pomię-
dzy Zazrivą a Terchową. Wieczorem dotarliśmy pod Rozsutec w Stefanowej.

Zostało nam jeszcze dwa dni na to by zobaczyć wszystko co nas otaczało. Posłużyłem jako
przewodnik po okolicznych szczytach z powodu bycia w tej okolicy już z parędziesiąt razy. Na
szczytach jeszcze zalegała dość  gruba warstwa starego śniegu, ale nie przeszkadzało to nam w tym
by odwiedzić Dolne, Horne i Nove Diery, oraz Małego Rozsutca. Po dwóch dniach chodzenia w
lodzie i po halach pełnych krokusów, trzeba było nam podążać w stronę Zwardonia.

Debiut zagraniczny uważamy za udany. Chociaż nie mieliśmy w planach wypadu górskiego,
tylko górską rzekę - ORAWĘ, to cel wyjazdu został zdobyty - Oravski Zamek nad Orawą.

Zbyszek Machulik
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TO BY£O
4 4.03 - prelekcja Marty Szalińskiej o du-
chach gór polskich (prelekcja odbyła się przy
świecach)
4 8-9.03 - wyjazd kursowy w Tatry pod wo-
dzą Belfegora i Maćka Siuduta. Punktem bazo-
wym była Betlejemka, a zrealizowano m.in.
wejście na Świnicę. Działano też w rejonie Ko-
zich. Śniegu było wyjątkowo mało.
4 14-16.03 - powtórka przejścia kondycyj-
nego kursu z zakończeniem na Skalance. Trasy
prowadzili Kolczasta, Waldek Żabowy, Wal-
dek Grzechca. Wielu kursantów odpadło ponoć
w trakcie tłumacząc się koniecznością powrotu
do domu. Waldek stwierdził, iż był to najwyra-
źniej drugi sort kursu, gdyż ogólny poziom te-
gorocznego kursu jest nadal niezły.
4 18.03 - wykład kursu o historii SKPG pro-
wadzony przez Paskudę, a na zebraniu prelek-
cja Marka Zygmańskiego i Marka Śpiewaka o
wyjeździe sprzed 10 lat do Ameryki Pd. Zebra-
nie odwiedził również Wiewiór.
4 21-23.03 - Rajd na Powitanie Wiosny z
metą w Sopotni - zgromadził ok. 20 osób, w
tym harnasi, kursantów i 5 uczestników.
4 Redakcja otrzymała list od Andrzeja Jeżew-
skiego (blacha nr 7 - pierwszy prezes Koła), w
którym pisze m.in. iż we wrześniu ub. roku
odbył podróż po Zakarpaciu i Huculszczyźnie
z wyjściem na Howerlę, a w ostatnich latach
odbył też miesięczną podróż po Skandynawii z
wejściem na Galdhöpiggen oraz jeden ze
szczytów w rezerwacie Luosto w Finlandii).
Wyjeżdżał też dwukrotnie w Alpy (Wysokie
Taury, austriacką część  Dolomitów i otoczenie
dol. Pitztal).
A więc Mamuty jak widać nie próżnują, choć
nie zawsze zwierzają się ze swoich wojaży.
4 Wielkanocny wyjazd Radka w Gorce oraz
narciarski wyjazd Siudutów, Żab, Wróbli, Ra-
kety i Ginterów do Stefanowej.
4 5-6.04 - drugi wyjazd kursu w Tatry z Bel-
fegorem (m.in. dla tych co nie byli na pierw-
szym).

kwiaty, symbolicznego otwarcia Beskidzkiego Seminarium Elektryków dokonał J.M. Rektor prof.
Bolesław Pochopień - trzykrotnie uderzając świerkowym polanem w drewniane ściany Chatki,
czemu towarzyszyły dźwięki organowego sygnału muzycznego, skomponowanego przez Rektora
Akademii  Muzycznej w Katowicach, prof. Juliana Gembalskiego. Z okazji jubileuszu obecni
otrzymali okolicznościową akwafortę „Na Pietraszonce”, przedstawiającą chatkę jesienną porą,
pośród kop siana, wykonaną przez wybitnego ś ląskiego grafika Tadeusza Siarę oraz srebrny
znaczek autorstwa Juraty Wajdy (ZPAP Bydgoszcz). Na znaczku, opartym na pomyś le graficz-
nym dr Andrzeja Drygajły, (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Szwajcaria) (SKPG blacha
nr 63 przyp. red.) splecione litery S E przybrały formę świerka, symbolizującego Beskidy oraz
błyskawicy, będącej symbolem elektryków.

Wykład inauguracyjny nt. „Między prawdą nauki, a prawdą wiary” wygłosił prof. Piotr Wach.
Interesująco ujęty i bogato ilustrowany wykład o fraktalach przedstawił prof. Jacek Kudrewicz. W
niezwykle ciekawy sposób splotły się wątki techniczne i filozoficzne z refleksjami na temat moż-
liwych postaw i moralnej odpowiedzialności uczonych w wykładzie prof. Jerzego Popczyka. Po
obradach i dyskusjach przyszedł czas na krótki spacer i bezpośrednie polemiki.

Późnym popołudniem - wspaniałym, iście królewskim obiadem podjęli uczestników Semina-
rium państwo Danuta i Ignacy Waszutowie z Pietraszonki, zaś wieczorem uczestnicy udali się do
przepięknego drewnianego kościółka na Stecówce, gdzie Mszę św. koncelebrowaną w intencji
uczestników Seminarium oraz mieszkańców Pietraszonki, Stecówki i okolicznych przysiółków
odprawili: ks. Arcybiskup Damian Zimoń, ks. Stanisław Puchała i ks. Proboszcz. W serdecznej
atmosferze i przy dźwiękach gitary przebiegło spotkanie na plebanii na Stecówce, po którym -
piękną drogą przez las, oświetlając ścieżkę starymi kolejarskimi latarniami z końca XIX wieku,
odprowadzono Ks. Arcybiskupa do samochodu.

Z wielkim zainteresowaniem został przyjęty nocny wykład - niespodzianka doc. Tomasza
Schweitzera (Instytut Elektrotechniki w Warszawie) nt. „Jak się robi piwo?”. W wykładzie, wygło-
szonym z wielką swadą i zilustrowanym kolorowymi przezroczami omówił on jeden z najstar-
szych znanych na świecie procesów technologicznych, który - pomimo daleko idącej automatyza-
cji i unowocześnienia zachował wiele - tradycyjnych i niezmiennych od wieków - elementów
warunkujących wysoką jakość piwa. W godzinach nocnych mgr Krzysztof Fujarewicz podzielił
się wrażeniami ze zdobywania najwyższego szczytu Europy - Mont Blanc.

Po krótkiej przerwie na sen wznowiono obrady wykładem prof. Andrzeja Napieralskiego (Pol.
Łódzka) nt. „Mikromaszyny krzemowe - nowa technologia VLSI”. Brawurowo wygłoszony, ilu-
strowany licznymi eksponatami (mikrosilnikami o wymiarach mikronów, ledwo dostrzegalnymi
pod lupą) wykład, wzbudził olbrzymie zainteresowanie słuchaczy i został przyjęty jako zapo-
wiedź i dobry przykład technologii III tysiąclecia. Ostatnim wykładem monograficznym był referat
prof. Tadeusza Skubisa „Niepewność wyniku pomiaru i niedoskonałość narzędzi, czy obiektywna
konieczność?”, stawiający niezwykle istotne pytanie, intrygujące dla inżynierów wszystkich spe-
cjalności. Po krótkiej przerwie na ciepłe kołaczyki z serem, jabłkami i makiem, stanowiące kolejne
potwierdzenie niezwykłego kunsztu kulinarnego pani Danusi - wygłoszono 5 bardzo ciekawych i
zróżnicowanych tematycznie obszernych komunikatów.

Seminarium zakończył uroczysty obiad, podczas którego uczestnicy wyrazili wolę kontynua-
cji Seminarium w nie zmienionej formie i w tym samym miejscu - czyli w Chatce na Pietraszonce.
Zgłoszono szereg różnych pomysłów na XI Seminarium.

Wykładowcom oraz członkom Komitetu Organizacyjnego podziękował przewodniczący Se-
minarium - prof. Krzysztof Kluszczyński „Klucha”, wręczając oryginalne kubki z angielskiej
porcelany. Dowcipne podsumowanie Seminarium stanowi wiersz pióra prof. Andrzeja Świernia-
ka: „Na X-lecie Beskidzkiego Seminarium Elektryków”. (z braku miejsca wiersz opublikowany
zostanie w następnym numerze)

Krzysztof Kluszczyński

WHO IS WHO - czyli nowi Harnasie o sobie

Łukasz "Lexicon" Suma  bl. nr 282 ur. 28.07.1977 Gliwice
Rysopis: wysoki, czarne (?), nie ma.
Szkółka: Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
Zboczenia: wzdęcia (fotografia), skaliste tereny, dziury w ziemi (jaskinie), 8051 (praca dyplomo-
wa)
Zdjęcie: patrz MM32

Piotr Semik - bl. nr 283 ur. 01.06.1977. Od urodzenia mieszkam w Gliwicach. Mój kontakt
z górami rozpoczął się bardzo wcześnie. Gdy miałem 3 lata zdobyłem pierwszą górę w swoim
życiu (na własnych nogach). Była to Połonina Wetlińska. Dwa miesiące później wszedłem na Poł.
Caryńską i W. Rawkę. Miłość do gór zaszczepił mi Tato, który jest ogromnym miłośnikiem i
entuzjastą gór, a poza tym pochodzi z Goleszowa, a więc prawie z gór. Ponieważ większość mojej
rodziny mieszka w okolicach Ustronia i Goleszowa, toteż dość często odwiedzałem Beskid Śląski.

Bardzo ważną rolę w moim życiu odgrywa sport. W szkole podstawowej uczęszczałem do
klasy sportowej o profilu koszykówka. Dyscyplinę tę uprawiam po dziś dzień od 8 lat. Poza tym
fascynuje mnie wszystko co wiąże się z górami: narciarstwo, rower i ogólnie pojęta turystyka
górska. Poza górami lubię spędzać czas nad jeziorami i morzem. Chętnie pływam na żaglówkach i
surfingu. Do zainteresowań pozasportowych mogę zaliczyć  muzykę, dobrą książkę i kino. Obe-
cnie jestem studentem I roku wydziału Budownictwa na Politechnice Śląskiej.

RAJD ŒLADAMI MAMUTA
Skalanka 11-13.04.1997

W tym roku spotykamy się na IV-tym
już rajdzie z tego cyklu na Skalance.
Można przyjechać już w piątek wieczo-
rem lub w sobotę rano. Na wspólną trasę
(bez plecaków !) wyruszymy w sobotę
do południa. A wieczorem program kul-
turalny.
Zapraszamy zarówno Dinozaury, Ma-
muty jak i Młodzież !

TO BÊDZIE
X 11-13.04 Autokarówka kursu SKPB +
SKPG na Orawę i Spisz Polski i Słowacki.
X 25-27.04 - Wielka Akcja Remontowa ba-
cówki na Mędralowej pod wodzą Wiewióra.
Spotykamy się w piątek na Wiewiórzysku,
skąd w sobotę wyruszamy na Mędralową. Po-
trzebna będzie duża ilość siły roboczej do
transportu materiałów. Zapraszamy !
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NAJWA¯NIEJSZE
TO ZEJŒÆ, A NIE WEJŒÆ

Tegoroczne wakacje spędziłam wraz z
moim „chopem”, Jurkiem, w Alpach francu-
skich i włoskich. Wraz z nami w podróż wyru-
szyło jeszcze dziesięć osób z Klubu Turystyki
Wysokogórskiej „Glob” z Katowic. Podróżo-
waliśmy dwoma mikrobusami.

Z Polski wyjechaliśmy 10 sierpnia. Zwie-
dzając po drodze Pragę, Monachium i Lucernę,
13 sierpnia dotarliśmy do Chamonix.

Była druga pora roku, czyli „c..lato”. Posta-
nowiliśmy jednak pójść  na rekonesans w grupę
le Brevent (na szczyt (2525) weszliśmy dopie-
ro w czasie innej wycieczki). Maskując braki
kondycyjne licznymi postojami przy wyjątko-
wo dorodnych jagodach, malinach i borówkach
doszliśmy do stacji kolejki gondolowej de la
Flegere (1877). Jeszcze na początku drogi
„podpięła” się do naszej grupki dziewczyna z
Australii, początkowo zdziwiona, co my takie-
go jemy. W końcu tak jej posmakowały owoce
runa leśnego, że tylko nasze stanowcze:„it isn’t
for eating” zdołało powstrzymać „kangurzycę”
przed konsumpcją owoców ... rododendrona.

Przetrawersowaliśmy masyw Le Brevent
do Plan Praz (1999). Niebo okazało się trochę
łaskawsze i na kilka minut odsłonił się widok na
Mont Blanc.

Biwakowaliśmy, oczywiście na dziko, w
części „Szamoniksu” zwanego L’Orthaz. Na-
stępnego dnia, rano, przyjechał na rowerze
strażnik miejski z zapytaniem, co my tutaj wła-
ściwie robimy. Namioty były już złożone,
więc chyba nie za bardzo skłamaliśmy mówiąc,
że właśnie wybieramy się w góry, a tutaj to
jemy tylko śniadanie. Niemniej jednak miejsce
biwakowe było już spalone i musieliśmy szu-
kać nowego. Pan strażnik pocieszył nas trochę,
oznajmiając, że pogoda rychło się poprawi i ta
poprawa będzie wielodniowa.

Prognoza pogody sprawdziła się, przez
kilka następnych dni na niebie nie było ani jed-
nej chmurki, a widoczność była wspaniała.

Przenieśliśmy się do miejscowości Les
Houches, w której zostały samochody, a my
poszliśmy w góry, na zdobycie Mont Blanc.
Nawiasem mówiąc, wszystkim, którzy nie lu-
bią płacić  za campingi polecam na biwak par-
kingi w Les Houches, w rejonie kortów teniso-
wych. W budynku klubu tenisowego jest
otwarta całą dobę łazienka z ciepłą wodą.

W góry wyruszyliśmy w kilku podgrupach, trochę pomogliśmy sobie podjeżdżając kolejką
linową, a potem tramwajem Mont Blanc (czyli dwuwagonikową kolejką zębatą) do miejsca Nid
d’Aigle na wysokość 2372 m n.p.m.. Kolejka została zbudowana na początku tego wieku i w
zamierzeniach pomysłodawców miała docierać aż na Mont Blanc. Kolejka wywozi głównie „ce-
prów” (ciekawe, czy w języku francuskim też funkcjonuje takie słowo?), którzy maszerują podzi-
wiać  lodowiec de Bionnassay.

Noc spędziliśmy w nie zagospodarowanym schronie les Rognes (2768), skąd 16 sierpnia
wyruszyliśmy do schroniska Gouter. Na wysokości schroniska Tete Rousse założyliśmy raki i
uprzęże, przekroczyliśmy bez niespodzianek szeroki żleb (stałe ubezpieczenie w postaci stalowej
liny), którym zwykle latają lawinki kamienne i zaczęliśmy mozolne podejście skalną grzędą do
widocznego przez całą drogę, a tak odległego schroniska Gouter.

A to, co działo się na podejściu to był horror. Grzędą przewalały się tłumy ludzi, ci całkiem
dorośli, powiedziałabym przejrzali i nieletnie stworzenia. Zrzucali na siebie kamienie, deptali po
sobie rakami i dźgali czekanami. Ja  sama nieźle oberwałam w ucho czekanem jakiegoś typa,
któremu bardzo się śpieszyło w dół. Gdzieś koło południa dotarliśmy w końcu do schroniska. Upał
był ogromny, a niebo wręcz lazurowe.

Rozbiliśmy się w jednoulicowym „miasteczku” namiotowym powyżej schroniska, w którym
były reprezentowane chyba wszystkie kraje europejskie; było kilku Czechów i Słowaków, którzy,
jako nacje, od kilku lat dość licznie występują w Alpach i Dolomitach.

Spaliśmy tej nocy bardzo krótko, tuż po północy pierwsi ludzie wyruszyli w kierunku Mont
Blanc i głośno rozmawiając przeciągali koło naszych namiotów. Z przekleństwem na ustach odwra-
caliśmy się na drugi bok, ale była to parodia snu, więc koło trzeciej w nocy wstaliśmy, przekąsili-
śmy małe co nieco (jak mawiał Kubuś Puchatek) i koło piątej rano wyruszyliśmy do góry. Na
zewnątrz namiotu było jeszcze ciemno i dlatego niesamowite wrażenie robił sznurek światełek od
latarek, który wspinał się na Dome du Gouter (4304). Również na innych trasach dojściowych
widać było światełka.

Powoli wstawał dzień, robiło się coraz cieplej. Około ósmej zeszliśmy na szeroką przełęcz du
Dome (4255), nad którą na skalnej ostrodze znajduje się nie zagospodarowany schron Vallot
(4326). Tutaj też spotkaliśmy pierwsze osoby schodzące już ze szczytu.

Na szczyt dotarliśmy około południa. Widoczność była doskonała, dostrzegliśmy nawet kolej-
ny cel naszego wyjazdu: Matterhorn, odległy od Mont Blanc o około 70 km.

Na wierzchołku nie byliśmy zbyt długo, mimo słonecznej pogody wiał silny, zimny wiatr.
Zaczęliśmy powoli spuszczać się w dół. Pomyślałam wtedy, że trzeba było jednak wstać wcze-
śniej, o tej porze śnieg był bryjowaty, lepił się do raków, słońce prażyło niemiłosiernie. Wszystko
to sprawiało, że powrót był równie męczący jak podejście.

Po powrocie do namiotów mieliśmy do wyboru albo coś zjeść, chwilę odpocząć i schodzić,
albo spędzić na górze jeszcze jedną noc. Z różnych względów wybraliśmy to drugie. Rano przeko-
naliśmy się, że był to błąd. Grzęda prowadząca w dół była, szczególnie w dolnej partii w rejonie
słynnego kuluaru, mocno zalodzona. Strumyk, który tu płynął poprzedniego, upalnego dnia po
prostu zamarzł; moje raki, made by Kaziu „Morderca”, tak pięknie trzymające na zlodowaciałym
śniegu, tutaj nie miały żadnych szans. Dodatkowo, operujące już mocno s łońce wytapiało w górnej
części żlebu kamienie, więc od czasu do czasu żlebem pędziły z prędkością pociągu ekspresowego
kamienne lawiny. I zaprawdę powiadam wam, niemiłe to uczucie, kiedy koło ucha przelatują
kamole wielkości bochenka chleba. No i tak przy świętej niedzieli (18.08) poleciało w eter wcale nie
mało niecenzuralnych słów. Tym razem góry dały nam tylko lekkiego klapsa.  A przecież najstarsi
górale już powiadali, że najważniejsze to zejść, a nie wejść.

Po zejściu lodowca z ulgą zrzuciliśmy z siebie całe żelastwo i uprzęże i pomknęliśmy do
kolejki. Wagonik niestety pomachał nam ogonkiem. W oczekiwaniu na następny wchłonęliśmy w
siebie kilka menażek zimnej wody z Visolvitem. Pycha !!!, a mimo to czuliśmy się dalej jak
wyschnięte gąbki.

Ostatecznie na Mont Blanc tą „emerycką” drogą (jak to określił jeden z naszych kolegów,
nawiasem sam dał „ciała” i padł ze wszelkimi, klasycznymi objawami choroby wysokogórskiej już
przy schronisku Gouter) w różnej kondycji i czasie dotarło ośmiu z dwunastu uczestników wyja-
zdu.

Dalsze dni poświęciliśmy na regenerację sił, leczenie poparzeń słonecznych i mniej ambitne
wycieczki. Wtedy właśnie weszliśmy na le Brevent, a po przeliczeniu pieniędzy okazało się, że
stać  na nie tylko na wyjazd kolejką na Aig. du Midi (3842), ale również przejazd na stronę włoską
prześmieszną kolejką (jadą razem trzy czerwone wagoniki) nad górnym piętrem lodowca  Mer de
Glace. Przeżycia i widoki były naprawdę niezapomniane.

21.08. korzystając z tunelu pod Mont Blanc przejechaliśmy na stronę włoską masywu. Francja
pożegnała nas ulewnym deszczem i tak z małymi przerwami miało być do końca naszych wakacji.
Po zwiedzeniu Courmayeur i Aosty wczesnym popołudniem dotarliśmy do miejscowości o
podwójnej nazwie Breuil-Cervinia (2000).

Cervinia jest miasteczkiem typowo wypoczynkowym, składa się wyłącznie z hoteli, knajp i
wszelakiej maści stacji kolejek. Latem jest ona głównie punktem startowym do wejścia na Matte-
rhorn oraz przystanią dla wcale nie małej grupy ludzi, którzy chcą pojeździć na nartach na Plateau
Rosa. Zimą podejrzewam, że jest tu szaleństwo narciarskie, zważywszy liczbę wyciągów orczy-
kowych, talerzykowych i kolejek gondolowych.

Na Matterhorn nie weszliśmy z powodu fatalnej pogody. Drogą, którą zwykle dociera się na
szczyt w ciągu 3 dni, była zalodzona i wymagała na całej swej długości regularnej wspinaczki,
czasem nawet z użyciem śrub lodowych. Na jej pokonanie nie mieliśmy ani sprzętu, ani czasu.

W przerwach między deszczem robiliśmy wypady w okoliczne góry, a pewnego dnia przy
wyjątkowo pięknej pogodzie weszliśmy na Breithorn (4185). Byłaby to w zasadzie jednodniowa
wycieczka, ponieważ skorzystaliśmy z kolejki linowej (przyjechał sobie taki „malutki” wagonik na
140 osób !!!), ale wyjechaliśmy zbyt późno i w drodze powrotnej musieliśmy zabiwakować w
budce obsługi jednego z nieczynnych wyciągów narciarskich.

Po wyjechaniu kolejką z Cervini na Plateau Rosa, jak to mówił mało inteligentnie były prezy-
dent-elektryk, opadła nam szczęka. W górnej części lodowca, leżącego już na terenie Szwajcarii,
działało kilkanaście wyciągów narciarskich, pracowały ratraki, na perony kolejek: z Cervinii (Wło-
chy) i Zermatt (Szwajcaria) wysypywały się tłumy narciarzy. Moje serce narciarza płakało na ten



TO BY£O
4 12-13.04

RAJD ŒLADAMI MAMUTA
Po ostatnim, czyli czwartym z kolei Rajdzie
Śladami Mamuta muszę stwierdzić, że
robienie tego typu imprez nie ma sensu,
jeśli nikt nie zajmuje się ich
przygotowaniem. Z imprezy pozostał
bowiem szyld, do którego zabrakło treści.
Równie dobrze można było rzucić hasło
„spotkajmy się w tym tygodniu na
Skalance” nie opatrując tego szumnym
hasłem. Rok temu impreza była (nie
chwaląc się) nieco lepiej przygotowana ,
miała jakiś tam program i choć może w
założeniach miało to wyglądać jeszcze
inaczej, to nie było najgorzej. W tym roku
każdy z uczestników przyszedł własnymi
śladami, a gdy już spotkaliśmy się w
sobotę wieczorem to okazało się, że jedni
są zmęczeni i chcą wcześniej iść spać, inni
nie widząc perspektyw na rozwój imprezy
poszli w odwiedziny do znajomego z Soli,
a pozostałej garstce pozostało trochę
pogadać, trochę pośpiewać i też iść spać.
Oczywiście gdyby nie to, że po cyklicznej
i „tradycyjnej” imprezie można się było
spodziewać czegoś więcej, to byłoby w
porządku. Na przyszłość proponuję nie
ciągnąć na siłę tego typu nie do końca
dopracowanych koncepcji w
nieskończoność. Można przecież robić
imprezy z jakimś pomysłem i wcale nie
muszą być one cykliczne i coroczne.
Myślę że z pomysłu Rajdu Śladami
Mamuta wyciśnięto rok temu wszystko co
było możliwe i starczy, zwłaszcza, że nikt
nie pała ochotą zrobienia czegoś więcej.

Jacek
4 Mająca się odbyć w tym samym terminie
autokarówka po Orawie i Spiszu nie doszła do
skutku z powodu zbyt małej ilości chętnych.
4 Ustalona została lista obozów letnich orga-
nizowanych i prowadzonych przez Harnasi.
Została ona wydrukowana na plakacie, którego
kopię dołączam do aktualnego numeru MM.
Może ktoś z Waszych krewnych lub znajo-
mych (a może nawet dzieci niektórych Mamu-
tów) skorzystają z tej oferty.

widok krwawymi łzami, a ja sama zastanawiałam się, kiedy w ten sam sposób, omijając oficjalne
przejścia graniczne narciarze z Polski będą mogli pojeździć na nartach na przykład po drugiej
stronie górskiego pasma granicznego w Zwardoniu.

Wejście na Breithorn nie przedstawia żadnych trudności technicznych, trzeba tylko pokonać
600 m przewyższenia. Szlak początkowo prowadzi w poprzek tras narciarskich (idzie się po
„kawałku” Szwajcarii), a potem wyprowadza na grzbiet łączący Klein Matterhorn (dochodzi tu
kolejka linowa z Zermatt) z Gobba di Rollin. Tutaj też zostawiliśmy na śniegu nasze plecaki i na
„lekko” weszliśmy na szczyt (od kolejki około 4 godziny). Późne wyjście w góry znowu zemściło
się na nas, ponieważ schodziliśmy w śnieżnej ciapie i w palących promieniach słońca. A wszyscy
mówili, że na lodowce trzeba wychodzić w nocy ....I mieli rację !!!

Druga grupa, która wyruszyła razem z nami, ale nie korzystała z kolejki, na szczyt weszła
następnego dnia w śniegu i mgle.

Pogoda „w kratkę” sprawiła, że w okolicznych lasach było mnóstwo grzybów. Zwykle wraca-
liśmy więc z łupem w postaci sporej torby pełnej grzybów. Dawno nie widziałam takiej ich
obfitości. A były wielce smakowite, mniam, mniam.

29.08. rozpoczęliśmy powrót do domu. Wracaliśmy poprzez Aostę, przełęcz Św. Bernarda
(ale psa bernardyna z beczułką pełną rumu u szyi na niej nie było), Lichtenstein, Innsbruck,
Salzburg i Brno.

Chciałabym zakończyć, że tak jak w poprzednich latach wracaliśmy bez strat w ludziach i
sprzęcie, ale niestety: jednemu z kolegów zginęła uprząż, a nasz pan kierownik wyjazdu skręcił
sobie nogę. I żeby to w wysokich górach. Nie, udała mu się ta sztuka już w drodze powrotnej, w
Szwajcarii,  przy schodzeniu z niewielkiego pagórka, na którym mieliśmy rozbity namiot. Pan
kierownik spożył u nas grzybki i nie były to grzybki halucynogenne, ale najprawdziwsze pyszne
rydze. I znowu sprawdziło się powiedzenie, że najważniejsze to zejść, a nie wejść.

Joanna Mroczkiewicz-Sitarz

Na Dziesiêciolecie Beskidzkiego
Seminarium Elektryków,

University of Pietraszonka,
 College of Liberal Arts

W Pietraszonce stoi Chatka
Mała chatka, wielka sprawa
Nie da ojciec Ci ni matka
Co dać może Chatki ława.

Kto tu siedział, żebyś  wiedział
Eminencja z ekscelencją
Podpierając prominencję
Kłaniały się magnificencjom.

Ale każdy siedział skromnie
Zapatrzony w żar kominka
Aby wielce, przeogromnie
Elektryczność nieść w nowinkach.

Jeśliś dziesięć lat studiował
W Pietraszonka Institute
Toś na pewno nie żałował
Bo już jesteś alles gut.

A do tego Rektor Klucha
Odchamiając twoją duszę
Przyprowadzał humanucha
W elektryczną kultur-głuszę.

Miłosz Jodłowski bl. nr 281 ur. 16.07.1978 w Katowicach.
Jestem uczniem IV kl LO im. A. Mickiewicza w Katowicach i mam to „szczęście”, że
jestem najmłodszym „Harnasiem”. Po górach chodzę jednak już 13 lat, od 6 roku życia.
W tym czasie „trochę” jeździłem po świecie. Byłem w górach Rumunii, Turcji i Maroka, a
ostatnio nawet w odległych Indiach i Nepalu. Zawsze jednak wracam w me ukochane
Gorce, w których stawiałem pierwsze turystyczne kroki. Swoją pasję podróżniczą zamie-
rzam kontynuować studiując geografię na UŚ - to dla „ducha”. Dla „ciała” zaś - ekono-
mię na AE.  (zdjęcie patrz MM32)

WHO IS WHO - czyli nowi Harnasie o sobie

3-krotnym uderzeniem świerkowego polana w
ściany chatki rektor Politechniki Śląskiej prof.
Bolesław Pochopień dokonał otwarcia Semina-
rium.

Grały tutaj surmy złote
Grał tu fagot oraz czela
A wierszyki na ochotę
Gadało aktorów wiela.

Zatem dziesięć lat minęło
Czy pamiętasz, że to tyle
Więc uczcijmy dziś to święto
W okazyjnym gwiezdnym pyle.

Żyj nam dalej Seminarium
W naszych myślach, słowach, snach
Lej nam wodę w mózg akwarium
Jak lał Jan Sebastian Bach.

I Wy wielce zasłużeni
Ścis łowiedy i artyści
Ludzie prawdą zawiedzeni
Lub zwyczajni dekabryści:

Sławcie dalsze chatki lata
Bijcie w werble i bębeny
A gdy minie druga rata
Nowe zdrowie wypijemy.

Andrzej Świerniak
Istebna Pietraszonka, październik 1996

DZIEÑ DZIECKA
Belfegor zapowiada zorganizowanie trady-

cyjnego Dnia Dziecka w skałkach w dniach
31.05 - 1.06.97. Miejsce i koszty imprezy będą
znane koło 15 maja. Chętni proszeni są o zgła-
szanie się po tym terminie bezpośrednio do
Marka, tel. dom. 41-06-72.

TO BÊDZIE
X 1-4.05 Pierwszomajowy wyjazd w Góry
Kaczawskie Paskudy. Wyjazd 30.04 godz.
22.49 z Katowic do Jeleniej Góry.
X 10-11.05 Impreza na orientację kursu w
okolicach Przysłopu Potuckiego pod kierun-
kiem Śliwy.
X 17-18.05 BESKID MAKOWSKI na trasie
Myślenice - Dobczyce (PKS) - przeł. Sucha -
Lubomir - itd. w zależności od pogody. Spotka-
nie zarówno zmotoryzowanych jak i niezmoto-
ryzowanych - w sobotę ok. godz. 9.45 w My-
ślenicach na dworcu autobusowym. Należy za-
brać  sprzęt biwakowy i produkty na pieczonki
ziemniaczane. Nocleg na przeł. Suchej lub
gdzieś dalej. PKS: Katowice - Myślenice 6.50
(Limanowa) Myślenice-Dobczyce 10.00.
Bliższe informacje u Redakcji MM.
X 24-25.05 - szkolenie skałkowo-jaskiniowe
kursu pod kierownictwem M.Siuduta, Szcze-
pana i Marka Świecha.
X Przypominamy, że do 30 maja należy
wpłacić zaliczkę na poczet uczestnictwa w
XXX leciu Koła.
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BESKID MAKOWSKI
17-18.05.97

Tegoroczny 13-ty wyjazd w Beskid Ma-
kowski wbrew feralnej liczbie cieszył się wy-
jątkową frekwencją oraz wyjątkową pogodą.
Jeśli chodzi o frekwencję, to padł rekord - 27
uczestników (w tym dwoje dzieci) oraz pies i
kot. Zasadnicza trasa wiodła tym razem z Do-
bczyc w kierunku Kamiennika i przeł. Suchej,
gdzie ustalono nocleg i punkt zborny. W Do-
bczycach obejrzeliśmy całkiem sympatyczne
miasteczko oraz częściowo zrekonstruowany
zamek, w którym znajduje się muzeum. Jest
ono o tyle oryginalne, że jest w nim wszystko
od neolitu do Katynia. Obok zamku można też
zobaczyć mini skansen - karczmę, spichlerz,
kurnik dworski, wozownię. Koło południa ru-
szyliśmy na trasę w dwóch podgrupach, gdyż
Radek i kursant Grzesiek poszli na Grodzisko
w paśmie Cietnia. Reszta natomiast wyruszyła
żółtym szlakiem na pasemko Ostrysza i Tru-
pielca w kierunku przełęczy Zasań. Na przełę-
czy, przez którą przechodzi asfalt, uczynili-
śmy Sebastiana, który pokonywał trasę na ro-
werze zaopatrzeniowcem i wysłaliśmy go do
sklepu po napoje. A potem czekało nas mozol-
ne podejście na Kamiennik. Wreszcie ok. 18
osiągnęliśmy przełęcz Suchą, na której urzędo-
wało już jakieś nieznane nam towarzystwo. Po
pewnym czasie dotarli jeszcze z różnych kie-
runków pozostali uczestnicy: Jeże, Siuduty,
Paskuda, Szalonka, Żaby. Zaczęto przygoto-
wywać pieczonki. Przeznaczyliśmy na nie 4 z
sześciu kotłów. Trzeba przyznać, że również i
one wyszły w tym roku wyjątkowo dobre. A
potem był konkurs o znaczki rajdowe, których
dla odmiany było za mało. Konkurs polegał na
odszyfrowaniu nazwisk niektórych uczestni-
ków rajdu i innych znanych członków Koła
zapisanych w postaci anagramów. Dla czytel-
ników MM przytoczę kilka przykładów. A
więc któż to taki:
n Inez Tadek Raaj Walkonski
n Marek Waldi Czubek
n G.M. Zgorzel-Enter
n Ilia K. Nowak
n Kesia Cud-Miut

WIEWIÓROWANIE czyli
REMONT SZA£ASU NA MÊDRALOWEJ

26-27.04.97
W ostatni weekend kwietnia tak jak zapowiadano odbył się wyjazd remontowy na Mędralową

zainicjowany przez Jurka Pawlikowskiego - czyli Wiewióra. Spotkaliśmy się w piątek wieczorem
w tzw. Zawoi Wiewióry w składzie: gospodarze czyli Wiewiór z rodziną (prócz najstarszego
syna, który właśnie urządzał w domu osiemnastkę), Mirek Barański, Raketa (Jarosław Hejdukie-
wicz) i Jasiu Kowalik, Waldek "Żabowy" Kubiczek, Jeż (Jerzy Capi) z Kolczastą (Joanna Cichoc-
ka) i kotem Klakierem, Grzegorz "Bystry" Mentel z Kasią i dwoma kursantami Grzegorzem Ko-
źlickim i Arkiem Lorke, Maciek Morgun oraz Jacek Ginter z Jolą i Olą. Było nas więc 11 chłopa,
w tym nadal zagipsowany Raketa i paru - co tu ukrywać - emerytów, a do przetransportowania
ponad 60 desek o długości 3,5 m. i kilka rolek papy. Zadanie nie byle jakie, zwłaszcza, że zima nie
całkiem jeszcze ustąpiła.

Wstaliśmy w sobotę rano ok. 700 i po szybkim śniadaniu zaczęliśmy się przymierzać do desek
oraz przycinać papę. Ponieważ było nas  mniej niż się spodziewaliśmy, planowaliśmy zrobić  dwa
kursy. Jednorazowo na osobę przypadało 3-4 deski, które nosiliśmy różnymi technikami - parami
lub pojedynczo, na ramieniu lub na taśmach. Wiewiór wziął plecak z przygotowanymi wcześniej
narzędziami i kilkoma kilogramami gwoździ, Mirek i Raketa obładowali się papą, a dziewczyny też
wzięły jakieś drobiazgi, listwy, przycięte przez Wiewióra deski na ściany szczytowe itp. Dzień
był niestety mglisty i zaczęło nawet mżyć, a potem padać. Szliśmy prawie 3 godziny przecierając
na dodatek trasę w śniegu. Gdy doszliśmy wreszcie na Mędralową większość miała dość. Jedynie
Waldek i kursant Grzesiek postanowili zrobić jeszcze jeden kurs.

Bacówka wyglądała tragicznie. Wschodnia połać  dachu - ażurowa, prawie brak ścian w części
służącej kiedyś do palenia ognia, braki w szczytach.  Wiewiór i Jasiu rozpoczęli prace remontowe
od zerwania starych zmurszałych i niekompletnych gontów. Reszta zajęła się rozpalaniem ognia,
gotowaniem pulpy i herbaty i pracami porządkowymi. Prace trwały do 18.00, a potem zaczęliśmy
schodzić. Zrobione zostało pół połaci dachu oraz uzupełnione ściany szczytowe. Druga połowa
roboty została na następny dzień. Mieliśmy jeszcze nadzieję, że dojedzie ktoś z wcześniej zapo-
wiadających się osób, ale niestety na dole nie zastaliśmy nikogo nowego. Niedziela powitała nas na
szczęście słońcem. Tym razem większość zastosowała do transportu technikę na pieska, czyli
wleczenie desek po śniegu. Mimo, że szło się lepiej niż w sobotę, po dojściu czułem, że całe
śniadanie dawno zostało spalone, a niestety nie zabraliśmy zbyt wiele do jedzenia. Wiewiór z
Jasiem kontynuowali prace dachowe, inni porządkowali wnętrze i otoczenie. Zlikwidowaliśmy
palenisko w głównej izbie, usunęliśmy nagromadzony wewnątrz śnieg i lód, udało się też  - na razie
z braku materiałów prowizorycznie - załatać ściany pomieszczenia z watrzyskiem. Wykonaliśmy
też napis o następującej treści: „Ten szałas wyremontowaliśmy aby służył wszystkim. Uszanujcie
tę pracę i dbajcie też o inne szałasy, których coraz mniej w Beskidach. 26.04.97 Przewodnicy z
SKPG Harnasie”.

Reasumując, była to największa tego typu akcja jaką podjęło nasze Koło. Zużyto ponad 60
desek plus listwy i deski szczytowe, kilka kilogramów gwoździ i kilka rolek papy. Wszystkie
materiały sfinansował Wiewiór. Widząc efekty mamy więc satysfakcję z tego co zrobiliśmy, ale z
drugiej strony - w czym wszyscy uczestniczący są zgodni - jesteśmy zawiedzeni, że tak mało osób
odpowiedziało na apel Wiewióra. I dotyczy to w równym stopniu kursantów, co i młodych prze-
wodników oraz mamutów. Mamy wrażenie, że większość woli korzystać z szałasów, niż zrobić
coś dla ich ratowania. Są też zapewne tacy, którzy wolą teoretyzować nad sensem takich akcji i snuć
wizje rychłego spalenia się szałasu, zniszczenia go przez turystów-wandali itp. zamiast po prostu
spróbować coś zrobić.

Szałas na Mędralowej wymaga jeszcze zrobienia paru rzeczy - będzie więc zapewne okazja do
wykazania się dla chętnych. Najbliższa nadarzy się prawdopodobnie w połowie czerwca w czasie
podsumowania półrocznego, które planowane jest właśnie na Mędralowej.

Redakcja

n Ruża Madej
n Tras ław Rudoś
n Mea Sakrapianna
A potem nastąpiło granie i śpiewanie, w którym - co należy podkreślić  - czynny udział wzięli

kursanci. A w niedzielę większość udała się na Łysinę (studzienka z dobrą wodą funkcjonuje) i
Lubomir, skąd część zeszła w kierunku Lubnia, a większość  na Kudłacze (gdzie Jeże i Żaby miały
samochody). My po wizycie w schroniskowym bufecie zeszliśmy dalej do Myślenic. A oto

uczestnicy wyjazdu:
Jacek Ginter, Jola Ginter, Renata Kańczyk,  Ania Siudut, Ma-

ciek Siudut, Kuba Siudut, Bystry, Kasia, Paskuda, Ewa, Radek,
Szalonka, Tomek, Waldek, Żaba, Agatka, Jeż, Kolczasta, Jasiu
Kowalik, Sebastian Kukliński, kursanci:
1. Aśka Bugla 2. Heniek Kaźmierczak 3. Ola Łopatyńska 4. ... 5.
Grzesiek Koźlicki 6. Iza Włodarczyk 7. Maciek Bogucki,
oraz pies Kolczastej Mada i kot Jeża Klakier.

Jacek



TO BY£O
4 29.04 - prelekcja Edwarda Wieczorka z
katowickiego SKPB o cmentarzach wojen-
nych w Beskidzie Niskim.
4 1-4.05. - Zgodnie z zapowiedzią odbył
się "paskudny" wyjazd w Góry Kaczaw-
skie, w którym uczestniczyło 10 osób, w
tym 4 kursantów. W tym czasie Śliwa był
na Ukrainie, w Czarnohorze i Świdowcu,
Żaby i Siuduty w Podlesicach, Nowy + 23
osoby nad Jeziorem Orawskim, Luśka,
Daniel, Lila w Gorcach, a Kajetan na Słowa-
cji.
4 10-11.05 odbyła się kursowa Impreza
Na Orientację na Przysłopie Potuckim.
4 24-25.05 szkolenie skałkowo-jaskinio-
we kursu w Mirowie.
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Ekipa remontowa, od lewej: kursant Grzegorz, Bystry, Jasiu Kowalik, Wiewiór, Ma-
ciek Morgun, Mirek Barański, kursant Arek, Jacek Ginter, Waldek Żabowy. Na zdję-
ciu brakuje Jeża i Rakety, którzy zeszli wcześniej na dół.

TO BÊDZIE
X 7-8.06 - kursowy wyjazd przyrodniczy
na Babią (miejmy nadzieję, że zdąży już coś
zakwitnąć)
X 14-15.06 - podsumowanie półroczne
połączone z urodzinami pani prezes - na
Mędralowej.
X Od 17.06 czynna będzie w Muzeum w
Zabrzu wystawa poświęcona historii schro-
niska na Szyndzielni.

DZIEÑ DZIECKA
Jaroszowiec 31.05 - 1.06.97

Mimo wybitnie niesprzyjającej,  iście listo-
padowej pogody, kolejny przewodnicki Dzień
Dziecka doszedł do skutku. Część osób zrezy-
gnowała w ostatniej chwili właśnie z powodu
pogody lub chorób dzieci i w rezultacie było
nas 10 osób doros łych i 8 dzieci. Hotel - schro-
nisko „Basen” zarezerwowany przez organiza-
tora wyjazdu Belfegora, okazał się być obiek-
tem bardzo miłym i odpowiednim na tego typu
imprezę. W ramach opłaty za nocleg wynoszą-
cej jedyne 10 zł można było skorzystać z kry-
tego basenu oraz sauny. Po zjechaniu wszyst-
kich potencjalnych uczestników, Belfegor po-
prowadził dzieci i rodziców na wycieczkę po
okolicy, połączoną ze wspinaniem na jednej ze
skałek. Niestety Redakcja i jego połowica zo-
stali na starcie i potem nie zdołali odnaleźć gru-
py. Po powrocie można było skorzystać z ba-
senu, a potem poszliśmy na obiad do pobliskiej
knajpy. Po obfitym obiedzie dzieci otrzymały
to co im się należało czyli upominki, a potem
zajęły się własnymi zabawami. Doroś li też za-
jęli się swoimi zabawami. Starsze dzieci spacy-
fikowaliśmy dopiero ok. 2330, a najwytrwalsi z
dorosłych po przedyskutowaniu wszystkich
ważnych tematów ze szczególnym uwzglę-
dnieniem przyszłości informatyki jako takiej i
ciężkiej doli dealera komputerów z klientami,
położyli się ok. 3 nad ranem. A w niedzielę
towarzystwo udało się na zwiedzanie jaskini
Nietoperzowej i Wierzchowskiej - obie godne
polecenia. Obecni byli: Basia i Marek Zygmań-
scy z Maćkiem i Michałem, Halina i Przemek
Siuda z Magdą, Jola (i w przelocie Mirek) Wo-
lińscy z Anią i Krzysiem, Stasiu Krawiec z
Krzysiem, Grażyna i Rysiek Antonik z Mać-
kiem oraz Jola i Jacek Ginter z Olą.

Komitet Organizacyjny XXX lecia przy-
pomina, iż do 31.05 należało wpłacić zaliczkę
w wysokości 45 zł od osoby na poczet uczest-
nictwa w naszym jubileuszu, który odbędzie
się 17-19.10.97 w Węgierskiej Górce. Jeśli nie
zdążyliście dokonać wpłaty, to zróbcie to jak
najszybciej. Przypominamy konto: OU PTTK
Gliwice, Bank Śląski I Oddz. Gliwice
10501285-0202113890 z dopiskiem "XXX le-
cie SKPG". Wasze zgłoszenie warunkuje wła-
ściwe zaplanowanie i zorganizowanie impre-
zy, dlatego jest to dla nas tak ważne. Impreza
rozpocznie się od nieoficjalnego spotkania w
piątek wieczorem na kolacji. Można też przy-
jechać w sobotę rano. W sobotę po śniadaniu
planujemy wyjście w góry ze spotkaniem w
umówionym miejscu (być  może na Magurce
Radziechowskiej) gdzie odbędzie się specjalny
happening - niespodzianka. Po powrocie obia-
dokolacja, występy zaproszonych gości oraz
program własny. W niedzielę po śniadaniu pro-
gram dowolny. W ramach wpisowego prócz
noclegów i wyżywienia otrzymacie znaczek
pamiątkowy oraz Jubileuszowego Harnasia, w
którym oprócz historii Koła znajdziecie wiele
ciekawych opowieści i wspomnień oraz

śpiewnik XXX - lecia zawierający ponad 100
przebojów zarówno tych najstarszych jak i naj-
nowszych. O ostatecznym koszcie oraz zasa-
dach jego zróżnicowania poinformujemy nieco
później.

Jeszcze kilka metrów - Jeż Maruda u kresu dro-
gi i sił.
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Czerwiec-Lipiec 97 jemy, że kemping jest dużo brzydszy niż nam się wydawało, zatłoczony i mały - i jedziemy dalej.
Trzy kilometry w stronę Obertraun kolejny kemping - duży, zadrzewiony, bezpośrednio nad
Jeziorem Halsztadzkim, miła obsługa - pozytywne rozczarowanie i ulga. Rozbijamy się, kolacja,
krótki spacer po okolicy - dość wrażeń na pierwszy dzień.

Dzień drugi - nie leje! Zbieramy się czym prędzej - i w góry. Podjeżdżamy do Gosau nad
jezioro o tej samej nazwie. Podziwiamy śliczne wapienne turnie Gosaukamm ograniczające dolinę
Gosau od pd-zach. Pogoda jest śliczna, po raz pierwszy pokazuje nam się w całej okazałości
masyw Dachsteinu; dzieci entuzjazmują się widokiem lodowca. Wjeżdżamy kolejką na Zwiese-
lalm, a stamtąd idziemy na Grosse Donnerkogel. Słońce świeci, pachną alpejskie łąki, pobrzękują
dzwonkami alpejskie krowy (wcale nie fioletowe! - zgłaszają reklamację dzieci) - sielanka. Nieste-
ty, nie trwa długo - przy zejściu niebo zaciąga się chmurami, a gdy jesteśmy nad jeziorem leje już
zdecydowanie. Wracamy na kemping i wieczór spędzamy na werandzie gwarząc z miłą gospody-
nią i pijąc piwo.

Dzień trzecie - leje. Teraz będzie już tak do soboty, zmieniać się będzie tylko natężenie opa-
dów. Następne dni spędzamy więc na realizacji tzw. wariantów awaryjnych. Pierwszy wariant
awaryjny: Hallstatt. Nazwę tę powinien znać choć z nazwy każdy przewodnik, który zdawał
Historię Beskidów Zachodnich u Mariusza Hantke, bo z niewiadomych powodów o Kulturę
Halsztadzką i jej ślady w Beskidach Mariusz pytał zawsze. Jest to miejsce przyklejone wręcz do
zbocza Góry Solnej (Salzberg) stromo opadającego do Jeziora Halsztadzkiego. Droga z Gmunden
do Bad Ausee przechodzi tunelem w Salzbergu nad Hallstatt, a sama wioska jest wyłączona z ruchu
kołowego. Miejsca w Hallstatt jest tak mało, że pochówki na cmentarzu parafialnym dokonywane
są w pionie i na 20 lat - po tym okresie kości są przenoszone do sąsiadującej kaplicy i pieczołowicie
układane w stosik, a czaszki - po uprzednim opisaniu na czole kto zacz - stawiane na górnych
półkach. Kaplica jest jedną z czołowych atrakcji turystycznych, dostępną za niewygórowaną
opłatą... Inną atrakcją jest zabytkowa kopalnia soli na szczycie Góry Solnej, która jednak jako
Wariant Awaryjny Nr 16 nie zmieściła się w programie wycieczki.

Kolejny Wariant Awaryjny: Salzburg. Opisywane okolice są rejonem odwiecznej eksploatacji
złóż soli i źródeł solankowych, stąd owe Salzbergi, Salzburgi, Salzkammergut itp. Jest to też rejon
uzdrowisk, w swoim czasie z upodobaniem odwiedzany przez Jego Wysokość Franciszka Józefa
(pałac w Bad Ischl). W Salzburgu z kolei, jak każdy wie, urodził się Mozart, stąd też miasto jest
pełne nieprzebranych rzesz Japończyków i mniej nieprzebranych rzesz innych narodowości. W
wąskiej uliczce, przy której mieści się Dom Mozarta poruszamy się drepcząc jak przy wyjściu z
kina. Ceny w mieście odzwierciedlają stopień zainteresowania turystów. Inne główne atrakcje
miasta to cytadela z muzeum (bardzo ładne widoki miasta, ciekawa ekspozycja poświęcona historii
miasta i okolic) oraz Opactwo Św. Piotra i całe otaczające je Stare Miasto. Z satysfakcją odnotowu-
jemy, że tuż obok Mozartplatz w Salzburgu znajduje się Kaietanplatz - jest więc i akcent mamucio-
harnasiowy.

Wariant awaryjny nr 3: Opactwo w Kremsmuenster, najstarsze w Austrii (założone w 777 r).
Oczywiście, bardziej znane i podziwiane jest opactwo w Melku, arcydzieło baroku -  to jednak na
jednodniową wycieczkę z Hallstatt za daleko. Niemniej i w Kremsmuenster jest co podziwiać -
galeria malarstwa, biblioteka, Sala Cesarska - kwintesencja późnego baroku. Jest i obserwatorium
astronomiczne (w siedmiopiętrowej wieży) z gromadzonymi przez wieki zbiorami osobliwości
przyrodniczych. Tego dnia jednak nie mamy szczęścia - obserwatorium zamknięte.

Kolejnego dnia wydaje nam się, że deszczu nie będzie, wyruszamy więc na wycieczkę na
Sarstein, ładnie górujący od wschodu nad Jeziorem Halsztadzkim. Mniej więcej w połowie drogi
moje dziewczyny stwierdzają, że na pewno zaraz lunie - i wracają. My z Krzysiem - jako twar-
dziele - idziemy dalej. Pokonujemy ś liskawy,  ubezpieczony wapienny próg, potem następny - a
potem zaczyna padać i to mocno. Krzyś ma 8 lat, w deszczu nie pokonamy tych dwu progów w dół
- idziemy więc dalej w górę, by móc zejść innym wariantem. Cały czas przekonuję Krzysia, że to
jest właśnie to, co prawdziwi mężczyźni lubią najbardziej, a Krzyś kurtuazyjnie mówi, że się ze
mną zgadza. Pod szczytem, przy niezagospodarowanym schronie pojawia się mgła, „prawdziwi
twardziele” rezygnują więc z ataku szczytowego i po dalszych dwóch godzinach, raczej mokrzy,
wracamy pod skrzydła żeńskiej części ekipy i wysłuchujemy komentarzy, które zapewne każdy
Prawdziwy Mężczyzna zna na pamięć.

W sobotę przyjeżdżają Tomaszki. Jesteśmy mile zaskoczeni, bo nic nie zapowiada poprawy
pogody i ich rezygnacja nie zdziwiła by nas ani trochę. Tomaszek jednak z wrodzoną pewnością
siebie zapewnia o natychmiastowej poprawie. Pijemy austriackiego rieslinga za tę poprawę, w
którą jednak mocno powątpiewam.

Nazajutrz to jednak ja okazuję się niewiernym Tomaszem. Niebo, choć nieco zachmurzone,
rokuje bezdeszczowy dzień. Tomaszek pęka z dumy. W ramach rozgrzewki podchodzimy pod
Sarstein z drugiej strony wg zasady: idziemy od kempingu do miejsca, gdzie Agata zacznie maru-
dzić . Sukces jest pełny: udaje się nam nie zniechęcić Agaty, nie zmoknąć, a nawet zobaczyć - po raz
pierwszy - Krippenstein, w zboczach którego znajdują się Groty Dachsteinu - główna atrakcja
wyjazdu. W dodatku w ciągu dnia pogoda poprawia się i już do końca pozostaje co najmniej
przyzwoita. Punkt dla Tomaszka.

Następnego dnia zaliczamy więc kolejno: Jaskinię Lodową (Reiseneishhle) i Mamucią
(Mammuthhle). Kolejność  jest niewłaściwa - po obejrzeniu wspaniałości lodowego świata jeste-
śmy rozpaskudzeni i Jaskinia Mamucia nie robi na nas  takiego wrażenia, jakie powinna. Jaskinia
Mamucia jest olbrzymia (stąd - a nie od mamutów - jej nazwa), komory mają nawet ponad 100m
długości i kilkadziesiąt metrów wysokości, całość to ponad 50km korytarzy imponujących rozmia-
rów. Cóż z tego skoro dużo mniejsza Jaskinia Lodowa naprawdę zapiera dech w piersi: woda
spływająca tysiącami szczelin w dół wapiennego masywu zamarza w dziesiątkach form lodowych,
tworząc podziemne lodowe pałace niezwykłej piękności. W dodatku formy ulegają zmianom, gdyż
każdej wiosny nowe krople spadają w głąb czeluści, w których temperatura jest zawsze ujemna.
Aby oddać sprawiedliwość Jaskini Mamuciej, należy zawsze oglądać ją najpierw.

Kolejna planowa atrakcja - lodowiec Dachstein. Wjeżdżamy kolejką gondolową na plateau

MAMUTY W JASKINI
MAMUCIEJ

(Mammuten in der Mammuthole)

Zmęczeni nużącymi i pełnymi skompliko-
wanych obowiązków służbowymi wyjazdami
do USA, Francji i Holandii, Mamut Tomaszek i
Mamut Siuda umówili się na rodzinny wyjazd
w góry. Założenia były proste: ma to być
gdzieś w Alpach, ale zarazem blisko (Mamuty
miały dość  długich podróży z powodów jak
wyżej), pod namiotem i ma być dużo atrakcji
dla dzieci i dorosłych w jednym miejscu. Istnia-
ła rozbieżność stanowisk co do czasu trwania
imprezy, Tomaszek bowiem optował za  tygo-
dniem, ja natomiast, dostawszy nieoczekiwanie
zgodę na całe 14 dni urlopu, zamierzałem wyje-
chać  na cały ten okres poza zasięg telefonów z
miejsca zatrudnienia.

Znalezienie lokalizacji dla imprezy było
więc fraszką: po rozwiązaniu wielowymiaro-
wego, nieliniowego zagadnienia optymalizacji
dynamicznej padło na Hallstatt u stóp Dachste-
inu. Niestety, analiza drugiego zagadnienia
(czas trwania) prowadziła do punktu nieciągło-
ści: my wyjechaliśmy na dwa tygodnie, a To-
maszki dojechały w połowie naszego pobytu.

Wyjazd zaczął się przygodowo, nieoczeki-
wanym złapaniem gumy w okolicach Znojmo,
przy prędkości nieco niedozwolonej, co spo-
wodowało, że element „dużo atrakcji” wystąpił
natychmiast i w sporym natężeniu. Mniejsza o
dalszy przebieg wypadków, zmotoryzowa-
nych Mamutów informuję jedynie, że w nie-
dzielę w Czechach nie da się kupić lub zwulka-
nizować opony, w Austrii natomiast jak najbar-
dziej, a przy tym ceny opon w Austrii nie
odbiegają od krajowych.

Austria przywitała nas ulewnym de-
szczem, co miało okazać  się niemal stałym ele-
mentem pobytu - aż do przyjazdu Tomaszka,
rzecz jasna. Na wybranym przez nas kempin-
gu Klausner-Hall w Hallstatt czeka nas przykra
niespodzianka. Niemiła i arogancka pani z re-
cepcji informuje nas, że nasza rezerwacja (do-
konana faksem) już wygasła, bo przyjechali-
śmy za późno. Fakt, że przez kłopoty z oponą
straciliśmy ok. dwóch godzin, ale była dopiero
... 18:00 więc zachowanie pani recepcjonistki
nieco nas rozczarowało. Na pociechę konstatu-



Gjaidalm. Skały Dachsteinu i skrzący się lodowiec staje przed nami w całej okazałości, więc
motywacja dla dzieci, żeby dojść jest bardzo silna. Tomek z Agatą powoli z tyłu,  reszta - do
przodu. Przed nami ok. 3,5 godziny drogi w górę. Mniej więcej po dwóch godzinach orientuję się,
że zrobiłem szkolny błąd - nie sprawdziliśmy godziny odjazdu ostatniej kolejki w dół. Jeśli nie
zdążymy - dodatkowe 1300m różnicy poziomów nawet w dół może być  dla dzieciaków proble-
mem. Przyspieszamy więc i wkrótce jesteśmy w schronisku Simony Hütte (2205 m npm). Przed
nami lodowiec w całej okazałości i - dwanaście bud z dwunastoma śnieżnobiałymi psami lawino-
wymi. Entuzjazm dzieci nie zna granic. Nasz jest mniejszy - dowiadujemy się bowiem, że na
zejście mamy nieco ponad dwie godziny, ostatnia kolejka odchodzi bowiem wcześnie: o 16:00.
Rezygnujemy z dłuższego odpoczynku i zbiegamy na dół. Potem - do przodu wychodzę ja z
dwójką dzieci-ochotników, aby „łapać” ostatni wagonik - może się uda opóźnić odjazd. Dogadanie
się na stacji kolejki z obsługą było banalnie proste. Co prawda ja nie znam niemieckiego, a obs ługa
nie znała angielskiego, ale za to znalazł się niespodziewanie rodak władający niemieckim. Wsadzam
dziewczyny do ostatniej gondolki i każę czekać na dole (ma tam być Tomaszek z Agatą, który nic
nie wie o naszych kłopotach). Kolejka odjeżdża. Aśki, Haliny i Krzysia nie widać . Rozważam
warianty: podejście do Krippeneck, skąd odchodzi druga kolejka (znacznie droższa, niestety)?
Zniesienie Krzysia na barana? Nocleg w schronisku? Wreszcie widać dziewczyny i Krzysia.
Wpadamy na peron: jest gondolka! Obsługa zjeżdżająca na dół „kursem służbowym” czekała na
nas, dodatkowe 15 minut. W radosnym nastroju zjeżdżamy na dół. Co prawda żona dziwnie się do
mnie nie odzywa, ale co tam - dzień był piękny!

Na kolejną atrakcję Tomaszek namawiał mnie długo. Zaczęło się od tego, że wytoczywszy się
rano z namiotu pomimo słońca zaczął jęczeć , że karimat to nie na jego lata, zimno, twardo i korzonki
etc., etc. Każdy lubi czasem pomarudzić, więc puściłem to mimo uszu, jednak jak się okazało, było
to tylko preludium do super-pomysłu: mamy odbyć wjazd drogą widokową („panoramastrasse”)
na 1500 m, skąd wycieczka na Loser. Byłem mało zapalony do pomysłu, głównie z uwagi na
szwankujące w moim samochodzie sprzęgło, które nie miało ochoty na żadną panoramastrasse, ale
Tomaszek z kolei nie miał już ochoty na żadne ekstrawaganckie chodzenie po górach w formach
bardziej ekstremalnych niż proponowana wycieczka samochodowa. Ponieważ jestem człowiekiem
zgodnym, ustąpiłem. (Piszę to wszystko śmiało, bo wiem, że Tomaszkowi i tak nie będzie się
chciało złapać za klawiaturę, żeby przedstawić swoją wersję wypadków). Pojechaliśmy. Panora-
mastrasse rzeczywiście oferowała zapierające dech w piersiach widoki (za jedyne 350 szylingów
od rodziny...), choć smrodek dochodzący spod podłogi zapierał mi dech w piersiach nawet bar-
dziej. Zostawiamy auta na parkingu i idziemy na Loser. Lampa, prześliczna rozległa panorama na
Totes Gebirge, Dachstein i Niskie Taury, nad głowami tabuny lotniarzy i paralotniarzy wzbijają-
cych się na zupełnie niebotyczne wysokości - sielanka. Na szczycie dzieciaki wpisują się do
książki szczytowej, małe co nieco -  i schodzimy. Potem jeszcze zjazd w dół cholernej panorama-
strasse (sprzęgło śmierdzi już bardzo wyraźnie) i na koniec ulga: dojechałem, a sprzęgło jeszcze
„łapie”.

W przedostatni dzień postanawiamy spełnić marzenie dzieci: wykąpać się w alpejskim jezio-
rze. Hallstatter See leży na wysokości zaledwie 500m npm i nie jest bardzo głębokie, ale do
ciepłych nie należy. Choć uważamy, że doświadczenie będzie lepszą lekcją, niż rodzicielskie
tłumaczenia, po cichu obawiamy się, że pojęcie „zimna woda” jest bardziej względne, niż nam się
wydaje. Na szczęście mylimy się. Po kilku minutach dzieciaki wychodzą z jeziora szczękając
zębami i nie domagają się powtórki.

Kiedy następnego ranka zwijaliśmy namioty chmurzyło się i zaczynało kropić . Tomaszek
wyjeżdżał - kończyła się pogoda. Chyba w przyszłym roku nie odważymy się planować wyjazdu
przed nimi. Tomaszek mruczy coś o Francji, z tym, że wyłącznie bez namiotów. Może być, ale  -
żadnych eksperymentów ze sprzęgłem.

Przemek Siuda

TO BÊDZIE
X 15.07 i 12.08 - Zebrania wakacyjne.

Wg posiadanych danych lista rankingowa wy-
gląda obecnie następująco:
1. Jan Kowalik 31.07.55
2. Stanisław Sikora 09.05.56
3. Jarosław Hejdukiewicz 02.04.61
4. Radosław Truś 20.05.62
5. Waldemar Grzechca 10.04.64
6. Tomasz Zachariasz 23.11.64
7. Krzysztof Jakubowski 14.03.65
8. Marek Świech 30.05.66
9. Jerzy Capi 25.10.67
10. Grzegorz Mentel 12.02.68
11. Zbigniew Wygoda 17.08.68

P.S.
Opisane wydarzenia miały miejsce rok temu. W tym roku Redakcja oraz Przemek z rodzinami

spędzili tydzień od 21-29.06.97 w Zell am See u podnóża Wysokich Taurów. Tomaszek odmówił
stanowczo noclegów pod namiotem i pojechał do hotelu w Dolomity, a Nowy z przyczyn obiek-
tywnych musiał zrezygnować z wyjazdu. Nie obyło się i tym razem bez kłopotów z samochodem
- tym razem Redakcji, i to także z oponami, a wpływy Tomaszka chyba nie całkiem sięgały
naszych rejonów gdyż pogodę mieliśmy w kratkę.  Pierwszą noc na terenie Austrii spędziliśmy w
Krems nad Dunajem, a ponieważ była to noc Świętojańska, więc nie obyło się bez sztucznych ogni,
wianków na Dunaju, ognisk na okolicznych wzgórzach i imprezy dla miejscowych mamutów w
kampingowej knajpie.

Natomiast już na miejscu zrobiliśmy m.in. wycieczkę do wodospadów w Kriml, do jeziora
zaporowego w dol. Kaprun, na okoliczny szczyt Huntstein (2117). Niestety nie udało nam się
dotrzeć na ciekawy masyw o nazwie Drei Brüder, gdyż szlak 730 prowadzący nań z okolic Fusch
nie istnieje, a konfiguracja terenu i pogoda nie skłaniały do chaszczowania. W zamian obejrzeliśmy
w deszczu zoo w Ferleiten. Po tygodniu Przemki pojechały do Chorwacji, a my w drodze powrot-
nej spotkaliśmy się z Jeżem, Kolczastą, Raketą, Darkiem i Bystrym w Jesenikach.

Jacek Ginter

Wpłynęło już ok. 100 wpłat na XXX lecie SKPG. Tym niemniej wiele osób, na które liczymy
i których nie powinno zabraknąć na takiej uroczystości jeszcze nie dokonało wpłaty. Oczywiście
nadal przyjmujemy zapisy, a na początku września zaczniemy wysyłać zaproszenia z dokładny-
mi informacjami o imprezie. Przypominajcie również o imprezie znajomym harnasiom.

Komitet Organizacyjny XXX lecia

TO BY£O

Podsumowanie pó³roczne
Mędralowa 14-15.06.97

Podsumowania półroczne miały już przeróżny
charakter, mniejszą lub większą frekwencję i
przynosiły różne efekty. Tegoroczne podsu-
mowanie było całkiem sympatyczną imprezą
bacówkową - jednak z powodu nieobecności
najważniejszych osób, a więc Prezesa i Rady
(jedynym przedstawicielem Rady był Bystry)
postanowiliśmy nie bić za wiele piany i nie
wyciągać wniosków. Nie odbyły się niestety
urodziny prezesowej, gdyż Paskuda wylała
sobie na nogi wrzątek z kociołka (na Mazurach
zresztą) i nie była w stanie dotrzeć.
My natomiast, po dotarciu na Mędralową byli-
śmy świadkami niezwykłych efektów atmosfe-
rycznych  - burza z ulewą, podwójna tęcza i
piękny zachód słońca. Po burzy wpadł do nas
na chwilę Wiewiór na rowerze, a ledwie odje-
chał, naszą imprezę zaszczycił inny znamieni-
ty Mamut prof. Klucha.
 Sensacją podsumowania było oświadczenie
Jasia Kowalika o tym, że spodziewa się potom-
ka,  choć niekoniecznie oznacza to opuszczenie
czołowego miejsca na liście rankingowej. Re-
dakcja dowiedziała się jednak, że zmiana na
prowadzeniu niechybnie nastąpi  i prowadze-
nie obejmie Staszek Sikora. Z wyjaśnień Jasia
wynika, że zaistniały fakt ma związek, acz nie
bezpośredni z bacówką na Mędralowej i stąd
tutaj nastąpiło oficjalne obwieszczenie. Uwaga
kawalerzy! Nie rzucajcie w bacówkach śpiwo-
ra w przypadkowe, wolne miejsce bo może się
to skończyć tak, jak w przypadku Jasia. Albo
może właśnie rzucajcie ?
W podsumowaniu uczestniczyli: Jeż, Kolcza-
sta, Darek Telinga, Bystry, Jasiu K., Raketa,
M.Siudut z Kubą, Kajetan, Klucha, Żaby z
Agatką, Jacek G.

J.G.

Redakcja ¿yczy wszystkim Harna-
siom i ich rodzinom ciekawych wa-
kacyjnych woja¿y i oczekuje jak
zwykle na wiadomoœci i relacje.
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Wrzesień 97 nostalgiczny widok. Odległość między miastami nie jest duża, około 250 km, ale podróż trwała
ponad 11 godzin. Granica między Chile i Argentyną znajduje się na wysokości 3800 m n.p.m., i
autobus musi pokonać różnicę poziomów rzędu 3200 m; poza tym odprawa na granicy jest niemra-
wa; żeby ją przyspieszyć pasażerowie autobusów zwykle robią „ściepkę” dla celników argentyń-
skich (co uczyniliśmy i my).

W Mendozie zatrzymaliśmy się w domu pani Luiginy Gębarskiej, osobie bardzo życzliwej dla
polskich wspinaczy i turystów. Przez jej dom przewinęła się czołówka naszych alpinistów. Pani
Luigina, z pochodzenia Włoszka, bardzo dobrze mówi po polsku. Jej syn, Riccardo, chociaż
posiada polski paszport, zna tylko kilka s łów w ojczystym języku ojca (pan Gębarski, znany
działacz argentyńskiej Polonii, już nie żyje).

W Mendozie wykupiliśmy z Jurkiem 21-dniowy permit (po 80$ od „łba”), upoważniający do
wejścia na szczyt Aconcagua. Heniek postanowił towarzyszyć nam do bazy Plaza  Argentina (jego
7-dniowy permit był o połowę tańszy).

Rejon Aconcagua jest obecnie parkiem narodowym. Udając się tam porzućcie cały romantyzm
książek Ostrowskiego. Z każdej szczeliny lodowca wygląda komercja i pieniądz. Transport ludzi
i towarów na mułach został zdominowany przez agencje turystyczne. W bazie Plaza de Mulas bez
problemu można kupić piwo i wino. Dziś  wiem, że una mula (czyli muła), za którego wynajęciem
Jurek uganiał się przez pół dnia, mogliśmy zamówić na określony dzień i godzinę siedząc przy
komputerze w domu (ten wspaniały Internet).

Po konsultacjach z osobami, które były na Aconcagua, postanowiliśmy z Jurkiem maksymalnie
wykorzystać te 3 tygodnie i obejść szczyt dookoła. Miejscem startu była osada Punta de Vacas.
Dalej planowaliśmy pójść  doliną rzeki Vacas (kierunek z południa na północ), skręcić w dolinę
Relinchos (na zachód) i dojść do bazy Plaza Argentina (4200 m). Od wylotu doliny Vacas do bazy
idzie się trzy dni. Stąd przenosząc się do kolejnych obozów zamierzaliśmy podejść pod Lodowiec
Polaków (5700 m), przetrawersować do tzw. „normalnej drogi” i wejść  nią na szczyt, a potem
schodzić doliną rzeki Horkones do osady Puente del Inca. Drogą zwaną dzisiaj „normalną” po raz
pierwszy wszedł na Aconcagua Matthias Zurbrrigen (w tym roku, 14 stycznia była stuletnia
rocznica tego wydarzenia); trawers spod Lodowca Polaków do „drogi normalnej” nosi nazwę
„fałszywa polska droga”. Dodatkowo, jeżeli czas na to by pozwolił, chcieliśmy podejść  pod
południową ścianę Aconcagua.

Od razu powiem, że zrealizowaliśmy plan w całości, chociaż po pierwszym dniu marszu
(14.02.97) omal nie legł w gruzach. Nasze rzeczy, wyniesione przez muły, były już w Plaza
Argentina. Wtedy to Heniek oświadczył, że dalej nie pójdzie, bo w nocy mało spał, a poza tym biły
na niego poty i takie inne ble, ble, ble. Ostatecznie, żeby zrealizować  plany musieliśmy rzeczy
Heńka (tak na oko ważące ponad 15 kg) wynieść na wysokość 6000 m, a potem znieść  do Puente
del Inca. Jego depozyt wynosiliśmy do górnych obozów zawsze jako pierwszy, żeby nie rzucał
nam się w oczy i nie denerwował.

Niesmak związany z zachowaniem naszego kolegi zupełnie znikł wobec piękna gór. Koloryt
skał zmieniał się od żółtego (złoża siarki), poprzez ciemnoczerwony aż po  zielonkawy. Wskutek
bardzo małej wilgotności powietrza zjawiskiem normalnym były wieczorne, potężne wyładowa-
nia elektryczne. Po raz pierwszy widziałam poziome pioruny, które przemieszczały się wzdłuż
grzbietów górskich. Niebo było na ogół bezchmurne, a w nocy nieprawdopodobnie rozgwieżdżo-
ne. Zamiast znajomego Wielkiego Wozu widzieliśmy Krzyż Południa, a poza tym bardzo śmie-
sznie szło się na północ mając przed sobą ... słońce. Roślinność o tej porze roku była bardzo skąpa
i doprawdy nie wiem, czym żywiły się liczne stada guanako (to taki argentyński kuzyn wielbłąda).
Bardzo rzadko ze stoków dolin spływały potoki z czystą, zdatną do picia wodą; rzeki płynące
dnem głównym dolin nios ły wiele materiału skalnego i ziemi, woda w nich była ciemnobrązowa.
Przez rzekę przeprawialiśmy się tylko raz; było to w dolinie rzeki Vacas, koło chatki strażnika
parku. Woda była lodowata i sięgała mi do pasa, ale na szczęście rzeka w tym miejscu nie była zbyt
szeroka i z pomocą Jurka i bożą (dokładnie w takiej kolejności) jakoś dotarłam na drugi brzeg.

Turystów w górach było niewielu i byli to głównie ludzie z USA. Oprócz nas działały w tym
rejonie również dwie grupy z Polski, kierowane przez znanych alpinistów: Lwowa i Pawłowskie-
go. Od pierwszego dnia pobytu w górach mieliśmy bardzo sympatycznych sąsiadów: szóstkę
Amerykanów ze stanu Kolorado.

Od bazy w Plaza Argentina rozpoczęliśmy mozolne wynoszenie bagaży do górnych obozów.
Droga nie była trudna technicznie; prowadziła przez lodowce zasypane prawie całkowicie materia-
łem skalnym, nieliczne szczeliny były wąskie i niezbyt głębokie. W kość dawały nam głównie
„przewieszone piargi” - czyli mieszanina sypkiej ziemi i kamieni o różnych rozmiarach, które
pojawiały się głównie na stromszych podejściach.  W czymś takim podchodziło się czasami krok
w górę i zjeżdżało w dół kilka metrów. Piargi pojawiły się nawet w żlebie wyprowadzającym na
grań szczytową. A na dużych wysokościach „buksowanie” w nich było bardzo wyczerpujące.
Jedynie na trawersie („fałszywa polska droga”) przechodziliśmy po lodowcu najeżonym mocno
zmrożonymi penitentami. Tylko raz dopadł nas wiatr o sile huraganu, który wiał bez przerwy dwie
noce i dzień (w obozie I na wysokości 4800 m). Słynny el viento bianco, „biały wiatr”, który ze
szczytów porywa śnieg i tworzy na niebie białe, pionowe „chmury” oglądaliśmy z ciepłego namio-
tu. Po opuszczeniu obozu III (5700 m), który znajdował się pod Lodowcem Polaków, przetrawer-
sowaliśmy północne zbocze Aconcagua i dotarliśmy do Białych Skał. Odtąd poruszaliśmy się po
„normalnej drodze”.

28 lutego o godzinie 8-ej rano wyruszyliśmy w kierunku szczytu. Był bezchmurny i  bezwie-
trzny (tutaj to rzadkość) dzień. O godz. 15 w doskonałym nastroju i kondycji weszliśmy na szczyt.
„Poindżojowaliśmy” się przepięknymi widokami (widzieliśmy oddalony o prawie 100 km Merce-
dario), porobiliśmy zdjęcia (głównie z serii „i ja tam byłam”). Około godz.16 rozpoczęliśmy
zejście. Tego dnia na szczyt dotarło również pięciu strażników z parku narodowego. Droga po-
wrotna do namiotu pozostawionego przy Białych Skałach zajęła nam tylko 2 godziny. Wieczorem
otrzymaliśmy od gór piękny prezent: od naszych stóp, gdzieś aż po horyzont, na chmurach
zalegających w dolinach kładł się potężny cień Aconcagua.

Joanna Mroczkiewicz-Sitarz
...dokończenie w następnym numerze.

CHYBA ACONCAGUA ...
... tak odpowiadał Jurek na pytania rodziny

i znajomych o to, gdzie wybieramy się na urlop
w przyszłym roku. Był wrzesień 96 r i właśnie
wróciliśmy z Alp Francuskich, ogromnie du-
mni ze zdobycia Mont Blanc. Spojrzałam na
niego krzywo. Chyba tym razem przesadził -
drogo, daleko od domu, lamy plują na ludzi ... Z
drugiej jednak strony perspektywa wejścia na
prawie siedmiotysięczny (6969 m n.p.m.), nie-
zbyt trudny technicznie, najwyższy szczyt
obu Ameryk była bardzo pociągająca.

Na wszelki wypadek kupiłam porządny
śpiwór, „zaklepałam” w pracy możliwość
wzięcia dłuższego urlopu i zaczęliśmy groma-
dzić  informacje o Argentynie (polecam ich nie-
przebrane źródło, czyli Internet). W paździer-
niku dołączył do nas Heniek, kolega z Klubu
Turystyki Wysokogórskiej „GLOB”.

I tak oto 4 lutego nasza trójka z górą bagaży
znalazła się Okęciu, czekając na lot na trasie
Warszawa-Londyn-Santiago de Chile. Podróż,
licząc przesiadkę w Londynie i międzylądowa-
nie w Sao Paulo, trwała ponad 17 godzin. W
Chile i w Argentynie przeżyłam dwa szoki.
Pierwszy był temperaturowy: w Polsce były
mrozy (minus 15 oC), tam temperatura prze-
kraczała plus 35 oC. Drugi był kulturowy (nie-
stety na niekorzyść naszego kraju): czyste mia-
sta i domyci, schludnie wyglądający ludzie;
bardzo sprawnie działająca komunikacja miej-
ska; gładkie jak stół drogi; na dworcach kolejo-
wych zero lumpów i rozwrzeszczanych mało-
latów; doskonale rozwinięta komunikacja dale-
kobieżna (autobusy zawsze były z klimatyza-
cją, video i WC, w którym była woda i który nie
„waniał” nawet po kilkunastu godzinach
podróży).

Jurek wyjechał z kraju z nie zaleczoną gry-
pą, więc pojechaliśmy na kilka dni do Concon,
małej miejscowości nad Pacyfikiem, żeby się
wygrzał. W oceanie zamoczyliśmy jedynie sto-
py - woda ku naszemu zaskoczeniu była bar-
dzo zimna (a wszystkiemu winien lodowaty
prąd Humboldta). Po powrocie do Santiago ku-
piliśmy żywność na cały czas pobytu w
górach; z Polski przywieźliśmy tylko konser-
wy, błyskawiczne zupki i czekoladę.

Z Santiago do Mendozy (Argentyna) poje-
chaliśmy autobusem. Kiedyś oba miasta łączy-
ła droga kolejowa. Jednak po którejś z rzędu
powodzi nie zdecydowano się na usunięcie
uszkodzeń i dziś  opustoszałe stacyjki tworzą



TO BY£OTRAGICZNY WYPADEK W ALPACH
W poniedziałek 21 lipca w masywie Galenstock w Alpach Szwajcarskich wydarzył się tragiczny

w skutkach wypadek, w którym zginęli członkowie naszego Koła: Tadeusz Piotrowski (blacha
numer 174)  i Sebastian Kukliński (blacha numer 276) oraz kursantka AKPG Małgorza-
ta Tarnawa. Czwarta uczestniczka wyjazdu ocalała dzięki wcześniejszemu zawróceniu z wycieczki.

Przyczyną wypadku było zarwanie się nawisu pod całą trójką ok. 80 m przed wierzchołkiem
Galenstock’u. Spadli ok. 600 m pociągając za sobą  lawinę. Lawina była widziana z jednego ze
schronisk, ale nikt nie przypuszczał, że byli tam ludzie. Sama akcja poszukiwawcza trwała bardzo
krótko - od 18.00 do 20.30 w środę. Bliższe informacje opublikujemy w późniejszym czasie, gdy
będziemy dysponowali kopią raportu o wypadku jaki dostała Zosia Piotrowska w Szwajcarii.

W sobotę 2 sierpnia odbyły się pogrzeby: Sebastiana (w Zabrzu, cmentarz na ul. Pokoju) - było
7 Harnasi, oraz Tadzika w Bielsku na Kamionkach - było około 30 naszych i prawie wszyscy
z AKPG.
Chętni do pomocy materialnej żonie Tadka – Zosi i jego trójce dzieci proszeni są o kontakt z Żabą.

Po raz kolejny przychodzi nam się pożegnać  z naszymi
kolegami, przyjaciółmi. I znów trudno jest się pogodzić z
myślą, że już ich nie ma, że nie spotkamy się w górach, czy na
zebraniu Koła.

TADEK
Tadek Piotrowski zwany Tadzikiem był w Kole od roku

1982. Od początku był postrzegany jako osoba nieprzecięt-
na, o silnym charakterze i dużych możliwościach fizycz-
nych. Był niewątpliwie postacią kontrowersyjną i nie wszy-
scy godzili się z jego poglądami. Cóż, Koło byłoby nijakie
gdyby nie silne osobowości. Dla Tadka przewodnictwo, a nie
tylko turystyka było prawdziwą pasją i ambicją. Był bardzo
wymagający w stosunku do innych, ale i w stosunku do sie-
bie. Wiedza przewodnicka była dla niego bardzo ważną spra-
wą. Mimo, iż nie zawsze podzielaliśmy jego poglądy na te-
mat stylu uprawiania turystyki i podejścia do spraw szkole-
nia, to szanowaliśmy go i lubiliśmy. Piszę o tym bo chciałbym
przedstawić obraz Tadka w miarę obiektywny, a nie ugłaska-
ny i podkoloryzowany.

 Był człowiekiem pogodnym, lubił nasze wspólne imprezy przy gitarze, a jego mocny, niski
głos był niezastąpiony w wielu pieśniach typu Janicek, czy Beskide, Beskide. Ale lubił też piosen-
ki subtelne, poetyckie. Gdy przeniósł się do Bielska nie zrezygnował z działalności przewodnic-
kiej – wręcz przeciwnie. Był jednym z głównych inicjatorów założenia nowego koła przewodnic-
kiego – Akademickiego Koła Przewodników Górskich. Aktualnie był jego prezesem. Mimo to nie
zerwał kontaktów z naszym Kołem. Bywał na ERG-u, blachowaniach, publikował artykuły w
MM i HR. Przed tegorocznym blachowaniem zadzwonił do mnie mówiąc, że ma artykuł o zeszło-
rocznym wyjeździe w Alpy i że wg. opinii osób bardziej niż on kompetentnych jest znacznie
lepszy od poprzednich jego artykułów. W rezultacie artykuł ukazał się w 3 odcinkach w HR.
Pierwszy odcinek przed wakacjami, ostatni już po wypadku, na sierpniowym zebraniu wakacyj-
nym. Gdy jeszcze raz spojrzałem na jego tytuł „Jeszcze tak źle nie było” – zrozumiałem jego
wieloznaczność w obliczu tragedii jaka się zdarzyła.

Do tej pory wpłynęło ok. 140 wpłat na
XXX lecie. Nadal przyjmować będziemy zapi-
sy od spóźnialskich. Przepraszamy, że opóźni
się nieco wysyłka zaproszeń, ale ze względu na
spóźnienie wpłat nie mogliśmy wcześniej do-
konywać dokładnej kalkulacji kosztów impre-
zy. Są już prawie gotowe do druku wydawnic-
twa: Harnaś  Jubileuszowy i Śpiewnik XXX le-
cia.

Komitet Organizacyjny XXX lecia

ERG 97 - DOBCZYCE
27-28 wrzesień 1997

Miło nam poinformować, iż mimo braku
wcześniejszych zapowiedzi, a wręcz odwoła-
niu tegorocznego ERG-u, impreza jednak odbę-
dzie się.

Zakończenie rozpocznie się o godz. 16.00
na zamku w Dobczycach, a tematem będą cza-
sy Kazimierza Jagiellończyka (wiek XV).
Przewidywane są konkursy (np. strzelanie z
łuku), stylowa wieczerza, a organizatorzy pro-
szą o przywiezienie stylowych strojów, na-
czyń (będzie konkurs!), świec i innych rekwi-
zytów, ale też slajdów lub zdjęć z wakacji. Noc-
legi w schronisku w Dobczycach w pokojach
4–5 osob.

Koszty: harnasie i sympatycy 25 zł, pozo-
stali 30 zł. Dla dzieci zniżka.
Zapraszają:
Radek Truś (tel. dom 31-11-80) i kursant
Grzegorz Koźlicki.
Redakcja MM zachęca wszystkie Mamuty
do przyjechania na ERG. Być może uda się
zmontować jakąś Mamucią trasę.

TO BÊDZIE

W 12-14.09 egzamin na I, II lub III kl. teren
Bieszczady. Zainteresowani proszeni o kontakt
np. z Kajetanem, Jelonem lub Zbyszkiem Le-
kaszem.
W 20-21.09 festiwal piosenki turystycznej
„Wrzosowisko” w Kędzierzynie Koźlu. Bliż-
sze informacje u Radka.

SEBASTIAN
Sebastian przyszedł do nas 2 lata temu. Był wówczas

jeszcze uczniem szkoły średniej. Zamieściłem wtedy
krótką notkę o nim i zdjęcie w MM13 – zresztą obok
zdjęcia i notki o śp. Kasi, która rok temu zginęła również
w lawinie. Sebastiana ciągnęły góry wyższe niż Beskidy.
W wakacje 95 r. był z nami w Dolomitach. Był właściwie
człowiekiem spokojnym i cichym, tak, że mimo iż prze-
bywaliśmy przez te 2 tygodnie razem w 10 osobowej
grupie, nie dowiedziałem się o nim zbyt wiele. Ale jeden
fakt był znamienny. W czasie wszystkich wycieczek na
ferratach Sebastian wraz z Magdą opiekowali się i poma-
gali w trudniejszych miejscach najmniej doświadczonemu
w takim terenie Witkowi. Nie przeszkadzało im, że mu-
sieli iść na końcu grupy, mimo iż mieli znacznie większe
możliwości techniczne i kondycję.

I zapamiętam też ostatnie spotkanie z Sebastianem -
na tegorocznym Beskidzie Makowskim. Sebastian przy-

jechał na rowerze i towarzyszył nam cały czas w naszej pieszej wycieczce. W czasie jednego z
odpoczynków pożyczaliśmy nawet od niego rower, aby się „przejechać”. Na kolejnym spotkaniu
na przeł. Zasań Sebastian zebrał zamówienia na napoje i pojechał na rowerze do sklepu. A potem
znów był cichy i mało zauważalny. Nie wiedziałem, że wybiera się z Tadkiem w Alpy. Toteż, gdy
dowiedzieliśmy się o wypadku, nie od razu skojarzyliśmy, że chodzi właśnie o niego. Niestety, po
chwili wszystko stało się jasne.

Redakcja

4 W ramach akcji letniej odbyło się 15 obo-
zów, w których wzięło udział 105 uczestników
plus 23 kursantów.
4 Odbył się kursancki obóz w Rumunii, na
którym uczestnicy doświadczyli bliskiego spo-
tkania z niedźwiedziem. Z przewodników byli
m.in. Bystry, Kolczasta, Darek Telinga.
4 Siuduty pokonały na rowerach trasę 1200
km wybrzeżem Niemiec, Szwecji i Danii.
4 Żaby były w Dolomitach m.in. w grupie
Fanes i w Brencie.
4 Redakcja po opisywanym wyjeździe do
Zell am See spędziła ponad tydzień w Tatrach
Słowackich głównie moknąc i goszcząc się w
Chacie Jagoda u Pieców z ekipą.
4 Nowy po pobycie w Chorwacji wyruszył
do swego upragnionego Maroka.
4 Redakcja MM zmieniła pracę na Apexim &
Amis Katowice ul. Dworska 12. Nowe telefony
w stopce redakcyjnej str. 1. E-mail wkrótce.
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Październik 97 CHYBA ACONCAGUA ...
(dokończenie)

Następnego dnia rozpoczęła się droga powrotna. Mimo najlepszych chęci nie udało nam się
spakować rzeczy do jednego plecaka. I tak  Jurek reprezentował szkołę „Drugi Plecak Z Przodu”,
ja natomiast „Drugi Plecak Na Plecaku Podstawowym”. Obie szkoły były takie sobie; dobrze, że
droga prowadziła w dół. Mój niesmak budziły śmieci walające się w tradycyjnych miejscach
noclegowych (Berlin, Nido del Condor, Plaza de Mulas) i fakt załatwiania przez trekkersów po-
trzeb fizjologicznych tuż koło namiotów. My nasz „hasiok” znieśliśmy aż do Puente del Inca.

Na dwie noce rozbiliśmy namiot w Confluencii,  jedynej oazie zieleni w dolinie rzeki Horkones.
Stąd wyruszyliśmy na jednodniową wycieczkę pod południową ścianę Aconcagua. Wieczorem
spadł ulewny deszcz i ochłodziło się. Następnego dnia zobaczyliśmy „nasz” szczyt całkowicie
pokryty śniegiem.

5 marca dotarliśmy do wylotu doliny Horkones. Za nami zostały góry i pamięć o niezapomnia-
nych dniach w nich spędzonych; przed sobą mieliśmy ruchliwą, międzynarodową drogę Chile-
Argentyna i perspektywę zrzucenia ciężkich plecaków. Jeszcze tego samego dnia byliśmy w go-
ścinnym domu Luiginy w Mendozie. Tam było kolejno: mycie, wielkie pranie i jeszcze większa
uczta, na którą zaprosiliśmy całą rodzinę Luiginy oraz zaprzyjaźnione z nią polskie małżeństwo,
od lat mieszkające w Mendozie. Królowało asado, czyli wołowina i baranina pieczona na ruszcie,
były ogromne miski pełne sałatki pomidorowej, owoce i wino.  Mendoza jest otoczona winnicami,
a w czasie naszego pobytu  trwało bardzo widowiskowe święto zbiorów. Nie udało nam się w czasie
tegorocznego urlopu oderwać od spraw zawodowych: Riccardo kupił komputer i fax. Musieliśmy
zainstalować oprogramowanie (Windows 95 w wersji ... hiszpańskiej) oraz dodatkowo przerobić
domową instalację telefoniczną.  W tym tyglu językowym polsko-hiszpańsko-angielskim udało nam
się zrobić wszystko na szóstkę.

Z Mendozy pojechaliśmy autobusem („tylko” 1100 km i 17 godzin jazdy) do Buenos Aires.
Korzystaliśmy tam z gościnnego domu pań Czajkowskich, osób również bardzo życzliwych dla
polskich turystów. Oczywiście zwiedzaliśmy miasto, a potem wybraliśmy się na wycieczkę na
wodospady na rzece Iguazu (rzeka na granicy między Argentyną i Brazylią).

Wodospady są jednym z przyrodniczych cudów świata. Oczywiście można o nich pisać
w kontekście liczb: ile mają wysokości, ile ich jest etc. Dla mnie zawsze będzie to wspomnienie
szumu wody, zapachów z subtropikalnej selwy, głosów cykad, widoku chmar wielkich i bajecznie
kolorowych motyli oraz stadek przezabawnych i rozbestwionych przez turystów ostronosów koati.
Przy okazji pobytu nad Iguazu zwiedziliśmy największą na świecie hydroelektrownię w Itaipu
(Paragwaj), kopalnię kamieni półszlachetnych Wanda (jej pierwszymi właścicielami byli Polacy,
stąd nazwa), popływaliśmy w zalewie na rzece Paranie.

Powoli dobiegał końca nasz pobyt na drugiej półkuli. Upały skończyły się jak nożem uciął
pierwszego dnia argentyńskiej jesieni (czyli pierwszego dnia naszej wiosny), zachmurzyło się i spadł
długo oczekiwany przez mieszkańców Buenos deszcz. Wszyscy, prócz nas cieszyli się. Nam po-
chmurna pogoda nie pozwoliła na ujrzenie (ponoć pięknego) widoku Buenos Aires, gdy płynęliśmy
promem przez rzekę La Plata do Urugwaju.

Z Argentyny wylecieliśmy 23 marca o 17 po południu i „już” o piątej rano 25 byliśmy w domu.
Starczyło czasu, żeby umyć się i przebrać, a potem raźno i ochoczo (?!) ruszyć do pracy.

Joanna Mroczkiewicz–Sitarz

P.S. Więcej informacji o naszym wyjeździe można również znaleźć  w Internecie na naszej
stronie WWW: http://free.polbox.pl/j/jmr01

Mój e-mail: jmr01@free.polbox.pl
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Tegoroczny ERG miał się właściwie nie
odbyć. Tak przynajmniej wyglądało przed wa-
kacjami. Nie było chętnych do jego organizacji,
a ponadto część będących u władzy harnasi
twierdziła, że skoro jest w tym roku 30 – lecie
to ERG nie może się udać, bo ludzi nie będzie
stać  na dwie duże imprezy, jedna po drugiej.
Okazało się, że nie był to s łuszny argument.
Mimo, iż decyzja o organizacji ERG-u podjęta
została dopiero pod koniec wakacji, to impreza
odbyła się i zgromadziła 55 osób, w tym 11
harnasi. Kim byli pozostali ? Ano tak jak twier-
dziła Redakcja i Komisja Rewizyjna, ERG jest
rajdem dla Harnasi oraz ich „krewnych i znajo-
mych” – m.in. z wakacyjnych obozów. I rze-
czywiście w tym roku przeważali ludzie mło-
dzi – uczestnicy obozów oraz kursanci.

A w miarę niezłą frekwencję organizatorzy
zawdzięczają zarówno atrakcyjnemu miejscu
zakończenia jak i wyraźnie określonej tematyce
– zapowiadającej niezłą zabawę. Szkoda, że
wszystko to zapowiedziano tak późno, bo fre-
kwencja mogła być jeszcze większa, a zabawa
ciekawsza. Jakimi trasami uczestnicy przybyli
na ERG tego redakcja, która wraz z kilkoma
osobami przybyła do schroniska w Dobczy-
cach w piątek wieczorem, a w sobotę odbyła
wycieczkę do Szczyżyca i w pasmo Cietnia –
nie wie. Natomiast w sobotę, o dość wczesnej
godz. 16. rozpoczęło się zakończenie. Pierw-
sza jego część składająca się z różnego rodzaju
turniejów rycerskich odbyła się przed zamkiem
i na moście do niego prowadzącym. Potem im-
preza przeniosła się na wewnętrzny dziedzi-
niec, gdzie zaserwowano nam posiłek składają-
cy się z całkiem niezłego żurku z kiełbasą oraz
nieposolonej kaszy ze skwarkami. Czy do-
bczyccy rycerze rzeczywiście jadali niesolona
kaszę mając w pobliżu Wieliczkę tego nie wie-
my, ale kaszę i tak zjedliśmy. Potem nastąpił
pokaz tortur – rozciąganie, wyrywanie języka,
wykrawanie serca itp., a potem impreza prze-
nios ła się do wnętrz.

Wielu uczestników miało bardzo ciekawe
stroje (był też konkurs na przebranie), a w
przygotowanie programu włożono niewątpli-

wie wiele pracy. I to się chwali. Szkoda natomiast, że zabrakło tempa i skoordynowania poszcze-
gólnych konkursów i punktów programu. Za dużo było dłużyzn, oczekiwania nie wiadomo na co,
zbyt skomplikowanych reguł niektórych zabaw. Osoby nie biorące udziału w konkursach podma-
rzały, a na dodatek nie wiedząc gdzie się ustawić, rozchodziły się po całym, dość rozległym terenie
działań. Zabrakło drobnych, ale istotnych na takich imprezach szczegółów organizacyjnych.
W sumie program można było skrócić, przyspieszyć i zacząć nieco później, tak aby można było
lepiej wykorzystać dzień na wycieczki.

Pomimo tych uwag, dobrze że ERG odbył się i że brało w nim udział tylu młodych ludzi,
którzy może będą chcieli go kontynuować w następnych latach. Głównymi organizatorami byli
Radek Truś i kursant Grzesiek Koźlicki. Należy też wspomnieć, że ERG tym razem wyszedł na
swoje pod względem finansowym.

W niedzielę spora grupa ERG-owiczów udała się w sześć samochodów na zamek w Wiśniczu.
W ERGU uczestniczyli następujący harnasie: Basia Zygmańska z synami, Siuduty w komple-

cie, Gintery (szt.2), Nowy z synem, Marek Kluszczyński z córkami, Adam Bartyzel z rodziną,
Jeż, Kolczasta, Darek Telinga, Paskuda, Radek, a ze znajomych – Teresa Pieńkowska (AKPG),
Maciek Korczyński z córką, Aśka Sosna.

Na odwrocie – kilka ballad pochodzących z programu XXIX ERG-u autorstwa Radka Trusia,
nawiązujących do znanych Harnasi.

Redakcja

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl
http://free.polbox.pl/j/jmr01
mailto:jmr01@free.polbox.pl


Dobiegają końca przygotowania do obchodów XXX-lecia Koła. W chwili gdy dostaniecie do
rąk to wydanie MM, powinniście już mieć zaproszenia i informacje o leciu, dlatego też nie będziemy
się powtarzać. Zaproszenia wysłane zostały do osób, które wpłaciły zaliczkę oraz do tych, którzy
rokują nadzieję na podjęcie pozytywnej decyzji w ostatniej chwili.

Ponieważ przewidujemy zorganizowanie wystawy fotograficznej prosimy, aby swoje zdjęcia
z gór (o tematyce dowolnej) lub portrety Harnasi, w formacie większym niż pocztówkowy, prze-
kazywać Bożenie Krztoń (Dziouszce) lub Bogusiowi Krztoniowi  (tel. praca 230-68-94) np. na
zebraniach Koła.

Druga wystawa dotyczyć  będzie historycznego sprzętu turystycznego i innych pamiątek zwią-
zanych z historią Koła – prosimy zwłaszcza starszych Harnasi o odgrzebanie różnych cennych pa-
miątek, elementów stroju i wyposażenia, opisanie ich i zabranie na lecie po wcześniejszym zgłoszeniu
do Marty Kubiczek (Żaby) tel. dom 31-25-08.

Pamiętajcie też o zabraniu współczesnego ubrania turystycznego, gdyż planowana jest wy-
cieczka w góry z imprezą plenerową zaaranżowaną przez Kluchę prawdopodobnie na Hali Ra-
dziechowskiej.

MIEJSCE IMPREZY: Ośrodek Kolonijno – Wczasowy KWK Porąbka Klimontów, ul. Parko-
wa 3, Węgierska Górka Zawodzie. Dojazd samochodem: jadąc od Żywca, niedaleko za tablicą
miejscowości Węgierska Górka należy skręcić w lewo, w ul. Parkową. Przy odejściu tej ulicy jest
tablica informacyjna DW „Wrzos”. Zresztą, przewodnik powinien trafić.

Redakcja postanowiła zweryfikować listę prenumeratorów MM pod kątem uczestnictwa w leciu
i zastanowić się czy osobom nie wykazującym zainteresowania Kołem nawet raz na 5 lat warto dalej
wysyłać pismo. Weryfikacja nie dotyczy oczywiście osób, które regularnie sponsorują wydawanie
MM.

TO BÊDZIE

BALLADA O JANIE POGROMCY SMOKÓW
Gdzieś za lasami, gdzieś  za górami, jak mi opowiadali,
Mieszkał w swym zamku słynny i wielki rycerz Jan herbu Walik.
Bronił ubogich, s łużył królowi i walczył rok za rokiem;
W rycerskim fachu zdobył specjalność: skuteczna walka ze smokiem.

Raz kiedyś  z rana wieść go zdybała - potrzebna jego rada,
Bo państwo jakieś  w żałobie całe: dziewice smok mu zjada.
Przybył na miejsce, mieczem zakręcił, smokowi wypruł flaki.
Piękna dziewica mdlejąc przytomnie spytała „Któż to taki?”

On zaś wyrwawszy lubą niewiastę z łap przebrzydłego smoka
Tak się okrutnie na nią zapatrzył, że wpadła mu do oka.
W pas się ukłonił, klęknął przed damą, o rękę ją poprosił.
Dała mu rękę, potem coś jeszcze, a potem dzieci osiem.

Kwileniem dzieciąt zamek rycerski od świtu w noc rozbrzmiewa
Żona się dwoi, teściowa troi, a Jana krew zalewa.
Znów go żoneczka za włos schwytała, gdy chciał się wymknąć boczkiem;
Zamiast wyprawą ruszać za smokiem musi - za mlekiem i smoczkiem.

Z ERG - u
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BALLADA O JE¯U RYCERZU
Raz Jeż chciał być rycerzem
Lecz strach go wielki bierze
Bo jak na kolce swoje
Nałożyć ma swą zbroję

Próbuje tak i siak
Lecz zawsze miejsca brak

Aż przyszła dziewka z miasta
Nazwijmy ją Kolczasta
Współczuciem zapałała
Do pracy się zabrała

Używszy swoich rączek
Zaplotła stos obrączek
I nim wybiła druga
Zrodziła się KOLCZUGA

I teraz dzielny Jeż
Ma swoją zbroję też

BALLADA O ¯ABIM PRZEMIENIENIU
Gdzieś w kraju co go nie ma
Raz rycerz żył Waldemar
Turystą się urodził
Więc wciąż po górach chodził

I ujrzał raz pod krzakiem
Małą żabkę z plecakiem
Na bajkach się wychował
Więc żabkę pocałował

A żaba się zmieniła
Plecaczek porzuciła
I odkąd mają młode
To w góry - samochodem

Radek Truś

X 15.10 - pierwszy wykład nowego kursu
prowadzonego przez Radka i Kolczastą.
X 25.10 - ślub Joanny Maszczak (Luśki)
i Daniela Wadowskiego w kościele w Wiśle
Głębcach. Jest więc szansa na trzecie pokolenie
harnasi, gdyż Daniel jest pierwszym harnasiem
z drugiego pokolenia (synem śp. Anny Stokło-
sy Wadowskiej)
X 25.11 - Walne Zebranie

TO BY£O
4 9.09 odbyło się wyjazdowe zebranie
w Muzeum w Zabrzu gdzie można było obej-
rzeć  kolekcję starych pocztówek ze schroni-
skami gór polskich. Wystawa zorganizowana
została z okazji 100 lecia schroniska na Szyn-
dzielni.
4 12-14.09 zgodnie z zapowiedzią odbył się
egzamin na na przewodnika PTTK (dawniej
państwowego). Basia Zygmańska podwyż-
szyła klasę na I, Radek i Zbyszek Lekasz na II,
a Adam Wieczorek zdał na III.  Następne termi-
ny przewidziano na 21-23.11 oraz 12-14.12.
W związku z przewidywanymi zmianami
przepisów dotyczących przewodnictwa Ko-
misja zachęca wszystkich chętnych do skorzy-
stania z tych terminów.
4 Rada podjęła decyzję o skreśleniu z listy
członków Koła kol. Macieja Morguna blacho-
wanego w tym roku. Nastąpiło to w wyniku
rozpatrzenia i potwierdzenia wielu zarzutów
i skarg od uczestników prowadzonego przez
Maćka obozu w Karpatach Wschodnich na
Ukrainie. Zgodnie z regulaminem skreślony ma
prawo odwołać się od decyzji Rady do Walne-
go Zebrania.

BALLADA O SMOKU KAJATANIE
Gdzieś tam na końcu świata
Żył sobie smok Kajatan
Spożywał jak to smok
Dziewice cały rok

Uganiał się zawzięcie
I każdej robił zdjęcie
A potem już bez s łowa
Ze smakiem konsumował

Ale że wzrok miał krótki
Używał małej lupki
I zawsze się zachwycał
Gdy sprawdził że dziewica

Raz miał conieco w czubie
I swoja lupkę zgubił
I w blasku wziął księżyca
Miast dziewicę - dziewica

Zbyt późno wszak obaczył
Ze było hmmm... inaczej
I wielce się zasromał
Od głowy do ogona

A potem zaraz padł
I wielki wstyd go zjadł
I stąd nauka żywa:
Bacz bacznie co spożywasz.



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”
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XXX LECIE - JAK DO TEGO
DOSZ£O

Mamy za sobą imprezę z okazji XXX lecia
Koła i w zasadzie ja - jako jeden z organizato-
rów - nie powinienem się wypowiadać na jej
temat. Spróbuję więc jedynie napisać  parę słów
o tym, jak wyglądało to wszystko od naszej
strony. Chętnie natomiast zamieszczę wszelkie
głosy uczestników imprezy, jeśli takowe otrzy-
mam.

Na początek trzeba przypomnieć, że już
przed rokiem zgłosiła się ekipa chętna zorgani-
zować lecie, wszakże pod warunkiem, że odbę-
dzie się ono w domu wczasowym „Perła Połu-
dnia” w Rytrze. W skład ekipy wchodziły
m.in. Żaby, Jeże itp. Propozycja ta spotkała się
jednak z krytyką części Rady i niektórych
czynnych członków Koła. Przyznajemy, że i
my – aktualni organizatorzy – wyrażaliśmy
obawy co do takiej lokalizacji imprezy. Duża
odległość i nie najniższa cena mogły wyelimi-
nować sporo potencjalnych uczestników. Nie-
stety wspomniana ekipa nie wyraziła chęci
zmiany lokalizacji, a nikt inny też nie zgłosił
chęci zabrania się za zrobienie imprezy. Taka
sytuacja trwała do blachowania. Niby od czasu
do czasu zbierała się grupa osób zainteresowa-
nych zrobieniem lecia, lecz nie był to formalny
Komitet Organizacyjny. Zaproponowano
wstępnie lokalizację w Suchej Beskidzkiej, co
spotkało się z kolei z ostrym sprzeciwem gru-
py „rytrzańskiej”.

Wreszcie zaproponowano zorganizowanie
spotkania zainteresowanych w niedzielę, po
blachowaniu na Rogaczu. I tam też powstał
Komitet Organizacyjny w składzie: Nowy, Ja-
siu Kowalik, Jacek Ginter, Maciek Siudut,
Żaba. Prócz tego udało się skalkulować wstęp-
nie koszty i poczynić pierwsze ustalenia pro-
gramowe oraz podział pracy. Pierwszych troje
z nas zajęło się znalezieniem miejsca. Była to
sprawa najważniejsza, gdyż czasu mieliśmy
niewiele. Przy okazji wyjazdu na narty spraw-
dziliśmy z Nowym obiekt w Suchej oraz dwa
obiekty w Węgierskiej Górce. Uznaliśmy, że
najlepiej spełnia nasze potrzeby ośrodek, w
którym ostatecznie impreza się odbyła. Cho-
dziło przede wszystkim o odpowiednio dużą
salę, mogącą pomieścić 200 osób i zapewniają-
cą możliwość uczestnictwa wszystkich osób w

imprezie (nie wchodziła np. w grę sala zakrzywiona pod kątem prostym). Mając miejsce należało
zapewnić możliwość korzystania z konta OU PTTK, zredagować  i wysłać informacje do wszyst-
kich członków Koła i czekać na zgłoszenia. W wysyłce i jej sfinansowaniu pomógł nam Zbyszek
Machulik i firma Klan.

Równolegle cały czas zajmowałem się kompletowaniem materiałów do wydawnictwa jubile-
uszowego. Żaba i Maciek przygotowywali natomiast śpiewnik trzydziestolecia. Zajmowaliśmy
się też pozyskiwaniem sponsorów. Pomógł nam w tym m.in. Mirek Barański. Trzeba przyznać , że
osiągnięcia na tym polu mogłyby być większe, gdybyśmy dysponowali większą ilością czasu i
większym doświadczeniem w tego typu – dla mnie osobiście – niewdzięcznych działaniach (nigdy
nie lubiłem nikogo prosić o pieniądze).

Do 30 maja czyli terminu wpłaty zaliczki wynoszącej 45 zł zgłosiło się niewiele osób. Natomiast
po tym terminie zaczęła się pierwsza fala telefonów z zapytaniami, czy można jeszcze wpłacać. W
rezultacie do wakacji mieliśmy ok. 100 wpłat przy planowanych 200 osobach. Nie mieliśmy też ja-
snych i ostatecznych deklaracji od sponsorów i nie udało się znaleźć wspólnego terminu wyjazdu do
Węgierskiej Górki w celu podpisania umowy i ustalenia ostatecznych cen. O programie nie wspom-
nę, bo ten jak zwykle zostawiliśmy sobie na ostatnią chwilę (nie licząc zaproszonych artystów,
których mieliśmy już nagranych). Nie udało mi się też zmusić Paskudy do napisania w ramach pracy
dyplomowej artykułu o historii SKPG. Tak, że byliśmy w niezłych malinach, wierząc jednak, że zaraz
po wakacjach weźmiemy się ostro i wszystko nadgonimy. Ja postanowiłem w czasie wakacji dokoń-
czyć  wydawnictwo tzn. przede wszystkim napisać historię Koła. Napisałem, ale na wrzesień pozo-
stało mi jeszcze sporo pracy z ostatecznym składem, oprawą graficzną, zdobyciem brakujących, a
niezbędnych zdjęć (np. niektórych prezesów), zaprojektowaniem okładki itp. itd.

W któryś z weekendów udało nam się nie bez trudu umówić w gronie ścisłych organizatorów na
wyjazd do Węgierskiej w celu ustalenia cen, jadłospisu i poczynienia innych ważnych ustaleń z
kierownictwem ośrodka. Na koncie mieliśmy ok. 130 wpłat. Trudno było zakładać, że przyjedzie
planowanych 200 osób, ale trzeba było przyjąć jakąś liczbę np. 160 i skalkulować koszty. Do
ostatniej chwili nie byliśmy też pewni niektórych sponsorów, co nie ułatwiało wyliczeń. W rezul-
tacie wyszło nam 95 zł, a więc mieściliśmy się we wstępnie założonej kwocie, choć z obiecanej
obniżki niewiele wyszło.

Dziouszka zadeklarowała chęć zrobienia wystawy fotograficznej i zaczęła zbierać od ludzi
zdjęcia, zaś Żaba zgodziła się zorganizować  wystawę starego sprzętu turystycznego – planowaną
już od dawna, lecz nie mającą jak dotąd wykonawcy. Za te inicjatywy chwała obu naszym koleżan-
kom, gdyż wystawy były chyba cennym uzupełnieniem imprezy.

Kolejne zebranie odbyliśmy na ERG-u. Nasza przedłużająca się przedpołudniowa narada,
przed planowanym wyjazdem do Wiśnicza wprawiła w niezbyt miły nastrój (łagodnie powie-
dziawszy) niektóre żony organizatorów. Ale taki jest już los organizatora (i jego żony).

Tymczasem wydawnictwo po wielu pracowitych wieczorach poszło do drukarni. Nowy jak to
Nowy spóźniał się z wykonaniem zaproszeń i omal nie został sponsorem pomyliwszy się w treści
zawiadomienia (zamiast wyliczonych 95 zł ogłosił, że pełny koszt wynosi 90 zł). Na szczęście
udało mu się załatwić jeszcze dwóch sponsorów, a większa niż planowano ilość osób też spowo-
dowała obniżkę ostatecznych kosztów. Na początku października odbyło się wreszcie w mieszka-
niu Redakcji zebranie programowe w poszerzonym gronie. Po wymyśleniu kilku czy kilkunastu
zabaw i konkursów, nagle zainspirowany jakimś zdaniem rzuconym przez Jelona zaproponowa-
łem – „...a może by tak całą imprezę zrobić w konwencji Walnego Zebrania”. Nowy odrzekł, że
pomysł jest świetny i w związku z tym on jedzie do domu bo wszystko już mamy zrobione. Tym
niemniej nie daliśmy mu pojechać tak szybko, zanim nie dopracowaliśmy paru szczegółów. Ostatni
tydzień czy dwa przed imprezą upłynęły pod znakiem telefonów. Żona organizatora zaczęła się
buntować przeciwko ich odbieraniu - zwłaszcza, że zdarzało jej się popełniać gafy myląc jakichś
nieznanych sobie mamutów z dawno niewidzianymi znanymi sobie mamutami. W pracy nie było
lepiej, a listy uczestników zaczęły pęcznieć.

Na ostatnie zebranie programowe nijak nie dało się znaleźć sensownego terminu i miejsca.
Wreszcie jedynym wolnym terminem okazało się niedzielne przedpołudnie u Nowego w Zawier-
ciu. Głupia pora na narady programowe (lepszy byłby jakiś wieczór przy butelce wina), ale co było
zrobić. O godz. 1015 ja i Jasiu zastaliśmy Nowego w pidżamie. Maciek miał szczęście, bo przyje-
chał nieco później. Po wypiciu porannej kawy zaczęliśmy spisywać w miarę dokładny scenariusz
imprezy. Na prowadzących wyznaczyliśmy Nowego i Maćka.

Okazało się ponadto, że zapomnieliśmy zebrać od uczestników informacji o tym, czy przyjadą
w piątek, czy w sobotę, a było to potrzebne do zamówienia odpowiedniej ilości posiłków. W
ostatnich dniach robiłem więc jeszcze szybką sondę telefoniczno–internetową, aby chociaż oszaco-
wać tendencje w tym względzie. Do ostatniej chwili modyfikowałem też bazę danych uczestników
lecia i drukowałem kolejne wersje list meldunkowych dla recepcji.

Ilość uczestników zaczęła dochodzić do 200, z tym, że w ostatnich tygodniach nie przyjmowa-
liśmy już wpłat na konto, lecz jedynie deklaracje słowne. Były też telefony z pytaniami o zabranie
dzieci lub przyjaciół oraz możliwość  przyjazdu na samą imprezę. Z jednej strony cieszyło nas
zainteresowanie imprezą, z drugiej zaś byliśmy nieco przerażeni potencjalnymi kłopotami organi-
zacyjnymi – pojemnością ośrodka, sali imprezowej, kłopotami w ustaleniu ilości posiłków. Nieste-
ty organizatorzy wszelkich imprez muszą wziąć pod uwagę fakt, że uczestnicy nigdy nie są tak
zdyscyplinowani jak by sobie tego życzyli organizatorzy i jakieś 25 - 30 % zgłoszeń następuje tuż
przed imprezą lub na samej imprezie.

I tak nadszedł wreszcie piątek 17 października 1997.
cdn.

Jeden z Organizatorów

Chciałam w imieniu swoim, a myślę, że  także innych „Mamutów”  podziękować komitetowi
organizacyjnemu XXX-lecia za zorganizowanie wspaniałej zabawy. Nie zwracajcie uwagi na wszy-
stkie głosy niezadowolonych malkontentów, było wspaniale.

Jelon

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BÊDZIE

TO BY£OPRZEPIS NA D£UGI, SIERPNIOWY WEEKEND
Gdy chcesz dziwnie spędzić długi, sierpniowy weekend, weź następujące składniki:

Jeża Marudę (bardzo!), jego (jego?) Kolczastą, jego pełnowymiarowego kota Klakiera jej psa Madę
(płci „suka”), własną żonę, niemniej własne dziecko, Sławka Mecenasa (bez żony, bez dziecka, bez
kota, bez psa).

Wszystko to zapakuj do dwóch aut, razem z plecakami, śpiworami, namiotami, kotlikami etc.
Kota opakuj dodatkowo w wiklinę zdobną kokardkami czerwonymi (to takie śliczne!). I w drogę!

Na południe, do gór, musisz jechać tak przemyślnie, aby trafić na Orawę Polską. Tu wjedź w
drogi, które zaprowadzą cię przez różne Pod-zwierzęta i Pod-materiały, by towarzysząc coraz to
węższej strudze płynącej w przeciwnym kierunku, ku Dunajowi, osiągnąć koniec asfaltu na poka-
źnej już wysokości. Stąd odważ się ryzykować wyjście z całą wyżej wymienioną menażerią (ale
bez uciążliwych plecaków) na pokaźny pagórek charakterystyczny swą zabudową z metalu.
Możesz po drodze zbierać  owoce lasu, rozmawiać z tambylcami i podziwiać urodę przekaźnika
telewizyjnego. Jeśli zatoczysz niezbyt duże koło, to zdążysz przed mokrym deszczem pod dach
auta. A skoro zgodnie z prawidłami tego typu eskapad nie wyruszyłeś (np. z Wadowic) przed
godziną 1100, to możesz uznać  dzień za zaliczony i rozpocząć poszukiwania noclegu. Pojedź więc
turystycznym szlakiem do gościńca biegnącego z Podhala ku Orawie Polskiej i dalej do Jabłonki.
Jeśli masz ze sobą zapasowe opony firmy „Vibram”, to je załóż. Auto z pewnością o tym marzy!

Aby jednak nocleg nie był zwykły, winieneś autem przemieścić się do podnóża pasma Policy
i noc spędzić w szałasie na hali z widokiem ku południowi. Możesz palić ogień, gotować  coś
pulpiastego, pić za mało piwa, gwarzyć  i patrzeć na zabiegi kosmetyczne czynione na suce Kolcza-
stej (chodzi o sukę Kolczastej...).

Ranka nie zaczynaj od monotonnego wędrowania. Owszem, winieneś dotrzeć  najkrótszą drogą
do auta, ale dalej koniecznie przemieść się za jego właśnie pomocą. Możesz przejechać drogi w
okolicach Lipnicy Wielkiej i stwierdziwszy, że ta wzdłuż jeziora chyba prowadzi do zaprzyja-
źnionego kraju s łowackiego, udać się inną aż do końca, do leśniczówki Stańcowej na skłonie
Największej Kobiecej Wypukłości (1725m n.p.m.).

Tu podejmij zajmującą wędrówkę asfaltowanym, niezbyt poziomym płajem ku północnemu
wschodowi, zachwycając się słoneczkiem, co wreszcie wyjrzało zza chmur. Tym razem nie zabie-
raj z sobą Kolczastej i zwierzyny, niech pilnują pojazdów i integrują się z grillmanami okupującymi
polany wokół obiektu ALP.

 Po niejakim czasie musisz skręcić na południowy wschód, ku wsiom, dokładnie ku Lipnicy
Małej (dla odmiany) ale obiad ugotuj nad potokiem na obrzeżu Najbardziej Podmokłej Hali Świata.
Nie myśl, że dojdziesz do tej hali ot, tak, ścieżką. Co prawda, halę widać z drogi jezdnej, lecz ty
masz znaleźć ją w trakcie uciążliwego chaszczowania przez podmokły las.

Po jedzeniu udaj się do wspomnianej drogi, lecz nie korzystaj z niej zanadto. Bo powinieneś
wrócić do aut i zwierzyny podnóżami tej samej Babiej Wypukłości, ale tak, by unikać ścieżek, ludzi
i logicznych form terenu. Idź więc przez mokre łąki, przez gęste młodniki, pokonuj głęboko wcięte
koryta strumieni, chaszcze, krzaki, pola uprawne i pachnące (?) krowami pastwiska. Jeśli się
zmęczysz, to dobrze, bo będziesz bliżej realizacji celu.

Nie nocuj tutaj, gdzie doszedłeś i gdzie uprzednio pozostawiłeś Kolczastą i inne animalsy.
Musisz wszak użyć auta, by było tak, jak ma być. Jedź więc znowu do Jabłonki, z niej zaś wyjątkowo
równinną i wyjątkowo nierówną drogą polną ku środkowi Wielkiej Plaskacizny Orawskiej. Niech cię
nie deprymuje mazowiecki krajobraz ani myśl o miliardach komarów uwielbiających twe ciało niczym
wyuzdana kochanka. Zapalisz bowiem ogień, ugotujesz, pooglądasz Klakiera biegającego po drze-
wach i pójdziesz spać do szczelnego namiotu. Chyba, że zabrałeś tylko tropik, który chroni, owszem,
ale przed owadami wielkości zająca. A gotując herbatę na wodzie z pobliskiej, zarośniętej kępami
mchów strugi, możesz nie marnować liści herbacianych. Płyn i tak posiada kolor mocnej herbaty,
chociaż smakuje inaczej.

Gdy rankiem się zbudzisz, zjedz coś, zgaś ogień i zwiń biwak. Poczekaj na Jeża, który umieści
marudnego Klakiera w wiklinie, wiklinę w aucie, a auto w przewidywanym cieniu. Potem wyrusz
przez suche częściowo lasy ku lasom i łąkom coraz mniej suchym. Zza drzew ujrzysz łąki dziwne,
kolorowe mchami, mlaskające wodą. Jeś li nie zapuściłeś uprzednio obuwia sadłem, zaczniesz już
teraz żałować swego niedbalstwa. Gdy podążysz napotkaną, mazistą drogą ku widniejącej w dali
czarnej skarpie kopalni torfu, możesz przestraszyć  się żmii. Jeś li posiadasz rurkę wodociągową
(do podpierania się i innych niejasnych celów służącą), ona, ta zygzakowata, też się ciebie przestra-
szy. Podstaw jej rurkę pod buzię, to może sobie zęby jadowe wybije...

Wdrap się na skarpę, to tylko jakieś 2–3 metry. I jesteś w Finlandii, chociaż widoczne stąd góry
podobne są do Tatr Zachodnich. Mlaskaniem się nie przejmuj, lecz podążaj przed siebie wśród
niebywałych mchów i rachitycznych brzóz, a nawet cherlawych smreczków i sosenek. Uderzy cię
zaskakujący brak małych, latających w kółko biało–srebrnych motylków. Nie myśl, że to spowo-
dowane jest nieobecnością wełnianych owiec. Przyczyna rośnie kępami, pachnie starą szafą i
nazywa się na „b”.

Zanim opuścisz tę najdziwniejszą, dwumetrową wyżynkę, nakarm jeszcze głodne rosiczki,
które rozdziawiają pyszczki przypominając... Ech, czas na mokradła !

Przemknij między czarnymi oczkami wód, jeśli zbraknie ci szczęścia, to będziesz musiał
oczyszczać  udo z błotnej mazigi. Wejdź do coraz suchszego lasu i powróć nim do aut. Wyjedź,
mimo wczesnego popołudnia na gościniec asfaltowany biegnący z Królewian do Krakowa, ale
posiłek o cechach obiadu (słodycze, napoje) skonsumuj już po północnej stronie pasma Polic, nad
potokiem w pobliżu Juszczyna–Polany. Wystaw jeszcze ciało na słońce i znajdź w tym jakąś
przyjemność.

W ten sposób, ruszając w powrotną podróż do domu, zakończysz dziwny, długi, sierpniowy
weekend. Może nawet najdziwniejszy!

Maciej Siudut, jesienią’97
PS. Zapraszamy na kolejny długi weekend tym razem listopadowy (miejmy nadzieję, że mniej

dziwny) w Beskid Niski i Sądecki. Informacje u Maćka lub Redakcji.

Prelekcje na zebraniach Koła:
F 4.11 – Aśka Mroczkiewicz opowie o zdoby-
ciu Aconcagui.
F 18.11 – Bożena Krztoń „Dziouszka” i Lila
Cader opowiedzą o wyjeździe w Alpy Walijskie.
F 16.12 Aśka Mroczkiewicz i Jurek Sitarz za-
praszają na pokaz slajdów i prelekcję poświęco-
ną wyprawie do Ameryki Południowej w sie-
dzibiePTTK w Katowicach (ul.Damrota 8) na
zebraniu klubu GLOB o godz.17 00.
Wyjazdy:
F 15-16.11
 – Egzamin praktyczny kursu – II termin.
 – Impreza poślubna Jasia Kowalika plus dokoń-
czenie remontu bacówki na Mędralowej.
F 21-23.11
– Egzamin na uprawnienia przewodnickie
PTTK. Chętni proszeni są o kontakt z Radą.
– Autokarówka kursu przewodnickiego po tere-
nie uprawnień.
– PIOSTUR w Andrychowie. Zainteresowani
proszeni o kontakt z Siudutami.
F 25.11Walne Zebranie.
F 5-7.12 Mikołajki +Wieczór Piosenki Łem-
kowskiej.
F 12-14.12
– Egzamin na uprawnienia przewodnickie
PTTK jeśli będą chętni.
– Przejście kondycyjne kursu przewodnickiego.
F 23.12 Wigilia Kołowa.

OGŁOSZENIA
Aśka Mroczkiewicz i Jurek Sitarz poszukują
dwójki chętnych na wspólną wyprawę doUSA
i Kanady.
W planie zdobycie najwyższego szczytu Ame-
ryki Północnej - Denali (McKinley).
Plan ramowy:
• przelot do USA (lub Kanady),
• wynajęcie samochodu,
• 7..10dni dojazd do Talkeetny,
• wejście na szczyt McKinley (około 20dni),
• 15..18 dni podróż powrotna,
Wylot około 10.05.98. Powrót ok. 26.06.98.
Koszt (na osobę): 2,000..2,500USD.

F Basia i Marek Zygmańscy deklarują zorga-
nizowanie Mikołaja. Na razie nie wiemy jednak
w jakim terminie i gdzie, dlatego zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z organizatorami naj-
później pod koniec listopada.

4 25-26.11 – I termin egzaminu praktycznego
kursu zakończył się wynikiem 5:0 dla komisji
egzaminacyjnej. Tym razem drużyna kursan-
tów była przygotowana dosyć słabo. Egzami-
nowali: Jeż Maruda, Waldek Żabowy, Nowy,
Maciek Siudut, Dźwiedź, Magda Marczak.
Nocleg wypadł na Górowej.

• Redakcja odda (odpłatnie) w dobre ręce,
Poloneza (1991 r, 90 tys. km) będącego poprze-
dnio własnością Nowego. W przeciwnym wy-
padku kolejny samochód Nowego znajdzie się w
najbliższym czasie w jakichś obcych rękach.
• Redakcja nabędzie z dobrych rąk Poloneza
2 - max 3 letniego w dobrym stanie.
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Grudzień 97 XXX LECIE cd.
Wreszcie nadszedł piątek 17 października. Jasiu i Raketa pojechali na miejsce wydarzeń skoro

świt. Ja miałem jechać koło południa z Darkiem Telingą. Zakorkowane drogi opóźniły nasz wyjazd
i w rezultacie dotarliśmy do Węgierskiej ok. godz. 16. Recepcja w osobach Paskudy i Grzegorza
Koźlickiego już działała kwaterując właśnie pierwszych uczestników – Jacka Nabzdyka i Jurka Ja-
siczka. Był też już Maciek Siudut. Oprócz dokonania formalności meldunkowych przybywający mu-
sieli wypełnić ankiety zawierające m.in. pytania dotyczące posiadania telefonu komórkowego, grilla,
włosów na głowie w % pierwotnej powierzchni, pojemności silnika, rekordu wysokości, ostatniego
kontaktu z górami (do wyboru: telewizja, literatura, opowieści kolegów, byłem) itp. Do kolacji, która
była pierwszym oficjalnym punktem programu zjawiło się ok. 160 osób. Plac przed ośrodkiem zapeł-
nił się samochodami. Salę jadalną wypełnił gwar rozmów, a tymczasem w sąsiedniej świetlicy Boguś
i Bożena Krztoń, Żaba, Maciek i jeszcze kilka osób pracowali nad wystawą sprzętu i zdjęć. Zapre-
zentowane zostały takie eksponaty jak stare wysłużone i połatane buty, ręcznie szyte i firmowe pleca-
ki i anoraki, cały komplet urządzeń grzejnych z różnych czasów, sprzęt wspinaczkowy, narciarski, ale
i takie pamiątki jak koszulka z Harnasiem Rakety po przebyciu ponad 1000 km pociągiem z Indii do
Pakistanu (o ile dobrze pamiętam) nie prana do dziś, skarpety Siuduta z czasów licealnych (prane),
patera z rekordami wysokości lub przyrzeczenie przewodnickie z czasów prezesury Wiewióra podpi-
sywane krwią. Zaraz po kolacji zebraliśmy grupę profesorów i nie tylko z Kluchą i Białeckim na
czele, aby ustalić przebieg jutrzejszej imprezy na Hali Radziechowskiej. Byłem świadkiem jak
w trakcie burzliwej dyskusji  – która sama w sobie mogłaby być punktem programu – w ciągu kilku-
nastu minut narodziła się seria pomys łów. W końcu uznaliśmy, że czas zacząć jakieś śpiewanie.
Przynieśliśmy gitary i wraz z Wiewiórem zaintonowaliśmy parę starych pieśni. Część osób przyłą-
czyła się do nas, ale spora część nie zdążyła się jeszcze nagadać, spotkawszy się po wielu latach
i śpiewanie w tych warunkach było co najmniej wyczerpujące dla naszych gardeł. Ale spać poszli-
śmy i tak ok. godz. 3.00, a niektórzy imprezowali jeszcze dłużej.

W sobotę, po śniadaniu zarządziliśmy wymarsz w góry. O godz. 13.30 mieliśmy się spotkać na
Hali Radziechowskiej. Pogoda na szczęście dopisała wyjątkowo – było wprawdzie chłodno, ale sło-
necznie. Czerwony szlak z W.G. na halę zaludnił się tabunami Harnasi reprezentujących wszystkie
pokolenia. Jedni szybciej, inni wolniej, ale w końcu wszyscy dotarli na miejsce spotkania, gdzie prof.
Klucha  rozpoczął ceremonię. Na wyznaczonej Osi Czasu zaczęli ustawiać się wywoływani przez
Kluchę numerami blach kolejni przewodnicy. Osoby towarzyszące utworzyły natomiast zegar, który
chóralnie co 10 blach wybijał "bim-bam", co 50 "kuku-kuku", a co 100 śpiewał arię z kurantem "ten
stary zegar ...". Następnie prof. Białecki odmierzył długość utworzonego w ten sposób odcinka
i wraz z Kluchą dokonali przy pomocy kalkulatora obliczenia promienia Koła. Wyznaczono punkty
pośrednie i wreszcie dokonano zamknięcia Koła. W ten sposób najstarszy z obecnych Harnasi zna-
lazł się obok najmłodszego. Klucha przy pomocy telefonu komórkowego połączył się z kancelarią
prezydenta (przynajmniej tak twierdził), aby zakomunikować o święcie Harnasi. Dokonano też
utrwalenia na zdjęciach całego obwodu Koła. Potem ustawiono się jeszcze do typowego zdjęcia
strażackiego i otworzono szampany. O dziwo 2 szampany spożywane przy pomocy kieliszka o pojem-
ności ok. 0,025 l. wystarczyły dla wszystkich, a dla chętnych nawet na kilka kolejek.

Po powrocie zjedliśmy obiad, a potem do godz. 20 było nieco czasu na odpoczynek, spotkania ze
znajomymi, oglądanie wystaw, kupowanie wydawnictw i map na stoisku Wandy Michnol, koszulek
kołowych w recepcji itp.

Tymczasem ilość uczestników nadal rosła. Recepcja w osobach Magdy Marczak i Daniela Węc-
la miała pełne ręce roboty. Zaczęło brakować miejsc w obiekcie, gdyż ilość  osób przekroczyła 200.
Musieliśmy awaryjnie wynająć miejsca w pobliskim pensjonacie.

Jednocześnie przygotowywaliśmy salę jadalną do wieczornej imprezy. Dużą pomocą posłużył
nam tu Olek Grotowski, który mając znacznie więcej doświadczenia podsunął nam wiele rad i pomy-
słów dotyczących ustawienia sceny, mikrofonów, oświetlenia itp. Niestety, przy takiej ilości osób nie
byliśmy w stanie zapewnić komfortowych warunków do konsumpcji i zabawy jednocześnie. Było
ciasno, ale mamy nadzieję, że atmosfera imprezy zrekompensowała te niewygody.

Wreszcie sala zaczęła się zapełniać . Jako gość przybył również Wójt gminy Węgierska Górka.
Prowadzenie przejęli Rysiek Antonik i Maciek Siudut. Po uczczeniu tych, którzy odeszli od nas na
zawsze oraz należnych powitaniach otworzono Nadzwyczajne Walne Zebranie. Wybrano komisje:
skrutacyjno-manipulacyjną, mającą za zadanie liczenie głosów oraz podawanie właściwych wyników
(profesorowie: Klucha, Białecki, Miksch i Karbownik), mandatowo-policyjną, komisję matkę z
Jelonem jako przewodniczącą i komisję artystyczną działającą "w permanencji" (kapela i Olek).
Radek przedstawił sprawozdanie z działania Koła w ostatnich 5 latach. Co pewien czas na wniosek
formalny Jasia Kowalika  („Kapela, grać”) na scenę wchodziła kapela góralska pod kierownictwem
Czes ława Węglorza z Ciśca.

Po sprawozdaniach ogłoszono wybory prezesa 30 – lecia. Kandydatami mieli być oczywiście
wszyscy dotychczasowi prezesi, obecni na imprezie. Każdy z nich musiał się krótko zaprezentować,
po czym musieli oni zebrać jak najwięcej podpisów od swoich wyborców. Po zebraniu podpisów
komisja skrutacyjno-manipulacyjna ogłosiła, iż do finału zakwalifikowało się trzech kandydatów: Ja-
cek Nabzdyk, Marek Śpiewak i Zbyszek Wygoda. Występy Komisji profesorów stanowiły zresztą
każdorazowo niepowtarzalne – mimo iż niezaplanowane – punkty programu.

W tym momencie nastąpiło powołanie trzech komitetów wyborczych: Kołowego Porozumienia
Dinozaurów, Sojuszu Mamutów Postępowych, oraz Akcji Wyborczej Młodych. Każdy Komitet po-
wołał rzecznika prasowego i przedstawił swój program. A potem kandydaci musieli wykonać taniec
zbójnicki w częściowym rynsztunku przy akompaniamencie kapeli. I wreszcie rozdano karty wybor-
cze o takiej oto treści:

Wybory prezesa 30-lecia SKPG „Harnasie”
Uwaga! Głos jest nieważny, jeśli na liście nie pozostanie nazwisko co najmniej jednego kandydata
LISTA KANDYDATÓW:
1. KAJETAN ANDRZEJ KOWALSKI
(koniec listy)

WALNE ZEBRANIE - 97
Prowadzącym tegoroczne Walne Zebranie

SKPG uczyniono Marudnego Jeża. Jak zwy-
kle swe sprawozdania odczytała Rada w osobie
prezesa Paskudy oraz Komisja Rewizyjna w
osobie Darka "Ciecia" Telingi. To ostatnie po-
wstało w wyniku poniedziałkowego, wirtual-
nego, internetowego zebrania Komisji i tym ra-
zem było inne niż rok i dwa lata temu.

Tytuły członka honorowego otrzymali na
wniosek Rady Tadek Piotrowski (pośmiertnie)
oraz Rysiek "Nowy" Antonik.

Sporą część  zebrania zabrało rozpatrzenie
odwołania Maćka Morguna od decyzji Rady o
jego skreś leniu z listy członków Koła. Walne
Zebranie uznało jednak, że zarzuty były zbyt
poważne i większością głosów podtrzymało
decyzję Rady.

Następnie Walne dokonało wyboru no-
wych władz. A oto wyniki:

Prezesem pozostała Anna "Paskuda" Pa-
sek, do Rady weszły natomiast następujące
osoby:
s Dariusz Telinga – v-ce prezes d/s szkolenia
s Jerzy Capi – skarbnik
s Marta Szalińska – sekretarz
s Magda Marczak
s Daniel Węcel
s Łukasz Suma

W skład Komisji Rewizyjnej weszli jak
zwykle Rysiek Antonik i Jacek Ginter oraz dla
odmiany Sławek Nowicki.

Ze względu na późną porę oraz wrodzoną
niechęć prezesa do przemawiania, expose ogra-
niczyło się do następującej deklaracji: "Już bar-
dziej paskudnie nie będzie".

Redakcja ¿yczy wszystkim
Czytelnikom MM Weso³ych Œwi¹t

i Pomyœlnoœci w Nowym Roku.
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TO BÊDZIE

TO BY£O

X 9.12 Zebranie Koła odbędzie się w Muzeum
Miejskim w Gliwicach w Zameczku  Piastow-
skim. Początek o godz. 17.15.
X 12-14.12 Egzamin na uprawnienia przewo-
dnickie PTTK jeś li będą chętni.
Przejście kondycyjne kursu przewodnickiego.
X 16.12 Na zebraniu Koła prelekcja Bożeny
Krztoń Dziouszki i Lili Cader o wyjeździe
w Alpy Walijskie (przeniesiona z 18 listopada).
X 23.12 Wigilia Kołowa.
X 20-21.12 bacowanie przedświąteczne; je-
szcze nie ustalono gdzie.
X 31.12 Maciek Siudut zaprasza na Sylwestra
w szkole na Dzwonku w Wadowicach.

„Nie ci¹gnij bo mi urwiesz”
 - powiedział Jeż do Kolczastej.

„Trochê mnie ten Vivaldi dra¿ni”
 - rzucił Jasiu K. słuchając „Eine kleine

Nachtmusik” na zebraniu przedleciowym
u Nowego.

I tak ku zaskoczeniu obecnych prezesem XXX–lecia został zasłużenie Kajetan.
Na tym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie. Po krótkiej przerwie zagospodarowanej

przez kapelę na scenie pojawili się Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski, którzy dali wspaniały
koncert wciągając do zabawy uczestników lecia. Ok. godz. 0.30 zakończył się oficjalny program
i nastąpiły zajęcia indywidualne. Dinozaury z Piotrem Głogowskim na czele i przy udziale Olka Gro-
towskiego rozpoczęły śpiewy na głównej sali. Młodsze pokolenie próbowało zorganizować własną
imprezę w sali wystawowej, ale po pewnym czasie dołączyło do dinozaurów urozmaicając nieco ich
repertuar o nowsze, choć przecież wcale nie takie już nowe przeboje. W końcu prowadzenie przejęło
pokolenie Mamutów i w ten sposób impreza dotrwała do 4.00 rano. Wracając do głównego budynku
Raketa postanowił policzyć samochody stojące na terenie ośrodka. Naliczył ok. 90 sztuk.

Rano spotkaliśmy się jeszcze przy śniadaniu, a Rada spotkała się z przedstawicielami innych
Studenckich Kół Przewodnickich, których gościliśmy na leciu w ramach RPS-u. Potem większość
uczestników zaczęła się żegnać, wracając do domu lub udając się jeszcze na indywidualne wycieczki
lub spacery po górach.

My, jako organizatorzy pożegnaliśmy się też z kierownikiem obiektu panem Pilichowskim i
obsługą. Byli oni bardzo mile zaskoczeni kulturą i poziomem zabawy i tym, że przy takiej ilości
osób w tak różnym wieku nie było żadnych incydentów (wybaczyli nawet rozbicie szyby w oknie
przy ustawianiu krzeseł po imprezie niżej podpisanemu). Stwierdzili, że była to chyba jedna z
najlepszych imprez jakie widzieli w tym ośrodku. Miło nam było jako Harnasiom słyszeć takie
słowa. Tym, których nie było należy wspomnieć , że w zasadzie jedynym alkoholem na głównej
imprezie było piwo. Tak, czy inaczej, na pewno spełniło się zapewnienie organizatorów, że będzie
to najlepsze XXX–lecie w historii Koła.

Organizator
PS. Dziękujemy za pomoc finansową wszystkim sponsorom XXX–lecia. A byli nimi:
Urząd Miejski w Gliwicach(Zygmunt Frankiewicz), KSK Katowice (Marek Kluszczyński),

Novix Gliwice (Witold Wojtkowiak), Nabud Poznań (Jacek Nabzdyk), DeYgrek (Jan Madey),
Przemek Siuda, Clan (korespondencja), oraz sponsor anonimowy (jeden z Harnasi).

„By³em wczoraj na szkole rodzenia”
 - zwierzył się Jasiu K.

4 8-11.11 - długi listopadowy weekend każdy
pewnie spędził inaczej. Redakcja napisze z kim
i gdzie była oraz co widziała w następnym MM.
4 15-16.11 - Drugie starcie kursanci – komisja
zakończyło się wynikiem 4:3 dla kursantów.
Zdali Iza Włodarczyk, Wojciech „Buźka” Jam-
róz, Grzegorz Koźlicki, Artur Olchowa.
4 21-23.11 autokarówka kursu po rejonie
uprawnień połączona z egzaminem na III kl.
PTTK. Zdało 13 osób z Koła: •Jerzy Capi "Jeż
Maruda" •Joanna Cichocka "Kolczasta" •Jaro-
sław Hejdukiewicz "Raketa" •Zbigniew Ma-
chulik •Magda Marczak •Joanna Maszczak
"Luśka" •Grzegorz Mentel "Bystry" •Piotr No-
wak "Albert" •Piotr Piwczyk "Alojz" •Michał
Spek "Dźwiedź" •Dariusz Telinga •Daniel Wa-
dowski "ChuDaniel" •Witold Wolny "WW".
4 21-23.11 XIX PIOSTUR w Andrychowie
zaliczały tym razem tylko rodziny Siudutów
i Ginterów. Reszta była w tym czasie na auto-
karówce i egzaminie, choć na niedzielny kon-
cert dotarli Bystry, Luśka z Danielem i jeden
kursant. W tym roku z gości wystąpili: Magda
Umer, Janusz Yanina Iwański, Mechanicy
Shanty (piątek), Orkiestra p.w. Św. Mikołaja
i Dżem (sobota), Bez Jacka, Magda Turowska,
Piotr Woźniak (syn Tadeusza), Jarosław Wa-
sik, Mikroklimat, Ela Adamiak i na koniec nie-
stety zbyt późno, aby Redakcja mogła docze-
kać – Wolna Grupa Bukowina. Koncerty pro-
wadził – występując również z przerywnikami
kabaretowymi – Grzegorz Halama. W konkur-
sie nagrody otrzymali: I – Jarosław Chojnacki,
II – Małżeństwo z rozsądku, III – Nowe Ramy,
IV – Perskie Odloty i Saskia, Nagrodę Indywi-
dualną otrzymał Marcin Lenc.
A w losowaniu nagród od sponsorów dla pu-
bliczności w tym roku Kuba Siudut wygrał ze-
staw przetworów warzywno - owocowych:
słoik kapusty, ogórków, kukurydzę itp.

JELON PROSTUJE KOWALIKA
Chciałam zamieścić tu sprostowanie mylnej informacji podanej o mnie w wydawnictwie XXX-
lecia w rozdziale „Madejowe pętle” na str. 88.
G Po pierwsze – szliśmy z Kasperek do Kasperek, a nie z Lalików do Lalików;
G Po drugie – nie 6 godz. tylko 3 godz.;
G Po trzecie – przejście to odbyło się na trasie Pietraszonka - Danielka;
G Po czwarte – jeszcze wtedy nie miałam II klasy;
W przejściu udział wzięli Norbert Gacka, Dzida, Gośka Hartung (obecnie Piec) oraz niżej podpisana,
a odbyło się ono w następujących okolicznościach.
Około godz. 22 impreza w chatce na Pietraszonce zrobiła się nieciekawa i postanowiliśmy zmienić
lokal i wybrać się do Danielki, gdzie mieli być jacyś koledzy (już w tej chwili nie pamiętam kto to miał
być). Bez przeszkód dotarliśmy na przełęcz Koniakowską. Po czym po wyjściu z Kasperek i próbie
trawersowania Zabaw wystąpiły wspomniane wyżej trudności. Trzeba jednak zaznaczyć, że widocz-
ność  była w granicach 5 m.
W efekcie zrezygnowaliśmy z próby trawersowania Zabaw i do Danielki doszliśmy szosą przez
Piekło. Kiedy tam dotarliśmy – ok. 5-6 rano wszyscy już spali, więc my też poszliśmy spać.

Jelon
Od redakcji: Dziękuję Basi za uwagi, tym niemniej jak mówi chyba już przysłowie: „Nie ważne jak
było, ważne jak się to opowie.” (Tytuł notatki pochodzi od redakcji).

MÊDRALOWA - Listopad 97
Impreza poślubna Jasia Kowalika, która odbyła się 15-16.XI na Mędralowej zgromadziła mniej-

szą niż się zapowiadało ilość osób. Być może panująca na nizinach pogoda nie zachęcała do wyjazdu
w plener. I niesłusznie, gdyż w górach panowała autentyczna, piękna zima, a pełnia księżyca nocą
oraz ostre słońce w niedzielne przedpołudnie wydobywały prawdziwe piękno zimowych krajobrazów.
Imprezowicze nie tylko podziwiali widoki, lecz zgodnie z zapowiedzią kontynuowali remont bacówki.
W sobotę wykonano część przedniej ściany pomieszczenia, w którym pali się ogień oraz wstawiono
pleksiglasową szybę w otwór ściany pomieszczenia sypialnego, uzyskując w ten sposób okno.
W niedzielę zamontowano drzwi w pomieszczeniu „ogniowym” (wykorzystane poprzednio do zaśle-
pienia tylnej ściany), a tylną ścianę uzupełniono deskami. Załatana też została dziura w zachodniej
połaci dachu i prowizorycznie wzmocniona jedna z belek stropu izby sypialnej. W sumie bacówka jest
przygotowana całkiem dobrze do przetrwania zimy, a na wiosnę planowane są dalsze prace mające
polepszyć jej stan i standard.

W remoncie brali udział Wiewiór, Jasiu Kowalik, Raketa, Jeż Maruda, Darek Telinga, Zbyszek
Machulik, Norbert Gacka, Michał Karaś (Krokodyl – ale nie ten kołowy). Redakcja jako, że dotarła
dopiero w sobotę ok. godz. 21 rejestrowała jedynie wzrokowo oraz fotograficznie wykonane prace.
Materiały zapewnione zostały jak zwykle przez Wiewióra, który o planowanym remoncie dowie-
dział się ponoć z MM (co znaczy siła prasy !).

Wiewiór opowiedział też o przygodzie swojego syna, który przechodził raz przez Mędralową
ze swoją dziewczyną i zastał koło szałasu parę ludzi w średnim wieku gotujących herbatę. Gdy
zostali zaproszeni na herbatę, Kuba pochwalił się, że to jego ojciec remontował ten szałas i nagle
usłyszał z ust dopiero co poznanej  pary: „To ty jesteś syn Wiewióra !”. Okazało się, że była to
Aśka Mroczkiewicz-Sitarz z mężem Jurkiem.

Redakcja
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Bożena Krztoń

I'VE BEEN LOOKING FOR
freeDOM

Tego właśnie szukałyśmy włócząc się po
Alpach minionego lata. Spotkałyśmy się, Lila
i ja, w maju, ustaliłyśmy tylko miejsce, termin
wyjazdu – reszta była oczywista. Jedynym
elementem przetargowym stał się stolik i krze-
sełka, które dla naszych towarzyszy (Piotrka
i Zbyszka) okazały się być nieodzowne, co
sprawiło, że ostatecznie zerwałyśmy z zasadą
„nie jesteśmy tu dla przyjemności”. I wcale łza
się w oku nie kręci na wspomnienie wielkich
wypraw, które organizowane przez rok, lub
więcej, były prawdziwą walką o przetrwanie,
nieustającą batalią z urzędnikami, biurami
pasz..... i Bóg wie jeszcze kim. A rezultat i tak
był trudny do przewidzenia. Teraz paszport w
szufladzie – to chyba jeden z cudów świata (ci
co nie przeżyli, nie wierzą).

I tym razem ruszyłyśmy w Alpy Walijskie
do Randy położonej niedaleko Zermatt, gdzie
spędziłyśmy ubiegłoroczne wakacje wchodząc
na Breithorn w stylu alpejskim – kolejka na
Klein Matterhorn i szybkie wejście. I na Dufor-
spitze bardziej normalnie. Szwajcaria powitała
nas modnym tego lata sloganem „no drinks, no
drugs, no problems”, który i tak nie umywa się
do opracowanego przez zespół wybitnych
profesorów hasła XXX-lecia SKPG: „sex – yes
– please”.

Kemping w Randzie powitał nas niepowta-
rzalną atmosferą, bo trudno się tutaj nie potknąć
w drodze z namiotu pod prysznic o łojanta
przed lub po zdobyciu Matterhornu. Tani,
pięknie położony, o przyzwoitym standardzie,
jest doskonałą bazą wypadową na Matterhorn,
Duforspitze, Weisshorn, Dom ...... długo moż-
na by wyliczać. Na brak czterotysięczników
nie można się uskarżać . Do Zermatt można się
stąd dostać korzystając z mikrobusów, które co
godzinę zabierają chętnych za jedyne 6 CHF.
Samochodem można dojechać tylko do Täesch.

Pierwsza, krótka wycieczka aklimatyza-
cyjna w okolicę Täesch Hütte przypomniała
nam stare dobre miejsca. Nazajutrz pojechali-

śmy do Zinal, stamtąd do Tracuit Hütte z zamiarem wejścia na Bishorn. Ponad sto lat temu Aubrey
Le Bland urodzona w Irlandii wraz z przewodnikami przeszła wschodnią grań Bishornu osiągając
jego wschodni wierzchołek. Zbulwersowana rodzina skomentowała to jednoznacznie: „Na Boga,
nie pozwól jej chodzić po tych górach, przynosi rodzinie wstyd....”. Jak niewiele się zmieniło od
czasów wiktoriańskich. Uważana za pierwszego zdobywcę była pierwszą dokonującą w później-
szym czasie wejść  bez mężczyzn. Rzecz niezwykła i niewątpliwie niestosowna. Idąc za jej przy-
kładem ograniczyłyśmy skład zespołu do dwóch osób płci żeńskiej i w takim niezmienionym
składzie zdobywałyśmy góry wysokie.

O wyjątkowo późnej porze, bo o piątej rano, wespół z „westmenami” zerwałyśmy się na
równe nogi i po chwili w towarzystwie innych zespołów ruszyłyśmy w kierunku szczytu. Podej-
ście z Tracuit Hütte na Bishorn należy do jednych z najkrótszych. Deniwelacja 900 m., 2.5 godziny

marszu. Droga normalna o niewielkiej skali
trudności – „nie tylko dla orłów”. Piękna pa-
norama ze szczytu z niezapomnianą sylwet-
ką Weisshornu na wyciągnięcie ręki. Tego sa-
mego dnia wróciłyśmy na kemping, a pieką-
ce s łońce i bezwietrzna pogoda dała nam się
we znaki podczas zejścia. W ciągu nocy
upalny lipiec zmienił się w październik. Ta-
buny chmur zawis ły nad doliną, a deszcz
padał, padał i padał. Wszyscy zaczęli się
nudzić i niepokoić , bo prognozy pogody nie
wróżyły niczego dobrego. Pogodny western
przerodził się w ponury dramat. Co bardziej
niecierpliwi atakowali północną ścianę bu-

dynku z prysznicami i nie były to z całą pewnością pierwsze przejścia. Ja nie narzekałam na nudę,
zajęta byłam przestawianiem namiotu z miejsca na miejsce i poprawianiem tropiku, który systema-
tycznie przeciekał. Ilość moich prób na pewno nadawałaby się do księgi rekordów Guinessa.
Oczekując na „lampę” dokonywałyśmy inspirujących odkryć. Reklama Leukerbadu na kempingu
była pokusą nie do pokonania, która pchnęła nas do największego w Europie uzdrowiska z gorący-
mi źródłami. „Burgerbad” – największy kompleks uzdrowiskowy był wymarzonym miejscem na
zrelaksowanie smaganych słońcem i deszczem ciał. Za jedyne 19 CHF, bo tyle kosztuje jednorazo-
wa wejściówka, można pławić się od wczesnych godzin rannych do późnej nocy w blisko dziesię-
ciu basenach krytych i otwartych, o temperaturze wody od 27°C do 47°C. Jest też sauna, bicze
wodne, masaże oraz inne fitness cluby, które potrafią regenerować nawet najbardziej opornych.
Mniej rozleniwionym proponuje się basen pływacki, gdzie nieprzyzwoita temperatura 27°C po-
zwala wykonać kilka ruchów i przenieść  się z jednego końca basenu na drugi w scenerii przepaści-
stych ścian i lodowców wpadających wprost do basenu. Pławiliśmy się z dziką rozkoszą, kiedy z
nieba lały się nam na głowy strumienie deszczu, a termometr wskazywał zaledwie 8°C. Jeszcze
krótki relaks na wygodnych leżaczkach w wyciszonych salach i czuje się człowiek jak młody bóg.
Po takiej odnowie biologicznej nie mogliśmy inaczej skończyć, jak tylko w muzeum win.
W pięknym pałacyku w Siders mieści się jedno z dwóch w tej okolicy muzeów, gdzie prezentuje
się dawny sprzęt do produkcji i leżakowania win. Drugie w Salgetsh zachęca do degustacji. Z Sider
(Sierre) do Salgetsh prowadzi szlak spacerowy między winnicami porośniętymi kilkunastoma
gatunkami winoroś li, z których wyrabia się najlepsze wina walijskie.

Po wyczerpującej wycieczce z niecierpliwością oczekiwałyśmy na zmianę pogody. Kiedy
szanse na „lampę” wzros ły, zarezerwowałyśmy dwa miejsca w Dom Hütte. Spakowałyśmy nie-
zbędny szpej (bez śpiworów oczywiście) i po kilku godzinach byłyśmy w schronisku. Po zapła-
ceniu za nocleg z góry (fantastyczna, szwajcarska przezorność) żona kierownika skierowała nas do
pokoju na piętrze, w którym, o zgrozo, było czyściuteńko, schludnie i miło. Wykładzina sprawiała
wrażenie dziewiczej, a koce pachniały świeżością. Z taką samą ogromną troskliwością gospodarze
dbają o wspinaczy, nie dając nikomu szansy na pójście do łóżka później niż o 21-ej, kiedy wszę-
dzie gaśnie światło. I kiedy dolina już dawno jest spowita zasłoną nocy, a granica mroku sięga czte-
rech tysięcy, nagle przyćmione z lekka wierzchołki gór rozbłyskują kolorami zachodzącego słońca.
Niepowtarzalna gra świateł – i ta cisza ... Zwyczajem schronisk alpejskich w tym rejonie jest umie-
szczanie wspinaczy wchodzących na ten sam szczyt w tych samych pokojach. Usprawnia to bardzo
organizację wyjścia – wyciąga z łóżek nawet najbardziej leniwych i stwarza miły klimat wspólnego
wyjścia. Większość „westmenów” korzysta w 100% z usług schroniska zamawiając nie tylko nocle-
gi, ale również pełne wyżywienie, to też przyrządzanie przez nas kanapek we wspólnej jadalni było
dla nich nie lada gratką. Odpłacałyśmy tym samym obserwując tych, którzy są tu tylko dla przyjem-
ności. Od dłuższego czasu pracowałyśmy nad naszą własną, oryginalną i przyjemną opcją zdobywa-
nia gór wysokich. Podstawą jest zasada „no tuszonka – no pulpa – no problems”. W schronisku
zamawiałyśmy wrzątek na herbatę i delektowałyśmy się tylko lekko strawnymi kanapkami, a na
drogę zabierałyśmy słynny Isostar, gorącą herbatę, owoce kandyzowane i czekoladę – zdaje egza-
min. Druga zasada to opcja szwajcarska „no drinks”. Udało nam się nawet znaleźć antidotum na
bezsenność, która i tak nie trwała długo, bo o trzeciej nad ranem sakramentalne „Morgen” wypowie-
dziane tylko raz, za to dobitnie, kazało zwlec się wszystkim w sportowym tempie i po czterdziestu
minutach opuścić schronisko.

Wyruszyłyśmy w towarzystwie innych zespołów, co dało nam okazję podpatrzenia jak prze-
wodnicy alpejscy prowadzą swoje grupy. Do przełęczy Festijoh dystans pomiędzy zespołami

... cd str 2

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BÊDZIE

TO BY£O
zwiększył się na tyle, że na grani Festigrat i szczycie byłyśmy same („I’ve been looking for
freeDom”). Piękna pogoda, wspaniała panorama dookólna, jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia przy
krzyżu, panoramka. Tylko my i góry. W dół zbiegamy już drogą normalną. Lodowiec Festigletsher,
o świcie wyglądający niewinnie, zaskakuje nas ilością szczelin – na szczęście łatwych do przejścia.
W schronisku panuje radosna atmosfera. Są już wszyscy. Pozwalamy sobie na puszkę piwa, dosko-
nały środek nasenny i idziemy spać. Dopiero trzecie stanowcze „Morgen” o siódmej trzydzieści
uzmysławia nam konieczność opuszczenia wygodnego wyrka. Żegnamy Dom i Dom Hütte. Pada
deszcz. Nad Weisshornem szaleje burza. Pewnie ci, co wyszli rano, wkrótce wrócą. Jesteśmy już na
dole. Myślimy tylko o szampanie i obiecanym fondue. Można je kupić prawie gotowe i przyrządzić
samemu zgodnie z oryginalną recepturą. A więc gliniane (najlepiej) naczynie smarujemy czosnkiem
i wlewamy odrobinę wiśniówki. Wkładamy zawartość torebki (mieszanina trzech rodzajów sera –
gruyer, ementaler i tylżycki). Delikatnie ogrzewamy intensywnie mieszając, aż do uzyskania gład-
kiej, lśniącej masy. Jeżeli jest za rzadka, dodajemy odrobinę mąki kukurydzianej rozpuszczonej w
niewielkiej ilości wody. Podajemy gorące z białym pieczywem pokrojonym w kostkę. Można nabi-
jać kawałki pieczywa na widelczyki i maczać we wspólnym kotle (wersja pulpy), lub też każdemu
z biesiadników wlać do miseczki odpowiednią ilość (bardziej elegancko i higienicznie). Do tego
szampan lub białe wino. Ten wariant pulpy serowo–winnej odpowiada mi najbardziej. Snułyśmy
jeszcze plany wejścia na Alphubel, ale pogoda zepsuła się zupełnie, więc wracamy.

Bożena Krztoń

„Na nartach jest wiêcej ³adnych
dziewczyn ni¿ na pla¿y”
– ustaliło grono Mamutów na Mikołaju
w Ustroniu.

4 6-7.12 Mikołaj w Ustroniu organizowany
przez Basię i Marka Zygmańskich.
4 6-7.12 Mikołajki i śpiewanie piosenek łem-
kowskich pod Wytrzyszczonem - organizowa-
ne przez Radka.
4 9.12 Zebranie w muzeum gliwickim - gdzie
dowiedzieliśmy się sporo rzeczy na temat lu-
dów epoki kamienia, brązu i żelaza, a nawet
zobaczyliśmy szkielet mamuta.
4 16.12 prelekcja Bożeny Krztoń o wakacyj-
nych wyjazdach w Alpy Walijskie.
4 20-21.12 Bacowanie przedświąteczne
odbyło się na Lachów Groniu. Tym samym,
aby zachować prawidłowość, za rok powinno
się odbyć znów na Krupowej. Ponadto było to
drugie już Bacowanie Przedświąteczne z Bigo-
sem (również na winie). Bigos przygotowali
własnoręcznie m.in. Jeż i Waldek Żabowy. Nie
znając wcześniej aktualnego stanu szałasu nie
zaplanowaliśmy natomiast remontu. Opisali-
śmy za to aktualny stan i wymierzyliśmy bra-
kujące elementy.
Udział wzięli: Siuduty+Kuba, Gintery+Ola,
Żaba, Raketa, Nowy, Jeż, Kolczasta. Należy
wspomnieć, że podczas dojścia do szałasu do-
szło do nieoczekiwanego spotkania Nowego z
Żabą i Raketą. A ponieważ było ciemno Nowy
ukłonił się grzecznie "Dobry wieczór" i ku
swojemu zdziwieniu usłyszał równie grzeczne
"Dobry wieczór". Dopiero po chwili strony
rozpoznały się.
4 23.12 Wigilia Kołowa zgromadziła jak
zwykle wyjątkowo dużą ilość Harnasi, kursan-
tów i sympatyków.
4 10-11.01 przejście kondycyjne kursu z za-
kończeniem w Sopotni.

Na imprezie obecni byli (w nawiasie ilość
dzieci): Krztonie (2), Borki (2), Wojtale
(Milimetry) (2), Wolny (3), Gintery (1),
Kubiczki (Żaby) (1), Siudut (1), Zygmańscy
(2), Franke (2), Franke (brat Marka) (2),
M.Kluszczyński (2), Śpiewaki (3), M.Hantke,
(1), Sianosy (2).

Barbara Zygmańska

LISTOPADÓWKA SAMOCHODOWA
Długi weekend 8 – 11 listopada postanowiliśmy poświęcić  na wyjazd krajoznawczo tury-

styczny. Pojechaliśmy w 4 samochody w składzie: Siuduty, Gintery, Jeż, Kolczasta, Darek Telinga,
Luśka i Daniel Wadowscy. A oto w skrócie zrealizowany program wyjazdu:
v piątek: wieczór u Siudutów.
v sobota: Wadowice – Łapanów (kościółek) – Kamienie Brodzińskiego – Rajbrot (kościółek) –
Lipnica Murowana (kościół, kościółek w remoncie po powodzi, gołąbki firmowe w knajpie) –
Nowy Sącz (schronisko młodzieżowe), (m.in. konsumpcja wina typu „Jeżole”).
v niedziela: wycieczka Rytro – Prehyba – zejście przez pol. Konieczną.
v poniedziałek: Bobowa (kościół, kościółek, wystawa koronek kołkowych), Jeżów (dwór),
Szymbark (kościółek, skansen, dwór), Biecz, Gorlice (pizza), nocleg w Szymbarku w pensjonacie
„Perełka” (10 zł bez pościeli).
v wtorek: wycieczka: Szymbark – Jelenia Góra – Maś lana Góra – Beskidzkie Morskie Oko –
Szymbark powrót przez Nowy Sącz, Limanową do Wadowic i dalej.

Redakcja

MIKO£AJ W USTRONIU
W dniach 6-7.12.97 odbył się w Ustroniu Jelenicy, w pensjonacie „Przodownik” tradycyjny

już „Mikołaj” dla dzieci przewodników. Noclegi były tym razem nieco droższe niż w obiekcie
typu PTSM, za to w każdym pokoju była do dyspozycji łazienka, a także telewizor (bez tego
moglibyśmy się obejść). Po zabawach i śpiewaniu nastąpił główny punkt programu czyli przybycie
Mikołaja i wręczenie prezentów. Mikołajem był w tym roku (cóż, zdradzimy to, choć  MM czytają już
niektóre latoroś le Harnasi) – Mariusz Hantke.

Na imprezie prócz dzieci starszych pojawiło się nowe pokolenie dzieci przewodników
w wieku 2 – 6 lat. Te starsze zainteresowane były mniej Mikołajem, a głównie wzajemnymi goni-
twami po sali i korytarzach i polewaniem się wodą, wobec czego rodzice musieli obstawić wszyst-
kie ubikacje, aby chłopcy nie mieli gdzie nabierać wody. Kiedy dzieci wreszcie poszły spać,
rodzice zasiedli przy wspólnym stole i kontynuowali imprezę we własnym gronie. Najpierw były
jak zwykle zbiorowe śpiewy, a potem dyskusje na najrozmaitsze tematy. Spać poszliśmy około 3
w nocy. Należy tu zaznaczyć, że kierownictwo pensjonatu nie miało absolutnie żadnych uwag co
do naszej imprezy (czego się trochę obawiałam).

Następnego dnia towarzystwo dość szybko rozjechało się do domów. My z dziećmi udaliśmy
się do muzeum w Ustroniu, które dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały. Jest tam wiele
działających modeli urządzeń z kuźni Ustroń.

SYLWESTER NA DZWONKU
Na Sylwestra do Wadowic zjechali prócz gospodarzy czyli Siudutów, Gintery z Olą, Żaby

z Agatką, Śpiewaki z Bogusią, Hantkowie z synem Witkiem (już studentem), Paskuda, Daniel i Aśka
„Luśka” Wadowscy, Jeż, Kolczasta, Szczepan i Wiewiórka, Raketa, Darek Telinga, znajoma Siudu-
tów - Lidka. A więc w sumie 21 dorosłych i 4 dzieci. Było wszystkiego po trochu - śpiewy, tańce,
sztuczne ognie po północy, a o szóstej nad ranem najwytrwalsi w osobach Siuduta, Paskudy,
Rakety i Redakcji zaczęli uzdrawiać Koło. Dyskusja, a tym samym cała impreza zakończona
została o 6.45. Jedzenia wszelakiego, a w szczególności ciast nie byliśmy w stanie przejeść.
Zostało też na później kilka szampanów. Zabrakło tylko śniegu i mrozu. W Nowy Rok część osób
rozjechała się do domu, natomiast Żaby, Gintery (prócz Joli) i Paskuda pozostali u Siudutów nieco
dłużej. Należy też wspomnieć, że Maciek rozpoczął 2 stycznia nową pracę w Bielsku-Białej.
Sensacją piątkowego wieczoru stała się natomiast nowa fryzura Paskudy. Podczas jej wizyty u fry-
zjera reszta  umilała sobie czas plotkami na temat różnych wspólnych znajomych (nie zdradzimy
których). A po kolacji mogliśmy pośpiewać sobie mniej popularne i rzadziej już śpiewane piosenki.
W sobotę Redakcja z Paskudą wróciła do Katowic, a Żaby z Anią, Kubą i przybyłymi z Bielska
Wróblami (Andrzejem Wróblem i Magdą Hassą) wybrali się pobacować na Halę Cyrlo pod Policą.

Redakcja

X 20.01 prelekcja Bystrego o kursowym, wa-
kacyjnym obozie w Rumunii
X 28.02 - 01.03. BLACHOWANIE naj-
prawdopodobniej w schronisku na Krupowej.

„Ale Paskuda jest naprawdê max
ma³a” – powiedział Milimetr spogląda-
jąc z góry.
„W Internecie tego nie widaæ” –
dodał po chwili.
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Luty 98 PLAN IMPREZ SKPG
28.02 – 1.03 Blachowanie w schronisku na Hali Krupowej
20 – 22.03 Rajd „Na Powitanie Wiosny”
10 – 14.04 Wielkanoc: Gorce Wielkanocne
24 – 26.04 Rajd „Śladami Mamuta”
1 – 03.05 Sudety Paskudne
15 – 17.05 Beskid Makowski
26.05 Majówka
29 – 31.05 Egzamin praktyczny – termin 0
5 – 7.06 Podsumowanie półroczne + urodziny Prezesa
11 – 14.06 KRakSa – Krajoznawczy Rajd Samochodowy

JESIEÑ W RUDAWACH S£OWACKICH
W październikowy weekend 11-12.10.97 liściaste lasy gór słowackich tonęły w jesiennych kolo-

rach. Jeżdżąc co tydzień w góry zauważyliśmy, że właśnie wtedy gama kolorów była najbardziej
różnorodna. Pojechaliśmy w Rudawy Słowackie, a dokładnie we wschodnią ich część - Veporskie
Vrchy do miejscowości Dobro. Po zostawieniu samochodu pod opieką tubylców powędrowaliśmy w
stronę Dobroskiego Pralesu. Przez rezerwat biegnie ledwo zauważalna, wąska ścieżka, która dopro-
wadziła nas do olbrzymich okazów głównie jodeł, świerków i buków. Widzieliśmy najgrubszą jodłę na
Słowacji - 690 cm obwodu. Następnym naszym celem było zdobycie Klenovskiego Veporu (następ-
nego dnia). Zeszliśmy w dolinę Czarnego Hronu, aby później wydrapać się na grzbiet, na którym
wypatrzyliśmy dużą halę. Spodziewaliśmy się tam znaleźć  szałasy. I rzeczywiście były. Okazały się
jednak nieciekawe do spania - jeden zamknięty, drugi klasy B czyli byle jaki. Na samym wierzchołku.
Na samym wierzchołku hali wypatrzyliśmy obiekt, który od razu nam się spodobał. Była to oryginalna
dwupoziomowa ambona. Tam zostaliśmy na noc. Pogoda, która była nienajlepsza w ciągu dnia po-
prawiła się na wieczór. Do zmroku mogliśmy podziwiać otaczającą nas panoramę. W nocy słyszeli-
śmy tajemnicze odgłosy, dochodzące z szałasu w dole hali. Stwierdziliśmy, że to niedźwiedź węszy za
jedzeniem.

W czasie jednego z wcześniejszych wyjazdów na Słowację (było to w Murańskiej Planinie
podczas noclegu na polanie Wyżnia Klakowa) spotkaliśmy się z ekipą pochodzącą ze Słowackiego
Raju. Była to grupa „leśno-parkowa” (pracownicy leśni i pracownicy Parku Narodowego). Dowie-
dzieliśmy się od nich, że w Rudawach jest bardzo dużo misiów - tak dużo, że jeszcze na nie polują.

Wracając do Veporskich Vrchów - dziwne odgłosy były efektem igrania wiatru po deskach sza-
łasu. Z taką myślą zasnęliśmy sobie beztrosko w namiocie rozbitym na równiutkich deskach parteru
ambony. Następnego dnia po śniadanku zjedzonym na drugim piętrze ambony (tam było najwygo-
dniej) wyruszyliśmy w stronę Klenovskiego Veporu. Przez obszar rezerwatu leśnego obejmującego
szczyt oraz okolice szliśmy zarośniętą ścieżką, która doprowadziła nas do szlaku turystycznego.

Na szczycie Veporu stoi drewniany „Harnaś” z siekierką w rękach i spogląda na przybyłych. Być
może stoi on na straży rezerwatu. Długo nie zabawiliśmy na szczycie i trzeba było schodzić w doliny.
Wyraźnie się ochłodziło, a na głowy (a raczej na czapki) spadło nam parę kulek gradu. Zeszliśmy
szlakiem smażąc jeszcze kiełbaski przy szałasie napotkanym po drodze.

Magda Hassa
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TO BY£OW GÓRY Z PRZEWODNIKIEM, KTÓRY CZEKA
Ponieważ w czasie długiego dość  okresu ferii świąteczno–noworocznych nie miałam niestety

okazji nigdzie wyjechać (padł na mnie „dyżur” w pracy a poza tym byłam solidnie przeziębiona) udało
mi się wreszcie wyrwać w góry na jeden tylko dzień – 4 stycznia, na wyjazd z serii „Przewodnik
czeka” organizowany przez katowickie PTTK.

Wyczytałam mianowicie w Gazecie Wyborczej, że jest w tym dniu organizowany wyjazd
autokarem do Oščadnicy i stamtąd wejście na Wielką Raczę. Zadzwoniłam do PTTK, dowiedzia-
łam się, że są miejsca, więc spakowałam plecak, zabrałam dzieci i stawiłam się o 7 rano na placu
Andrzeja w Katowicach, skąd odjeżdżał autokar. Ku swojemu zdziwieniu spotkałam tam Marka
Turleja – również z synem.

Wycieczka była naprawdę bardzo udana – akurat na możliwości moich dzieci, zwłaszcza młod-
szego Maćka – wjazd wyciągiem krzesełkowym na grzbiet, podejście ok. 1 godz. na szczyt Wielkiej
Raczy. Stamtąd wspaniała panoramka. Widoczność była znakomita, całe Tatry, Niżnie Tatry, Wiel-
ki Chocz, Wielka Fatra i bardzo bliska Mała Fatra. Pod szczytem zjedliśmy zupę w polskim
schronisku, następnie zeszliśmy do słowackiego schroniska, gdzie na drugie danie zjedliśmy „wy-
pražany syr” i popiliśmy (przynajmniej ja) pysznym „Prazdrojem” (niniejszym dziękuję Marko-
wi, który mi postawił piwo, bo mi już zabrakło koron).

Po obiedzie zeszliśmy ok. 1 godz. do parkingu, gdzie oczekiwał na nas autokar i przez Zwar-
doń wróciliśmy do Katowic, gdzie byliśmy ok. 19.30.

Koszt takiego wyjazdu to 18 zł od osoby dla członków PTTK 20 zł dla niezrzeszonych +
korony na drobne wydatki typu opłata za wyciąg, czy obiad. Za zgodą organizatorów wyjazdu
podaję terminarz tego typu wyjazdów planowanych na rok 1998.

Jelon

4 W związku z nieodwracalnym zniknięciem
jakiś czas temu kołowego rzutnika, Rada zakupi-
ła nowy rzutnik, dzięki czemu nie ma już proble-
mu z ilustracją prelekcji przy pomocy slajdów.
4 20.01 – Prelekcja i slajdy Bystrego o letnim
obozie kursowym w Rumunii.
4 27.01 – Prelekcja i slajdy Szalonki o Świą-
tecznym wyjeździe w Sierra Nevada (Hiszpa-
nia).
4 Ponieważ nie zaplanowano na styczeń i luty
żadnego centralnego wyjazdu, Harnasie odby-
wali w tym czasie indywidualne wyjazdy w pod-
grupach, w tym również na narty. Z tego co wia-
domo redakcji, Siuduty upodobały sobie w tym
roku jako miejsce do uprawiania narciarstwa ...
Turbacz. Podobno pustki w schronisku, kopne
śniegi i 3 godzinne podchodzenie na nartach na
szczyt to jest to. W proceder ten zostały też
wciągnięte Żaby i Jeże. Redakcja wolała bar-
dziej tradycyjne narciarstwo w Zubercu, gdzie
przebywała na zimowisku jej latorośl.
4 W czasie ferii odbyły się dwa obozy kur-
sanckie - jeden prowadzony przez Daniela Węc-
la, drugi przez Radka. Frekwencja nie była nad-
zwyczajna.
4 14-15.02 – Redakcja wybrała się w towa-
rzystwie dwóch Magd – kursantek na Wielką
Raczę. Pogoda była wyjątkowo niesprzyjająca –
deszcz i mgła. Natomiast polecamy schronisko
na Wielkiej Raczy – jest miło, czysto i ciepło.
Nowością jest kominek w jadalni. Możnaby zro-
bić tam jakąś kołową imprezę. Ceny noclegów:
10 – 15 zł. Tel. 61-20-15.

INFORMACJE
G Można zamówić ubranka tzw. przewodnic-
kie (kurtka polarowa, kurtka wierzchnia i spo-
dnie) za 440 zł. Podobno można też kupić  wy-
brane elementy powyższego kompletu. Bliższe
informacje u Paskudy.
G Wydawnictwo „XXX lat SKPG” można je-
szcze kupić w księgarni u Wandy. Cena została
obniżona do 6 zł za egzemplarz.

SPROSTOWANIE
W relacji z XXX lecia pominięci zostali sponso-
rzy: Jerzy Sarna oraz Ryszard Antonik (SPO-
MI). Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

BLACHOWANIE
28.02 – 1.03

schronisko na HALI KRUPOWEJ

(połączone z wręczeniem blach PTTK'owskich)

W następnym numerze sylwetki nowoblacho-
wanych.

W 14-15.03 – Kolczasta zaprasza wszystkich
na przejście kondycyjne kursu, które odbędzie
się prawdopodobnie w Lachowicach lub na La-
sku. Można poprowadzić trasę lub po prostu
przyjechać  na metę imprezy.

Z mail'a od Nowego
Sylwester OK. Siudy + Krawce + Antoniki, ta-
neczno – gastronomiczno – alkoholowy. Padło
parę złotych myśli. Zapamiętałem tylko dwie
(niedokładnie):
S. Krawiec: Taniej wychodzi kupić żelazko za-
miast nowej kreacji dla żony.

P. Siuda: Zgoda na pomysły żony nie przynosi
nic dobrego. W końcu Adam i Ewa zgodnie
zjedli jabłko.

Pozdrowienia
Ryszard Antonik

LP Data wyjazdu  Dokąd Cena dla czł.PTTK Cena dla innych
1. 04.01.98 Oščadnica (Słowacja) 18,00zł 20,00zł
2. 11.01.98 Bila (Czechy) 18,00zł 20,00zł
3. 18.01.98 Frenstat - Trojanovice (Czechy) 18,00zł 20,00zł
4. 25.01.98 Szczyrk 16,00zł 18,00zł
5. 01.02.98 Wisła - Istebna (Girowa) 16,00zł 18,00zł
6. 08.02.97 Korbielów 16,00zł 18,00zł
7. 15.02.98 Visalaje (Czechy) 18,00zł 20,00zł
8. 22.02.98 Bila (Czechy) 18,00zł 20,00zł
9. 01.03.98 Frenstat - Trojanovice (Czechy) 18,00zł 20,00zł
10. 08.03.98 Oldrichowice (Czechy) 18,00zł 20,00zł
11. 15.03.98 Bila (Czechy) 18,00zł 20,00zł
12. 22.03.98 Bečva - Pustevny (Czechy) 18,00zł 20,00zł
13. 29.03.98 Reka (Czechy) 18,00zł 20,00zł
14. 05.04.98 Tokarnia - Niedziela Palmowa 16,00zł 18,00zł
15. 26.04.98 Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona
16. 1-3.05.98 Szlak piastowski: Poznań - Gniezdno - Biskupin
17. 17.05.98 Wielka Racza z Oščadnicy
18. 07.06.98 Babia Góra ceny
19. 11-14.06.98 Pieniny + Słowacki Raj (noclegi w Polsce)
20. 28.06.98 Hala Krupowa z Sidziny jeszcze
21. 05.07.98 Gorce - Stare Wierchy
22. 12.07.98 Ojców - Pieskowa Skała nie
23. 19.07.98 Lysa Hora (Czechy)
24. 26.07.98 Beskid Średni - pasmo Łysiny ustalone
25. 02.08.98 Velki Javornik (Czechy)
26. 09.08.98 Luboń Wielki ale
27. 15.08.98 Velky Javorovy (Czechy)
28. 16.08.98 Palovnikie Gorki (Czechy) podobno
29. 23.08.98 Koskowa Góra
30. 30.08.98 Magura Orawska cz.I przystępne
31. 06.09.98 Wielki Chocz
32. 20.09.98 Magura Orawska cz.II
33. 2-4.10.98 Kotlina Kłodzka (Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika)
34. 18.10.98 Kraków
35. 10/25/98 Bily Kriz (Czechy) Z£OTE MYŒLI

„... to na wszelki wypadek, jakbym
zasnê³a z ch³opami”
 – poinformowała kursantka Magda w
schronisku na Wielkiej Raczy. Dodajmy,
że chodziło o „Chłopów” Reymonta.

Z ostatniej chwili !
28.02.1998 nastąpi kolejna zmiana na szczycie
listy rankingowej. Staszek Sikora żeni się z nie-
jaką Danką. Ślub odbędzie się w USC w Bielsku
Białej o godz. 13.20. W tej sytuacji prowadzenie
obejmuje Raketa przed Radkiem.
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BLACHOWANIE
28.02 - 1.03.98 Hala Krupowa

Nietypowo, w tym roku jako miejsce bla-
chowania wybrane zostało schronisko PTTK
na Hali Krupowej. Miejsce byłoby całkiem ład-
ne, gdyby nie to, że małe. Na blachowanie zje-
chał bowiem spory tłum przewodników, kur-
santów, sympatyków i znajomych, tak, że
świetlica w zasadzie nie pomieściła wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w imprezie. Trud-
no też było znaleźć miejsce do śpiewania po
części oficjalnej, gdyż świetlica zajęta została
przez kursantów do spania. Co prawda pamię-
tam niejedną imprezę chatkową, podczas której
nie dbało się o miejsce do spania i kładło się po
skończonym śpiewaniu na podłodze chatko-
wego salonu lub dowolnej innej podłodze, ale
widać czasy się zmieniły. W rezultacie śpiewa-
nie przeniosło się do jednego z większych po-
koi i zakończyło przedwcześnie ok. godz. 2.00
zgaszeniem światła w schronisku i prośbą kie-
rownika o ciszę.

I w sumie nie miałbym pretensji do kierow-
nika, który na pewno miał prawo się wyspać,
przed kolejnym dniem pracy, ani do kursantów,
którzy mogli być  zmęczeni, a nie mając kawał-
ka własnego kąta mieli prawo ten kąt wreszcie
znaleźć. Można natomiast mieć pewne preten-
sje do organizatorów – czyli nowoblachowa-
nych i kierownika ubiegłorocznego kursu, o
brak wyobraźni i wybór takiego właśnie miej-
sca. Redakcja zwracała zresztą uwagę, że Kru-
powa może być za mała. Wcześniejsza propo-
zycja – schronisko na Błatniej – może mniej
atrakcyjna jeśli chodzi o lokalizację – byłaby
chyba lepsza jeśli chodzi o wielkość.

Łatwo bowiem wyliczyć, że jeśli na impre-
zę przyjeżdża zwykle ok. 30 przewodników,
ok. 20 kursantów (ostatnio wprowadzono
zwyczaj wręczania kursantom kart egzamina-
cyjnych właśnie na blachowaniu – który to
zwyczaj ma zresztą swoich zwolenników i
przeciwników) ok. 20 osób towarzyszących i
kilkunastu przygodnych turystów, to czyni to
już liczbę ok. 90 osób. A jest to tylko liczba
szacunkowa i może się zdarzyć, że będzie ona
większa.

KLAKIERGATE czyli
czy kot Klakier doprowadzi do kryzysu gabinetowego w Kole

We wtorek 24.02 Rada stanęła przed nie lada dylematem. Rozpatrywano właśnie kandydatury
do tytułu Członka Sympatyka SKPG i w końcu przyszło do rozpatrzenia kandydatury kota Kla-
kiera zgłoszonej przez Jeża Marudę. Niezorientowanym należy wyjaśnić, że Klakier jest auten-
tycznym czarnym kotem należącym do Jeża i trzeba przyznać, że bywał na imprezach SKPG.
Redakcja pamięta np. jego udział w Beskidzie Makowskim w roku ubiegłym. Jeż twierdzi, że
Klakier zaliczył 5 imprez oraz dwa zebrania, a zatem spełnił wymagane warunki. Powstały jednak
wątpliwości, czy Klakier był na tych imprezach z własnej woli, gdyż taki warunek stawia regula-
min. Sugerowano nawet, że został „doprowadzony” pod przymusem. Ponadto Jeż zapowiedział,
że Klakiera nie zabierze na blachowanie, kiedy to mają być nadawane tytuły sympatyka. Pomijamy
już sprawę trudności w dobraniu rozmiaru koszulki z odpowiednim nadrukiem.

Prezes Paskuda była wyraźnie zakłopotana i nie potrafiła wyrazić zdania na temat kandydatu-
ry, v-ce prezes Darek uznał, że kandydatura jest niepoważna i nie można robić z Koła jakiegoś zoo.
Wyraził ponadto obawę, że zaraz zgłosi ktoś kandydaturę dżdżownicy Magdy, pasikonika Filipa
lub pszczółki Maji. O dziwo w zasadzie przeciwna była też Kolczasta, która uznała, że skoro
Klakier, to i jej Mada (spaniel) była na wyjazdach i mogłaby ją zgłosić. Jeż potraktował jednak całą
sprawę najwyraźniej poważnie i zagroził, że przestanie zbierać składki i złoży rezygnację z funkcji
skarbnika. Po czym odszedł obrażony od stołu. Kolczasta zaproponowała, aby się nie przejmo-
wać, ale wyglądało na to, że wbrew pozorom groźba Jeża może być  całkiem poważna.

Tydzień później, po blachowaniu Jeż faktycznie złożył na piśmie dymisję z funkcji skarbnika
bulwersując wielu obecnych na zebraniu harnasi.

Czy zatem dojdzie do kryzysu w Radzie z powodu kota Klakiera ? Aktualnie Rada szuka
kandydata na stanowisko skarbnika, które póki co nadal pełni Jeż.

Redakcja powstrzyma się na razie, a może w ogóle od osobistych komentarzy całej sprawy.
J.G.

Może to dobrze, że na blachowanie przyjeżdża ostatnio dużo ludzi – zwłaszcza młodych – szcze-
gólnie, że tak trudno zrobić dzisiaj dużą imprezę, na którą ludzie chcą przyjeżdżać. Może warto zrezy-
gnować z ciągotek do zbytniego elitaryzmu blachowania – zachowując oczywiście elitarność samej
ceremonii wręczenia blach przy ognisku – skoro różni ludzie przyjeżdżają, chcą się z nami bawić i
może zechcą za rok wystąpić w roli blachowanych, a inni może w roli kursantów. Należy natomiast
zorganizować imprezę tak, aby była ona w pełni udana, a pierwszym tego warunkiem jest wybór
miejsca.

Skończmy jednak na tym redakcyjne narzekania – wszak nie jesteśmy Redakcją Marudną. Mnie
osobiście, mimo wcześniejszych uwag, impreza i tak podobała się. Do ogniska przeciorano nas po
jakichś krzakach. Samo miejsce  na północnych stokach Okrąglicy było bardzo ładne. Początkowo
brakowało jednak gitary, którą doniosła dopiero pod koniec Paskuda. Blachowani przeszli trasę bez
problemów, mimo nagłego pogorszenia pogody – zrobiła się mgła i śnieżna zadyma. A potem
wszystko było zgodnie z tradycją. I tylko średnio starzy tacy jak Redakcja zaniepokoili się, że tym
razem składali gratulacje tuż po Kajetanie. Zabrakło choćby kilku przedstawicieli starszych roczni-
ków. Po powrocie i wciśnięciu się do sali jadalnej kursanci obdzielili wszystkich tortami, których
chyba starczyło dla wszystkich, a potem zademonstrowali slajdy z kursu w wersji kierownika
Bystrego i w wersji kursanckiej. Był też dramat w 3 aktach o generałach Kucałowie, Smietanowie i
Krupowie autorstwa Radka, odegrany przez nowoblachowanych, a potem nastąpiło wręczanie
tytułów sympatyka (m.in. redakcyjnej latoroś li – Oli) oraz przedstawianie tegorocznych kursan-
tów. Wręczono również zaległą przechodnią kosę Lili Cader, sierp przechodni Nowemu oraz złote
(a tak naprawdę czerwone) serduszko (nowość w nagrodach dla egzaminatorów!) Rakecie. Ciasno-
ta spowodowała, że program nie został zrealizowany w całości i zakończył się przed północą.

Należy zaznaczyć, że w trakcie dojścia na miejsce blachowania Redakcja i M.Siudut opracowa-
li ideę założenia Klubu Antypatyka SKPG. Dożywotnim prezesem postanowiliśmy mianować
Jeża Marudę, a na pierwszych członków zaproponowaliśmy niektóre żony, oraz niesforne dzieci
przewodników. Dopuszczamy ponadto wszelkie koty, psy, chomiki i inną menażerię. Regulamin
Klubu jest odwrotnością regulaminu Klubu Sympatyka. Należałoby jeszcze opracować wzór ko-
szulki, choć obecny wzór koszulki sympatyka dużo bardziej pasowałby dla antypatyków.

I tym optymistycznym akcentem kończymy relację z tegorocznego blachowania.
Jeszcze tylko lista obecności przewodników (w kolejności blach): Kajetan Kowalski, Jacek

Ginter, Maciej Siudut, Bożena Krztoń, Ryszard Antonik, Jarosław Hejdukiewicz, Dariusz Pła-
szczyk, Sławomir Nowicki, Marta Kubiczek, Piotr Nowak, Waldemar Kubiczek, Dariusz Telinga,
Zbigniew Machulik, Witold Wolny, Adam Michalik, Wojciech Śliwiński, Radosław Truś, Agnie-
szka Kalyta, Jerzy Capi, Grzegorz Płonka, Joanna Cichocka, Michał Spek, Daniel Wadowski,
Marta Szalińska, Anna Pasek, Iwona Korlacka, Lilianna Cader, Magdalena Hassa, Grzegorz Men-
tel, Aleksander Gomola, Daniel Węcel, oraz Teresa Pieńkowska i Andrzej Wróbel z AKPG Bielsko
(przyjechali wraz z Magdą Hassą wprost z imprezy ś lubnej Sikora). Przez chwilę obecna była też
Aśka Mroczkiewicz-Sitarz z Jurkiem, ale chyba przestraszeni tłumem opuścili schronisko przed-
wcześnie. Nowoblachowani to: Wojciech Jamróz "Buźka" (286), Grzegorz Koźlicki "Kotlecik" (287),
Izabela Włodarczyk (288), Artur Olchawa (289). O pierwszych dwóch możecie przeczytać na od-
wrocie.

Redakcja

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl
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INFORMACJE
W „Gazecie Górskiej” nr 4 - 5 (10 - 12. 97)

ukazał się artykuł Ryszarda Remiszewskiego
pt. „Jesienią wcześniej robi się późno” poświę-
cony naszemu wydawnictwu jubileuszowemu.
Oto kilka cytatów: „... Nawet najbardziej z po-
zoru nudną część Jacka Gintera o historii SKPG
"Harnasie" czyta się z zainteresowaniem. ... W
dalszej części publikacji zamieszczono teksty
członków koła i przyznaję czyta się je wybor-
nie. ... Przejaskrawienie codziennych sytuacji,
ośmieszanie ich, to nie tylko domena dobrych
satyryków - Pietrzaka, Laskowika czy Dro-
zdy, a także, jak się okazuje w lokalnym wyda-
niu (wielka szkoda !) – Krzysztofa Kluszczyń-
skiego i Tomasza Piaseckiego."

PRZEJŒCIE KONDYCYJNE
13-15.03 odbył się drugi termin przejścia kondycyjnego kursu. Redakcja brała udział w imprezie,
choć  nie prowadziła trasy kondycyjnej. Trasy prowadzili natomiast nowoblachowani przewodni-
cy – Artur, Grzegorz i Wojtek (Buźka). Artur porwał się nawet z trójką kursantów na przejście
całodobowe, rozpoczynając ok. godz. 21 w piątek, a kończąc ok. 21.30 w sobotę. Przeszli trasę z
Jordanowa przez Pasemko Podhalańskie, Zubrzycę, Markowe, Mędralową, Jałowiec do Lacho-
wic. Reszta wystartowała w sobotę rano. Trafiliśmy akurat na nawrót zimy i na trasy wystartowa-
liśmy w śnieżycy, choć potem wyszło słońce. Grzegorz z szóstką kursantów szedł z Korbielowa
przez Miziową, pasmo graniczne do Jaworzyny, Przyborów, a następnie Cichą do chatki, nato-
miast Buźka wystartował z piątką kursantów ze Sporysza przez Jastrzębicę, Kotarnicę, do Sopot-
ni, podjazd do Jeleśni, dojście drogą do Koszarawy i na Solnisko. Redakcja z Kolczastą poprowadziła
grupkę kursantów, którzy wcześniej zaliczyli przejście, trasą nieco mniej kondycyjną, choć też nie
spacerową – z Żywca przez Grojec (piękna panoramka), Jastrzębicę, Kiczorę do Jeleśni, a potem
podjazd do Cichej i dojście do chatki. Kursantki Magda i Ania dostały ponadto zaliczenie z przedmiotu
pt. kontakty z miejscową ludnością i folklorem. W Jeleśni znaleźliśmy je bowiem (wcześniej podje-
chały kawałek stopem) w knajpie przy piwie, gawędzące z miejscowymi góralami. A atmosfera była
już zaiste gęsta od oparów alkoholu i bełkotu górali. W chatce czekał na nas Jeż z pulpą. Była też
niewielka grupa harcerzy. Mateusz z ekstremalnej grupy Artura przyniós ł gitarę więc było nawet
trochę grania i śpiewania, w którym udzielała się szczególnie kursantka Ola. Od dwunastej obowią-
zuje obecnie w chatce cisza nocna, więc trzeba było iść  spać, choć grupa Grześka przyszła dopiero
ok. 1 w nocy. Na imprezie obecnych było ok. 24 osób.
Redakcja wyciągnęła natomiast z tego wyjazdu taki wniosek, że jeżeli chcemy podnieść poziom
wiedzy kursantów na egzaminach, to musimy więcej uczestniczyć w kursowych wyjazdach my
wszyscy, a nie tylko ścisłe kierownictwo. Bowiem, nawet przy najlepszych  zdolnościach i chę-
ciach tego ostatniego, każdy powinien wnieść  swoje spojrzenie, podejście, metodę przekazywania
wiedzy – zwłaszcza tej praktycznej i taka właśnie różnorodność jest  bardzo potrzebna. Dlatego
namawiam starszych i młodszych kolegów i koleżanki do wyjazdów z kursem.

Jacek

HARNASIE ROCZNIK '98 O SOBIE NAWZAJEM (cz 1)

Z mail'a od Przemka
Właśnie przeczytałem Mammuthusa nr 42 i jestem zbulwersowany relacją Nowego z Mamu-

ciej imprezy Sylwestrowej. Co do samego Sylwestra (na którym rzeczywiście było tanecznie) zano-
towano również próbę publicznego wykonania Janicka przez 3 Tenorów z użyciem sprzętu nagłaśnia-
jącego o godz. 5:40 rano. Występ został jednak storpedowany przez panią kierowniczkę ośrodka,
która twierdziła, że umie to lepiej. W efekcie 3 Tenorów na znak protestu opuściło salę i na tym
zakończyło imprezę.

Oprócz Sylwestra jednak, wyjazd miał również cechy imprezy turystyczno–dziecięcej. Miały
tam bowiem miejsce następujące wydarzenia:
1. Pierwsze zimowe forsowanie pot. Bukowy w stylu „Bare-Foot”, w wykonaniu Stasia Krawca.
2. Pierwszy Rajd Szlakami Beskidzkich Jaguarów pod przewodnictwem Przemka (uwaga: na
rajdzie przeprowadzono ćwiczenia z mimikry: wtapianie się w grunt dla ochrony przed jaguarami).
3. Zimowe Dupoloty Krótkodystansowe na Kotarzu (długodystansowe nie odbyły się z braku
łach śniegu dłuższych niż 20m).
4. Pierwsza Zimowa Wyprawa w Poszukiwaniu Sukni Balowej dla Grażyny.
Jak widać, streszczenie Nowego przedstawiało rzeczywistość w bardzo wąskim, a nawet tenden-
cyjnym zakresie!

Pozdrawiam, Przemek Siuda

W 7.04 prelekcja Marzeny Suwińskiej (żony
Rafiego) o Kaliforni i okolicach Los Angeles,
gdzie aktualnie przebywa Rafi.
W 10-14.04 Gorce Wielkanocne organizowane
przez Paskudę z bazą w chatce na Faronów-
kach (północne stoki Gorca).
W 18-19.04 wręczenie blach okrągłych
(PTTK) na Karkoszczonce.
W 24-26.04 Rajd Śladami Mamuta z za-
kończeniem na Lasku, połączony z 30-tką Darka
i Jeża. Zapraszamy mamutów i młodych.
W Klucha zaprasza chętnych na wakacyjny
wyjazd do Grecji, gdzie pragnie zwiedzić połu-
dniowo wschodnią część  Krety zaliczając rów-
nież wąwozy i góry.

DZIEÑ DZIECKA
30–31.05.98

Kol. Belfegor postanowił jeszcze raz pod-
jąć się organizacji Dnia Dziecka Harnasia. Im-
preza odbędzie się gdzieś  w skałkach, w wa-
runkach raczej namiotowych, z osobnym pro-
gramem dla dzieci starszych i młodszych. Bliż-
sze informacje w następnych MM i bezpośre-
dnio u Belfegora.

XXX ERG
26–27.09.98

ERG odbędzie się w tym roku w Górach
Świętokrzyskich z zakończeniem w ośrodku
wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Bieli-
nach. Organizatorem jest Paskuda. Redakcja
będzie jeszcze informować o ERG-u w miarę
otrzymywania dalszych wiadomości.

4 14-15.03 W tym samym czasie co przejście
kondycyjne grupka Harnasi w osobach Pasku-
dy, Marty Szalińskiej ("Wapnisi"), Milimetra i
Poli, Darka Telingi oraz Wojtka Spały uczestni-
czyła w watrowskich "Łasunaliach" na Hali
Górowej. Natomiast podgrupa"Narciarzy Ma-
niakalnych" – Siuduty, Żaby i Raketa – wyko-
rzystywała powrót zimy na Spalonej w okoli-
cach Zuberca, a w tydzień później odwrót zimy
w Oszczadnicy.
4 17.03 prelekcja ze slajdami Śliwy i Nowego
o wakacyjnym wyjeździe do Maroka.
4 21-22.03 Rajd na Powitanie Wiosny organi-
zowany przez Grześka Koźlickiego i Radka.

Grzegorz Koźlicki „Kotlecik” blacha 287
– ma wątpliwy zaszczyt bycia studentem UŚ , co
wyeliminowało go z jedynie słusznego odłamu kur-
sanckiego – POLIFRAKCJI (Buźka i Artur). Ponad
wszystko przedkłada kobiety, które w trudnych wa-
runkach zamienia na KOTLETY ! (ulubione powie-
dzenie: „wszystkie kobiety świata za schabowego”).
Zodiakalny bliźniak (bardzo typowy). Preferowany

rodzaj gór – im wyższe
tym lepsze. Od red.: Na-
zwisko Grzegorza poja-
wiało się już na łamach
MM przy okazji remon-
towania bacówki, jako
jednego z organizatorów
ERG-u, poznaliście go
też jako jednego z re-
cepcjonistów na leciu.
Ostatnio był współorga-
nizatorem Rajdu na Po-
witanie Wiosny.

Wojciech Jamróz „Buźka” blacha
286 – urodzony w Głuchołazach – Góry
Opawskie, mieszkaniec Tychów, ex-student
III roku Automatyki i Robotyki Pol. Śl. Pre-

ferowany rodzaj
gór – każde byle
dużo. Pasje poza
górskie –gadanie.
Trudno w to
uwierzyć, ale jest
w tym lepszy na-
wet od naszego
kołowego kolegi
Waldka Grzech-
cy, a razem stano-

wią zabójczy tandem. Jest zodiakalnym
skorpionem (bardzo nietypowym).
Nasz kochany kolega ostatnimi czasy
wpadł w sidła długonogiej brunetki i nieste-
ty zapuścił się w kontaktach czysto kole-
żeńskich.
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Kwiecień 98 KLAKIERGATE II
czyli z drugiej strony lustra

Na początku miłościwie nam panującego Roku, przy okazji jakichś dywagacji o przeznaczeniu
pewnych środków z kasy Koła na zakup koszulek dla Sympatyków, przyszło mi na myśl, że kto jak
kto, ale Klakier to na uznanie za Sympatyka zasługuje w 100%. No bo skoro uznano za takowego
takiego, hm, no nie będę wymieniał z nazwiska, ale osobę, która przez Koło przemknęła jak meteor i
teraz się do nas w ogóle nie przyznaje, to czemu nie można uznać  za takowego mojego zasłużonego
dla Koła Kota. Sprawę przemyślałem, przypomniałem sobie wymogi formalne (spełnione: Klakier był
na następujących wyjazdach: 1. wiosenny remont Mędralowej, 2. Beskid Makowski, 3. Podsumowa-
nie 1/2 roczne, 4. sierpniowa samochodówka po Orawie, 5. Sylwester Siudutowy oraz na co najmniej
2 zebraniach) i uznałem, że skoro Klakier stał się częścią lokalnego folkloru kołowego, przeto Sympa-
tyk mu się należy.

O swoim pomyśle niezwłocznie poinformowałem kumotrów z Rady, tudzież osoby postronne.
Okazało się, że czemu nie: – specjalną koszulkę dla Klakiera się zrobi z odciskiem kociej łapy, ko-
kardkę na ogonie, tytuł Pierwszego Kota Kołowego, itp. A potem jak przyszło co do czego to się
okazało, że: – wiesz stary, myśmy tylko żartowali.

Ale ja nie. Było mówić od razu, że Kot nie może być Sympatykiem bo jest Kotem i koniec. Nie
byłoby afery. A jak się chce nagle odwracać kota ogonem, to należałoby
wymyślić konkretniejsze argumenty niż „doprowadzanie pod przymu-
sem”. O ile mi wiadomo dzieci kołowe będące sympatykami też nie
miały wiele do powiedzenia będąc zabieranymi na wyjazdy. To nie jest
przymus ? Nota bene, każdy kot jest o wiele bardziej praktyczną istotą
od jakiegokolwiek dziecka. Zwłaszcza na wyjazdach.

A co do robienia sobie jaj z Koła, to chciałbym przypomnieć, że jaja
towarzyszą Kołu od samego jego zarania i są jedną z rzeczy spajających
nasze środowisko. I jeżeli to komuś nagle zaczęło przeszkadzać , to chyba
powinien przenieść się 2 piętra niżej.

I uwaga na koniec: ja się na nikogo nie obraziłem. Byłem jedy-
nie nieco rozgoryczony bezpodstawną, moim zdaniem, zmianą
decyzji.

A dlaczego zrezygnowałem ze skarbnikowania? – ano w przeciwieństwie do reszty Rady
byłem konsekwentny.

Z wyrazami ubolewania
Jeż Maruda

RAJD ŒLADAMI MAMUTA
czyli Gdzie są Mamuty?

Tegoroczny RŚM „odbywał się” w dniach
25-26.04 z metą na Lasku. I było tak:

W piątek około 23 dotarłem na Lasek sa-
motnie (przyznaję, trochę zmieniłem drogę doj-
ścia z Koszarawy, ale wiecie, przewodnickie
ciągoty do poznawania nowych ścieżek). Liczy-
łem, że zastanę tam już Kotlecika, który miał je-
chać wcześniejszym pociągiem, ale ta bestia, jak
się nazajutrz okazało, uległ urokowi Radka i no-
cował z kursem w Bielsku. Z braku laku poga-
dałem trochę z kierownikiem i położyłem się
spać  już o 24. Tymczasem na „lotnisko” wdra-
pała się imprezowa grupa „balująca” przed chat-
ką i w efekcie sen zmorzył mnie (i ich) około 3.

Skutki takiego nieodpowiedzialnego zacho-
wania były fatalne. Przebudziwszy się około 7
stwierdziłem „jeszcze chwilkę”. Chwilkę później
była już 8. Autobus PKS z Koszarawy do Żyw-
ca 8.22 (byłem umówiony z ewentualnymi wy-
cieczkowiczami o 9.30 w Żywcu). Zmiąwszy w
ustach przekleństwo rzuciłem się do nierównej
walki z czasem. Zejście zajęło mi 16 minut i było
za wolne o 100 metrów. Na szczęście o 8.27
(jak wynikało z zadbanego rozkładu jazdy) je-
chał do Żywca prywatny przewoźnik. W mię-
dzyczasie na przystanek spokojnym krokiem
weszła tubylka, co dodatkowo uśpiło moją czuj-
ność.

Ale jak mówi przysłowie: „Biednemu za-
wsze wiatr w oczy i słońce do d...”. Po pewnym
czasie tubylka zapytała „długo pan tu już cze-
ka?” - i w efekcie okazało się, że prywatny prze-
woźnik nie jeździ już od roku, a najbliższy auto-
bus jedzie o 9.02. Na starcie byłem więc
spóźniony. Próby złapania stopa nie dały oczy-
wiście rezultatu. W Żywcu okazało się, że na
Rajd przyjechała grupka kursantów + przybocz-
ni. Ponieważ:
1. niebo wyraźnie pogniewało się na nas,
2. wycieczka składała się głównie z kursantów,
3. Radek miał lukę w wyjazdach,

to postanowiliśmy zwiedzić  Żywiec. W tzw.
międzyczasie rozpogodziło się na tyle, że oprócz
trasy miejskiej postanowiliśmy przejść także tra-
sę terenową. O 14 wyruszyliśmy: Radek z pod-
grupą do Pewli Ślemieńskiej, Kotlecik z dwoma

Natłok bieżących spraw znów nie pozwolił na
zamieszczenie artykułu Mirka Barańskiego pt.
"Szlakiem mamuciej młodości", który oczekuje
na publikację. A zatem Mirku w następnym
numerze już na pewno.!

SPROSTOWANIE
LUŚKA (JOANNA WADOWSKA (MA-
SZCZAK)) TEŻ BYŁA NA BLACHOWA-
NIU !!!

kursantkami (dziwne, ale nie chciał brać ze sobą żadnych osobników płci męskiej) do Jeleśni, a ja
samotnie na diretissimę Chatki z Koszarawy w stylu alpejskim bez tlenu.

W chatce była już Szalonka. Wieczorem wypogodziło się na dobre i wybrałem się na szczyt
Lasku (dalej w stylu alpejskim, bez tlenu) odświeżyć panoramki. W drodze powrotnej natknąłem się
na panią Prezes (tym razem w tonacji żółtej), a w chatce spotkałem Żaby. Potem doszli kursanci z
Radkiem i kursantki z Kotlecikiem. Po zmroku pulpa, torcik, szampan (bo 30 lat minęło) i śpiewanie.
W momencie nalewania szampana zjawił się najstarszy mamut imprezy w osobie MSiuduta.

W niedzielę słońce od rana, kursanci poszli na wycieczkę geologiczną, Żaby z córą na wycieczkę
widokową, a piszący te słowa przypilnował, by pani Prezes też trafiła do domu.

W imprezie udział wzięli: kursanci: Ewa, Ala, Ela, Mirek, Marcin, przewodnicy: Żaby szt. 2 z
dzieckiem, Szalonka, Paskuda, Radek, Kotlecik, MSiudut i Darek Telinga, jeden sympatyk i dwie
osoby nie zrzeszone.

I gdzie te Mamuty?
Darek Telinga

PS. Żaby po przyjściu do chatki zostały przywitane słowami „Jest tu już jeden Harnaś ze starszego
pokolenia”. Jak ustalono, chodziło o mnie ;-)

PPS. Empirycznie stwierdzono, że Radek ma na sztywno ustawione wyłączanie na godzinę 24:00
(funkcja oszczędzania energii). Jednak ciągłe pobudzanie (żądanie piosenek) daje w efekcie przesu-
nięcie wyłączenia na godzinę 2:00. Niestety baterie zostają w ten sposób prawie wyczerpane i na-
stępnego dnia Radek ma kłopoty z zastartowaniem. Na szczęście ten model Radka może czerpać
energię ze światła słonecznego, więc po wystawieniu na słońce dosyć szybko wraca do stanu pełne-
go naładowania. Z braku czasu nie mogliśmy stwierdzić, czy w ciągu dnia następuje pełne uzupełnie-
nie energii.

Osobnym problemem jest zachowanie Radka o godzinie 24:00 dnia 31 grudnia roku 1999 (znane
w świecie jako syndrom roku 2000). Temat ten czeka na zbadanie.

PPS. Luśki nie było !

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BÊDZIE

TO BY£O
4 Szkolenie tatrzańskie kursu w rejonie Gąsie-
nicowej prowadzone przez Belfegora i
M.Siuduta.
4 Gorce Wielkanocne Paskudy
4 18-19.04 Blachowanie okrągłe na Karko-
szczonce. Blachy otrzymało kilkanaście osób,
które musiały uprzednio zaprezentować ilustro-
waną slajdami lub słowną historię swojej drogi
do tejże blachy.
4 21.04 - slajdy Redakcji MM ukazujące Ma-
mutów i nie tylko mamutów w młodości.
4 W Radzie Koła zaszły pewne zmiany. W
związku z brakiem czasu Rada podziękowała za
dalsza współpracę Magdzie Marczak. Na jej
miejsce do Rady dokooptowano Łukasza Sumę
(Lexikona).
4 1-03.05 Sudety Paskudne. Tym razem Pa-
skuda poprowadziła chętnych w Góry Stołowe.

HARNASIE ROCZNIK '98 O SOBIE NAWZAJEM (cz 2)
(oraz w oczach kierownika kursu)

Izabela Włodarczyk "Smok" bla-
cha 288 – uczennica ostatniej klasy liceum,
wybiera się na geografię. Posiada dom z ogro-
dem, wyrozumiałych rodziców, duże poczucie
humoru. Zodiakalny "lew", uparta, wytrwała w
dążeniu do upatrzonych celów, starająca się za-
wsze postawić na swoim i podporządkować

sobie innych (np.
uczestników wy-
cieczki lub wszyst-
kich osobników płci
przeciwnej). Spraw-
dziła się w nieła-
twych chwilach pod-
czas obozu na Ukrai-
nie.

Artur Olchawa  "Łysy" blacha 289
wiek 23 lata. Studiuje cięższą odmianę szała-
śnictwa tzn budownictwo na Pol. Śl. Wesoły,
imprezowy człowiek, życie bierze z dystan-
sem, rezerwą i poczuciem humoru. Hobby –
długo spać i leniuchować . Ulubiony sport -
podnoszenie kufla z piwem. Nasz kolega jest
również zagorzałym hazardzistą. Ostatnimi

czasy przepił wła-
sną kartę egzami-
nacyjną. Mimo to
Artur dobrze
sprawdza się w
szybkim działa-
niu, przewodzeniu
w grupie, organi-
zacji, co dało się
zaobserwować na
kursowym obozie
w Rumunii.

SPRAWY RÓ¯NE
Do niedawna chodziły w Kole słuchy o

kontynuacji remontu szałasu na Mędralowej.
Należałoby zrobić coś z zachodnią połacią da-
chu oraz naprawić  podłogę. Młodzi przewo-
dnicy planowali nawet zorganizowanie zbiórki
na ten cel, ale na razie sprawa jakby przycichła.
Ewentualne ruchy zostaną oczywiście uzgodnio-
ne z Wiewiórem – jako inicjatorem i głównym
wykonawcą remontu. Cieszy  fakt, że idea nie
umarła ale byłby najwyższy czas aby ustalić  ja-
kiś termin i sposób działania. Zainteresowanych
prosimy zatem mobilizację sił i o wszelką po-
moc.

Przy okazji przypominamy, że na remont
czeka również lubiany chyba przez wszystkich
szałas na Lachów Groniu.

Z 5.05 (zebranie) „Skanseny czyli muzea na
wolnym powietrzu” – prelekcja Marty Szaliń-
skiej.
Z 19.05 (zebranie) tramping po Hiszpanii i Po-
rtugalii – prelekcja Radka Trusia o wyjeździe w
góry Mallos de Riglos (Hiszpania) i Lousa (Po-
rtugalia).
Ilustrowane slajdami.
Z 26.05 (zebranie) Majówka.
Z 5 - 7.06 Podsumowanie półroczne + urodzi-
ny Prezesa.
Z 20-21.06 Egzamin praktyczny – termin 0
(jeś li będą chętni do zdawania).

***
Po jednym z ostatnich zebrań odbyła się narada
dotycząca zmian w systemie szkolenia i egzami-
nowania kursantów. Zgodnie z wcześniejszymi
propozycjami Komisji Szkoleniowej ma powstać
Komisja Egzaminacyjna, której członkowie będą
uprawnieni do egzaminowania.
Do każdego egzaminu teoretycznego będą wy-
znaczone 3 - 4 osoby, z których jedna pełnić bę-
dzie funkcję egzaminatora prowadzącego, usta-
lającego zakres wymaganego materiału itp.
Nowością ma być test dopuszczający do egza-
minu praktycznego, złożony z ok. 100 pytań
obejmujących wiedzę z zakresu topografii tere-
nu uprawnień. Ma się on odbywać  na krótko
przed praktycznym i ma sprawdzać, czy kursant
posiada minimum niezbędnych wiadomości.
Może to zaoszczędzić czasu komisji i zbyt sła-
bych kursantów, a może również zachęcić tych,
którzy mają wystarczającą wiedzę, lecz zbyt ni-
ską samoocenę.

***
Redakcja MM informuje wstępnie, że nosi

się z pomysłem zorganizowania okolicznościo-
wego wyjazdu jubileuszowego, jeśli dotrwa do
wydania 50 – go numeru Mammuthusa. Wypa-
dłoby to gdzieś tak w listopadzie, a zaproszeni
byliby wszyscy dotychczasowi autorzy MM.
Jest więc jeszcze szansa aby dołączyć do tego
grona i wziąć ewentualny udział w ewentualnej
imprezie.

DZIEÑ DZIECKA
30–31.05.98

Z uwagi na narzekania na drogość zakwate-
rowania na Mikołaja '97, oraz niezachwiany
optymizm jeżeli chodzi o pogodę w tym roku
przewidywane są noclegi pod namiotami (rów-
nież dla tych, którzy ich nie mają będzie kilka
miejsc we wspólnym namiocie).

Wyjątek dla gościa honorowego: Macieja
Kowalika z 1 rodzicem.

Przy zgłoszeniu potrzebne są następujące
dane: • ilość, • płeć, • wiek dzieci • w skrajnym
przypadku - potrzeby noclegowe.

Wpłaty: po około 12 zł na podarunek typu
zabawka+słodycze+napój, reszta na miejscu.

Przygotowywany orientacyjny program:
1) Przyjazd możliwy w piątek wieczorem 29.V,
lub w sobotę do godz. 900;
2) Do 1000 rozlokowanie Mamutów, podkarmie-
nie dzieci;
3) 1030 ÷ 1600 zawody wspinaczkowe;
4) 1600 ÷ 1700 tuczenie dzieci;
5) 1700 ÷ 1730 przygotowania do zabaw wieczor-
nych (dla dzieci) i późniejszych;
6) 1730 ÷ 2100 równolegle:
• kinderbal dla młodszych (0÷10) z grami i kon-
kursami;
• gra terenowa dla starszych dzieci (10÷14);
7) 2100 ÷ 2200 kolacja przy ognisku, paczki dla
dzieci;
8) 2200 ÷ ? dalsza część ogniska;

31.V niedziela
9) 800 pobudka;
10) 1000 ÷ 1500 wycieczka przyrodnicza z możli-
wością kontynuowania wspinaczek;
11) 1500 ÷ 1600 pożegnalne piwa, zakończenie;

UWAGA:
Na kinderbal młodszych proszę o przygotowanie
1 zabawy (3÷10 minut) na 1 uczestniczące
dziecko (ruchowa, konkurs, loteria itp.).
Dla starszych - uczestniczących w grze tereno-
wej proszę przygotować po plecaczku, dodatko-
wym (do zeszmacenia) ubraniu, latarce.
P.S. Jeśli spadnie śnieg, proszę zabrać sanki i
trochę rozgrzewających napojów.

Belfegor (tel. dom 241-06-72)
Od red.: Miejsce imprezy zostało na razie utaj-
nione przez Belfegora !

KRETA 98
Są już bliższe informacje o tym organizowanym
przez Krzyśka Kluszczyńskiego wyjeździe.
Termin: sierpień 98 (3 tygodnie)
Przejazdy: Katowice-Ateny-Katowice (auto-
bus)
Pireus - Kreta(Chania) - Pireus (prom)
Charakter wyjazdu: piesza wędrówka ze
sprzętem biwakowym południowymi wybrze-
żami Krety z 2–3 dniowymi obozami bazowymi i
wypadami w góry Levka Ori oraz 4 dni na wy-
spie Gavdos.
Koszt: 950 zł (autobus, ubezpieczenie, żyw-
ność  z Polski) + 250 $ (prom, łódź, przejazdy,
opłaty, żywność w Grecji). Wpłaty w 3 ratach.
Więcej informacji u Kluchy tel. dom 58-46-23,
praca 37-27-09.

BESKID MAKOWSKI
15-17.05.98

Jak co roku o tej porze zapraszam na wio-
senny, biwakowy wyjazd w Beskid Makow-
ski. Start w piątek wieczorem z przysiółka
Krzczonowa – Spyrki. Nocleg w okolicach
przełączki za Ostryszem w grzbiecie Kotonia
(można tam też dojść z Pcimia). W sobotę trasa:
Kotoń, Parszywka, Kozikówka, przeł. pod Ko-
korzykiem (biwak). Niedziela: kościółek w To-
karni lub Łętowni, Zembalowa, Klimas – Spyrki
(ew. Lubień, Pcim). Proszę o zabranie produk-
tów na pieczonki ziemniaczane i w miarę możli-
wości kotłów.

Jacek G.
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Maj 98 SZLAKIEM MAMUCIEJ M£ODOŒCI
Mirosław Barański

Nie wiem, czy należy się wstydzić, czy też uznać, że to naturalna kolej rzeczy? I że wszystkie
„Mamuty” kiedyś tak skończą ? Bo – po prostu – pojechałem na wczasy. Koniec świata, niepraw-
daż ? Wybraliśmy się do Istebnej, a ściśle mówiąc - do Zaolzia (tzn. do Zaolzia Bliższego, zaraz za
tartakiem, w odróżnieniu od Zaolzia Dalszego, które wypada gdzieś koło Zaolzianki). Po siedmiu
latach uczciwego spędzania urlopu „pod szmatą” (tj. w namiocie) odwaliłem 10 dni w pokoju z
łazienką, balkonem i widokiem na Złoty Groń. Mówię wam, było nieźle. Sierpniowe słońce dawało
popalić, przeto wycieczki były niezbyt forsowne. Ale za to zostawało więcej czasu na chwilę
zadumy i porównania: tego, co jest dziś – z tym, co pamiętają „Mamuty” z lat swej młodości.

A więc po pierwsze – na Baranią. Wybieramy wariant samochodowo-pieszy. Jak się później
okazało, oboje z żoną mieliśmy mieszane odczucia na tle wspomnień z czasów, kiedy po wielekroć
przychodziło nam przemierzać trasę z Pietraszonki do tartaku, nie mówiąc już o powrocie ! Wspo-
mnienia były po części dobre, po części złe. Dlatego postanawiamy podjechać naszym pojazdem
aż na Skałę (to wynik „złych wspomnień”...) i tylko na Skałę (to zadziałał pierwiastek pozytyw-
ny !). Po drodze Łączyna. Na Łączynie nowy sklep spożywczy, a w sklepie szynka krojona w
plasterki, jogurty siedmiu marek i świeżutkie kalafiory. Jest sobotnie przedpołudnie. Koniec świa-
ta! Kupujemy równie świeżutkie drożdżówki z jagodami i wspominamy czasy, kiedy o tej porze
w całej Istebnej nie dałoby się kupić  bochenka chleba... Á propos końca świata dowiadujemy się też,
że to właśnie tu przeniesiony został drewniany kościółek z Jaworzynki Trzycatka. Kryje się teraz
w głębi, za zabudowaniami szkoły. Jaworzynczanom był już zbyt mały – a może i zbyt skromny ?

Nieco powyżej – sklep u Kohuta. Widać , że jeszcze jakoś działa. Przez całe lata ten sklep byłBESKID MAKOWSKI
15-17.05.98

Tegoroczny wyjazd w Beskid Makowski
nie miał szczęścia do pogody. W piątek po po-
łudniu było jeszcze ładnie, ale już wieczorem
zaczęły przechodzić przelotne deszcze. Wyru-
szyliśmy z Katowic w piątkę tzn.: kierownik
wyjazdu czyli ja, kierowca „Warczyburga”
czyli Darek, pani prezes czyli Paskuda, oraz
Szalonka z Tomkiem. Po niegroźnych perype-
tiach z układem chłodzenia naszego pojazdu
dotarliśmy do Krzczonowa.

Zaplanowane na podstawie mapy miejsce
biwakowe na przełączce za Ostryszem okazało
się bardzo miłe. Wodę znaleźliśmy po obu stro-
nach przełęczy (lepsza – choć nie najłatwiej do-
stępna – od strony Krzczonowa przy drodze
dojściowej). Niestety mimo zapowiedzi nikt
inny nie dotarł. „Kotlecik” (Grzesiek Koźlicki)
jeszcze przed naszym wyjazdem dzwonił z
Krakowa, że spotkał piszanki – Ewę i Alę i
zostaje w Krakowie. Podał też numer swojej
komórki i kolejny raz upewniał się gdzie jest
drugi biwak – co spowodowało, że stał się te-
matem różnych docinków i dywagacji na temat
„przewodników zdalnie sterowanych” itp. Nie
wiedzieliśmy wówczas jeszcze, że problemy z
dotarciem na biwak będzie miał kolejnego wie-
czoru zupełnie kto inny. Ale o tym później.
Tymczasem wymyślono natomiast, że Szalon-
ce można by powierzyć stanowisko Głównego
Masażysty oraz Członka Rady d/s Utylizacji
Odpadów Wszelkich na biwakach i nie tylko.

Całą noc lało. Dopiero rano nieco odpuści-
ło, tak że można było się zwinąć i już koło po-
łudnia wyruszyć na zaplanowaną trasę. Pozor-
nie banalne podejście na Kotoń okazało się jed-
nak całkiem ciekawe i zajęło nam ok. 3 godz. a
nasza trasa nie była chyba najkrótszą z możli-
wych. W końcu gdy dotarliśmy do czarnego
szlaku wykonującego obejście od południa
szczytu Kotonia (przez Zawadkę) zaczęliśmy
się zastanawiać, w którym miejscu tego obejścia
jesteśmy i w związku z tym – w którą stronę
lepiej iść. Gdy w końcu wybraliśmy kierunek
w prawo okazało się, że byliśmy ok. 100 m od
połączenia z żółtym grzbietowym szlakiem
pod Kotoniem.

Pod Kotoniem Zachodnim zrobiliśmy dłuższy popas. Szalonka nie omieszkała zademonstro-
wać na Tomku kilku chwytów rodem z jakichś zapasów czy innych sztuk walki – to takie jej
pieszczoty – a przechodzący pan myśliwy, czy leśnik pochwalił się, że umie strzelać z broni
krótkiej. Ponieważ było późno postanowiliśmy zmodyfikować trasę i zamiast przez Parszywkę i
Kozikówkę poszliśmy zielonym do Więcierzy i wprost na przełęcz pod Kokorzykiem. Na dole, w
sklepie spotkaliśmy Raketę i Lidkę, potem zobaczyliśmy Poloneza na suwalskich rejestracjach, a
na przełączce zobaczyliśmy namiot Ewy z Pisza i jak się okazało jej rodziny. Nieco przed nami
dotarły też Żaby z Agatką. W sumie zebrało się nas 17 osób.

Po rozbiciu namiotów i rozpaleniu ognia utworzyła się podgrupa realizująca pieczonki pod
kierownictwem wykwalifikowanego – jak się okazało – kuchmistrza  Grześka Koźlickiego. Wszy-
scy spodziewaliśmy się jeszcze Jeża z Kolczastą oraz Anią i Kubą Siudutami (Maciek miał inną
imprezę na Ziemiach Zachodnich). Według zeznań Rakety mieli oni wyjechać po obiedzie, co
potwierdził Waldek, który próbował dzwonić do nich i nie zastał ich w domu. Niestety komórki
Waldka i Jeża były poza zasięgiem. Zrobiło się jednak ciemno, pieczonki zaczęły bulgotać na ogniu
wydzielając smakowite zapachy, a Jeża nie było. Wyobrażaliśmy go sobie błąkającego się gdzieś w
ciemnościach, ale tak naprawdę to sądziliśmy, że przestraszyli się pogody (deszcz przeszedł w
zasadzie w opad ciągły) i pozostali w Wadowicach.

W końcu pieczonki doszły. Te, które przypadły w udziale mojej podgrupie były bardzo udane.
Pośpiewaliśmy też trochę pod parasolami i tak doczekaliśmy północy. W zasadzie mieliśmy już
zamiar iść  spać, gdy Waldek rzucił, że może przeszedłby się na Kozikówkę i spróbował zadzwo-
nić do Jeża gdyby ktoś popilnował ognia. Nikomu nie chciało się specjalnie czekać, zwłaszcza, że
wydawało się, iż Waldek raczej żartuje. Ale gdy okazało się, że chodzi mu o Kokorzyk, a nie
Kozikówkę (to znacznie bliżej) i że Raketa jest skłonny mu towarzyszyć – zadeklarowałem się, że
mogę poczekać. W tym momencie nie trzeba już było długo podpuszczać naszych kolegów, gdyż
szykował się niezły numer. Reszta osób też poczekała przy ognisku na wynik całej tej akcji.

Po jakichś  20 minutach usłyszeliśmy wesołe głosy Waldka i Rakety. Udało się dodzwonić. Jeże
i Anka byli w domu i ponoć kończyli robić pieczonki w piekarniku. Ale ciekawsze było to, że
podobno byli w górach, szli z Więciórki przez Parszywkę i Kozikówkę i od 18 do 22 szukali nas.
Jeż twierdził, że obszukali przełęcz pod Kozikówką i nikogo nie znaleźli. W końcu przemoknięci
zeszli do samochodu i ok. 23 wrócili do domu. Najwyraźniej była to jednak nie ta przełęcz.

Nazajutrz pogoda była niewiele lepsza, więc zamiast walczyć z Klimasem i Zębalową postano-
wiliśmy zrobić zbiorowy najazd na Wadowice i pognębić co nieco Jeża. Wcześniej zwiedziliśmy
jednak kościółek w Tokarni, który wraz z zabudowaniami plebanii oraz  kapliczkami i całym
otaczającym go terenem stanowi bardzo ciekawy obiekt.

Niestety gdy zajechaliśmy do Siudutów okazało się, że Jeż jakby przeczuwając co się szykuje
wyjechał jakieś 10 min. wcześniej unikając w ten sposób szyderstw wrednych złośliwców.

Ale i tak na cześć opisanych wydarzeń przełęcz między Kozikówką a Kokorzykiem postano-
wiliśmy nazwać przełęczą „Bez Jeża”. W zasadzie można by też rejon Kozikówki określić jako
Jeżowe Pętle.

Ponadto redakcja w porozumieniu ze znaczącą częścią Rady postanowiła zainicjować utwo-
rzenie listy problemów przewodnickich zgłaszając na początek następujące (przejścia muszą być
dokonane od pierwszego strzału):

1. Przejście najprostszą, a więc ściśle grzbietową drogą, Ostrysz – Kotoń.
2. Przejście grzbietu Parszywka – Kozikówka – Kokorzyk.

P.S. Na Makowskim Luśki nie było ( choć miała być  !).
Jacek G.

... cd str. 2
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TO BÊDZIE

TO BY£O
4 1-3.05 Sudety Paskudne - było 3 przewo-
dników (Paskuda, Darek, Buźka), 1 kursant i 4
inne osoby, które Paskuda poprowadziła na
Szczeliniec, Błędne Skały, Skalne Grzyby. W
Karłowie można spać w prywatnym schroni-
sku za 4 zł, lub na polu namiotowym za 10 zł
od namiotu.
W tym samym czasie Kajetan był w Górach
Vszetyńskich, Radek na warszawskim Beski-
dzie Niskim z zakończeniem w Olchowcu (ok.
200 os.), a redakcja odwiedziła zamki w Książu
i Zagórzu Śl.
4 9-10.05 - kursowe INO pod kierunkiem
Buźki.
4 19.05 - zebranie miało charakter majówki
połączonej z meczami z Watrą. Niestety w siat-
kówkę przegraliśmy, a w nogę poddaliśmy się
walkowerem nie potrafiąc skompletować dru-
żyny.
4 Aśka Mroczkiewicz - Sitarz z mężem Jur-
kiem wyruszyli 10.05.98 zdobyć najwyżsy
szczyt Ameryki Północnej McKinley czyli De-
nali. Relacja z wyjazdu przekazywana jest przez
nich w miarę możliwości na bieżąco przez po-
cztę elektroniczną. Oprócz korespondencji Ju-
rek prowadzi zza Oceanu stronę o wyprawie w
Internecie pod adresem:
http:// free.polbox.pl/j/jsi01/alaska98.htm
gdzie znajdują się najświeższe i najpełniejsze in-
formacje o wyjeździe.
4 29 - 31.05 - Dzień Dziecka w Podlesicach.
Szersza relacja ukaże się w następnym MM.

najbliższym (w stosunku do chatki na Pietraszonce) źródłem piwa i wszelakich innych dóbr kon-
sumpcyjnych. Drugim źródłem była Stecówka, gdzie Legierski nawet w latach najstraszniejszej
„prohibicji” potrafił zawsze zdobyć parę skrzynek „Żywca”. Oba źródła miały swoje wady i
zalety. Od Kohuta było cały czas pod górkę, ale istniała większa szansa, że wysłany patrol powróci
na czas i przyniesie piwo. Ze Stecówki było po równym, a nawet trochę z górki, ale zawsze istniało
zagrożenie, że osobnik o słabszym kręgosłupie moralnym sprzeniewierzy przekazane mu środki
i wróci dopiero następnego dnia w południe.

Powyżej Skały – miłe zaskoczenie. A jednak jeszcze nie położyli asfaltu ! Dopiero na począt-
ku Pietraszonki wstępujemy znów na wąski asfaltowy dywanik. Patrzę na domy: te same, czy nie
te same ? Niby tak, a jednak... Nie wiem, czy jeszcze można tu gdzieś zamówić gomółkę pysznego,
świeżego sera, tak, jak to robiliśmy na „RB” 20 lat temu. Tam, gdzie stał koń w stajni, obecnie widzę
garaż z „maluchem”. Teraz, gdy piszę te słowa, zdałem sobie dopiero sprawę z tego, że w ogóle nie
dostrzegliśmy tam żadnego konia ! To chyba „koń”-ec koni, jak by powiedział Klucha.

„Panta rei”... i zarasta. Zaros ły już całkowicie lasem skałki na Filipionkach. Od wielu lat nie
widać już ich z drogi i chyba zostaną już na zawsze ciekawostką z przewodnika. Zniknęła też
kapliczka, stojąca przy drodze w połowie Pietraszonki. Mam nadzieję, że jedynie „poszła” do
remontu. Tylko woda spływa jak zawsze do kamiennego żłobu przy ostatnim gospodarstwie przed
podejściem „na Stoczek”. Rodzi się Olza...

Dopiero, kiedy doszliśmy do chatki, zdaliśmy sobie sprawę z historycznej li tylko wartości
wspomnień o wyprawach na piwo na Stecówkę. A wszystko za sprawą baru „Gumiś”, kuszącego
tandetnym szyldem z nieudolnie wymalowanym kolorowym stworkiem. Tuż nad chałupą ! Na
wszelki wypadek nie wstępowaliśmy, no bo jak: knajpa na Pietraszonce ? Koniec świata !

W schronisku na Przysłopie, pomimo, iż była to w końcu pogodna, letnia sobota – pustawo. W
sali jadalnej dwie osoby i dopiero po dłuższym pochrząkiwaniu i stukaniu w ladę udaje się przy-
wołać bufetową. Na bufecie „pompa” do czapowania „Brackiego” i to do cienkiego szkła. Koniec
świata !

Na szczycie Baraniej już było gęściej. Panorama z wieży słabiutka (zbyt dużo wilgoci w
powietrzu), ale dla naszego syna Michała atrakcją jest samo wejście na nią. W ostatniej chwili
powstrzymałem go od „załojenia szczytu szczytów”, czyli stolika geodezyjnego... Jeszcze tylko
pstrykamy zdjęcie na tle wieży jakiemuś tęgawemu jegomościowi (... inaczej koledzy z pracy by mi
nie uwierzyli!) i już możemy wracać. Po prawej – wiadomo, rezerwat, więc jagody – dorodne i
słodkie – rwiemy po lewej stronie ścieżki.

W drodze powrotnej na Przysłopie wstępujemy do Ośrodka Kultury Turystyki Baraniogór-
skiej. Michał ogląda co ciekawsze zabytki dawnego sprzętu turystycznego, a my gwarzymy z
dyżurującymi tu akurat przewodnikami z Koła w Katowicach, Karolem Lipowczanem i Andrzejem
Dziczkańcem „Bośkocem” – zarówno głównymi inicjatorami budowy wieży na Baraniej Górze,
jak i twórcami samego Ośrodka. Dalej powiększają ekspozycję i uzupełniają zbiory, jednocześnie
prowadząc dalszą renowację budyneczku Ośrodka. Społecznie ! Koniec świata !...

Ale to nie koniec zaskoczeń. Pamiętacie ten mały, drewniany budynek nieco poniżej schroni-
ska ? Chociaż miał wszelkie cechy zabytku (dawna leśniczówka, zbudowana w 1863 r., za czasów
Habsburgów), przez lata niszczał jako kwatera robotników leśnych. Obecnie został odremontowany
i od 1996 r. mieści się w nim „Izba Leśna” z ekspozycją poświęconą ochronie i użytkowaniu lasów
Beskidu Śląskiego. Warto zobaczyć samemu i pokazać dzieciakom. Izba czynna jest w sezonie letnim
codziennie od 9.00 do 14.00, a wyczerpujących informacji udzielają dyżurujący pracownicy Nadle-
śnictwa Wisła. Opłata „co łaska” – do skarbonki w postaci drewnianego niedźwiedzia z beczką.
Żadnych biletów, tylko wolne datki ! Koniec świata !.. Poza sezonem należy się kontaktować z
Nadleśnictwem Wis ła, ul. Czarne 6, 43-460 Wisła, tel. (0-33) 553-127, 552-426.

Wracamy czerwonym szlakiem. Tam, gdzie pamiętałem wąziutką ścieżkę sprowadzającą do
doliny Czarnej Wisełki, jest dziś zupełnie szeroka droga. W Czarnej Wisełce, gdzie 30 lat temu
obserwowałem pstrągi, śmigające w niewielkich plosach u stóp kolejnych progów, dziś tylko woda
szemrze jak kiedyś. Pstrągi zniknęły – na skutek zbytniego zakwaszenia wody, do czego przyczy-
niło się głównie schronisko na Przysłopie. I nie pomogła tu przeprowadzona niedawno akcja
dolomitowania koryta potoku. Czarnucha – przecież rezerwat pstrągów – a bez pstrągów! Koniec
świata !

Z grzbietu, między drzewami po lewej, widzimy znów zabudowania Pietraszonki. Znanym mi
„od zawsze” leśnym wywozem odbijamy w dół do „chatkowych” znaków i zielonego szlaku przy
najniższym gospodarstwie. I do domu. Idzie się z górki. Słyszycie, mamuty ? Z górki ! Ale może
to jeszcze nie koniec świata ?..

MBi

Bystry (Grzegorz Mentel) bywa ostatnio i bę-
dzie coraz częściej osiągalny pod telefonem w
Bielsku (033) 20165.

KOLEJNE SPROSTOWANIE
W ostatnim MM błędnie podano, że Magdę
Marczak zastąpił w Radzie Lexikon. Otóż Le-
ksikon był w Radzie od początku kadencji. Do
Rady dokooptowano Artura Olchawę, a na
miejsce Jeża wszedł w charakterze skarbnika
Buźka (Wojtek Jamróz).

Z£OTE MYŒLI
„Mieliœmy pecha, bo byliœmy akurat

miêdzy faz¹ rozkwitania a przekwita-
nia” - Radek w czasie prelekcji o swoim
pobycie w Hiszpanii i Portugalii w okresie

Wielkanocnym.

W nastêpnym numerze
| zapowiada się dalsza polemika na temat afe-
ry "Klakiergate",
| relacja z Dnia Dziecka,
| i - miejmy nadzieję - więcej informacji o
ERG-u, który przypominamy ma się odbyć w
Górach Świętokrzyskich, a co za tym idzie ma
mieć  charakter "zlotu czarownic (i czarowni-
ków)".

Z 6 - 7.06 Podsumowanie półroczne + urodzi-
ny Prezesa i Nowego w chałupie pod Wytrzy-
szczonem.
Z Wyjazd Jeża i Darka do Adrspachu (Czeska
część Gór Stołowych) z tzw. "wielkim żarciem"
w Rejvizie (Jeseniki) po drodze. Bliższe infor-
macje u organizatorów.
Z 20-21.06 Egzamin praktyczny – ter-
min zerowy.
Z W ramach Akcji Letniej przygotowano obo-
zy w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Sądec-
kim, Gorcach, Wyspowym (6 obozów), Niskich i
Wysokich Tatrach Słowackich, Słowackim Raju,
Spiszu Słowackim (4 obozy). Ponadto oferujemy
też obóz rowerowy Warmia i Mazury Radka i
obozy kajakowe Zbyszka Machulika tym razem
na Pilawie (7 obozów).
Bliższe informacje na plakatach, na zebraniach
oraz w księgarni "U Piotra" i telefonicznie u
Paskudy 230-43-68 lub Radka 31-11-80.
Z Termin dalszego naprawiania bacówki na
Mędralowej jest w trakcie ustalania

http://free.polbox.pl/j/jsi01/alaska98.htm
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DZIEÑ DZIECKA
Podlesice 29-30.05.98

Wyjątkowo dobra, upalna pogoda ściągnęła
do Podlesic spore grono Mamutów oraz ich
krewnych i znajomych z pociechami. Nie dopi-
sało może trochę pokolenie mamutów młod-
szych, spośród których obecny był jedynie
Zbyszek Machulik. Jako pierwsza, w piątek
wieczorem zjawiła się Redakcja MM, a potem
organizator czyli Belfegor. Był też Heniu Cio-
łek oraz wpadł na parę chwil Nowy. Wieczór
minął nam na poważnych rozmowach i refle-
ksjach o tym jak zmieniają się góry na prze-
strzeni naszego mamuciego życia, co z tego
wynika itd., itp.

Właściwa impreza zaczęła się w sobotę.
Jak zwykle większość mamutów zjechała z
niejakim opóźnieniem, w związku z czym wy-
jazd w skałki również się opóźnił. Chcąc unik-
nąć tłumów wspinaczy pojechaliśmy kolumną
samochodów do Morska. Po drodze zgubił
nam się prowadzący i w sumie najbardziej
„miejscowy” czyli Nowy, ale wkrótce i on doje-
chał. Dużą pomoc w przeprowadzeniu wspi-
naczki dla dzieci okazała nam Irena Van der
Coghen wraz z jednym z członków JOPR-u.
Prócz luźnych prób wspinaczki zarówno dla
dzieci najmłodszych jak i tych starszych, Bel-
fegor zorganizował na jednej z dróg konkurs
wspinaczkowy na czas. Wygrał go bezkonku-
rencyjnie Michał Zygmański osiągając czas 40
s. podczas, gdy drugi Kuba Siudut osiągnął
wynik 1min 08 s, a trzecia Ewa ... 1 min 12 s.
Szkoda, że skałki w Morsku nie dają możliwo-
ści znalezienia tras bardziej odpowiednich dla
dzieci tzn. dwójkowych, trójkowych. Niektóre
fragmenty były bowiem naprawdę trudne i
większość dzieci trzeba było przez nie prze-
ciągać. Myś lę, że więcej satysfakcji daje dziec-
ku pokonanie trasy nawet łatwiejszej, ale za to
samodzielnie. No, ale nie można mieć czasem
wszystkiego na raz.

Po zakończeniu wspinaczek wróciliśmy na
pole namiotowe, aby pożywić siebie i dzieci
przed kolejnymi atrakcjami.

Ok. 17.30 dzieci starsze otrzymały paczki
ze s łodyczami i zabawkami i zaczęły się przy-
gotowywać do wyjazdu na bieg terenowy. Dla

KLAKIERGATE III
(czego „Alicja” nie zobaczyła)

Motto:
A co do robienia sobie jaj z Koła, to chciałbym przypo-
mnieć, że jaja towarzyszą Kołu od samego jego zarania i
są jedną z rzeczy spajających nasze środowisko. I jeżeli
to komuś nagle zaczęło przeszkadzać, to chyba powi-
nien przenieść się 2 piętra niżej.

Jeż Maruda (MM nr 44)
Jako jedna z osób, które przyczyniły się do ocalenia Koła przed zamianą go w „folwark

zwierzęcy” pragnę i ja dorzucić swoje linijki do polemiki na łamach MM, zwłaszcza że poczułem
się wywołany do tablicy artykułem Jeża w 44 numerze Mammuthusa.

Jeż jest zdziwiony faktem, że jego kot nie otrzymał tytułu sympatyka Koła, mimo że (jak
twierdzi Autor) gdy zgłaszał ów pomysł „kumotrom z Rady”, to wszystko było w porządku.

Na Kajetana! Jak nasz Kolega mógł tak sądzić? Jego pomysł został potraktowany tak jak na to
zasługiwał (czyli w kategorii „jaj”), podobnie jak setki innych stwierdzeń, które padają na forum
tego stowarzyszenia. A to, że został twórczo rozwinięty („specjalną koszulkę dla Klakiera się
zrobi z odciskiem kociej łapy”), to już zasługa środowiska (patrz motto), dla którego był to jeszcze
jeden powód do uśmiechnięcia się.

A skoro Jeży oficjalnie zgłosił kota do tytułu sympatyka, to oficjalnie wniosek ten został
uwalony (zresztą zgodnie z regułami demokracji – większością głosów) – są pewne granice „jajcar-
stwa”.

Jeż pisze „Było mówić od razu, że kot nie może być Sympatykiem bo jest kotem i koniec. Nie
byłoby afery.” Skoro Jeż tego nie potrafi wykoncypować sam, to może ktoś powinien mu to
wytłumaczyć. Ale ja się tego nie podejmuję, bo znowu będzie afera, że Jeż wziął własne jaja na
poważnie.

Jeż wspomina również o uzasadnianiu („należałoby wymyślić konkretniejsze argumenty niż
'doprowadzanie pod przymusem'”). Uzasadnienie jest zawarte akapit wyżej, a wszystkie inne,
które padły, są wytworem konwencji, w jakiej prawie wszyscy (prawie, bo jak widać  trafił się jeden
wyjątek) traktowali ten wniosek (i znowu patrz motto).

A co do przydatności kota na wyjazdach, to nasuwa mi się jeden przypadek: ostatnia deska
ratunku w obliczu śmierci głodowej. Innych zalet tego zwierzęcia nie widzę.

Darek Telinga
P.S. Z drugiej strony nie jestem pewien, czy przy nieco innym składzie Rady wniosek Jeża by

nie przeszedł.

dzieci młodszych miały się odbyć zabawy i konkur-
sy na miejscu.

Redakcja jako jeden z opiekunów towarzyszyła
dzieciom starszym i o tym też napisze. W dwóch
turach zostaliśmy dowiezieni mikrobusem Mirka
Wolińskiego do Kostkowic, gdzie nastąpił start. Bel-
fegor wraz ze swoim synem Marcinem i jego dziew-
czyną przygotowywali kolejne punkty zostawiając
informacje, gdzie szukać następnej kartki z wiado-
mościami, a my podążaliśmy ich śladem. Pierwsza
wiadomość znajdowała się w piłeczce pływającej
przy wypływie jeziorka w Dzibicach. Należało ją
wyłowić. Chętnych nie trzeba było szukać. Dwóch
Michałów i Kuba skoczyli do wody i wyłowili pił-
kę. Następna wiadomość miała być przy skałkach
nad koroną zbiornika wodnego.

Z odnalezieniem skałek nie było dużych proble-
mów, ale kartka zawieszona była w połowie ok. 30
m. ścianki, z której zwisała lina z przywiązaną w
połowie długości uprzężą. Po krótkiej konsternacji
dzieci wymyśliły jednak, że trzeba wejść na szczyt
ścieżką, wyciągnąć  uprząż, a następnie zjechać na
linie po kartkę. Jako najbardziej doświadczony do-
konał tego Michał Zygmański. Kolejna informacja
miała czekać koło mostku na rzeczce Białce. Po dro-
dze trzeba było jeszcze pokonać dość chybotliwą
kładkę  zrobioną z dwóch drągów. Ale zaraz potem
czekało wszystkie dzieci trudniejsze zadanie – mostek z dwóch lin przerzuconych przez rzeczkę.
Jako zabezpieczenie były też pozostawione uprzęże z pętelkami. Tym niemniej nie obyło się bez

... cd str. 2
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TO BÊDZIE

TO BY£O
4 6-7.06 Podsumowanie półroczne w chatce
pod Wytrzyszczonem. Staje się powoli trady-
cją – nie wiadomo czy dobrą czy złą – że na
podsumowaniu unika się podsumowywania,
aby nie psuć atmosfery miłej imprezy towa-
rzyskiej. I tak też było w tym roku. Podsumo-
wanie ograniczyło się do stwierdzenia Jeża, że
jest źle, ale na tle innych kół wypadamy cał-
kiem dobrze.
Z jednej strony, podsumowania kończyły się
często niepotrzebnym i zniechęcającym "bi-
ciem piany", z którego nic nie wynikało, ale z
drugiej – czasem w tej pianie trafiały się ro-
dzynki w postaci ciekawych pomysłów i ini-
cjatyw. I tego być może szkoda, bo na dyskusję
o Kole i jego działaniu, tak na prawdę nigdy nie
ma czasu – ani na zebraniach, ani na wyjazdach.
Może zatem należy jednak znaleźć taką formu-
łę podsumowania, aby połączyć przyjemne z
pożytecznym i nie czynić  z niego jeszcze jedne-
go takiego samego wyjazdu towarzyskiego jak
wiele innych, a poświęcić go na twórczą, a nie
jałową dyskusję o Kole.

Redakcja

zamoczenia nóg przez niektórych uczestników. Kolejnym punktem trasy były wywierzyska na
Białce, gdzie można się było napić źródlanej wody, a potem już całą grupą zaczęliśmy zmierzać w
kierunku Podlesic. Gdy schodziliśmy z Góry Zborów, a była to już godz. 21.30 Belfegor wpadł
nagle na iście Belfegorowy pomysł (a może miał to w planie?) aby jeszcze zaliczyć jaskinię
Kalesonową. Do jaskini doszliśmy już po ciemku. Kilkoro z dzieci zrezygnowało z przejścia.
Reszcie miał towarzyszyć  Heniu i Gośka Piec. Pozostali wraz z Belfegorem oczekiwali przy
wylocie jaskini. Aby nie było zbyt prosto okazało się, że Henio i Maciek Antonik nie są w stanie
przecisnąć  się przez wąski otwór wyjściowy mimo pomocy z zewnątrz. Nie pozostało im nic
innego jak wrócić  tą samą drogą. Tym razem Belfegor zszedł do jaskini, aby im towarzyszyć. Kiedy
wreszcie byliśmy wszyscy w komplecie ruszyliśmy w stronę naszego obozu, gdzie dotarliśmy już
ok. 23.15.

Dzieci były zapewne pełne wrażeń, choć niektóre mocno zmęczone i głodne. Pozostało je
szybko nakarmić i położyć spać . Do ogniska, przy którym urzędowała część dorosłych dotarli ok.
0.30 tylko niektórzy z uczestniczących w biegu opiekunów.

Redakcja dotrwała do końca, czyli do godz. 3.00, choć na wzięcie gitary nie miała już jakoś siły
i ochoty.

W niedzielę nastąpiło jeszcze wręczenie dzieciom dyplomów i książeczek o ciekawych ścież-
kach przyrodniczych w naszym rejonie. Potem redakcja musiała jechać na następne imprezy
dziecięce, w związku z czym nie uczestniczyła w dalszym programie.

Reasumując (oczywiście jest to moja osobista opinia) impreza była udana i bardzo dobrze
przygotowana. Zadbano o wypełnienie dzieciom czasu i to zgodnie z ich predyspozycjami wieko-
wymi. Może byłoby lepiej, gdyby uczestnicy przyjeżdżali bardziej punktualnie, ale to już nie
wina organizatorów.

Jedyne uwagi jakie miałbym na przyszłość to to, co już pisałem – dobór łatwiejszych dróg
wspinaczkowych i jednak, moim zdaniem, niepotrzebne przedłużenie trasy biegu na orientację.
Można było zrezygnować z jaskini, zwłaszcza, że byliśmy wszyscy nastawieni na trasę ok. 3
godzinną i powrót ok. 21.00. Na trasę 5,5 godz. nie mieliśmy np. wystarczającej ilości jedzenia i
picia. Tak późny powrót rozbił też finał imprezy, która mogła się zakończyć na spokojnie, przy
ognisku, może z jakimś krótkim choć śpiewaniem.

Ale najważniejsze, że dzieci były mimo wszystko zadowolone i na pewno będą miały co
wspominać i opowiadać.

Lista obecności (przepraszam jeśli kogoś pominąłem): Belfegory, Gintery, Siuduty, Nowi (i - ?),
Krawce, Wolińscy, Żabostwo, Machulicze, Myszy, Piece, (wpadli też Wojtkowiakowie) oraz krewni
i znajomi: m.in. Ciołki, Iza z Korczyńskich, siostrzeniec redakcji Michał Zadęcki, brat Marka Franke
i inni.

Redakcja

XXX ERG
26–27.09.98

Mamuty – wreszcie coś dla Was. Tegoroczny
ERG odbędzie się w Górach (górach ???) Świę-
tokrzyskich z zakończeniem w ośrodku wy-

poczynkowym „Jodłowy
Dwór” w Bielinach.

Organizatorem jest Pa-
skuda. Zakończenie

będzie miało cha-
rakter zlotu cza-

rownic (i cza-
rownikó w).

M i o t ł y
o b o -

w i ą z -
k o -

we.

O kosztach, zapisach i innych szczegółach poin-
formujemy Was po wakacjach. Można też szu-
kać aktualnych wiadomości na stronie www
oraz dręczyć telefonicznie Paskudę 230-43-68.

4 Test dopuszczający do egzaminu praktycz-
nego (termin zerowy) zdał 1 kursant. Egzamin
odbędzie się prawdopodobnie w czasie wakacji.
4 Obóz kursowy zaczął się 26.06. Planowa-
na, bardzo ambitna trasa, obejmująca wszystkie
rejony terenu uprawnień została już nieco zwe-
ryfikowana przez życie i pogodę. Prowadzą na
zmianę Radek, Dźwiedź, Szalonka, Artur
Olchawa. Redakcja wraz z Żabą odwiedziła
obóz w niezwykle mokry weekend 4-5.07 na
Górowej.

1 czerwca zmarł Marian Drewniok (nu-
mer blachy 38), były prezes SKPG (6-ta
kadencja 1972/73). Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 4 czerwca w zabytkowym
kościółku PW św. Barbary w Mikuszowi-
cach Krakowskich pod Bielskiem.

WIEŒCI Z WYPRAWY Aœki i Jurka
1998-06-09 flagę CSBI donieśliśmy na wysokość około 19,500' (stóp), to jest okolo 6,045

metrów nad poziom morza.  Zabrakło nam trochę szczęścia, aby wyjść na najwyższy szczyt
Ameryki Północnej - Denali - 6,164 (20,320'). Na śnieżnym polu zwanym Footbol Fields był
świeży opad śniegu o wysokości około 1,5 metra. Nie potrafiliśmy się przez niego przebić.

Ponowna próba ataku w nocy z 10 na 11 czerwca zakończyła się na wysokości przełęczy
Denali i od tej pory schodziliśmy na dół. 13 czerwca (sobota) wieczorem udało nam się samolotem
ewakuować z lodowca. 14 przyleciały nasze bagaże. Pogoda nas na górze nie oszczędzała. W
obozie na wysokości 11,000' przeżyliśmy dzięki łopacie. Namiot (wysokości 1,30) zasypywało
w ciągu pół godziny. Zamieć była tak duża, że nie było widać końca łopaty.  W (ostatnim) obozie

17,000' wiatr osiągał szybkość 100 mil na go-
dzinę (mamy potwierdzenie z gazet o szybko-
ści wiatru w czasie tej burzy). Myśmy wy-
trzymali. Gorzej z namiotem. Temperatury w
nocy spadały znacznie poniżej zera. Spotkali-
śmy wielu znajomych. W tym osoby, które
spotykaliśmy w czasie naszej wyprawy do
Ameryki Południowej. Bardzo miłym zwycza-
jem w górze jest przekazywanie (nie)zbędnego
jedzenia wyprawom, które zostają aby jeszcze
powalczyć.

Pozdrawiamy
Joasia i Jurek

Od red.: Powyższa wiadomość jest częścią
mail'a jaki redakcja niedawno otrzymała. Aśka i
Jurek są już w kraju i miejmy nadzieję, że
wkrótce napiszą pełniejsze sprawozdanie z
wyprawy.

Z Wakacyjne zebrania zaplanowane zostały
na 14.07 i 11.08. Pierwsze zebranie po waka-
cjach 1.09.

Mamuty i nie tylko ! Jak zwykle Redakcja ży-
czy Wam ciekawych wakacji i oczekuje wiado-
mości od Was gdzie byliście i co widzieliście. Do
zobaczenia we wrześniu.
W następnym numerze, zaraz po wakacjach
zwierzenia Maćka Siuduta na temat afery "Kla-
kiergate", mamutów i na inne tematy.



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis
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Wrzesień 98 Echa Klakiergate i Rajdu Śladami Mamuta w liście od MSiuduta

Szanowna Redakcjo!
Czytając uważnie 44-ty numer „MM” pomyślałem, że muszę się ustosunkować (ach, jakie piękne

słowo...) do niektórych poszczególnych części (szczegółowo) oraz całości (generalnie). Dlaczego
? – wyjaśnię na końcu.

A więc gratulacje dla OPIEKUNA i PRZEWODNIKA w jednej osobie, zajmującego się niemal
non stop istotą o ksywie KLAKIER, czyli gratulacje dla Jeża. Gdyby nie zareagował tak, jak
zareagował w opisanej sprawie (światowe agencje zwą ją „Klakiergate”), ponieślibyśmy ogromną
stratę obyczajową. Chociaż fochy (nie „fuchy”!) Jeża bywają uciążliwe, to bez nich byłoby bardzo
szaro. Ale nie mogłem i ciągle nie mogę z braku okazji powiedzieć  mu tego, bo przy każdym
naszym spotkaniu wino okazuje się być znacznie ważniejsze i o niebo bardziej zajmujące. Niech więc
tutaj to sobie przeczyta.

A cóż to szkodzi założyć Centralny Rejestr Małych Braci - Sympatyków SKPG ? Jako drugiego
kandydata do rejestru zgłaszam moją Kicicę Austriaczkę z całym kompletem bezimiennych pcheł.

Co do mamutów, to istotnie niedawno powiało grozą. Jeśli na ostatnim blachowaniu w kolejce do
całowania Izy (brzydzę się nie dogolonymi twarzami młodych przewodników...) byłem na trzecim
miejscu, to znak. Nie, że czas umierać, lecz - że warto walczyć o zdrowie i długowieczność Kajetana.
Deklaruję więc tutaj chęć i zamiar wspomożenia zdrowia Kajetana czerwonym, wytrawnym lekar-
stwem obniżającym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby krążeniowej (dane z badań lekarzy
francuskich do wglądu), a doraźnie usuwającym zgubny dla zdrowia zły humor.

Ha, ha, ha, Redakcja była przede mną w kolejce do całowania więc i ją też przy najbliższej okazji
jestem skłonny poratować zdrowotnie!

Ale spójrzcie, jaki instynkt mają mamuty (Mamuthus montanus). Trafiają do chatki nie na RO-
BIENIE pulpy czy inne uciążliwości (rujnujące zdrowie), lecz na NALEWANIE szampana (od red.:
patrz MM44 „Rajd Śladami Mamuta”). Kto z młodych przewodników (Incertae sedis) to potrafi?

Radek (Radoslaw tricephalon) ma po nieprzespanych nocach (nieprzespany – znaczy w tym
przypadku NORMA minus 2 GODZ.) zaskakujące reakcje. Gdy energicznym krokiem oddalali-
śmy się grupą od chatki na Lasku, mając w planie realizację kursowej wycieczki geologicznej, to
wspomnianego Radka z kursantami (kursantki zwane Piszankami z oczywistych względów trzy-
mały się blisko mnie) udało się zgubić na przestrzeni pierwszych 100 metrów! Dlatego nie wszy-
scy uczestnicy wycieczki zaliczyli północną ścianę Lasku w zejściu. Co prawda nie udało się
pokonać diretissimy lecz jedynie prawy filar, ale i to jest sukcesem. Literatura (patrz „Harnaś XXX-
lecia”) nie określa dokładnie przebiegu drogi północną ścianą Lasku, jaką pokonali przed laty, nocą,
nasi wielcy poprzednicy, można więc przypuszczać, że prawy filar uzyskał pierwsze przejście. Pole-
cam tę drogę w czasie ulewy, najlepiej dla krnąbrnej szkolnej wycieczki ze szkoły zawodowej, bądź
pyszałkowatych kandydatów na przewodników. Naprawdę pouczająca! UWAGA! także niebez-
pieczna!

Co do kontynuacji wycieczki, to Radek i pozostali odnaleźli się na dużej polanie, gdzie dłuższy
czas obnażali swe klaty łapiąc nieostrożnie ultrafiolet z kosmosu (uczestniczki wycieczki nie
chciały połapać ani przez chwilę tego ultrafioletu...). Zeszliśmy w kierunku doliny Koszarawy,
prowadząc obserwacje geologiczne, geomorfologiczne, a za sprawą obecnej i chętnej (do dzielenia
się wiedzą) Szalonki – także botaniczne. Kursanci mieli więc piękny wykład o zbiorowiskach roś lin-
nych, biotopach, typach lasu, antropogenicznych zmianach w krajobrazie przyrody ożywionej. Nawet
my – nieco starsi przewodnicy – nie udawaliśmy wielkiej znajomości rzeczy, wiernie s łuchając i
pytając o wszystko.

Po przejściu mostu (szosa z Jeleśni do Suchej) podążyliśmy lewym brzegiem Koszarawy,
gdzie znowu była geomorfologia i geologia praktyczna. Osiągnęliśmy kolejny most, opuszczając tu
koryto rzeki. Kontynuacją treści poznawczych było oglądanie ławic piaskowców z Mutnego,
widocznych przy szosie Jeleśnia – Żywiec, a obleganych właśnie przez miejscowych skałkowców.
Potem tylko piwo i odjazd z pobliskiego przystanku do Żywca.

Jednak najciekawszą geologię kursanci zobaczyli właśnie w Żywcu. Rzeki rozcinając dno
Kotliny Żywieckiej odsłaniają różne ciekawostki, efektowne nawet dla niegeologa. Szczegóły na
wykładach kursowych... (wstęp za niewielką odpłatnością mierzoną decylitrami Żywieckiego
Środka Płatniczego (skrót krajowy: ŻŚP, skrót międzynarodowy: BIER,  aktualny kurs: 1 dl BIER=
0.087 ECU).

A potem już wyjechaliśmy do różnych swych domów, napełniwszy wcześniej żołądki orien-
talnymi sałatkami w niewielkim barze niedaleko żywieckiego rynku.

Jeszcze wyjaśnienie anonsowane na początku niniejszego tekstu. Otóż liczba „44” jako ma-
giczna, historyczna i literacka zawsze mnie brała. Nawet numer mojego mieszkania jest właśnie taki.
Zresztą gdyby był inny, to nie jest pewne, czy mieszkanie zostałoby przez nas nabyte. O numerze
kodu pocztowego Gliwic nie muszę nawet wspominać , sami wiecie...

maj-lipiec ’98
Maciej

PS. Ten facet od liczby „czterdzieści i cztery” pisał: „...jestem milion i cierpię za miliony...”, czy
jakoś tak. Cholera, ja też cierpię, ale nie ZA MILIONY (za to się siedzi, nierzadko wygodnie i długo),
lecz Z BRAKU MILIONÓW. Czy ktoś  ma na to jakiś pomysł, środek, lekarstwo? Zastrzegam, że
takie pomysły, jak czasochłonna praca – mnie nie interesują.

WAKACJE ... i PO
WAKACJACH

Jak zwykle, to co miłe szybko się kończy,
choć tegoroczne lato nie rozpieszczało nas zbyt-
nio dobrą pogodą. Wracamy do pracy, do szkół
rozmaitych no i do wydawania kolejnych Mam-
muthusów. Na razie Redakcja nie zebrała je-
szcze zbyt wielu informacji o tym jak spędzali-
ście te wakacje. Tym niemniej parę osób złożyło
już zeznania na ten temat. I tak m.in.:
s Jelon z dziećmi była na Węgrzech w oko-

licach Miszkolca, na wschodniej Słowacji i w
Słowackim Raju. Ponadto Michał wraz z Kubą
Siudutem zaliczyli obóz żeglarski nad jez. Ży-
wieckim.
s Siuduty odbyły rejs "omegą" na Mazu-

rach, Maciek był z ekipą młodych w Alpach,
Ania na  rowerach i spływie kajakowym m.in. z
Raketą na Suwalszczyźnie, a na koniec wylądo-
wali na morzem Bałtyckim. Maciek będzie je-
szcze prowadził obóz w Tatrach Słowackich.
s Marek Turlej zwiedzał słowacki Beskid

Niski.
s Kajetan z rodziną zwiedzał Irlandię.
s Klucha zgodnie z planem zrealizował wy-

jazd na Kretę. Było 18 osób z całej Polski, a
wyjazd był podobno rewelacyjny i Klucha chęt-
nie otworzyłby nowy szlak obozów wędrownych
w tym rejonie.

Na odwrocie znajdziecie treść kilku mail'i,
które otrzymałem w odpowiedzi na apel o ze-
znania. Oczekuję dalszych wiadomości.

A jeśli chodzi o sprawy kołowe, to odbyło się
6 obozów górskich, w których uczestniczyły  64
osoby. Pozostał jeszcze 1 obóz w Tatrach Sło-
wackich, który zaplanowany jest na 2-gi tydzień
września (Paskuda i Siudut). Nie dotrwał nieste-
ty do końca obóz kursowy. Zła pogoda złamała
psyche kursantów i na Lasku nastąpiło rozwią-
zanie. Na temat powodów takiego obrotu spra-
wy warto będzie zapewne jeszcze podyskuto-
wać. Odbyło się już pierwsze zebranie. Ponadto
prawdopodobnie jeszcze we wrześniu odbędzie
się dokończenie remontu bacówki na Mędralo-
wej. Nad sprawą czuwa tym razem Grzesiek
Koźlicki.

Redakcja
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TO BÊDZIE

TO BY£OZ E-MAIL'i od HARNASI
> Jak tam nad morzem ? Wygrzaliście się ?

No jasne, wiało 7 st. Beauforta, chlapało z
góry (deszcz), z boku (bryzgi) i z dołu (kałuże).
Jednak zaliczyliśmy Słowiński Park Narodowy
k/Łeby z ruchomymi wydmami – bardzo porząd-
nymi, takoż Hel, Rozewie, żaglowiec flagowy
ZHP w Jastarni s.y. „Generał Zaruski” (tylko
oglądanie z keji), zwiedzanie s.y. „Dar Pomo-
rza” (zwiedzanie za pieniądze), mnóstwo grzy-
bów i smażonych ryb itd. Kuba wykonał hero-
icznie kąpiel – i przeżył.
> Maciek, napisz mi w dwóch zdaniach gdzie
i z kim byłeś w Alpach ?

Z Kanionem (Wojtek Grzesiok) i Kotleci-
kiem (Grzesiek Koźlicki) w masywie Berniny.
Zaliczony szczyt Piz Palü i Piz Bernina. Szcze-
góły w przyszłości (obszerny artykuł, już mam
pomysł). Po przejechaniu z Berniny do Courma-
jeur pod Mt. Blanc trafiliśmy w niepogodę. Ko-
munikat na 3 dni był zły, to skoczyliśmy do
Szwajcarii do moich przyjaciół i do domu. Ra-
zem niecałe 16 dób (nie, nie dup...A szkoda).

Pozdrowienia, Maciek Siudut

Ja podróżowałam z dziećmi po Węgrzech
(okolice Miszkolca) i Gemerze na Słowacji, a w
końcu byłam 4 dni w Dedinkach (śliczne miej-
sce). Było kapitalnie, jak za dawnych dobrych
czasów, zwiedziliśmy w sumie 6 jaskiń, mieliśmy
różne przygody (np. podróż stopem małym mi-
krobusem z Domicy do Pleszivca, gdzie kierow-
ca na górskiej serpentynie jechał chyba 100 km/
h., burza w górach (ale byliśmy w bezpiecznym
miejscu).

Zrobiliśmy też 4 ciekawe wycieczki górskie,
gdzie sama jeszcze nigdy nie byłam. Chcę napi-
sać na ten temat dłuższe opowiadanie. Dzieciom
się bardzo podobało.

Myślę o tym, żeby gdzieś za 2 lata jechać z
nimi w Czarnohorę albo Gorgany, bo już się chy-
ba będą nadawać. Z tym, że raczej nie z namio-
tem, tylko ze stałej bazy. Natomiast w przyszłym
roku pojechałabym z nimi na rowerach w Bie-
szczady.

Basia Zygmańska

Cześć Jacku,
Drużyna w składzie (alfabetycznie): Antoni-

ki, Siudy i Tomaszki przebywała wspólnie w Al-
pach Szwajcarskich, a następnie grzała stare
gnaty w słońcu Prowansji. Szczegóły nastąpią w
postaci relacji do MM.

Pozdrowienia, Przemek Siuda

Cześć!
Byliśmy 10 dni na Mazurach gdzie odwie-

dzili nas uczestnicy spływu Lidka, Ania (Maćko-
wa Ruda) i Raketa. A potem wypracowaliśmy
nową (?) formułę zwiedzenia Beskidu Wyspo-
wego w dwa dni: auto – Mszana – Lubogoszcz
– auto – Gruszowiec – Ćwilin – Śnieżnica –
auto – p.Rydza Śmigłego – Łopień – z powrotem
– Mogielica – auto. Dosyć zabawne. Pusto, zero
ludzi, zwierzyna, fioletowe trawy na halach, ma-
liny, tylko szałasów już nie ma.

Marta Kubiczek – Żaba

"Wierchuszka kołowa" (tzn. Prezes i ja) pła-
wiła się w kajaku na szlaku Kajki robiąc go pod
prąd. Szczegóły mogę podać na życzenie.

Od 4 do 19 września Machulicz i ja jedziemy
z wycieczką w Dolomity i Alpy Julijskie.

Darek Telinga

Przyznaję się że spędziłem dwa tygodnie na
Mazurach (pierwsza połowa sierpnia), a wiało
mocno, zdrowo, ale trochę słońca też było.

Poza tym zrobiłem dwa krótkie wypady w
Tatry: w czerwcu 3 dni 5 osób, w lipcu 4 dni 16
osób (w porywach). Na tym lipcowym wypa-
dzie mieliśmy przejście od Krzyżnego do Skraj-
nego Granatu przy padającym deszczu, mgle
(widoczność kilkanaście metrów) i dosyć niskiej
temperaturze. Przecieraliśmy trasę – na płatach
starego śniegu (świeżego też trochę było) nie
było śladów. Tego samego dnia w żlebie scho-
dzącym spod Małego Koziego Wierchu – Hono-
ratce – zdarzył się śmiertelny wypadek – 20
letnia dziewczyna spadła 100 m po pośliźnię-
ciu się na płacie śniegu. Dowiedzieliśmy się o
sprawie nad Czarnym Gąsienicowym, dzięki
mojemu swetrowi Harnasiowemu. Przechodzi-
ła obok nas para ludzi. Jeden zajrzał na blachę i
zapytał czy w Harnasiach działa jeszcze Mili-
metr, na co odpowiedziałem, że tak. Przekazuję
pozdrowienia na jego ręce od człowieka ze stu-
denckiego koła z Warszawy. Ci ludzie brali
udział w poszukiwaniach i opowiedzieli o wy-
padku.

Ten fakt spowodował, że cała grupa poczuła
jak blisko w górach może być  śmierć, nawet w
naszych Tatrach, w środku lata.

Prawdopodobnie jeszcze wybiorę się w naj-
bliższy weekend w Tatry, a we wrześniu na ty-
dzień w okolice Kazimierza na rower.

Pozdrawiam, Michał Spek  – Dźwiedź

To ja, Chomiś. Pozdrawiam serdecznie ze
Spitsbergenu. Jestem na 78 13'. Dookoła góry,
lodowców mało, gdyż to cieplejsza część wyspy.
Zaraz zaokrętuję się na statku rosyjskim
"Prof.Molchanow", aby dostać się w bardziej
dzikie i zimniejsze rejony (okolice polskiej stacji
w Harsundzie). Wczoraj w centrum osady spo-
tkałem renifera.

Do zobaczenia! Wojtek Mróz – CHOMIŚ

2 - 4.X.98
Ekskluzywny Rajd Górski

Miał być w Górach Świętokrzyskich, ale ze
względu na wybitnie „olewczy” stosunek do
sprawy kierownictwa wybranego ośrodka, zo-
stał przeniesiony do Suchej Beskidzkiej.

Tematyka ERG-u pozostaje bez zmian (za-
miast Łysej Góry będzie Diablak):

Zapowiada się, że będzie to pierwszy od
wielu lat naprawdę Ekskluzywny Rajd Górski
(noclegi w prawdziwym ośrodku wypoczynko-
wym, posiłki podane przy ustrojonych stołach i
prawdziwy zamek), choć miejsce bliskie i okoli-
ca znana.

Znane są już ceny wpisowego obejmujące-
go nocleg(i), posiłek, znaczek itp.:
Liczba noclegów: Jeden Dwa
Członkowie SKPG
(z opłaconą składką) 50 zł 80 zł
Sympatycy SKPG 55 zł 85 zł
Pozostali 60 zł 90 zł
Zniżki dla przyjeżdżających z grupą:
M liczącą minimum 10 osób - 100% czyli
prowadzący nie płaci nic
M liczącą 6-9 osób - 50%
Dodatkowych informacji udziela i zapisy przyj-
muje Anna „Paskuda” Pasek:
M osobiście
M telefon dom 230-43-68 po godz. 19
M telefon praca 203-30-73 lub 203-31-28
M email: paskuden@friko6.onet.pl

4 16 sierpnia poszło z dymem schronisko Prijut
11 na Elbrusie.
4 Aktualny domowy telefon Darka Telingi to
230-43-68, natomiast do Sławka Nowickiego
można dzwonić  pod numer: 270-50-25

Z ostatniej chwili: Chomiś wpadł w szpony białe-
go niedźwiedzia !

Czarownice,
wiedŸmy

 i czarownicy

MAMUTY NA ERG !
Redakcja oraz Jelon zapraszają na ERG-ową
trasę mamucią (można przyjechać z dziećmi lub
bez). Start w sobotę o godz. 10.30 z Krowiarek
(jest to godzina wyjścia, prosimy się nie
spóźniać). Jeśli będzie pogoda to zdobywamy
Babią, jeśli nie, to możemy np. zwiedzić skansen
w Zubrzycy i zrobić jakiś krótszy spacer. Zabie-
ramy przebrania i rekwizyty (miotły obowiązko-
we). Czekamy na zgłoszenia. Wpłat wpisowego
można dokonywać do nas lub bezpośrednio do
organizatorów.

Jacek Ginter
Basia Zygmańska
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PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis
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REMONT MÊDRALOWEJ
W weekend 11–13.09.98 odbył się kolejny,

trzeci już remont szałasu na Mędralowej. Nie-
stety, chętnych do roboty było jeszcze mniej niż
poprzednio. Zapewne miało na to również
wpływ nieco za późne ogłoszenie terminu wy-
jazdu. W rezultacie, w piątek wieczorem oprócz
Grześka Koźlickiego, mnie i Wiewióra, z którym
dojechaliśmy, na Wiewiórzysku zjawił się je-
szcze tylko Jeż. I w takim składzie (z synem
Wiewióra Jasiem) wyruszyliśmy w sobotę rano
na Mędralową objuczeni ok. 28 kg plecakami z
papą, narzędziami, listwami i gwoździami. Mimo
obciążenia nie mogliśmy się oprzeć zbieraniu po
drodze grzybów, których było naprawdę bardzo
dużo.

Koło szałasu zastaliśmy nieco innych
grzybiarzy – ekipę kilku młodych chłopaków
zbierających grzybki halucynogenne. Nie wda-
waliśmy się w rozmowy, tylko zabraliśmy się
do roboty, a tzw. grzybkarze zostawiwszy
swoje bety poszli zbierać.  Jak zwykle prace
dachowe wykonywał sam Wiewiór, a reszta
służyła do pomocy. Niestety, aby dokończyć
pokrycie zach. połaci dachu zabrakło jednej 8
metrowej (ponad 20 kg) rolki papy, która zosta-
ła na dole. Szkoda, że nie było tej jednej osoby
więcej.

Po powrocie na dół Wiewiór z rodziną,
która w międzyczasie dojechała, zjechał do Za-
woi, aby pokazać  się na imprezie pt. „Jesień
babiogórska”. Tymczasem dojechał Raketa z
Kolczastą, Lidką i Maćkiem Siudutem oraz
Żaby w komplecie. Po powrocie Wiewióra zje-
dliśmy zebrane grzyby, przyrządzone przez te-
ściową gospodarza, a potem imprezowaliśmy do
ok. 3 nad ranem.

W niedzielę w sześć osób ruszyliśmy po-
nownie na górę, zabierając brakującą papę i de-
ski do naprawy podłogi.

Na hali i w szałasie zastaliśmy inną ekipę
grzybkarzy. Waldek z Raketą i Grześkiem do-
kończyli pokrywanie dachu papą, a Maciek, Jeż
i ja zajęliśmy się podłogą. Trzeba było zerwać
kilka desek, oczyścić podłoże, aby nowe deski
nie stykały się z ziemią, wymienić  fragmenty
zbutwiałych legarów. Ponieważ przyniesionych
desek było za mało, resztę uzupełniliśmy na razie

prowizorycznie starym materiałem.
Tymczasem na halę dotarła Żaba z Agatką i Jola z Olą oraz ekipa znajomych Radka z Kędzierzy-

na. Ponieważ znajomi Radka zamierzali zostać na noc, więc zostawiliśmy im zrobienie porządków po
naszej robocie, gdyż zrobiła się godz. 17. Zabraliśmy też pół worka śmieci zebranych wokół bacówki.
Po drodze „dozbieraliśmy” drugą połowę worka. W ten sposób przy okazji zaliczyliśmy akcję sprzą-
tania świata. Sprawa śmieci na Mędralowej to zresztą osobna historia. Za bacówką znajduje się
spory śmietnik, który najlepiej byłoby zlikwidować. Część śmieci można by zresztą zutylizować na
miejscu, a resztę wynieść. Ale trzeba by do tego sporej ekipy z workami. I najlepiej byłoby to zrobić
za jednym zamachem, bo istnienie takiego śmietnika prowokuje do zostawiania śmieci.

Redakcja

04'98, Z KURSEM
czyli kolejny, dziwny wyjazd MSiuduta

Ciemno. To dlaczego ten idiota dzwoni ? Acha, to nie do pracy, to budzenie do PRZYJEMNO-
ŚCI. Jest dopiero 4.30, ale to ostatnia chwila, jeśli chcę zdążyć na Halę przed wyruszeniem ekipy w
góry. Jeśli nie zdążę, to nie będę wiedział, gdzie ich szukać i przesiedzę cały dzień na próżno. Fajnie,
ale organizm stawia opór, który nie ustępuje po spacerze do kuchni, napiciu się i przekąszeniu czegoś.
W środku śpię, na dworze parszywa pogoda, ciepło i bezsensownie. W dodatku gardło boli, nie pierw-
szy zresztą dzień. Z drugiej strony plecak prawie spakowany, a rodzina śpi twardo i nie wyrazi
swej niechęci do mojego tatrzańskiego wyjazdu. Szybki bilans argumentów za i przeciw wyjazdo-
wi – tych ostatnich jest więcej. Zresztą Belfegor deklarował, że podoła i w razie czego sam obs łuży
wyjazd kursowy. No to niech obsługuje, stary twardziel. Skąd u niego ta energia, przecież jego
metryka wygląda jeszcze gorzej od mojej. Z ulgą chowam się pod kołdrę i zasypiam. Odsypiam
zaległości, może potem poczuję się lepiej.

Istotnie,  pozbierałem się. Drogi suche, więc po południu pędzę autem do gór. U początku drogi z
Brzezin na Halę stoję przed siódmą wieczór. Muszę malowniczo wyglądać w koflachach, z wielkim
worem i przytroczonym doń czekanem na tle bezśnieżnego lasu i kocich łbów tworzących nawierzch-
nię jezdni. Nikt mnie jednak nie ogląda, gdyż nikt normalny nie włóczy się w taką pogodę i o takiej
porze po reglach. Ruszam powoli, klnąc w duchu obuwie jako żywo wymyślone do marszów po
śniegach i skałach. Ale to oszczędność  sił nie pozwoliła na zabranie drugich butów na dojście. Minął
ten czas, gdy plecak nie przekraczający 20 kilo skłonny byłem zaliczać do kategorii „lekki”. Obecnie
wagę taką traktuję jako górną granicę możliwości, w każdym razie możliwości psychicznych.

Sucha Woda tym razem nie jest sucha, żwawo pomyka korytem w zmienionym ostatnią powodzią
krajobrazie. Strome skarpy w wielu miejscach zostały podmyte i odsłaniają obecnie całkiem interesu-
jące profile utworów morenowych. W samym korycie też bałagan, pnie obalonych świerków rozrzu-
cone niczym zapałki wśród otoczaków wielkości biurka (porównanie dla robotników: wielkości fre-
zarki).

Pomykam i ja, czując wzrastającą wilgoć na plecach. Bywały wieczory kwietniowe w Tatrach
bardziej zimne. I bardziej śnieżne. O, przepraszam, pojawia się i śnieg. Początkowo jako parszywy
mokry lodzik między kamieniami drogi, niebawem już jako pełnoprawny utrudniacz, mokry, ciężki,
ustępujący przy każdym kroku spod nóg. Cholera, trudno mi dogodzić.  Mielę kochanymi koflachami
tę papkę, człapię po wyżłobionych kołami samochodu koleinach i próbuję przypomnieć sobie, jak
długo się idzie na Halę. Bo chyba dawniej było bliżej...

Pokonuję dodatkowe mostki zbudowane w miejscu, w którym drogę jezdną usunął lipcowy ży-
wioł bez śladu. Zaopatrzenie Murowańca odbywa się więc teraz dwoma autami górnym i dolnym
oraz jedną kolejką linową rozpiętą między pokaźnymi smrekami. Ciekawe, jak wpływa to na ceny
jedzenia na Hali. Potem mijam wreszcie tabor, zatrzymując się na chwilę. Dopiero teraz widzę wyra-
źnie, ile w górach jest śniegu. Niedawny opad zniknął zupełnie z podnóża, ale tutaj, 300 metrów wyżej
tworzy powłokę blisko metrowej grubości. Co będzie na szczytach ?

Hala. Mijam schronisko i docieram do Betlejemki. Nadal obrzydliwie mokro, chociaż w butach
sucho. Krajobraz zimowy, brak tylko ujemnej temperatury. Gdy zdejmuję wór w betlejemkowym
holu, zjawia się Belfegor. Uzyskuję informacje o stanie śniegów w górach, po czym ustalamy, że
cokolwiek ustalimy... jutro. Może zmrozi do rana ?

Jeszcze powitania z kursantami, którzy są czegoś zmęczeni i wilgotni. Buty mają jakieś takie
ciężkie, bo włóczyli się kilka godzin w wszechobecnej, białej mazi. Kolacyjka (rybki + chleb), wycie-
ranie stołu z oleju, który niczym szampan wytrysnął z puszki, hartowanie zębów połączone z inhala-
cjami amoniakalnymi, które gwarantuje stare, betlejemkowe szambo i do śpiwora.

Świt. Niezbyt wczesny. Sprawdzam pogodę i widzę, że jest. Różowości pełzną po niebie, dając
złudną nadzieję, że przymarzło, że może zazgrzyta pod butami. E, nie oszukujmy się, otwierałem nad
ranem okno otumaniony zaduchem, to wiem, czego się spodziewać. Zresztą Belfegor właśnie wraca
z dworu i potwierdza totalną wilgoć.

Budzimy, pakujemy, jemy, dzielimy ciężary do noszenia. W międzyczasie pogoda traci tęczowe
kolory, ciepła, lepka kołderka chmur okrywa niebo. Ale oczywiście wyruszamy. Długi sznureczek
ludzi, wszyscy raźno idą po umiejętności i jakąś tam tatrzańską przygodę. Popatrujemy po widocz-
nych jeszcze zboczach. Zawalone ciężkim, ale osiadłym już śniegiem, grożą jednak bezustannie. Nie
dochodzimy do Czarnego Stawu, decydujemy się na zbocze spadające z grani Małego Kościelca, po
prawej stronie od Karbu. Podchodzimy do skał poprzetykanych kosówką i zarządzamy ubieranie
sprzętu. Potem taktyka – rozpinanie poręczówek z podsyłaniem sprzętu pierwszemu, który je rozpi-
na, przemieszczanie się całej ekipy z zachowaniem zasad i ostrożności. Jeszcze krótki spicz z waż-
nym elementem: „Nie myś lcie sobie, że nabędziecie dzisiaj umiejętności i doświadczenia, które po-
zwala pewnie i samodzielnie chodzić  zimą po Stromych Górach. Ten wyjazd, to tylko pokaz mający
przybliżyć  wam, o co chodzi w takich górach zimą. Góry potrafią być bardzo groźne...” Stają mi
przed oczami Ci, których nie ma...

... cd str. 2
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TO BÊDZIE

TO BY£O
Prowadzi Kotlecik, ja pomykam za nim, dalej idą dziewczyny z dodatkowymi linami na plecach.

Mamy tego sporo, możemy rozwiesić na prawie całym stoku. Instruujemy, wyjaśniamy, jak zwykle w
takich razach. Belfegor tym razem wspaniałomyślnie został na końcu, rok temu ja marzłem zamyka-
jąc przydługi i zwyczajnie szybki (czyli potwornie powolny) pochód. Mija czas, powoli ubywa zbocza.
Tylko śnieg nic a nic się nie zmienia. Od góry do dna mokry, ciężki, luźny. „Przepadający” – jak by go
określił pan Staszek, mój dawny znajomy, wytrawny narciarz turysta, któremu niestraszne były żadne
tatrzańskie zbocza i który znał każdy rodzaj śniegu. Ten rodzaj zaliczał do wyjątkowo parszywych.
Noga przepada, nie znajdując płytko oparcia, a wyciągając ją z głębokiej dziury podnosi się na bucie
dodatkowy śnieżny ciężar. To nieźle wykańcza.

Żlebek zwęził się i nieco postromiał. Prowadzący dociąga do jakiejś skałki, wbija haka i melduje
zupełny koniec lin. Ekipa rozstawiona na całej długości poręczówki dosyła z dołu najniższy, właśnie
zdjęty i zwinięty sznur. Wszyscy jakoś tak zmarznięci, stoją bez życia i radości, postanawiam więc
rozerwać ich niewielkimi trudnościami. Przejmuję prowadzenie i wycinam wariant na jedną nikcze-
mnie łatwą skałkę, potem przez łan kosodrzewin na śniegi. Można się w najtrudniejszym miejscu (I+
albo nawet II !) omsknąć chyba prawie metr w dół i ...stanąć nogami na śniegu, ale mimo to wzrasta
niektórym adrenalina. Zresztą są tacy, co się „omskiwają”. Ja, niestety tego nie widzę, bo od dawna
tkwię w śniegach powyżej lasu kosodrzewin. Nawiasem mówiąc dżungla na skałach też jest poucza-
jąca, przedzieranie się przez mokre gałęzie ma mnóstwo uroku. No bo wcale nie jest zimniej. Nadal
panuje dużo powyżej zera Celsiusza, chwilami pada deszczyk. Przemoczone rękawice nie chłodzą
dłoni, musi być więc co najmniej plus osiem. Ładnie...Kwiecień w Tatrach...

Jest i pogodny akcent. Ale nie meteorologiczny, lecz towarzyski. Otóż dociera do mnie na stano-
wisko Michał, syn Belfegora. Hodowany bez litości przez ojca, łazi niczym zawodowiec w mokrych
śniegach i nie narzeka. Nogi obute w stare himalaje z rakami, to wszystko waży! Niejeden padłby już,
ale nie Belfegorowy syn. Na stanowisku jest już prócz Kotlecika i Ewy Piszanki jeden z kursantów.
Ten w pewnej chwili zwraca się do Michała z pytaniem-stwierdzeniem: „To ty często tak Z DZIAD-
KIEM chodzisz po górach?”. Wybuchamy śmiechem, Michał nawet nie zdążył się obruszyć, może
nawet nie zwrócił uwagi na szczegóły pytania...

Wreszcie wszyscy są na wierzchołku. Rozwieszamy nowy ciąg lin w kierunku żlebu, którym po
kolei wszyscy schodzą, pomagając sobie liną. Czekam, powoli marznę, w końcu likwiduję stanowisko
i schodzę jako ostatni. Na dole zwijamy cały mokry chłam i nie uruchomiwszy żadnej lawiny wraca-
my do Betlejemki. Udeptana ścieżka łącząca Czarny Staw Gąsienicowy z Halą nadal jest pusta.
Naprawdę, trzeba mieć źle w głowie, by chodzić w taką pogodę po Tatrach. Ale nie każdemu jest to
dane. Konstatuję sobie właśnie, że należę do wybrańców. Polepsza to humor, umiejscawia człowieka
na nowo w czasie i przestrzeni. A niech tam, co mi mokre ciuchy, nasiąknięta lina i zmęczenie.
Jestem wybrańcem.

Wszyscy się śpieszą z wyjściem na dół, do Zakopanego. Ja mam czas, auto beze mnie nie odje-
dzie. Więc zupka, przebieranie w suchszy komplet, staranne dopakowanie plecaka. Ruszam wraz z
Piszankami, którym Wadowice są bardziej po drodze do Krakowa, niż Gliwice, znów ulubiona droga
ku Brzezinom, kolejne mostki, kamienie zamiast śniegu, asfalt. Minął kolejny wyjazd w Tatry. Dziw-
ny, jak wszystkie dotychczasowe i wszystkie przyszłe.

Maciej

4 11-12.09 komisja w składzie Jacek Ginter,
Kajetan Kowalski i Ryszard Antonik przepy-
tała jedynego kursanta startującego w terminie
zerowym. Trasa wiodła z Soli przez Kłokocz,
Rycerkę i Jaworzynę na W. Raczę. Wygrała
jednogłośnie Komisja.

D Kolejny kurs przewodnicki odbędzie się pod
wodzą Grzegorza Koźlickiego - "Kotlecika". Po-
nieważ Grzegorz ma jeszcze mało doświadcze-
nia (w tym roku otrzymał blachę), a innych kan-
dydatów zabrakło, apelujemy do starszych kole-
gów o czynny udział w kursie – zwłaszcza w
wyjazdach – i pomoc merytoryczną w szkoleniu.
D Ciekawsze prelekcje na zebraniach Koła to:
Syria Marty Szalińskiej (27.10.98), Indonezja
Wojtka "Śliwy" Śliwińskiego (17.11.98), oraz re-
lacja z wyprawy na Denali (McKinley)Aśki
Mroczkiewicz-Sitarz i Jurka Sitarza (początek
listopada).
D 10-11.10 egzamin praktyczny I-szy termin.
D 24-25.10 egzamin praktyczny II-gi termin.
D 24.11 – Walne Zebranie.

WEEKEND W WYSPOWYM
Tegoroczne wakacje spędzałem trochę w południowych Niemczech, trochę w Szwajcarii i trochę

nad naszym morzem. Opiszę jednak zupełnie inny wakacyjny epizod. W weekend 5-6.08.98 zaliczy-
łem z Jolą jedną z niewielu już moich poważniejszych białych plam na mapie Beskidów: Szczebel i
Luboń w Beskidzie Wyspowym. Upalna, prawdziwie letnia pogoda nie sprzyjała może ostrym podej-
ściom jakie występują w tej grupie górskiej, ale na szczęście wiatr i zalesienie łagodziło efekty ter-
miczne. Ponadto przypominał mi się klimat letnich, wakacyjnych wędrówek po Beskidach Zacho-
dnich i Bieszczadach sprzed lat – po prostu klimat wakacji w górach. Są może lepsze pory roku do
wędrówki – np. jesień, kiedy niższa jest temperatura, mniejsza ilość owadów latających, więcej kolo-
rów. Są może góry ciekawsze krajobrazowo. A jednak – nie wiadomo dlaczego – zatęskniłem za
dłuższą wędrówką – może z jakimś obozem, właśnie po Beskidach. Może to intensywny zapach
letnich ziół, może sielskość małych przysiółków i wiosek, takich jak ta na przeł. Glisne, może letnia,
intensywna zieleń i lekka mgiełka w powietrzu, a może wspomnienia tych pierwszych wędrówek, w
czasie których odkrywało się te wszystkie wrażenia, kiedy wszystko to było czymś nowym i kiedy
rodziła się nasza fascynacja górami. I na szczęście, mimo iż widziało się już rzeczy o wiele bardziej
efektowne, piękne, imponujące, to pozostaje w człowieku wrażliwość na piękno rzeczy małych i
prostych.

Pewnie, że takich gór jak Beskidy jest w Europie na kopy. Niedawno byłem np. w takim Schwar-
cwaldzie – typowo beskidowatych górkach w pd/zach Niemczech. No, ale jak tu zapamiętać i za-
przyjaźnić  się ze szczytami o takich nazwach jak Rohrhardsberg, Herzogenhorn czy Hochkopf. Co
innego Jałowiec, Lubomir, Szczebel, czy Śnieżnica. Ile ładunku emocjonalnego tkwi w nazwach. Ile
to razy góry, na których nie byliśmy i które może nie miały w sobie nic nadzwyczajnego przyciągały
nas samym brzmieniem nazwy.

Ale nie zabrakło w czasie tej naszej wędrówki na Luboń i niepokojących akcentów. Otóż nagle
gdy odpoczywaliśmy w sielskim – jak wspomniałem – osiedlu Glisne, z góry, od strony Szczebla
usłyszeliśmy ryk motorów i zobaczyliśmy trzech jeźdźców rodem jakby z innego świata – w pstroka-
tych ubłoconych kombinezonach i kaskach na głowie. Zatrzymali się i zaczęli wymieniać uwagi czyja
maszyna jak „idzie” itp.

Ruszyliśmy w stronę Lubonia z obawą, że nasi jeźdźcy apokalipsy zmierzają w tę samą stronę.
Pod lasem zatrzymaliśmy się, aby coś zjeść i po chwili rzeczywiście ujrzeliśmy rzeczonych motokro-
sowców. Oczywiście nie omieszkali zademonstrować swoich możliwości omijając nas w niewielkiej
odległości, na pełnym gazie, czyniąc masę hałasu, kurzu i smrodu. Oczami wyobraźni ujrzałem od
razu ponurą wizję przyszłości, w której po górach szaleją na swych piekielnych maszynach całe
watahy podobnych „turystów” i w których tradycyjny piechur nie ma co szukać ciszy, spokoju

cd.F

„Czasem nawet ja świecę przykładem” –
oświadczył Jeż.

i świeżego powietrza. Kto wie, kto wie, bo oto
następnego dnia podchodząc z Krzeczowa na
Zębalową o mało nie rozjechało nas kolejnych
dwóch wyczynowców – jeden na motocyklu,
drugi na dziwacznym czterokołowym tereno-
wym pojeździe. Podobnych klientów widzieli-
śmy przecież jesienią ub. roku w paśmie Prehy-
by. Jedyna nadzieja w tym, że jest to sport zbyt
elitarny i kosztowny i nie zdobędzie szerszej po-
pularności.

Schronisko na Luboniu znałem jedynie z fo-
tografii. Zaskoczyło mnie może, że jest takie
malutkie. Za to jedyna 10-osobowa sala na pię-
trze wywarła bardzo miłe wrażenie. Ciekawy
jest też stojący obok przekaźnik telewizyjno-ra-
diowy kryty gontem.

Dowiadujemy się, że nie wiadomo jak długo
schronisko będzie jeszcze funkcjonować, gdyż
obecny kierownik zastanawia się nad rezygna-
cją gdzieś  pod koniec września, a znalezienie
nowego nie będzie łatwe. Ponoć zamknięcie
grozi też schronisku na Markowych Szczawi-
nach. To byłaby już naprawdę duża strata. W
schronisku oprócz nas zostaje na nocleg jeszcze
dwóch turystów. Tak w ogóle, ruch jest ponoć
bardzo mały.

W niedzielę schodzimy przez Luboń Mały, a
potem zamykamy pętelkę przez Zębalową i Kli-
mas. Szukam polany pod szczytem Zębalowej –
7 lat temu biwakowałem na niej – dziś całkiem
zarosła krzakami i choinkami. A w drodze po-
wrotnej wstępujemy jeszcze do pięknego ko-
ściółka w Tokarni.

Jacek Ginter

Z£OTE MYŒLI
„To ty często tak z dziadkiem chodzisz po
górach?” – kursant do Michała Zygmań-

skiego o Belfegorze, podczas szkolenia
tatrzańskiego.

***
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Listopad 98 SYRIA
Dlaczego akurat tam ? Bo mało ludzi tam było, a wydawnictw (przewodników) o tym kraju nie

ma. „Kraj widmo” – można by powiedzieć.
Z własnych dwutygodniowych podróży po Syrii mogę stwierdzić, że jest ona krajem bez-

piecznym (bardziej niż Polska), krajem ludzi kulturalnych, rodzinnych, życzliwych, serdecznych,
trzeźwych. Nie zauważyłam tam chamstwa, chuligaństwa, pijaństwa, kradzieży, bijatyk, przemo-
cy czy agresji.

Mimo ruchu samochodowego dużego i głośnego (klaksony to zjawisko wszechobecne na zasa-
dzie – kto głośniej i częściej trąbi, bardziej liczy się na drodze), trudnościach w przebieganiu przez
jezdnię (przejście nawet na pasach było rzeczą trudną) i jeżdżeniu bez zważania na przepisy
drogowe, nieraz zupełnymi zabytkami motoryzacji, nie zauważyłam żadnego wypadku czy więk-
szej stłuczki.

Jak można tam dojechać ? My jechaliśmy autokarem z Katowic do Stambułu i zaraz stamtąd,
około północy, dalszym autokarem do Antakii. Stamtąd są autobusy w stronę Syrii – głównie
Aleppo, my jechaliśmy przez góry do Latakii. Wariant rzadziej wybierany przez turystów. Łączna
podróż do Syrii z Polski zajmuje około 54 godziny.

Mając mało czasu zwiedzaliśmy Syrię dość intensywnie (do pracy wróciłam, żeby odpocząć).
Sieć  komunikacji samochodowej jest bardzo dobrze rozwinięta. Jeździliśmy luksusowymi autoka-
rami z klimatyzacją, obs ługą autobusu serwującą napoje i filmami arabskimi na video. Korzystali-
śmy też z oryginalnie wyglądających, bardzo kolorowych autobusów przystrojonych jak na karna-
wał. Pomnik wdzięczności należy się samochodom typu transit. Dla podróżujących w siódemkę
jedna taksówka syryjska jest w sam raz. Ceny były niskie: godzina jazdy za około 1zł, wynajęcie
minibusa – transita na 8 miejsc z kierowcą i przewodnikiem na dwie doby kosztuje osobę ok., 60zł.

Spaliśmy w hotelach za 5-9 zł od osoby w pokojach kilkuosobowych lub często na dachach
wyposażonych w łóżka, materace, toaletę + prysznic i światło.

Żywiliśmy się głównie owocami, przykładowo kilogram wybornych brzoskwiń lub winogron
kosztował ok. 2 zł, sałatkami warzywnymi, ichniejszym chlebem przypominającym podpłomyki,
pysznymi plackami serowymi, oraz narodową specjalnością – fele-fele (zwijany placek z warzy-
wami, kotlecikami sojowymi i sosami). Czasem kupowaliśmy słodycze – to głównie różne orzechy
w bardzo słodkich ciastach lub zalewach. Tu głębokie ukłony dla kuchni polskiej – nieraz rarytasem
wydawał nam się zwykły chleb czy chociażby ser. Tu trzeba targować się o wszystko bo warto i
można. Cena podana na początku z reguły malała dwukrotnie. To raj dla studentów, bo cena biletu
do muzeum jest nieraz dwudziestokrotnie mniejsza (konieczna ważna legitymacja ISCE), a mu-
zeum to standardowo 6$.

Co można tam zobaczyć ? Ruiny miast: Palmyra (II w. n. e), Dura Europos nad Eufratem (II-III
w.p.n.e.), Ugarit (III w.p.n.e.), gdzie powstał alfabet. Zamki krzyżowców, np. Crac de Chevaliers
(XII w. n.e.) oraz zamki arabskie. Meczety: największy to Omayad Mosgue w Damaszku. Staro-
żytne świątynie np. ruiny świątyni Isztar z VIII w.p.n.e. Cytadele – Aleppo. Bardzo ciekawe są
kryte bazary, z których słynie Damaszek i Aleppo. Klasztory katolickie w Maaluli, jedynym
miejscu, gdzie mówi się jeszcze biblijnym językiem aramejskim. Trudno wymienić wszystko. Są
przecież jeszcze ogromne drewniane koła nawadniające w Hamie, czy nowoczesna fabryka mebli
ogrodowych z tworzyw sztucznych zwiedzana przez nas w sobotę około 23:00.

Odnośnie języka to porozumiewaliśmy się po angielsku, francusku i rosyjsku. Poza tym warto
nauczyć się podstawowych zwrotów grzecznościowych po arabsku oraz koniecznie ich cyfr np. z
rejestracji samochodowych. Jest to bardzo przydatne przy zakupach. Swoją drogą co za perfidia
kryje się w nazywaniu naszych cyfr arabskimi.

Nie polecam kąpieli w Morzu Śródziemnym – woda i plaże są brudne.
A upały ? Zdaniem Tomka było po prostu „ciepło inaczej”. W Damaszku było 48C ale da się

to znieść, a nawet przyzwyczaić, tak jak do hałaśliwych modłów z meczetów pięć razy dziennie.
Gorąca ale sucha pustynia jest lepsza niż mniej upalne ale wilgotne wybrzeże.

Zmiana klimatu, wody i pożywienia zmuszała nas do częstych wizyt w toaletach stąd wynikło
hasło „papier toaletowy najlepszym przyjacielem Polaka w Syrii”. Dobrze, że Polska węglem
bogata.

Myślę, że warto jechać do Syrii, do tego kraju, gdzie nie ma jeszcze wycieczek z biur podróży
i gdzie jest tanio w porównaniu z naszym krajem, a zwiedzać jest naprawdę co.

Marta "Wapnisia" Szalińska

ERG 98
3–4.10.98

Jubileuszowy, 30-ty ERG był dość skromny
jeśli chodzi o frekwencję – przyjechały 23 osoby,
głównie mamuty z dziećmi. Z osób młodszych
byli jedynie organizatorzy: Paskuda i Darek oraz
Grzegorz Koźlicki i Szalonka. Pogoda nie była
zbyt przyjemna, ale mimo to mamuty zaliczyły
wycieczki w górach. Podgrupa Nowego, Toma-
szka i Przemka zdobyła Malorkę z chatki w So-
potni,  a Redakcja z Olą, Jelon z synami, Adaś
Bartyzel z córką i Zosia Piotrowska zeszli z Kro-
wiarek do skansenu w Zubrzycy i wrócili też
pieszo na Krowiarki i to drogą całkiem inną niż
w dół. Nawiasem biorąc często niegdyś uczę-
szczany przez nas zielony szlak jest obecnie bar-
dzo mylny i źle oznakowany, a na dodatek w
okolicach skansenu nie ma mostku przez dość
szeroki i rwący potok, a o tej porze roku prze-
prawa wpław jest raczej niezbyt miła. Skansen
jest czynny tylko do godz. 14.30, ale w praktyce
już o 14 zakończono działalność, a zwiedzanie go
z 30 osobową wycieczką młodzieży i przewo-
dniczką śpieszącą się do zakończenia pracy nie
było zbyt pouczające dla naszych pociech. W
okolicy nie ma też żadnego baru czy choćby bu-
fetu aby się posilić. Za to na terenie powyżej
skansenu (w stronę Krowiarek) montowanych
jest szereg obiektów, o które być może orawski
skansen będzie powiększony.

A wracając do ERG-u jako takiego, to po
obiadokolacji, która była szczerze mówiąc ra-
czej standardowa niż ekskluzywna – pomidoro-
wa i schabowy z kapustą, ok. godz. 20 zaczęła
się impreza zakończeniowa. Zgodnie z zapowie-
dziami tematem były czary i czarownice. Zaba-
wa prowadzona przez Paskudę i Darka była cał-
kiem sympatyczna.

Zdecydowaną większość nagród zdobyła
żona Tomaszka Aśka (za najlepszą miotłę i naj-
lepszą kreację czarownicy). W trakcie zabawy
uczestnicy podzielili się na dwie grupy: Dziku-
sy (szefował Przemek Siuda) i Pazerniaki (sze-
fem był Tomaszek) i przerzucali się zaklęciami
w stylu:
"Hokus pokus, czary mary niechaj Nowy bę-
dzie stary",
"Czary mary, hokus pokus, mamy płyn na po-
rost włosów"
"Kiedy Dzikus już nie może, nawet viagra nie
pomoże",
"Pazerniaki viagrę żarły lecz do baby nie do-

tarły",
Zgadywano też nazwy roś lin leczniczych i trujących na podstawie składu chemicznego (to tylko

Szalonka) i innych cech, wymyślano legendy o Diablaku itp.
A w niedzielę większość  odwiedziła karczmę Rzym i z powodu kiepskiej pogody wyruszyła

do domów. My odwiedziliśmy jeszcze Ślemień (resztki pieca hutniczego) i kościółki w Gilowicach i
Rychwałdzie.

Tak więc ERG odbył się, ale szkoda, że była to kameralna impreza mamutów, zamiast tak jak to
było zwykle integracyjna impreza dla młodszych, starszych, znajomych i uczestników obozów.
Zaważyły chyba na takim obrocie sprawy głównie dwie rzeczy: lokalizacja zakończenia na terenie
wszystkim dobrze znanym (na dodatek zmieniona w ostatniej chwili) oraz wysoka cena (swoją
drogą specjalnych luksusów za tę cenę nie otrzymaliśmy). Przyszli organizatorzy ERG-u powinni
te doświadczenia wziąć pod uwagę.

W imprezie uczestniczyli: Jacek Ginter z córką, Zosia Piotrowska, Stasiu Krawiec z żoną,
Basia Zygmańska z dziećmi, Rysiek Antonik z rodziną i znajomą, Kajetan Kowalski, Przemek
Siuda z synem, Tomaszek Piasecki z żoną, Grzegorz Koźlicki, Adam Bartyzel z córką, Iwona
Korlacka - Szalonka, Paskuda, Darek Telinga.

Redakcja
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TO BY£O
4 10-11.10 w pierwszym terminie egzaminu
praktycznego zdawało dwóch kursantów z
wynikiem 2:0 dla komisji, którą stanowili: Ma-
ciek Siudut, Rysiek Antonik, Jeży Capi. Egza-
min odbywał się w grupie Zabaw, a nocleg miał
miejsce na Pietraszonce.
4 24-25.10 komisja w składzie: Jacek Ginter,
Marta Kubiczek, Darek Telinga, Jeży Capi,
Maciek Siudut przemaglowała pięciu kursan-
tów z ostatecznym rezultatem 3:2 dla kursan-
tów. Zdali Jarek, Radek i Maciek. Egzamin
odbywał się na Lasku i Jałowcu. Dodatkową
ofiarą egzaminu był Darek Telinga, który zwich-
nął nogę – jak twierdzi – powalony odpowiedzia-
mi kursanta – i został unieruchomiony na kilka
tygodni.
4 3.11 Prelekcja Marty „Wapnisi” Majew-
skiej (do niedawna Szalińskiej) i Piotra Majew-
skiego (v-ce prezes AKT „Watra”) o wyjeździe
do Syrii, w którym uczestniczyli również Luśka i
Daniel Wadowscy.

MÓJ PIERWSZY WYJAZD Z W£ASNYM KURSEM
Pierwszy wyjazd kursowy odbył się ! A było to tak. Niechcący znalazłem się na dworcu PKP

w piątek przed odjazdem pociągu popołudniowego. Na peronie spotkałem przewodniczkę Szalon-
kę, która to jechała tak sobie w góry sama. Po krótszej chwili pojawiła się kursantka Kasia, a zaraz
za nią kursanci Tomek i Wojtek. Zapytani przeze mnie czy posiadają przy sobie latarki, bo prze-
cież wylądują w górach po zmroku, tylko spojrzeli po sobie i pokiwali głowami, że nie. Modliłem
się tylko, żeby Łysy nie pomyś lał sobie, że po co on ma brać latarkę, skoro jedzie z kursem.
Powierzyłem kursantów Szalonce. Poprosiłem ją tylko, że gdyby Łysy nie pojawił się na dworcu
w Pszczynie, to żeby zmieniła swoje plany i pojechała z kursem na Wlk. Raczę, no bo przecież
Łysy może zaspać na pociąg po godzinie 17-tej. I przepełniony wewnętrznym niepokojem wróci-
łem do domu. Przed spaniem zadzwoniłem na 900-tkę i zamówiłem budzenie, tak na wszelki
wypadek, bo nauczyłem się ignorować budzik; dzwoniącego natrętnie telefonu jeszcze nie.

Poszedłem spać. Rano na dworcu spotkałem Radka ze swoimi kursantami, którzy to jechali na
swój ostateczny termin egzaminu praktycznego. Po chwili pojawili się pierwsi kursanci i jedna  -tka
w liczbie trzy sztuki, to jest Beata, Tomek i Andrzej. A po dłuższej chwili pojawił się niejaki Kura,
który to podobno nie jeździ w góry !? Po drodze dobili do nas kursanci Kasia II i Michał. I w takim
składzie pojechaliśmy do Rajczy, z Rajczy do Rycerki, a stąd kursant Andrzej poprowadził nas na
„Podwiązkę”. Po skonsumowaniu paru gotowców i pokazaniu kursantom, że tak właśnie wygląda
bacówka, ruszyliśmy na Przysłop Potucki. Na miejscu kursanci poczęstowali szanowne grono
przewodnickie słodkościami i odbyło się panoramkowanie. Następnie po uprzednim ukierunko-
waniu kursantki Kasi II tzn.: „A teraz na piwo!”, ruszyliśmy na Przegibek. Na Przegibku obiadek
i w drogę na Rycerzową. W schronisku na Rycerzowej spotkaliśmy resztę wyjazdu kursowego z
Łysym. Rozpalamy ognisko, pieczemy kiełbaski z mizernym skutkiem tzn. ja, Kura i Łysy -
wszystkie kiełbaski wpadły nam do ogniska. Opowiadamy kursantom parę anegdot i dowcipów i
idziemy spać. Śpimy na tzw. glebie. Przed spaniem uczymy kurs noclegu w warunkach górskich,
tzn. noclegu typu przekładanego - przewodnik, kursantka, przewodnik, kursantka, przewodnik,
kursantka. Rano załapujemy się na dłuższe o godzinę spanie, no bo w nocy przesunięto czas.
Wstajemy, robimy wspólnie śniadanie. Tłumaczymy krótko z Łysym na czym polegają zasady
wspólnego jedzenia posiłków i bierzemy się do konsumpcji. Po śniadaniu opuszcza nas Kasia II z
Michałem z powodu złego samopoczucia. A my udajemy się w kierunku Muńcuła. Pogoda jest nie
za specjalna. Po drodze gubimy Łysego. Przez Muńcuł dochodzimy do Ujsoł. Tam spożywamy
obiad w restauracji „Myśliwska”. I jedziemy do Żywca. Tak zakończył się nasz pierwszy wyjazd
kursowy. Na tych stronach chciałem zdementować plotki, Kura jeździ w góry ! Bardzo dziękuję za
pomoc w poprowadzeniu tego wyjazdu koledze Kurze i Łysemu.

Ciekawe powiedzenie: Będąc na Bendoszce zapytałem kursantkę Kasię II, gdzie się znajduje-
my, na co ta krótko odpowiedziała: „No tu !!”

Grzegorz Koźlicki – „Kotlecik”

TO BÊDZIE
D 10.11 Słowacja – Kotlecik, Łysy, Buźka.
D 14.11 „Miscellanea Przewodnickie” w Cie-
szynie – informacje u Daniela Wadowskiego tel.
praca (033) 517-212 lub 517-130 w godz. 7-15.
D 17.11 Indonezja – slajdy Śliwy.
D 21-22.11 autokarówka kursu - patrz obok.
D 20-22.11 PIOSTUR w Andrychowie. Chęt-
ni powinni jak najszybciej skontaktować się z
Maćkiem Siudutem.
D 24.11.98 WALNE ZEBRANIE
D 1.12 Denali (McKinley) relacja z wyprawy
Aśki Mroczkiewicz-Sitarz i jej męża Jurka.
D 8.12 Jemen – prelekcja Jarka Jeziorskiego
„Kury”.
D 15.12 Kanada – prelekcja Magdy Marczak
(tzw. „polarnej” czyli szyjącej polary)
D 22.12 Wigilia Kołowa
Redakcja zastrzega, że terminy prelekcji ulegają
czasem zmianie. Zainteresowanych prosimy o
sprawdzanie aktualnych planów bądź w interne-
cie bądź u członków Rady.

KURS TATRZAÑSKI
Kurs przewodników tatrzańskich rozpo-

czął się w Gliwicach.
Warunki przyjęcia:
- wiek od 20 (chyba) do 40 lat,
- wykształcenie minimum średnie,
- zgoda lekarza.
Odpłatność  600 zł w dwóch ratach (pierw-

sza rata 300 zł) – obejmuje wykłady i materiały
szkoleniowe. W planie kursu m.in. dwie wy-
cieczki autokarowe (jedna na Słowację, druga
polskie Podtatrze) i tygodniowy „obóz” w Ta-
trach. Egzamin na wiosnę roku 2000.

Wykłady odbywają się w blokach sobot-
nio-niedzielnych raz lub dwa razy w miesiącu
(z przedstawionego planu wynika, że spotka-
nia przewidywane są mniej więcej co 3 tygo-
dnie) po 8 godzin dziennie. Wykłady nie są
obowiązkowe.

8 XI odbyły się „przesłuchania wstępne”.
Najbliższe spotkanie 28-29 XI o godzinie 10 w
lokalu TPG na gliwickim Rynku (naprzeciwko
oddziału PTTK) – można się na nim jeszcze
zapisać. Kierownikiem kursu jest Harnaś – Ja-
cek Bilski.

Informacje przekazał Darek Telinga

WYJAZDY KURSU
6-8. 11 Skalanka – Pietraszonka
21-22.11 autokarówka kursu po terenie upraw-
nień. Wyjazd w piątek po południu. Planowane
są dwa noclegi w PTSM w Żywcu i stamtąd
wycieczki. Grzegorz prosi chętnych do popro-
wadzenia autokarówki o zgłoszenia – (tel. 0602-
10-40-39).

CIEKAWOSTKI
EGZAMINACYJNE

1 – panoramka z Poprencinki: Masyw Lipow-
skiej zidentyfikowany jako Redykalny i Bora-
czy, a Muńcuł jako Lipowska !!!.
2 – sosna, świerk i jodła – okazuje się, że moż-
na je pomylić.
3 – panoramka z Jałowca: "...wiem co to jest, to
Żurawnica" – kursant wskazując na Grojec.

ZŁOTA MYŚL Z EGZAMINU
Bajer nie mający oparcia w wie-
dzy jest tylko bajerem, bajer poparty
wiedzą to sztuka przewodnicka.

Maciej Siudut

PIERWSZE 5 - LECIE MM
Za miesiąc 50-ty, jubileuszowy numer

MM i zarazem 5-cio lecie wydawnictwa. Z tej
okazji Redakcja przygotowuje Wam małą nie-
spodziankę. Ponadto zgodnie z obietnicą pla-
nowana jest wyjazdowa impreza jubileuszowa
w terminie najprawdopodobniej 5-6 lub 12-13
grudzień. Miejsce nie jest jeszcze znane.
Wszyscy dotychczasowi współautorzy Mam-
muthusa otrzymają specjalne zaproszenia. W
miarę wolnych miejsc Redakcja zaprasza rów-
nież czytelników i sympatyków pisma. Ponie-
waż nie będzie już możliwości przekazania
Wam informacji przez MM, zainteresowanych
proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub
tzw. emaliowany.

Ponadto Redakcja ogłasza konkurs na krótki
utwór wierszowany ku czci Mammuthusa i jego
jubileuszu. Najciekawsze, dostarczone do końca
listopada dzieła mogą zostać opublikowane, już
w numerze jubileuszowym.

Redakcja

W trakcie urodzinowej imprezy Jeża i Kol-
czastej 7-8.11.98 w Jeleśni, w której uczestni-
czyło spore grono harnasi dokonano częścio-
wej likwidacji śmietnika na Mędralowej. Śmieci
po uprzednim przepaleniu zostały zakopane.
Mróz i śnieg nie pozwolił na usunięcie wszyst-
kich śmieci. Na dokończenie tej pracy trzeba
poczekać do wiosny.

Przy okazji ustalono, że bacowanie przed-
świąteczne odbędzie się 19-20 XII właśnie na
Mędralowej i będzie Pierwszym Nieremonto-
wym Przedświątecznym Bacowaniem z Bigo-
sem – w końcu trzeba kiedyś skorzystać z efek-
tów swojej pracy.

Redakcja
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WSTÊPNIAK JUBILEUSZOWY
I któż by przypuszczał pięć lat temu, że

wytrwamy tak długo i ujrzymy 50-ty numer
Mammuthusa. A jednak ... Mimo okresów wąt-
pliwości MM ukazywał się regularnie, co mie-
siąc i docierał do Waszych rąk. Zas ługa w tym
nie tylko Redakcji, ale także wszystkich,
którzy tę zabawę wspierali finansowo oraz
tych, którzy współtworzyli pismo dostarczając
artykuły i informacje. Dziękuję również wszy-
stkim za bardzo potrzebne czasem Redakcji
słowa uznania i zachęty do kontynuowania
dzieła.

Trudno mi ocenić  na ile MM spełnił rolę
integrującą pokolenie mamutów SKPG. Trud-
no też powiedzieć ilu z Was zachęcił do po-
wrotu w góry i do odświeżenia kontaktów to-
warzyskich. Jeśli było trochę takich przypad-
ków, to o to właśnie chodziło. Na pewno udało
się natomiast utrwalić czarno na białym kawa-
łek historii, która w pamięci, po pewnym cza-
sie ulega zatarciu. Wystarczy wziąć archiwalne
numery MM, aby przypomnieć sobie gdzie to
był np. w 1996 Dzień Dziecka, albo ERG i jak
na tych imprezach było.

Wielu z Was MM zainspirował też do
spróbowania własnych sił w dziedzinie litera-
tury i do podzielenia się swoimi wrażeniami
z wypraw i wyjazdów.

Nie uległa w ciągu tych pięciu lat specjal-
nym zmianom forma graficzna pisma, gdyż
Redakcja osiągnęła już wiek, w którym ceni
sobie pewną stabilność i uważa, że należy po-
zostawić to co dobre takim jakim jest, zamiast
na siłę eksperymentować. Myślę, że i Wam,
jako czytelnikom też to nie przeszkadza. Ten
numer jest wyjątkowo nieco inny – bo w kolo-
rze i o podwójnej objętości. To pomys ł i zasłu-
ga (w sfinansowaniu tego pomysłu) Przemka
Siudy. W kolejnych numerach powrócimy do
standardu.

Czy MM przetrwa kolejne 5 lat – to trudno
powiedzieć . Jeśli przetrwa w nas chęć robienia
czegoś, spotykania się, wspólnego jeżdżenia w
góry, śpiewania, to pewnie tak.

Pozdrowienia dla wszystkich czytelników:
mamutów, niemamutów, dzieci mamutów
i dzieci niemamutów, krewnych i znajomych.

Wasza Redakcja

1. Pierwsze miejsce i nagrodę Złotego Mamu-
ta zdobył bezkonkurencyjnie Maciek Siudut,
który opublikował w MM 7 autorskich artyku-
łów.
2. Drugie miejsce zajęła Basia „Jelon” Zyg-
mańska, której Redakcja zaliczyła 4 artyku-
ły i 3 notatki.
3. Po 3 pełne artykuły napisali nieżyjący Ta-
dek Piotrowski, Krzysztof „Klucha” Klu-
szczyński oraz Magda Wróbel (Hassa).

RANKING AUTORÓW MM PIÊÆDZIESI¥T
Maciej Siudut

Pięćdziesiąt. To i mało i dużo. Mało, gdy
mowa o wzroście (w centymetrach) doros łego
człowieka, ilości alkoholu (w gramach) przypa-
dającego na „ryj” statystycznego Polaka, pręd-
kości (w kilometrach na godzinę) samochodu
innego niż Trabant i Syrena. Dużo, gdy mowa
o wadze (w kilogramach) plecaka noszonego na
własnych plecach, odległości (w metrach) do
pokonania na jeden z kilkunastu najwyższych
szczytów Ziemi. Dużo wreszcie, gdy mamy na
myśli ŚWIADOME I DOBROWOLNE, a przy
tym nie przynoszące dochodu wydanie kolej-
nych numerów czasopisemka.

Szanowna Jednoosobowa Redakcja z zapa-
łem godnym naprawdę tylko rzeczy pięknych
i nieprzydatnych, od pięciu lat raczy nasze ma-
mucio-kołowe środowisko informacjami, rela-
cjami, ciekawostkami. Dla wielu jest to obecnie
jedyny kontakt z Kołem, dla innych uzupełnie-
nie kontaktu sporadycznego, realizowanego
z okazji ERG-u, blachowania czy innej imprezy
SKPG. Pisemko, które powstało w czasie, gdy
nieźle funkcjonowała adresowana do czynnych,
młodszych członków Koła gazetka Jeża „Har-
naś Review”, było pomyślane jako uzupełnie-
nie luki pokoleniowej. Jacek s łusznie zauważył,
że starszym też coś się należy, a przy tym tematy

dla nich mogą mniej interesować kołową młodzież. Jak zauważył, tak i zrobił. Nie głosił wszem
i wobec swych planów, lecz po prostu przyniósł kiedyś gotowy numer pisemka.

Zostałem zaszczycony wręczeniem mi jednego egzemplarza. I jakkolwiek ciągle czuję się być
Harnasiem Aktywnym, jakkolwiek ciągle mam wspólne tematy z kolegami (a nawet koleżanka-
mi...) z nieco młodszego pokolenia, to wreszcie tematy „mamucie” nie są mi obce. Stanąłem wo-
bec problemu paraliterackiego wyżywania się na łamach DWÓCH czasopisemek. Ale to dało się
łatwo pokonać. Dla nas – młodych – pisałem o wyjeździe kursowym i dostarczałem redakcji
„HR”, dla nas – starych – pisałem o wakacjach z dzieckiem i żoną (własną), jeśli takowe miały
charakter turystyczny i dostarczałem redakcji „MM”. Ciągle przy tym miałem świadomość przeni-
kania się wzajemnego tematów młodych i starych, jak przenikają się wzajemnie oba pokolenia.

Zresztą gdy o pokoleniach mowa, to trzeba zauważyć, że tych „pokoleń” w SKPG było znacz-
nie więcej. Pokolenia zawsze identyfikowane były z rocznikiem kursu i dawniej potrafiły być
liczne. Jeśli ludzi w podobnym wieku, bo w wieku wynikającym wprost z ich obecności na stu-
diach dziennych wchodziło do Koła rocznie kilkunastu, to tworzyli siłę mogącą obsłużyć wielki
studencki rajd, zaryczeć  potężnym głosem „Javorinę” i skupić na sobie uwagę sporej części aka-
demickiego światka Gliwic  (nie jeden i nie jedna znaleźli dzięki temu swych życiowych partne-
rów, skutkiem czego nie muszą albo nie chcą i nie mogą już wyjeżdżać w góry...). Na zebraniu
kołowym pokolenia wcale nie trzymały się osobno; akcja letnia wymagająca do obsługi poszcze-
gólnych obozów po dwóch przewodników sprzyjała integracji międzypokoleniowej. No i wre-
szcie – nikt z najstarszych nawet Harnasi nie miał w latach siedemdziesiątych siwiejącej czupryny,
strzykania w krzyżu i pięćdziesiątki na karku. Przepływ informacji następował oczywistym kana-
łem „zebraniowym” i propagandą szeptaną. To i prasa nie była potrzebna, zresztą wydawanie nie
było w praktyce możliwe.

A tu nagle minęły śliczne młode lata. Usadowiony w foteliku turystycznym, przed stolikiem
turystycznym zastawionym turystycznymi naczyniami pełnymi strawy, spoglądając na malowni-
czy niczym fototapeta krajobraz lazurowego Morza Śródziemnego rozciągający się za campin-
giem turystycznym nuci taki niespodziewanie zmamucony Mamut dawne piosenki rajdowe. Gdy
zaś nadejdzie wieczór i białe światło turystycznej lampy gazowej obleje pobliże przyczepy cam-
pingowej, to westchnie ów Mamut, zapali mimo protestów żony/męża (niepotrzebne skreś lić)
archaiczną świeczkę i wpatrzony w jej płomień zanuci frazy wyciskające łzę: „...odeszły dziew-
częta, zostały wspomnienia, które goni wiatr...”, „...dawniej to człowiek miał głos...”, „... gdy nie
zostanie po mnie nic oprócz pożółkłych fotografii...”. I jeszcze bardziej zasmucony naleje sobie
do turystycznego kieliszka odrobinę dobrego trunku (więcej lekarz zabrania...), wychyli, uroni
łzę. A potem taki Mamut, gdy żona/mąż (niepotrzebne skreślić) nie patrzy, naleje sobie drugiego
i trzeciego, wychyli, poczuje opadające z mamuciego ciała futro i wstępującego weń Harnasiowe-
go Ducha z Harnasiową Fantazją. Pomyśli wtedy: „Trzeba znowu pojechać w góry, pokazać  tym
młodym, jak się biega po szczytach, jakie się plecaki dawniej nosiło, jak się klatę przed turystkami
wypina. A póki co, warto by dowiedzieć  się, co tam w Kole. Dobrze, że jutro koniec urlopu, wrócę
do domu, może już Mammuthus nowy nadszedł od Jacka”.

cd. str. 2F
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Tak więc są dwa tylko pokolenia: młodych, co chodzą, chociaż czasem nie chcą i starych, co
nie chodzą, chociaż czasem jeszcze chcą. Granica wiekowa nie istnieje, wszak Kajetan Wiecznie
Żywy chodzi mimo tak poważnego ... numeru blachy. A wielu blachowanych w ciągu ostatnich
kilku lat już nie wstępuje na turystyczny szlak.

Dla kogo więc „Mammuthus Montanus”? Wygląda na to, że dla jednych i drugich. Skoro
starsze wiekowo pisemko dla młodych obumarło, to „MM” musi przejąć i ten elektorat. Zresztą
taka jest wola ostatniego Walnego Zebrania SKPG.

Zacząłem górnolotnie, kontynuowałem historyczno–ironicznie. Niech więc będzie wolno mi
zakończyć ów tekst roszczeniowo. Otóż żądam wydawania w dalszym ciągu inkryminowanego
organu prasowego, powszechnego i nieskrępowanego dostępu do jego łamów dla Harnasi wszel-
kiej maści i wszelkiego numeru blach, wzmocnienia jego rangi w środowisku turystycznym SKPG
poprzez zwiększenie nakładu i w miarę możliwości objętości.

A Redakcji życzę tego samego, co pozostali czytelnicy Mammuthusa Montanusa; (zdrowie,
Jacku Ci się przyda, ale po co Ci aż tyle pieniędzy?)

28 listopada ‘98
Maciej

Z cyklu: Gawêdy Kluchy

TAJEMNICA SZKLANYCH BU£ECZEK
czyli historia autentyczna z mini-wyprawy kołowej do Kaszmiru

w 1979 roku (szlakiem: ZSRR, Iran, Afganistan, Pakistan, Kaszmir, Himalaje)
Osoby: Klucha  – Krzysztof Kluszczyński,

Wiewiór  – Jerzy Pawlikowski
Dugi  – Ryszard Białecki

O szklanym ekranie można przeczytać w prasie codziennej, o szklanych domach – w Żerom-
skim, o szklanych górach w skargach interesantów na urzędników albo we wspomnieniach hima-
laistów, ale – o szklanych bułeczkach? Nie, o szklanych bułeczkach nikt nie słyszał. Wielu wręcz
obrusza się i głośno przeczy: Nie ma! Nie prawda! Nie wierzę! Nie istnieją na świecie szklane
bułeczki!

Takich to właśnie niedowiarków sadza wokół siebie wieczorną porą przy ognisku Klucha i –
częstując herbatą z rumem – zaczyna snuć opowieść o pradawnej wyprawie Harnasiów w dalekie
Himalaje, zaczynając, jak to zwykle w bajce bywa – od s łów: Dawno, dawno temu... było sobie
trzech śmiałków Klucha, Wiewiór i Dugi, którzy zapragnęli zgłębić tajemnice Wschodu, ujrzeć
zaczarowane miejsca, ale przede wszystkim odnaleźć magiczny „kamień życia”, zapewniający
wieczną młodość (to ostatnie – jak można wnioskować na podstawie ich obecnego wyglądu –
udało im się tylko połowicznie).

Ich wędrówka trwała wiele tygodni. Przemierzali pustynie i morza, mijali miasta, przekraczali
wezbrane rzeki i wysokie pasma gór, by wreszcie – w czwartym tygodniu podróży – stanąć na
wysokiej przełęczy, skąd rozciągał się wspaniały i – zapierający dech w piersiach – widok na
rozległą kotlinę Kaszmiru. Podróżnym, delektującym się niezwykłym widokiem nawet przez
dłuższy okres czasu, nie groził jednak głód, albowiem – zgodnie z odwieczną tradycją – przełęcz
od świtu do zmroku była miejscem nieustannego jarmarku. Na ciągnących się wzdłuż drogi kra-
mach piętrzyły się przeróżne smakołyki, kusząc egzotycznym zapachem, niezwykłym wyglądem
i prawie zawsze – niezrozumiałą i trudną do wymówienia – nazwą. Wśród tej mnogości i różno-
rodności jadła, jedyną swojską, a przez to i najbezpieczniejszą strawą dla przybyszów z dalekiej
Europy, wydawały się bułeczki – krągłe, pachnące, z delikatnie przypaloną , lekko chropowatą
skórką, sprzedawane na prawie wszystkich straganach.

Wybór miejsca zakupu wydawał się nieistotny, albowiem wszystkie bułeczki o jednakowo
ciemnej i matowej skórce wydawały się pochodzić z tego samego źródła – najprawdopodobniej
z jedynego w okolicy pieca.

Wiewiór i Klucha przystanęli na chwilę przy pierwszym z brzegu kramie i gdy wysoki, młody
Hindus w czasie zaledwie 55 minut opuścił cenę z dziesięciu rupii za bułkę do 1 rupii za dziesięć
bułek – transakcja wydawała się przypieczętowana. I byłoby tak z pewnością wszędzie, ale nie
w Indiach, gdzie o cud i niezwykłe wydarzenia – zwłaszcza podczas handlowych negocjacji –
znacznie łatwiej, niż gdziekolwiek indziej na świecie.

Tak więc, gdy Klucha i Wiewiór zgodnie sięgnęli pod flanelowe koszule, a następnie pod
bawełniane podkoszulki, chcąc wyjąć z saszetek przypiętych dodatkowo dwoma agrafkami do
skóry na piersiach, potrzebną ilość rupii – na przeciwległym krańcu drogi wydarzyło się coś , co
nakazało im powstrzymać  się i podnieść głowy.

Był to niezwykły blask, który zalał nieoczekiwanie całą drogę, zmuszając wszystkich wędrow-
ców, starych i młodych, do przymrużenia powiek. Mechanizm zjawiska, z początku absolutnie
niewytłumaczalny, stał się po krótkiej chwili, gdy tylko oczy nieco przywykły do jasności, całkiem
zrozumiały. To promień, sunącego leniwie po nieboskłonie, słońca, dotarł wreszcie na kraniec
drogi i padł na stertę, ułożonych starannie w wysoką piramidę, bułeczek, należących do siedzące-
go nieruchomo ze skrzyżowanymi nogami, dostojnego siwego starca w wielkim turbanie na gło-
wie.

Istota zagadkowego zjawiska tkwiła w zaskakująco jasnych i lśniących powierzchniach, ofe-
rowanych przez niego bułeczek, które załamując i odbijając pod różnymi kątami padające promie-
nie słońca błyszczały jak najwspanialsze i najwyższej czystości brylanty. Patrząc na nie trudno

było oprzeć  się wrażeniu, że świecą jakimś
własnym, wewnętrznym, nierealnym światłem.

Klucha i Wiewiór stali jak wryci, śledząc
pełną piękna, subtelną i czarowną grę słonecz-
nych promieni na gładkich i szklanych – tak,
SZKLANYCH – powierzchniach bułeczek.
Tylko to słowo: SZKLANE wydawało się wła-
ściwe i tylko ono było w stanie oddać istotę
niepowtarzalnego i fascynującego zjawiska
optycznego. Nic dziwnego, że porzucając
kram młodego Hindusa i ruszając w kierunku
majestatycznego starca z wzrokiem, utkwio-
nym w bułeczki, Wiewiór potknął się, a upada-
jąc, pociągnął za sobą Kluchę.

Gdy oszołomieni upadkiem podnieśli się
wreszcie z ziemi, a wzbity w powietrze kurz
nieco opadł, oczom im ukazał się widok, będą-
cy rozwiązaniem trapiącej ich zagadki. Oto sę-
dziwy starzec jak zaklęty sięgnął po kolejną
bułeczkę, a splunąwszy obficie na jej czubek,
z namaszczeniem polerował rękawem kaftana,
aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
W taki oto sposób na oczach wędrowców roz-
wiązała się tajemnica cudownych bułeczek.

Cóż, Wiewiór i Klucha – choć trzeba przy-
znać , że z niejakim żalem – zawrócili w pół
drogi, stając się wkrótce właścicielami najbar-
dziej szarych i najbardziej matowych, spośród
wszystkich, wystawionych na straganach, bu-
łeczek. Zajadali je ze smakiem, gdy na końcu
drogi ukazała się postać Dugiego, który – jak
to Dugi – lubił chadzać  swoimi własnymi
ścieżkami.

– Ha! ha! ha! – zaśmiał się głośno – Jakie
brzydkie bułeczki. Popatrzcie na moją!

W dłoniach Dugiego błyszczała, nieco już
nadgryziona, szklana bułeczka. Sądząc po wy-
sokim połysku, musiała pochodzić z samego
wierzchołka piramidy. Klucha i Wiewiór zgo-
dnie orzekli, że taka powierzchnia wymagała
co najmniej cztero- bądź pięciokrotnego pole-
rowania.

Bez odpowiedzi pozostawało jednak wciąż
dręczące pytanie: A co z tajemną mocą szkla-
nych bułeczek? Odpowiedź przyszła sama po
szczęśliwym powrocie wędrowców do domu.
Przyjaciele Dugiego podkreślali, że w jego
oczach zagościł niezwykły blask, jakiego
wcześniej z pewnością nie miał. Również i te-
raz, po całonocnych „kołowych” imprezach,
gdy oczy wszystkich uczestników zaczynają
mętnieć, oczy Dugiego – wręcz przeciwnie –
stają się świecące i radośnie szkliste.

Krzysztof Kluszczyński
Drogiemu Redaktorowi Jackowi z wyraza-

mi głębokiej wdzięczności za podjęte dzieło
edycji Mammuthusa Montanusa – dary pióra
i piórka składają wszystkie Kluchy.
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Portret Mamuta w wykonaniu Oli Ginter
specjalnie do 50 numeru Mammuthusa.

DZIECI  MAMUTÓW  – SPECJALNIE DLA MAMMUTHUSA
Góry
Dla kogoś
parę metrów
nierównego terenu
A dla mnie
Najcudowniejsze miejsce,
w które mogę uciec
zawsze gdy mi źle
Gdy cztery ściany
pokoju stają się
za ciasne
Gdy samochody warczą
za głośno
a ulice wydają się
jakieś obce
poplątane
Góry
Najpiękniejsze miejsce
na ziemi ...

Julia Kluszczyńska

TO BÊDZIETO BY£O
W Rada zapowiedziała powołanie Animalne-
go Koła Sympatyków Harnasi „Kierdel” (to
nazwa robocza), którego prezesem został Kla-
kier, a na członków kandydują już Mada Kol-
czastej i Kicica Siudutów. Czekamy na następ-
ne zgłoszenia.
W 12-13.12 Trwa Jubileusz Mammuthusa na
Maciejowej, natomiast kursanci z Belfegorem i
Nowym odbywają szkolenie z ratownictwa
u Coghenów w Podlesicach.
W 15.12 Kanada – prelekcja Magdy Marczak.
W 22.12 Wigilia Kołowa.

4 20-22.11 Piostur w Andrychowie oglądali
Gintery, Siuduty, Wadowscy, Bystry z żoną,
Paskuda, Darek, Kotlecik. Relacja w MM51.
4 29-30.11 Wyjazd kursu na Pilsko z nocle-
giem pod Wytrzyszczonem (było 5 kursantów).
4 1.12 pierwsze zebranie pod wodzą nowej
Rady okraszone zostało m.in. nową edycją
slajdowego konkursu Radka na „nadprzewo-
dnika” oraz prelekcją Aśki i Jurka Sitarzów
o wyprawie na Denali (McKinley).
4 6.12 Mikołajki Kołowe w Lachowicach
połączone z wyjazdowym zebraniem nowej
Rady.

WALNE ZEBRANIE 98
24.11.1998

No i doszło do tego do czego musiało
i chyba powinno dojść. Władzę w Kole przeję-
li młodzi. Ale zacznijmy od początku. Walne
odbyło się w tym roku nietypowo, na Wydziale
Budownictwa, gdyż studenci Automatyki oka-
zali się tak pilni, że pozajmowali wszystkie
sale od rana do późnego wieczora. Zebraniu
przewodniczył Zbyszek „Lekasz” Wygoda,
a na sali zgromadziło się ok. 50 harnasi. Trady-
cyjnie odczytano sprawozdania Rady i Komisji
Rewizyjnej. W tym ostatnim Komisja wytknę-
ła Radzie jak zwykle wszystko co dało się wy-
tknąć. Odbyła się też kolejna już dyskusja nad
propozycją Rady przekształcenia Koła w sto-
warzyszenie. I po raz kolejny uznano, że krok
taki będzie miał więcej minusów niż plusów,
zwłaszcza przy obecnej nikłej działalności ści-
śle przewodnickiej. Wniosek Rady był zresztą
tak sformułowany, że nie doszło do głosowania
nad propozycją. Nie przeszedł też wniosek
o podwyższenie składki z 15 do 25 zł, gdyż jak
stwierdziła Komisja Rewizyjna przy niskiej
ściągalności składki (ok. 30 na 80) nie ma to
sensu. Przeszedł natomiast zgłoszony zaraz
potem wniosek o podwyższenie składki do 20
zł.

Rozpatrzono też odwołanie (drugie już)
Aśki Delawskiej („Wiewiórki”) od decyzji
skreślenia z listy członków Koła. W rezultacie
Walne uchyliło decyzję.

Wreszcie doszło do najważniejszej części
zebrania – wyboru nowych władz. Okazało się,
że jest dwóch kandydatów na prezesa – Artur
„Łysy” Olchawa oraz Radek Truś. Po głosowa-
niu okazało się, że niewielką ilością głosów
zwyciężył jednak Artur. Ustalono, że przegra-
ny kandydat na prezesa może kandydować do
Rady. W rezultacie mamy następujący skład
Rady:

ARTUR OLCHAWA – Prezes
k Radek Truś  – v-ce prezes d/s szkolenia
k Wojciech „Buźka” Jamróz – skarbnik
k Iza „Smok” Włodarczyk – sekretarz
k Łukasz „Leksikon” Suma
k Daniel Węcel
k Grzegorz „Kotlecik” Koźlicki.

Dotychczasowi etatowi rewizjoniści Nowy
i Jacek Ginter zrezygnowali z dalszego i tak
nieskutecznego krytykanctwa i Komisja Rewi-
zyjna wybrana została tym razem w następują-
cym składzie:
k Sławek Nowicki – przewodniczący
k Darek Telinga
k Jerzy Capi

W tym roku przyznano niewiele nagród,
nie powiększyła się też lista członków honoro-
wych.

Po przerwie na pączki i napoje oraz luźne
rozmowy nastąpiło krótkie expose nowego
prezesa, który zwrócił m.in. uwagę na koniecz-
ność  współpracy między młodymi i starszymi
przewodnikami. Potem zrobiło się już tak
późno, że zaplanowane przedstawienie przez
Zbyszka „Lekasza” nowych przepisów o prze-
wodnictwie odłożono na jedno z grudniowych
zebrań.

Należy natomiast wspomnieć, iż istnieje
jednorazowa możliwość nadania uprawnień
państwowych tym przewodnikom studenckim,

którzy wyrażą taką chęć. Zainteresowani powinni zasięgać informacji – najlepiej u Radka Trusia
(tel. 231-11-80) lub Zbyszka Wygody (tel. 238-92-33).

Reasumując, tak jak wspomniałem na początku, władzę przejęła młodzież – w tym cała czwór-
ka z ostatniego blachowania. Jedyną osobą doświadczoną w Radzie jest Radek, choć Leksikon
i Daniel pełnili już funkcje w poprzedniej kadencji, a Buźka sprawował od połowy kadencji funk-
cję skarbnika (po rezygnacji Jeża). Wydaje się, że zarówno prezes, jak i członkowie Rady mają
wiele chęci i pomysłów, aby coś zrobić i spróbują przełamać dający się zauważyć marazm.

Życzymy im, aby im się powiodło i aby nadzorująca ich Komisja Rewizyjna nie musiała ko-
rzystać ze wzoru tegorocznego sprawozdania. Zachęcamy też starszych kolegów, aby wsparli
działania nowej ekipy rządzącej choćby radą, doświadczeniem i uczestnictwem w życiu Koła,
w wyjazdach, zebraniach, prelekcjach.

Redakcja

MIKO£AJKI  NOWEJ  RADY  W  LACHOWICACH
5–6 grudnia odbyło się wyjazdowe spotkanie nowej Rady w chatce w Lachowicach, mające na

celu dyskusję nad programem i metodami działania. Obecni byli: prezes – Artur Olchawa, Radek
Truś , Grzegorz Koźlicki, Iza Włodarczyk, a spoza Rady Szalonka i Chomiś. Radek i Grzegorz
zajęli się problemem dostosowania programu kursu do aktualnych przepisów dotyczących kursów
przewodnickich. Dyskutowano też nad wskrzeszeniem autentycznego szkolenia wewnętrznego na
zebraniach. Podniesiono też  postulowany od dawna przez Komisję Rewizyjną problem spopula-
ryzowania Koła w środowisku akademickim. Jednym z pomys łów w tym temacie ma być cykl
prelekcji ze slajdami – na razie w akademiku Prezesa. Pierwszą taką prelekcją będzie – przedsta-
wiana już na zebraniu – opowieść Kury (Jarosław Jeziorski) o jego wyprawie do Jemenu.

Dyskutowano też o Akcji Lato i ustalono,
że w tym roku ulegnie zmianie system organiza-
cji obozów. Obok stosowanego w ostatnich la-
tach systemu planowania i zgłaszania obozów
przez chętnych do prowadzenia przewodników,
zostaną zaproponowane, tak jak to było dawniej
obozy zaplanowane przez Radę.

Redakcja

„Chciałbym odwrócić Klakiera
ogonem” – rozpoczął swą wypo-
wiedź w dyskusji na Walnym Kajetan.
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Pierwszy i najliczniejszy Miko³aj w Zaolzian-
ce 1994 – Boguś i Bożena Krztoń, Jola Wolińska,
Magda Sianos, Kocio z gitarą.
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Miko³aj 1997 w Ustroniu – w roli głównej Mariusz Hantke.

3-ci Rajd Œladami Mamuta 1996 – rozpoczęli-
śmy jak przystało na Mamutów śniadaniem w karcz-
mie w Suchej.

Dzieñ Dziecka 1998 w Podlesicach  i jego organizator
Marek Zygmański „Belfegor” wśród uczestników.

XXX lecie SKPG – Wêgierska Górka 1997 – zdjęcie „strażackie” na
Hali Radziechowskiej.

XXX lecie SKPG – narada organizatorów, Ja-
cek Ginter, Rysiek Antonik, Maciek Siudut.Dzieñ Dziecka 1998

Podlesice – Kuba Siudut
podczas zabawy na linie.

XXX lecie SKPG – fragment osi czasu na Hali Radziechow-
skiej: Jurek Sarna, Jasiu Kowalik, Romek Strzeszewski, Janusz
Mańka, Jacek Ginter, Bogdan Ikoniak, Basia Kotynia, Rysiu
Borek, Jurek Kotynia, Tomaszek Piasecki. Zdjęcia:J.Ginter, M.Siudut, J.Mroczek

Miko³aj w Zaolziance 1994 – bal przebierańców.
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JAK MAMMUTHUS
NABIERA£ KOLORÓW

czyli parê s³ów o
jubileuszu

50 - ty specjalny numer Mammuthusa miał
być zamknięty do końca listopada tak, aby
mógł się ukazać w podwójnej objętości i w ko-
lorze na wyjazdowej imprezie jubileuszowej,
12 grudnia na Maciejowej. Tymczasem jeszcze
w niedzielę 30 listopada Redakcja nie miała
kompletu obiecanych materiałów. Niejaki Siu-
dut dosłał obiecany artykuł w poniedziałek
rano, ale za to Klucha miał dostarczyć artykuł,
rysunek i wiersz Julii w poniedziałek wieczo-
rem, po powrocie ze swojego jubileuszu 25 le-
cia kariery naukowej w Gliwicach. Na wszelki
wypadek Redakcja przygotowała jakieś mate-
riały zastępcze, tym niemniej cały czas nie mo-
gła dokonać  ostatecznego rozmieszczenia i
składu numeru, licząc jednak na tak znamienite-
go autora jak profesor Klucha. Około godz. 20
Redakcja zaczęła wykonywać telefony do rze-
czonego Kluchy. Najpierw co godzinę, potem
co pół, a przed północą co 15 minut. Niestety, u
Kluchów nikogo nie było. Zrezygnowana Re-
dakcja wzięła kąpiel i wskoczyła w strój wie-
czorowy czyli piżamę, gdy nagle o godz. 0.30
zadzwonił dzwonek domofonu i odezwał się
profesor z żoną.

Jakże było nie przyjąć profesorostwa na-
wet o tak dziwnej porze. I tak oto dotarł do
Redakcji oczekiwany artykuł, wiersz córki
profesora oraz rysunek Piotra. Na gorąco doko-
naliśmy jeszcze z autorem szybkiej korekty te-
kstu, a ostatecznego składu Redakcja dokonała
już następnego dnia w pracy. Wreszcie, drogą
elektroniczną wydruk Mammuthusa w forma-
cie postsciptowym powędrował do Przemka.
Gdzie konkretnie, tego Redakcja dokładnie nie
wie, gdyż ten ostatni przemieszczał się między
Bydgoszczą, Wrocławiem a Gliwicami.

Wydruk próbny wypadł podobno dobrze,
ale w czwartek przed planowaną imprezą,
Przemek zadzwonił zdziwiony, że wprawdzie
elementy graficzne wyszły na kolorowo, ale

wszystkie zdjęcia są ... czarno –
białe. Było za późno aby doko-
nać całej operacji jeszcze raz,
więc zdecydowaliśmy, że Mam-
muthus ukaże się na Maciejowej
w wersji próbnej, nie do końca
kolorowej. I tak też się stało.
Uznaliśmy nawet, że te dwadzie-
ścia kilka egzemplarzy może stać
się za jakiś czas prawdziwym rarytasem dla bibliofilów. Niektórzy zastanawiali się nawet, jaką
cenę będą mogli podyktować nieobecnemu na imprezie Jasiowi Kowalikowi.

Uczestnicy imprezy zjeżdżali się na Maciejową w sobotę od godzin południowych. Zima
trzymała jeszcze nieźle i ci co wzięli narty nie żałowali. Oficjalna część imprezy rozpoczęła się po
godz. 19 przedstawieniem jubileuszowego Mammuthusa. Autorzy największej liczby artykułów
otrzymali nagrody – Maciek Siudut Złotego Mamuta (a właściwie szkielet mamuta) do samodziel-
nego montażu i pomalowania, Jelon –
„Jaja Mamuta w połówkach – słodzone”,
Klucha (niestety nieobecny) – „Kiełki
młodych mamutów”. Odczytano na głos
główne artykuły MM50, a potem był tort
z mamutem, szampan, śpiewanie, rozmo-
wy i opowieści trwające do 2 - giej w nocy.

Ostateczna wersja MM50 ukazała przed Świętami, na zebraniu Wigilijnym.
Uczestnicy imprezy: Redakcja z rodziną, Siuduty bez Kuby, Jelon, Jola Wolińska, Kotlecik i

trzy Piszanki z Andrzejem, Aśka Mroczkiewicz-Sitarz z Jurkiem, Przemek Siuda, Paskuda, Rake-
ta, Lidka, Waldek Żabowy, Radek Truś, Adam Bartyzel, Tomek i Olga z Warszawy (Tomek jest
przewodnikiem i stara się o przyjęcie do naszego Koła). W sumie 23 osoby.

Redakcja

Iza W³odarczykGrzegorz KoŸlicki
Prezes - Artur Olchawa

Radek Truœ

Wojciech "BuŸka" Jamróz

NOWA RADA KO£A

Daniel Wêcel

Wraz z nową Radą pojawiły się nowe
zwyczaje na zebraniach – po pierwsze
zebrania zaczynają się bardziej punktu-
alnie, poza tym można się poczęstować
dyżurną herbatą, a ponadto wprowadzo-
no elementy programowe, takie jak ko-
lejna edycja Radkowego konkursu na
„nadprzewodnika” polegającego na od-
gadywaniu zagadek ilustrowanych slaj-
dami. Osoba, która pierwsza odpowie
prawidłowo otrzymuje punkty, które
sumują się na kolejnych zebraniach. Po-
stanowiono też zmusić przewodnickie
towarzystwo do opracowania krótkich
10-15 min. prelekcji na dowolny temat.
W planie są też dłuższe prelekcje ilustro-
wane slajdami. Zapowiada się więc, że
zebrania nie będą nudne i warto będzie
wpaść w dowolnym terminie, nie tylko
po to, aby coś załatwić ze znajomymi. £ukasz "Leksikon" Suma

PLAN IMPREZ SKPG 1999r.
12-14.02 – Bal przebierańców oraz Quadrathlon (Igrzyska Przewodnickie) - impreza organizowa-

na wspólnie z SKPB Katowice na Karkoszczonce.
26-28.02– BLACHOWANIE na Koziej Górze.
12-14.03– Przejście kondycyjne Kursu – II termin.
19-21.03– XIV Rajd Na Powitanie Wiosny.
26-28.03– Niedziela Palmowa z Łysym Prezesem (też rowery !).
2-5.04 – Rajd Wielkanocny na Słowacji.
9-11.04 – Szkolenie tatrzańskie dla kursu i nie tylko.
16-18.04– Rajd Śladami Mamuta.
23-25.04 – Autokarówka (?); Śpiewogranie na Górowej - organizowane przez SKPB Katowice.
30.04 - 3.05 – Rajd Pierwszomajowy – Beskid Niski (też Słowacja, też rowery).
7-9.05 – Impreza Na Orientację nie tylko dla kursu.
14-16.05– Rajd Jurajski (też rowery).
21-23.05– Beskid Makowski.
28-30.05– Florajd z Chomisiem – Babia Góra.
1.06 – Majówka.
11-13.06– Podsumowanie Półroczne.
20.06 – Śląska Niedziela – Tarnowskie Góry i okolice.

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BY£O

TO BÊDZIE
f 12.01 prelekcja „ALPY – BERNINA
(z MSiudutem)” - Grześ  „Kotlecik” Koźlicki &
Wojtek „Kanion” Grzesiok.
f 15-17.01 PRZEJŚCIE KONDYCYJNE
KURSU – meta utajniona przed kursantami –
informacje u kierownika kursu lub Redakcji.
f 19.01 prelekcja „SPITSBERGEN ’98” –
Wojtek „Chomiś” Mróz.
f 26.01 prelekcja  „GÓRY KRETY– LEVKA
ORI” – Krzysztof „Klucha” Kluszczyński.
f W planach dalszych prelekcje:
– „Cerkwie za południową granicą” – Tomek
Dybała - Warszawa.
– „Rowerem do Egiptu” – Wojtek Żurek – Wro-
cław.
– „TUNEZJA”  – Iwona „Szalonka” Korlacka

„A Siudut ma coś czerwonego
między nogami” – zauważyła Pasku-
da w Nowy Rok pod Żurawnicą. (Co to
było wyjaśni zdjęcie w następnym nume-
rze).

„Na razie pracuję nad tym,
żeby nie pracować” – zwierzył
się Maciek Siudut.

4 Nie doszło w tym roku do zorganizowania
mamuciego Mikołaja, gdyż Basia i Marek Zyg-
mańscy nie mogli zorganizować imprezy. A
może warto byłoby pomyśleć o zmianie cha-
rakteru tego spotkania ? Część dzieci mamutów
wyrosła już z tego typu tematów, może więc
warto byłoby nie rezygnując ze wspólnego
spotkania, zaproponować coś nowego.
4 17-19.12 Pierwsze Nieremontowe, Dam-
sko–Męskie Przedświąteczne Bacowanie
z Nieprzebraną Ilością Bigosu – Mędralowa.
Byli: Żaby (2), Siuduty(3), Kotlecik, Sitarze
(2), Wadowscy (2), Rakety (2), Gintery (2), Pi-
szanka Ela z Krakowa, Szalonka (2), Krokodyl
i Kris oraz dwóch przygodnych Warszawia-
ków. W sumie naszych 19 osób. Padła propo-
zycja aby bacowanie było jednak remontowe i
aby każdy musiał przynieść ze dwie deski z
dołu w celu zmniejszenia tłoku na imprezie.
4 22.12.98 – Wigilia kołowa.
4 Rafi Suwiński powrócił do kraju na stałe
4 Zbyszek „Lekasz” Wygoda zdobył upraw-
nienia Przewodnika Sudeckiego – Gratulujemy!
4 Radek Truś otrzymał blachę Sympatyka
SKPB Katowice w uznaniu zasług we współ-
działaniu obu kół przewodnickich.
4 5.01.99 prelekcja Izy Włodarczyk –
„Schroniska regionu Klimczoka w latach 1939-
45” oraz slajdy Radka Trusia – „Stiavnicke Vr-
chy”.
4 8-10.01.99 Bal AKT „WATRA” – Ustroń
Hermanice.

PIOSTUR – 20-22.11.1998
XX Piostur Gorol Song mimo jubileuszu był chyba mniej atrakcyjny niż poprzednie edycje.

Moim zdaniem zabrakło gwiazd z kręgu piosenki typowo turystycznej i poetyckiej. Hanna Bana-
szak czy Krystyna Prońko to wprawdzie duże nazwiska, ale też inny rodzaj muzyki. Prócz nich
zobaczyliśmy w tym roku Macieja Zembatego, w którego krótkim recitalu widać było zarówno
przebłyski dawnej formy, ale też niektóre interpretacje piosenek Cohena były nużące i zbyt rozw-
lekłe. Pierwszego dnia późno w nocy wystąpił też zespół „Stonehenge” grający bardzo żywą
muzykę irlandzką, głównie instrumentalną.

W sobotę główną atrakcją wieczoru był występ Renaty Przemyk, który podobnie jak kilka lat
temu rozgrzał publiczność do białości. Wystąpiło też „Małżeństwo z rozsądku”, które niewątpliwie
dojrzało pod względem muzycznym i wykonawczym (można było nawet nabyć ich kasetę i płytę), ale
nadal nie wyzwoliło się z maniery stylistycznej SDM-u. Do prawie każdej z ich piosenek można
znaleźć odpowiednik-wzorzec z repertuaru SDM. „Stare Dobre Małżeństwo” wywarło swego czasu
tak duży wpływ na całe pokolenie młodych wykonawców i słuchaczy, że manierę wykonawczą, a
nawet ruchy i mimikę twarzy Krzysztofa Myszkowskiego można dostrzec u wielu z nich.

Dość ubogo wypadł koncert weteranów Piosturu poskładany z przypadkowych chyba wykonaw-
ców, m.in. członków jury. Z bardziej znanych wykonawców us łyszeliśmy Tomka Lewandowskiego.
W niedzielę natomiast us łyszeliśmy znakomitą Ładę Gorpienko – ukraińską artystkę występującą od
1994 r w krakowskim kabarecie „Loch Camelot”, śpiewającą zarówno piosenki kabaretowe, poetyc-
kie jak i ukraińskie i rosyjskie piosenki ludowe.

Wystąpili też z krótkimi recitalami Jarosław Chojnacki – laureat ubiegłorocznego Piosturu oraz
Magda Turowska. Potem wystąpił Robert Kasprzycki, szkoda że bez zespołu, choć chwilami w due-
cie z prowadzącym wszystkie koncerty Grzegorzem Halamą. Grzegorz Halama zadomowił się już na
Piosturze jako konferansjer i trzeba przyznać, że jest w tej roli coraz lepszy – urozmaicając zapowie-
dzi i przerwy w występach własnymi scenkami kabaretowymi.

Kulminacyjnym momentem niedzielnego wieczoru był występ Starego Dobrego Małżeństwa.
Zespół zaprezentował sporo nowych piosenek, świadczących o szukaniu nowych form i treści. Pu-
bliczność najgoręcej przyjęła jednak te stare, dobrze znane przeboje, które śpiewała wraz z zespołem.
Ostatnim punktem niedzielnego programu był występ Krystyny Prońko, na którym z powodu późnej
pory została niestety niewielka część publiczności. Redakcja też musiała ewakuować się w trakcie
koncertu.

Jeśli chodzi o część konkursową, to jak zwykle poziom był zróżnicowany. Było jednak wielu
bardzo dobrych wykonawców. Oczywiście nie wszystkie propozycje miały coś wspólnego z piosenką
turystyczną, ale tak to bywa na festiwalach piosenki turystycznej. Nagrody zdobyli:

I – „Mandragora” z Andrychowa, czyli znany z poprzednich Piosturów Łukasz Mrzygłód oraz
„Perskie Odloty" z Dębicy – doskonały zespół wokalny wykonujący coś w rodzaju szant w stylu
przypominającym Manhatan Transfer.

II – „Bez Cukru” – świetne wokalnie dwie dziewczyny z Łodzi, które stwierdziły, że przyjechały
właściwie posłuchać Renaty Przemyk i Hanny Banaszak, a przez przypadek wygrały.

III – „Saskia” z Tarnowskich Gór – zespół, który znamy już z poprzednich Piosturów i który stale
robi postępy, trzymając się zarazem chyba najbliżej ze wszystkich nagrodzonych tradycyjnej, dającej
się zaśpiewać piosenki turystycznej.

A jeśli chodzi o nas, czyli słuchaczy, to w tym roku oprócz Redakcji z rodziną i gospodarzy czyli
Siudutów byli Daniel i Luśka Wadowscy, Bystry z Kasią, znajomi Maćka ze studiów, a w niedzielę
dołączyli Darek i Paskuda oraz Kotlecik i Piszanki. Dodajmy, że w losowaniach nagród Jola G.
wygrała zestaw kaw i innych napojów rozpuszczalnych, Ola wystąpiła dwukrotnie w roli sierotki
(niestety nie wylosowała nikogo znajomego), a Kuba jako kolejny „sierotek” wygrał pobyt na
zimowisku w Zakopanem. Jak zwykle mogliśmy też posmakować darmowych lodów, piwa bez-
alkoholowego i soczków.

Dodatkową atrakcją sobotniego przedpołudnia niezwiązaną z Piosturem były międzynarodowe
wyścigi psów haski w Wysokiej koło Wadowic, w których startowało ok. 60 załóg po 2 – 6 psów.

A poza tym doszliśmy z Siudutem do wniosku, że na następnym Piosturze powinna wystąpić
(i oczywiście wygrać) Paskuda z Żabą oraz chórem wujów w naszych osobach plus np. Darek
realizujący ruch sceniczny.

Jacek Ginter

WIGILIA SKPB na Górowej
Wizytowałem – nie po raz pierwszy zresztą – WIGILIĘ SKPB Katowice na Polanie Górowej

(19-20 XII). Trzeba przyznać, że doskonała impreza i imponująco przygotowana, jeśli zwrócić uwagę
na warunki. Na środku boiska dużej bacówki zapłonęło ognisko, wkoło powstał krąg ław i
rozlegały się śpiewy przy wtórze nie tylko gitar, ale i akordeonu Remika. Popłynęły śpiewki
turystyczne, poetyckie, kolędy w tym w różnych językach., bo Wigilia tym razem była między-
narodowa – gościło tam dwóch Amerykanów Matt i Peter zaproszonych przez Jadzię Kubicę.
Było zagajenie nowego Prezesa SKPB – Oli (przy okazji wspomnę, że wiceprezesem też jest
dziewczyna, a dwie inne w Zarządzie, który tworzą również Paulek, Edek Wieczorek i Michał
Żemła) i życzenia składane każdemu po kolei, co trwało z konieczności conieco, ale było bardzo
miłe. Fakt, że nie znałem wszystkich, ale nawet życzenia od nieznajomych były bardzo sympa-
tyczne, no i pozwalały ich poznać. Największy podziw wzbudziła we mnie wieczerza złożona
z czerwonego barszczu z fasolką, prawdziwej smażonej ryby, ziemniaków i kapusty z kiełbasą
i grzybami. To wszystko przygotowano na dwóch słabo palących się piecykach!!! I dla wszyst-
kich starczyło, nawet była specjalna kapusta dla wegetarian! Nie liczę ogromu ciast i (jedyny
mankament) zbyt małej ilości herbaty. Ale impreza trwała dalej, pojawiło się dwóch Mikołajów
(bo wór z prezentami był taki duży!) i rozpoczęło się rozdawanie prezentów. A potem śpiewanie
do rana! Przy okazji nadmienię, że wielu uczestników przyjechało na nartach turystycznych i
biegowych – to też warto rozpowszechniać.

Radeck
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Luty 99 BAL NA KARKOSZCZONCE
12-14.02.1999

Grzegorz Koźlicki „Kotlecik”
Do piątkowego wyjazdu liczyłem najpierw dni, później godziny i to nie tylko z powodu rewelacyj-

nych warunków narciarskich. Przede wszystkim z powodu SKPB KATOWICE, jako że jest to koło
działające przy UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM – jedynej s łusznej uczelni (od red.: Kotlecik jest
absolwentem tejże), a co się z tym wiąże, wszyscy wiemy. Jak nasze Koło cierpi z powodu niskiego
współczynnika płci pięknej. Poza tym Radek naopowiadał mi niesamowitych rzeczy o reprezentant-
kach Rady SKPB. Jak się później okazało powiedział samą prawdę. Jeszcze przed samym wyjazdem
troszeczkę się wahałem, ponieważ mieliśmy z Maćkiem jechać na drobne wspinanie. Niestety Ma-
ciek odwołał wyjazd. Co prawda byłem lekko zawiedziony, ale po imprezie na Karkoszczonce w
ogóle tego nie żałowałem.

I tak oto w piątek rano wyruszyłem z domu, przestrzegany przez rodzicielkę, że to w górach
lawiny, ludzie giną i w ogóle. „Mamo, w Beskidach lawiny nie chodzą, a poza tym ja jestem
PRZEWODNIKIEM !!!”

Jadąc autobusem do Szczyrku Centrum zastanawiałem się, kiedy kierowca każe wysiąść
podróżnym i pchać  autobus na podjazdach. Droga z Bielska do Szczyrku była w ogóle nie odśnie-
żona. W Szczyrku stwierdziłem, że nie będę jak idiota niósł nart na plecach do Biłej, skoro można
na nich iść . Zapiąłem narty i ruszyłem, wzbudzając ogólną sensację. Po dotarciu do schroniska na
Karkoszczonce i przywitaniu się z kierownikiem, zjechałem na Beskid. Tam jeździłem na stoku,
który w swoim życiu ratraka nie widział, w dodatku w warunkach polarnych (mróz jak cholera,
wiatr i śnieg w oczy i żeby mnie pogoda nie rozpieszczała – mgła). Po południu zadzwonił Radek, że
SKPB odwołało imprezę piątkową i że on będzie dopiero w sobotę. Liczyłem jeszcze, że może moi
kursanci dopiszą i będzie można pogadać nie tylko z kierownikiem, niestety kursanci nie dopisali.

Ale za to przyjechali kursanci SKPB, których zaraz wziąłem na przeszpiegi, jak to ich szkolą w
tym SKPB. Przed spaniem umówiłem się jeszcze z jedną kursantką na narty, na następny dzień. W
sobotę rano wyruszyliśmy do Szczyrku z zamiarem wjechania na Skrzyczne wyciągiem krzesełko-
wym. Zamiar nam się powiódł, ale po drodze myślałem, że przymarznę do krzesełka i będę tak jeździł
aż do wiosny. Ze Skrzycznego zjechaliśmy na Solisko i tam na rewelacyjnie przygotowanych trasach,
lawirując między tabunem ludzi jeździliśmy do 15-tej. Niestety, trzeba było wracać. Powrót oczywi-
ście w miarę możliwości na nartach i w dodatku z górki, a więc wyciągiem na Beskidek zjazd na
Beskid. Tam ku mojemu zaskoczeniu spotykam Nowego z synem Maćkiem, który co prawda nie
mówił, że zamierza przyjechać na imprezę, ale pewnie gdyby mówił, to by nie przyjechał. W czwórkę
wjeżdżamy wyciągiem na Beskid, a stamtąd piękny zjazd lasem do chatki. A tam prawie komplet
ludzi. Harnasie niestety nie dopisali i jest nas tylko trójka, tzn. ja, Radek i Nowy plus syn Nowego oraz
ex kursanci Radka - Piszanka Ela i Jacek. Ale przecież nie liczy się ilość, a jakość. Przystąpiliśmy do
rozegrania igrzysk zimowych. Pierwsza konkurencja – bieg w śniegu po pas z dołu polany przed
chatką na jej górę. Ja w ciężkich skorupach turowych miałem „bardzo duże” szanse wygrania tej
konkurencji. Styl biegu dowolny, zasada – tak biec, aby nie dać dobiec przeciwnikowi. Po starcie
zostałem brutalnie napadnięty przez panią prezes SKPB i z nią na plecach, jak przystało na Harnasia
walczyłem do końca. Zabiegi pani prezes i tak na nic się zdały, gdyż nasi i tak bez mojej pomocy
wygrali tę konkurencję. Następna konkurencja została rozegrana przy torze saneczkowym, a był nią
rzut śnieżką do celu. Tę konkurencję wygrałem ku mojemu zdziwieniu gdyż jestem przecież prawie
ślepy na jedno oko. Następna konkurencja – zjazd na „bele czym”, głównie na workach, wygraliśmy

KURS NA BABIEJ
19-21.02.1999

Jak zwykle w piątek o 1714 znalazłem się
na dworcu, z plecakiem znacznie za ciężkim.
Na peronie pojawiło się kilku kursantów tj.
Bogna, Jarek, dwa Piotrki, Maciek i dwa Tom-
ki. Po chwili pojawił się Belfegor. I w takim
składzie wsiedliśmy do pociągu, w którym je-
chał już brat Szalonki – Rafał. W Tychach dobił
do nas Marek Świech. Po kilkugodzinnej
podróży dotarliśmy do Zawoji Wideł i stamtąd
kurs i Belfegor na piechotę a ja i Marek na na-
rtach udaliśmy się do Markowej. Na szczęście
dla kursu szlak na Markowe Szczawiny był w
miarę przetarty, jak się później okazało nie wszę-
dzie. W miejscach nawianych nawet nasza frak-
cja narciarska zapadała się po pewną część cia-
ła. Do schroniska dotarliśmy o godz. 230 przywi-
tani przez piszankę Ewę oraz Piotra, którzy
przyjechali na szkolenie aż z Pisza. Zarządzamy
budzenie na godz. 700 i kładziemy się spać. Bu-
dzimy się z Belfegorem zgodnie z planem i wy-
chodzimy przed schronisko sprawdzić pogodę.
A tu, dosypało 15 cm puchu, mgła i w ogóle do
kitu. Przesuwamy pobudkę o godzinę. O 800 po-
budka, dzielenie sprzętem, śniadanie i na zajęcia.
Udało się nam zaciągnąć do współpracy dyżuru-
jącą ratowniczkę, która udostępniła nam akię i
trochę poopowiadała. Jak się później okazało
była dwa razy na naszym kursie. W czasie zajęć
dotarła jeszcze dwójka kursantów – Michał i
Kasia. I tak, w piętnastoosobowej grupie ruszy-
liśmy na Bronę, wcześniej proszeni przez panią
ratownik o wytyczenie sensownej trasy z boku
9-cio metrowego nawisu. Po dotarciu na prze-
łęcz i doszpejeniu się zaczynamy zabawę. Roz-
wieszamy poręczówkę i po kolei skaczemy na
dół. Na górę wchodzimy po uprzednio ładnie
przetartej ścieżce, a kursanci przez śniegi pod
mniejszą część nawisu. Żeby było bardziej szko-
leniowo pomogliśmy z Belfegorem oberwać  się
nawisowi. Po pewnym czasie Marek wypatrzył
podążające w naszym kierunku dwa zielone ku-
braczki – filance.
– Kto z państwa jest organizatorem tej zabawy?
– My!
– Dokumenty proszę.

Po spisaniu naszych personaliów musieli-
śmy opuścić  park. Nie wdawaliśmy się w żad-

ne zbędne dyskusje z filancami, uznając to za bezsensowne. Udaliśmy się na przełęcz Lipnicką. Po
drodze, przed samą przełęczą kursantka Kasia nagle upadła na śnieg. Jak się okazało dostała jakiegoś
nerwobólu i nie mogła się poruszać. I tak oto szkolenie przerodziło się w autentyczną akcję ściągnię-
cia chorej na miejsce biwaku. Zostawiliśmy jej plecak w miejscu upadku, daliśmy jej moje kijki na-
rciarskie i dwójka kursantów odholowała ją na Krowiarki. Ja zobowiązałem się wrócić po jej plecak.
Jazda ze zdychającą czołówką w wąskiej przedeptanej rynnie, w ciemnym lesie, bez kijów to było
coś. Jak się później okazało nic w porównaniu z chodzeniem po płaskim bez kijów i fok – cztery gleby,
w tym jedno zderzenie czołowo-boczne z parkującym na drodze samochodem. W miejscu starego
pola biwakowego rozbijamy obóz. Kursant Tomek próbuje rozbić mojego „Speaca” podwieszając
sypialnię pod pałąki, dodając sobie tym samym dodatkowej roboty i wzbudzając gromki wybuch
śmiechu wśród osób wtajemniczonych. Włazimy do namiotów. Słyszę jeszcze jak obok w namiocie
kursanci grają w marynarza kto ma wyjść pożyczyć zapałki z sąsiedniego namiotu. Usypia mnie
ciepły głos ciągle gadającego Marka.

Rano trzeba Kaśkę przetransportować do Zawoji. Belfegor z Piotrem i kursantami budują nosze.
Po śniadaniu i spakowaniu rozpoczyna się mozolne transportowanie. Po kilkunastu metrach Marek
wpadł na pomysł, żeby Kaśkę zwieźć na nartach. I tak, zostawiając kursowi nasze plecaki zjechali-
śmy z chorą prawie do samego Lajkonika. Przed Lajkonikiem dogonił nas pogranicznik na skuterze i
udało się nam sprzedać mu Kaśkę, aby podwiózł ją na przystanek PKS w Lajkoniku.

Nie udało nam się przeprowadzić  całego zamierzonego programu, mimo to wyjazd dzięki
zaistniałej sytuacji był bardzo szkoleniowy, a kurs dowiódł, że potrafi ze sobą współpracować.

Wielkie podziękowania dla Belfegora i Marka Świecha za pomoc w poprowadzeniu wyjazdu.

Grzegorz Koźlicki „Kotlecik”
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TO BY£O

TO BÊDZIE

ex equo z Katowicami. Czwarta konkurencja „rzeźby w śniegu” nie odbyła się z powodu zbyt
sypkiego śniegu. Po uroczystym wręczeniu dyplomów rozpoczął się bal, jak na karnawał przystało,
przebierany. Ja wyszedłem z założenia, że wyglądam tak, iż nie muszę się przebierać. Na balu odbyły
się konkursy „na najciekawsze przebranie”, „na najlepiej tańczącą parę” oraz wręczanie walentynek.
Impreza zakończyła się około 4-tej rano wspólnym śpiewograniem.

Mimo braku zainteresowania ze strony naszego koła impreza była bardzo udana, a morał z tego
taki – więcej imprez z SKPB KATOWICE.

Grzegorz Koźlicki „Kotlecik”

KRÊTE  ŒCIE¯KI  KURSANTA
– Cześć Kursant, czemu zniknąłeś  z pola wi-
dzenia, nie będziesz zdawał egzaminów?
– Aaa.. No wiesz... Szkoła, praca, mało czasu
tak jakoś...
– Pracujesz???
– Takie tam... W branży komputerowej... Trze-
ba dorobić  sobie, ma się te potrzeby...
– No ale przecież w weekendy nie pracujesz
chyba, mógłbyś czasem pojeździć.
– Niee... W weekendy to idziemy do knajpki na
piwo, gitarka, te rzeczy, siedzimy sobie do
rana...
– No to nic dziwnego, że tak kiepsko wyglą-
dasz, w tygodniu pracujesz, w weekendy ba-
langi, to niezbyt zdrowo!
– No, ale trzeba się kierownictwu przypodo-
bać.
– To z nimi tak imprezujesz?
– No.
– To nieźle w tej robocie masz, długo pracu-
jesz?
– Tak właściwie to jeszcze nie zaczęliśmy, do-
piero planujemy...
– To skąd bierzesz na to wszystko pieniądze?
– No wiesz, jakieś drobne zlecenia zawsze są...
Jakoś się ciągnie.
– No nic dziwnego, widać, że masz potrzeby.
– I samochód teraz muszę dać do remontu...
– Ojca?
– Nie, własny.
– Masz samochód???
– Tak, kupiłem razem z kumplem na spółę,

żeby do szkoły jeździć.
– Do szkoły?
– No nie chce mi się tak wcześnie wstawać.
– Kupiłeś go do remontu?
– Nie, miałem wypadek.
– A co się stało?
– No wiesz, trenowałem sobie poślizgi na par-
kingu, nie wyrobiłem i wyjechałem na drogę pod
Stara.
– Nic ci się nie stało?
– Mnie nic, tylko Cinkuś nieźle pogięty.
– No to całe szczęście, że tylko tyle! A co na to
rodzice?
– Nic.
– Jak to nic? No przecież chyba zauważyli, że
samochód potrzaskany.
–  Oni nawet nie wiedzą, że ja mam samochód.
– ???
– A co im się będę spowiadał.
– Ale nie zauważyli, że nie jeździsz do szkoły
autobusem?
– Nie, jak wychodzą, to ja jeszcze śpię.
– Nieźle! I co, będziesz płacił za spowodowa-
nie wypadku?
– Niee...
– Jak to? Policja tak cię puściła bez niczego?
– Nie było żadnej Policji, facet był pijany.
– Cholera, to miałeś podwójne szczęście! Mo-
gli ci przecież zatrzymać prawo jazdy.
– Nie mogli.
– Jak to nie mogli?
– No bo go jeszcze nie mam!

Zapamiętał i spisał Pewien Kierownik
Pewnego Kursu

UPRAWNIENIA
PRZEWODNICKIE NA

NOWO !
W związku z wprowadzeniem nowych prze-
pisów dotyczących uprawnień przewodnic-
kich wszyscy przewodnicy PTTK powinni do
końca marca wypełnić i dostarczyć  do Zbyszka
Wygody lub Darka Telingi wnioski do Wojewody
o nadanie uprawnień przewodnika i/lub pilota.
Wniosek taki powinni również wypełnić ci prze-
wodnicy studenccy, którzy nie posiadają upraw-
nień PTTK (dawnych państwowych), a są zain-
teresowani ich uzyskaniem. Koło będzie się sta-
rało o przyznanie uprawnień również tym oso-
bom. Do wniosku, który można otrzymać na ze-
braniach Koła lub pocztą elektroniczną należy
dołączyć dwa zdjęcia oraz legitymację Przewo-
dnika PTTK lub SKPG. Po wyż. wym. terminie
uprawnienia państwowe każdy będzie musiał
załatwiać sobie sam. Osoby posiadające już
uprawnienia PTTK-owskie dostaną „nowe”
uprawnienia państwowe automatycznie po zło-
żeniu wniosku do Wojewody.

WYPISY Z PRZEPISÓW
„Ustala się następujące stopnie trudności tras i
wycieczek prowadzonych przez przewodników
górskich odpowiedniej klasy:
– III klasa – tylko wycieczki w warunkach let-
nich szlakami znakowanymi oraz autokarowe.
– II klasa – wycieczki wszystkimi szlakami zna-
kowanymi w warunkach letnich oraz głównymi
szlakami znakowanymi w warunkach zimo-
wych, a także wycieczki autokarowe.
– I klasa – wszystkie wycieczki w warunkach
letnich i zimowych oraz autokarowe.”
Jak ktoś zauważył, przewodnik tatrzański III
klasy nie będzie mógł poprowadzić grupy zimą
np. do schroniska na Kalatówkach, a żeby po-
prowadzić wycieczkę zimą na Pietraszonkę
trzeba będzie mieć chyba jedynkę, bo nie wia-
domo, czy szlaki prowadzące do wspomnianej
chatki można uznać za główne. Ustalenia te są
tym bardziej kuriozalne, że obecna klasa prze-
wodnicka dotyczy rozległości obszaru upraw-
nień, a nie trudności prowadzonych wycie-
czek. A poza tym po co my męczymy tych
kursantów z orientacji w terenie, chodzenia
nocą bez szlaku, podstaw zimowej turystyki
wysokogórskiej itp. umiejętności ?

4 Na zebraniach Koła odbyły się planowane i
zapowiadane prelekcje – Chomisia o Spitsber-
genie, Kluchy o górach Krety, Tomka Dybały o
cerkiewkach, Siuduta i Kotlecika o zdobywaniu
Berniny, a także Radka i Chomisia o storczy-
kach, brata Szalonki – Rafała o Chorwacji.
4 19-21.02 – kursowy wyjazd na Babią
(wstęp do szkolenia z turystyki wysokogór-
skiej) pod wodzą Belfegora i kierownika kursu.

I TY ZOSTANIESZ (-£EŒ)
MAMUTEM

Oto lista bardziej znanych i
aktywnych harnasi, o podsta-
wie współczynnika zmamu-
cenia w okolicach granicznej

liczby 40. Podstawa nie uwzględnia dodatko-
wych punktów za żonę, dzieci i samochód. Stan
z dnia 24.02.1999.
Lilianna Cader 34+...
Jarosław Jeziorski (Kura) 34+...
Michał Spek (Dźwiedź) 34+...
Joanna Wadowska (Luśka) 34+...
Grzegorz Mentel (Bystry) 35+...
Anna Pasek (Paskuda) 35+...
Zbigniew Wygoda (Lekasz) 35+...
Agnieszka Kalyta 36+...
Adam Michalik (Haczyk) 36+...
Grzegorz Płonka 36+...
Wojciech Śliwiński (Śliwa) 36+...
Marek Świech 39+...
Jerzy Capi (Jeż Maruda) 40+...
Zbigniew Machulik 40+...
Jolanta Nowicka 40+...
Dariusz Telinga 40+...
Waldemar Kubiczek 43+...
Piotr Nowak (Albert) 43+...
Sławomir Nowicki 43+...
Rafał Suwiński 44+...
Robert Kumięga 45+...
Radosław Truś 45+...
Adam Bartyzel 45+...
Dariusz Płaszczyk (Jamnik) 46+...
Ewelina Poznańska-Wojtala 46+...

f 27-28.02 BLACHOWANIE na Koziej
Górze. Blachy otrzymają 4 osoby: Maciek Bo-
gucki, Jarek Knap, Radek Gębarowski, Tomek
Dygała.
f 9.03 – zebranie Koła „W śniegach i lo-
dach Kalifornii – barwna opowieść Rafała Su-
wińskiego Rafiego Su.
f 16.03 – zebranie wyjściowe w Muzeum
Miejskim w Zabrzu.
f 19-21.03 – Rajd Na Powitanie Wiosny.
f 26-28.03 – Niedziela Palmowa z Łysym
czyli prezesem.
Najbliższe imprezy kursowe to:
f 12-14.03 przejście kondycyjne – chętni do
poprowadzenia tras mile widziani, kierownik
kursu refunduje koszty, meta utajniona.
f 26-28.03 Tatry – szkolenie z turystyki wy-
sokogórskiej, prawdopodobnie w okolicach
Morskiego Oka.
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BLACHOWANIE
27-28.02.1999 Kozia Góra

Organizacji tegorocznego blachowania nie
można wiele zarzucić. Obiekt – schronisko har-
cerskie na Koziej Górze nad Bielskiem – speł-
niał wszelkie wymagania. Łatwy dojazd i krót-
kie dojście, dwie duże sale – jadalnia i świetlica
pozwalające na zorganizowanie posiłku i zaba-
wy, wystarczająca ilość placu do spania (co
prawda w warunkach mało komfortowych bo
przeważnie na glebie, ale to akurat nie jest naj-
ważniejsze), no i obiekt mimo, iż tak łatwo do-
stępny, praktycznie mało komu znany. Może
jedynie bigos był zbyt wodnisty, ale za to było
go dość dużo.

Redakcja, spóźniwszy się nieco po narciar-
stwie w Szczyrku trafiła na moment wyrusza-
nia do ogniska, do którego dotarło 34 Harnasi.
Niespodziewanie pojawili się wśród nich nie
widywani ostatnio na naszych imprezach Zyg-
munt i Ania Frankiewiczowie. Nieczęsto bla-
chowani mają ten zaszczyt odbierać gratulacje z
rąk prezydenta Gliwic – harnasia. Tym razem
mieli, a to jak sądzimy za namową Bogny, córki
Zygmunta i Ani będącej aktualnie na naszym
kursie.

Blachowanie odbyło się zgodnie z obowią-
zującym rytuałem. Niektórzy żałowali tylko,
że brakło wśród nowoblachowanych piękniej-
szej płci.

A po powrocie do schroniska nastąpiła bo-
gata część  artystyczna. Na początku były
oczywiście torty. Potem nastąpiły różne skecze
przeplatane pokazami slajdów, autorskimi pio-
senkami kursantów itp. Końcowym numerem
był świetnie odegrany dramat pantomimiczny
ukazujący na tle muzyki z filmu "Bandyta" re-
fleksje na temat działania Koła. Niektóre z te-
kstów z wyłączeniem wspomnianej pantomi-
my zaprezentujemy w kolejnym MM.

Około północy po zakończeniu części ar-
tystycznej oficjalnej, nastąpiło śpiewanie trwa-
jące do ok. 3.30.

W sumie blachowanie mogło się podobać i
było udaną imprezą. Obecni byli następujący
harnasie: Kajetan, Jelon i Belfegor z dziećmi,
Ania i Zygmunt Frankiewiczowie, Jola Woliń-
ska, Jacek Ginter z Jolą i Olą, Maciek Siudut,

Z KURSEM W TATRACH  26-28.03.99
Maciej Siudut

I znowu późna zima, czy też raczej wczesna wiosna miała okazję widzieć kursową ekipę w
scenerii Gór Biało-Szarych. Tym razem na Halę Gąsienicową dotarło ośmiu kursantów, dwie osoby
niewprawne (wysokogórsko) z kręgów zaprzyjaźnionych, tj. Ola Trójjęzyczna z Mężczyzną
Nadmorskim, Kierownik Wyjazdu Belfegor, Kierownik Kursu Kotlecik, Mocarna Wiewiórka i
niżej podpisany. Dwoje ostatnich przybywszy w prywatnym celu wspinaczkowym pozostawało
na Hali od piątku, tuż po północy. Masa plecaka niesionego przez Wiewiórę w pełni uzasadnia
dodanie przymiotnika „Mocarna”, wiem, bo jej ten wór pomagałem umieszczać na grzbiecie.

Porywy halnego wykluczyły w ów piątek planowane spacery po stromiznach Świnicy, skut-
kiem czego wybrałem pozornie spokojniejsze, północno-wschodnie zbocza Kościelca. Wiewióra
rozszyfrowała zamiary wiatru, który dziwnymi harcami porywał mokry śnieg i składował w sobie
tylko oczywistych miejscach. Bezbłędnie wybrała drogę podejścia od Czarnego Stawu Gąsienico-
wego ku żlebowi opadającemu z Kotła Kościelcowego. Grzęznąc po pół uda lub poruszając się na
czworakach zdobywaliśmy wysokość, świadomie pozostawiając jednak z boku zbocze wygląda-
jące na twardsze i lepsze do podchodzenia. Głuche stęknięcie tego zbocza i osunięcie się tamtędy
niewielkiej deski śnieżnej, przez miejsca, W KTÓRYCH NAS NIE BYŁO dało niejaką satysfakcję.
Ale również wzmogło jeszcze bardziej uwagę. Oczywiście nie zawróciliśmy, wszak po górach
chodzić można w każdych warunkach.

Wspinania było raptem około trzech wyciągów po skałach, trawach, śniegach. Łatwo, gdyby
nie wiatrowe szaleństwa. Wiał zewsząd, prał śniegiem po twarzach, zaklejał nim sprzęt, moczył
linę. Miałem problem z wybiciem haka stanowiskowego, bo dłuższą chwilę nie udawało się otwo-
rzyć  oczu, a prać  młotkiem po omacku nie lubię (palce się robią niebieskie...). Wyżej było spokoj-
niej, stok też się wypłaszczał. Spacer z uciążliwym torowaniem zajął jednak ponad 6 godzin.
Jednak dzięki niemu już było wiadomo, jakie warunki panują w górach.

Kotlet dotarł w piątkowy wieczór z rękami obolałymi od trzymania się stoku na Skupniów
Upłazie, aby nie odlecieć. Pojawiła się groźba podziału jednej butelki czerwonego wina na trzy (a
nie na dwa) spragnione gardła. Jednak nasz kolega nie przybył sępić, przeciwnie - dzięki jego
zapobiegliwości wspomniane trzy gardła otrzymały do dyspozycji podwójną porcję szlachetnego
eliksiru.

W sobotę ekipa kursowa dotarła z Kuźnic po godzinie 10.00. Po śniadaniu i zapakowaniach
wyruszyliśmy na zajęcia kursowe. Celem była bezpieczna i nie nadmiernie wielka góra - Pośrednia
Turnia. Złośliwi twierdzą, że północno-wschodnia grzęda jest terenem narciarskim, my jednak
powiązani w dwa 7-osobowe zespoły, uzbrojeni we wszelakie zimowe utensylia pokonywaliśmy
teren metodą alpinistyczną. W naszym zespole wbijaliśmy haki i śruby trawkowe, przekraczali-
śmy trawiaste prożki i stromsze zbocza śniegowych wydm, żlebki pełne grząskiej, białej masy.
Idąca przez jakiś czas „na pierwszego” Wiewiórka przeprowadziła nawet nasz „tramwaj” przez
skalny próg, stanowiący problem dla niektórych. Nieważne, że ów próg miał około 2.5 metra
wysokości, wszak dostarczył przeżyć, niczym Lhotse albo co najmniej północna ściana Lasku
(patrz „Harnaś XXX-lecia”)

Nasz zespół osiągnął wierzchołek znacznie przed idącą równolegle ekipą Belfegora i Kotleta.
Było to spowodowane po części uwagami Belfegora, że MUSIMY zdążyć do Murowańca przed
zamknięciem bufetu. Słusznie podejrzewałem, że Belfegor wcale nie spieszy się na smakowitą
porcję leniwych, czy też kaszę z kefirem. Wyraźnie miał na uwadze napój o urodzie żółtego
szampana, lanego z półlitrowych flaszek albo wprost z „pipy”.

Zachwyciliśmy się widokiem ze szczytu, podbiliśmy sobie nastrój tym, że jesteśmy lepsi od
drugiej grupy, niektórzy nawet potajemnie gratulowali sobie nawzajem sukcesu. A później skiero-
waliśmy kroki ku Przełęczy Świnickiej i jej sporemu nawisowi. Nawis, jakkolwiek stromy, nie dał
się uruchomić. Tupałem i skakałem po nim, asekurowany przez Wiewiórę liną i przez resztę grupy
wzrokiem. Nic nie drgnęło, więc uznałem teren za bezpieczny.

O urodzie d...zjazdów nikt nie napisał jeszcze wiersza, nie powstały kantaty i hymny, lecz
każdy, kto tego sposobu poruszania się w górach zasmakował, marzy o powtórce. Większość
naszego zespołu przeżywała właśnie inicjację. Dla bezpieczeństwa wszyscy wpinali się w luźno
puszczoną linę prawie 100 metrów długą. Niżej, na łagodniejszym stoku obowiązywał styl „free”.

Do Murowańca dotarliśmy grubo przed zamknięciem źródełka płynów wszelakich, ekipa
Belfegora również się jeszcze załapała (kto miał ochotę - nie było to elementem szkolenia górskie-
go...). A później w Betlejemce kolacja i Opowieści Mrożące Krew W Żyłach. Jak zwykle kursanci
dowiedzieli się, że to co dzisiaj przeżyli było tylko małym pokazem, że nie wolno im o sobie
myśleć, jak o doświadczonych, zimowych górołazach, że doświadczenie zdobywa się latami...
Jeszcze później grzaniec galicyjski na zimno, w naukowo i polemicznie nastrojonym zespole. We
troje z partnerką i  kursantem Rafałem Szalonkowym (brat Szalonki) omówiliśmy globalne zagro-
żenia ekologiczne, ruchy kontynentów i ostatnie odkrycia fizyki molekularnej. Belfegor dołączył
zbyt późno, więc musiał zadowolić się ostatnim żółtym szampanem.

 Wiatr ustał! Mimo krótszej nocy (zmiana czasu) wszyscy w niedzielny poranek zebrali się
dosyć sprawnie. Razem z Wiewiórą postanowiliśmy zrealizować cel wyjazdu. Wobec czego ekipa

Rysiek Antonik z synem Maćkiem, Przemek Siuda z synem Krzysiem, Jarosław Hejdukiewicz
"Raketa", Jola i Sławek Nowiccy, Marta i Waldek Kubiczek "Żaby", Marek Franke z córką Agnie-
szką, Piotr Nowak "Albert", Darek Telinga "Cieć", Zbyszek Machulik, Witek Wolny "WW",
Radek Truś , Jeż Maruda, Grzegorz Płonka, Michał Spek "Dźwiedź", Anna Pasek "Paskuda",
Zbyszek Wygoda "Lekasz", Aśka "Wiewiórka" Delawska, Grzegorz Mentel "Bystry", Łukasz
Suma "Leksikon", Daniel Węcel, Wojciech Jamróz "Buźka", Grzegorz Koźlicki "Kotlecik", Iza
Włodarczyk, Artur "Łysy" Olchawa.

Redakcja
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4 9.03 Slajdy Rafiego Suwińskiego z gór Kali-
forni.
4 16.03 Zebranie w muzeum miejskim w Za-
brzu – wystawa malarstwa i grafiki Jana Wała-
cha. Niestety przybyło zaledwie 6 osób.
4 Przejście kondycyjne kursu z metą w La-
chowicach.
4 20-21.03 Rajd na powitanie wiosny z za-
kończeniem w Lachowicach. Odbyły się trzy
trasy Radka, Izy przez Potrójną i Jarka Knapa
przez Pasemko Pewelskie. Były 23 osoby.
4 23.03 Prelekcja Małgorzaty Pudlik o cieka-
wych detalach w architekturze.
4 26 - 28.03 wycieczka rowerowa w Beskid
Wyspowy prowadzona przez prezesa. M.in.
Dębno, Czchów, Łososina, Lipnica Murowa-
na, Wiśnicz.
4 26-28.03 wyjazd kursu w Tatry z Maćkiem
Siudutem, Belfegorem, Kotletem i Wiewiórką.
Było ok. 10 kursantów.
4 30.03 – na zebraniu można było spotkać
wielu rzadko widywanych w tym miejscu ma-
mutów, a to: Aśkę Mroczkiewicz, Wojtka Mro-
zowskiego, Ryśka Borka, Zingera, Andrzeja
Mokrosza, Adama Bartyzela. Wszystko za
sprawą upływającego terminu składania wnio-
sków o nadanie nowych uprawnień przewo-
dnickich.
Poza tym obejrzeliśmy slajdy Radka przedsta-
wiające chrząszcze i motyle.

f 16.04 na zebraniu konkurs na zdjęcia lub
slajdy o tematyce "Wiosna i góry".
f 16-18.04 Rajd Śladami Mamuta pod wodzą
Izy Włodarczyk – patrz niżej ...
f 24-25.04 Autokarówka kursu naszego i
SKPB po terenie uprawnień połączona ze śpie-
wograniem na Górowej.
f 30.04 - 3.05 – z Buźką w Sudety, z Kotle-
tem na Słowację, z Radkiem chyba na Orawę.

Maciek Bogucki blacha nr 292. Dokonując zewnętrz-
nego oglądu można stwierdzić, że jestem człowiekiem przy-
stojnym. Fakt ten jednak w naszym Kole jest atrybutem mało
znaczącym z powodów wiadomych. Wzrostu jestem nie za
dużego, słusznej acz nie za nadto budowy ciała. Ogląd wewnę-
trzny, nieco utrudniony przez przeszkodę w postaci ciała. Po
jej pokonaniu na pierwszy plan wysuwają się następujące ce-
chy: śpiewa, tańczy, recytuje. A poza tym maluje i rysuje,
studiuje i harcuje (bo harcerz). Mieszka w Tychach i ćwierć
wieku jest już na ziemskim padole. Przede wszystkim zaś – to
robi dobre wrażenie.

NOWOBLACHOWANI ROCZNIK 1999 O SOBIE  (CZ. 1)

Jarek Knap blacha nr 293. Mam dopiero 23 lata. Od 253 dni
żonaty. Bezdzietny. Optymistycznie przewiduję zakończenie studiów
na Politechnice (Inżynieria i Ochrona Środowiska) w tym roku, jako
inżynier śmieciarz. Zamieszkały w Będzinie; nie jestem podłączony do
sieci, więc proponuję (0-32) 761-40-53. Dawniej jako hobby wymienił-
bym brydża oraz RPG i mimo bardzo długiej przerwy w graniu z chęcią
stworzyłbym w Kole frakcję „grających”. Obecne hobby  to, na nie-
szczęście najbliższych, nauka gry
na pianinie (bez efektów). Sportowo
zajmuję się leniuchowaniem.

kursowa pozostała pod opieką Belfegora i Kotleta. Zresztą ekipa mniej liczna, bowiem dwóch
kursantów nagle ogłosiło, że wzywają ich bardzo ważne obowiązki i muszą wyjechać. Na namowy
i zachęcania, by pozostali i poszli z innymi na wycieczkę odpowiadali, że przecież wyjazd nie jest
obowiązkowy. Zabrakło tylko zdania, że właściwie, to oni zrobili nam uprzejmość i łaskę, pozwa-
lając prowadzać się po dosyć jednak niedostępnych dla turysty terenach. O tempora, o mores!...

Tak więc kurs wybrał się na śnieżne, północno-wschodnie zbocza Kościelca, a nasza bardziej
sportowo nastrojona dwójka wyruszyła na filar Świnicy. Start o godzinie 7.45 nie był porażająco
efektowny i szybki, dawała znać mała kontuzja, jakiej nabawiłem się owego poranka. Tym razem
groźne okazały się schody w Betlejemce, gdy schodziłem gotować herbatę. Dzięki wyczynowemu
obuwiu typu „japonki” ostatnie kilka schodów pokonałem bez czynnego używania nóg. Brzęk
upuszczonej menażki zbudził ostatnich śpiochów, ja godnie nie puściłem nawet pary z ust. Cały
dzień czułem dyskomfort w - jak to powiedział poeta - „strefach dolno-tylnych”, jednak filar
Świnicy mimo to padł. Dużo by o tym można opowiadać, o śniegach, skale, lodzie i trawkach, o
ciężkim plecaku i ciężkiej od namoknięcia linie, o chmurze, która nagle w najtrudniejszym miejscu
szczelnie nas zas łoniła, wreszcie o dzielnej partnerce z drugiego końca liny. Dość, że po godzinie
16.00 stanęliśmy na pokrytym koronkami lodu wierzchołku góry. Niedługo potem Świnicka Prze-
łęcz, szalony d...zjazd, zwijanie szpeju, marsz na Halę.

W Betlejemce nie było już kursu. Wyjechali, wszyscy cali i zdrowi. Pozostało napełnić żołądki
resztkami żywności (barszcz biały na wędzonce z dodatkiem... kaszy gryczanej!), zapakować
wory i zejść do cierpliwie czekającego samochodu. Waga worów wcale nie zmalała, wszak nieśli-
śmy mnóstwo tatrzańskiej wody w sprzęcie i odzieży. Wiewióra znowu okazała się Mocarna.
Zresztą muszę powiedzieć , że jednako lekko zarzuca sobie plecak na ramiona, co przerzuca faceta
przez biodro, rozciągając go haniebnie na śniegu. Nie mogę zdradzić , komu się to zdarzyło w ostatni
piątek w okolicy Czarnego Stawu Gąsienicowego...

Jeszcze na koniec warto wspomnieć, jak to Kotlet przybywszy z Kuźnic do Betlejemki chwalił
się nowym aparatem fotograficznym. Widząc Wiewiórę wynurzającą się ze śpiwora w obcis łych
leginsach strzelił migawką i fleszem. Na cierpką uwagę, że postępuje jak Kajetan (posiadacz naj-
większej kolekcji fotografii kołowych kobiet) odrzekł z dumą: „Ale ja mam większy PENETRA-
TOR”. I nie jestem pewien, czy rzeczywiście miał na myśli obiektyw ze zmienną ogniskową, czy
co innego.

Maciej

MAMUTY !

Już wiosna ! Obudźcie się, otrzepcie zakurzo-
ne mamucie futra i przyjedźcie zaczerpnąć
wiosennego powietrza w góry. Okazją do tego
może być:

RAJD ŒLADAMI MAMUTA
organizowany w dniach 16-18.04 w schronisku
na Wielkiej Raczy. Organizatorka – Iza Wło-
darczyk (patrz zdjęcie w MM44 oraz zdjęcie
Rady w MM52) zapowiada zorganizowanie
tras oraz konkursy i inne atrakcje na zakończe-
nie imprezy. Można przybyć z całymi rodzi-
nami. Przygotowywane są też specjalne atrak-
cje dla dzieci. Tel. Izy 415-61-03.

JE¯OOŒWIADCZENIE Gliwice, rezydencja Jeża Marudy, 28.03.99
My, Jeż Maruda, Pan na Zamku Marudion, niniejszym czynimy wiadomym, co następuje:
W związku z:
a) zbliżającym się terminem ukończenia przez Panią Kolczastą studiów;
b) obowiązkiem dotrzymania składanej od 3 lat obietnicy;
c) koniecznością obniżenia odprowadzanych fiskusowi podatków
postanawiamy w dniu 26 czerwca 1999 o godz. 12.00 w gliwickim ratuszu podpisać z Panią
Kolczastą umowę małżeńską. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Na świadków w/w
wydarzenia powołuje się: JW Tomasza Dominika Izaaka Kamussellę oraz Anettę Hadryś.
Wiadomym również czynimy, iż impreza okolicznościowa dla gawiedzi odbędzie się prawdopo-
dobnie we wrześniu, prawdopodobnie w rezydencji Sąsiada w Jeleśni. Wstęp wyłącznie za pisem-
nymi zaproszeniami.

                                                     Jeż Maruda
PS. Lista mile widzianych prezentów zostanie opublikowana w najbliższym czasie.
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RAJD ŒLADAMI MAMUTA
17-18.04.1999 Wielka Racza

Mimo wybitnie parszywej pogody w so-
botnie przedpołudnie postanowiliśmy nie pę-
kać i wyruszyliśmy w góry na kolejny Rajd
Śladami Mamuta – imprezę, którą kiedyś skry-
tykowałem za brak pomysłu i koncepcji, a na
którą mimo wszystko zwykle jeżdżę, bo w
końcu każdy pretekst jest dobry aby wybrać
się w góry. Umówiłem się z Siudutami i Kotle-
cikiem w dość osobliwy sposób, bo w najbliż-
szej knajpie powyżej odejścia czarnego szlaku
w Rycerce. Ponieważ ta najbliższa była za-
mknięta, zaczęliśmy szukać kolejnej. I tak po
drodze spotkaliśmy Kotleta z Wiewiórką,
którzy nocowali w bacówce pod Przysłopem
Potuckim. Kotlet nawiązał natomiast łączność
ze świeżo „skomórkowaną” Anią Siudutową
dowiadując się, że  właśnie wjeżdżają do Ry-
cerki. Siudutom towarzyszyła Ela Piszanka.
Ponieważ lało coraz bardziej, postanowiliśmy
rzeczywiście znaleźć jakąś przyjemną knajpkę
i rozważyć modyfikację planów – początkowo
zakładaliśmy przejście przez Oźną i dalej gra-
nicą na Raczę. W końcu stanęło na tym, że w
taką pogodę wszystkie trasy są identyczne
więc najlepiej pójść najkrótszą. Na szczęście
wraz z wysokością opad deszczu przeszedł w
śnieg i znaleźliśmy się w scenerii zimowej. Po
drodze dogoniła nas Iza z kolegą, a w schroni-
sku zastaliśmy Szalonkę i Jamników w kom-
plecie. Podobno próbowali wyciągnąć też Al-
berta, WW i Krokodyla, ale chyba pogoda ich
zniechęciła.

Pod wieczór Iza urządziła małe podchody
dla dzieci – Oli, Kuby, Michała i Jamników.
Wieczorem dotarły też na imprezę Żaby – tym
razem bez Agatki. A potem był kominek i śpie-
wanie oraz konkurs na portret wybranej osoby
z zamkniętymi oczami na podstawie informacji
uzyskanej z zadanych pytań. Konkurs i plu-
szowego mamuta wygrała Wiewiórka.

A w niedzielę, przy całkiem już niezłej po-
godzie, większość wybrała się na Przegibek, a
stamtąd do Rycerki. Na trasie panowały je-
szcze warunki zimowe – wykorzystywane
bezlitośnie przez Waldka Żabowego uprawia-
jącego gdzie się tylko dało zjazdy na tzw. big

foot’ach – króciutkich, a zarazem szerokich na-
rtkach.

Ale widzieliśmy też pierwsze kwiaty – le-
piężniki, przebiśniegi, pierwiosnki, kaczeńce.

W sumie w imprezie uczestniczyło 19 osób
w tym 5 dzieci. Mimo kiepskiej pogody w so-
botę, impreza była sympatyczna, choć nadal
szkoda, że chęć do integrowania się mają ciągle
te same Mamuty z ciągle tymi samymi młody-
mi (może z niewielkimi wyjątkami).

PS. Nowy – jako, że zapowiedział swój
udział – rzecz jasna nie przyjechał.

Redakcja

AUTOKARÓWKA KURSU
Piąty dzień bez snu – znów trzeba było bajerować klientkę do pierwszej w nocy (moje ulubione

zajęcie w pracy, szczególnie jeśli mam na głowie przygotowanie się do autokarówki i projekt do
oddania na poniedziałek rano). I tym oto sposobem załapałem się na piątą nieprzespaną noc.
Bardzo przyjemnie siedzi się przy monitorze komputera i widzi jak słoneczko za oknem wstaje i
zaczyna się kolejny dzień w pracy. 6 rano, telefon do Oli (zamówiła sobie budzenie).

– Cześć szósta wstawaj !
– Jaka szósta, nigdzie nie wstaję.
– Wstawaj!!
– Nie wstaję, a w ogóle to z tobą nie gadam cześć.
Wstała 20 minut później. Szybki, zimny prysznic, błyskawiczne pakowanko i w drogę. Na dole

czeka już grzecznie kursant Piotr – sąsiad z osiedla. Budynek WNS – jest już kilku naszych
kursantów, prawie cały kurs Katowicki,  po jakimś czasie pojawia się Ola z Paulkiem. 7.00, a tu
ciągle żadnych widoków na autokar, który jedzie z Gliwic z resztą mojego kursu i z dwójką
przewodnickiego rodzeństwa z SKPB – Anią i Andrzejem Trojanowskimi. W końcu przyjeżdżają
i jakie jest moje zaskoczenie, gdy widzę wysiadający z autokaru granatowy sweterek z wkładem w
osobie Radka w środku. Świetnie, że można na niego liczyć  nawet jeśli mówi, że go nie będzie. I tak
oto w składzie: szanowne grono przewodnickie sztuk  6 i dwa kursy sztuk 23 ruszamy.  Pierwszy
odcinek Katowice – Bielsko prowadzi Andrzej. Po drodze krótkie wprowadzenie Radka odnośnie
metodyki i parę drobnych rad starszego kolegi. Dojeżdżamy do Bielska. Prowadzenie przejmuje Ola.
W starym kościółku  św. Stanisława udało się nam spotkać młodego kustosza, który opowiadał o
kościele z takim sercem, iż nie wytrzymałem i zrobiłem mu zdjęcie. Stare grodzisko z zabytkowymi
bramkami do piłki nożnej. Dalej Mikuszowice – kościół św. Barbary. Tutaj opowiada Paulek i robi to
świetnie zresztą tak, jak cała reszta ekipy katowickiej.

Dalej jedziemy do Bystrej, do  Fałata – ten odcinek prowadzi Ania Trojanowska. Z Bystrej do
Szczyrku prowadzę niestety ja. Nie tryskam zbytnio wiedzą, mój mózg ostatniej nocy bardzo się
buntował, nie chciał słyszeć o przyswojeniu jakiekolwiek wiedzy. W Szczyrku podjeżdżamy pod
kościółek św. Jakuba, na szczęście z opowiadania o kościółku wyręcza mnie proboszcz. Dopowia-
dam tylko to, czego on nie powiedział i dalej w drogę na przełęcz Salmopolską. Tutaj panoramki.
Pierwsza moja kawa podziałała raczej usypiająco.

Z  Salmopola jedziemy na Kubalonkę. Tutaj jedzonko, zapraszamy pana kierowcę na kiełbaskę
i złośliwie na piwko, sponsorowane przeze mnie w ramach integracji kołowej. I kolejna kawka.

Przez najbliższe pół godzinki w miarę funkcjonuję. Od Kubalonki zmieniły się trochę zasady
prowadzenia autokarówki, teraz prowadzi kurs katowicki, który miał się przygotować na podzie-
lone wcześniej odcinki. Oglądamy kościółek w Mlaskawce, chatę Kawuloka w Istebnej, w której
Radek daje popis gry na instrumentach ludowych, robimy panoramki z Koczego Zamku. Dalej
Kamesznica, kościółek w Cięcinie, a potem przez przełęcz U Poloka do Korbielowa (kierowca nie
wiedział, że może się nie dać przejechać). Z Korbielowa w podgrupach na Górową. Imprezka pod
tytułem „Śpiewogranie na Górowej” była całkiem fajna, choć może trochę wędzona. O trzeciej w
nocy wyszedłem na spacer na halę pooddychać świeżym powietrzem. Najpierw  usłyszałem idące
od strony Miziowej dwie osoby, po chwili zobaczyłem sylwetki i pytam:

– A skąd to idziecie o tak późnej porze?
– A z góry.
Głos wydał mi się jakiś znajomy.
– Chomiś !!!
– Kotlecik !!!
I tak oto impreza odżyła. Chomiś grał do rana. Rano po kolejnej nocy nieprzespanej, nie bardzo

mogłem wyostrzyć wzrok – ogniskowa jakby nie ta i błędnik się zbuntował i kręcił  jak opętany. Nie
dałem się jednak namówić na natychmiastowy transport na dół, pod opieką przewodników z
Katowic. Zszedłem przez przełęcz Przysłop do Korbielowa i stamtąd z drobnymi kontaktami ze
światem rzeczywistym do domu. Impreza z Katowicami jak zwykle udana, nawet bardzo. Bardzo
dziękuję za wielką pomoc w prowadzeniu autokarówki Radkowi.

I jak zwykle dziwi tylko fakt, że SKPB potrafi w ciągu niespełna tygodnia zebrać  awaryjnie
grupę doborowych przewodników, chętnych do prowadzenia autokarówki. A u nas jak zwykle pustki.

Grzegorz Koźlicki  “Kotlecik”

Z cyklu :

Kolêdy z blachowania
Jeżu i Kolczasta
Wyjechali z miasta
Wszyscy wiedzą, że na trasie
W poślizg wpadnąć da się

O tym nie myś leli
"Tiko" diabli wzięli
Nowe auto rozwalili
Lecz sami przeżyli
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4 27.04 Sulowskie Skały prelekcja Radka
Trusia i Grzegorza Mentela Bystrego; Spór o
tatrzańskie granice – Andrzej Kajetan Kowalski
4 ustalona została lista obozów Akcji Lato i
zostały już wydrukowane i rozwieszone plakaty.
W sumie planowanych jest 10 obozów w górach
Polski, 1 obóz rowerowy, 6 kajakowych Zbyszka
Machulika i 4 obozy zagraniczne.

f 11.05 "Kwiaty Kalifornii" – Rafał Suwiński,
Jeziora Sudetów - Zbyszek "Lekasz" Wygoda.
f 14-16.06 Impreza Na Orientację – nie tylko
dla kursu pod Przysłopem Potuckim.
f 18.05 "Alpy Walijskie" – prelekcja Bożeny
Krztoń (Dziouszki) i Lilianny Cader.
f 21-23.05 Beskid Makowski.
f 28-30.05 Florajd z Chomisiem – Babia
Góra.
f 29-30 Dzień Dziecka – Podlesice.
f 1.06 zebranie Koła – majówka w skansenie
na terenie Parku Chorzowskiego.
f AKPG z Bielska Białej zawiadamia, że
12.06.1999 ok. godz. 12.00 odbędzie się w ka-
plicy na szczycie Okrąglicy msza poświęcona
Tadkowi Piotrowskiemu i Gosi Tarnawie. Od-
słonięte też zostaną w tym miejscu tablice pa-
miątkowe.
f 12-13.06 podsumowanie półroczne na Mę-
dralowej połączone z urodzinami Kotleta i do-
kończeniem sprzątania otoczenia bacówki (li-
kwidacja śmietnika).

NOWOBLACHOWANI ROCZNIK 1999 O SOBIE  (CZ. 2)
Tomek Dyga³a bl. nr 294. Mam 31 lat i od urodzenia (z

przerwą na 4 lata pobytu w Pradze czeskiej) mieszkam w Warsza-
wie. W grudniu 1996 zdałem egzamin  w Nowym Sączu i zostałem
przewodnikiem beskidzkim PTTK kl. III (blacha nr 4398) – specja-
lizacja wschodnia część  Beskidów.

Po górach zacząłem się szlajać w pierwszej klasie liceum –  moja
wychowawczyni jak i jej mąż wywodzili się z warszawskiego
SKPB. Z nimi zasmakowałem Bieszczadów, a następnie Słowacji.

W czasie studiów w SGH w Warszawie (rzekoma kuźnia yup-
pies) związałem się z Klubem Turystycznym Ekonomistów
„TRAMP” działającym na uczelni, gdzie poprowadziłem kilkana-
ście rajdów, obozów oraz wykładów na kursach OT.

W 1991 zdałem egzamin na przodownika GOT na tereny Beskidów Wschodnich. Stosunkowo
niedawno rozszerzyłem uprawnienia na Beskidy Zachodnie i Tatry.

Najbardziej lubię góry, w których najciekawsze są doliny, czyli po prostu Beskid Niski. Moje
ukochane miejsce to Regetów Wyżni (okolice cerkiewki).

Z racji moich upodobań (I wojna światowa i pozostałości po niej) zostałem kiedyś  uznany za
nekrofila. Inny obszar moich zainteresowań to budownictwo drewniane, a zwłaszcza architektura
sakralna. Moim największym kompleksem jest fakt, że nie byłem jeszcze w worku bieszczadzkim.
Kiedyś pasjonowało mnie modelarstwo lotnicze, ale góry wyparły samoloty.

Od red. Tomek poprosił o przyjęcie do Harnasi, gdyż SKPB w Warszawie nie przyjmuje prze-
wodników, którzy zrobili uprawnienia poza ich Kołem, a nasze Koło wydało się Tomkowi najbar-
dziej otwartym i ciekawym. Wziął już udział w kilku kołowych imprezach oraz poprowadził prelek-
cję o cerkiewkach Beskidu Niskiego po stronie słowackiej.

DZIEÑ DZIECKA
29-30.05.1999 PODLESICE

Zapraszamy wszystkie Mamuciątka z ro-
dzicami na coroczny Dzień Dziecka w skał-
kach. W tym roku podobnie jak w roku ubie-
głym postanowiliśmy zorganizować imprezę
na polu namiotowym w Podlesicach. Wydaje
się, że miejsce było bardzo sympatyczne i
można spotkać się tam jeszcze raz. Ponieważ
Belfegor ma w tym czasie inne obowiązki, więc
impreza organizowana jest zbiorowym wysił-
kiem kilku mamutów m.in.Basi Zygmańskiej i
Redakcji. Mile będzie widziana pomoc zwła-
szcza w zakresie dostarczenia sprzętu do wspi-
nania i organizacji samego wspinania oraz in-
nych spraw programowych. Chcielibyśmy
zorganizować wzorem ubiegłego roku bieg na
orientację dla dzieci starszych oraz gry i zaba-
wy dla maluchów. W tych tematach również
przydałaby się fachowa pomoc z waszej stro-
ny. Wpisowe na drobne upominki w wysoko-
ści 15 zł od dziecka będziemy przyjmować w
miarę możliwości przed imprezą do rąk wła-
snych, w ostateczności na samej imprezie po
wcześniejszym telefonicznym lub e-mail'owym
zgłoszeniu uczestnictwa. Oczekujemy Was w
piątek wieczorem lub w sobotę do godz. 10.00
na polu namiotowym znajdującym się po lewej
stronie drogi Kroczyce – Podlesice. Należy za-
brać  sprzęt biwakowy łącznie ze sprzętem ku-
chennym. Jedzenie we własnym zakresie. Wie-
czorem – wspólne ognisko.

Redakcja

BESKID MAKOWSKI
21-23.05.1999

Trasa tegorocznego wyjazdu w Beskid Ma-
kowski została zaprojektowana tak, aby w im-
prezie mogły uczestniczyć oprócz pełnospraw-
nych mamutów, kandydatów na mamutów i kur-
santów również jednostki takie jak matki z
dziećmi (w tym również poczętymi jakiś czas
temu).

Dla wyruszających w piątek po południu
proponujemy wyjazd z Katowic PKP 17.14,
Żywiec 19.18-19.38 Sucha 20.47 - 20.59 Koj-
szówka 21.14. Nocleg pod Zającową Górą (po-
szukaj na mapie) - wodę trzeba będzie prawdo-
podobnie donieść  lub pozyskać z najbliższych
zabudowań przysiółka Laskowa lub na stokach
Kamiennej Góry opadających nad Kojszówkę
(w zależności od wyników wizji lokalnej).

W sobotę przejście przez Kamienną lub
Mosorową, Zwalisko, Kozłową G. na Koskową
G. a stamtąd głównym grzbietem do Suchej Be-
skidzkiej. Stąd PKS o 17.30 lub 18.35 w stronę
Wadowic. Wysiadamy w Mucharzu u wylotu
doliny Jaszczurowej i docieramy na miejsce bi-
waku położone w górnej części owej doliny. Pro-
gram na niedzielę zostanie ustalony w później-
szym czasie.

Wariant dla zmotoryzowanych polega na
porzuceniu pojazdów w Suchej B. i skorzysta-
niu z ogólnodostępnych środków lokomocji w
celu dotarcia do Kojszówki, a po pieszym do-
tarciu do Suchej i odzyskaniu pojazdów przeje-
chaniu nimi zabierając maksymalną ilość nie-
zmotoryzowanych uczestników do końca dro-
gi w dol. Jaszczurowej.

Wariant dla spóźnionych i leniwych
zmotoryzowanych może polegać na dotarciu
w sobotę rano, pozostawieniu ciężkiego sprzę-
tu w pojeździe w Suchej B. i wyruszenie na
trasę na lekko. Matki z dziećmi chodzącymi o
własnych siłach mogą rozpocząć trasę w Ma-
kowie i oczekiwać  na resztę grupy przy dojściu
żółtego szlaku do grzbietu Makowska G. -

Ostrysz. Matki z dziećmi poczętymi, nienaro-
dzonymi mogą dotrzeć na miejsce biwaku przy
pomocy dowolnych środków lokomocji.

Dojazd w sobotę PKP Katowice 7.00 - Su-
cha 9.28, Maków 9.38.
Przydatne autobusy PKS w sobotę rano z Su-
chej: Limanowa 9.50, Sidzinka Mł. p. Maków,
Kojszówkę 11.20, Wieprzec p. Maków  10.45,
Zawoja p. Maków 10.20, 11.15.

Jacek Ginter

Z cyklu :

Kolêdy z blachowania
W rowie leży, któż pobieży
Dopomagać Łysemu
Co obalił swojskie wino
Siudutowi samemu.

Hej Harnasie przybywajcie
Prezesowi pomagajcie
Jako panu swojemu.

My kursanci na egzamin
Do Maćka pośpieszymy
Jeśli dla nas coś zostało
Niechybnie obalimy.

Hej Harnasie przybywajcie
I nas z rowu dobywajcie
A nie mówcie Łysemu.

***
Kiedy Paskuda Ciecia podrywała
Z wielkim uczuciem tak jemu śpiewała
Lili lili Laj
Bądź ty ze mną Cieciu
Lili lili laj
Jeszcze w tym stuleciu.

A Cieciu na to, prawie jak na lato
I już niedługo zechce zostać tatą
Lili Llili laj
Mieszka z Cieciem w chacie
Lili lili laj
Czy wy wiarę dacie.
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BESKID MAKOWSKI
21-23.05.99

Tegoroczny wyjazd w Beskid Makowski
był dość nietypowy. Pierwszą nietypową ce-
chą było udostępnienie rajdu będącej tuż przed
rozwiązaniem Paskudzie. W związku z tym
zakończenie zaplanowałem w dol. Jaszczuro-
wej (w zasadzie w Beskidzie Małym) tak, aby
było blisko do Wadowic, gdzie jak wiadomo
znajduje się „bacówka pod skarpą” Siudutów.

Sama trasa miała natomiast przebiegać w
paśmie Koskowej Góry z Kojszówki do Su-
chej. Kolejną nietypową rzeczą było to, iż kie-
rownictwo wyjazdu w postaci Redakcji poło-
wę trasy przebyło samotnie (ale za to poszło z
duchem czasu) kontrolując ruchy pozostałych
uczestników za pośrednictwem komórki. Ru-
chy kierownictwa kontrolowała za to jego ro-
dzina.

Noc z piątku na sobotę kierownictwo spę-
dziło zatem w ciszy i spokoju na stokach Ka-
miennej Góry nad Kojszówką z pięknym wi-
dokiem na pasmo Polic w świetle księżyca. Nie
ma tam co prawda wybitnie dogodnego miejsca
na biwak, ale do noclegu w pojedynkę niewiele
potrzeba.

Wstałem o 7-mej, zwinąłem biwak, prze-
gryzłem coś i o 8-mej byłem już na trasie wio-
dącej nieznanym mi dotąd grzbietem Kamien-
nej, Zwaliska, Kozłowej Góry. Lampa była
przepiękna, a z pewnej polanki na stokach
Zwaliska ujrzałem nawet Tatry. Wspomniany
grzbiet jest zresztą dość niebanalny orientacyj-
nie, a panoramki z niego też nie należą do najła-
twiejszych.

Po ok 3 godz. dotarłem do przysiółka Żar-
nówki – Przysłop, a nieco później do niebieskie-
go szlaku pod Koskową Górą, gdzie zrobiłem
sobie popas i otrzymałem pierwsze wieści od
Anki Siudutowej. Siudut z Wiewiórką wyruszyli
w nieznanym kierunku w góry. Po 12. byłem na
Koskowej. Widok dookolny – Wyspowy, Gorce,
zamglone Tatry, Babia, Police, Pilsko, Romanka,
również dalekie widoki na północ. Trzeba by
kiedyś urządzić tu biwak. Na północnym sto-
ku, obok szlaku zauważam ogrodzony, zniwe-
lowany teren z drewnianą bramą wjazdową i
tablicą informacyjną PTTK. Czyżby początek

UROKI NARCIARSTWA WIOSENNEGO W TATRACH
W słoneczną sobotę 10 kwietnia, jak co weekend wybraliśmy się z Andrzejem na jednodniową

wycieczkę narciarską w Słowackie Tatry Zachodnie. Zostawiając samochód na Zvierovce przy łące
fioletowej od krokusów, udaliśmy się w górę, doliną Łataną w kierunku Grzesia. Po kilkunastu
minutach ubraliśmy narty i szliśmy dalej. Droga wiodła doliną potoku, po obu stronach wznosiły
się zbocza porośnięte świerkami, gdzieniegdzie pojawiały się przecinki. W cichy, spokojny pora-
nek jedynym odgłosem, który nam towarzyszył był szum górskiego potoku. Od czasu do czasu
spoglądałam na strome zbocza po drugiej stronie potoku. Nagle stanęłam jak wryta. Zdołałam
tylko wyszeptać z wielkim zdziwieniem w głosie: „Jędruś popatrz”. Ze stoku, skrajem lasu,
toczyło się powoli i spokojnie wielkie kudłate stworzenie – 300 kg żywej wagi. Z pyskiem przy
ziemi i wypiętym, włochatym zadem posuwał się powoli i leniwie.

Zajęty własnymi myślami, ani nas nie zauważył. Szedł w naszym kierunku, w stronę potoku.
Był to dorodny okaz brunatnego niedźwiedzia. Jak na tę porę roku, nie był wcale wychudzony.
Zdążył pewnie coś  podjeść po obudzeniu się ze snu zimowego. Andrzej zdając sobie sprawę z
grożącego nam niebezpieczeństwa, krzyknął na niego. Nie chciał aby zwierzę podeszło za blisko.
W tym momencie niedźwiedź podniósł łeb, popatrzył na nas, węsząc niespokojnie i groźnie mru-
cząc stanął na moment na dwóch łapach ukazując się nam w całej okazałości. Zaryczał ze złością,
że ktoś mu pokrzyżował plany, potem odwrócił się i smyrgnął do lasu – tam skąd przyszedł.
Staliśmy jeszcze chwilę wpatrując się w miejsce, gdzie zniknął nam z oczu.

Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że po tylu latach chodzenia po górach, w których żyją nie-
dźwiedzie (w szczególności po Tatrach, Niżnych Tatrach i Wielkiej Fatrze), wreszcie spotkaliśmy
jednego z nich. Kiedyś widząc w Wielkiej Fatrze świeże ślady na śniegu – duże, kudłate, z wyra-
źnymi pazurkami – poczuliśmy dreszczyk emocji. Teraz wreszcie zobaczyliśmy ich właścicie-
la.Tego dnia doświadczyliśmy jednego z największych uroków wiosennych górskich wędrówek.

Prawie przez całą drogę na Grzesia przeżywaliśmy to spotkanie. W okolicy szczytu, w
miejscach gdzie śnieg był wytopiony, rosły pierwsze krokusy. Po krótkim „byczeniu się” pod
szczytem, udaliśmy się na Rakoń grzbietem, po którym nieraz trzeba było „człapać” po trawie.
Widoczność , która była rewelacyjna rano, trochę się pogorszyła. Dzień był ciepły – minęliśmy
jednego turystę w krótkich spodenkach. Z Rakonia poszusowaliśmy do kotła na polską stronę, a
po ponownym podejściu na szczyt, zjechaliśmy do doliny Łatanej. Śnieg był mocno „odpuszczo-
ny”, ale bardzo przyjemny do jazdy. Jadąc doliną znów trzeba było minąć miejsce, w którym rano
spotkaliśmy niedźwiedzia – tym razem już go nie było. Zatrzymaliśmy się na chwilę, aby obejrzeć
to miejsce – bez misia zupełnie nieciekawe.

Magdalena Wróbel (Hassa)

budowy nowego schroniska ?
Po kilku nieudanych próbach udaje mi się odebrać sms'a o treści: „Pozdrowienia z Orawy P&

D” – to Paskuda i Darek robią wycieczkę krajoznawczą. Zbiegam z Koskowej bo o 13 umówiłem
się z Jolą, Renatą, Basią Zygmańską i Polą, które miały wyruszyć  z Makowa i czekać na przełęczy
pod Makowską Górą z dziećmi. Kolejny telefon od Ani. Jest u niej Jeżostwo, ale z powodu późnej
pory nie będą mnie gonić. Nie mam szans zdążyć na 13-tą. Kolejny sms – „Pozdrowienia z
Gubałówki P&D”. Na przełączce jestem za 10 druga. Nikogo nie ma. Ale i tak muszę się posilić
więc zrzucam wór i czekam. Dziewczyny z dziećmi pojawiają się po jakichś  15 min. Po odpo-
czynku ruszamy i wkrótce spotykamy Jelona i Polę z dziećmi, które czekały kawałek dalej. Dostaję
telefon od Waldka Żabowego z ich chałupy na stokach Policy. Dziwne jest to chodzenie po górach
z telefonem. W osiedlu Piątkowa wstępujemy do sklepiku, a potem znosi nas nieco w lewo i w
rezultacie ok. 17.30 schodzimy na przedmieścia Makowa, skąd autobusem dostajemy się do
Suchej, a stamtąd samochodami do Jaszczurowej.

Tam czekają już Żaby z Raketą, Jeże, Anka z Kubą i Rafałem – bratem Szalonki. Od góry
schodzi Siudut i Wiewiórka. Potem przybywają jeszcze Paskuda i Darek, Ela Piszanka, Kotlet z
„panią Prezes” SKPB czyli Olą. W sumie 18 dorosłych, 4 dzieci i jedno dziecko „w drodze”. A
potem standard – ognisko, pieczonki, gitara oraz konkursy i znaczki pamiątkowe. Tym razem
konkursy były przeglądem różnych typów pytań (o nowej treści) z poprzednich wyjazdów. Np.
kto to jest „Kicek Źlerzigoski” lub „Mańka Gasiszyba” (nazwiska ułożone z liter imion i nazwisk
pewnych uczestników wyjazdu). Pokazywano też na migi fragmenty piosenek np. „Moje myśli
biegały końmi po niebieskich, mokrych połoninach” itp.

W nocy lało niemiłosiernie, a niedzielny ranek był ponury. Toteż nikomu nie chciało się ruszać.
Dopiero ok 13 gdy wyjrzało słońce postanowiliśmy podjechać do Jasienicy, aby obejrzeć Diabli Ka-
mień – wychodnię skalną na stokach Pisanej.

W sumie 15 - ty BM był dość liczny, ale szkoda, że większość uczestników dojechała dopiero
na zakończenie. Szkoda też, że nie było żadnego kursanta (prócz Rafała). Zobaczymy jak wypad-
ną z Makowskiego na egzaminie. Za rok obiecuję mniej ulgową trasę i mniej dostępne miejsce
zakończenia – jednym słowem powrót do korzeni.

Jacek

SPROSTOWANIE
W ostatnich dwóch MM redakcja narobiła

sporego zamieszania jeśli chodzi o numery
blach nowych przewodników. Poprawne nu-
mery są następujące:

Maciek Bogucki – 290
Radek Gębarowski – 291
Jarek Knap – 292
Tomek Dygała – 293

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl
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TO BÊDZIE
f 12.06 godz. 12.00 – uroczysta msza za
Tadka Piotrowskiego, Małgorzatę Tarnawę i
Sebastiana Kuklińskiego w kaplicy na Okrągli-
cy (Pasmo Polic) z wmurowaniem tablic pa-
miątkowych.
Po uroczystości odbędzie się Podsumowanie
Półroczne na Roli Staszkowej u Żab.
f 15.06 – zebranie odwołane z powodu przy-
jazdu Papieża do Gliwic.
f 18-19.06 (piątek/sobota) – „Ognisko u
Smoka” (Izy Włodarczyk) w Raciborzu. Infor-
macje u Izy tel. (032)4156103. Trasa kolarska z
Gliwic 17.00 w piątek z Rynku (info u Radka).
f 20.06 – Śląska Niedziela – Tarnowskie
Góry. Ok. 8.30 wyjazd z Bytomia wąskoto-
rówką do T.Gór (kopalnia zabytkowa, zwie-
dzanie T.Gór, kąpiel w Chechle). Powrót kolej-
ką do Bytomia. Koszt wyjazdu: kolejka ok.
5zł, kopalnia ok. 10 zł, dzieci mniej – całość
powinna się zmieścić w 25zł.
f 25-27.06 – zerowy termin egzaminu, o ile
będzie kogo egzaminować.
f 29.06 – ostatnie zebranie przed wakacjami.
f 13.07 i 17.08 – zebrania wakacyjne
f 07.09 – pierwsze zebranie  po wakacjach.

NOWOBLACHOWANI
ROCZNIK 1999 O SOBIE
(CZ. 3)

DZIEÑ DZIECKA – Podlesice 29-30.06.99
Po odpuszczeniu tradycyjnej imprezy Mikołajowej z powodu braku organizatora, zapowiadało się,

że i tradycyjny już Dzień Dziecka może nie dojść do skutku, bowiem tradycyjny organizator tej impre-
zy Belfegor miał inne zajęcia (choć właściwie w końcu pojawił się na, a w zasadzie jakby obok
imprezy). Aby uniknąć takiego obrotu sprawy Redakcja postanowiła jednak zorganizować  wy-
jazd. Z braku czasu oraz sił i środków Redakcja postanowiła iść  po najmniejszej linii oporu i
ustaliła miejsce spotkania takie samo jak rok temu. Niewątpliwym kłopotem było zorganizowanie
wspinania dla naszych pociech, gdyż Redakcja nie posiada odpowiedniego sprzętu ani umiejętno-
ści korzystania z niego, a kolejne, nagabywane osoby dysponujące nimi, z przyczyn różnych nie
mogły przybyć na imprezę. Sytuację poratował – potwierdzając możliwość przyjazdu – Rysiek
Borek.

Początkowo wydawało się, że zainteresowanie imprezą nie jest zbyt duże, ale w rezultacie zje-
chało sporo mamutów – głównie z pokolenia, które otrzymało blachy w połowie lat 80-tych. W
sobotę do południa udaliśmy się na Górę Zborów, gdzie Ryśkowi udało się z jednej liny zrobić dwie
wędki i w ten sposób usprawnić wspinaczkę, tak że większość dzieci mogła wspiąć się po 2 – 3 razy.
Na koniec swoich sił popróbowali też dorośli. Cały czas krążyła wokół nas burza, ale nas jakoś
ominęła. Do obozowiska wróciliśmy późnym popołudniem. Redakcji nie starczyło niestety czasu aby
przygotować zaplanowane wstępnie podchody. Wkrótce zaczęły się zresztą przygotowania do ogni-
ska, na którym dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Kilka rodzin musiało wyjechać późnym wie-
czorem.

W niedzielę każdy realizował program indywidualny. Niektórzy udali się na wycieczki rowerowe,
ci z młodszymi dziećmi preferowali pozostanie na polu biwakowym, a Redakcja z Antonikami i
Siudami (dzieci na rowerach) po przeczekaniu burzy i ulewy oraz zjedzeniu wczesnego obiadu w
barze, udała się jeszcze na spacer na Górę Zborów i Kołoczek.

Redakcja przyznaje, iż nie przykładała się zbytnio do zapewnienia super atrakcyjnego progra-
mu imprezy, gdyż podjęła się jej organizacji awaryjnie. Zeszłoroczny dzień dziecka był niewątpli-
wie bardziej atrakcyjny – zawody wspinaczkowe, podchody, zabawy dla dzieci młodszych.

Dziękuję szczególnie Ryśkowi Borkowi za zapewnienie najważniejszego punktu programu
czyli wspinania i trwanie przez cały czas na stanowisku asekuracyjnym wraz z Romkiem Michu-
łowiczem oraz Joli Wolińskiej za pomoc w zakupie i przygotowaniu paczek.

A oto lista obecności dzieci Harnasi oraz ich krewnych i znajomych:
Ola Ginter i Michał Zadęcki + 2, Maciek i Michał Zygmańscy + 2, Ania i Krzysiu Wolińscy +

2, Ania i Krzysiu Krawiec + 2, Agnieszka i Iwonka Franke + 2, Bartek i Tomek Kubit + 2, Marta
i Michał Franke + 2, Agatka Kubiczek + 1, Gosia i Gniewko Wojtala + 1, Dorian i Remigiusz Borek
+ 2, Alicja, Agnieszka i Dominik Kucharscy + 1, Kaja i Pola Zielańskie + 2, Ula Michułowicz + 2,
Maciek Antonik + 2, Marta Siuda + 1. W sumie 27 dzieci i 26 dorosłych.

Być może warto byłoby pomyśleć o jakiejś nowej formule spotkań mamutów. Wspinanie w
skałkach będzie co prawda zawsze dużą atrakcją zarówno dla młodszych jak i dla starszych dzieci –
pod warunkiem, że w organizacji pomogą osoby posiadające sprzęt, ale już taki Mikołaj zaczyna
być za słabym pretekstem do spotkań dla tych bardziej wyrośniętych pociech i ich rodziców. Może
jakiś wyjazd narciarski, lub na wiosnę coraz bardziej popularne rowery, byłyby jakimś pomys łem.
Jeśli mielibyście jakieś propozycje to dajcie znać.

Redakcja

f 14-16.06 Impreza Na Orientację – pod
Przysłopem Potuckim.
f 18.05 "Jeziora w Sudetach" – krótka prelek-
cja Zbyszka Lekasza i  "Alpy Walijskie" – pre-
lekcja Bożeny i Bogusia Krztoniów.
f 1.06 – majówka w skansenie w Parku Cho-
rzowskim wraz z SKPB Katowice. Od nas była
Basia Jelon z dziećmi, Nowy, Radek, Buźka,
Iza i Redakcja oraz kilku kursantów.
f 29.05-6.06 w ten bardzo długi weekend gru-
pa Harnasi (m.in. Siuduty, Raketa, Waldek,
Wiewiórka) spłynęła Narwią z Elą Piszanką.
f 3-6.06 Wanda Michnol z dziećmi, Nowy z
rodziną oraz Redakcja z żoną byli w Tatrach
Zach. w chacie Komeńskiego u wylotu dol.
Raczkowej. Redakcja z małżonką zaliczyli Ro-
hacze i Otargańce, zaś reszta zwiedziła dol. Ja-
mnicką, skansen w Prybylinie, jaskinie Demia-
nowskie, oraz ciepłe źródła w Liptowskim Ja-
nie i Beszeniowej.
Milimetry, Siudy i Piece przebywali w tym
czasie dość  niedaleko, w chacie Jagodzie.
Słowacy nie rozpoczęli jeszcze sezonu. Kem-
ping był nieczynny, a szlaki – przynajmniej
teoretycznie – zamknięte do 15 czerwca.

Radek Gêbarowski bl. nr 291, lat 17.
Jestem naj-
m ło d s z y m,
chociaż nie
n a jn iż s z y m
Har na s iem.
Hobby: ko-
biety, kino,
ko szykówka
oraz od nie-
dawna samo-
chody (robię
prawo jazdy).
Chodzę do
LO nr 1 w
G liwic a c h .
Plany na
przyszłość  to
studia w War-
szawie.

XXXI ERG
8-10.10.1999

Zbyszek Machulik, Jeż Maruda i Darek
Telinga zapraszają na kolejny Ekskluzywny
Rajd Górski połączony tym razem z autoka-
rówką. Zakończenie w schronisku PTTK
„Andrzejówka” w Górach Wałbrzyskich.

Wyjazd autokaru 8.10.99 o godz. 18 (my
wiemy, że 18.15 – bo Nowy się i tak spóźni) z
Placu Piastów w Gliwicach w kierunku zacho-
dnim.
W programie:
w piątek – historie z przeszłości dalekiej i bli-
skiej
w sobota – jak wyglądają kopalnie poza Ślą-
skiem
w niedziela – po śniadaniu jedziemy do Czech
obejrzeć skały, zamki i posmakować piwa.
Orientacyjny koszt imprezy: 80 zł. W cenie:
opieka przewodnicka :-), autokarówka, wstę-
py, dwa noclegi, kolacja i śniadanie w Andrze-
jówce.
Bliższe szczegóły w lipcowym MM. Zapro-
szenia po 22.06 u organizatorów.

OG£OSZENIE
Redakcja informuje, że w terminie ok.

11.07-25.07 wybiera się z kol. małżonką w au-
striackie góry Dachstein w celu turystycznego
połażenia po tychże. Chętnych do pojechania
w to samo miejsce, w tym samym czasie zapra-
szamy.

Natomiast w terminie ok. 9-22.08 planuje-
my wyjazd bardziej krajoznawczy po Europie,
całą rodziną. Trasa do ustalenia. Również za-
praszamy – zwłaszcza z dziećmi.

Jacek i Jola
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Na mszy i poświęceniu tablicy

Małgorzaty Tarnawy, Sebastiana Kuklińskiego
i Tadeusza Piotrowskiego 12.06.1999 przy
kaplicy Matki Boskiej Opiekunki Turystów
na Okrąglicy w Paśmie Polic zgromadziło się
kilkadziesiąt osób, krewnych, znajomych i
przyjaciół Małgosi, Tadka i Sebastiana. Byli
członkowie AKPG z Bielska – inicjatorzy tej
uroczystości, Harnasie oraz członkowie SKPB
Katowice. Mszę odprawił młody ksiądz z
Bielska. Na koniec zabrzmiały w wykonaniu
zgromadzonych „Połoniny niebieskie”,
„Bukowina”, „Sielanka o domu” i inne znane i
lubiane również przez nich – którzy odeszli –
piosenki. Pierwsze krople deszczu, a potem
gradu przyspieszyły przeniesienie się do
schroniska, gdzie zabrzmiały jeszcze kolejne
piosenki. Potem część osób wracała do domu, a
my udaliśmy się na Rolę Staszkową do
chałupy Żab na Podsumowanie Półroczne.

Na uroczystość przybyli rodzice Sebastia-
na oraz ojciec i rodzina Tadka.

Z Harnasi na uroczystości byli: Waldek i
Marta Kubiczek (Żaby), Darek Płaszczyk (Ja-
mnik), Piotr Piwczyk (Alojz) – aż z Poznania,
Rysiek Antonik (Nowy), Jacek Ginter, Grze-
gorz Mentel (Bystry), Radek Truś, Jarek Hej-
dukiewicz (Raketa), Gosia i Marek Franke z
córkami, Andrzej Kryska (Stasiek) z rodziną,
oraz Magda Wróbel (Hassa) i Stasiu Sikora –
Harnasie obecnie w AKPG. W sumie 14 osób.

W wieczornej dyskusji snuliśmy smutne
refleksje – czyżby tylko dla tylu osób spośród
naszego grona ok. 300 Harnasi pamięć o Tadku
i Sebastianie była ważniejsza od innych waż-
nych spraw – pracy, nauki, pieniędzy czy
może innego sposobu na miłe spędzenie wee-
kendu ? Wielu z Was pewnie rzeczywiście nie
mogło przybyć, ale czy nie jest coś  nie tak w
naszej hierarchii wartości, skoro tak łatwo
znajdujemy sobie usprawiedliwienie. A
przecież wystarczyło wygospodarować te
parę godzin, tak jak to zrobili niektórzy i

jeszcze w ten sam dzień wrócić  do naszych tak ważnych ziemskich spraw. Może nie wszyscy
znali dobrze Tadka czy Sebastiana, ale nawet jeśli, to należeli oni do naszego grona i z tego tytułu
należy się im i ich bliskim nasza solidarność, pamięć, cześć.

Tych gorzkich refleksji nie napisałem po to, aby uzyskać  jakieś  usprawiedliwienia od pojedyn-
czych osób. Nie jestem zresztą w żaden sposób powołany do tego abym śmiał takie usprawiedli-
wienia przyjmować. Czułem jednak, że muszę o tym napisać, aby każdy rozważył ten problem w
swoim sumieniu i żebyśmy sobie zdali sprawę, że może o nas też będzie pamiętało tylko kilka
osób gdy przyjdzie nasz czas.

W trakcie podsumowania omawialiśmy też problemy z wiązane z kursem, akcją lato itp.
Niestety z Rady obecne były tylko dwie osoby – Radek i Grzesiek, a z Komisji Rewizyjnej nie
dotarł nikt. W niedzielę zrobiliśmy trochę porządków wokół Żabowej posiadłości, a potem we
mgle i deszczu wracaliśmy do domu.

Redakcja

G£OW¥ W ODCH£AÑ
Piotr Van der Coghen

Był niedzielny, zimowy wieczór. Na Centrali Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego powoli cichł gwar. Kolejni ratownicy kończąc dyżur opuszczali stację udając się do domów.
Czekała ich męcząca jazda autobusem, który o takim czasie jest tu loterią, a potem zadymiony
pociąg, więc kto mógł starał się załapać na miejsce w samochodach kumpli. W biurze JOPR
ratownik-kandydat „Koral” starał się udowodnić komisji złożonej z „Szarotki”, Naczelnika i
„Tigera”, że zas ługuje na licencję ratownika. Drugi z kandydatów – „Szybka” z przerażeniem
przysłuchiwał się niesamowitej erudycji, którą jego kolega starał się pokryć pewne braki.

Godzina 20.52 – ostry dzwonek telefaxu bynajmniej nie zelektryzował towarzystwa. Koral
zastanawiał się nad kolejnym pytaniem, a naczelnik spokojnie podniósł, chyba po raz setny w tym
dniu słuchawkę wypowiadając żelazną formułę: „Jurajskie Pogotowie Ratunkowe - słucham..” I w
tym momencie ruszył czas ratowniczy! Dzwonił oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji
z Częstochowy: do Jaskini Koralowa w rezerwacie Góry Sokole udała się pięcioosobowa grupa
grotołazów-amatorów z Zabrza. Wobec niedostatku sprzętu z dna jaskini wychodzili „na raty”. Po
wyjściu na powierzchnię dwóch dziewcząt i mężczyzny, ten ostatni pochylił się nad otworem
studni wejściowej by zrzucić pozostałym uprzęże alpinistyczne. Poślizgnąwszy się runął głową
w 20 metrową otchłań. Wydawałoby się, że spadając głową w dół bez kasku ma niewielkie szanse
przeżycia. Zmieścił się w nikłym procencie szansy co graniczyło niemal z cudem: zaplątawszy się
nogą w linę – zawisł dwa metry nad ziemią! Przerażeni koledzy, z braku innego sprzętu, ogniem
świeczki przepalili linę i położywszy rannego na dnie jaskini okryli go swymi kurtkami. Szansą na
pomoc była obecność na powierzchni dwóch dziewcząt, które pobiegły do wsi do telefonu...

Godzina 2O.55. Na Centrali JOPR ogłoszono alarm! Instruktor „Tiger” z dwoma kandydatami
JOPR przygotowuje sprzęt ratowniczy i techniczny na wyprawę. Odpalają terenową karetkę.
Praktyczna jak zawsze „Szarotka” parzy do termosów kawę i sprawdza akumulatory w „czołów-
kach”, zapisując w Książce Dyżurów i Wypraw przyjęcie zgłoszenia o wypadku. Naczelnik
siedząc z telefonem przed schematem alarmowym, stara się szybko powiadomić najbliżej mie-
szkających ratowników o akcji. Mieszkający w Kroczycach „Monitor” męczy się u dziewczyny
– rodzina wysyła po niego brata Adama. „Miro” po powrocie z USA dysponuje komórką, ale nie
samochodem więc nie może wydostać się o tej porze z Zawiercia. W przypływie skrajnej determi-
nacji bierze taksówę. Po przyjeździe na Centralę wydaje mu się, że taksiarz zamiast należności
podaje mu swą datę urodzenia.

Godzina 21.15 Wyładowana sprzętem i ratownikami karetka UAZ wyjeżdża z placu i ... w
tym momencie zdradza objawy awarii skrzyni biegów. Nerwy. Naczelnik, „Monitor” i „Koral”
decydują się na użycie do akcji swoich osobowych samochodów. Przeładowanie sprzętu (w tym
agregatu prądotwórczego i noszy) trwa chwilę rabując cenne minuty.

Godzina 21.20 Telefony monitujące z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Komen-
dy Wojewódzkiej Policji! Na miejscu, u wylotu jaskini oczekują już dwie karetki reanimacyjne
(niesprawdzone informacje mówią o dwóch ofiarach wypadku) i radiowozy policji. Są jednakże
bezradni. Oczekują na profesjonalistów – ratowników JOPRu.

Godzina 21.30 Z Centralnej Stacji JOPR wyjeżdżają trzy samochody z ratownikami i sprzę-
tem. Na szosie nadrabiają stracony czas jadąc momentami 120 km/godz (karetka UAZ jechałaby z
szybkością 50/60!). Niestety bajka kończy się wraz z wjazdem w teren. Nisko zawieszona „Toy-
ota” Monitora i Mira zahacza misą olejową o korzeń i ... ratownicy ze sprzętem resztę drogi
pokonują na piechotę. Inne samochody poprzedzane przez radiowóz docierają pod jaskinię.

Godzina 22.20. Ratownicy rozwijają sprzęt. Odpalają agregat (dar od Owsiaka). Za chwilę
robi się jasno jak w dzień. Dwóch ratowników JOPR – medyków zjeżdża na osobistych linach z
apteczkami na dno jaskini do rannych. Reszta montuje stanowiska dla wyciągarki lin ratowniczych
EWAK-500, kierunkowe i asekuracyjne. Mocują prowadnice lin tzw. ROLL MODULE. „Koral”
wisząc na linie tnie piłą spalinową (dar od Owsiaka) obłamany konar drzewa wiszący niebezpiecz-
nie nad studnią wejściową. Ostrzeżeni ratownicy na dole własnymi ciałami osłaniają pacjenta
przed ewentualnie mogącymi spaść gałęziami czy kamieniami.

Tymczasem pojawia się wielu dziennikarzy prasowych, radiowych i ekipy telewizyjne.
W znakomitej większości starają się jednak nie sprawiać  kłopotów ekipie ratowniczej i przy-

gotowania przebiegają sprawnie i bez zakłóceń.
... cd str 2
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TO BÊDZIE
f Z tego co wiadomo Redakcji w tym roku na
wakacje jeździ się do Norwegii. Wybiera się
tam m.in. Nowy z rodziną, Jeże i Płonki. Siu-
duty jadą krajoznawczo do Francji, a potem
Maciek ze Szczepanem i Wiewiórką w Alpy,
Przemki i Stasie jadą do Tunezji. Inne plany nie
są na razie znane Redakcji.
Życząc jak zwykle ciekawych wakacji Redak-
cja czeka (również jak zwykle) na Wasze mel-
dunki. Piszcie, dzwońcie i emaliujcie o tym
gdzie byliście i co widzieliście. Do zobaczenia
we wrześniu.
f 11.09 – ślub Jeża i Kolczastej
f 07.09 – pierwsze zebranie  po wakacjach.

XXXI ERG
„ANDRZEJÓWKA” 8-10.X.1999

W tym roku ERG wraca w Sudety. Impreza
ERG-owa odbędzie się w schronisku PTTK
„Andrzejówka” w Górach Kamiennych (a nie
jak błędnie podawaliśmy ostatnio Wałbrzy-
skich) pod roboczym na razie hasłem „Taje-
mnicze podziemia i ciemne zakamarki”.
W programie:
• piątek – historie z przeszłości dalekiej i bli-
skiej
• sobota – jak wyglądają kopalnie poza Ślą-
skiem
• niedziela – po śniadaniu jedziemy do Czech
obejrzeć skały, zamki i posmakować piwa.
Wyjazd autokaru 8.10 o godz. 18 z Placu Pia-
stów w Gliwicach w kierunku zachodnim.
Orientacyjny koszt imprezy wynosi 80 zł
i obejmuje:

• opiekę przewodnicką :-),
• przejazdy autokarem,
• wstępy tam gdzie planujemy wejścia,
• dwa noclegi,
• kolację i śniadanie w „Andrzejówce”

Całe to zamieszanie organizują: Zbyszek
Machulik, Jeży Capi i Darek Telinga.

Godzina 23.15. Meldunek z dołu: najbardziej poszkodowany grotołaz jest zaopatrzony, ma
założony kołnierz Szanca, kamizelkę Kendricka i jest zapakowany do francuskich noszy jaskinio-
wych. Ma rany głowy z objawami wstrząsu mózgu, ranę nogi i objawy urazu kręgosłupa na
odcinku lędźwiowym. Informacje o istnieniu innych rannych na szczęście okazują się plotką. Na
dnie oczekuje jednakże jeszcze dwoje grotołazów: dziewczyna i chłopak, wyziębionych (oddali
swe kurtki rannemu) i nie posiadających sprzętu alpinistycznego. Na powierzchnię wychodzi
„Tiger” przejmując od naczelnika kierownictwo akcji. Ten ostatni bierze się za rozgrzewanie
zespołu „R-ki” gorącą kawą gdyż kiepsko ubrani lekarze oczekujący na lodowatym wietrze od
dwóch godzin są skostniali z zimna.

Godzina 23.30. Podczas wyciągania z dna rannego rozlega się suchy trzask! To strzelił nit w
atestowanej Petzl-owskiej wyciągarce EVAK! Ciągnący wówczas dźwignię 18-letni, drobny
„Szybka” z bezbrzeżnym zdumieniem ogląda urządzenie. Ratownicy są wzburzeni, ale nie czas na
sensacje. Szybko montują tradycyjny Flaschenzug Obendorf i przepinają nań całość obciążenia.
„Ameryka była ale się skończyła” podsumował sytuację filozoficznie jeden z nich. Teraz jednakże
już trzech z nich musi się przyłożyć do ciągnięcia. Akcja traci na szybkości, ale konsekwentnie
podąża do celu.

Godzina 24.00. W leju wejściowym pojawia się szczyt ciągniętych pionowo noszy i obanda-
żowana głowa w kasku. Ratownicy asekurując się na shuntach sprawnie wyciągają nosze, odpinają
od lin i przenoszą do „R-ki” oddając pacjenta w ręce oczekującego nań chirurga.

Teraz już bez pośpiechu i dodatkowych atrakcji wyciągnięta zostaje w trójkącie ratowniczym
zwanym pampersem, dziewczyna, a za nią – młody mężczyzna.

O godzinie 1.20 ratownicy po zwinięciu sprzętu wyruszyli w drogę powrotną do domu...
Akcja kończy się w JOPRze gdy sprzęt przeklarowany i oczyszczony, zapakowany do

następnej akcji ląduje w specjalnych worach speleo. Wtedy jest czas na herbatę i odpoczynek.
Herbatę wypiliśmy o 6.00. Jedni przed snem, inni – przed wyjazdem do pracy i na uczelnię...
I to koniec historii jednego z wypadków jaskiniowych na Jurze...

Piotr Van der Coghen

f 29-30.05 - w Wawrzce odbył się RPS czyli
spotkanie Rady Przewodnictwa Studenckie-
go. Tym razem organizatorami byliśmy my.
Oprócz spraw formalnych był też czas na za-
bawę. Odbył się reaktywowany MiTuP (czyli
Międzykołowy Turniej Przewodnicki) i po
zaciętej walce z krakusami zwyciężyliśmy.
f 16.06 Paskudzie i Darkowi "Cieciowi" Te-
lindze urodziła się córka Olga, Ewa zwana też
Paskudnym Cieciątkiem. Gratulujemy i infor-
mujemy, że jest to pierwsza latorośl dwóch
byłych prezesów.
f 2.07 na Karkoszczonce rozpoczął się
obóz kursowy prowadzony przez kierownika
kursu Grzegorza "Kotleta" Koźlickiego. Przez
pierwszy weekend obozowi towarzyszyli też
Nowy, Redakcja i przelotnie Bystry. Na razie
obecnych jest 5 kursantów (w tym 1 kursant-
ka) ale kilka osób ma dojechać. We wtorek
obóz odwiedził MSiudut, Wiewiórka i Ka-
nion.
f Redakcja uzyskała bezpośredni dostęp do
drukarki o rozdzielczości 1200 dpi co znacz-
nie uprości publikację zdjęć , których od tej
pory będzie w MM więcej niż dotychczas.

POWEEKENDOWE
REFLEKSJE MAMUTA

Podczas wizytacji obozu kursowego po-
stanowiliśmy (zgodnie z planem) pokazać kur-
santom choć z grubsza jaskinię w Trzech Kop-
cach nad Karkoszczonką. O dziwo mimo wie-
loletniej przerwy trafiliśmy z Nowym za
pierwszym strzałem. Jakież było jednak moje
zdziwienie, gdy dotarliśmy do otworu wejścio-
wego. W mojej pamięci zachował się obraz po-
lany otoczonej młodnikiem i oświetlonej s łoń-
cem. Teraz staliśmy w środku ciemnego świer-
kowego lasu, na granicy starszego i młodszego
– bardziej gęstego drzewostanu. Trudno było
uwierzyć, że to to samo miejsce. I pomyślałem,
że chyba jednak nieźle musieliśmy zmamucieć
jeśli w czasie tego naszego wędrowania po
górach z młodników wyrastają lasy.

W niedzielę natomiast dokonałem innej ob-
serwacji. Aby dotrzeć z Malinowskiej Skały
do pozostawionego w Brennej samochodu ze-
szliśmy na Salmopol, a potem czerwonym
przez Grabową doszliśmy do przełączki pod
Kotarzem. I tu postanowiliśmy wykonać tra-
wers, aby dojść na dziko na ramię Kotarza i
zejść do Brennej Węgierski. Okazało się, że tuż
obok tętniącej cywilizacji z samochodami, ro-
werami, kiełbaskami, piwem i tłumami ludzi,
zbaczając parę kroków ze szlaku można zna-
leźć  się niemal w środku jakiegoś matecznika,
aby potem wyjść na ogromną polanę z trawami
po pas, bez śladu ścieżki – niczym w jakimś
Niskim lub Bieszczadach. A potem równie dzi-
kie zejście do doliny. A to tylko Beskid Śląski,
będący dla nas synonimem gór aż za nadto cy-
wilizowanych. A może właśnie dlatego –
wczasowicze pozostają w cywilizowanych
dolinach i wzdłuż asfaltowych traktów, a
"prawdziwi" turyści w ogóle omijają te rejony.

Redakcja SPROSTOWANIE
Na liście uczestników Dnia Dziecka Re-

dakcja zapomniała wymienić Witka Wolnego
(WW) z rodziną. Przepraszamy.

Z cyklu: Strofy z blachowania 1999

SZALONKA
Wot i krasawica, kak niebiesna ptica
I smiejotsia wsiegda k nam ana
Ana wsio to znaje, pa garam guliaje
cziem trudniej, tiem wiesielsze jej głaza

Szalonka, Szalonka, Szalonka maja...

Wsie zdiełała kursy
I wodit ekskursji
Toże adnowo dnia zachatieła
K nam to pribieżała
Ekzamieny zdała
I Harnasiom bystrieje astała

W Pietraszonkie spała, dwóch pjanych słyszała
Ani smieli nieskolko mieszat’ jej
Szczastia nie imieli, z oknam polietieli
Ana spakojna wazwratiła w pastiel’

Niet takowo mużcziny z takoj samoj gliny
Pri kakim ana’b mogła zajti w trans
Mnogich probowała, wsiech atbrasywała
Tolko Tomasze majut u niej szans



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis
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Wrzesień 99 Czechach i jechaliśmy przez Prerov i Breclaw. Miejsca biwakowego – dzikiego oczywiście –
zaczęliśmy szukać za Wiedniem. I znaleźliśmy, zjechawszy z autostrady w upatrzoną na mapie
samochodowej “Alpy” (1:800000) dolinę. A we wtorek dotarliśmy do Hallstatt. Samochody
zostawiliśmy na ostatnim parkingu za miastem (wszystkie wcześniejsze były zapełnione). W
ramach opłaty (50 OS) można dojechać  kursującym co 15 min. autobusem do miasta. My postano-
wiliśmy jednak rozruszać  kości i przejść te 2 km. na piechotę. Miasteczko rzeczywiście ładne.
Obejrzeliśmy też kościół i kaplicę malowanych czaszek, a potem poszliśmy w górę, w stronę góry
solnej czyli Salzbergu. Minęliśmy rejon kopalni soli, która była już zamknięta – wychodzili
właśnie ubrani w śmieszne, kolorowe kombinezony ostatni zwiedzający. My poszliśmy dalej w
górę, aby zrobić pętelkę wokół doliny, u wylotu której leży miasteczko. W pewnym momencie
ścieżka rozdwajała się. Lewy wariant opisany był jako „For experienced only” – uznaliśmy więc,
że to coś dla nas. Ścieżka ubezpieczona drewnianymi poręczami, a niekiedy jeszcze poręczówką,
schodziła zakosami z widokiem na wodospady i wymagała właściwie jedynie ... umiejętności
chodzenia po schodach.

Znalezienie kolejnego miejsca na dziki nocleg tym razem nie powiodło się, a na dodatek zaczęło
padać. Siuduty postanowiły zabiwakować na parkingu, my udaliśmy się na pobliski kamping,
który i tak miał być naszą bazą. Zdążyliśmy się rozbić tuż przed burzą i wściekłą ulewą. W tym
czasie Anka i Hipa zażywały ponoć kąpieli w jeziorze Halsztadzkim w świetle błyskawic.

Nazajutrz (w środę) mieliśmy zamiar zwiedzić jaskinię lodową i ewentualnie mamucią. W
lejącym deszczu udaliśmy się pod stację kolejki bynajmniej nie z zamiarem skorzystania z niej -
wszak mamy jeszcze nogi i trochę pary w nich. Zatrzymał nas jednak szlaban ustawiony przy
wejściu na szlak i ostrzeżenie o pracach z użyciem materiałów wybuchowych. Woleliśmy nie
ryzykować i zamiast udać się do jaskiń ulegliśmy  marudzeniom Kuby, aby zwiedzić kopalnię. U
Przemka kopalnia była wariantem awaryjnym nr 16 i nie zmieściła się w programie. No i słusznie.
Jeśli ktoś był w Wieliczce, to może sobie darować kopalnię w Hallstatt, a jeśli nie był, to też
powinien sobie darować i pojechać do Wieliczki. Okazuje się, że nie ważne co się ma, ważne jak się
to opakuje i sprzeda. Tutaj za jedyne 135 OS (ok. 40 zł) sprzedano nam kolorowe kubraczki, dwie
kilkunastometrowe zjeżdżalnie, film pokazujący technologię wydobywania soli, kolejkę, którą się
wjeżdża i wyjeżdża do/z kopalni, komorę z jeziorkiem i kilkaset metrów mało ciekawych ostem-
plowanych korytarzy.

Wieczorem Siuduty postanowiły ruszyć  w swoją stronę – szukać lepszej pogody i lepszych
miejsc biwakowych, a my zostaliśmy sami.

W czwartek rano dalej padało i zadzwonił telefon od Anki. Byli dość  niedaleko – za Gosau i
planowali zwiedzić Salzburg, do czego i nas zachęcili. Umówiliśmy się na 12 na domniemanym
rynku – nie znaliśmy miasta i trudno było wymyślić jakieś miejsce na spotkanie.

Okazało się, że Salzburg nie całkiem posiada rynek, w związku z czym znalazłszy się na
starym mieście przy fontannie użyliśmy jeszcze raz komórki. Okazało się, że Siuduty były w
katedrze tuż obok (a dzwoniliśmy oczywiście przez Polskę).

Wspólnie obejrzeliśmy stare miasto – szczególnie podobał nam się park Mirabell z kapitalny-
mi rzeźbami karzełków, z którymi zrobiliśmy sobie zdjęcia. Rozstaliśmy się nie gdzie indziej,
tylko na placu Kajetana. Padła nawet propozycja, aby nadawać mamutom specjalne sprawności za
dotarcie do placu Kajetana, odwiedzenie jaskini Mamuciej itp.

Redakcja dotarła do tej ostatniej nazajutrz czyli w piątek. Pogoda była nieco lepsza – pół
godziny słońca, pół godziny deszczu. Jako, że zamknięto dokumentnie piesze dojścia do jaskiń,
kupiliśmy bilet na kolejkę (110 OS) z zamiarem wykorzystania wjazdu do dotarcia na Krippenste-
in – górę, z której widać wreszcie cały Dachstein (patrz zdjęcie na odwrocie).

Zaczęliśmy – mimo zaleceń Przemka, że należy zacząć od Mamuciej – od Jaskini Lodowej.
Niby ładna, ale spodziewaliśmy się czegoś więcej. Mamucia natomiast, jako że miała być zupełnie
nieciekawa, zrobiła na mnie nieco lepsze wrażenie niż się spodziewałem. W sumie jaskinie Słowacji
są o niebo piękniejsze. W tych, prawie zupełnie brak szaty naciekowej.

Po obejrzeniu jaskiń ruszyliśmy w górę, dość stromą ścieżką przewijająca się po kolejnych
uskokach, skałkach, wśród kosówki. Na drogowskazie pisało „Krippenstain 3,5 godz.” – uznałem
jednak, że to czas dla odstraszenia cieciów i napędzenia klientów na kolejne odcinki kolejki. I
miałem rację – podejście zajęło nam 2 godz.

Pod szczytem ujrzeliśmy pracującą koparkę. Jak tu dotarła – nie wiadomo – może w częściach.
No i wreszcie ukazały się najwyższe szczyty Dachsteinu, lodowiec Hallstatter i morze pagórków
– ów „płaskowyż”, który tak dziwnie i intrygująco wyglądał na mapie. Gdy przyszła kolejna
gruba chmura i zasłoniła wszystko zaczęliśmy schodzić tą samą drogą.

W sobotę zrobiła się wreszcie prawdziwa lampa. Pojechaliśmy więc do Gosau (ok. 20 km), nad
jezioro o tej samej nazwie, położone u stóp wysokich, poszarpanych turni grupy Gosaukamm.
Wreszcie, z poziomu doliny można było podziwiać prawdziwie piękne, wysokie góry, a znad
jeziora ukazał się też Hoher Dachstein i lodowiec Gosau spływający spod niego na zachód. Posta-
nowiliśmy odbyć wycieczkę do schroniska Adamek (Adamekhutte) położonego tuż poniżej lo-
dowca Gosau. Zostawiliśmy samochód na jednym z dużych, darmowych parkingów i ruszyliśmy
najpierw wzdłuż dolnego jeziora, aby po ok. 1,5 godz. dotrzeć do górnego, mniejszego jeziora
Gosau, mijając dziwne, płytkie jeziorko wyglądające jak zalana wodą, kwitnąca łąka. Od górnego
jeziorka czekało nas ostre, ponad 2 godz. podejście na próg, na którym stoi schronisko. Słońce
prażyło niemiłosiernie, ale rekompensatą za trud były wspaniałe widoki. Po drodze są na szczęście
dwa źródełka z dobrą wodą na ok. 1300 m i ok. 1500 m. Na 1600 m znajdują się też obok szlaku
ruiny kamiennego schronu (ściany bez dachu). Wreszcie dotarliśmy do celu i jeszcze trochę dalej,
tak, aby ujrzeć z bliska lodowiec, który dość łagodnie przechodził w piargi. Z góry schodziły nim
jeszcze ekipy wracające prawdopodobnie z Hoher Dachsteinu. Od schroniska można dotrzeć na
jego szczyt od tej strony w 4 godz., wyposażywszy się oczywiście w odpowiedni sprzęt – raki,
czekany i uprząż do pokonania szczytowej ferraty. Sprawdziliśmy też ceny noclegów w schroni-
sku – łóżko 250, materac 180, gleba 100 plus podatek. Schodziliśmy tą samą drogą.

Okolice Gosau są na tyle malownicze, że w niedzielę postanowiliśmy zrobić jeszcze jedną
wycieczkę w tym rejonie. Tym razem celem był szczyt Grosse Donnerkogel. Start też od jeziora
Gosau – jedyne 600 m w górę do schroniska Gablonzer  (1,15 godz.) Można tam też dotrzeć
kolejką za ok. 90 Os w jedną stronę. Od schroniska podchodzi się kawałek drogą trawersującą
Gosaukamm, a potem wąską stromą ścieżką przypominającą momentami „Akademicką Perć”

Redakcja w Dachsteinie
Co prawda 12.07.99 o godz. 9.41 miał na-

stąpić koniec świata, ale my nie bacząc na to
postanowiliśmy wtedy właśnie wyjechać na
wakacje w Dachstein. Olę wysłaliśmy w tym
czasie na obóz sportowy więc planowaliśmy
pochodzić nieco więcej po górach. A ponieważ
Siuduty z Hipą (siostrą Wiewiórki) wyjeżdża-
ły w tym samym czasie do Francji, postanowi-
liśmy początek podróży odbyć  wspólnie.

Dachstein to góry stosunkowo bliskie, wy-
starczająco (tzn. nie za bardzo) wysokie, ale
też nie za niskie. Trzy lata temu byli tam Prze-
mek i Tomaszek z rodzinami (patrz artykuł w
MM36). Szkoda tylko, że pomysł narodził się
chyba za późno i nie udało się stworzyć choć-
by niewielkiej ekipy. Działalność postanowili-
śmy oprzeć  o dwie bazy – kamping w Obe-
rtraun koło Hallstatt – polecany przez Prze-
mka oraz kamping w Ramsau po południowej
stronie gór.

Dachstein składa się z kilku części, z czego
dwie wydają się najważniejsze – niewielka,
przypominająca włoskie Dolomity grupa Go-
saukamm oraz grupa Dachsteinu. Ta druga, naj-
wyższa część wznosi się nad Obertraun wyso-
kim murem, aby przejść  w rozległy, pofalowa-
ny, krasowy płaskowyż, z którego wyrastają
olbrzymie, główne wierzchołki Dachstainu
opadające z kolei na południe, nad Ramsau pio-
nowymi kilkusetmetrowymi ścianami. Z pół-
nocnych stoków tych najwyższych szczytów
spływają niewielkie wprawdzie jak na alpejską
skalę, ale jednak lodowce.

W rezultacie będąc w Hallstatt lub Obe-
rtraun nie widać zbyt wiele, gdyż główny
grzbiet zas łania wspomniany mur krasowego
płaskowyżu. Dojścia do najwyższych partii
masywu od tej strony są bardzo długie, chyba
że skorzystamy z jednej z kolejek, które wy-
wiozą nas na skraj wspomnianego płaskowyżu
lub przenocujemy w jednym ze schronisk.
Więcej widać z doliny Gosau, gdyż prócz
wspomnianej pięknej grupy Gosaukamm uka-
zuje się naszym oczom najwyższy szczyt -
Hoher Dachstein (2995), Mitterspitz i Torste-
in.

Natomiast naprawdę imponująco wygląda
Dachstein dopiero od południa od strony miej-
scowości Ramsau. Ale o szczegółach za chwilę.

Wyjechaliśmy w poniedziałek niezbyt
wcześnie. Z Cieszyna wystartowaliśmy wraz
z Siudutami ok. 12 i było już prawie pewne, że
nie zajedziemy tego dnia do celu. Tym bardziej,
że nie wykupiliśmy winietki na autostrady w
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TO BÊDZIE
f 07.09 – pierwsze zebranie  po wakacjach.
f 11.09 – ślub Jeża i Kolczastej.

f 10.07 – Lila Cader urodziła córkę Mirę.
f Klucha został dziadkiem – wnuk ma na
imię Wojtek.

podchodzi się w ok. 1,40 godz. na szczyt liczący sobie 2055 m. Widoki dookolne, łącznie z grupą
Gross Glocknera i innymi, nieco trudniejszymi do zidentyfikowania pasmami Alpejskimi. W
grupie Gosaukamm góruje najwyższy, strzelisty Bischofsmutze (2459m). A wśród niższych
górek nieźle prezentuje się odosobniony Plassen (1953) nad Hallstatt. O głównej grupie Dachste-
inu już nie wspomnę.

Upalna pogoda utrzymuje się, a my w poniedziałek rano zwijamy bazę w Obertraun i przeno-
simy się na południową stronę gór, do Ramsau – typowo wczasowej miejscowości z masą pensjo-
natów i wszelkich atrakcji jakich mogą oczekiwać wczasowicze. Okazało się, że Ramsau nie jest
jednak specjalnie nastawione na „kampingowiczów”, gdyż jedyny kamping jest malutki, przykle-
jony do zbocza góry i wystawiony cały dzień na bezlitosne słońce. Zupełnie nam się tu nie
podobało. W poszukiwaniu lepszego miejsca zjechaliśmy aż do Schladming z nieco ładniejszym
kampingiem. Perspektywa codziennego pokonywania samochodem kilkudziesięciu serpentyn
zniechęciła nas jednak skutecznie i w rezultacie wróciliśmy na Dachstein Kamping w Ramsau.
Znaleźliśmy kawałek trawiastego placyku naprzeciwko pary młodych Czechów uprawiających
turystykę rowerową. Na dokładkę okazało się, że pod naszym namiotem jest jakieś mrowisko. Po
południu wybraliśmy się jeszcze na krótki spacer na widokowy zakręt szosy (koło schroniska
Dachsteinruche), z którego siedząc na ławeczce można było podziwiać niesamowite, południowe
ściany Torsteinu, Mitterspitz i Hoher Dachsteinu oraz górną stację kolejki na Hunerkogel. Wie-
czorem przeżyliśmy natomiast szarżę ślimaków, którą jednak dzielnie odparliśmy.

Następnego dnia, we wtorek zaplanowałem wycieczkę rozpoznawczą. Chcieliśmy sprawdzić
ceny kolejki, aby ewentualnie skorzystać z niej przy wycieczce na Hoher Dachstein. Podjechali-
śmy samochodem na wspomniany widokowy zakręt i wjechaliśmy na boczną, iście górską już
drogę prowadzącą do schroniska Bachlalm – wprawdzie asfaltową, ale szeroką na jeden samochód,
stromą i pozakręcaną w niezłe agrafki. No i niestety, nie obyło się bez spotkania z nadjeżdżającą z
góry małą ciężarówką. Przy wyjeżdżaniu z pobocza udało mi się nieźle zabuksować i schlapać
błotem cały bok samochodu. Gorzej, bo po dojechaniu na leśny parking Jola zauważyła, że prze-
dnie koło jakby oklapło. Już mieliśmy je wymieniać , ale postanowiliśmy je dopompować i pocze-
kać do powrotu z wycieczki.

Szlakiem 638 w godzinę doszliśmy do przełęczy Sulzenhals, z której można też dojść na
odosobniony Rotelstein (2247). My jednak poszliśmy w drugą stronę – na przełęcz Tor (2033)
(1 godz.) oddzielającą szczyt Raucheck (2192) od głównego masywu. Po lewej mieliśmy cały czas
niemal pionowe ściany Torsteinu. Z przełęczy strome zejście wyprowadza nas na rozległe pola
śnieżne zalegające południowe stoki głównego grzbietu. A potem jeszcze podejście i jesteśmy
przy schronisku Sudwandhutte (1,5 godz. z Tor). Piwo, herbatka i za kolejne 20 min. jesteśmy
przy dolnej stacji kolejki. Cena kolejki w dwie strony 265 Os. Dużo, ale jeszcze do strawienia.
Nastawiamy się zatem, że jutro realizujemy „atak szczytowy”. Tymczasem jednak wracamy
biegnącym niżej szlakiem 671 wśród łąk i pasących się krów na nasz parking (1,5 godz). W sumie
bardzo ładna, godna polecenia wycieczka, zajmująca łącznie z krótkimi odpoczynkami ok. 6 godz.
Na szczęście okazało się, że koło trzyma ciśnienie i możemy bez przeszkód jeździć. Odcinek
specjalny w dół pokonuje tym razem Jola.

W środę rano pogoda psuje się. Nad główną granią pojawiają się chmury i zaczyna popadywać.
Postanawiamy więc odczekać i zrobić inną wycieczkę – we wschodniej części masywu. Dojeżdża-
my do parkingu (darmowego) u wylotu przełomowej dolinki Silberkarklamm. Niestety wstęp do
dolinki nie jest darmowy – 26 Os od osoby. Niby niewiele, ale wkurza mnie, że za przejście po
drewnianych schodkach przez taką sobie dolinkę, której daleko np. do Dier, każą sobie płacić. Ale
nic, idziemy w górę i dochodzimy w 20 min. do schroniska Silberkar, na którym kończy swoją
trasę większość turystów – wczasowiczów. Jola boi się co prawda o swoje kolana, ale zakończenie
wycieczki już tutaj byłoby grubą przesadą. Ruszamy więc ostro w górę, w stronę głównego
grzbietu (1,40 godz.), a potem szlakiem 618 w stronę schroniska Guttenberg Haus. Otaczające nas
krajobrazy przypominają trochę Tatry Zachodnie. Ale nie całkiem, bo ścieżka prowadzi znów
charakterystycznym krasowym terenem – wyżłobionymi skałkami, kosówkami, pagórkami. Głę-
boko w dole, po prawej stronie ukazuje się piękne jeziorko Seetal see – jedno z nielicznych miejsc
z wodą w tym rejonie. Po 1,20 godz. dochodzimy do przełęczy Feisterscharte (2198), poniżej
której widać już schronisko. Teraz czeka nas ok. 1100 m zejścia. Na dole Jola postanawia poczekać
przy głównej drodze, a ja idę jakieś 0,5 godz. po samochód. Zaczyna padać.

Wieczorem deszcz wzmaga się, przechodzi burza i pogoda ustala się – leje całą noc. Rano bez
zmian. Cały dzień leje. Do południa siedzimy w namiocie, po obiedzie jedziemy do miasteczka
wysłać pocztówki i pochodzić po sklepach. Ale w taki deszcz łażenie po niewielkim centrum
Ramsau też się szybko nudzi. Jest jeszcze odrobina nadziei, że w piątek zrobi się lampa i pójdzie-
my na Hoher Dachstein. Jeśli nie, to nie mamy na co czekać  – wracamy. Rano pada nieco mniej, ale
mgła zasnuwa wszystko dokoła. Postanawiamy pakować się i ruszać w drogę powrotną. Wyjeż-
dżamy o 9.30 i jedziemy „dołem”, na Lienze, Wiedeń i dalej do Czech. Zatrzymujemy się w
Mikulovie – przygranicznym miasteczku, które od jakiegoś  czasu miałem chęć obejrzeć . Położone
na wzgórzu, z potężnym zamkiem na szczycie, wygląda bardzo ciekawie. I faktycznie warto tu
wstąpić. Oprócz zamku, który obejrzeliśmy z zewnątrz, dość ciekawy, stary kościół – ze zmumi-
fikowanym ciałem św. Donatusa, ruiny małego zameczku na sąsiednim wzgórzu, remontowany
drugi kościół i ładny, odnowiony rynek. Po 1,5 godz. ruszamy dalej. W domu jesteśmy po 22.

Podsumowując – Dachstein to góry ciekawe i warte większego zainteresowania przez tych,
którzy chcą poznać nowe miejsca, a nie mają wielkich ambicji wysokogórskich. Nie są to oczywi-
ście lesiste Beskidy, a zatem trzeba się liczyć z dziennymi podejściami rzędu 1000 i więcej metrów.
Ale nadal można realizować jednodniowe wycieczki z baz w dolinie, choć czasem prosiłoby się
zanocować gdzieś  wyżej lub skorzystać z kolejki. Po stronie północnej mamy więcej atrakcji
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w formie autokarówki
schronisko PTTK „Andrzejówka” w

Górach Kamiennych
W programie:

• piątek – podziemne fabryki III Rzeszy:
kompleks Osówka.
• sobota – skalne miasta Czech:
Teplické Skály, Adrspaské Skály.
• niedziela – Krzeszów - bazylika, Bolków -
ruiny zamku, Jaworzyna Śl. - muzeum kolej-
nictwa, Henryków - Klasztor.
Wyjazd autokaru 8.X, godz. 18.00 z Placu Pia-
stów, a o 18.10 spod wydz. AiI w Gliwicach.

Cena
Wariant Harnaś z opł. Pozo-

składką stali
Pełna impreza 99,99 zł 110 zł
2 noclegi + zakończenie 60 zł 60 zł
1 nocleg + zakończenie 50 zł 50 zł
W pełnej cenie:

• przejazdy autokarem,
• program czyli wstępy,
• dwa noclegi bez pościeli,
• kolacja w „Andrzejówce”

Zgłoszenia i zaproszenia u Darka (dte-
li@pik.gliwice.pl, tel. 234-47-43), wpłaty na
poniższe konto:
ZBIGNIEW MACHULIK
ul. Kolejowa 105, 44-176 ORNONTOWICE
PKO SA Gr. PKO SA O/Gliwice Filia Zabrze

12401343-02025630-2700-211112-001
PS. Na liście jest obecnie 28 osób

krajoznawczych, po południowej – efektow-
niejsze widoki na góry.

Ambitniejsi mogą tu znaleźć kilka ferrat i
niewielkie lodowce. O trudności tych dróg
trudno mi cokolwiek powiedzieć. Wiadomo je-
dynie, że ferraty są dość  trudno osiągalne,
gdyż przebiegają fragmentem głównej grani
(długie dojście) i nie posiadają zbyt wielu wa-
riantów zejściowych - trzeba przejść prak-
tycznie wszystko na raz. Najkrótsza droga na
najwyższy szczyt wiedzie od stacji kolejki
Hunerkogel do schroniska Dachsteinwarte
przez lodowiec (1 godz.) (chyba bez znacz-
nych podejść), a potem ferratą ok. 250 m do
góry (również 1 godz.) na szczyt.

Tę garść wrażeń i informacji spisałem dla
tych, którzy może zechcą wybrać się kiedyś w
te całkiem niebrzydkie i nie tak odległe góry.

Jacek Ginter

Zbyszek Machulik i Darek Telinga.

mailto:li@pik.gliwice.pl
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Październik 99 BLISKIE SPOTKANIE D�WIEDZIA Z NIED�WIEDZIEM
... W górach z ciekawostek, to miało miejsce pewne spodziewane spotkanie. Jeszcze przed

wyjazdem wyczytałem w internecie, że w okolicach „naszego” schroniska wałęsają się niedźwie-
dzie. Przyjechaliśmy na parking na Palenicy Białczańskiej ok. 21:15. Było już ciemno, a my
mieliśmy do przejścia ok. 1 godziny drogi do schroniska na Starej Roztoce. Parkingowy ostrzegał,
żeby nie zostawiać pożywienia w samochodzie oraz by iść dłuższą drogą , asfaltem - a nie starą
drogą przez las, bo tam się częściej spotyka niedźwiedzie. Chodzą dwie niedźwiedzice: pierwsza
z jednym młodym, a druga z dwoma. W piątek nie spotkaliśmy zwierzaków, ale w sobotę wracając
z Rysów okazało się, że znowu dojdziemy do schroniska po godz. 22:00.

No i w miejscu gdzie zostaje ok. 15 min do schroniska i trzeba zejść z asfaltu, czyli na dawnym
parkingu przy Wodogrzmotach Mickiewicza zobaczyliśmy małego niedźwiadka, a po chwili dużą
niedźwiedzicę. Obydwa zwierzaki odeszły prawie od razu, ale poszły dokładnie ścieżką, którą my
mieliśmy schodzić  do schroniska. Odczekaliśmy na asfalcie 10 min. i zobaczyliśmy dwoje ludzi.
Szli ze schroniska i mówili, że widzieli niedźwiadki, ale zeszły ze ścieżki nad wodę i raczej unikają
światła latarki i odgłosów ludzi. Poszliśmy więc nieco uspokojeni i faktycznie nie spotkaliśmy ich
już. Dziesięć min. po dojściu do schroniska usłyszeliśmy dość głośne uderzenie. Przed schroni-
skiem odezwał się ujadający pies, a po chwili głosy: „no widzisz, gdybyśmy kupili zwykłą szybę
niedźwiedź byłby już w jadalni”. Niedźwiedzica krążyła jeszcze jakiś czas wokół schroniska tak,
że mogliśmy ją zobaczyć w świetle latarki. To było przed 23:00. Już po położeniu się spać około
pierwszej w nocy część z nas (mnie nie) obudziły kolejne hałasy czworonożnego gościa. Rano
wracaliśmy do samochodu starą drogą przez las. Z okolic parkingu szły w stronę Morskiego Oka
setki ludzi, z których pewnie znakomita większość nie miała pojęcia, że po zmroku mogłaby
spotkać zupełnie żywe niedźwiedzie, a stając przypadkowo między małym, a jego matką można
się znaleźć w ciężkich opałach.

Michał „Dźwiedź” Spek

OBÓZ KURSOWY
Grzegorz Koźlicki

Po wielu przepychankach kołowych i
wcześniejszym sabotażu wykonanym na mojej
osobie przez przedstawicielkę wrogiego koła
obóz kursowy ruszył. Na starcie pojawiła się
piątka kursantów: Marcin, Tomek, Błażej,
Przemek i Bogna ... no i ja z zabandażowaną
nogą, mocno kulejący. No, ale jak mus to mus, a
służba nie drużba. W piątek wieczorem dotarli-
śmy w tym składzie do schroniska na Karko-
szczonce prowadzonego przez niejakiego
Tomka Owczarza. Nieco później dotarły wcze-
śniej zapowiadane, szanowne Mamuty tj. Ja-
cek, Nowy i Maciek – syn Nowego.

Następnego dnia rano dotarł Bystry. Miło
było spotkać na obozie kursowym prowadzo-
nym przeze mnie własnego kierownika kursu.
Po wspólnym śniadaniu wyruszyliśmy w
góry, no bo po coś tu w końcu przyjechaliśmy.
Najpierw na pałę w kierunku Trzech Kopców
odnaleźć jaskinię. Wraz z Nowym kursanci ja-
skinię spenetrowali - co prawda tylko do pierw-
szej komory, ale zawsze coś. Dalej Klimczok.
Tam pierwsza panoramka, jeszcze bardzo
opornie. Kurs ma problemy w wysławianiu
się, no ale to przecież pierwszy dzień obozu. Z
Klimczoka na Błatnią, a po drodze jagody i cią-
głe pytania Nowego – dolina po prawej to.. ;
dolina po lewej to..; i znów panoramki. Przy
schronisku na Błatniej piwko, kiełbaski no i coś
niesamowitego – krupnioki. Nawet nie przypu-
szczałem, że tyle ich potrafię zjeść – coś py-
sznego. Opuszcza nas Bystry. Z Błatniej scho-
dzimy do Brennej, a tam jakiś festiwal folklory-
styczny, no i znów pokusa nie do odparcia –
trzeba spróbować  ichniejszego browaru. Ma-
ciek próbuje francuskich naleśników po czym
udajemy się nad rzeczkę wymoczyć strudzone
nogi – wszak to nie koniec dzisiejszej wyciecz-
ki. Zakupy, podjazd do Brennej Bukowej i na
Hyrcę. Podejście dało mi nieźle popalić, a jak
musiały czuć się Mamuty jeden Pan Bóg i par-
tia raczą wiedzieć. Na Hyrcy zjadamy zasłużo-
nego, kupionego wcześniej kołacza z jagodami i
ruszamy na Karkoszczonkę.

W niedzielę mamy na początek dojść przez
Beskidek do Szczyrku. Kursanci trochę się

miotają, ale w końcu docieramy. W Szczyrku krótka przerwa, no i pamiętając podejście na Hyrcę
wyjeżdżamy wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne. Ja co prawda chciałem wchodzić  na piecho-
tę, no ale ze względu na starszych kolegów wjechałem również kolejką. Musiałem dotrzymać im
towarzystwa. Po ponad godzinnej panoramce idziemy na Małe Skrzyczne, a potem na Malinow-
ską Skałę. Tutaj drobny posiłek, a potem żegnamy Jacka i Nowego, którzy muszą wracać do
codzienności. Krótkie podsumowanie minionego weekendu przez Jacka, kilka porad Nowego i do
zobaczenia. My idziemy dalej. Nocleg mamy na Pietraszonce i przed nami jeszcze kawał drogi.
Skręcamy na Cieńkowy i przy pierwszej napotkanej chałupie kupujemy jajka. Obóz się trochę
buntuje – kto to będzie nieść  ? Nieśmiało pytam gospodynię o kwaśne mleko, no i dostajemy 7
litrowy garnek pełen tego szlachetnego trunku. Myślę tylko czy wystarczy nam papieru szczęścia,
no bo mleka nie wypada zostawić, a do „Ula” daleko. W Wiś le Czarne przy barze spotykamy
słynne małżeństwo kołowe – Milimetra i Polę wraz z pociechami. Uzupełniając elektrolity słucha-
my kilku opowiastek Milimetra i ruszamy w dalszą drogę doliną Białej Wisełki, potem na Steców-
kę, a stamtąd na Pietraszonkę. Tutaj dołącza do nas kolejny kursant  – Maciek. Rano jajecznica z
18 jajek (dwa rozbiłem po dojściu do chatki) i dalej w drogę. Upał niemiłosierny, żyć się nie da, jak
na pustyni. Idziemy przez Gańczorkę na Koczy Zamek pływając we własnym pocie. Postanawia-
my zmodyfikować plany – w taką pogodę nie da się chodzić z ciężkim worem. Podjeżdżamy
stopem do Milówki, koleją do Rajczy i autobusem do Rycerki. A stąd już niestety na nogach na
„Podwiązkę”. Przy bacówce jest już komitet powitalny: Maciej Siudut, Wiewiórka, Kanion, Magda
Ćwiertnia (była kursantka) oraz parę innych osób. Po chwili do komitetu powitalnego dołącza straż
graniczna. W terenie nie przeznaczonym do tego jest zakaz biwakowania – rozporządzenie woje-
wody – pytanie tylko którego. Tłumaczymy się z Maćkiem, że jesteśmy grupą zorganizowaną, no
i znajdujemy się na terenie prywatnym – zgodnie z prawdą. Na co pogranicznik: – A macie na to
zgodę właściciela terenu ? My na to – już nie całkiem zgodnie z prawdą – że tak, ustną. – To proszę
mi to pokazać na piśmie. I tak w koło Macieju. Skończyło się tylko na pouczeniu. Żołnierzyk chciał
się wykazać. Bardzo późnym wieczorem olaliśmy kurs – wszak nam też coś się od życia należy –
i wraz z Maćkiem i Wiewiórą udaliśmy się na Przysłup Potucki, w celu konsumpcji butelki wina.
Miałem parę zaległości w związku z tym trunkiem. Gwiaździste niebo, ładna dziewczyna, dobry
kumpel, no i przede wszystkim butelka dobrego wina – nie ma nic wspanialszego na ziemi.

Rano nareszcie pogorszenie pogody – totalna zlewa, która wypłasza z gór Maćka, Wiewiórę i
osoby towarzyszące. A my dalej w góry cieszyć się życiem. Po drodze na Przegibek mijamy
wierzchołek Będoszki Wielkiej z łysym czubkiem, na którym będzie stał kilkumetrowy, stalowy
krzyż. Podhale ma swój na Giewoncie, no to Beskidy będą miały swój. Cholera, jak byłem dziec-
kiem, to w Polsce była moda na stawianie pomników panom z sumiastymi wąsami albo ze szpic-
bródką, a teraz krzyże, albo jakiś  Papież drapieżny. Widać  co ustrój to obyczaj. Na Przegibku
dołącza do nas kolejny kursant – Michał. Mimo totalnej zlewy idziemy dalej przez Rycerzową i
Muńcuł do Ujsoł i przez Kubiesówkę na Krawców. Do schroniska na Krawcowym dotarliśmy
totalnie przemoczeni. No i tutaj zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy (jak na dobę totalnego
komercjalizmu w naszych górach). Poprosiłem młodą panią, która była akurat na obsłudze o wysu-
szenie rzeczy w kuchni.

– Nie możecie państwo rozpalić sobie w kominku ? Nocleg za 17 zł, a my mamy sobie sami
rozpalić w kominku ?! Już mi tak zwana gula podskoczyła, no ale nic, wszak to kobieta, ugryzłem
się w język, żeby nie wyskoczyć z jakąś mało grzeczną uwagą i rozpaliłem w kominku. Oczywi-

... c.d. str. 2
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TO BY£O

TO BÊDZIE
f 5.10 - slajdy Kotleta z obozu kursowego.
f 9-11.10 - ERG
f 12.10 - slajdy J.Gintera z Belgii i Holandii.
f 14.10 - początek nowego kursu prowadzo-
nego przez Radka i Maćka Boguckiego.
f 16-17 - pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego (miejsce oczywiście utajnione).
f 19.10 - slajdy Żab z Niskich Taurów.
f 22-24.10 - pierwszy wyjazd nowego kursu
w Beskid Żywiecki.
f 5-7.11 - 2-gi termin egzaminu praktycznego
f 11-14.11 - wyjazd kursu w Sudety.
f 30.11 - Walne Zebranie.

4 Harnasie na wakacjach: Żaby - Mazury i
Niskie Taury, Jelon - Słowacki Raj, Tatry Za-
chodnie, Marek Turlej - Słowacki Raj, Siuduty -
Francja (Prowansja).
4 19-20.09 wyjazd szkoleniowy kursu z po-
tencjalnymi egzaminatorami w Beskid Mały.
Było 8 kursantów, a z przewodników Żaba,
Kolczasta, Jeż, Redakcja, Siudut, Kotlet, Ma-
ciek Bogucki oraz osoby towarzyszące, w su-
mie 19 osób. Na Potrójnej nastąpiła integracja
ze spotkaniem poobozowym Radka i Izy
(Smoka) (23 osoby).
4 21.09 prelekcja Radka o wyjeździe do Sło-
wenii i zdobyciu Triglawa.
4 25-26.09 - impreza poślubna Jeża i Kolcza-
stej w Jeleśni. Były kiełbasy, krupnioki i śle-
dzie przygotowane przez Kotleta, slajdy i zdję-
cia z Norwegii i innych miejsc, ognisko i nieco
śpiewania. Było ok. 28 osób.
4 25-26.09 - "Wrzosowisko" czyli XII prze-
gląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej
w Domu Kultury w Koźlu.
4 28.09 - prelekcja Radka o zagrożeniach pio-
runami.
4 1-3.10 - Rajd Złota Jesień z Harnasiem z
metą w Danielce; w ten sam weekend (w nie-
dzielę) udało się skrzyknąć rodzinom Mrocz-
ków, Ginterów i Joli Wolińskiej na wycieczkę
rowerową po Jurze.

ście drzewo do kominka musieliśmy sobie sami ciąć. Tymczasem kursanci zgłodnieli i zaczęli
masowo biegać do bufetu. Patrzą ze smakiem na długie menu i zaczynają zamawiać , a pani na to, że
tego nie ma, tamtego nie ma. No to co jest ? – Zupa ziemniaczana i kalafiorowa. – A chleb do tego ?
– Nie ma. – A czemu nie ma ? – No bo samochód się zepsuł.

Kurcze, młody jestem, spędziłem w tym schronisku kawałek swojego życia i sam pamiętam jak
za niejakiego kierownika Szachnitowskiego wnosiłem na plecach zaopatrzenie, a więc musiało to
być nie tak dawno. Zapadł wieczór. Czekam na jakieś światło – schronisko posiada agregat prądo-
twórczy, a tu nic. Pytam, co tym razem. – Agregat jest zepsuty i nie ma go kto naprawić. – Aha, to
poproszę jakieś świeczki. Łaskawie dostałem dwie na całą noc. Długo siedzimy przy świecach w
salonie. Przed spaniem siusiu. Wchodzę do przybytku szczęścia, a tu wody po kolana. Znów mi
tzw. gula podskoczyła – tym razem mocniej. W nocy jeszcze drobne perypetie z pluskwami. Rano
dojrzałem do męskiej decyzji – wszak jestem facetem – i uprzejmie informuję panią, że nie zapłacę
jej za nocleg 17 zł polskich tylko co najwyżej 10. Oczywiście pani podnios ła lament, że to niemoż-
liwe, że nie odda mi dokumentów itp. itd. Na co ja, że może dokumenty sobie zachować. Zostawi-
łem Pani mój numer telefonu dla kierownika, gdyby miał jakieś „ale” no i w góry. Po powrocie do
domu miałem jeszcze kilka pogróżek na telefon od kierownika obiektu. Wszystkim kolegom koło-
wym i nie tylko odradzam ten obiekt. Kierownictwo nie robi nic, oprócz zapijania się na amen w
pacierzu, jak mówi moja Mama – syf, kiła i mogiła. No, ale wracając do obozu, skierowaliśmy się
na Górową. Po drodze modyfikuję plany i z Hali Szczawina wycinamy w stronę Górowej. Plan mi
się nie powiódł ze względu na nieprzebytą knieję i musiałem iść  w lekkim oddaleniu od kursantów,
gdyż każdy z nich trzymał w ręku scyzoryk i dziwnie przyjacielsko się do mnie uśmiechał. Na
Górowej dzięki życzliwości Koła katowickiego kurs śpi za darmo. Dołącza do nas Pani Prezes
SKPB – Ola. Rano opuszcza nas Błażej i Maciek, a my idziemy dalej „arcyksięciem” do Korbielo-
wa gdzie umówiliśmy się z Żabami. Po spotkaniu idziemy czarnym szlakiem (jak co poniektórzy
twierdzą wyznaczonym przez złośliwego Belfegora, bo tak zagmatwanym) przez Przyborówkę na
Głuchaczki. Po drodze liczne panoramki. I w końcu Głuchaczki – ostatni nocleg na obozie. Dociera
do nas Radek. Rano ja i Ola musimy niestety wracać do domu – proza życia. Żegnam się z kursem,
mówię o brakach i nie tylko, dziękuję za wspaniały obóz. Jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć  i
spadamy na dół, a kurs z Żabami i Radkiem do góry tj. w kierunku Jałowca.

Dzięki wielkie za to, że parę osób w Kole przekonało mnie do słuszności prowadzenia obozu
kursowego, no i przede wszystkim za to, że poświęcili swój cenny czas: Marcie, Waldkowi,
Jackowi, Nowemu, Maćkowi, Wiewiórce, Radkowi i Oli. Piękne dzięki.

Wielkie podziękowania SKPB Katowice za nieodpłatne udostępnienie swoich baz.
Grzegorz Koźlicki „Kotlecik”

REDAKCJA NA DEPRESJI
Drugą połowę urlopu Redakcja wraz z rodziną spędziła na krajoznawstwie. Docelowo miała to

być Belgia i Holandia, ale zaczęliśmy od ... Słowacji i Węgier, a to z racji na zaćmienie słońca, na
które umówiliśmy się z Jeżem i Darkiem. Nadłożyliśmy trochę drogi, ale nie żałujemy, że wybra-
liśmy się nad Balaton, gdyż mieliśmy tam idealną pogodę do obserwacji tego zjawiska. Po drodze
obejrzeliśmy Maninską Tiesniawę i zamek w Trenczynie na Słowacji, gdzie spotkaliśmy się z
Jeżem, Kolczastą, Anetą i Darkiem. W środę wydrapaliśmy się na jeden z pagórków na północ od
Balatonu i obserwowaliśmy zaćmienie. Trudno to opisać – to trzeba zobaczyć. I wierzcie, że te 90
kilka procent to jeszcze nadal nie to. Dopiero przy 100 % nastąpił niesamowity efekt. Ciemno,
zimno, niezwykłe oświetlenie krajobrazu i korona słoneczna zza tarczy księżyca. A za chwilę
pierwszy promień światła i ciepła.

Zaraz potem ruszyliśmy w długą drogę na północny zachód. Korki na granicy i autostradach w
okolicy Wiednia pozwoliły nam zajechać zaledwie do Linzu. Ale nazajutrz wieczorem byliśmy już
pod Brukselą. Dużo miejsca zająłby szczegółowy opis wszystkiego co zwiedziliśmy, a więc może
w skrócie: Bruksela, Gandawa (zamek ‘s Gravensteen, katedra św. Bawona z ołtarzem „Adoracja
Baranka” Jana van Eyck’a), Brugia (by night oraz muzeum malarstwa Groeninge m.in.„Sąd Osta-
teczny” Boscha, Bazylika Krwi Św., parada powozów), Antwerpia (m.in. słynna katedra z obraza-
mi Rubensa – „Zdjęcie z krzyża”, „Zmartwychwstanie”, „Wniebowstąpienie”, dom Rubensa).

Potem pojechaliśmy do Holandii, a więc na pierwszy ogień należało zwiedzić wiatraki w
Kinderdijk. Rozbiliśmy się w Oterlo na obrzeżu Parku Narodowego Hoge Veluwe. Rowerami
zwiedziliśmy park – lasy, wydmy, wrzosowiska, ale też muzeum rodziny Kroller Muller z dużym
zbiorem obrazów Van Gough'a oraz dzieł innych malarzy i rzeźbiarzy od średniowiecza po współ-
czesność i zameczek myśliwski św. Huberta.

Stąd pojechaliśmy do Amsterdamu, który obejrzeliśmy w trakcie rejsu tramwajem wodnym po
kanałach. Wstąpiliśmy też do muzeum techniki „newMetropolis” – raju dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym celem wycieczki była Haga, gdzie obejrzeliśmy siedzibę parlamentu Binnenhof,
Królewską Galerię Malarstwa Mauritshuis (m.in. „Adam i Ewa w raju” – Rubensa i Jana Bruegl’a
starszego oraz „Lekcja anatomii dr Tulpa” Rembrandta). Niewątpliwą atrakcją dla Oli, ale też dla
nas był  Madurodam czyli Holandia w miniaturze (1:25). A potem podjechaliśmy jeszcze do
Scheveningen aby zobaczyć Morze Północne. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze na go-
dzinkę do Delft – kolebki holenderskiej porcelany.
W ostatnim dniu – w sobotę zwiedziliśmy skansen koło Arnchaim i udaliśmy się do Bocholt w
Niemczech, niedaleko granicy z Holandią, aby odwiedzić Aśkę i Marcina Małkowskich, którzy
przyjęli nas bardzo serdecznie. Nie obeszło się bez długich rozmów do 3 nad ranem. Wyprawa
zakończyła się niemiłym akcentem – mandatem za prędkość  ok. godz. 23 w Bytomiu, na pustej,
oświetlonej dwupasmówce, po spokojny przejechaniu 4200 km. Cóż, przynajmniej poczuliśmy
(i to dotkliwie), że wróciliśmy do domu.

Jacek Ginter

Z£OTE MYŒLI
„Jeśli chodzi o Mosznę to

Łysy jest najlepszy” – rzucił ktoś
w Radkowym konkursie slajdowym,
po rozpoznaniu zamku w Mosznej
przez prezesa.

Kurs na Błatniej: Kotlet, Marcin, Tomek, Prze-
mek, Bogna, Nowy.
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Listopad 99 Szanowni Czytelnicy. Oto jesteœcie œwiadkami niezwyk³ej sprawy - bowiem nawet taki zatwar-
dzialec jak Tomaszek Piasecki da³ g³os i napisa³ do Mammuthusa. O ile Redakcjê pamiêæ nie myli jest
to drugi w ¿yciu tekst  tego¿ autora; pierwszy pt. "Zamek niezdobyty" o zdobywaniu zamku Chojnik
ukaza³ siê w Harnasiu nr 3 ze 20 lat temu. PóŸniejsze nalegania na Tomaszka aby coœ napisa³
koñczy³y siê jego stwierdzeniem, ¿e raz ju¿ pokaza³, ¿e potrafi i starczy. Czy na kolejny tekst bêdzie-
my czekaæ równie d³ugo i jakiej okazji bêdzie potrzeba – zobaczymy.

Milpitas 5.10.1999

TOMASZEK NA NAJDZIKSZYM ZACHODZIE
Dolina Krzemowa położona w centrum Kalifornii kojarzy się ze sprzętem i oprogramowaniem

komputerowym, wielkimi pieniędzmi, korkami na drogach. To wszystko prawda, ale jeżeli jest
dolina, to muszą być i góry. Te otaczające Dolinę Krzemową wznoszą się na wysokość nieco
ponad 1000 m. Najwyższe szczyty w okolicy: Monte Diablo (3849 stóp) i Mount Hamilton
(4213 stóp) są doskonale przystosowane do zwiedzania przez Mamutów. Na parkingi leżące
kilkanaście metrów poniżej szczytów prowadzą wygodne asfaltowe drogi. Widok z nich na zatokę
San Francisco i pokryte wyschniętymi, spalonymi słońcem trawami, okoliczne szczyty rekom-
pensuje trudy trwającej kilkadziesiąt minut podróży samochodem. Brak wody powoduje, że góry
są tu brązowo-żółte. Zielone są nieliczne drzewa, pola golfowe, trawniki i zbocza opadające bezpo-
średnio nad ocean.

W okolicy zatoki San Francisco znajduje się kilkadziesiąt niewielkich parków stanowych,
zachęcających do odbywania pieszych lub konnych wędrówek po górach, kąpieli lub wędkarstwa
w górskich jeziorach, podziwiania najwyższych drzew świata (park Murir Wood na północ od San
Francisco prezentuje sekwoje wysokości mniej więcej Pałacu Kultury) lub po prostu do wylegi-
wania się na plażach Pacyfiku, oglądania pelikanów i wydr morskich. Ceny za wjazd samochodem
do tych parków wynoszą od 2 do 5 $. Niezmotoryzowani wpuszczani są za darmo. Parki są
zadbane, mają poprowadzone szlaki, łatwo w nich o spotkanie z dzikimi zwierzętami. W cenie
biletu otrzymuje się mapę i broszurkę o parku.

Do tych pobliskich atrakcji można jeszcze dodać oddalone o parę godzin jazdy samochodem
parki narodowe: Yosemite, Kings Canyon, Sequoia lub niewielki, ale ciekawy Lassen Volcanic
National Park. Na jego zwiedzanie miałem zaledwie kilka godzin. To zdecydowało, że nie wsze-
dłem na liczący 3187 m szczyt wulkanu Lassen (ostatni wybuch 70 lat temu). Jego sylwetkę
podziwiałem z dołu, spacerując wśród dymiących zboczy, gotujących się błot i niewielkich jezio-
rek, przez które wydobywają się gazy wulkaniczne.

Kilka mil dalej pejzaż wulkaniczny ustępuje miejsca zielonym lasom i licznym górskim jezio-
rom. Tu licząc na cień drzew zdecydowałem się na niewielką pieszą wycieczkę do jezior Upper i
Lower Twin. Zielony las, spokojne wody jezior mocno kontrastują z oglądanym chwilę wcześniej
surowym pejzażem wulkanicznym.

Czas mija nieubłaganie, kolor szczytów zmienia się na czerwony. Trzeba wracać. Jeszcze
zatrzymuję się przy 30 - tonowym kamieniu Hot Rock wyrzuconym na odległość 8 mil od
wulkanu Lassen. Ostatnie zdjęcia gór w zachodzącym słońcu i ruszam w pięciogodzinną podróż
powrotną do Doliny Krzemowej. Od Polski dzieli mnie jeszcze kilka tygodni.

Tomaszek Piasecki

swoje nazwy i legendy. Jest też sztucznie spiętrzone jeziorko, po którym można się przepłynąć
tratwą w towarzystwie opowiadającego barwne i dowcipne historyjki flisaka (np. "popatrzcie na
ten rosnący do góry korzeń świerka – ... tam pod nim jest zakopana viagra").

Całość jest objęta rezerwatem, a wstęp kosztuje 20 K. Mimo nie najlepszej pogody w skałach
krążyły tłumy turystów i wycieczkowiczów. Toteż mieliśmy potem spore kłopoty ze zjedzeniem
jakiegoś posiłku, gdyż wszystkie knajpy były oblężone. A potem było już zbyt późno na zwie-
dzenie Teplickich Skał. Za to w drodze powrotnej podjechaliśmy w pobliże schroniska "Gwiazda"
położonego na grzbiecie Broumowskich Ścian, aby obejrzeć widok, kaplicę i samo schronisko –
obiekt wyjątkowo uroczy i o niezwykłym nastroju. Mogłoby to być  miejsce na jakąś miłą imprezę
(niestety, na Sylwestra 1999/2000 jest już zajęte). Na granicy poczyniliśmy odpowiednie zakupy
i bez przeszkód dotarliśmy z godzinnym opóźnieniem na obiadokolację w Andrzejówce (bar-
szczyk, bigos i obfita zimna płyta, która została jeszcze na śniadanie).

A potem zaczęła się impreza oparta na motywach historyczno tajemniczych, prowadzona
przez Darka. Po imprezie zebraliśmy się w świetlicy i rozpoczęło się śpiewanie trwające do 3.30.
I nie było to bynajmniej smęcenie i smucenie. Popłynęły chóralne pieśni takie jak "Morskie opo-
wieści", "Hej młoty do roboty", pieśni rosyjskie i cygańskie w wykonaniu Rafiego, itp. Mamuty
uznały, że słowa uznania należą się też Maćkowi Boguckiemu, który jako jeden z nielicznych
młodych dotrwał do końca udzielając się aktywnie wokalnie i muzycznie.

W niedzielę bezlitosne kierownictwo nie dało pospać, lecz zgodnie z planem zagoniło towarzy-
stwo do autokaru i kazało zwiedzać. Autokarówkę prowadził w sposób ciekawy i metodyczny
głównie Zbyszek Lekasz. Zwiedziliśmy: bazylikę w Krzeszowie, zamek w Bolkowie, muzeum
parowozów w Jaworzynie Śląskiej i opactwo w Henrykowie. Zjedliśmy też obiad zamówiony
uprzednio telefonicznie z autokaru (ach te komórki !) w Ziębicach. Ok. 22.00 byliśmy w Gliwicach.
W XXXI ERG-u uczestniczyli: Zbyszek Machulik +1,  Jacek, Jola i Ola Ginter, Jeż, Kolczasta,
Maciek Bogucki, Raketa, Łysy+1, Radek, Sławek i Jola Nowiccy, Kazimierz Jagiełko+1, Przemek,
Halina, Ania, Marta i Krzyś Siuda, Rafi, Tomek i Olga Dygała  + 2, Ula i Marta Stojewska, Adam
i Magda Bartyzel, Jamnik, Rysiek, Grażyna Antonik+1, Witek i Katarzyna Wolny, Lekasz, Adam

XXXI ERG -99
Andrzejówka 8 – 10.X.1999

Po kilku latach przerwy ERG wrócił znów
w Sudety – tym razem w formie autokarówki.
Ryzyko robienia w obecnych czasach autoka-
rówki – formy kiedyś popularnej również
wśród nas, turystów górskich, a dziś  rzadkiej,
głównie z powodu kosztów – było spore. Cena
imprezy była faktycznie niemała – ok. 100 zł
od osoby. Ale jeśli zważyć, że były w tym dwa
noclegi, obiad i zimna płyta w sobotę wieczo-
rem, przejazdy autokarem włącznie z wyciecz-
ką do Czech, wstępy do wszelkich płatnych
obiektów no i koszty organizacyjne – przygo-
towanie trasy, telefony, zaproszenia, znaczki to
okaże się, że kwota była chyba adekwatna do
tego co otrzymaliśmy. Jedyne, czego organiza-
torzy w osobach Zbyszka Machulika i Darka
Telingi nie zapewnili to pogoda. Szkoda, że
ERG nie mógł odbyć  się tydzień wcześniej –
mielibyśmy wówczas piękną złotą i ciepłą je-
sień. Tymczasem trafiliśmy na deszcz, mgłę i
zimnicę. Nie przeszkodziło to jednak zrealizo-
wać założonego planu.

Rozpoczęliśmy od późnowieczornego
(ok. 23.00) zwiedzania podziemnych koryta-
rzy wykutych w stokach Osówki niedaleko
Głuszycy podczas II wojny św. przez Niem-
ców. Obiekt – jeden z kilku tego typu komple-
ksów w okolicy, nigdy nie został wykończony,
a jego przeznaczenie pozostało do dziś tajemni-
cą. Być może miała to być fabryka broni, lub
tajna kwatera Hitlera i sztabu wojsk III Rzeszy.

Do Andrzejówki dotarliśmy chyba po 1.00
w nocy, lecz mimo późnej pory musieliśmy
jeszcze uczcić tortem i winem urodziny Prze-
mka Siudy.

A rano w sobotę wyruszaliśmy do Czech
w Ardszpaskie i Teplickie Skały. W rezultacie
zwiedziliśmy jedynie te pierwsze, ale było
warto. Wspomniane pasma piaskowcowych
skał leżą na przedłużeniu naszych Gór Stoło-
wych, ale są zupełnie inne. Jest to labirynt skal-
nych bloków i turni o wysokości nawet do 90
m. położony na w miarę płaskim terenie. Za-
skakują niezwykłe monolityczne, niekiedy jak
ociosane jakimś potężnym narzędziem bloki i
ściany skalne. Ich formy są na prawdę niespo-
tykane gdzie indziej. Skały mają oczywiście ... cd str 2
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TO BY£O

TO BÊDZIE
f 11-14.11 - wyjazd kursu w Sudety.
f 11-14.11 - Stasiu Krawiec zaprasza na im-
prezę do Wisły Dziechcinki - szczegóły u Sta-
sia.
f Redakcja wybiera się w tym czasie nieco
dalej, do Małego Cichego wraz z Myszami, Ja-
mnikami i Cieciopaskudami.
f 13.11 w sobotę, w ratuszu w Cieszynie
odbędą się tradycyjne Miscellanea Przewo-
dnickie. W tym roku cykl wykładów będzie
obejmował temat "Tradycje wojskowe na Ślą-
sku Cieszyńskim". Jest to również okazja do
zakupienia książek, materiałów szkolenio-
wych i innych wydawnictw związanych z
przewodnictwem, Śląskiem (niekoniecznie
Cieszyńskim) i innych. Początek imprezy ok.
10.00.
f 19-21.11 - PIOSTUR czyli festiwal pio-
senki turystycznej w Andrychowie.
f 30.11 - Walne Zebranie

4 Sprostowanie: Paskuda z Paskudką też
były na wakacjach – na Kaszubach.
4 Sprostowanie: w wyjeździe szkoleniowym
kursu na Potrójną uczestniczyła również Wie-
wiórka (Aśka Delawska).
4 12.10 - slajdy J.Gintera z Belgii i Holandii.
4 14.10 - początek nowego kursu prowadzo-
nego przez Radka i Maćka Boguckiego. Zgłosi-
ło się ok. 50 kursantów.
4 16-17.10 Pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego 4:2 dla kursantów (relacja obok)
4 19.10 - slajdy Żab z Niskich Taurów.
4 26.10 - podsumowanie akcji lato.
4 2.11 - wspomnienia, slajdy i opowieści o
harnasiach, którzy odeszli od nas na zawsze -
Tadku, Dugim, Piotrze, Kasi, Sebastianie.
4 6-7.11 - na drugi termin praktycznego wy-
brało się czterech egzaminatorów: Nowy, Jeż,
Cieć  i Radek,  jako osoby towarzyszące Kotlet
i Waldi Grzechca oraz czterech kursantów: Bła-
żej Gorzolnik, Przemek Wiktorczyk, Maciek
Strzałkowski i Magda Ćwiertnia. Trasy wiodły
tym razem nietypowo, bo w Beskidzie Śląskim
-  z Brennej przez Kotarz i Salmopol na Trzy
Kopce, do schroniska Telesforówka. W nie-
dzielę nastąpiło zejście przez Kamienny, Bu-
kową, Oborę do Wis ły. Tym razem wygrała ko-
misja 3:1. Zdał Błażej Gorzolnik. Poziom był
raczej średni.

Z£OTE MYŒLI Z ERG-u

EGZAMIN PRAKTYCZNY - 16-17.10.99
Tegoroczny I-szy termin egzaminu praktycznego poprzedziła burzliwa wymiana poglądów

poprzez pocztę elektroniczną – cóż takie czasy, że bez wirtualnej rzeczywistości ani rusz czego-
kolwiek zorganizować. Sugerowano możliwość istnienia wśród kursantów komputerowych hac-
ker'ów (to tacy, co nie ruszając się z własnego fotela przechwytują cudzą pocztę w locie), a wśród
nas – kursanckich agentów planujących przekazanie naszych tajemnych egzaminacyjnych planów
kursantom. Jednym słowem horror i afera. Komisja Egzaminacyjna zachowała jednak zimną krew
i nie dała wiary plotkom i sugestiom – ustalając nocleg na Górowej, a resztę pozostawiając do
ustalenia w drodze. Silnej, początkowo siedmioosobowej drużynie kursantów Komisja  przeciw-
stawiła pluton egzekucyjny w niemniej silnym składzie: Jacek Ginter – kapitan drużyny (Beskid
Mały i Makowski), Kajetan (Beskid Śląski), Żaba (Beskid Żywiecki – zachód), Jeż Maruda
(Beskid Żywiecki – wschód i Orawa), RafiSu – PPŚ (tak zwie się dziś Pasemko Pewelsko Ślemień-
skie) i Pasmo Jałowieckie, Maciek Siudut (metodyka i wszystkiego po trochu).

Bój przebiegał w dwóch grupach – w pierwszej startującej z Milówki, kursanci mieli się bronić
przed Jackiem, Maćkiem i Rafim, w drugiej, która rozpoczęła trasę z Milówki-Zabaw (to taka nowa
stacja ! -uwaga dla zmotoryzowanych) musieli stoczyć bój z Żabą, Kajtkiem i Jeżem. Pogoda była
nie tyle egzaminacyjna, co typowo goprowska. Zimno, sprzęt p-deszcz w użyciu – przynajmniej
do momentu, kiedy należało zacząć używać raczej sprzętu p-śnieg i p-mróz. Nie można było też
użyć  jednej z silniejszych naszych broni – "panoramek". Pierwszy kursant poddał się tuż po
starcie – ujrzawszy miażdżącą przewagę wroga. Inni wykazali jednak większą waleczność, mimo
ciężkich strat i ran zadawanych szczególnie przy pomocy takich broni jak "Makowski", "Mały"
czy "Orawa" tudzież "Metodyka". Dotarłszy do fortu "Lipowska" drużyny ogłosiły zgodnie
krótki rozejm aby uzupełnić siły przy pomocy kotletów, bigosów, herbat, piw itp. Tymczasem
wokół zrobiło się całkiem biało – lato niepostrzeżenie przeszło w tym roku w zimę – zapominając
zupełnie o jesieni. Najedzeni ruszyliśmy dalej, ale na drodze – jak można się było spodziewać
wyrósł nam wkrótce fort "Rysianka". Zmierzchało, a do fortu Górowa był spory szmat nieciekawej
drogi. Ku uciesze obu stron postanowiono więc pozostać tu na noc.

Wprawdzie Komisja próbowała jeszcze wyprowadzić w pole przeciwnika zmieniając nagle
decyzję i ogłaszając, że idziemy jednak na Górową, lecz po okrążeniu fortu zaprowadziła zdezo-
rientowaną drużynę przeciwną na komnaty. Bój nie zakończył się tego dnia tak prosto. Zabroniono
ściągać obuwie i odzienie i już bez ciężkiego sprzętu kazano się zaprowadzić na kolejne place boju
– Halę Wojtaszkową, a potem Pawlusią.

Wreszcie po zakończonych zmaganiach kursanci przy akompaniamencie gitary ładowali swe
RAM-y wiadomościami z map, a Komisja udała się na obrady do drugiej komnaty. W trakcie obrad
nie omieszkano wysłuchać niezwykle ważnego i interesującego referatu Kajetana na temat życia
seksualnego i kłopotów z nim związanych u pszczół, komarów i ważek, a także innych owadów.

Po obradach przeciwnicy zaintonowali wspólne pieśni, lecz po śmiertelnej serii 100 kołysanek
nawet najsilniejsi udali się kolejno na spoczynek.

Niedzielne śniadanie wykonywane było przez obie strony – jednak trzeba przyznać, że część
wykonana przez przewodników była znacznie bardziej interesująca. Co doświadczenie, to do-
świadczenie. Kursanci zaatakowali za to na koniec jedną warstwą całkiem niezłego ciasta, resztę
zostawiając na decydujące starcie.

Pierwszy odcinek trasy był prosty – dobrze oznakowanym traktem Bogna sprowadziła nas do
fortu "Słowianka". Tu znów herbatki i narady. Dalej Kasia przeciągnęła przeciwnika przez niegro-
źne krzaki i doprowadziła przez Tajch na Magurę. Zmagania dobiegały powoli do końca. Końców-
kę poprowadził kursant Jacek. I na koniec Komisja zaatakowała wreszcie bronią, której dotych-
czas nie mogła użyć – panoramką. Ale i to nie pomogło. Przed zejściem do Cięciny ogłosiliśmy
werdykt. Tym razem nie było niespodzianek dla żadnej ze stron. 4: 2 dla drużyny kursantów.

Zdali: Kasia Seweryn, Bogna Frankiewicz (jak dobrze pójdzie pierwszy harnaś drugiego
pokolenia pełnej krwi – pierwszym w ogóle był Daniel Wadowski), Marcin Janik, Jacek Palach
(Pa-Jacek). Do drugiej rundy zostali skierowani Maciek i Błażej. Ponadto zmaganiom przyglądali
się kibice obu stron: Wiewiórka, Kotlet, oraz dwójka kursantów.

Redakcja

Gwara w Internecie czyli odpowiedź na e'mail
pewnej znajomej:

P I Y K N I E  P Y T O M Y  W
 www.republika.pl/zywieckie

Piyknie wom gaździnko dziękujemy za to co-
ście napisali. Cymu ni ma rozkładu PKS-u ?
Ano tymu, ze go jesce nik nie wklepoł do kom-
putera bo strona jest jesce smarkata i dopiero
rośnie. Ale ze by sie taki rozkład przydoł to
jest świynto prowda. Jak godajom w Hamery-
ce - "pracujemy nad tym". Po wosym liście
bieremy sie wartko do roboty co byście na nos
nie biadkowali. Pytomy w "Żywieckie Strony"
za jakiś czas. Trzymojcie sie ciepło! (w górach
suje śnieg).

Webmajster

i Karina Wyleżałek, Jola i Ania Wolińska, Kajtek+1, Cieć, Paskuda i Paskudka. Przepraszam jeśli
ktoś  został pominięty, ale pełna lista była w czasie tworzenia numeru niedostępna, a pamięć
Redakcji może być  zawodna. Poniżej kilka złotych myśli z ERGU.

Redakcja

„– Ja mam być z brzuchem czy
do dmuchania” – zapytała Jola No-
wicka zgłaszając się do jednego z konkur-
sów ERG-owych.
„– Ale ja nie haftuję do śpiwora”
– rzekła Kolczasta.
„– Kolczasta, pójdę za tobą.
– Jak ? Przecież jestem ciemna”
– rzekła ubrana na ciemno Kolczasta gdy
szliśmy po ciemku do schroniska.

Z£OTE MYŒLI
Z PRAKTYCZNEGO

„Babę to se zostawię na koniec”
– rzekł Jeż mając na myśli pytanie jednej z
kursantek.

"Z życiem seksualnym pszczół
rzeczywiście są problemy" – stwier-
dził z zatroskaniem Kajetan.

"Ja to w ogóle chciałbym być w
ciąży"  –  oświadczył Kotlet na Słowiance.

http://www.republika.pl/zywieckie
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Grudzień 99 PIOSTUR - 99
„Raz, dwa, trzy”, „Czerwony Tulipan”, Mirosław Czyżykiewicz to tylko niektóre z gwiazd,

dla których nie wahaliśmy się przyjechać jak co roku na PIOSTUR. W piątkowy wieczór wysłu-
chaliśmy też wykonawców mniej znanych, biorących udział w konkursie. Spośród nich najbar-
dziej podobał nam się chyba zespół DNA z Żyrardowa, grający z dużą swobodą ale i kulturą
piosenki o tematyce zazwyczaj żeglarskiej. Z dużą sympatią publiczność przyjęła też weterana
Jana Pieczorę z Bielska, który wystąpił w stroju turysty sprzed lat i który ponoć już 50 lat chodzi
po górach.

„Raz, dwa, trzy” dali nam jak się można było spodziewać niezły i mocny kawałek muzyki.
Może nawet ciut za mocny jeśli chodzi o nagłośnienie. A na koniec piątkowego wieczoru posłucha-
liśmy nowych i starych piosenek „Czerwonego Tulipana”. Wiele z nich publiczność śpiewała
razem z zespołem. Połowa zespołu – Ewa Cichocka i Stefan Brzozowski pełniła też w tym roku
rolę konferansjerów i czyniła to bardzo sympatycznie. W losowaniach nagród nasza ekipa miała
duże szczęście – Ola wylosowała zestaw soków i ręczników, Jola i Kuba zestawy kaw,  Wiewiórka
trzy płytki kompaktowe, Ania kasetę, a Hipa przetwory warzywne (m.in. ogóreczki !).

Sobotni wieczór rozpoczęli laureaci zeszłorocznego Piosturu „Perskie Odloty” po których
nastąpił koncert laureatów. Pierwsze miejsce zajęły zespoły „Klub Pana Jana” z Wrocławia i „Bez
cukru” (znany nam już sprzed roku). Drugie miejsce zajęła Katarzyna Matejczyk – solistka zespo-
łu Saskia, a trzecie Telegram z Knurowa i DNA z Żyrardowa.

Nie bez echa przeszedł też występ weterana wszelakich festiwali piosenki turystycznej Jerze-
go Pawła Dudy, którego „Konik polny” (swawolny) stał się przebojem festiwalu.

Nurt turystyczno-satyryczny zaprezentował też Mariusz Marcin Dekiel. Przy jego piosen-
kach uśmialiśmy się do łez i postanowiliśmy zdobyć nagrania i teksty, aby włączyć je do naszego
turystycznego repertuaru.

Gwiazdą sobotniego wieczoru był Miros ław Czyżykiewicz – dziś znany już dużo szerzej niż
dwa lata temu, kiedy to widzieliśmy go na Piosturze po raz pierwszy. W lipcu ukazała się wreszcie
jego płyta „AVE”. Jak dwa lata temu jego recital wywołał nastrój głębokiego skupienia i refleksji.
Było to na pewno duże muzyczno-poetyckie przeżycie. Po koncercie, Joli udało się porozmawiać
z artystą i otrzymać dedykację w tomiku jego wierszy. Nieco później Mirosławowi Czyżykiewi-
czowi udzielił wywiadu Maciej Siudut. Nie, nie pomyliłem się w kolejności gdyż z pewnego
dystansu wyglądało to tak, że Siudut mówił, a Czyżykiewicz słuchał i potakiwał.

Potem kilka piosenek zaśpiewał jeszcze „Czerwony Tulipan”. Ostatni punkt programu nie
bardzo przypadł nam do gustu. Grająca muzykę reggae grupa „Jafia Namuel” czyniła to w sposób
monotonny i pretensjonalny. Toteż po wysłuchaniu dwóch niczym nie różniących się utworów
pojechaliśmy do domu, czyli do Wadowic.

W niedzielę rozpoczęliśmy od wielkiej niewiadomej – zespołu „Cudowny czwartek” –  laure-
ata Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i innych przeglądów. Wg  mnie i nie tylko mnie
był to jeden wielki niewypał – a dlaczego tak utytułowany – jeden Pan Bóg wie. Już po pierwszej
piosence doszedłem do dwóch wniosków – po pierwsze, że zespół powinien się raczej nazywać
„Żałosny czwartek”, a po drugie, że począwszy od treści, a skończywszy na manierze wykonaw-
czej, wyglądzie, ruchach wokalisty zespół kojarzy mi się jednoznacznie z The Doors. Cóż, wolę
jednak oryginał niż kiepskie, zmanierowane naśladownictwo. Poza tym w piosence szukam jeśli
już nie odrobiny optymizmu, to przynajmniej refleksji. Tu można było znaleźć jedynie dość
naturalistyczne opisy marginesów życia (na zasadzie im bardziej obrzydliwie i ohydnie tym le-
piej). Jeś li tego typu poetyka jest tym co dziś najlepsze w piosence studenckiej, to chyba zaszliśmy
w jakąś ślepą uliczkę.

Na szczęście kolejni goście Piosturu pokazali nam najwyższą klasę. Wojtek Waglewski, Mate-
usz Pośpieszalski i Mamadou dali rewelacyjny koncert. Mateusz wciągnął do wspólnego śpiewa-
nia całą publiczność, śpiewał, grał na saksofonie, akordeonie i instrumentach perkusyjnych. Jed-
nym słowem – trzeba tam było być.

Kolejny koncert – Anny Marii Jopek budził wśród naszej ekipy mieszane uczucia – nie
wszyscy byli jej fanami. Ale i ten występ należy uznać za bardzo udany. Kapitalny zespół,
umiejący nawiązać  kontakt z publicznością, dobre aranżacje, niektóre znane przeboje w zupełnie
nowych wersjach i nieco jazzu na bis. Tak, że nawet nieprzekonani, nieco się przekonali.

W sumie impreza była ciekawa, choć szkoda, że na większości koncertów frekwencja była
mniejsza niż w ubiegłych latach. Poziom konkursu był niezły, ale nadal brakuje wśród zaprasza-
nych gości gwiazd z kręgu typowej piosenki turystycznej. Trochę też za dużo tych niewypałów.

W naszej ekipie Piostur oglądali: Siuduty, Gintery, Wiewiórka z siostrą Olą (Hipą) i Szczepa-
nem, Bystry, Rafał Korlacki i Ela Piszanka, Kotlet..

Redakcja

WALNE ZEBRANIE
Horrendalne korki na ulicach Katowic i nie-

co mniejsze w innych śląskich miastach spo-
wodowały, że Redakcja z pewnym opóźnie-
niem dotarła na Walne. W chwili gdy weszła na
aulę szalał na niej jakiś osobnik w płaszczu,
czarnym kapeluszu i ciemnych okularach, coś
wykrzykując i wyzywając niektórych człon-
ków Koła od towarzyszy. Na tablicy widniał
natomiast napis ROKOSZ. Osobnikiem owym
okazał się Radek. Po swym gwałtownym wy-
stąpieniu oddał głos przewodniczącemu zebra-
nia Darkowi "Cieciowi" Telindze, a potem już
jako Radek, w zastępstwie chorego Prezesa od-
czytał sprawozdanie ustępującej Rady. Potem
nastąpiło odczytane przez Sławka Nowickiego
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, okraszone
jak zwykle pewną dozą elementów humory-
stycznych. W dyskusji nad sprawozdaniami
dominował temat nowych uprawnień przewo-
dnickich, z którymi są niemałe problemy. O
swej korespondencji z Wydziałem Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego
opowiedział Zbyszek Wygoda zajmujący się
wraz z Radkiem tą sprawą. Aktualnie sprawa
stanęła na tym, że każdy kto chce otrzymać
uprawnienia musi wykonać badania wstępne
(podobnie jak przy przyjęciu do nowej pracy)
na własny koszt (ok. 50 zł). Skierowanie na
takie badania można otrzymać u Zbyszka.

Omówiono też zgłoszoną przez Radę pro-
pozycję wypuszczenia obligacji na przyszłe
wydanie kolejnego, 16-go Harnasia. Prawie
wszyscy poparli ten pomysł, a Jeż zadeklaro-
wał nawet zasponsorowanie wydawnictwa.
Mile widziani będą też inni sponsorzy.

Po udzieleniu Radzie absolutorium, Redak-
cja w porozumieniu z Radą zgłosiła i uzasadniła
kandydaturę Maćka Siuduta na członka hono-
rowego, wymieniając jego liczne zasługi dla
Koła. Z antyrekomendacją wystąpił natomiast
Jeż zarzucając kandydatowi zdradę tradycyjnej
turystyki na rzecz turystyki czterokopytnej,
oraz skrzypiącą podłogę, mimo, że jak zauwa-
żono w chałupie u Żab, jest możliwe wykona-
nie podłogi nieskrzypiącej. W związku z tym
Jeż zaproponował przyznanie Maćkowi czę-
ściowego członkostwa honorowego tzn. bez
zwolnienia ze składek. Z wniosków humory-
stycznych padł też zgłoszony przez Jasia Ko-
walika wniosek o zobowiązanie nowej Rady do
ożenienia Radka lub ogólniej o zapewnienie
zmiany na szczycie listy rankingowej.

I wreszcie doszło do wyborów Prezesa i nowej Rady. W wyniku głosowania nowym prezesem
został Wojtek "Buźka" Jamróz. W skład Rady weszli:
] Grzegorz "Kotlecik" Koźlicki,
] Zbyszek "Lekasz" Wygoda,
] Iza "Smok" Włodarczyk,
] Maciek Bogucki,
] Łukasz "Leksikon" Suma,
] Piotr "Długi" Semik.
Do Komisji Rewizyjnej weszli w tym roku:
D Darek "Cieć" Telinga,
D Jerzy Capi,
D Jarosław "Raketa" Hejdukiewicz.

Zdjęcie nowych władz na str. 2.

Z WALNEGO
– Ruda, mnie będziesz rewi-

dować –  zachęcał Kotlet Wiewiórkę
do zgody na kandydowanie do Komisji
Rewizyjnej.

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


KOTLET W SAMOTNI
Dzięki kontaktom z kołem katowickim do-

tarła do mnie informacja o szkoleniu, organizo-
wanym przez ZG PTTK w “Samotni” koło
Karpacza. Niewiele się zastanawiając postano-
wiłem pojechać na owe szkolenie. Tematem
było “Bezpieczeństwo w górach”. Całość
podzielona była na kilka grup tematycznych,
miedzy innymi: pierwszą pomoc, taternictwo,
meteorologię, ratownictwo. W czasie szkolenia
odbyło się jeszcze spotkanie z dyrektorem
Karkonoskiego Parku Narodowego.

 Całość prowadzona była przez Jasia No-
worytę z ZG, dość spontanicznie i czasami nie
trzymało się kupy. W zasadzie na zajęciach
prowadzonych przez ratowników GOPR i in-
struktorów SGK nie dowiedziałem się nic no-
wego. To samo my pokazujemy naszym kur-
santom na wyjeździe w Tatry.

Ale całe szkolenie miało bardzo miłą otocz-
kę. Byliśmy przyjęci przez kierowniczkę
schroniska “Samotnia” Magdę Siemaszko re-
welacyjnym jedzeniem. Po śniadaniu trudno
było się oderwać od krzes ła, o obiadach nie
wspomnę. Szkolenie zakończyło się w sobotę
diaporamą dyrektora parku i uroczystą kolacją.
Na kolację podano m.in. płonące kiełbaski (su-
rowa polska) z zasmażaną kapustą.

 Po kolacji odbyło się uroczyste wręczenie
świadectw ukończenia kursu. Impreza poże-
gnalna trwała do późnych godzin nocnych.
Rano ciąg dalszy pożegnań, trwał do godzin
popołudniowych. Żegnaliśmy się począwszy
od organizatorów, kursantów, bufetowych, a na
kierowniczce kończąc.

Warto jeszcze wspomnieć, o bardzo ład-
nym zwyczaju w Sudetach. W każdym schro-
nisku jest specjalnie wydzielony stolik dla
przewodników. I przewodnicy (nawet, gdy nie
przyprowadzają grupy do danego obiektu)
mają jedzenie i piwo za darmo.

Na szkoleniu z naszego koła oprócz mnie
byli obecni: Tomek Dygała i Radek Truś.

Grzegorz Koźlicki “Kotlecik”

NADPRZEWODNIK 1999
Punktacja po 31 edycjach konkursu (odby-

wającego się na zebraniach) ustaliła się nie-
odwołalnie następująco (pierwszych 10 pozy-
cji):
1. “Jeż” - 114 p.
2. “Cieć” - 91 p.
3. “Łysy” - 79 p.
4. J.Ginter - 72 p.
5. Kajetan - 68 p.
6. [ ]Marek - 50 p.
7. “Kotlecik” - 38 p.
8. “Radeck” - 34 p.
9. Wiesiu Malarz - 24 p.
10. “Paskuda” - 21 p.

Gratulujemy Jeżowi zdobytych punktów.
Niniejszym otrzymuje zaszczytny tytuł Nad-
przewodnika i prawo do prowadzenia w ni-
skich temperaturach oraz do zaniku jakiegokol-
wiek oporu w takowych. Jednocześnie ogła-
szamy detronizację poprzedniego długoletnie-
go Nadprzewodnika JMKowalika.

Ave Superconductor!
Radeck

KOTLET W TATRACH
Pewnego bardzo mokrego, piątkowego popołudnia, w dodatku lipcowego, wpadłem na po-

mysł wyjazdu w Tatry – najlepiej Słowackie. Niewiele się zastanawiając zadzwoniłem do kumpla
z SKPB Katowice, przewodnika tatrzańskiego, Sławka. Nie specjalnie mu się mój pomysł spodo-
bał, ze względu na nijaką pogodę i brak jakichkolwiek oznak rychłej poprawy. No, ale nie ma to jak
urok osobisty i dar przekonywania. Umówiliśmy się na  dworcu PKP w Katowicach, no i wyru-
szyliśmy pociągiem do Krakowa, dalej autobusem do Zakopanego i busem na Łysą Polanę. W
międzyczasie zadzwonił mój kolega Psycholog, że chętnie by się wybrał w góry. Nie speszył się
tym, że my już jesteśmy w drodze na miejsce, szczególnie że w Tatrach jeszcze nie był. No cóż,
kawał chłopa – stwierdziłem – poradzi sobie. No to gdzie się spotykamy - pyta. My mu na to, że
przy Litworowym Stawie; a gdzie to jest ? My mu, że w Tatrach, niech sobie kupi mapę i na
pewno nas znajdzie, a samochód może zostawić na Łysej Polanie.

No i dalej na piechotę do doliny Białej Wody. Mijamy po cichu leśniczówkę, pogody ni ciut,
ciągle zlewa. Ciemno jak u murzyna pod koszulą. Delikatnie sugeruję koledze, że może by tak na
taborisku przekimać. Na co on, że my Harnasie to jacyś leniwi jesteśmy. Pokazałem koledze, że nie
o lenistwo tu chodzi, a właśnie o niego.  Ze względu na brak w systemie szkolenia SKPB przejścia
kondycyjnego, chciałem mu zaoszczędzić  bólu i zniewagi.

Po drodze kolacyjka przy najbliższej wiacie. Dzielimy się obowiązkami - ja robię kanapki,
Sławek ma skoczyć  po wodę. Po chwili Sławek nieśmiało sugeruje, że może by tak razem. Nie
chodzi tu oczywiście o przypadkowe spotkanie niedźwiedzia lub innego gada, ale on, przewodnik
tatrzański pokazałby mi parę kwiatków, a to na pewno mi się przyda w życiu przewodnickim. No
cóż, ze względu na przysięgę jaką składałem, że Harnaś zawsze służy innym ludziom w potrzebie,
no i pomijając własnego cykora dotrzymałem koledze towarzystwa. Już po niesamowitym ćmoku
docieramy do koleby pod wantą przy Litworowym Stawie. No i nynu. Ja ze względu na ogranicze-
nia wagowe załatwiłem sobie ultra lekki, a przede wszystkim ultra cienki i jaki zimny śpiwór.
Dzwoniłem zębami do samego rana. Ustawiliśmy budzik na 10.00, bo przecież po co się budzić
np. o 7.00 w samym środku nocy. Godzina 10.00 - dzwoni budzik. Zrywam się jak poparzony i
walę głową o sufit. Koliba ma tylko 40 cm wysokości, a to nawet dla mnie za mało. Na usta ciśnie
się łacińskie słówko zaczynające się na literkę k...a. Ach to wyższe wykształcenie. Zaczynamy
dzionek jak przystało tj. od śniadania. Na dworze lub na polu jak kto woli, zupa mleczna - nic nie
widać. Pogoda się poprawiła - nie leje. Dociera nasz doktor psycholog. Sugeruję Sławkowi, że
może by skorzystał z us ług naszego lekarza, a nuż by zmienił koło na jedynie słuszne.

Z planów wejścia na Ganek nici. W taką pogodę nie ma sensu. No to do Zbójnickiej Chaty na
piwo. Koledzy zaczęli od niesamowitej herbatki z jakimiś przyprawami, a ja od Smadnego Mni-
cha. Chata jak pewnie każdy wie uległa spaleniu, ale myślę, że za niedługo znów będzie można w
niej spać. Trwają prace nad odbudową chaty i są już dość  zaawansowane. Obok stoi bacówka typu
“Brda” w której również można tymczasowo spać.

A my dalej do góry - wszak nie jesteśmy tutaj dla przyjemności - na Czerwoną Ławkę, jak
przystało na polskich turystów - pod prąd. O tej porze na ścieżce nie ma już nikogo. Ale na
Czerwonej Ławce, a dokładnie podczas zejścia  do doliny Lodowego Stawku wyniknął drobny
problem. Okazało się, że nasz Psycholog nie za bardzo lubi wysokość, jeszcze mniej niż ja. I
podczas zejścia dość eksponowanym terenem, szczególnie na początku, operował piękną łaciną i
rzucał z góry jakimś mięsem w naszym kierunku. Śpimy w kolejnej kolibie zaraz przy szlaku -
mniej przytulnej w porównaniu z ostatnią, pod wielka wantą.

Rano kierujemy się w stronę granicy naszego państwa przez Lodową przełęcz, dolinę Jaworo-
wą. Potem na Łysą Polanę w samochód i do domu.

Wsiadając do samochodu Psychologa wiedziałem co nas czeka. Psycholog jeździ bardzo agre-
sywnie, zarazem bardzo bezpiecznie. Wiem, że jedno wyklucza drugie, ale tak jest. No i oczywi-
ście miała to być  słodka zemsta. My daliśmy mu popalić w górach, to on nam dostarczy mocnych
wrażeń na drodze - no i dostarczył.

Sławek na tylnym siedzeniu jechał z głową między kolanami i na głos odmawiał zdrowaśki, ze
mną też nie było najlepiej - zmieniłem kolor skóry na szaro zielony. W Bielsku byliśmy za 1.45h,
Sławek po cichutku sugerował, że może by tak dalej pociągiem, ale Psycholog był bezlitosny.
Mimo, że pogoda była jak najbardziej do d ... i nie udało nam się wejść na żaden szczyt to wyjazd
był bardzo udany, wszak nie liczy się pogoda, a świetne towarzystwo.

Grzegorz "Kotlecik" Koźlicki

Nowa Rada, Komisja Rewizyjna i Honorowy
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HALLSTATT
Maciej Siudut

Któż z nas nie spotkał się w swym krajo-
znawstwie z archeologią? Chyba tylko ktoś
odporny na muzea regionalne, a przy tym
umiejący uniknąć obowiązku szkolnego w za-
kresie zwiedzania wszystkiego, co popadnie.
Zapewne więc prawie każdy poznał ten smak
bliskości (choćby tylko przez szybę w gablo-
cie) dziwnych skorup i starego żelastwa. Skoro
tak, to nazwa Hallstatt nie jest obca.

I oto jesteśmy w Hallstatt, małej austriac-
kiej miejscowości zawieszonej na zboczu góry,
tuż nad lustrem jeziora. Wokół pokaźne i wcale
strome szczyty prowincji Salzkammergut, a
dokładniej Dachsteinu (to taka marka butów
narciarskich...). Miejscowość słynie z wyko-
palisk, poczynionych chyba ze 100 lat temu na
wysoko położonym cmentarzysku, odkrytym
w lesie porastającym Solną Górę (Salzberg).
Specjaliści wyróżnili kulturę halsztacką, przy
okazji rozpoznając również techniki górnicze
mające wielowiekową historię. Bo Hallstatt - to
nie tylko archeologia. To również bardzo stare
górnictwo solne. Ale o tym dalej.

Właściwie, to załoga mojej karety ciągnio-
nej przez dziesiątki rączych, mechanicznych ...
kucyków pozostaje w podróży do Prowansji,
ale miło pobyć wspólnie przez kilka dni z zało-
gą drugiej karety (prawdziwe rumaki Daewoo),
chcącą deptać górskie bezdroża cesarsko-
królewskiej Austrii.

Dojechaliśmy do Hallstatt, dzięki komór-
kowemu wyposażeniu bez zbytnich kompli-
kacji. Ania i Kuba uwielbiają tę nową zabawkę,
młody wysyła w świat (tj. głównie do Kotleta)
co rusz jakieś SMS-y, zaś Ania porozumiewa
się z Jackiem i Jolą, a raczej głównie Jolą. Udało
się nie pogubić w trasie przez Czechy, udało
się zjechać w tym samym miejscu z autostrady
A1 na nocleg wśród podgórskich łąk. Teraz, po
kilku godzinach jazdy, w drugim dniu podróży
osiągnęliśmy cel. Auta stanęły na żwirowym
parkingu około kilometra za miejscowością,
wrzuciliśmy co-nieco do żołądków i do pleca-
ków - i w drogę.

Cofnęliśmy się pieszo do miasteczka, obej-
rzeliśmy jego krajoznawcze uroki, pobyliśmy
dłuższą chwilę na małym ryneczku. Tu Kuba i
Hipa (Hipencja zwana też Olą - czwarty czło-
nek mojej załogi) ocalili zdezorientowanego
nietoperza z pyska i pazurów okazałego kocu-
ra. Ów potwór wypatrzył mięsko wiszące w
sieni starej kamienicy, zdjął je i oczekiwał, że
będzie uciekało niczym prawdziwa mysz, czy-
li uciekało PIESZO. A skoro uciekało LOTEM,
to nawet lepiej i ciekawiej. Jednak zdecydowa-
na akcja uratowała włochatego ptaszka.

Dziwny kościół, uroczy cmentarzyk z wi-
dokiem na góry i jezioro (tam nawet o niebo-
szczyków dbają, malują im na czaszkach różne
kwiatki i szlaczki...), potem wreszcie góry.
Dokładnie - góra z wiadomą kopalnią. Dojście
przez wilgotny las, przy potwornie dusznej
pogodzie te kilkaset metrów deniwelacji przy-
pomniało, że człowiek składa się głównie z
wody i... soli! Stary szlak dojściowy przecinał
co chwila stare, żeliwne rury, którymi kilka-
dziesiąt lat temu płynęła w dół solanka. Impo-
nujące, że rury te kiedyś tutaj wtaszczono...

Przelotny deszcz nic nie zmienił, nadal
było „porno i duszno”, a do tego jeszcze ślisko.
Wreszcie łąka, jakieś budynki i ...samochód.
Cholera, tutaj można dojechać! Ale góry, to
przecież turystyka na nogach - przypomnia-
łem sobie, odklejając koszulkę od pleców.

Górna stacja kolejki zębatej, jaka dowozi

tutejszych turystów do zabytkowej kopalni zainteresowała Kubę w aspekcie technicznym (chociaż
kolejkę widział już przy stacji dolnej), nas zaś w aspekcie finansowym. Nieatrakcyjna cena po-
twierdziła właściwość  wyboru wariantu pieszego, z przyzwyczajenia - pieszego, górskiego i
okrężnego.

Minęliśmy kopalnię, sprawdzając pro forma ceny (nie atrakcyjne), minęliśmy rozbawioną
grupę jakichś skośnookich turystów odzianych niczym krasnale wracające z szychty w kopalni
diamentów (patrz - Bajka o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach, w wersji dla dzieci!!!). Droga o
pokaźnym nachyleniu prowadziła nas nadal do góry. Wreszcie zmieniła kierunek i powoli poczę-
liśmy schodzić na dół. Między drzewami rysowały się przeciwległe zbocza doliny i dopiero teraz
widać było skalę tych gór. Mimo, że dna dolin leżą bardzo nisko i lasy porastają duże partie
zboczy, to góry raczej nie mają charakteru beskidzkich kopców. W każdym razie w tutejszych
lasach nie powinno się zbierać  grzybów bez sprzętu alpinistycznego.

A właśnie doszliśmy do rozwidlenia szlaków turystycznych. W prawo wiodła utwardzona
droga leśna dla pojazdów, w lewo ścieżynka z ostrzegawcza tablicą: “tylko dla zaawansowanych”.
Powiało grozą i oczywiście skręciliśmy w lewo. Istotnie, po kilkuset metrach ścieżka zmieniła
charakter, przecinając coraz stromsze zbocza. Gdyby nie rzetelnie utrzymywane barierki, to może
byłoby groźnie. A tak, to zbiegliśmy spokojnie na dół, do kanionu pełnego wodnego pyłu i huku
wodospadu. Wody rzeczywiście były godne uwagi, podobnie, jak urwiste ściany z kilometrami
frapujących profili geologicznych. Niżej pojawiły się pensjonaciki, na ścieżkę wrócił asfalt szero-
kości samochodu i niebawem dotarliśmy znowu do Hallstatt. Te kilka godzin warte było potu i
soli, nie czuliśmy rozczarowania.

Zgodnie z pierwotnym planem podjęliśmy próbę zabiwakowania w wypatrzonym na mapie
miejscu, przy szosie w sąsiedniej dolinie. Poszukiwania nie dały jednak rezultatu, tylko chmury w
tym czasie dziwnie uros ły na niebie. Zapadła szybka decyzja powrotu na sprawdzony parking,
pozbawiony nocą personelu. Pusty plac nad jeziorem z braku miękkiej trawki nie prezentował się
zachęcająco, przez co ekipa podzieliła się na twardzieli (darmowy żwir parkingu) i miękcieli
(komercyjna trawka na kempingu 2 km dalej).

Pora była najwyższa, bo mrok nadchodził gwałtownie, a wspomniana chmura miotała gromami
w sąsiednie szczyty. Żwir okazał się dobrze zagęszczony, więc odciągi namiotu miast do śledzi
mocować trzeba było do byle-czego, a więc przynoszonych z jeziora głazów i do samochodu (nie
takie znowu byle co). Ostatecznie dom stanął,  zdążyliśmy wrzucić  doń kuchnię i 3-osobową
sypialnię (Kuba postanowił nocować w aucie). I lunęło!

Ale jak! Deszcz nie szeleścił, nie szumiał, nie stukał. To dudniła gigantyczna perkusja podkre-
ślana co chwilę potężnym forte piorunów, powtarzanym wielokrotnie przez echo. Do dźwięków
dołączone było światło - lekka poświata pobliskich miejscowości (w tym także kempingu...) oraz
upiorne flesze natury. I w takiej to scenerii obie laski z mojej załogi postanowiły zażyć  kąpieli w
jeziorze. Rozważnie nie zabrały z sobą ręczników, nawet zachęcająco nie zabrały na brzeg bieli-
zny... Twierdziły później, że ta sesja zdjęciowa dała im mnóstwo niezapomnianych wrażeń, mimo,
że fotograf nie był widoczny. Fakt, pomykające przez pusty parking w błyskach piorunów dwie
nagie dziewczyny stanowiły widok niezwykły...

Zasnęliśmy po obfitej kolacji, w
szumie deszczu i pomrukach odcho-
dzącej burzy. Ranek powitał nas szarą
pogodą. Zwinęliśmy obozowisko, bo
Pan Parkingowy sugerował opłaty za
parkowanie. Z grupą kempingową
wybraliśmy się na zwiedzanie jaskiń
lodowych. W międzyczasie pogoda
zaczęła się stabilizować. Jaskinie oka-
zały się być osiągalne jedynie kolejką
(za pieniądze) lub pieszo (z ryzykiem
wejścia w obszar robót strzałowych
za darmo). Wybraliśmy trzecią możli-

wość , czyli kopalnię soli. Znów grzecznie wdrapaliśmy się na Solną Górę (inną drogą), odczekali-
śmy w obfitej kolejce, uiściliśmy nieatrakcyjne ceny za bilety wstępu, wreszcie przebrani za
krasnale udaliśmy się do tutejszej Wieliczki.

I tutaj nie ma co opisywać. Jedyna refleksja, jaka nam
się nasunęła, to potęga reklamy. Turyści walą do kopalni
szerokim strumieniem, szeroki jest też strumień ich pienię-
dzy. A kopalnia nie ma nic godnego do pokazania. Przy
naszej Wieliczce wygląda, jak Wieżyca (taka góra na Poje-
zierzu) przy Matterhornie. Są atrakcje: kolejka do jazdy
okrakiem, 30-metrowa zjeżdżalnia z drewna do zjazdu na
siedzeniu, jedna komora poeksploatacyjna z jeziorkiem.
Można, owszem, polizać ściany i słone elementy obudo-
wy chodników. I tyle.

Zrobiło się popołudnie. Wobec słabo rokującej pogody
zapadła decyzja wyjazdu. Ekipie ze stajni Daewoo pozo-
stało czekać na słońce, team z poloneza wyruszył po s łoń-
ce ku Francji. Co prawda udało się nam jeszcze nazajutrz
wspólne zwiedzić Salzburg (wobec kiepskiej pogody), ale
ostatecznie jednak porzuciliśmy deszczowy Dachstein  (to
taka marka butów narciarskich...). Spaliśmy za przełęczą
Brenner, później było ulubione Lago di Garda, Piemont,
Lombardia, ciasne i duszne wybrzeże Riviery. I Prowan-
sja, z zapachami, kolorami, gorącym mistralem, z winem,
serami i prawdziwą wakacyjną włóczęgą. Ale to już zupeł-
nie inna opowieść.

Maciej Siudut

W Salzburgu zaliczyliśmy
Plac Kajetana.



TO BY£O

TO BÊDZIE
f Wyjazdy kursowe:
17-19.12 - wyjazd speleologiczny w B.Śląski
7-9.01.2000 - przejście kondycyjne (B. Żyw.)
28.02 - 6.03 obóz zimowy (Beskid Sądecki)
f 21.12.99 - Wigilia kołowa na zebraniu

4 Sprostowanie sprostowania: Cieć  też był z
Paskudą i Paskudką na Kaszubach.
4 27-28 śpiewanie na Roli Staszkowej u Żab.
Było 19 osób, w tym dwoje półprzewodników.
Zgodnie z zapowiedzią impreza trwała do 4
nad ranem.

KURSOWY WYJAZD W SUDETY
Wobec kilku wolnych dni w okresie 11-14 listopada kierownictwo obecnego kursu zdecydo-

wało się pchnąć go w Sudety, aby coś-niecoś  poza Beskidami zobaczył. Zostałem w tę rozrywkę,
jako przewodnik sudecki, automatycznie wciągnięty i chociaż miałem nieco inne plany na te dni, to
nie żałuję wyjazdu. Dawno chyba wyjazd kursowy nie zgromadził tak sporej liczby uczestników.
Pojechało nas łącznie 28 osób, w tym pięciu przewodników: Radek jako kierownik kursu, Basia i
Marek Zygmańscy, Tomek Dygała no i ja. Było także kilka osób towarzyszących, w tym pocie-
chy Belfegora, żona Tomka, oraz zeszłoroczni kursanci.

Wyjechaliśmy z Gliwic w czwartek rano pociągiem do Kłodzka, które osiągnęliśmy krótko po
południu. Na stacji czekała na nas moja koleżanka z wrocławskiego koła PTTK Fabryczna, prze-
wodnik sudecki Anka Jagiełło, notabene również kursantka na naszym kursie. Powlekliśmy się z
plecakami, gitarami i świnką morską Belfegorów do PTSM-u po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej,
gdzie zostawiliśmy rzeczy i mogliśmy wyruszyć w miasto. Najpierw zwiedziliśmy skromny,
barokowy kościół Chrystusa Króla przy klasztorze franciszkanek, nieopodal naszego schroniska,
a następnie poszliśmy na rynek, gdzie oczywiście kilka słów o historii Kłodzka, ratuszu, fontan-
nie, kolumnie wotywnej itd. Cennymi informacjami służyła nam tutaj Anka, która  w Kłodzku
często bywa. Zeszliśmy następnie na most nad Młynówką, gdzie spotkaliśmy Tomka Dygałę z
żoną, którzy właśnie nadjechali z Warszawy. Po zwiedzeniu kościoła Matki Bożej Różańcowej i
pokazaniu szkód po powodzi kierownictwo zdecydowało o rozproszeniu grupy w celu zaspoko-
jenia jednej z podstawowych potrzeb – uzupełnienia energii. Po obiedzie podążyliśmy do twier-
dzy. Dzięki znajomościom Anki udało się znacznie zredukować opłatę za wstęp. Podczas gdy
przewodnik męczył grupę w labiryntach, ja z Anką i resztą obsady twierdzy, w zacisznych
warunkach spożywaliśmy herbatę z „wkładką”. Ale cóż, zwiedzanie się skończyło (nie wiem
dlaczego niektórzy mieli błędny wzrok po wyjściu z podziemi) i trzeba było twierdzę opuścić.
Jeszcze tylko rzut oka z murów na miasto nocą, zwiedzenie kościoła NMP (otworzyli po 17.00),
szybkie zakupy (he, he) i powrót do schroniska. Trzeba przyznać, że tegoroczni kursanci są
bardzo sprawni i szybko uwinęli się z kolacją. Po spałaszowaniu posiłku rozpoczęły się pogadan-
ki na temat metodyki przewodnictwa, w czasie których Radek zmuszał uczestników do dyskusji,
a Belfegor uporczywie dowodził, że prawdziwe przewodnictwo zaczyna się w Alpach i polega na
wciąganiu klientów na linie na co honorniejsze szczyty. Potem jeszcze gitara, no i do łóżka. W
międzyczasie opuściła nas Anka, która musiała wracać do Wrocławia.

W piątek, o mglistym poranku udaliśmy się na dworzec PKS, skąd autobusem w niemałym
tłoku ruszyliśmy do Kudowy. Po przekroczeniu przeł. Polskie Wrota pogoda poprawiła się -
wyszło słońce, chmury zniknęły, Kudowa przywitała nas więc piękną jesienią. Po wyjściu z
autobusu okazało się, że nie ma Radka – uznaliśmy więc, że nie zdążył wsiąść do pojazdu (napręd-
ce kserował na dworcu w Kłodzku śpiewniki). Wziąłem więc grupę przed hotel Polonia na deptak
w parku zdrojowym i zacząłem omawiać  plan na cały dzień, gdy wtem pojawił się Radek. Okazało
się, że rzeczywiście nie zdążył na nasz autobus, ale załapał się na jadący 5 minut później pośpie-
szny z Wrocławia, tak że jeszcze wyprzedził nas w Dusznikach. Po wyjaśnieniu wszelkich
wątpliwości udaliśmy się (bez Belfegora, który jako indywidualista udał się z młodszą pociechą
inną drogą) do Czermnej, gdzie zwiedziliśmy kaplicę czaszek, a następnie podzieliliśmy kursan-
tów na 4 grupy i udaliśmy się swoimi ścieżkami na Błędne Skały. Ja z moją grupą zaliczyłem
jeszcze ruchomą szopkę w Pstrążnej, po czym przez przełęcz między Dufałkami, a następnie
Bukowinę doszliśmy do Błędnych Skał, pozwalając kursantom posmakować przewodnictwa.
Okazało się, że czekał tam już Belfegor. Następni przyszli Basia i Tomek, a na końcu Radek, tak że
około 14.00 mogliśmy wejść do rezerwatu. Przy okazji mieliśmy możliwość podziwiania prze-
pięknej panoramy na Jestřebi hory, Ostaš, Broumowské Stěny, Góry Kamienne, Góry Sowie oraz
morze mgieł w Broumowskej Kotlinie. Panoramę zamykał na zachodzie wyniosły wał Karkono-
szy z ośnieżonym szczytem Śnieżki. Po pełnym wrażeń i atrakcji przepychaniu się przez labiryn-
ty Błędnych Skał i przejściu grzbietu Skalniaka, znaleźliśmy się ok. 16.00 w Karłowie. Po zorien-
towaniu się, że za 1,5 godz. mamy autobus do Kłodzka postanowiliśmy pójść się posilić, a
niektórzy pod wodzą nieugiętego Belfegora pobiegli na Szczeliniec i z powrotem (chociaż już było
ciemno). Do Kłodzka, wróciliśmy około 19.00. A wieczorem – miła uroczystość – urodziny Jelona
(nie powiem, które, chociaż wiem, he, he). Szampan lał się strumieniami, ale podrzucania nie było.
Po kolacji palnąłem kursantom krótką prelekcję na temat historii Dolnego Śląska, po czym trady-
cyjnie rozpoczęło się śpiewogranie. W sobotę rano spakowaliśmy bety i przy pomocy PKS
przemieściliśmy się do Międzygórza, gdzie zwiedziliśmy pomniejszony (przez powódź) wodo-
spad Wilczki, a następnie po podzieleniu na dwie grupy udaliśmy się w kierunku Hali pod Śnież-
nikiem. Ja razem z Basią i Tomkiem oraz garstką kursantów wybraliśmy szlak niebieski przez
Smrekowiec. W miarę nabierania wysokości ilość śniegu ros ła. Około tysiąca metrów n.p.m. dogo-
nił nas samochód Telewizji Dolnośląskiej, którym dwaj panowie usiłowali dojechać na Halę. Przy
okazji nakręcili z nami kilka minut, twierdząc, że będziemy wieczorem w telewizji regionalnej i
ruszyli dalej. Jednak szybko ich dogoniliśmy, jak zawracali – nie udało im się dojechać do celu. W
schronisku rozłożyliśmy się w dwóch pokojach: 8- i 20-osobowym. Pomimo nieciekawej pogody
(gęsta mgła i silny wiatr) kilkanaście osób, które nie były jeszcze na Śnieżniku, zdecydowało się
pójść na szczyt. My z Basią i Tomkiem zostaliśmy przygotowywać  konkurs na wieczór. Po
kolacji nastąpiła krótka prelekcja Tomka o osadnictwie, a po podzieleniu kursantów na 3 grupy
konkursik. Grupa, która wygrała, otrzymała czekoladę oraz ulgę u mnie na egzaminie z Sudetów. Ja
posiedziałem jeszcze trochę z kierownikiem schroniska, Zbyszkiem Fastnachtem (zresztą zna-
nym przewodnikiem sudeckim), przy dobrym winie (jego roboty?), rozwodząc się nad niewypa-
łem obchodów lecia wieży widokowej na szczycie. Po tradycyjnym śpiewaniu poszliśmy spać.

A w niedzielę wyjście o 8.00, po pewnych manewrach na orientację (marsz bez szlaku) i
łojeniu błocka na zboczach Krzyżnika (gdzie kilka osób, w tym bardzo utytułowani Harnasie,
zaliczyli bliższy kontakt z substancją błotną) dotarliśmy do Stronia Śląskiego. Na stacji czekała
już Jelon z młodszą pociechą, która poszła drogą, korzystając przy okazji ze stopa (notabene,
facet, który ją podwoził, po bliższym się jej przyjrzeniu stwierdził: to wyście wczoraj byli w
telewizji). W Kłodzku Mieście pożegnaliśmy Tomka Dygałę z żoną, a w Kłodzku Głównym

spotkaliśmy Michała Żemłę z SKPB z drugą
połową. W sumie wyjazd był bardzo udany.
Cieszy spora ilość kursantów oraz przewodni-
ków, którzy wzięli w nim udział i mam nadzie-
ję, że rokuje to dobrze na przyszłość. Szkoda
tylko, że pogoda przez większość  czasu była
taka sobie.

Zbyszek “Lekasz” Wygoda

MA£E CICHE
Długi łykend spędziła Redakcja wraz z ro-

dziną swoją oraz rodzinami Mysz (Gosia i
Marek Franke z Agnieszką i Iwonką),  Jamni-
ków (Aśka i Darek Płaszczyk z Kubą i Tom-
kiem ) i Paskudnych Cieciów z Olgą w Tatrach
– z bazą w Małym Cichym. Po drodze odwie-
dziliśmy karczmę w Suchej i kościół w Ludź-
mierzu. W piątek za namową Myszy wykona-
liśmy wycieczkę "sentymentalną" do dol. Ko-
ścieliskiej, na Ornak. W drodze powrotnej
odwiedziliśmy też wąwóz Kraków i Smoczą
Jamę. Pogoda była cały dzień wspaniała.

W sobotę pogoda utrzymała się, a my wy-
konaliśmy nieco ambitniejszą wycieczkę – z
Palenicy Białczańskiej przez Rusinową i Wik-
torówki na Gęsią Szyję. Widok ze szczytu re-
welacyjny – prócz Tatr ostrych jak wiadomo
co – Babia, Pilsko, Rycerzowe, a nawet Śląski,
no i Gorce, Sądecki, Pieniny. I morze mgieł w
Kotlinie Nowotarskiej. Z Gęsiej Szyi zeszli-
śmy przez Waksmundzką do Wodogrzmotów i
szosą do samochodów.

W niedzielę wobec pogarszającej się pogo-
dy wykonaliśmy wariant krajoznawczy przez
Spisz. Odwiedziliśmy zagrodę Korkoszów w
Czarnej Górze. Oprowadził nas po niej rewela-
cyjny starszy pan, który w bardzo ciekawy
sposób, z autopsji opowiadał nam o dawnych
zwyczajach i rzemiosłach. Spędziliśmy tam ze
dwie godziny, a na koniec zrobiliśmy sobie
zdjęcia w strojach ludowych.

Potem wstąpiliśmy jeszcze do Trybsza,
gdzie obejrzeliśmy wnętrze starego kościoła, i
pognaliśmy do domu. My i Paskudy wstąpili-
śmy jeszcze na obfity obiad do "Marago" w
Makowie oraz skontrolowaliśmy postęp prac
domowych u Maćka Siuduta.

Tablica z parkingu na Palenicy Białczańskiej.
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Styczeń  2000 4 PMBzB
Maciej Siudut

4 PMBzB, czyli Czwarte Przedświąteczne Męskie Bacowanie z Bigosem stało się faktem
przeszłym. Ubiegłoroczna impreza skutkiem uzyskania powszechnej reklamy zaowocowała pra-
wie, czy nawet ponad 20-osobowym tłumem, żądnym dostępu do ognia, co w małych szałasach
bywa trudne. Mędralowa mieści optymalnie około 10 osób, inne szałasy zaopatrzone w podłogę
i watrzysko ograniczają tę liczbę do 5-7 osób.

Więc w tym roku wszystko przebiegło bez nadmiernego rozgłosu. Zresztą woli i potrzeby
wyjazdu też jakby mniej dało się zauważyć w szeregach przewodnickich, bo to święta za pasem,
nerwowy koniec roku w pracy, a i pogoda okropna (krótki dzień,  śnieg, zimno - brrrr....). Proble-
mem był wybór obiektu, godnego przemieszkania i wartego wysiłków naprawczych. Padło na
Krupową, poprawianą już kiedyś  w szaleńczym mrozie i przy cudownych panoramach na Tatry
(patrz artykuł niegdysiejszy ...).

Tym razem ekipa męska zawierała w składzie prócz jak najbardziej męskich: Waldemara, Jeża
i niżej podpisanego również dorastającego mężczyznę Kubę i prawdziwą i jak najbardziej kobie-
cą... Anię. Mimo pewnych, antyfeministycznych wątpliwości Jeża powszechnie panuje pogląd,
że prawdziwa MĘSKA impreza nie może się obyć  bez kobiet. Oczywiście wskazane jest docho-
wywać takich reguł matematycznych, jak prawidłowy współczynnik „lambda” (λ), oczywiście
warto zdefiniować  średnią wieku i dopuszczalne odchylenie standardowe, ale to już szczegóły
techniczne. Życie wszak uczy, że wymagania ulegają złagodzeniu wraz z czasem trwania imprezy
(patrz: „Prawdziwa historia Robinsona Cruzoe, Piętaszka i kozy”).

Więc Krupowa. U mnie w domu od tygodnia rozgrzebane prace remontowe w salonie, podjęte
dla podwyższenia jakości noclegu częstych gości (nadal będzie bezpłatnie). Święta za pasem, w
pracy jakieś horrory. A cenne weekendy zimowe po Nowym Roku z pewnością będziemy chcieli
wykorzystywać godniej, tzn. poza domem, w terenie. Więc jeszcze prawie całą sobotę wraz z
Kubą dłubiemy, malujemy,  sprzątamy, instalujemy etc. Ania klepie w klawiaturę, odbierając tylko

PRZEJŒCIE KONDYCYJNE
Idea przejścia kondycyjnego pomimo róż-

nych opcji i wariantów nadal jest obecna na
kursie przewodnickim. Nikt tego nie neguje,
nawet kursanci, wykańczani przez co wy-
trwalszych przewodników, zgodnym chórem
zgadzają się z jego potrzebą. I dobrze. W końcu
lepiej by poznanie swoich i czyichś możliwo-
ści podczas wyczerpującej wędrówki zdarzyło
się pod opieką i kontrolą starszych (przynaj-
mniej stażem) kolegów niż gdzieś znienacka na
trasie.

W tym roku założenia przejścia kondycyj-
nego polegały na piątkowym wyjściu w noc na
długą trasę, możliwie bez szlaku z pożądaną
godziną przyjścia w sobotę na 1800. W trasie
szybkie zmiany prowadzących, liczne pano-
ramki (też nocne!?), możliwe podkimanie
gdzieś na trasie no i oczywiście bezpieczeń-
stwo i rozwaga. Szczególny nacisk położono
na pracę w grupie i na jej skonsolidowanie. Na
mecie w chatce w Sopotni bazowi Łysy, Ma-
ciek Bogucki i Radeck (w domyśle zbyt słabi na
prowadzenie tras, he, he) przygotowali nocle-
gi, kominek, ciepłą atmosferę i oczywiście ża-
rełko pod postacią pięciu (!) gatunków pulp
oraz ożywczej herbatki z cytryną.

Tras było pięć, po pięciu kursantów na
każdej – w sumie było ich 23 i 3 waletów. Tra-
sy losowano. Tym samym odstąpiono od two-
rzenia grup silnych i słabych – skład był w licz-
bie stały, a w kondycji różny gdyż takie są
składy i tempo przeciętnych grup turystycz-
nych. Kontrargument: silniejsi się nie zmęczą i
będą musieli się wlec ze słabszymi, właściwie
jest to przejście kondycyjne dla słabeuszy.
Jednak jest to kurs przewodnicki, a nie spo-
rtów ekstremalnych.

Pogoda była dobra. Noc co prawda ciemna,
ale bez opadów, a w dzień sporo słońca. Śnieg
mokry, zsiadły po ostatnich opadach, w niż-
szych partiach do kostek i kolan, w wyższych
nawet i do ud, miejscami głębszy.

Na początku okazało się, że stara miłość
nie rdzewieje i kursanci Kotlecika marzą o
podróży właśnie z nim. Jeden zapytał grzecz-
nie, czy może zmienić trasę i otrzymawszy od-
powiedź odmowną potulnie pogodził się z rze-
czywistością. Drugi po prostu stwierdził, że i
tak z nim pójdzie, a trzeci nic nie mówiąc po
prostu z Kotlecikiem poszedł.

Pierwszą trasę poprowadził Buźka – ze
Straconki przez Czupel do Tresnej z podja-
zdem porannym autobusem do Żywca, a stam-
tąd przez grupę Jastrzębicy do chatki w Sopot-

ni. Przyszli pierwsi około piątej, nie spali – około 20 godzin w trasie.
Drugą trasę przywiódł po szóstej Daniel Węcel z Żywca przez Grójec, grupę Jastrzębicy,

Przełęcz Przysłopy i stoki Malorki. Króciutką drzemkę ucięli sobie dopiero na Przys łopach, bo
wcześniej nie było okazji – 20 godzin w trasie.

Trzecia trasa, najliczniejsza prowadzona była przez Kotlecika na nartach. Rozpoczęła się od
krótkiego noclegu ... w chatce w Sopotni. Około 330 grupa, zostawiając śpiwory i karimaty
(później prostowali, że jeden spiwór i dwa karimaty wzięli na wszelki wypadek) udała się na
herbatkę na Górową, potem śniadanie na Miziowej, próba wdarcia się na potężnie zaśnieżone
Pilsko i przetorowanie szlaku na Rysiankę po śladzie nart. Tam obiadek i stokami Romanki zejście
do Sopotni. Przyszli po szóstej. W trasie wraz z odpoczynkami około 20 godzin.

Czwarta trasa prowadzona była przez Waldiego i Lexa ze Zwardonia przez Oźną, do Soli z 20
minutową drzemką na stacji i podjazdem do Rajczy, a następnie wejściem na Rysiankę. Tam Waldi
tradycyjnie wrócił do domu (nie marudźcie! To najbardziej wytrwały ze starszych stażem prze-
wodników na kondycyjnym !!!), a jedna z kursantek wysiadła (jednym z głównych powodów był
zapewne fakt jej niewielkiej wystawalności ponad poziom śniegu). W związku z nadal nieprzetar-
tą trasą Lex zadecydował, że najlepiej będzie zostawić ją pod opieką koleżanki ochotniczki w
schronisku. Reszta grupy dotarła na metę około 2100. W trasie 21 godzin.

Długo czekaliśmy na piątą trasę prowadzoną przez Miłosza. Stwierdziliśmy, że pewnie nocu-
ją w całości gdzieś indziej, a tu o północy wtoczyli się do chatki po 25,5 godzinach w trasie z Pewli
Małej przez PPS, Jeleśnię, grupę Jastrzębicy i Romankę, która ostatecznie ich podobijała. Miłosz
stwierdził, że Beskidy to jednak wcale sobie góry i że chyba częściej będzie w nie jeździł, a
wszyscy pomimo najdłuższej trasy mieli uśmiechnięte miny i dumę w oczach.

Z ciekawostek jeszcze tylko jedna – chłopak koleżanki ochotniczki nie wytrzymał i wymknął
się w nocy na Lipowską, gdzie nocowały dziewczyny, schodząc z nimi następnego dnia do Złat-
nej. Cóż – siła uczuć!

Podsumowując – przejście kondycyjne udane, bez strat. Kursanci sprawdzeni w grupie, choć
przewodnicy narzekali na ich słabą znajomość nazewnictwa gór – miejmy nadzieję przyjdzie z
czasem. Najważniejsze, że nikt nie narzekał i chyba nie został od gór odwiedziony. A i prezent w
postaci pięknych koszulek kursowych podobał się wielce. W chatce tylko my, co wydatnie ułatwi-
ło organizację imprezy na mecie.  Dziękuję kolegom przewodnikom za liczny i ofiarny udział – w
sumie 10 Harnasi !(wraz z wizytującą przejście z lekka niekondycyjnie przychorzałą Szalonką).

Radeck

... cd str 2

UWAGI NA TEMAT PRZEJŒCIA
W pierwszy weekend stycznia odbyło się przejście kondycyjne naszego nowego kursu. I na

łamach naszego czasopisma chciałbym rozpocząć  drobną polemikę.
Otóż, czy przewodnik prowadzący daną trasę jako obserwator może poruszać się na nartach

tourowych ? Wszak to nie jest przejście kondycyjne dla prowadzącego. Czy dużym przestęp-
stwem jest dwugodzinna drzemka ? Drzemki takowe zdarzały się nie raz na przejściach kondycyj-
nych w naszym Kole (nawet na moim kursie). I czy trasa Sopotnia Wielka, Górowa, Miziowa,
Pilsko, Munczulik, Trzy Kopce, Rysianka, Pawlusia, stoki Romanki, Sopotnia Wlk. to spacer ?

Powiem tylko, że odcinek Sopotnia Wielka - Górowa zajął mojej grupie trzy godziny. Mnie
tego samego dnia tyle, że w wieczorem, na nartach i biegiem - czterdzieści pięć minut. Całą trasę
moja grupa przeszła w około 18 godzin, odpoczywając po drodze w schroniskach na Miziowej i
Rysiance. Wszystkich niedowiarków, że przy tak krótkiej trasie, przy pokrywie śniegu 70 - 120
cm można się zmęczyć zapraszam w góry.

I czy jeśli w Kole mowa jest o profesjonalnym przewodnictwie, to czy profesjonalizmem
można nazwać podważanie autorytetu jednego przewodnika przez drugiego przy kursantach ?

Grzegorz Koźlicki

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BY£O

TO BÊDZIE
f 25.01 - prelekcja o pogodzie w górach - pre-
zes (Buźka) i Radek.
f 12-13.02 (termin do potwierdzenia) - Rada
organizuje Kołowy wyjazd szkoleniowo - roz-
rywkowy z noclegiem w PTSM w Żywcu i
zabawami na śniegu na Grojcu (bliższe szcze-
góły wkrótce - telefonicznie lub na zebraniach).
f 26-27.02 BLACHOWANIE w schronisku
na Błatniej.

4 Rada podzieliła funkcje w następujący spo-
sób: Zbyszek Wygoda - v-ce prezes d/s szkole-
nia, Grzegorz Koźlicki - v-ce prezes d/s organi-
zacyjnych, Piotr Semik - skarbnik, Iza Włodar-
czyk - sekretarz, Łukasz Suma - magazyn.
4 Sylwestra spędzaliśmy w różnych miej-
scach. Z tego co wiadomo Redakcji większe
imprezy odbyły się na Roli Staszkowej u Żab
(17 osób, w tym Redakcja), w szałasie na Hali
Krupowej pod Okrąglicą m.in. Ania, Zygmunt ,
Bogna Frankiewiczowie, Radek, kilku  kursan-
tów (w sumie 19 ! osób), kilku Harnasi było też
u Wiewióra (12 osób). Prezes spędzał Sylwe-
stra kameralnie i biwakowo pod Babią Górą.
4 Pierwsze w Nowym Roku zebranie rozpo-
częła dyskusja na temat jak mają wyglądać  ze-
brania. Był też pierwszy z nowej edycji kon-
kurs na nadprzewodnika przygotowany tym
razem przez Martę Majewską (Wapnisię).
4 8-9.01 – przejście kondycyjne kursu (rela-
cja na str. 1).
4 Powiększyły się rodziny:
– 13.12.1999 Jasiowi Kowalikowi o córkę Ale-
ksandrę, Annę.
– 2.01.2000 Grzesiowi Płonce o syna Mate-
usza, Mikołaja. Tym samym jest to chyba
pierwszy w Kole potomek Harnasia urodzony
w roku 2000.

telefony. Kolczasta: „Cześć, ja nie jadę, a Jeż kazał przekazać, że pracuje i wyruszy z Gliwic po
14.00”. Waldek: „Jestem na Krupowej, szałas stoi, ale zasypany śniegiem. Przynieście trochę
gwoździ, może coś  poratujemy”. Bystry: „Niestety, jednak nie pojadę, mam wreszcie fachowca i
kontynuujemy remont w mieszkaniu”.

Wyruszyliśmy z Wadowic po 19.00, z plecakami, bigosem, winem na grzańca i bez nart. Za
Osielcem droga drastycznie zmieniła przyczepność, dodając emocji przy przekraczaniu kolejnych
kolejowych przejazdów. Pierwszy i drugi duży most – były łatwe (szerokie, solidne), następny z
zakrętem w prawo mógł już stanowić problem. Od dłuższej chwili posuwaliśmy się za ciężarówą
z przyczepą wiozącą krowy. Denerwujące tempo kazało podjąć próbę wyprzedzania. Okazało się
to niemożliwe, bo nie dało się skutecznie przyśpieszać, (ani zwalniać). Chyba, że z wykorzysta-
niem grawitacji.

Tak więc trzeci mostek jakoś przejechaliśmy, zaś za czwartym ciężarówka stanęła. Wznios
jezdni wynosi tam ze 3 stopnie, więc grawitacja przy braku tarcia...

Ominęliśmy przeszkodę, poślizgiem skręciliśmy koło sidzińskiego dębu w kierunku Domu
Dziecka, by niebawem parkować przy Jeżowym aucie i wielkim kontenerze na odpady. Spojrza-
łem jeszcze na mapę udając, że coś widzę bez okularów. Uznałem, że na Krupową można iść z
Przełęczy Zubrzyckiej, więc tam podążyliśmy zaśnieżoną drogą ze ś ladami opon i łańcuchów.
Przy kapliczce zdziwiony skonstatowałem, że nie zgadza się kolor szlaku. Miał być przecież
czarny. Tym razem uważniej popatrzyłem na mapę, by po chwili zarządzić  spacer w zimowej
scenerii w odwrotnym kierunku. Nie dostrzegłem entuzjazmu u pozostałych członków rodziny, a
aluzje na temat przewodników nie trafiających do celu uznałem za przesadzone...

Do szałasu ostatecznie dotarliśmy godzinę przed północą. Koledzy, uprzednio zjadłszy swój
bigos, nie wiedzieć czemu zgłodnieli i teraz raźno rzucili się na nasze zasoby. Kuba po kolacji bez
oporów udał się do śpiwora, my jeszcze spożyliśmy grzane wino przegwarzając o tym i owym.
Watra dogasała, przez szczeliny i dziury wlewało się chłodne powietrze i poświata zimowej,
jednej z wielu niepowtarzalnych górskich nocy...

Wiało. Nie było zimno – najwyżej kilka stopni poniżej zera. Jednak śnieżny pył osiadający na
twarzy zmuszał do staranniejszego wsuwania się w duszne wnętrze śpiwora. Późny poranek ze
średnią pogodą zaczęliśmy od rozpalania watry, nabierania śniegu na herbatę, jedzonka złożonego
z bigosowych resztek i smażonych kiełbasek. Ania jako spec od kulinariów orzekła, że lepszym
surowcem do opiekania byłaby kiełbasa najtańsza (proponuję nazwę: POPKIEŁBASA), ja przez
nieznajomość rzeczy i wszystkożerność  kupiłem nieco droższą (skoro SĄ ŚWIADKOWIE ciężko
doświadczeni, że można jeść barszczyk czerwony z ryżem, nawet śledzie marynowane z miodem,
a kaszę gryczaną z... ze wszystkim).

Potem nastąpiły staranne oględziny obiektu. Stan szałasu wskazywał na konieczność podjęcia
większej akcji remontowej, teraz mogliśmy jedynie ocenić  zakres niezbędnych robót i ilość  po-
trzebnych materiałów. Uszkodzenia dachu, w tym brak wandalistycznie wyrwanej deski nad
watrzyskiem (widocznie komuś dym w oczki szczypał...) robiły ponure wrażenie. Szałasy są
skazane na zagładę...

Do poprawienia dachu potrzeba 7–8 desek o długości blisko 4 metry. Należałoby jeszcze
poprawić i uzupełnić ścianę szczytową i okapik nad wejściem – deskami o długości 2 m, w ilości ?
– im więcej, tym lepiej. Do tego torba gwoździ 3 oraz  4 cale, narzędzia (siekiery, młotki, piła, strug
zwany heblem, obcęgi, przymiar zwany calówką), transport, kilka par rąk do prac merytorycz-
nych (trasowanie, piłowanie, heblowanie, przybijanie etc.) i jakieś ręce do prac pomocniczych
(watra, herbata, kanapki, ciepły śpiwór ...). Deklarację transportową i ogólnoorganizacyjną złożył
Waldek, pozostali mężczyźni zadeklarowali prace projektowe, nadzór techniczny i robociznę.
Potrzebne dalsze deklaracje, by z wiosną zamierzenie zrealizować. I na koniec niezbędna kwota, na
oko 100 – 200 PLN. Może Rada Koła ? albo jakiś sponsor ???

Wygasiliśmy starannie ogień, wymietliśmy zwyczajowo śnieg, drzwi zaparliśmy jak należy.
Jeszcze historyczne zdjęcie na tle obiektu. Waldemar ruszył samotnie w kierunku własnej posia-
dłości, reszta przez las w dół. Śniegu przybyło i mimo, że to jeszcze nie pożądana, metrowa
pokrywa zimowa, cieszyłem się w duchu jak dziecko. Gdy w kwietniu tego roku definitywnie
kończyliśmy wyjazdy zimowe na narty i na wspinania, zaczynając jednocześnie wyjazdy letnie
na wędrówki, w skałki, na kajaki, to czuliśmy żal za odchodzącą bielą. Ale znowu powróciła.
Zawsze wraca... Wszystko płynie...

Maciej Siudut 29.12’99

UPRAWNIENIA
Nastąpiły kolejne zmiany w sprawie uzy-

skania państwowych uprawnień przewodnic-
kich. W ciągu najbliższych 3 tygodni należy
pobrać od Zbyszka Wygody oryginalny for-
mularz wniosku (zielony), wypełnić go i
zwrócić najpóźniej do końca lutego. Poprze-
dnio wypełniane wnioski są nieważne. Do każ-
dego uprawnienia należy złożyć osobny wnio-
sek i po dwa zdjęcia. Np. przewodnik tatrzań-
ski i beskidzki musi złożyć 2 wnioski i 4 zdję-
cia. Ponieważ do uprawnień mają być dodane
automatycznie uprawnienia pilota, należy do-
dać kolejne 2 zdjęcia z tego tytułu. Należy też
pobrać od Zbyszka skierowanie na badania
wstępne. Wszelkich informacji udziela Zby-
szek Wygoda dostępny pod adresem le-
kasz@skpg.gliwice.pl lub pod numerem telefo-
nu 238-92-33 lub 601 86-86-17.

Z£OTE MYŒLI
„Jeszcze nie tak dawno, 40 lat
temu ... ” – rozpoczął swoją wypowiedź
wiecznie młody Maciek Siudut na imprezie
u Żab.OD REDAKCJI

W poprzednim numerze – mimo iż podwójnym – nie zmieściły się redakcyjne życzenia
świąteczno – noworoczne. A ponieważ lepiej późno niż wcale, więc życzę na ten nowy 2000 rok
wszystkim Harnasiom oraz wszystkim, którzy czują się ich sympatykami wielu niezapomnia-
nych wędrówek, dużo wolnego czasu i równie dużo pieniędzy na ich zrealizowanie, a przede
wszystkim dużo zdrowia, sił i zapału ...

A tak przy okazji ... w ostatnim okresie dał się zauważyć spadek popularności zainicjowa-
nych kilka lat temu imprez mamucich. Tak jak już kiedyś pisałem wydaje się, że jest kilka tego
przyczyn. Z jednej strony wyczerpała się formuła takich imprez, nasze pociechy wyrosły na
młodzieńców i panny, jednocześnie pojawiły się też młodsze pokolenia harnasiątek – jednym
słowem pokolenie dzieci uległo rozwarstwieniu wiekowemu. Z drugiej strony organizatorzy tych
imprez ulegli chyba zmęczeniu i trudno się im dziwić.

Jeśli zatem chcemy się nadal spotykać raz na jakiś  czas w większym gronie, to trzebaby
wymyślić coś nowego, co odpowiadałoby tej
nowej sytuacji. Dobrze byłoby też, aby ktoś z
rodziców młodszych pociech włączył się do
organizacji takich imprez – jest to chyba zrozu-
miałe. Redakcja gotowa jest wziąć udział w wy-
myśleniu i organizacji takiej imprezy, ale ocze-
kuje wsparcia koncepcyjnego i wszelkiego inne-
go. Wartałoby chyba zachować  termin w okoli-
cach 1 czerwca, nad resztą trzeba pomyśleć i to
najlepiej już teraz.

Redakcja

Z£OTE MYŒLI
„ – Widzisz Jacek, Maciek nie wie
do której dziury ” – rzekła Ania S.:
„– Ale ja wiem" – odpowiedział Rafał
Szalonkowy. A chodziło o podłączenie mo-
nitora do komputera..

mailto:kasz@skpg.gliwice.pl


PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis

Nakład 90 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Grażyńskiego 15a/25 tel. 58-23-80, (praca 251-24-24, fax 205-38-69), e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl

62

Luty  2000 szło się fajnie bo było przetarte, ale teraz już śniegu po kolana.
1315 Odpoczynek na siusiu. Piotrek wyciągnął aparat i robi pierwsze zdjęcia. Idziemy dalej.

Używamy przekleństwa „ChórWa-tra”.
1425 Doszliśmy do „spychaczówy”. Ponieważ śnieg do pasa, zakładamy deski. Halę Pawlusią

już widać jakieś 100m w pionie i 300 m w linii prostej. Liczymy, że za godzinę tam będziemy.
1645 Prawie krańcowo wyczerpani wchodzimy na Halę Pawlusią. Zdajemy sobie sprawę, że

Krawców Wierch jest dziś  dla nas nieosiągalny. Na hali dmucha dość mocno, temp. – 3,7 0 C.
Odbijamy drzwi bacówki, a w środku 1/2 m śniegu. Zaczynamy sprzątać śnieg, gotować, po 15
min. pali się ognisko. Nie mamy chleba (chcieliśmy kupić na Rysiance) i soli. Po wypiciu herbaty
gotujemy zupę i makaron niesolony z konserwą. Woda oczywiście ze śniegu. Kuchenka spisuje się
nam dobrze. Ognisko rozgrzewa bacówkę i spod gontu zaczyna lać  deszcz – to topi się nawiany
tam śnieg. Na dworze dawno zapadł zmrok, wieje, że bacówka ledwo się trzyma. W bacówce
temp. +80 C. Szwagier jeszcze przed zmrokiem przyniós ł z lasu jedliny. Rozmowy przesycone
humorem zahaczają o różne tematy. Mówimy: jak dobrze, że Bogna z nami nie poszła, nie potra-
fimy sobie wyobrazić jak ona podeszłaby pod Halę Pawlusią, skoro my byliśmy u kresu sił.

2200 Siedzimy przy ognisku i suszymy się. Szwagier parzy herbatę i wspomina turnus. Zasta-
nawiamy się po co tu przyszliśmy. Nikt nie umie odpowiedzieć. Rozumiemy już słowa piosenki:
„...powiedz dlaczego jest tak ...”

II dzień – 9. II. 1970
825 Wstaliśmy o 745. Jak fajnie było w śpiworze, a tu w bacówce – 30 C. Gotujemy herbatę,

pakujemy się. Po wypiciu herbaty ruszymy. Zimno trochę.
900 Ruszamy. Hala pokryta szrenią. Trochę wieje.
930 Bez trudu podchodzimy do schroniska na Rysiance. Tutaj smutna wiadomość: WOP telefo-

nował, żeby p. Anton (kierownik schroniska) nie puszczał nas dalej granicą bo nie wolno i żeby
nas zatrzymał. W związku z powyższym, jedząc potężne śniadanie (nareszcie chleb) myślimy nad
dalszą trasą. Przede wszystkim na Halę Redykalną, tam chcemy zanocować, a potem ewentualnie
na Ostre i Muronkę. Humory oczywiście dopisują. Szkoda nam tylko Krawców Wierchu. Dysku-
sja toczy się na temat kto pierwszy zostanie ojcem. Ale nic to. Potwierdzamy pobyt i pakujemy się.
Piotrek zjadł makabryczne ilości chleba i jeszcze ma mało, a dziś był chleb z kiełbasą chociaż
poniedziałek (sic!).

1220 Hala Redykalna. Przejazd z Rysianki aż tutaj był bardzo fajny. Śnieg zacinał z lewej, a
widoczność  ok. 20 m. Kiedy stanęliśmy z Piotrkiem nad przepaścią H.Redykalnej, Szwagier
poszusował w dół hali, w chmury. Myś leliśmy, że się połamał, bo nic nie było słychać chociaż
wołaliśmy. Piotr poleciał w chmury i po chwili krzyknął: szusuj tylko zegnij kolana więc i ja
poleciałem ostro w dół, widząc przed sobą przestrzeń 15 m. Kiedy w połowie hali, na pełnej
szybkości wypadłem z chmur, zobaczyłem ich obu koło bacówki. Ponieważ bacówka ta to istne
dno więc postanowiliśmy jechać  na Cukiernicę Wyżnią lub Niżnią. Zaczynamy podchodzić do
połowy hali gdzie odchodzi czarny szlak w kierunku Hali Boraczej.

1420 Już na Cukiernicy, ale może po kolei. Z Hali Redykalnej szlak wiódł lekko pochyłą
ścieżką leśną, na której jechało się przednio. Potem wychodził na polanę. Ponieważ ja wjechałem
ostatni na brzeg polany, koledzy byli już na dole i krzyczą mi: uważaj mulda na której wyrzuca.
Puściłem się w dół. Tuż przed muldą przody nart wbiły mi się w śnieg. Mając na uwadze, że mój
plecak ważył ok. 18 kg, nie należało to do przyjemności. Kiedy udało mi się wygrzebać narty ze
śniegu okazało się, że jedna jest złamana przy dziobie. Kiedy krzyknąłem o tym kolegom, ci
załamali ręce i zaczęli podchodzić. Ponieważ na złamanej narcie nie dało się jechać postanowiłem
schodzić piechotą, ale gdzie tam. Gdy ubrałem plecak zapadłem się po brzuch. Trzeba było
schodzić na złamanej narcie (schodzić, a nie zjeżdżać). Za chwilę Szwagier jadąc tuż przy lesie,
gdzie nie było tyle śniegu, złamał swoją deskę. A więc dwóch ludzi do wyrzucenia. Po wielkich
tarapatach zeszliśmy tu, na Cukiernicę.

Stojąc przy lesie zauważamy, że chłop rozwozi gnój, a na hali piękne bacówki. Kiedy wreszcie
zniknął w lesie, podjeżdżamy do bacówki. Nagle znów pojawiają się sanie z gnojem. „W towarzy-
stwie” chłopca od gnoja, który niechętnie na nas patrzy, odbijamy skobel. W środku kultura – dwie
izby, jedna z piecem i łóżkiem, w sieni drzewo. Mamy skrupuły i postanawiamy zostawić tę
bacówkę, a iść do tej, którą widać wyżej na hali, gdzie nikt o nas nie będzie wiedział.

1500 Jesteśmy u góry. Bacówka prawie nowa, ale nie da rady jej otworzyć, takie zamki.
Wahamy się co robić. Przychodzą nam do głowy różne wersje. Ostatecznie decydujemy się wrócić
do tamtej bacówki, ale trzeba poczekać  aż facet skończy rozwozić gnój.

1530 Stoimy za bacówką osłonięci od wiatru i obserwujemy dół hali. Zimno nam coraz bardziej,
ale dyskusja jest dosyć interesująca i wesoła. Nagle wszyscy dochodzimy do wniosku, że jesteśmy
zboczeńcami. 15 minut drogi od nas jest schronisko na Hali Boraczej, widać je jak na dłoni, a my tu
stoimy i marzniemy. Szwagier obiecuje, że zaraz po powrocie do domu idzie do psychiatry, choćby
miał zapalenie płuc.

2130 Doszliśmy jednak zmarznięci o zmroku do naszej bacówki. Ponieważ jechali jeszcze raz
z gnojem zostaliśmy zauważeni. Czekamy wizyty gospodarza z kłonicą. Teraz to już chyba nie
przyjdą. W piecu się pali, temperatura w bacówce +140C aż nam wstyd, że ulokowaliśmy się w
takim high-lifie. Podjedliśmy do oporu, zostało jeszcze dosyć  dużo makaronu z konserwą – nikt już
nie chce. Przed chwilą Piotrek zbił moją nartę, a teraz zbijają nartę Szwagra. Szwagier – borok
struga deskę nożem – ale prymityw. Wszyscy są senni i czekają kiedy tylko się położymy, bo rano
trzeba zwiewać. Dochodzimy do coraz to nowych zdań o nas. Szwagier twierdzi, że jesteśmy
górskimi hippiesami, a mnie obwołał Prorokiem.

Całe szczęście, że jest tylko męskie towarzystwo bo odzywki, które dochodzą z kąta baców-
ki, gdzie chłopcy naprawiają narty są takie typowo męskie. Ognisko jest lepsze niż piec – do
takiego wniosku dochodzimy wspólnie susząc się przy piecu. Wspominamy Chatkę. Szwagier
zbił nartę, ale boi się jutra. Idziemy jeszcze zabarwić śnieg i spać. Dobranoc.

Franek Drewniok

Przedstawiamy dziś pierwszą część te-
kstu Franka Drewnioka sprzed 30-tu lat, który
trafił do Redakcji jakiś czas temu i cierpliwie
czekał na trochę miejsca na łamach. Myślę, że
w czasach renesansu turystyki narciarskiej
realizowanej przy pomocy nowoczesnego
sprzętu ski-turowego warto poczytać jak się
to robiło 30 lat temu ... i że w ogóle się już
wtedy to robi ło.

PIERWSZE ZIMOWE
BACOWANIE AKT-owskie

Franek Drewniok
(relacja pisana „na żywo” podczas całej

wyprawy)
Termin: 8-11 luty 1970 r
Uczestnicy: Franek Drewniok, Kazik Bo-

dora (Szwagier), Piotrek Głogowski.
I dzień – 8 lutego1970 r
645 Piotrek wpada na dworzec w Katowi-

cach z potężną siatką prowiantu. A gdzie go
wpakować ?

646 Znalazł się Szwagier i wsiadamy do
pociągu.

655 Pociąg rusza. Dochodzimy do wniosku,
że dwie butle to za dużo i jedną dajemy w depo-
zyt kol. Baranowskiemu, który jedzie do domu.

740 Uff ! Plecaki spakowane. Ale ciężkie.
820 Żegnamy kol. Baranowskiego i zapada-

my w sen. Budzimy się w Żywcu. Do Węgier-
skiej Górki dyskusja na temat Kaukazu i obe-
cnego przejścia.

1000 Przyjazd do Węgierskiej Górki. Auto-
bus do Żabnicy mamy dopiero o 1125 więc
idziemy do restauracji „Nad Sołą”. Zamawia-
my 6 herbat ku uciesze gości (potem jeszcze
dwie). Wszyscy ze zdumieniem patrzą na na-
sze plecaki.

1015 Opuszczam lokal i idę zobaczyć na
przystanek czy przyjechał Tolo – niestety, za-
wiedliśmy się.

1115 Idziemy na przystanek. Śnieg sypie,
temperatura ok. 0o C.

1120 Kupiliśmy długopis, bo Piotrka flama-
ster się kończy.

1130 Przyjechał autobus – nawet mało lu-
dzi. W autobusie wybrano Radę Turnusu w
składzie: Kazik Bodora (Szwagier) i Franek
Drewniok.

1205 Wystartowaliśmy z ostatniego przy-
stanku PKS, narty dopięliśmy nie, nie do butów
tylko do plecaków i ruszyliśmy. Początkowo ... dokończenie w następnym numerze

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BY£O

TO BÊDZIE
f szkolenie ratownicze dla przewodników –
termin przesunięty, jeszcze nieznany.
f 17-19.03 Rajd na Powitanie Wiosny.
f 19-21.05 autokarówka na Orawę polską i
słowacką.
f Majówka w Palmiarni w Zabrzu.
W każdy drugi wtorek miesiąca przewidywane
są prelekcje szkoleniowe.
Wyjazdy kursu:
Z 17-19.03 – autokarówka w Beskid Śląski,
Żywiecki, Mały (prowadzący: M.Śpiewak,
Z.Machulik, W.Grzechca).
Z 31.03 - 2.04 – Szkolenie wysokogórskie w
Tatrach (M.Siudut, M.Zygmański).
Z 14-16.04 – Impreza na orientację
(W.Jamróz [Buźka] – prezes), chyba Przysłop
Potucki.
Z 28.04 - 3.05 – Mała Fatra (Radek, Jelon).
Propozycja na d³ugi majowy weekend

b 29.04 - 3.05 Redakcja proponuje samocho-
dówkę krajoznawczą-turystyczną pt. "Kazi-
mierz Dolny n. Wisłą, Góry Świętokrzy-
skie". W programie prócz samego Kazimierza
– zwiedzanie jego okolic – m.in. Puław, Nałę-
czowa, Janowca, a po drodze m.in. Św. Kata-
rzyny, Św. Krzyża, jaskini Raj – można zabrać
rowery, (szczegóły wkrótce).

4 Powołana została Komisja Szkoleniowa w
składzie: Zbyszek Wygoda – przewodniczący,
Radek Truś, Darek Telinga, A.K. Kowalski,
J.Ginter, oraz Komisja Wydawnicza – Tomek
Dygała – przewodniczący, Jeż Maruda, Jacek
Ginter, Radek Truś, Darek Telinga.
4 Kotlet zrezygnował z udziału w Radzie
Koła ze względu na brak czasu.
4 26-27.02 BLACHOWANIE w schronisku
na Błatniej – właśnie się odbywa.

Marcin Janik – rocznik 1977;  w dowodzie
napisano żartobliwie wysoki; oczy piwne – to się
zgadza; z charakteru spokojny; z natury niepo-
prawny romantyk; kawaler.

... ktoś  kiedyś powiedział, że przyciągam do
siebie ludzi; łącząc więc tę nadprzyrodzoną zdol-
ność z zamiłowaniem do przyrody i chęcią dziele-
nia się wszelkimi zwariowanymi pomysłami, po-
stanowiłem zostać  przewodnikiem; jeśli chodzi o
wykonywane rzemiosło, to od kilku lat jestem
uczony w piśmie i rysunku artystycznym na kie-
runku inżynieria i ochrona środowiska; zajmuję
się tam chętnie wszystkim, co płynie (...oprócz
czasu). Moją przewodnicką przyszłość widzę w

zielonych odcieniach szeroko pojętej edukacji, zwanej szumnie ekologiczną.

ZEBRANIA Z MAMUTAMI
Padła propozycja zgłoszona przez Stasia

Krawca, aby ustanowić jedno z zebrań, np.
pierwsze zebranie w miesiącu jako termin spo-
tkań Mamutów. Dawałoby to szansę i dużo
większe prawdopodobieństwo spotkania ko-
goś ze starszych pokoleń tym, którzy chcieliby
się zjawić  niekiedy na zebraniu, ale nie znają
już młodszych harnasi i mogą czuć się obco.

Wydaje się, że pomysł jest dobry i nic nie
kosztuje wypróbować go. A zatem umówmy
się, że zaczynamy "mamucie" zebrania od
pierwszego wtorku marca tzn. 7.03.2000.

Tymczasem coś w rodzaju takiego zebrania
odbyło się 8.02.2000, a to za sprawą załatwia-
nia dokumentów potrzebnych do uzyskania
nowych uprawnień przewodnickich. Pojawili
się dawno niewidziani osobnicy tacy jak Woj-
tek Mrozowski (Inżynier), Marek Turlej, Ry-
siek Borek, Jola i Mirek Wolińscy, Klucha,
Mirek Barański i inni. Padały nawet postulaty
aby zrobić  jakieś  „międzylecie”. Redakcja uwa-
ża jednak, że zrobienie takiego międzylecia by-
łoby trudne – kto by się podjął organizacji ?
Natomiast zachęcałbym Mamuty do liczniej-
szego udziału w tych imprezach, które są i
które taką fuknkcję mogą spełniać – czyli np. w
blachowaniach lub ERG-ach.

B³a¿ej Gorzolnik – na świat przyszedłem 24 lata temu w
Warszawie. Aktualnie piszę pracę magisterską na wydziale
Chemicznym. Miłość  do gór wyssałem z mlekiem matki
(mama pochodzi z sądeckiego). Już jako dwuletni malec cho-
dziłem (właściwie częściej byłem noszony) na wycieczki z
rodzicami. Od dawna chciałem,
dowiedzieć się czegoś więcej o
górach, poznać bliżej specy-
ficzne środowisko ludzi gór, ale
dopiero na czwartym roku za-
pisałem się na kurs. Drugą moją
pasją jest muzyka. Lubię słu-
chać ,  grać  i śpiewać.

Ps. Oprócz wspomnianych
rodziców mam jeszcze brata i
psa. Jeśli nie ma mnie w akade-
miku, jestem w Rogowie nad
Olzą (lub w górach oczywi-
ście).

Bogna Frankiewicz – kaza-
no mi odpowiedzieć na takie
bardzo dziwne pytania, więc
aby wybrnąć z tej kłopotliwej
sytuacji odpowiem tylko na te
łatwiejsze:

Kim jesteś  ? Napisałabym,
że dziewczyną, ale mówią, iż
kobieta to najlepszy przyjaciel
człowieka, więc jestem dziec-
kiem, ponieważ (tu odpowiedź
na drugie pytanie) mam dopiero
(aż) 17,5 lat. Tak więc uczę się.
Gdzie ? (kolejne podchwytliwe
pytanie). Najwięcej w domu, ale
formalnie w II LO w Gliwicach.
Generalnie, jak mówią ludzie
złoś liwi, jestem córką swoich
rodziców i odziedziczyłam po
nich to, co najgorsze: po matce
urodę, po ojcu charakter.

Katarzyna Seweryn – oto co mówią o niej koledzy:
– Jest kobietą.
– Harcerką.
– Cokolwiek to dzisiaj znaczy.
– Lubi i umie śpiewać.
– Potrafi wiele innych rzeczy. (Cokolwiek to dzisiaj znaczy - red.)
– Wszechstronnie uzdolniona i uparta, idealny materiał na ... Harnasia.
– Wszędzie ją widać  i słychać.
– Trochę przesadziłaś, nie wszędzie.
– Ale zawsze.
– Więc Kasia ...
– Ta ...
– Hmmmm ...
– Nooo ...
– Tak, to właśnie Kasia.

– A ponoć tak łatwo napisać coś o dziewczynie.

Jacek Pallach – jestem mło-
dym (20 letnim) zbójem – jeżeli
wszystko potoczy się dobrze 26
lutego zostanę nawet Harnasiem.
Moje górskie zbójowanie zaczę-
ło się dosyć niedawno, jakieś 4
lata temu. Poza zbójowaniem
edukuję się w studium turystycz-
nym w Gliwicach (nie polecam).
Moje plany na najbliższą przy-
szłość to rok przerwy w edukacji
by całkowicie poświęcić  się
zbójowaniu za granicami naszej
krainy.

Redakcja dowiedziała się ponadto ze źródeł
wiarygodnych, zbliżonych do najwyższych
władz Koła, że Kasia uczy się aktualnie w
Studium Turystyki, a w planach ma studia na
kierunku turystyka na AWF-ie w Krakowie.
Ponadto interesuje się historią, geologią,
przyrodą. Ulubione góry to Sudety, a szcze-

gólnie Karkonosze, a wymarzone – Rumuńskie Karpaty Południowe. Ma zaliczoną szkołę mu-
zyczną i może stąd świetnie śpiewa. Oprócz piosenek z kręgu turystycznego i poetyckiego lubi
posłuchać starego, dobrego ... rocka.

NOWOBLACHOWANI  - ROCZNIK  2000



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis

Nakład 90 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Grażyńskiego 15a/25 tel. 58-23-80, (praca 251-24-24, fax 205-38-69), e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl

63

Marzec  2000 PIERWSZE ZIMOWE BACOWANIE AKT-owskie
Franek Drewniok

(dokończenie)

III dzień - 10 lutego 1970 r
800 Wstaliśmy o 630. Po śniadaniu, które jakoś odbywało się na milcząco spakowaliśmy się i

chcemy wyjść ale zauważamy, że chłop znowu wozi gnój w pobliżu. Czekamy na odpowiedni
moment, żeby czmychnąć. W chałupie zostawiamy 10 zł i kartkę.

1030 Milówka. Z Hali Boraczej były trochę kłopoty do dol. Milowskiego Potoku. Tam zjedli-
śmy po jabłku i doliną w dół. Ponieważ był „istny lód” więc żałowałem, że nie miałem łyżew. Teraz
stoimy na przystanku PKS i czekamy na autobus. Szwagier się łamie i chce jechać do Chatki a my
na H.Baranią. Zobaczymy co będzie, na razie jedziemy do Kamesznicy GRN na herbatę. Jedzie
autobus.

1135 Jesteśmy w sklepie w Złatnej. Autobusem dojechaliśmy do GRN. W drodze tutaj przeży-
liśmy okropne strzelanie w sąsiednim kamieniołomie. Teraz pijemy oranżadę, choć można kupić
piwo. Na cóż nam przyszło. Piotr zmienia film w aparacie. Nasze złamane deski wzbudzają ogólną
sensację. Gdy spoglądamy na ogromne ilości makaronu na półkach sklepowych robi nam się
„wysoko” w żołądku. Szwagier stwierdza, że nareszcie przestały go boleć krzyże od leżenia, teraz
go bolą od plecaka. Piotr też narzeka na krzyże po zjeździe z H.Boraczej gdzie wywinął potężne
salto (takie jak w fotoreportażu „itd”, tylko z plecakiem). Po oranżadzie humory nam się poprawia-
ją. Piotrek opowiada kawał o meblach „chebanowych”. Zaczyna się robić chłodno więc ruszamy
powoli. Jest 1150.

1325 Dotąd szliśmy przetartą drogą. Teraz będzie trzeba przypiąć deski. Spotkany przed
chwilą leśniczy mówi, że do H.Baraniej latem idzie się stąd ok. 45 minut, my chyba ze dwie
godziny. Piotrowi chce się jeść. Szwagier się rozbiera. Zza drzew wygląda s łońce, a tu lekko sypie
śnieg. Szwagier boi się, że za chwilę zacznie się „druga Pawlusia”. Ale nic to. Przypinamy dechy.

1545 Jesteśmy na hali. Bacówka przewiewna, ale żyć się da. Jesteśmy dosyć  zmęczeni. Chwilę
odpoczywamy i zaraz do roboty – Piotr zabija okno, Szwagier rozpala w piecu, a ja przygotowuję
obiad.

2000 Już po obiedzie, po herbacie, w piecu się pali, na wpół leżymy na ławach koło pieca i
suszymy się. Całe szczęście, że w bacówce było suche drzewo. Na dworze -40C, gwiazdy i sierp
księżyca. Może jutro wreszcie się trochę opalimy. Szwagier gra na organkach, Piotr mu wtóruje
gwizdaniem. Jest bardzo fajnie, tak jakoś coś człowieka chwyta za serce. Dyskusja na tematy
naukowe: „Automatyka i Chemia w PRL” (leży!).

Bacówka jest przewiewna i temp. w środku +80C chociaż blacha pieca jest gorąca. Piotr wspo-
mina obóz wojskowy. Śpiewamy pieśni powstańcze. Śpiewamy aż bacówka drży. Przechodzimy
na piosenki kolonijne typu Mama Ciao. Szwagier spalił rękawiczki. Wspominamy stare przygody
z obozów.

2150 Pijemy herbatę, gawędzimy, zagryzamy ser myśliwski.
2300 Robimy wyra i idziemy spać. Szwagier robi łóżko rozszerzając ławę stosując system

dźwigni deskowo-kołkowych. Biedny ten Piotr, który śpi pod nim. A teraz, na dobranoc, zamiast
Psa Hucklbery czytanie dzisiejszych zapisów w dzienniku.

2320 Już po czytaniu. Dobranoc.
IV dzień - 11 lutego 1970 r
905 Wstaliśmy o 8-mej chociaż zbudziliśmy się już ok. 7-mej. Przez godzinę, siedząc w śpiwo-

rach usiłowaliśmy się bawić w różne inteligentne gry. W bacówce 00C. Zrobiliśmy ogień i palimy
resztki drzewa. Gotujemy zupę, bo chleba jest tylko mała kromka. Podstawa to cegły – tak stwier-
dza Szwagier wkładając rozgrzaną cegłę pod pupę. Na przyszłe przejście postanawiamy wziąć do
plecaków po cegle. Zupa jest bardzo dobra.

1045 Po żarciu pakujemy się. Szwagier myje naczynia. Słońce coraz częściej przeciera się przez
chmury. Na dworze -3,50C. Wyjdziemy chyba ok.1130.

1210 Zdobywamy Baranią Górę. Jest tak fajnie, że nie można tego opisać. Spotykamy pierw-
szych zblazowanych turystów. Odzywki przez nich stosowane wzbudzają u nas skurcze brzucha
bo nie wypada się śmiać.

1330 Od 20 minut jesteśmy w schronisku na Przysłopie. Pijemy herbatę. Nartostrada z Baraniej
jest bardzo fajna i łatwa ale nudna bo idealnie prosta. Na stoku nad schroniskiem zaimprowizowa-
łem towarzystwu stoczkowemu dwa wspaniałe upadki. Śmiechu było co niemiara...(to pisał Franek
- Piotr)

Szwagier kroi ser, zaraz będziemy jeść. Odzywka Szwagra: Twórca Drewniok przez duże Tfu
- koniec odzywki.

Rada Turnusu wbrew woli kierownika uchwaliła wchodzenie jeszcze raz na stok i zjazd w dół.
Piotr przyszedł z „ustronia” i wszedłszy lekkim krokiem, z błogim uśmiechem powiedział: Pano-
oowie..

Zbieramy się. Szkoda, że to już koniec.
1425 Zjechaliśmy do Chatki. Ostatnie metry polany prawie schodziliśmy. Sypało tak, że nic nie

było widać . W Chatce przyjęli nas z otwartymi rękami. Rada Turnusu za chwilę zastanowi się czy
przejście zakończyć czy iść dalej. Na razie przerwa.

notował Franek

BLACHOWANIE
Błatnia 26-27.02.2000

42 przewodników, 5 blachowanych, kilku-
nastu kursantów i duża ilość krewnych i znajo-
mych – w sumie 120 osób – to liczbowy bilans
tegorocznego blachowania. Na szczęście schro-
nisko pomieściło cały ten tłum, choć wielu
zmuszonych było dzielić łoże z własnymi (a
być może i cudzymi) żonami.

Ognisko wyznaczono na północnym stoku
Błatniej – schodząc snuliśmy już obawy, że
złoś liwi organizatorzy sprowadzą nas do jezio-
ra w Wapienicy lub ... na działkę Rafiego w
Jaworzu. Śniegu było sporo, choć  w dolinach
odwilż. Pogoda też dopisała. Pod nami widniała
rozświetlona tysiącami świateł panorama Biel-
ska i okolic. Początkowo zabrakło tylko gitary,
choć  w schronisku zostały 4 sztuki. Niedocią-
gnięcie to naprawił osobiście sam prezes.

Blachowani pokonali trasę chyba bez więk-
szych trudności i po tradycyjnej ceremonii
przyjęli tradycyjne życzenia i gratulacje od
przewodników. Na początku kolejki znalazł
się jak zwykle Kajetan, a za nim Marek Turlej,
Ania i Zygmunt Frankiewiczowie, Jola Woliń-
ska, Jacek Ginter, Maciek Siudut itd.

W tym roku tradycyjne „błogosławień-
stwo” Kajetana przerodziło się w spore prze-
mówienie.

Po powrocie do schroniska rozpoczął się
program przygotowany przez blachowanych
oraz byłych kursantów. Po niezbyt dobrze
przygotowanym i nudnawym pokazie slajdów
kierownika kursu „Kotleta” (oj, Kotlet popraw
się !) inicjatywę przejęli z dużo lepszym skut-
kiem jego wychowankowie. Program był dyna-
miczny, wesoły, a parę numerów było napraw-
dę przedniej klasy – m.in. kursancki rap oraz
opowieść o Ondraszku z prezesem w roli tytu-
łowej oraz Kasią Seweryn w roli Dorotki (za tę
brawurowo odegrana rolę należałaby się Kaśce
nominacja do jakiegoś kołowego Oskara). Bla-
chowanych wspomógł też Radek Truś wystę-
pując jako Janusz Laskowski i wykonując
wraz z chórkiem kursantów i blachowanych
piosenkę na melodię „Kolorowych jarmarków”
(patrz str. 2). Były też oczywiście torty,
których próbki krążyły w trakcie zabawy po
sali. Blachowani wręczyli też nagrody: Darek i
Jeż otrzymali przybitą na deseczce mysz kom-
puterową, Raketa tępą kosę, Zbyszek Lekasz

... cd str 2
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TO BY£O
4 Rada została zasilona przez dwie osoby:
Błażeja Gorzolnika i Marcina Janika.
4 Pierwsze zapowiadane zebranie z mamuta-
mi co prawda jeszcze nie za bardzo wypaliło,
ale ponieważ zewsząd słychać głosy popiera-
jące ten pomysł, więc proponuję próbować  da-
lej. Kolejne pierwsze wtorki miesiąca to 4
kwietnia i może wyjątkowo nie 2 lecz 9 maja.
4 18-19.03 Szkolenie tatrzańskie kursu pro-
wadzone przez Belfegora, Siuduta, Szczepana i
Wiewiórkę obfitowało głównie w duże ilości
śniegu.
4 25-26.03 Rajd na Powitanie Wiosny organi-
zowany przez Izę "Smoka" Włodarczyk, Rad-
ka, Jarka Knapa z zakończeniem na Pietraszon-
ce zgromadził 32 uczestników i był podobno
udany.

breloczek z przepustką do Urzędu Wojewódzkiego, a Kotleta zrobiono na różne sposoby – sieka-
nego, tłuczonego, smażonego oraz po parysku – z jajkiem (na głowie).

Bogna Frankiewicz otrzymała natomiast rodowód Harnasia pełnej krwi w drugim pokoleniu.
Ok. północy zaczęło się trwające do mitycznej 4-tej nad ranem śpiewanie.

A oto kolejne numery blach:
blacha nr. 294 zaginęła (podobnie
jak w 1977 r. blacha 123), 295 –
Kasia Seweryn, 296 – Marcin Ja-
nik, 297 – Błażej Gorzolnik, 298
– Bogna Frankiewicz, 299 – Jacek
Pallach. A więc za rok będziemy
świadkami wyścigu o blachę nr
300.

Harnasie uczestniczący w
blachowaniu wg numerów blach:
A.K.Kowalski, M.Turlej, B.Zyg-
mańska, Z.Frankiewicz, A.Fran-
kiewicz, J. Wolińska, J. Ginter,
M. Zygmański, M.Siudut, J. Hej-
dukiewicz, D.Płaszczyk, S.No-
wicki, M. Kubiczek, M. Franke,
P. Nowak, R. Suwiński, W. Kubi-
czek, D.Telinga, Z. Machulik, W.
Wolny, R.Truś, J.Capi, G.Płonka,
J.Jeziorski, J.Wadowska, J.Ci-
chocka, M. Spek, D.Wadowski,
M.Majewska, A.Pasek, Z. Wygo-
da, G.Mentel, Ł.Suma, P. Semik,
D.Węcel, W.Jamróz, G. Koźlicki,
I.Włodarczyk, A.Olchawa, T.
Dygała, J.Knap, M.Bogucki.

Redakcja

Kiedy patrzę hen za siebie, w tamte lata, co minęły
Czasem myślę że przegrałem, ile diabli wzięli,
Co straciłem z własnej woli, ile przeciw sobie,
Co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem,
że najbardziej mi żal:

Brawurowych Koszmarków,
Kowalików przy barku,
Ognistych Kotlecików,
Siuducików na koniku,
Paskud rozśpiewanych,
I Smoków rozgrzanych,
Grającej Żaby
I Jeżowej baby.

Gdy Harnasie mają dzieci, a te dzieci już Harnasie,
Czas jak Dzida sobie leci, w oku kręci łza się,
Koło niby takie samo, ale przecież nieco inne,
Miast studentów taty, mamy, spracowane i rodzinne,
a mnie ciągle jest żal:
...
Już Szalonka nie kursuje, Lekasz także blach nie zbiera,
Śliwa teraz dobry wujek, Kura w wyższych sferach,
Nawet Nowy już nie kurzy, Jeż się całkiem udomowił,
Już Chudaniel brzuch ma duży, tylko Kajtek wiecznie młody,
ale jemu też żal:
...

TO BÊDZIE
f 1-2.04 – autokarówka kursu na Słowacką
Orawę oraz w nasz Beskid Żywiecki.
f 28.04 – 3.05 wyjazd kursu w Małą Fatrę z
Radkiem i Basią Zygmańską.
f 29.04 – 3.05 SAMOCHODÓWKA
PIERWSZOMAJOWA DO KAZIMIERZA –
wyjazd 29.04 ok. godz. 9.00 każdy od siebie z
domu. Godz. 10.00 budzimy Nowego, i wyru-
szamy w dalszą drogę. Godz. 14.00 dojeżdża-
my do Św. Katarzyny. Wycieczka piesza w G.
Świętokrzyskie, nocleg w PTSM w Świętej
Katarzynie. 30.04 dojeżdżamy do Puław gdzie
zakładamy bazę w PTSM. Stąd zwiedzamy
Puławy, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów i inne
ciekawe miejsca. Szczegółowy program będzie
przygotowany wkrótce i dostępny dla zainte-
resowanych. Redakcja prosi o zgłoszenia i
wpłacanie 6 zł/os wpisowego (zaliczka za re-
zerwację noclegów). Ilość zarezerwowanych
noclegów ograniczona do 20 sztuk. Koszt cał-
kowity noclegów na osobę (bez zniżki) ok. 55-
60 zł.
f 12-14.05 Beskid Makowski – szczegóły
wkrótce, ale w tym roku trasa nie będzie
uwzględniała żadnych wariantów dla chodzą-
cych inaczej.

Marcin Janik, Kasia Seweryn i Bogna Frankie-
wicz z tortami na blachowaniu.

WAKACJE NA KAJAKACH
Zbyszek Machulik zaprasza na wakacyjne
obozy kajakowe szlakiem  rozpoczynającym
się od jeziora Omulew poprzez Wielbark, Pa-
sym, Barczewo do Olsztyna. Terminy:
Turnus I 24.06 - 04.07
Turnus II 05.07 - 14.07
Turnus III 15.07 - 25.07
Turnus IV 26.07 - 04.08
Turnus V 05.08 - 15.08
Turnus VI 16.08 - 25.08
Koszt uczestnictwa wynosi 550 zł od osoby i
obejmuje:
• kajaki dwuosobowe + osprzęt
• miejsce w namiocie
• wyżywienie obozowe
• sprzęt do gotowania
• opłaty pól namiotowych
• transport kajaków
• ubezpieczenie zbiorowe
• przewodnika + pomocnika
• mapkę + opis trasy
Dojazd we własnym zakresie. Miejsce spotka-

AKCJA LATO
Marcin Janik – jako nowo powołany

przedstawiciel Rady d.s. Akcji Lato zapowia-
da zorganizowanie przez Radę kilku obozów
do "wzięcia" przez przewodników i apeluje do
wszystkich o różnorodne propozycje w tym
względzie:

„Jako przewodniczący spec-komisji zwra-
cam się z prośbą do przewodników, aby przy
użyciu swej bujnej wyobraźni i doświadczenia
lat spędzonych w górach, zaproponowali kilka
wariantów tras (oczywiście w wielkim skrócie)
przede wszystkim w górach polskich, lecz rów-
nież w jakże bliskich nam górach Czech, Sło-
wacji i Ukrainy.

Bardzo proszę o uwzględnienie współcze-
snych tendencji turystów z jednej strony do wy-
godnictwa i luksusu, z drugiej do ekstremali-
zmu oraz na całe szczęście z trzeciej - do po-
znania ginącej tradycji wędrowania po górach
ze wspaniałymi imprezami z gitarą przy ogni-
sku, daleko od komercji. Powyższą prośbę
można potraktować jako konkurs lub jako
przewodnicką zabawę; chodzi tu jednak przede
wszystkim o zorganizowanie atrakcyjnej akcji
wyjazdów letnich, szczególnie dla ludzi, którzy
zaczynają dopiero poznawać góry.”

nia zostanie ustalone 6 czerwca na zebraniu
przedobozowym o godz. 18.00 w Gliwicach
w Klubie Wysokogórskim na IV piętrze przy
ul. Zwycięstwa 1.
Dwa z wymienionych turnusów prowadzą
Harnasie – Klucha i Radek.
ZBIGNIEW MACHULIK
tel. komórkowy 0601 41-69-30
tel. praca od 8.00 do 16.00: (032) 271-53-75
tel. dom, z aut. sekr. (032) 23-54-141
e-mail: machulic@clan.pl

44 RAJD SUDECKI
SKPS Wrocław organizuje w dniach 29.04

– 3.05 44-ty Ogólnopolski Rajd Sudecki.W tym
roku uczestnicy przemierzać będą szlaki Gór
Orlickich, Stołowych, Broumovska i Podorlic-
ka. Proponujemy 10 tras o różnorodnej tema-
tyce. Będą śpiewy przy gitarze, a także kon-
kursy z cennymi nagrodami.

Zgłoszenia i informacje: Oddział Wrocław-
ski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, Biuro Progra-
mowe, III piętro, od pn. do pt. w godz 800-1600,
tel.(71)343 03 44, fax (71)343 67 46, e-mail:
biuro@pttk.wroclaw.pl. Więcej informacji na
stronie: www.republika.pl/amelcus.

STOSOWANA TEORIA KIJA
(autorstwa Redakcji)

Każdy kij ma przynajmniej 2 końce.
- kije o dokładnie 2 końcach stosujemy na
jadwigę.
- kije o 3 końcach na widełki.
- resztę kijów palimy.

mailto:machulic@clan.pl
mailto:biuro@pttk.wroclaw.pl
http://www.republika.pl/amelcus
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BO PULPA BY£A ZA
S£ONA...

czyli qrs na obozie zimowym
Obóz zimowy w tym roku odbył się w

dwóch turach: pierwsza, na przełomie stycznia
i lutego, prowadzona była przez Radeck’a, dru-
ga w terminie 12 – 19.02 przypadła mnie w
udziale.

Z kursantami umówiłem się na dworcu w
Muszynie (biedacy dwie godziny musieli na
mnie zaczekać – ale nie próżnowali – poszli w
tym czasie zobaczyć zamek, a raczej to co z
niego zostało). Ponieważ mój pociąg się
spóźnił, uciekł nam transport w stronę Sącza
(mieliśmy zacząć od Andrzejówki i Milika) –
nie pozostało więc nic innego jak tylko realizo-
wać plan „B”. Po zakupach i śniadanku obej-
rzeliśmy rynek i kirkut.

W Złockiem, za sprawą kursanta Roberta,
który nawet klucze dostał do ręki, weszliśmy
do cerkwi – opisanej na tablicy umieszczonej
na zewnątrz jako typ zachodniołemkowski
(sic!) – gdzie wszystkich zwaliło z nóg piękno
ikonostasu. W Szczawniku cerkiew (to znaczy
jej wnętrze) oczywiście była nieosiągalna, za to
pewne zainteresowanie wzbudziło źródełko na
jej tyłach.

Do bacówki nad Wierchomlą dochodzili-
śmy po zmroku, łysy świecił więc było dosyć
widno, ale nie na tyle by dojrzeć z dala kontury
schroniska. Nagle... UFO wylądowało: zaczął
się jakiś ruch, zaczęły mrygać światełka etc.
summa summarum widzieliśmy dokąd idzie-
my. Po dojściu bliżej okazało się, że ze schroni-
ska właśnie wytaczała się w trupa zalana ekipa
wraz z orkiestrą, która tu dotarła kuligiem z
pochodniami. Wewnątrz były resztki orgietki,
trzeba przyznać szybko uprzątnięte i wszyst-
ko wróciło do normalności. Jak już się wreszcie
zakwaterowaliśmy, okazało się, że kaloryfery
są ciepłe, a w kranach jest wrzątek – trudno
więc było odmówić sobie gorącego prysznica.
Spać  poszliśmy bardzo wcześnie, wręcz nie-
przyzwoicie bo ok. 21.30 (no cóż, po nocy w
pociągu to chyba wybaczalne) ale niech sobie
ktoś  nie myśli, że obyło się bez sensacji. W
środku nocy obudziło nas wycie psa zamknię-
tego w pokoju obok i jakieś pijackie wrzaski z
jadalni. Poczułem się w obowiązku dokonać
pacyfikacji, założyłem więc czerwony polar
uzbrojony w blachę i w bojowym nastawieniu
zszedłem do jadalni. Pierwsze co mi się rzuciło
w oczy to dwóch facetów w goprowskich po-
larach. Drugie: panienka siedząca na stole (jak- ... cd str 2

by co ubrana). Trzecie: butelki po obalonym literku C2H5OH. Pacyfikacja w każdym razie się
powiodła a jeszcze rano posłużyła jako skuteczny argument do obniżenia ceny za nocleg.

Rankiem zeszliśmy do Wierchomli a jako, że była to niedziela, większość skorzystała ze
strawy duchowej. Po mszy ksiądz (sam z siebie!) wyraził chęć oprowadzenia po cerkwi, z czego
oczywiście chętnie skorzystaliśmy. W obłędnym słońcu wdrapaliśmy się na Parchowatkę i tuż po
zmroku doszliśmy na Halę Łabowską. Pojedliśmy, odpoczęliśmy i wtedy się zaczęło... Kursanci
wypatrzyli wielką, nadmuchaną dętkę od traktora i postanowili na niej pozjeżdżać. Wyszli na stok
i tyle ich widziano. A potem było tak: przyszedł Sebastian i dyskretnie zapytał „Tomek, jakie są
objawy wstrząsu mózgu ?”. Nogi się pode mną ugięły, włos zjeżył na głowie i natychmiast wróciła
zatracona czujność rewolucyjna. Okazało się, że w końcu na oponę jednocześnie zapakowało się 6
osób, pojechali ze sporą prędkością, podskoczyli na czymś i w efekcie ci co byli z przodu znaleźli
się na lodzie (dosłownie zresztą) a pozostali siedzieli a właściwie jechali na nich. Efekty: jeden
chłopak uderzył się dosyć poważnie w głowę, „odlatując” na chwilę, drugi dość skutecznie obił
sobie biodro, wskutek czego nie mógł się już potem wdrapać na górną pryczę w schronisku.
Najefektowniej za to załatwiła się Ania, zwana trafnie „Żwirkiem” – zorała sobie pół twarzy i
wyglądała jakby ją ktoś twarzą po żwirku właśnie przeciągnął. Według naprędce dorobionej ideo-
logii Ania została obita przez resztę kursu „bo pulpa była za słona”.

Na Łabowskiej w schronisku można dojrzeć ostrzeżenie: „Uwaga złe psy i jeszcze gorsze
koty”. Brakuje jeszcze ostrzeżenia przed małą Martynką napadającą na turystów i w sposób
zdecydowany zmuszającą „napadniętych” do zabawy z nią. Szczęśliwie był z nami Maciek, który
z wprawą zawodowej przedszkolanki zaopiekował się Martynką, zajmując ją przez dłuższy czas
(ale w końcu też nie zdzierżył).

Dnia następnego w Łabowej, dokonaliśmy podziału: grupa „zdrowa” udała się przez Czerszlę,
Ubocz, Florynkę do Wawrzki. Grupa „szpital” złożona z ofiar dnia poprzedniego i niżej podpisa-
nego, pojechała do Nowego Sącza gdzie umówiliśmy się z Lekaszem. W Sączu Mariusz zbajerował
sklepową i przekonał ją, że sklep spożywczy to najlepsze miejsce na pozostawienie naszych
plecaków. O wyznaczonej godzinie stawiliśmy się na Rynku, gdzie umówiliśmy się ze Zby-
szkiem. Zbyszek wprawdzie nie powalił nas żadną nową blachą, za to zauroczył ślicznym, czer-
wonym polarkiem z biało-zielonymi paskami na rękawie (barwy PTT) i wyszytym napisem
„przewodnik” (bez tego napisu nikt by się przecież nie zorientował chłe, chłe). Niezwłocznie przed
Zbyszkiem postawiliśmy tego nieszczęśnika co jeździł na oponie. Zbyszek jak na lekarza przysta-
ło zasypał go gradem pytań, po czym zaczął szykować się do sekcji ale udało się go jakoś  po-
wstrzymać. Skończyło się na odesłaniu niefortunnego kursanta do domu.

We wtorek przyszedł czas na dzień stricte intelektualny. Bladym świtem ruszyliśmy aby jak
najszybciej dostać się do Biecza. A Biecz jak to Biecz, jest po prostu ś liczny, a będzie jeszcze
śliczniejszy jak się skończy remont wieży ratuszowej. Po Bieczu „wzorkowo” zostaliśmy opro-
wadzeni przez „Wzorka”, który poopowiadał o historii, zabytkach i Marcinie Kromerze. Do
kolegiaty nie udało się wejść, za to „zdobyliśmy” muzeum w baszcie radzieckiej. Kursantów
sprzedaliśmy (MY, bowiem w tak zwanym międzyczasie dołączył do nas na jeden dzień Lekasz)
pani przewodniczce w muzeum, udając się na rozpoznanie bojem zabytkowej kamienicy zwanej
Domem Becza (tak naprawdę to kamienica Chodorów), mieszczącej reprezentacyjną knajpę w
mieście.

Po obejrzeniu totalnej ruiny – czyli arcyzabytku w stanie nędzy i rozpaczy tj. XIV wiecznego
szpitala św. Ducha, fundowanego przez królową Jadwigę, pojechaliśmy do Gorlic. W muzeum
regionalnym zostaliśmy oprowadzeni po wnętrzach, obejrzeliśmy film o operacji gorlickiej (w
trakcie parę osób zaczęło przysypiać  ale przynajmniej jedną z nich telefon od Maćka Siuduta
przywołał do życia), makietę bitwy i ciekawą ekspozycję dotyczącą cmentarzy wojennych. Jeśli
będziecie w Gorlicach koniecznie odwiedźcie muzeum (proście o film!) bo warto a ponadto można
tam nabyć różne lokalne wydawnictwa krajoznawcze po niskich cenach.

Po muzeum daliśmy sobie czas wolny, umawiając się w Wawrzce. Jako ostatni dotarli Ania z
Mariuszem, którzy wzbudzili powszechną zazdrość faktem, że przyszli wykąpani – otóż odwie-
dzili mieszkającą w Gorlicach koleżankę z akademika, która ich nakarmiła, napoiła i wykąpała (nie
wnikajmy kto komu mył plecy i dlaczego). W każdym razie czekaliśmy na nich z utęsknieniem bo
mieli przynieść podstawowy składnik do grzańca. Dziwne, jak rozstawaliśmy się w Gorlicach a
składnik ten już wtedy mieli, powiedzieli, że nam go nie dadzą bo spożyjemy bez nich. Cóż za
rażący brak zaufania! Swoją drogą, Ania wzbudzała niezłą sensację wyglądem. Szczególne wraże-
nie wywarła na panu sprzedawcy gdy poprosiła o soczek w stoisku monopolowym (prowadzą-
cym także inne napoje). Nie wiem czym się bardziej zdziwił czy samym wyglądem Ani („bo pulpa
była za słona”) czy tym, że z takim wyglądem bierze tylko soczek?

Dzień następny, był ex definitione dniem odpoczynkowym: późno wstaliśmy, późno wyszli-
śmy, ale trochę zobaczyliśmy. Pojechaliśmy do Wysowej a tam wiało... jak w kieleckiem. Omówi-
liśmy cerkiew, po czym nas tak wywiało, że uciekliśmy do Starego Domu Zdrojowego. Po herbatce
i przekąsce, walcząc z sobą i wiatrem przeszliśmy się po parku zdrojowym, delektując się wodami
(wszystkie źródła były czynne), w szczególności Franciszkiem zachęcającym zapachem zgniłych
jaj (niektórzy – zwłaszcza Ewa – podchodzili do nich z takim obrzydzeniem, że aż rozkosz brała).
W Blechnarce obejrzeliśmy cerkiew omówiliśmy kilka tematów po czym w te pędy skierowaliśmy
się... z powrotem do Wysowej, gdzie znów wylądowaliśmy w jakimś barze czekając na autobus
powrotny.

W czwartek w nieustannie od poprzedniego wieczora padającym gęstym śniegu rozpoczęliśmy
łojenie Maślanej Góry. Masyw Maślanej Góry jest jakiś dziwny: najpierw dochodzi się do Mor-
skiego Oka by wkrótce natrafić  na... Jelenią Górę. To chyba jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni ?
Ale to nic wobec tego, że z Uścia Gorlickiego do Wysowej jedzie się przez... Kijów.

Całkiem zmoczeni zeszliśmy do Szymbarku, w którym obejrzeliśmy dwór Gładyszów – także
wewnątrz, gdzie warte uwagi są resztki polichromii w wykuszach na piętrze i to co się uchowało z
elementów zdobniczych. Zerknęliśmy jeszcze w biegu na skansen i pojechaliśmy do Ropy (obej-
rzeliśmy kościół i to co zostało z dworu) a potem poszliśmy do Wawrzki.

W piątek część ekipy pojechała już do domu. Została nas połowa. Szczególny dylemat miał
jeden z kursantów (nie będę pisał który, zainteresowani i tak będą wiedzieli), bardzo chciał zostać
dzień dłużej, z drugiej strony koniecznie chciał jechać do babci po okulary („Kochana babciu,
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TO BY£O
4 Tym razem o tym co było jest napisane
obok. Poza tym niewiele. Rada przygotowuje
ofertę obozów letnich. Są trzy obozy w góry
Rumunii Bystrego, chyba trzy Słowacje i może
coś w kraju. Bliższe informacje za miesiąc lub
na zebraniach.
4 Wyjazd Świąteczny Radka w słowackie
Białe Karpaty.

TO BÊDZIE
f 29.04 – 3.05 Samochodówka Pierwszo-
majowa do Kazimierza ma już pełną obsadę 20
osób. Wybierają się Przemki, Tomaszki, Nowi,
Redakcja, Jeże i Paskudy.
f 9.05 – proponujemy kolejne spotkanie ma-
mutów na zebraniu we wtorek, w Klubie Wy-
sokogórskim, Gliwice ul. Zwycięstwa 1 (ostat-
nie piętro).
f 12-14.05 Beskid Makowski – spotykamy
się w piątek wieczorem na przełączce pod Ple-
bańską G. nad Myślenicami (koło kapliczki,
przy czerwonym szlaku). W sobotę idziemy
pasmem Babicy na Koskową, gdzie kolejny
nocleg, a potem dalej, aż do Suchej. Należy za-
brać  namiot, produkty na pieczonki ziemnia-
czane (same ziemniaki nabędziemy chyba na
Koskowej), kto może, to kocioł i siekierę.
f 3-4.06 Dzień Dziecka – chętnych prosi-
my o zgłaszanie się do Redakcji lub Basi Zyg-
mańskiej, miejsce ustalimy wkrótce. W progra-
mie przewidujemy tradycyjne zawody wspi-
naczkowe oraz wycieczkę rowerową.
f Komisja Wydawnicza rozpoczęła prace
nad Harnasiem 16. Trwa kompletowanie mate-
riału. Potencjalnych Autorów oraz Sponsorów
prosimy o kontakt z Komisją (Redakcja, Jeż,
Darek, Tomek Dygała).

przyślij okulary bo pieniążków nie mogę zobaczyć”). Jak łatwo się domyś lić wybrał okulary... My
zaś udaliśmy się do Hańczowej z bardzo ambitnymi zamiarami. Zima jednak zweryfikowała w
sposób drastyczny nasze plany. W Hańczowej obejrzeliśmy cerkiew z zewnątrz, po czym Bartek
udał się na poszukiwanie klucza. Jak potem stwierdził: „kościelny nam otworzy”. „Kościelny”
szybko się zjawił i nas wpuścił. Uważnie słuchał naszych wywodów, po czym ów „kościelny”,
który okazał się prawos ławnym duchownym, zaczął korygować nasze wypowiedzi wyjaśniając
wszelkie nieścisłości i uproszczenia. Szczególnie dostało nam się za używanie określenia „babi-
niec”, ksiądz stwierdził, że tą część cerkwi należy nazywać przedsionkiem a nazwę „babiniec”
wymyślili domorośli, niedouczeni „naukowcy”.

Po cerkwi udaliśmy się w stronę Koziego Żebra. Tuż za wsią skończyła się przetarta ścieżka
i urwał się szlak (główny zresztą). Po trzech godzinach, brodząc w śniegu po kolana weszliśmy
wreszcie na Kozie Żebro (ech, te Hańczowskie Góry Rusztowe dają popalić). Zdecydowaliśmy
się więc zejść do Wysowej, skąd po przegryzce w Starym Domu Zdrojowym wróciliśmy do
Wawrzki. Wieczór za to był iście królewski: zrobiliśmy sobie pożegnalnego grzańca z korzeniami
a „Żwirka” naszło na smażenie naleśników. Niech żałują ci co wcześniej wyjechali.

Ostatniego dnia pozostało tylko uporządkować  po sobie chałupę i spadać  do Gorlic. Przez
Gorlice przeprowadziła nas Ania pokazując i omawiając wszelkie ciekawostki. Między innymi
pokazała nam polichromię przedstawiającą Hygeę – grecka boginię zdrowia (to od jej imienia wziął
się termin „higiena”), znajdującą się w budynku ratusza. Przy okazji okazało się, że dla grup takich
jak nasza istnieje możliwość wejścia na wieżę ratuszową, należy tylko uzyskać zgodę burmistrza,
co podobno w dni powszednie, przy założeniu, że burmistrz jest osiągalny można załatwić niemal
od ręki.

Na koniec pozostała pyszna i tania pizza oraz długa droga do domu. Dość powiedzieć o
perypetiach na dworcu w Gorlicach, kiedy pani nie chciała przyjąć zwrotu miejscówki z powodu
adnotacji, że była zapłacona kartą płatniczą (gdyby nie ta pieczątka wszystko byłoby OK.) i o tym,
że w Krakowie „Bieszczady” miały godzinę poślizgu.

Założenia metodyczne obozu:
Celem obozu było przede wszystkim krajoznawstwo i sprawy metodyczne (organizacja dnia,

szyk grupy, omawianie zabytków i panoramek, ćwiczenie torowania). Każdego dnia odpowie-
dzialność za całokształt dnia (pobudka, zorganizowanie posiłków, wyjście o czasie, przejście
założonej trasy itd.) ponosili tak zwani „przewodnicy dnia” – dwie osoby wyznaczane dzień
wcześniej. Ponadto wszyscy kursanci mieli do przygotowania określone tematy (konfederacja
barska, operacja gorlicka, cmentarze wojenne, Popradzki Park Krajobrazowy, Biecz, Gorlice,
Szymbark, Ropa, Wysowa, cerkwie łemkowskie, operacja „Wis ła”, Hańczowa). Generalnie pro-
wadzili „przewodnicy dnia” natomiast w miejscach po temu stosownych produkowali się „eksper-
ci” z danej dziedziny. Dodatkowo zostały rozdzielone funkcje „głównego księgowego” i „zaopa-
trzeniowca”, kontrolujące stan wspólnej kasy i jedzonka oraz dbających o ich uzupełnianie (w
połowie obozu osoby te zostały zmienione).

Tomek Dygała

URODZINY SIUDUTA i Babiogórski vystup narciarski
Pomimo wielu nieporozumień, uników czynionych przez szacownego jubilata i przekładania

terminów udało się 1-2 kwietnia obejść  ...-te urodziny Maćka Siuduta. W sobotę bezlitosny Kotlet
obudził wszystkich o 6.00 rano i już o 8.00 byliśmy w drodze pod południowe stoki Babiej. Ale
trzeba przyznać, że warto było, gdyż zrobiła się niezła lampa. W trzy samochody, w tym  tereno-
wym "Samurajem" Żab (co nie będzie bez znaczenia dla dalszego ciągu wydarzeń) dotarliśmy do
leśniczówki w Przywarówce. Tu założyliśmy narty i poczłapaliśmy w górę. Redakcja wraz z
małżonką doświadczała po raz pierwszy przyjemności chodzenia na sprzęcie ski-turowym. Po
ponad dwu godzinach osiągnęliśmy wierzchołek Babiej. Niektórzy dokonali jeszcze kilku zjazdów
i podejść ze szczytu do ruin schroniska BV, a potem zaczęliśmy zjazd po lesie na dół. A zatem
dokonał się kolejny "vystup babiogórski" w składzie Żaba, Ania Siudut, Jola Ginter, Szalonka,
Maciek i Kuba Siudut, Jacek Ginter, Waldek Kubiczek, Kotlet, Jeż oraz na butach Rafał Szalonek i
Ela Piszanka.

Wyruszając w drogę powrotną Redakcja rzuciła propozycję, że może ciekawiej byłoby prze-
jechać przez Krowiarki. Maciek podchwycił pomysł, natomiast Waldek przemilczał. W pięknym
popołudniowym słońcu przy widokach na Tatry ruszyliśmy zatem w kierunku Zubrzycy i Kro-
wiarek. Aż do przełęczy było całkiem nieźle, choć  droga była wyraźnie wydrążona przez pług i
otoczona śnieżnymi bandami o wysokości ok. 1,5 m. Od przełęczy jednak nawierzchnia zrobiła się
całkiem biała, grząska z głębokimi koleinami, na szerokość 1 samochodu. Maciek pojechał jednak
bez wahania, a więc my za nim. Jedynie Waldek przez chwilę zatrzymał się na przełęczy. Po ok.
50 m. niegroźnie ugrzązł Maciek, po chwili nieco poważniej zaryliśmy się my. Musieliśmy sko-

rzystać z pomocy Waldka, który przy pomocy linki podciągnął na do
tyłu. Pojechaliśmy dalej, ale po ok. 200 m zobaczyliśmy ekipę Siudu-
tów i wiszącego na koleinach Poloneza. Mimo użycia łopaty, siekiery,
kijka narciarskiego i gałęzi nie udało się ruszyć ani do przodu ani do
tyłu. Na dodatek Waldek był ze swoim Samurajem na końcu kolejki, a
przed nami wielka niewiadoma i być może kolejne podobne niespo-
dzianki. W końcu zdecydowaliśmy się na wariant "odwrót". Najpierw
Samuraj wyciągną na wstecznym Lanosa, a potem wrócił po Poloneza.
Po wyciągnięciu nas Waldek postanowił przejechać jednak feralną dro-
gą, ale jak się potem okazało i jemu nie udało się to, gdyż drogę zatara-
sowała ciężarówka, która po naszej akcji (dobrze, że nie w trakcie)
wpuściła się ten sam kanał.

Wieczorem nastąpiło wręczenie prezentów jubilatowi. Głównym
prezentem był koń na biegunach, aby solenizant mógł w każdej chwili
doznawać rozkoszy galopowania, kłusowania i cwałowania. Nie do-
szło niestety do skutku wynajęcie przyczepki na konia, w której pre-
zent miał zostać dostarczony.

W imprezie brali jeszcze udział Paskuda, Paskudne Cieciątko,
Cieć , Kolczasta i Ola Ginter.

RedakcjaMaciek testuje prezent
Nieudana próba sforsowania drogi Krowiar-

ki-Zawoja

"Vystup" rozpoczęty - Szalonka i Kotlet
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BESKID MAKOWSKI
12-14.05.2000

W tym roku chciałem, aby Beskid Makow-
ski odbył się w ... Beskidzie Makowskim i był
jak dawniej dwu i pół dniową wędrówką z ple-
cakiem, bez dojazdów, podjazdów i z minimal-
ną ilością kontaktów z cywilizacją. Nie udało
się co prawda przechytrzyć samochodziarzy
(sam też w końcu skorzystałem z dojazdu sa-
mochodowego), ale trasa nie była podporząd-
kowana tej opcji. Tym niemniej niektóre jedno-
stki i tak wykonały warianty indywidualne.

Ponieważ miało być sporo kursantów, po-
myślałem, że pouczającym byłoby przejście
po przekątnej z Myślenic do Suchej z atrakcyj-
nym widokowo noclegiem na Koskowej. Za-
równo pogoda jak i frekwencja dopisały nad-
zwyczajnie. Było cały czas chłodno, a nawet
zimno, lecz słonecznie, a ilość uczestników po-
biła wszystkie dotychczasowe wyjazdy – 29
osób (w tym 12 przewodników i 10 kursan-
tów).  Tradycyjne pieczonki ziemniaczane ro-
bione były w 4 kotłach (najlepiej wyszedł ten
ostatni, zjedzony przez wytrwałych ok. 1.00 w
nocy).  Przy wieczornym ognisku były oczy-
wiście pytania i znaczki rajdowe.

Największą atrakcją były jednak widoki na
Tatry i Beskidy z Koskowej Góry. Biwak roz-
łożyliśmy na samym jej szczycie i przez cały
wieczór oraz ranek podziwialiśmy niemal doo-
kolną panoramę Wyspowego, Gorców, Tatr,
Żywieckiego z Babią Górą, Śląskiego, Małego.
Widać też było Niżnie Tatry oraz Chocz.

W wyjeździe uczestniczyli: Jacek Ginter,
Jeż Maruda, Ola Ginter, Michał Zadęcki,
Nowy, Radek, Iza Włodarczyk, Bogna Fran-
kiewicz, Jurek Kotynia, Marta i Zosia Kotynia,
Artur Frankiewicz z kolegą, oraz kursanci:
Ania (Żwirek), Ania, Basia, Sylwia (Pszczół-
ka), Tomek, Adam, Sebastian, Paweł (Wzorek),
Marcin (Pająk), Marcin, od soboty: Żaba i Wal-
dek, Jola Ginter, Kolczasta, Jelon, Kotlet. W
niedzielę spotkaliśmy też w przelocie Bystrego
na rowerze.  Należy dodać , że Waldek Żabowy
dojechał na rowerze na Trzebuńską Górę, a
potem towarzyszył nam na Koskową, aby po-
tem zejść z Nowym na dół i wyjechać  na szczyt
"samurajem", który przydał się w niedzielę do

MA£A FATRA - WYJAZD KURSU
W dniach 29.04 – 3.05 odbył się kolejny wyjazd kursu – tym razem w Małą Fatrę. W wyjeź-

dzie uczestniczyły w porywach 32 osoby, w tym 20 kursantów, dwóch, a czasem trzech przewo-
dników i osoby towarzyszące, w tym moje dzieci.

Zrealizowaliśmy następujący program :
29.04 – dojechaliśmy „Olzą” do Żyliny, gdzie ok. 1,5 godz. czekaliśmy na autobus do Stefano-

wej, a  w międzyczasie zjedliśmy coś  i zrobiliśmy zakupy żywności. Ok. 14.30 dojechaliśmy do
Stefanowej. Tam zakwaterowaliśmy się w samodzielnym domku. Miejsc nominalnych było 18, ale
w porywach spały tam 32 osoby. Warunki dość  prymitywne, tylko jeden kran z wodą, brak
łazienki, ale za to byliśmy wszyscy razem. Niestety ceny jak za te warunki dość  wysokie – 140 SK
od osoby.

Przeczekaliśmy gwałtowną burzę i około 16 wyszliśmy na wycieczkę do Nowych i Dolnych
Dier. Wróciliśmy wieczorem, niektórzy wypili piwo, a na kolację była tradycyjnie pulpa. Po dość
krótkim tym razem śpiewaniu poszliśmy spać.

30.04 – około 9 wyszliśmy na wycieczkę na trasę Stefanowa – Międzyrozsudźce – Mały
Rozsudziec – Wielki Rozsudziec – Międzyhole – Stefanowa. Pogoda była piękna, widoki rewela-
cyjne. Ze szczytu Wielkiego Rozsudźca zgonił nas niewielki deszczyk. Wszystkich zachwyciło
pole krokusów i przebiśniegów przy zejściu z Wielkiego Rozsudźca na Miedzyhole. Ponieważ
grupa bardzo się rozciągnęła na Międzyholu byliśmy dość późno. Pierwsza część  grupy nie
doczekała się na ostatnich (w tym Maciusia Z., który szedł dość powoli, ale wytrwale) i zeszła do
Stefanowej. Tam niespodziewanie spotkaliśmy Jolę Wolińską, która przyjechała w ciemno, nie
wiedząc nic o wyjeździe kursu, ale dołączyła do nas.

Na obiad poszliśmy tym razem do jednego z pensjonatów i niespodziewanie spotkaliśmy
Norberta Gackę, który tam właśnie mieszkał. Ze znajomych był jeszcze „Hiszpan” z AKT Watra
i kilka osób znajomych z bardzo dawnych lat z Almaturu.

Norbert zaprosił chętnych na wieczorne śpiewanki. Po położeniu dzieci spać skorzystałam z
zaproszenia, a przy okazji skorzystałam również z łazienki Norberta, kąpiąc się tam. Brak łazienki
w naszym miejscu zakwaterowania był dość uciążliwy, zwłaszcza dla pań.

1.05 – korzystając z tego, że był to ostatni przed remontem dzień kursowania wyciągu krzeseł-
kowego na Snilovske Sedlo podjechaliśmy do góry i następnie podeszliśmy na Wielki Krywań.

Panorama była rewelacyjna. Kursanci wysłuchali małego wykładu o górach Słowacji i poszli-
śmy w dalszą drogę – głównym grzbietem w kierunku Streczna.

Kolejny odpoczynek i panoramkę zaliczyliśmy na Małym Fatrzańskim Krywaniu.
Pod szczytem Stratenca zaczęła nas straszyć  burza. Było widać błyskawice uderzające w

zbocza w okolicy Suchego, tak że grań Stratenca przebyliśmy w tempie ekspresowym, po czym
rozpoczęliśmy zejście do chaty pod Suchym. Na początku zejścia okazało się, że zgubił się jeden
z uczestników (syn jednej z osób towarzyszących), który wybiegł do przodu przed przewodnika
i prawdopodobnie podążył dalej granią Suchego, którą reszta omijała.

Radek zdecydował posłać  jego ś ladem trójkę najbardziej odpowiedzialnych kursantów, tym
bardziej, że burza już ustawała. Po dojściu do chaty pod Suchym okazało się, że zguba już tam na
szczęście jest.

Zdecydowaliśmy się nie schodzić  do Streczna, bo były małe szanse złapania tam ostatniego
autobusu do Stefanowej, tylko do Krasznian, gdzie obejrzeliśmy jeszcze dwa kasztele.

2.05 – grupa podzieliła się na dwie podgrupy. Ambitni kursanci postanowili zrealizować trasę:
Dolne Diery – Terchowa (zwiedzanie Janisikowej izby) – Sokolie – Prislop – Baraniarky – Kravar-
ske – Snilovske Sedlo- Poludniovy Grun – Grun – Stefanova.

Druga część w tym przewodnicy postawiła na trasę bardziej rekreacyjną – Prislop – Sokolie –
Terchowa – Boboty (potem z tego wypadły) – Horne Diery.

Pogoda była wspaniała. Widzieliśmy na Sokolim tyle pięknych kwiatków jak rzadko kiedy.
Radek miał okazję się wykazać , a kursanci czegoś nauczyć.

Około 18.45 dostałam SMS następującej treści :
„Jestesmy na Snilovskim sedle – idziemy dalej na Poludniovy Grun. Jak wrocimy bedziemy

bardzo glodni ! Ahoj !”
My byliśmy właśnie po obiedzie w Hotelu Diery, więc im odpisaliśmy, że zjedliśmy obiad i

był dobry, a kolację mają sobie zrobić sami (bo wśród nich były 4 osoby z aktualnej wachty).
5 osób z „naszej” grupy poszła jeszcze do Hornych Dier, reszta wprost przez Dolne Diery do

domu. Wieczorem ulitowaliśmy się nad naszymi kolegami, którzy jeszcze nie wrócili z gór i
zrobiliśmy im pulpę, która wyszła zresztą bardzo dobra. Koledzy wrócili o 22.15 i pulpę zjedli.

3.03 – pogoda była nadal tak piękna, że szkoda było wracać do domu. Najbardziej ambitni
wstali o 5 rano żeby jeszcze przed śniadaniem przejść przez Horne Diery. Po drodze zwiedzali-
śmy jeszcze zamek Budatin w Żylinie i „Olzą” o 13.42 z Żyliny wrócili do domu.

Reasumując: wyjazd był wg mnie bardzo udany i pouczający, kursanci na pewno dużo na nim
skorzystali, a po za tym bawiliśmy się wszyscy świetnie.

Basia „Jelon” Zygmańska

zwiezienia nie tylko naszych śmieci. Kotlet na-
tomiast dojechał tylko na parę godzin również
na rowerze. O 2.00 w nocy wyruszył z powro-
tem, aby zdążyć na pociąg 4.20 z Suchej i na
komunię chrześniaka.

Należy też pochwalić kursantów za chęć
do prac biwakowych i dobrą organizację.

Jacek Ginter

mailto:e-mail:j.ginter@apexim.amis.com.pl


TO BY£OWIŒLANYM TRAKTEM DO KAZIMIERZA ...
czyli samochodówka pierwszomajowa

Sobota – tym razem Redakcja z nieco powiększoną rodziną (zabraliśmy małoletnią kuzynkę
Joli Magdę) zjawiła się u Nowego punktualnie o 10.00 jako pierwsza. Nowego co prawda nie
musieliśmy budzić , ale za to musieliśmy poczekać całą godzinę na Jeża i Kolczastą, którzy uznali
że Nowy i tak na 10.00 nie zdąży. W rezultacie faktycznie czekaliśmy aż Nowy spakuje samochód
i tuż po 11.00 wyruszyliśmy w 4 samochody w trasę. Pierwszy postój ustaliliśmy na zamku w
Chęcinach. Po obejrzeniu ruin i panoramy Gór Świętokrzyskich okazało się, że większość uczest-
ników wycieczki pod wpływem okrutnego upału postanowiła wybrać wariant „basen”. Kierow-
nictwo wycieczki przyjęło ten wariant z dużym niesmakiem i stwierdziło, że nie po to jechało 200
km, żeby tracić czas na moczenie się w jakimś basenie. W związku z tym nastąpił rozłam –
kierownictwo oraz Jeż udali się w kierunku Św. Katarzyny, zaliczając przez pomyłkę drogi inne
(czyli 5 kolejności odśnieżania) oraz rzucając okiem na średnio ciekawe miasteczko Bodzentyn. Po
dotarciu na miejsce noclegu i rozpakowaniu się spotkaliśmy Tomaszka z dziećmi (też o jedno
więcej) ale bez Aśki, która miała dojechać  w poniedziałek. Wspólnie wyruszyliśmy na Łysicę
oglądając po drodze klasztor oraz drewnianą kapliczkę św. Franciszka i źródełko, które ma ponoć
uzdrawiające działanie – zwłaszcza na oczy. Podejście nie zabrało nam zbyt wiele czasu i nie było
bardzo męczące. Pod szczytem obejrzeliśmy oczywiście gołoborza, a potem ruszyliśmy w drogę
powrotną. Przy źródełku spotkaliśmy Nowych i Przemków.

Niedziela – wyjechaliśmy ok. 9.30. Pierwszym punktem programu był Św. Krzyż położony
pod Łyścem czyli Łysą Górą (tą od czarownic). Z parkingu należało dojść jakieś 2 km. Można
było też przejechać ten odcinek minikolejką. Na miejscu obejrzeliśmy kolejne gołoborze, wysłu-
chaliśmy wykładu dr Siudy na temat anten telefonii komórkowej, na przykładzie wieży telewizyj-
nej (ok. 100 m wysokości). A potem zwiedziliśmy klasztor z kryptą (m.in. zmumifikowane
zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego), kościół i muzeum przyrodnicze, w którym znajdują się m.in.
jak wiadomo „jajuszka kowalika” (wprawdzie małe ale, za to ile – 9 sztuk !)  i ruszyliśmy z
powrotem.

Zaliczając kolejne „drogi inne”, których nie było nawet na szczegółowej mapie, dotarliśmy do
Ujazdu i zamku „Krzyżtopór”, w którym odbywał się właśnie jakiś festyn. Tłumy ludzi, piwo,
kiełbaski, jakieś  zawody w rzucaniu widłami, jakieś orkiestry i zespoły – jednym słowem niezły
młyn. Szkoda, bo zamek jest naprawdę imponujący.

Na obiad udaliśmy się do Opatowa, gdzie znaleźliśmy niezłą pizzerię (na zwiedzanie brakło
już czasu). A potem rzutem na taśmę zdążyliśmy zwiedzić  Krzemionki Opatowskie – czyli
bardzo ciekawe muzeum archeologiczne obrazujące wydobycie krzemienia przez ludy z okresu
neolitu. Można było zwiedzić m.in. dwa szyby wydrążone kilkanaście m. pod ziemią z widoczny-
mi w białej, wapiennej skale czarnymi żyłami i głazami krzemienia pasiastego.

A potem po nieudanej próbie sforsowania Wis ły w Solcu (prom nie kursował z powodu zbyt
wysokiej wody) ruszyliśmy prosto do Puław na nocleg. PTSM w Puławach nie był zbyt przytul-
ny, ale i tak nie mieliśmy wyboru. Za to obowiązkowe śniadania były zupełnie przyzwoite.

Poniedziałek – po zwiedzeniu Nałęczowa – park zdrojowy, pijalnia, pałac, muzeum Żerom-
skiego (zamknięte) i krótkiej wycieczce do jednego z wąwozów lessowych, udaliśmy się jak na
1 maja przystało do Kozłówki, aby zwiedzić muzeum socrealizmu i wytłumaczyć dzieciom o co
w tym wszystkim chodziło. Po tej dawce historii najnowszej zwiedziliśmy też główną atrakcję
Kozłówki – wspaniały pałac Zamoyskich. Zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz zabytek ten
prezentuje naprawdę najwyższą klasę i szkoda, że nie jest to miejsce powszechnie znane. Wieczo-
rem odbyło się ognisko z gitarą i m.in. występami Tomaszka.

We wtorek wyruszyliśmy wreszcie do Kazimierza. Na wstępie udaliśmy się jednak statkiem
na przeciwległy brzeg Wisły do Janowca . Po ok. 40 min. dojścia od brzegu zwiedziliśmy ruiny
zamku i położony tuż obok piękny dworek z zabudowaniami gospodarczymi. Wracając statkiem
do Kazimierza o mało nie weszliśmy w kolizję z promem. Obejrzeliśmy pobieżnie rynek i posta-
nowiliśmy znaleźć  coś do jedzenia. Wbrew pozorom na obrzeżach rynku można było znaleźć
całkiem smaczne i tanie obiady domowe. Potem powłóczyliśmy się jeszcze po mieście, zwiedzi-
liśmy kamienicę Celejowską, muzeum w baszcie, targ staroci, farę oraz zamek i postanowiliśmy
udać  się na dłuższy, 2 godz. spacer na obrzeża miasteczka, do głębocznicy Korzeniowy Dół.
Głębocznica, to taki wąwóz utworzony w miękkim lessie przez wcinające się drogi, z fantastycz-
nie odsłoniętymi korzeniami rosnących powyżej drzew. Po wyjściu na wzgórza zeszliśmy innym
wąwozem wprost nad Wisłę, w okolice starych śpichlerzy. Potem posiedzieliśmy jeszcze przy
kawie i ciastkach na rynku i wróciliśmy do naszej bazy.

W środę obejrzeliśmy wreszcie Puławy – pałac, w którym znajduje się instytut nawożenia i
czegoś tam jeszcze, świątynię Sybilli, dom gotycki i dość zaniedbany park. Z Jeżami i Nowymi
pojechaliśmy potem do Sandomierza. Pozostali uczestnicy wy-
brali inny wariant. Pokrótce obejrzeliśmy miasto – od góry – z
tarasu Bramy Opatowskiej oraz od dołu – zwiedzając podziem-
ną trasę prowadzącą dawnymi piwnicami i korytarzami. Kole-
giatę, dom Długosza i zamek obejrzeliśmy tylko z zewnątrz. Po
krótkim pikniku nad Wis łą Jeże pojechały prosto domu, a my z
Nowymi obejrzeliśmy jeszcze na koniec zamek w Baranowie.
Sama budowla i dziedziniec godne uwagi, natomiast wnętrza bar-
dzo ubogo wyposażone – można było sobie darować. Był to już
ostatni punkt programu.

W sumie pogoda dopisała, a rejon w który się wybraliśmy
obfituje w dużą ilość ciekawych krajoznawczo miejsc. Myślę
zatem, że uczestnicy tej wycieczki nie żałują, mimo iż mnogość
atrakcji odchudziła dość  znacznie nasze portfele. W wyjeździe
uczestniczyły rodziny: Antoników, Ginterów, Piaseckich, Siu-
dów, Jeżów, w sumie 19 osób i 1 pies Mada. Ponadto trzeba
zaznaczyć, że Przemek Siuda pokonał dzielnie prawie wszyst-
kie piesze odcinki o kulach i dorobił się przy tym odcisków na
rękach.

Redakcja

4 16.05 i 23.05 dwuetapowy konkurs wie-
dzy o górach dla gimnazjów i szkół średnich
organizowany przez Radka Trusia przy po-
mocy innych członków Koła. Pierwsze miejsce
w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych
zajęli znani nam Michał i Maciek Zygmańscy.
Natomiast w kategorii szkół średnich 2 pierw-
sze miejsca zajęły drużyny mające w składzie
naszych kursantów.
4 23 (lub 24).05 Marzenie i Rafiemu Suwiń-
skim  urodził się syn Krzyś.
4 27- 28.05 kursowe przejście na orientację
na Przysłopie Potuckim.

W Korzeniowym  Dole

AKCJA LATO
W tym roku SKPG poleca na akcję lato

obozy prowadzone i organizowane przez har-
nasi, obozy kajakowe KKK "Arka" (Zbyszek
Machulik) i obozy organizowane przez za-
przyjaźnione Biuro Turystyczne "Diuna".

W sumie: 5 obozów w Bieszczadach, 2 w
Tatrach, 7 rowerowych – góry, pogórza, Ma-
zowsze i Suwalszczyzna, kajaki Zbyszka Ma-
chulika (patrz MM63) i tzw. wyprawy zagra-
niczne: Dachstein M.Siuduta, Rumunia Buźki,
3 Rumunie Bystrego, Słowacki Raj Niżnie Ta-
try Piotra Semika, Ukraina Marcina Janika i Da-
niela Węcla. Dokładnych informacji o termi-
nach, cenach i prowadzących szukajcie w Inter-
necie, na plakatach, w Biurze PTTK na rynku
w Gliwicach, w księgarni "U Piotra" i na zebra-
niach.

TO BÊDZIE
3-4.05 DZIEÑ DZIECKA

Z powodu braku chętnych do zorganizowania
imprezy ustaliliśmy, że w tym roku będzie to
spontaniczne spotkanie Mamutów i innych
chętnych z dziećmi (lub bez) bez odgórnego
programu. Ustaliliśmy jedynie miejsce spotka-
nia – kamping "Jurajski" w Olsztynie k. Czę-
stochowy (ul. Zielona). Można realizować
programy indywidualne lub w podgrupach.
Można np. zrealizować wycieczkę rowerową
(trasa do ustalenia na miejscu), Rysiu Borek
obiecał zabrać linę i nieco szpeju, Zyga Ryś
obiecał przygotować zabawy dla młodszych
dzieci na popołudnie. Możliwe jest wynajęcie
domku na kampingu - tel. do domu właścicielki:
034/ 328-60-17; mail (jeszcze nie sprawdzo-
ny): choper @friko5.onet.pl.
v 10-11.06 Podsumowanie Półroczne w
Danielce.
v 13, 20.06 – spotkania przedobozowe w
Klubie Wysokog. zgodnie z harmonogramem.
v 9-11.06 wyjazd przyrodniczy kursu na
Babią Górę.
v 13.05 Majówka w Ogrodzie Botanicznym
w Zabrzu. Oto program:
w 17.00 - spotkanie, na parkingu przy stadio-
nie Górnika Zabrze przy ulicy Roosevelta.
w 17.15 - zwiedzanie kościoła Św.Józefa.
w 17.30 - przejście do Ogrodu Botanicznego i
zwiedzanie palmiarni.
w 18.30 - grilowanie i śpiewanie przy gitarze
w zaprzyjaźnionym obejściu nieopodal. Moż-
liwe slajdy z majowego wyjazdu w Małą Fatrę.

mailto:@friko5.onet.pl
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Czerwiec-Lipiec 2000 REDAKCJA NA SZLAKACH ZAMKÓW I WIN
Nasz wakacyjny wyjazd krajoznawczy do Niemiec z Jeżami miał być początkowo oparty na

dwóch bazach – w Donaueschingen w pobliżu Schwarzwaldu u siostry Joli oraz koło Hanoweru u
siostry Kolczastej. Problemy rodzinne spowodowały, że plany musiały ulec modyfikacji. Kolcza-
sta nie mogła w ogóle jechać, a Jeż musiał wracać w połowie wyjazdu.

Tym niemniej początek przebiegał zgodnie z założeniami. Wyjechaliśmy zatem w czwórkę, z
czterema rowerami na dachu, w środę po południu w przeddzień Bożego Ciała. Zanocowaliśmy w
Pasohlavkach przed Mikulowem na kampingu, w wynajętym, całkiem przyzwoitym bungalowie
za ok. 180 KC od osoby.

Wyznaczyliśmy trasę przez Austrię, gdyż mieliśmy zamiar pokazać Kolczastej zamek Neu-
schwanstein. Ponieważ Kolczasta nie mogła z nami jechać, a my widzieliśmy już ten zamek posta-
nowiliśmy zwiedzić po drodze inny pałac Ludwika II w Linderhof. Zwiedziliśmy też osobliwą
sztuczną grotę z jeziorkiem i sztuczną szatą naciekową jak w prawdziwej jaskini, w której król miał
słuchać m.in. koncertów Wagnera.

Ok. 22 byliśmy u celu długiej drogi. Z bazy w Donaueschingen z pomocą służących nam za
przewodników Renaty i Michała, a częściowo również samodzielnie, zwiedziliśmy najbliższe i
nieco dalsze okolice. Byliśmy u źródeł Dunaju w Schwarzwaldzie, oraz w miejscu gdzie zbiegają
się dwie źródłowe rzeczki tworzące Dunaj – Brege i Brigach – właśnie w Donaueschingen (stąd
nazwa miasta). Obejrzeliśmy wodospady w Schaffhausen (Szafuzie) w Szwajcarii, romańskie
kościoły na wyspie Reichenau jeziora Bodeńskiego, Mersburg nad samym jeziorem. Zrobiliśmy
też wypad do Francji do leżącego u podnóża Vogezów Colmar oraz znanych z produkcji wina
malowniczych miasteczek Kaisersberg i Riquewihr. W trójkę (Jola, Jeż i ja) zdobyliśmy też na
rowerach najwyższy szczyt Schwarzwaldu Feldberg (1493) skąd widać było Alpy – m.in. Berneń-
skie z Jungfrau i Eigerem. I wreszcie przeszliśmy sobie fragment ciekawej przełomowej doliny
Wutach.

W czwartek pożegnaliśmy rodzinę i wyruszyliśmy na dalszą wędrówkę. Po drodze zwiedzi-
liśmy zamek Hohenzollernów w Hechingen. Chcieliśmy też obejrzeć muzeum Mercedesa w Stutt-
garcie, lecz korki na ulicach miasta spowodowały, że zdążyliśmy tam na 10 min przed zamknię-
ciem. Pozostało nam w biegu choć rzucić okiem na wspaniałe stare, błyszczące maszyny i mieć
nadzieję, że kiedyś jeszcze tu zajrzymy na dłużej (zwłaszcza, że wstęp do muzeum jest darmowy).

Tego dnia zamierzaliśmy dotrzeć do Heidelbergu. I dotarliśmy, choć z małymi kłopotami tech-
nicznymi, gdyż awaria wentylatorka chłodnicy spowodowała w ulicznych korkach zagotowanie
wody. Nazajutrz rano awarię usunięto nam szybko i sprawnie w serwisie w Mannheim i mogliśmy
wyruszyć na rowerach na zwiedzanie Heidelbergu. W tym uniwersyteckim mieście najbardziej
rzucającym się w oczy obiektem jest położony ponad miastem potężny zamek, a właściwie czę-
ściowo zrekonstruowane jego ruiny. Po obejrzeniu zamku i miasta podjechaliśmy „drogą filozo-
fów” na przeciwległe wzgórza skąd roztaczają się piękne widoki na miasto i dolinę Nekaru. Naj-
przyjemniejszy był oczywiście długi zjazd.

Niestety tego dnia Jeż otrzymał wiadomość, że musi wracać . Wieczorem przyjechała Gosia –
siostra Kolczastej i razem wyruszyli do kraju. Niestety, tak to bywa, że choroba i śmierć bliskich
nigdy nie przychodzą w porę.

Dalszą wędrówkę musieliśmy więc kontynuować sami. Kolejnym punktem na naszej trasie był
Trewir (Trier) miasto, które wg legendy ma być starsze niż Rzym – choć to niemożliwe, gdyż
założyli go właśnie Rzymianie. Wśród rzymskich zabytków można obejrzeć Portę Nigrę (Czarną
Bramę), Termy, bazylikę Konstantyna, amfiteatr. Ponadto imponująca jest katedra, której budowę
zaczęto w 1030 r. a której najcenniejszą relikwią jest Tunika Chrystusa.

Wieczorem rozpętała się straszna burza, a szalejąca wichura złamała potężny konar jednego z
drzew na kampingu. Na szczęście cieńsze gałęzie zahaczyły tylko o jeden z samochodów. My
musieliśmy jedynie przesunąć trochę namiot w miejsce nieco suchsze – gdyż jak głosi wymyś lone
chyba przeze mnie prawo Murphiego, „nawet najbardziej płaskie miejsce pod namiot po ulewnym
deszczu okazuje się wklęsłe”. Ponadto w Trewirze zdarzył nam się jeszcze jeden pechowy przy-
padek – zatrzasnęliśmy (nie wspomnę kto) obie pary kluczyków w samochodzie. Na szczęście
dzięki uprzejmości znajomego szefa kampingu uzyskaliśmy szybką pomoc od ADAC.

Z Trewiru udaliśmy się na winny szlak wzdłuż krętej doliny Mozeli oglądając po drodze
miasta, miasteczka i zamki. Na chwilę zboczyliśmy w boczną dolinkę do Veldenz, natomiast na

były nasze motywacje – bo przecież nie były to tylko finanse – i jak to wyglądało. Myślę, że jest
to dość mało wykorzystany temat i duże pole do popisu. Zastanówmy się więc nad tym i spróbuj-
my powspominać.

I na koniec zwracam uwagę na zmiany w stopce redakcyjnej MM. Redakcja zmieniła pracę
oraz jej lokalizację, a zatem i niektóre namiary. Na razie nie jest znany nowy mail, natomiast działa
adres na serwerze skpg: jginter@skpg.gliwice.pl. Telefony częściowo pokrywają się ze starymi.
Pełny dostęp do internetu Redakcja uzyska wkrótce. I jeszcze informacja dla czytelników I-neto-
wych. Redakcja przekazuje materiały zamieszczane w MM webmasterowi zaraz po wydrukowa-
niu wersji papierowej, lecz nie ma wpływu na czas przygotowania i udostępnienia ich na stronie
internetowej, gdyż leży to w gestii i możliwościach Darka. Dlatego niektóre numery MM ukazują
się w wersji elektronicznej z pewnym opóźnieniem i nie wszystkie informacje są aktualne.

Redakcja

... cd. str. 2

Drodzy czytelnicy
Redakcja nie zdążyła tym razem wydać i

dostarczyć  Wam czerwcowego numeru MM w
terminie z powodu wczesnego wyjazdu na wa-
kacje. W zamian za to macie numer czerwcowo
- lipcowy. Jak zwykle Redakcja oczekuje od
Was informacji o tym co ciekawego robicie pod-
czas wakacji. Niestety zwykle brakuje Wam -
czytelnikom chęci do pisania i dlatego szcze-
gólna prośba o mobilizację sił i napisanie choć-
by pocztówki.  Wiem, wiem jak to ciężko pisze
się kartki z wakacji. Sam często przywożę je w
plecaku. Sądzę jednak, że Redakcji należy się w
zamian za comiesięczną pamięć o Was ta odro-
bina pamięci i wysiłku z Waszej strony. I bę-
dzie to zarazem informacja dla nas wszystkich
o tym co robimy. A tych, którzy poczują chęć
napisania większych relacji ze swoich wyja-
zdów też zachęcam i jak zwykle gwarantuję, że
wszystkie teksty znajdą się na łamach. Proszę
tylko o zachowanie rozsądnych rozmiarów, tak
aby tekst mieścił się w jednym numerze (w
przypadkach szczególnych w dwóch) i aby
zostało jeszcze trochę miejsca na informacje
bieżące. W praktyce oznacza to 1-2 str. czcion-
ką typu Times New Roman o wielkości 9.

A może któreś z naszych coraz doroś lej-
szych pociech, które jak Redakcji wiadomo też
czytują Mammuthusa spróbuje opisać swoje
wakacyjne przygody ? Te młodsze i nieco
mniej piśmienne mogą natomiast coś ciekawego
narysować.

Spróbujcie, zobaczycie, że to fajnie zoba-
czyć  własny tekst lub rysunek w "prawdziwej
gazecie".

A skoro jesteśmy przy apelach, to jeszcze
jeden apel i pomysł, który powstał w jakiejś
dyskusji. Otóż może dobrze byłoby zachęcić
młodszych kolegów, którzy dopiero przyszli
do Koła, a też czytują MM do praktycznego
wykorzystania swych przewodnickich umie-
jętności poprzez prowadzenie wycieczek i
obozów. Jedną z takich zachęt mogą być nasze
wspomnienia przewodnickie. Często bowiem
opisujemy nasze wyjazdy, wyprawy i doko-
nania prywatne. Nie piszemy o tym jak wiele
satysfakcji przynosiło nam prowadzenie raj-
dów i obozów. Dlaczego prowadziliśmy, jakie
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TO BY£O
4 10-11.06 Podsumowanie Półroczne w
Danielce odbyło się z udziałem całej Komisji
Rewizyjnej oraz Prezesa i Izy jako przedstawi-
cieli Rady. Ponadto obecna była Redakcja, Ka-
sia Seweryn, Zbyszek Machulik z rodziną oraz
Lidka. Rada przyjęła krytykę oraz przedstawi-
ła propozycje działań na przyszłość. Sporą
część dyskusji zajęła sprawa ERG-u, którego
jakoby nie dało się zorganizować z powodu
braku organizatora. I tu przedstawiciele star-
szyzny powołali Samozwańczą Radę Ocalenia
ERG-u (SROE) i znaleźli konstruktywne roz-
wiązanie. Ad hoc wymyślono miejsce, organi-
zatora i zgrubny kosztorys. Zbyszek zapropo-
nował możliwość rezerwacji miejsc noclego-
wych w Stefanowej na Słowacji. Zostanie też
zapewniony dojazd i powrót autokarem – choć
nie będzie to autokarówka. Natomiast organiza-
torem z urzędu – wobec braku chętnych będzie
prezes. Wstępne koszty z autokarem i 2 nocle-
gami ok. 100 zł. Bez dojazdu i 1 nocleg – ok. 50
zł. Termin 30.09 – 1.10.2000.
4 17-18.06 – 71-sze (w sumie) urodziny No-
wego, Paskudy i Paskudki u Żab na Roli Sta-
szkowej. Był tort "Paskudny" oraz pieczonki
po "Nowemu" w specjalnym żeliwnym kocioł-
ku. Została również dokonana inauguracja ka-
miennego stołu przed chałupą.
4 24.06 ślub wzięli Agnieszka Kalyta i Woj-
tek "Śliwa" Śliwiński.

HARNASIE NA WAKACJACH
4 Odbył się obóz kursowy prowadzony
przez Radka.
4 Bystry poprowadził już jeden obóz w Kar-
patach Rumuńskich (6 osób), a wybiera się na
kolejne dwa.
4 Piece zwiedzali Finlandię – również jej rze-
ki i jeziora przy pomocy kajaków, a w drodze
zahaczyli o kraje tzw. Pribałtyki.
4 Wiewiór z rodziną wybiera się na wędrów-
kę rowerową po Suwalszczyźnie.

dłużej zatrzymaliśmy się w Bernkastel-Kues. Nie było czasu na zwiedzenie muzeum wina, ale za
to zakupiliśmy jedno z najlepszych, polecanych w przewodniku miejscowych win "Berncastler
Doctor". Miasteczko jest bardzo urokliwe – kolorowe domy z pruskiego muru o przedziwnych
nieraz kształtach, wąskie uliczki i zamek górujący nad miastem wśród winnic.

Kolejnym przystankiem było Traben-Trarbach, które było jednak mniej ciekawe.
Wieczorem, w deszczu dotarliśmy do Cohem i tam rozbiliśmy się na małym położonym przy

bocznej drodze kampingu. Nazajutrz pogoda nie była niestety lepsza. Rano połaziliśmy po mia-
steczku, a potem wyruszyliśmy dalej. Głównym celem tego dnia był zamek Eltz jeden z najlepiej
zachowanych średniowiecznych zamków w Nadrenii – Palatynacie. Wnętrza zamku okazały się
równie ciekawe jak najeżona wieżyczkami bryła zewnętrzna.

Po południu dojechaliśmy do Koblencji. Tutejszy kamping znajduje się dokładnie u ujścia
Mozeli do Renu, naprzeciwko tzw. Deutsches Eck z potężnym pomnikiem cesarza Wilhelma I na
koniu (odbudowany niedawno jako symbol zjednoczenia Niemiec). Wieczorem objechaliśmy sobie
centrum miasta na rowerach, natomiast nazajutrz zrobiliśmy wypad w górę doliny Renu do Bingen,
oglądając po drodze niektóre miasta, zamek Rheinfels w Goar oraz słynną skałę Lorelei. Ten
fragment doliny Renu jest niezwykle malowniczy, a na obu brzegach, na wzgórzach widoczne są co
kilka kilometrów sylwetki zamków. Jest ich naprawdę niezliczona ilość.

Kolejnego dnia dotarliśmy do Kolonii i zwiedziliśmy jej centrum oraz Katedrę. Z jej ponad 130
metrowej wieży obejrzeliśmy panoramę, a potem obejrzeliśmy kilka z kilkunastu romańskich
kościołów w pobliżu centrum. Dokończenie zwiedzania zostawiliśmy na przedpołudnie następne-
go dnia. Obejrzeliśmy wówczas niezwykle bogate zbiory malarstwa w Wallraf- Richartz - Ludwig
Muzeum. Takiej ilości średniowiecznych obrazów nie widziałem jeszcze nigdzie. Ale była też
sztuka bardziej współczesna – impresjoniści, Picasso, Dali, Chagall. Ola zwiedziła natomiast obie-
cane jej muzeum ... czekolady.

W piątkowe popołudnie wyruszyliśmy z Kolonii do Norymbergi. Niecałe 400 km autostradą
wydawało się dystansem niezbyt dużym. Okazało się jednak, że chyba wszyscy Niemcy wyru-
szyli razem z nami na weekend lub wakacje. Od początku drogi grzęźliśmy w długich korkach. W
rezultacie na kamping w Norymberdze dotarliśmy o 23 w nocy uzyskując średnią prędkość 50 km/
godz. W odróżnieniu od poprzednich kampingów, gdzie wieczorem zapadała głucha cisza, tu było
jakoś wyjątkowo rozrywkowe towarzystwo. Imprezy, grilowanie, śmiechy, krzyki, muzyka z
samochodów. Rano obudziły nas krople deszczu i nieustający odgłos przypominający wielokrot-
nie wzmocnione brzęczenie roju pszczół. Okazało się, że trafiliśmy na tzw. volksfest i towarzyszą-
ce mu wyścigi samochodowe na pobliskim torze.

Wyruszyliśmy (tym razem autem) do centrum. Szkoda, że przelotne deszcze towarzyszyły
nam bez przerwy, bo centrum Norymbergi byłoby bardzo miłe do spacerów i włóczęg. Na koniec
ulegliśmy jeszcze jednej zachciance Oli i poszliśmy do muzeum zabawek. Ale trzeba przyznać , że
i dla nas była to ciekawa ekspozycja.

Wieczorem przejechaliśmy się jeszcze na rowerach po terenach wokół kampingu opanowa-
nych przez tłumy piknikowiczów z wspomnianego festynu. Kiedyś tereny te były natomiast
widownią hitlerowskich zlotów i parad.

W niedzielę rano rozpoczęliśmy powrót do domu.
Jacek

TO BÊDZIE
DZIEÑ DZIECKA

4 - 5.06.2000 Olsztyn
Dzień Dziecka odbył się zgodnie z przyję-

tymi w tym roku założeniami (czyli bez zało-
żeń) i chyba wszyscy byli zadowoleni.

Redakcja postanowiła wypróbować świe-
żo zakupiony pojazd dwuś ladowy i w związ-
ku z tym wykonała w sobotnie popołudnie
wraz z rodziną oraz Wolińskimi i Anią Siudut
trasę rowerową (ok. 25 km). W drodze powrot-
nej spotkaliśmy Jelona z Maćkiem – jadących
również na rowerach ze stacji w Poraju.

Pogodny wieczór spędziliśmy przy ogni-
sku, gitarze, piwie i opowieściach. Nie zabra-
kło ujawniania mało znanych i bardzo osobi-
stych szczegółów. To jednak niech pozostanie
do wiadomości obecnych.

W niedzielę jedni poszli zwiedzać skałki i
jaskinie, inni wspinać  się. My podjechaliśmy
na rowerach pod zamek, a po jego obejrzeniu
pojechaliśmy przez Zrębice do Potoku Złote-
go. Tam obejrzeliśmy źródła Wiercicy i Bramę
Twardowskiego i wróciliśmy ok. 15.00 po 50
km trasie na kamping w Olsztynie. Po drodze
byliśmy w kontakcie (choć słabym bo wystę-
powały braki zasięgu) z Nowym, z którym w
rezultacie nie spotkaliśmy się mimo, iż krążył z
rodziną na rowerach w okolicy.

W imprezie wzięli udział: Gintery (2+1),
Siuduty (2+1),Wolińscy (2+2), Franke (2+2),
Franke (1 + 2), Ryś (2 + 2), Zielańscy (2+3),
Żaby (2 + 1), Jelon (1 + 1), Jamniki (2 + 3).

W sumie 18 osób dorosłych + 18 dzieci.
Redakcja

50 lecie KLUCHY
11 lipca prof. Krzysztof "Klucha" Kluszczyński – członek honorowy SKPG oraz AKT Watra

ukończył równe 50 lat. Z okazji jubileuszu 15.07 odbyła się uroczysta impreza urodzinowa w
zajeździe "Dębina" w Żywcu. Uczestniczyło w niej ponad 60 znajomych i przyjaciół jubilata z
kręgów rodzinnych, naukowych oraz turystycznych. Wśród wielu prezentów była m.in. hulajnoga
w wersji profesional, "czwarty filar" w postaci zabytkowego, klawiszowego instrumentu muzycz-
nego, sztylet z pochewką. Były też występy dedykowane jubilatowi. Poloneza na keybordzie
wykonał sam rektor Akademii Muzycznej. Wspaniałego jadła było natomiast tyle, że nie sposób
było nawet spróbować wszystkich specjałów. Późnym wieczorem impreza przeniosła się do
chałupy brata Kluchy w Pewli, gdzie była kontynuowana prawie do rana.

Redakcja

] SKPB Warszawa otwiera nową bazę namio-
tową w Regetowie przy zejściu czerwonego
szlaku z Rotundy.
] W dniach 13.08 - 26.08. będę (z Gunią)
prowadzić bazę namiotową w Radocynie. Za-
praszam wszystkich serdecznie do odwiedze-
nia mnie i Beskidu Niskiego.  Będzie nam bar-
dzo miło – Paskuda.
] 5.08 jak podaje webmaster w i-necie: odbę-
dzie się uroczyste rozbrojenie ostatniej (i naj-
starszej) Rakety na Śląsku.Uroczystość odbę-
dzie się o godz. 16 w kościele pw. Świętej Rodzi-
ny przy ulicy Chorzowskiej w Gliwicach. Roz-
brojenia dokona Lidia Homel. Agencje milczą o
losie rozbrojonej głowicy Raketowej. W związ-
ku z tym pierwsze miejsce na kołowej liście ran-
kingowej zajmie Radek.
Jak donoszą  strony układu rozbrojeniowego,
wieczorem 12 sierpnia w posiadłości Wiewióra
w Zawoji rozpoczyna się utylizacja materiałów
niebezpiecznych pozostałych po rozbrojeniu.
Strony zapraszają. Warunki polowe. Szczegóły
w sztabie operacji.
] 22.08 Spotkanie wakacyjne.
] 5.09 Pierwsze zebranie powakacyjne.
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Powsta³ OW SKPG
Dnia 8 sierpnia 2000 roku w Nowej Iwicz-

nej przy ul. Czereśniowej 7 odbyło się zebranie
Grupy Inicjatywnej Oddziału Warszawskiego
SKPG Harnasie w składzie: Tomaszek Piasec-
ki (warszawiak napływowy), Przemek Siuda
(warszawski pracownik kontraktowy), Rysiek
Antonik (warszawiak na czas określony – ina-
czej delegacyjny), Tomek Dygała (warszawiak
prawdziwy). Grupa spotkała się oczywiście
we wtorek, co prawda o 19, ale ustalono, że
jest to godzina 17 Czasu Warszawskiego, tak
więc termin zebrania był jak najbardziej prawo-
mocny.

Grupa Inicjatywna postanowiła powołać
do życia OW SKPG, na razie w składzie jak
wyżej plus Zygmunt Ryś (nieobecny uspra-
wiedliwiony).Co prawda Nowy nie spełnia
kryterium stałego zamieszkania lub zatrudnie-
nia w Warszawie, jednak z uwagi na to, że do
Warszawy ma tylko jeden przystanek pocią-
giem (Intercity Górnik), ma on status Członka
Podmiejskiego OW SKPG. Celem inicjatywy
jest umożliwienie uczestnictwa w zebraniach
SKPG osobom, które z przyczyn rodzinnych i
zawodowych nie mogą pojawiać się regularnie
na zebraniach gliwickich.

Zebranie rozpoczęto rozpaleniem watry
po warszawsku (t.j. grilla) a następnie upiecze-
niem pstrągów złapanych własnoręcznie w
górnej części przełomu Auchan. Pstrągom to-
warzyszyły też kotlety (górskie oczywiście) i
sałatka z warzyw uprawianych ekologicznie
przez Tomaszka przy jego bacówce.

Następnie omówiono bieżące zagadnienia
turystyki górskiej i przewodnictwa (nie tylko
górskiego). W wyniku dyskusji nad topografią
Warszawy stwierdzono, że o ile Tomek Dyga-
ła ma w tym zakresie na pewno wiedzę na po-
ziomie I Klasy, a Tomaszek klasy III, to Nowy
i Przemek są co najwyżej kursantami. Kierow-
nika kursu chwilowo jeszcze nie wyznaczono.

W ostatniej godzinie spotkania przepro-
wadzono zajęcia praktyczne z nawiązywania
łączności w warunkach zagrożenia. Wobec za-
grożenia Tomka Dygały niezdążeniem na po-
ciąg do domu, nawiązano łączność telefoniczną
z jego Żoną. Chodziło o to, by Żona nie rozpo-
czynała niepotrzebnie akcji ratunkowej. Po na-
wiązaniu łączności i przeprowadzeniu emocjo-
nujących rozmów, zespół trójkowy odprowa-
dził jeszcze Tomka na stację w Nowej Iwicz-
nej, gdzie po zaaplikowaniu środków wzmac-
niających ułatwiających mu przetrwanie drogi
powrotnej, udał się on w trudną podróż do
domu. Pozostali zaś kontynuowali bacowanie
u Tomaszka.

Następne zebranie odbędzie się najpraw-

dopodobniej 16 września. Silne zainteresowanie wyrażał już nieobecny poprzednio Zygmunt
Ryś. Głównym tematem będzie kwestia przyjęcia do OW Stasia Krawca, z tytułem Członka
Honorowego (wtajemniczeni wiedzą, dlaczego).

Wszystkich chętnych do przyłączenia się do zebrań OW prosimy o kontakt e-mailowy
(wszyscy członkowie są dostępni przez Internet). Zebrania odbywać  się będą na razie raz w
miesiącu.

Przemek

O TYM, JAK ZORGANIZOWAÆ
 “SPOLOČNÝ VÝSTUP NA KRÍVAŇ”

(wspomnienie sprzed lat dwóch)
Było tak: Staszek uparł się, żeby zaliczyć Krywań. Ten „normalny” – czyli tatrzański. Ponow-

nie, po rocznej przerwie, spotkaliśmy się w Jasenskej dolinie u stóp Wielkiej Fatry. W Wielkiej
Fatrze, jak wiadomo, gór bez liku, ale Staszek naparł się na Tatry ! Milan, nasz gospodarz z Chaty
„Kaška”, skwitował pomys ł krótkim „Ooo!”, w którym jednak brzmiała wyraźna aprobata dla
Staszkowego pomys łu. Najpierw miało to być w środę, ale w końcu stanęło na czwartku. Szczerze
mówiąc, nawet mi to pasowało, bo nigdy jeszcze na tej narodowej górze Słowaków nie byłem we
czwartek (zresztą, w środę, wtorek itd. – również), więc pomarudziłem tylko troszeczkę (tak dla
zachowania pozorów!) i zabrałem się za kompletowanie manatków.

Rano spakowaliśmy się do dwóch autek: Staszek z dwójką dzieci, Danusia (jego siostra) też z
dwójką – no i ja, tylko z Michałem – i z żoną. W sumie 9 sztuk. Szybciutko pokonaliśmy przełom
Wagu, następnie odwiedziliśmy kilka wiosek u podnóży Niskich Tatr (to nagroda za uczciwość,
tzn. niejeżdżenie autostradą bez wykupienia nalepki!), po czym normalną drogą przez Lipt. Miku-
laš i Podbanské dotarliśmy na parking pod Chatą kpt. Rašu. Miła pani skasowała nas – o ile dobrze
pamiętam – na równą „stówę od bryki” i już mogliśmy ruszać w góry. Wprawdzie na parkingu stało
już z dziesięć innych pojazdów dwuśladowych, ale wówczas nie wzbudziło to jeszcze we mnie
żadnego podejrzenia.

Na samym początku odstawiliśmy numer w stylu: „Pomyśl o tych, co dobrym poszli szlakiem,
ale w złym kierunku...” – ale to temat na osobne wspomnienie. Po czym na czerwonym szlaku koło
chaty spotkaliśmy pierwszych ludzi, którzy najwyraźniej też wybierali się na Krywań.  Staszek –
organizator i główny motor całej imprezy – nic nie wspominał o tym, że ktoś  jeszcze ma iść z nami.
Ale niech tam ! Tatry słowackie nie takie małe, jak nasze i miejsca wystarczy dla wszystkich !
Powyżej Trzech Studniczek, już na zielonych znakach, wyprzedziliśmy jednak starsze małżeń-
stwo, a chwilę później nas wyprzedziło trzech młodych „szybkobiegaczy”: wszyscy najwyra-
źniej wybierali się w tym samym kierunku, co my! Przy odboczce do partyzanckiego schronu
kolejna trójka. Staszek sprawia wrażenie trochę zaskoczonego. Wyżej – dwójka Polaków, następnie
starszy pan „chwalący Boga za każdy kolejny dzień” (co za pogoda ducha !) i jeszcze z dziesięć
innych osób. Jednych my wyprzedzamy, inni wyprzedzają nas. Słonko zaczyna przygrzewać,
chłopcy wyrwali do przodu, dziewczyny wloką się w tyle. Staszek wyraźnie unika mojego wzro-
ku...

W siodełku za Grúnikiem odpoczynek. Pogryzam „Prince Polo”, liczę mijających nas ludzi
(dziadek z laską, małżeństwo z grubą córką, czwórka młodzieńców w szortach, pani w kaloszach
i koronkowym, bieliźnianym staniku, kolejni zdyszani „szybkobiegacze” itd...) i zastanawiam się,
jak on to zorganizował ? Żeby tylu ludzi umówić na jeden dzień ?!

Nad ciekami wodnymi, które przecina ścieżka, kwitnie miłosna górska i ciemnym lazurem
błyskają kwiaty tojadów. Jednak czym wyżej, tym mniej kwiatów, a więcej ludzi. Szlak nie wiedzie
dziś , tak jak dawniej, wprost na Dexnerovo sedlo, lecz prowadzi nieco dłuższą, ale przyjemniejszą
drogą: grzbietem przez Mały Krywań. Tu, od zbiegu szlaków zielonego i niebieskiego, zaczyna
być naprawdę ciasno. Pierwsi turyści schodzą już ze szczytu. Nie wyglądają mi na znajomych
Staszka. Podchodzimy więc powoli i – korzystając z faktu, że ten odcinek szlaku ułożony jest z
tutejszych kamoli w formie dość wygodnych stopni – rozglądamy się po bożym świecie. Szczegól-
nie atrakcyjnie wygląda Dolina Ważecka z Zielonym Stawem, ukrytym głęboko na jej dnie. I te
wspaniałe sterty głazów poza nią: Krótka, Ostra i Hruby Wierch.

Rzeczywistość ściąga nas za nogi na ziemię. Chłopcy pognali do przodu – chyba nie zabłądzą,
bo mieli nakazane iść cały czas w górę, a jak się skończy „w górę” – zaczekać. Dziewczyny
marudzą („długo tak jeszcze ?”). Hania i Danusia – zdychają gdzieś z tyłu. Ja utrzymuję się
pośrodku stawki. Staszek kursuje między nami. Ciekawe, co on sobie myśli...

Kończą się kamienne stopnie, a zaczynają partie dość upierdliwych, dachówkowato uwar-
stwionych skałek pod samym szczytem. Tu dopiero widać zagęszczenie: nie należy do rzadkości
kluczenie między schodzącymi już z góry turystami, zaś w niektórych miejscach powinno by się
postawić chyba sygnalizację świetlną !

Wreszcie szczyt ! Wydawałoby się, że skoro tylu ludzi właśnie z niego schodziło, to powinno
tam być pustawo i cicho. Nic bardziej błędnego ! Na wierzchołku trudno znaleźć  miejsce do
przykucnięcia, nie mówiąc już o siedzeniu ! Zanim przypełzły chmury robię parę zdjęć (nawet
krzyż na szczycie pokazał się na moment między drgającym tłumkiem !) i w końcu lokuję się w
jakiejś rozpadlince, żeby coś przegryźć. Staszek zapada z drugiej strony skałki: coś mi się widzi,
że na tym wierzchołku, na wysokości dwa i pół kilometra nad poziomem morza, zaczyna sam
odczuwać coś w rodzaju klaustrofobii. No i dobrze! Po jaką cholerę umawiał się ze wszystkimi na
ten sam dzień ?

Zejście, według planu, niebieskim szlakiem. Znowu przeciskanie się między podążającymi w
przeciwną stronę – jak na schodach w GCH (gliwiczanie wiedzą, o co chodzi !). Dopiero na
Pawłowym Grzbiecie zrobiło się luźno. Chmury zniknęły i s łońce zaczęło świecić prosto w twarz.
Liptów wprawdzie mocno przymglony, ale po lewej piętrzy się grań Solisk, po której kiedyś
włóczyłem się ze ś.p. Edkiem Puchlerskim, i wywołuje wspomnienia...

Schodzę „nie spieszący się”. Oglądam szpaler młodych limb, sadzonych tu jakieś kilkanaście
lat temu i przy Jamskim Stawie wreszcie dopadam Staszka. „Raz kozie śmierć” – myślę i pytam się
go, jak zorganizował ów „spoločný výstup” na Krywań. Stasiu pomruczał coś, obserwując pływa-
jących w stawie dwóch narwańców, poczym jakby nigdy nic wziął się za smarowanie rohlików
pasztetem. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się ta jego skromność spodobała ! No, bo przecież
mógł wypiąć  pierś  do przodu i spoglądając gdzieś ponad moją głową rzucić (jakby od niechcenia):
„Wiesz, stary, Polak potrafi...”.

Mirosław Barański

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£OPO¯EGNANIE DARKA
2 sierpnia zmarł w wieku 34 lat Dariusz Płaszczyk.

Darek pojawił się w naszym Kole w 1984 roku. Jego wcze-
śniejsze kontakty z klubem speleologicznym „Studnisko”
działającym przy rybnickim PTTK-u oraz „opływowa”
sylwetka sprawiły, że szybko zyskał pseudonim „Ja-
mnik”, pod którym był bardziej znany. W maju 1985 roku
jako jeden z dwójki zdał w zerowym terminie praktyczny
egzamin przewodnicki. Dwa lata później wspólnie z przy-
szłą żoną uzyskał uprawnienia przewodnika beskidzkiego
PTTK. Jak każdy rasowy jamnik, Darek był wesoły, to-
warzyski, aktywny i powszechnie lubiany. Jeździł wszę-
dzie, gdziekolwiek i kiedy tylko było to możliwe. Całe jego
życie związane było z turystyką i dziedzinami jej pokrew-
nymi. Pracował jako geodeta na kopalni „Budryk”, a
później na kopalni „Dębieńsko”. W 1990 roku był jednym
z pierwszych którzy odpowiedzieli na apel „by nie stać,
nie czekać  i wziąć swój los w własne ręce”. Najpierw, jak

sam mawiał, łącząc przyjemne z pożytecznym dostarczał w plecaku mapy i atlasy do be-
skidzkich schronisk. Z czasem jego firma zaczęła zaopatrywać księgarnie w regionie i stacje
benzynowe w całej Polsce. Mimo nawału pracy często organizował wyjazdy turystyczne, na
które – co było dla niego typowe – starał się prawie zawsze zabierać rodzinę. To fakty ogólnie
znane w naszym Kole. Miał również wielu przyjaciół w innych środowiskach. Działał spo-
łecznie w swej miejscowości i parafii kościelnej. Po powodzi w 1997 roku wraz z grupą
znajomych zorganizował spontaniczną zbiórkę i pomoc dla mieszkańców zalanych wiosek
pod Kędzierzynem. Jak większość  działań Darka akcja ta była przemyślana i dobrze zorgani-
zowana. Trafiła do konkretnych ludzi. Spotkania z nimi, wysłuchanie i ponowne wizyty,
często z drobnymi darami, były znacznie wartościowsze od anonimowego, a powszechnego
wtedy rozdawnictwa worków z odzieżą z ciężarówki. Kiedyś Darek zorganizował w swej
miejscowości pielgrzymkę do Częstochowy, trasą po Jurze (znów łącząc przyjemne z poży-
tecznym). Wszyscy uczestnicy, w tym starsze osoby, byli zadowoleni zarówno z treści
religijnej jak i turystycznej. Darek miał rzadki dar zjednywania ludzi w różnym wieku. Je-
szcze w połowie czerwca był z rodziną w górach Vtacznik. Wiadomość o chorobie była dla
niego samego zaskoczeniem, a jej przebieg dla nas wszystkich szokiem. Można ją przyrów-
nać do górskiego wypadku. Darek właściwie odpadł od życia. W imieniu żony chcemy tu
podziękować za dużą pomoc przy próbach leczenia naszym kolegom z Instytutu Onkologii
w Gliwicach, szczególnie Rafałowi Suwińskiemu.

 Na pogrzebie w jego rodzinnym Dębieńsku były tłumy ludzi, w tym sporo „Harnasi”.
Odszedł kochany mąż i ojciec, wzorowy pracodawca i prawy człowiek. Góry stoją tak jak
stały lecz dla nas, górskich przyjaciół Jamnika nie będą już takie same.

Witold Wolny (WW)
Redakcja pragnie tylko dodać, że Jamnik oddał wielkie zas ługi dla istnienia Mammuthusa,
będąc jego jednym z najhojniejszych sponsorów.

4 5.08 odbył się ślub Rakety natomiast 12.08
– odbyła się impreza weselna na Wiewiórzy-
sku. Było ok. 88 osób – w większości "stara"
Watra, ale też grupka Harnasi. Wśród prezen-
tów była m.in. skrzynia złota (wypełniona
monetami 1, 2, 5 gr) oraz maszynka do robienia
pieniędzy.
Namiotów na Wiewiórzysku stanęło tyle, że
jak ktoś stwierdził powstały trzy obozy: dol-
ny, górny i obóz pracy – czyli trwająca niemal
nieprzerwanie budowa nowego domu Wie-
wióra. Wiewiór obiecał zaklepać  rezerwację
przyszłej chałupy na jakąś harnasiową impre-
zę – obszerna sala imprezowa już prawie jest.
4 Akcja Letnia wypadła w tym roku wyjąt-
kowo mizernie. Poszły 2 obozy krajowe i to
oba prowadzone przez Radka, oraz obozy na
Słowacji w Rumunii i na Ukrainie.

HARNASIE NA WAKACJACH
4 Byłam na Słowacji – Strba, Lipt. Mikulasz,
Dolny Kubin. Nic specjalnie nowego nie zwie-
dzałam, raczej pokazywałam dzieciom rzeczy
przez siebie już dawno znane. Ale było bardzo
fajnie – pogoda świetna, tylko jeden dzień de-
szczowy.
Chodziliśmy trochę po Tatrach. Zanim ja doje-
chałam dzieci były z Markiem na Gerlachu, po-
tem byliśmy razem w Dolinie Złomisk, potem
ja z Maćkiem na Krywaniu, a Marek z Micha-
łem na wspinaczce na grani Solisk. Potem Ma-
rek pojechał do domu, a ja chodziłam z dziećmi
po Górach Choczańskich i zbierałam materiały
do przewodnika, który chcę w końcu napisać.
Po za tym basen w Besenovej, pływanie łódką
po Jeziorze Orawskim itd ...

Basia "Jelon" Zygmańska
4 My w ciągu tych 2 tyg.  byliśmy tydzień
na spływie Czarną Hańczą (godna polecenia
forma turystyki z małymi dziećmi jak się oka-
zuje, o ile nie leje) a potem 6 dni w Bieszcza-
dach, na sympatycznym polu pod Poł. We-
tlińską. Ku naszemu zdziwieniu Agata z nie-
wielkim tylko marudzeniem weszła na Tarnicę,
obie Połoniny, Smerek i Rawki. Odwiedzili-
śmy wreszcie Kremenaros (budują tam obelisk
trój-graniczny) oraz festiwal w Wołosatem -
niezła sceneria, koncert Wołosatek, Bez Jacka i
Wolnej Grupy Bukowiny.

Żaba
4 W drugiej części wakacji przypominałem
sobie nasze swojskie Beskidy – Niski i Bie-
szczady. Niski taki sam jak dawniej, tylko ka-
pliczki bardziej zdewastowane – w wielu brak
figur, a krzyże potłuczone i wstawione do
środka. Byliśmy na "paskudnej" bazie w Rado-
cynie i było bardzo fajnie – warunki prymi-
tywne, ale atmosfera prawdziwie turystyczna
– fajni ludzie, ciekawe znajomości, wieczory
przy ognisku.
Bieszczady natomiast jakby bardziej zadbane
ale i bardziej skomercjalizowane. Parkingi rów-
nież te górskie płatne 1,50 zł za godzinę, wstęp
do BPN 2,50 zł /dzień no i generalnie drogo.
Ale Połoniny stoją i kwitną na nich obecnie
łany goryczek trojeściowych.

Jacek Ginter
4 Jeże były na rowerach na Bornholmie.

W najbliższych numerach dłuższe relacje in-
nych Harnasi.

DZIECI NA WAKACJACH
W tym roku wiele z harnasiowych oraz około-
harnasiowych pociech spędzało część swoich
wakacji na obozach "Trzy światy" rzeszow-
skiej firmy Yes Travel. Były  na nim m.in. już
po raz kolejny dzieci od Siudów, Tomaszków,
a także Ola Ginter z kuzynką i kuzynem, Jasiu
i Maciek od Pieców, córka Henia Ciołka, córka
i syn Aśki Bełz (Masarczyk) (czy może ktoś
jeszcze ?). Obozy mają charakter przygodowy
z trzema bazami: "las", "woda" i "skała", biwa-
kowaniem w namiotach lub pod samodzielnie
zbudowanymi wiatami, dwudniowymi wypra-
wami w teren, nauką wspinaczki, orientacji i
poruszania się w trudniejszym terenie itp.
Obozy organizowane są na Mazurach i w Bie-
szczadach. Dzieci przyjechały zadowolone z
chęcią pojechania za rok.

] Tegoroczny kurs rozpocznie się 14.10, a
jego kierownikiem będzie Basia "Jelon" Zyg-
mańska. Program kursu i inne o nim informacje
dostępny jest w Internecie:
http://www.skpg.gliwice.pl/kurs/

Zgodnie z zapowiedzią Redakcja ma już pełny dostęp do Internetu. Aktualny adres e-mail'a do
pracy to j.ginter@amis.com.pl. Można też pisać na adres jginter@skpg.gliwice.pl lub tak jak
widzicie w stopce na adres pisma, który będzie niezależny od ewentualnych zmian innych adre-
sów: mammuthus@skpg.gliwice.pl.

SYLWESTER 2000
Redakcja zamierza zorganizować w tym

roku imprezę sylwestrowo – urodzinową.
Miejsce: Gorce, dol. Ochotnicy Jamne, kwate-
ry prywatne. Ilość miejsc 30 - 50 - zależnie od
wyników wizji lokalnej. Impreza obejmuje 2
noce 30.12 - 1.01. Cena noclegu ok. 15 zł. Chęt-
ni proszeni o zgłaszanie się do Redakcji ma-
il'em lub telefonicznie. Ponieważ jest już tro-
chę chętnych, więc proszę o szybkie decyzje.

XXXII ZBÓJNICKI ERG
30.09 – 1.10.2000 Stefanowa - Mała Fatra

Dla chętnych zapewniony jest dojazd i powrót
autokarem – choć nie będzie to autokarówka.
Organizatorem jest Wojtek "Buźka"Jamróz –
prezes. Wpisowe:
1. autokar i 2 noclegi – 100 zł (nieharnasie 110)
2. bez dojazdu i 2 noclegi – 80 zł
3. bez dojazdu i 1 nocleg – 60 zł.
Zapisy u prezesa do 20.09.2000 tel.dom: 327-
12-79 komórka: 0-603 119-595.
Wyjazd autokaru 29.09 godz. 18.00 spod
wydz. Automatyki w Gliwicach.

http://www.skpg.gliwice.pl/kurs/
mailto:j.ginter@amis.com.pl
mailto:jginter@skpg.gliwice.pl
mailto:mammuthus@skpg.gliwice.pl
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Październik 2000

XXXII ZBÓJNICKI ERG
29.09 - 1.10.2000 Stefanova

Przypomnijmy na wstępie jak doszło do
tegorocznego ERG-u. Otóż prawie do końca
roku akademickiego nie było wiadomo czy im-
preza w ogóle się odbędzie. Panowała ogólna
niemoc przejawiająca się w braku organizatora.
Dopiero na Podsumowaniu Półrocznym w Da-
nielce powstała SROE czyli Samozwańcza
Rada Ocalenia Erg-u i ustaliła miejsce, cenę
i organizatora. Z braku chętnych został nim pa-
nujący nam Prezes Wojtek Jamróz "Buźka".

W załatwieniu noclegów i autokaru mające-
go ułatwić dojazd i powrót pomógł Zbyszek
Machulik. Na początku września prezes podał
bliższe informacje oraz temat ERG-u, którym
miało być zbójnictwo.

Impreza odbyła się zatem i była chyba uda-
na. Przybyło ok. 65 osób. Również pogoda
dopisała nam znakomicie. Wprawdzie dosyć
wiało, ale było ciepło, słonecznie i bajecznie
kolorowo. Na łąkach kwitły natomiast całe łany
zimowitów.

W sobotę utworzyły się dwie trasy. Jedna
wybrała się przez Górne Diery na Rozsutec,
druga na Krywań i główny grzbiet Małej Fatry.

Najliczniejszą grupę uczestników zgroma-
dzili w tym roku Mirek i Jola Wolińscy, którzy
zaprosili ok. 28 osób – znajomych ze studiów
i z dawnych rajdowych tras, z którymi niegdyś
wspólnie jeździliśmy m.in. na ERG-i.

Wieczorna obiadokolacja i impreza rozpo-
częły się w restauracji w Stefanowej ok. godz.
19.00. Były konkursy teoretyczne dotyczące
znajomości zbójników. Były też zabawy ru-
chowe nieco mniej związane z głównym tema-
tem. Najdłuższy i chyba najweselszy był kon-
kurs polegający na wypowiadaniu zdania:
"Mój ptak nazywa się <nazwa ptaka>. A jak
nazywa się twój ptak ?" z zapałką trzymaną na
sztorc między zębami. Bezkonkurencyjni byli
w tym konkursie Cieć i Romek Michułowicz.
W sumie wygrała drużyna prowadzona przez
Redakcję, ale nagrody w postaci ciasteczek do-
stali wszyscy.

Potem nastąpiło śpiewanie, w którym do-
minowały stare i nieraz zapomniane hity – jako
że ERG zdominowany był przez Mamuty. Po
12.00 musieliśmy opuścić  lokal. Na tarasie

wypiliśmy jeszcze szampana za zdrowie Mirka, któremu dzień wcześniej wypadły urodziny
i rozeszliśmy się po kwaterach. Niestety brakowało dużej sali, w której możnaby kontynuować
imprezę. W niedzielę prawie wszyscy poszli w Dolne i Nowe, a niektórzy jeszcze w Górne Diery.

Z Harnasi udział wzięli: Maciej Wróblewski (twórca pierwszych ERG-ów), Ula Stojewska z
córką Martą, Zygmunt, Ania i Bogna Frankiewiczowie, Jola i Mirek Wolińscy, Tomaszki, Siudy,
Gintery, Jeże, Ciecie, Rakety, Turleje, Machuliki, Wadowscy, Kura oraz organizatorzy – Wojtek
Jamróz i Kasia Seweryn, a ponadto z osób znanych Redakcji – Aśka Sosna, Celina Guzek, Znojki,
Michułowicze, Jagiełki i inni.

Redakcja

KÄRNTEN IST SCHÖN - KARYNTIA JEST PIÊKNA
Urszula Stojewska

Ten slogan reklamowy uznałam za słuszny podczas mojego tegorocznego letniego pobytu
w austriackich Alpach. Konkretnie byłam z rodziną (mężem i córką) w części Karyntii leżącej
przy granicy włoskiej, na zachód od Villach. Ośrodkiem regionu jest Hermagor, urokliwe miastecz-
ko z pięknym, bardzo schludnym i kolorowym śródmieściem. Nie ma tu co prawda zabytków,
jako że ta część Karyntii należy do najpóźniej zagospodarowanych rejonów Austrii, ale i tak warto
odwiedzić Hermagor i połazić wieczorem po przytulnych knajpkach, popijając w niektórych
Villacher Beer.

Mieszkaliśmy w wiosce wczasowej Grafendorf, położonej na zboczach góry Reisskofel (ta
część Alp określana jest mianem Gailtaler Alpen), a z okien apartamentu rozciągał się wspaniały
widok na Karnische Alpen. Widok ten jest równie piękny latem i zimą – w tym roku w styczniu
byliśmy w tym samym rejonie i mieszkaliśmy w tym samym apartamencie. Trafiłam tu przez
Internet, stosując kryteria doboru:
- położenie – dogodny dojazd do centrum urozmaiconych tras narciarskich (to było kryterium
zimowe),
- cena apartamentu – umiarkowana, biorąc pod uwagę, że szukałam apartamentu dla 3 osób,
a o takie najtrudniej.

Dodatkowym atutem był basen kryty z sauną i masażem wodnym do dyspozycji gości. Zimą
byliśmy tak zachwyceni rejonem i jego atrakcjami, na których poznawanie po nartach nie było już
czasu ani sił, że postanowiliśmy wrócić tu latem. Nasz pobyt trwał 9 dni, w drugiej połowie
sierpnia. Pogodę mieliśmy przepiękną, temperatury w ciągu dnia około 30°C – nie na darmo ta
część Alp zwana jest „Sonnenalpe”, czyli Słoneczne Alpy. Na wstępie urlopu ustaliliśmy, że 5 dni
przeznaczymy na góry, a 4 dni na inne atrakcje.

Pierwszego dnia pojechaliśmy samochodem do Tröpolach, a stamtąd do Nassfeld, piękną
widokowo asfaltową drogą, wspinającą się na graniczną przełęcz. Tym samym znaleźliśmy się już
na wysokości 1400 m npm. Dalsze 500 m wysokości pokonaliśmy również bez wysiłku fizycz-
nego (choć  z niemałym uszczerbkiem dla finansów) za pomocą wyciągu krzesełkowego. Pewną
rekompensatą za wydane pieniądze było pojawienie się pod trasą wyciągu dwóch świstaków,
które widocznie do sunących górą krzesełek zdążyły się już przyzwyczaić . Z górnej stacji wycią-
gu w ciągu godziny weszliśmy na Gartnerkofel – piękny widokowo szczyt o wysokości 2195 m
npm. Dalej poszliśmy prowadzonym granią, przechodzącym na włoską stronę szlakiem, podzi-
wiając bogatą roś linność  alpejską i próbując odczytać objaśnienia na tablicach informacyjnych –
szlak stanowił jeden z odcinków Geo-Trail, czyli ścieżki geologicznej. Wróciliśmy do Nassfeld,
gdzie poszliśmy na oryginalne cappucino do Ristorante da Livio po włoskiej stronie granicy, nad
jeziorem Passo Pramollo.

Następną wycieczkę górską zaczęliśmy dojazdem do parkingu w Möderndorf, a celem wy-
cieczki był Garnitzenklamm, czyli wąwóz z niezliczonymi wodospadami i pionowymi ścianami
skalnymi. Muszę przyznać , że wąwóz robi duże wrażenie. To nie to samo, co przereklamowany
Silberkarklamm w rejonie Ramsau, w
którym już niektórzy z czytelników
Mammuthusa byli (ja też). Garnitzen-
klamm ma 6km długości i 500 m różnicy
poziomów. W przejściu pomagają klamry
(bardzo miejscami przydatne) i łańcuchy.
Po dojściu do końca wąwozu (1125 m
npm) postanowiliśmy nie wracać tą samą
drogą (tego chyba nikt nie lubi), tylko iść
dalej – i wyżej, czyli do Kühwegeralm
(1480 m npm), położonego na północ-
nym stoku znanego nam wcześniej szczy-
tu Gartnerkofel. Szlak prowadził lasem,
bardzo uciążliwą i bardzo stromą ście-
żynką. Można było też iść leśną drogą –
dużo wygodniej, ale i dużo wolniej. My szliśmy szlakiem i trochę dostaliśmy popalić, tym bardziej
że upał dawał się we znaki – ale za to jak nam smakowało piwo u celu!!! „Alm” tym się różni od
schroniska (Hütte), że jest czynny tylko latem. Jest to rodzaj naszej bacówki, można tam wypić
alpejskie mleko, zjeść wyrabiany na miejscu ser i inne domowe przysmaki, ale jest też piwo i cola.
Ceny – takie jak w dolinie, nie ma dodatku za wysokość. Po wypoczynku ruszyliśmy w drogę
powrotną – kilkanaście kilometrów szutrową drogą. O wiele ciekawiej byłoby iść  dalej i zejść do
Nassfeld, ale musieliśmy wrócić  tam, gdzie był zaparkowany samochód.

Kolejnym naszym celem był Reisskofel (2371 m npm). Wydawało się, że można tam będzie
dojść z Grafendorf w ciągu jednego dnia, stosując szlak skrótowy zaznaczony na mapie. No cóż,
skrót był „szewski”, tak stromy, że o szybkim tempie nie było mowy. Kiedy wyszliśmy na
grzbiet skąd rozciągał się widok na Reisskofel wiedzieliśmy już, że tego dnia o wejściu na szczyt
nie ma mowy. Z położonego na grzbiecie Jochalm (1554 m npm) do szczytu było 4 godziny,
a potem trzeba jeszcze wrócić. Więc posiedzieliśmy trochę, popiliśmy różnych napojów (jednym
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TO BY£O
4 19.09 slajdy Radka z obozu kursowego
i tłumny udział w zebraniu mamutów m.in.
Zinger, Wiesiu Malarz, Mirek Woliński, Boguś
Krztoń, Przemek Siuda (nie licząc tych którzy
stale bywają).
4 Rok temu został wprowadzony na kursie
wykład z historii Koła. Prowadząc go dosze-
dłem do wniosku, że ciekawiej byłoby prze-
prowadzić coś takiego na jakimś  wyjeździe,
w chatce czy przy ognisku z udziałem paru
wygadanych mamutów, którzy posnuliby tro-
chę opowieści. I taki właśnie wyjazd zrealizo-
wany został w weekend 24-25 września. Na
miejsce noclegu wybraliśmy już wcześniej cha-
łupę Żab na Roli Staszkowej, a w programie
wyjazdu znalazło się też przejście z Jordano-
wa przez Górę Ludwiki i Sidzinkę do Sidziny
i na miejsce imprezy. Bardzo malownicze oka-
zały się niepozorne górki między Sidzinką Mł.
a Sidziną (Góry Ostojowe, Góry Gronie).

W wieczornym programie prócz historii
Koła znalazł się również „wykład” z historii
piosenki turystycznej ilustrowany przykłada-
mi dźwiękowymi. Całość natomiast pełniła
rolę postulowanej już od dawna „imprezy kon-
dycyjnej”, na której kursanci mieli dotrwać do
4.00 nad ranem.

Z przewodników zjawili się: Wiewiór, Je-
lon, Siudut, J. Ginter, Nowy, Żaby, Cieć, Jeż,
Kolczasta, Paskuda, Kotlet. Kursantów było
ośmnioro z czego 5 zaliczyło imprezę w pełni.

Czy impreza udała się ? Moim zdaniem
było fajnie, ale mogło być lepiej. Myślę jednak,
że na bazie tegorocznych doświadczeń uda się
dopracować  scenariusz i zrealizować  go za rok
znacznie sprawniej i ciekawiej.

J.G.

D 12.10 Rozpoczyna się nowa edycja kursu
przewodnickiego, którego kierownikiem jest
Basia Zygmańska a pomaga jej Daniel Węcel.
Wykłady będą odbywały się w czwartki
o godz. 17 w auli B Wydz. Automatyki, Infor-
matyki i Elektroniki w Gliwicach.
D 14-15.10 Pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego.
D 14-15.10 Po raz pierwszy od wielu lat na-
sze Koło organizuje rajd studencki inaugurują-
cy rok akademicki: "Studenci-górom" z za-
kończeniem w Danielce. Do wyboru są trzy
trasy o różnych stopniach trudności, a na za-
kończeniu ma być  ognisko, wykład o "zastoso-
waniu półprzewodników w inżynierii gór-
skiej" oraz slajdy z Ukrainy i Rumunii. Więcej
informacji na naszej stronie internetowej
www.skpg.gliwice.pl oraz u Marcina Janika
– głównego organizatora (tel. 3315170 - po
21.00 celt@polsl.gliwice.pl ).

„Jeż jeszcze nie sika do torby”
– powiedziała Kolczasta gdy ktoś

porównywał charakter Jeża do kota
Klakiera.

TO BÊDZIE

„Olejarstwo dziwnie nam jakoś ucieka”
-  rzekł Radek rozpoczynając prelekcję o

olejarstwie właśnie.

Uprzejmie donoszę, że drugie spotkanie OW SKPG odbyło się, zgodnie z planem, 16.09.2000.
Uczestniczyli: Tomaszek, Zygmunt Ryś i ja. Tomek Dygała wykręcił się Bardzo Ważnymi Spra-
wami w pracy. Na zebraniu omówiono sprawy organizacyjne (harmonogram spotkań, sprawy
członkowskie, ERG), a następnie Tomaszek wygłosił prelekcję na temat Turcji, gdzie przebywał
na wakacjach. Prelekcja ilustrowana była zdjęciami, pracowaliśmy również z mapą terenu. Przy
okazji Zygmunt Ryś przypomniał sobie, że również był w Turcji, aczkolwiek nie pamiętał, czy w
wieku XVIII, czy w XIX. Po zażyciu Geriavitu odzyskał jednak pamięć i w ten sposób prelekcja
zamieniła się we wspominki z okresu archaicznego...

Nawiasem mówiąc opowieść  Zygi o jego miesięcznej podróży po Turcji (autostopem, bez
klimatyzacji, za 1,5 dolara dziennie!) zasługuje na to by stać się osobnym artykułem w Mammu-
thusie. Zyga - Twój ruch!

Przemek Siuda

z nich, ale nie jedynym, było mleko) i ruszyliśmy w dół. A na szutrowej, a potem asfaltowej
drodze, którą schodziliśmy, minęło nas kilka samochodów wiozących turystów wracających ze
szczytu. Tym samym staliśmy się mądrzejsi o nowe doświadczenie: nie należy się przejmować
faktem, że jakaś droga nie jest na mapie zaznaczona jako droga dla samochodów – jeś li prowadzi do
Alm lub do Hütte to da się nią jechać . Żeby wejść na szczyt Reisskofel i wrócić drogą okrężną
przez grań trzeba podjechać do Jochalm samochodem i stamtąd wejść na Reisskofel – a warto.
Dopiero wtedy taka trasa jest przyjemnością nawet dla wędrujących z rodzinami Mamutów i
Dinozaurów.

No i wreszcie ostatnia wycieczka – zamarzyło mi się przejście jakiegoś rozsądnego odcinka
głównej grani granicznej. Żeby to zrealizować trzeba było zapewnić sobie transport do miejsca
startu i powrót z punktu docelowego. Ponieważ nasza „grupa” liczyła 3 osoby, z czego jedna
niepełnoletnia i bez prawa jazdy, więc na kierowcę został jednogłośnie wytypowany mój małżo-
nek, a ja z córką wyruszyłam na trasę. Przeszłyśmy od Nassfeld do Rottendorfer Alm, a stamtąd do
Rottendorf, w sumie około 35km, z czego
23 w górach, a reszta to było zejście drogą
do miasteczka. Trasa była wspaniała i po
drodze żałowałyśmy tylko, że czas już
schodzić w dół, bo chciało się iść dalej. Za
to zejście – jak zwykle – dało nam popa-
lić. Z rozmów po drodze z turystami (jest
ich trochę, choć tłoku niema) dowiedzia-
łam się, że niektórzy stosują bardzo fajną
wersję dwurodzinną: jedna rodzina pod-
jeżdża samochodem do jednego punktu
(przeważnie do Almu), druga do innego,
po drodze spotykają się na trasie i wymie-
niają się kluczykami samochodowymi.
Całkiem rozsądne, prawda ?

No i kilka słów o pozostałych atrak-
cjach urlopu. W naszym pensjonacie były do dyspozycji gości rowery górskie, z czego skorzysta-
łyśmy obie z córką i dwa dni poświęciłyśmy na wycieczki rowerowe. Jeden dzień był „wodny” –
pojechaliśmy nad pobliskie Presseggersee, gdzie można było pływać w wodzie o czystości wody
pitnej i korzystać z licznych atrakcji, przeznaczonych dla dzieci małych, większych i całkiem
dużych. No i wreszcie jeden dzień naszego pobytu przeznaczyliśmy – korzystając z bliskości
granicy – na wycieczkę do Włoch. Planowaliśmy dojechanie aż do Adriatyku, jednak straszliwy
upał i postoje na trasie spowodowały, że dojechaliśmy tylko do Udine. Po drodze zwiedziliśmy
trochę: przepiękne miasteczko Venzone, z zabytkami z XII - XIV wieku, i Gemonę (XV w). A od
upału odetchnęliśmy w bardzo ciekawej i wartej odwiedzenia Grotte de Villanova (temperatura 10
– 12 symbol 176 \f „Symbol” \s 9C), w pobliżu Tarcento.

Na zakończenie kilka uwag na podsumowanie pobytu:
1. Rejon górski przepiękny, choć góry – jak na Alpy – niezbyt wysokie. Każdy znajdzie tu coś  dla
siebie – wspinaczka po trudniejszych szlakach szczytowych (II-III), łatwiejsze ale piękne wido-
kowo wędrówki szlakami turystycznymi.
2. Szlaki bardzo dobrze oznakowane, ale bez rozróżnienia kolorów – wszystkie znaki są biało-
czerwone, tylko strzałki na skrzyżowaniach i dobra mapa umożliwiają dotarcie do właściwego
celu.
3. Na skrzyżowaniach szlaków nie jest podawana żadna dodatkowa informacja o trasie – ani
długość w kilometrach, ani przewidywany czas przejścia. Podawane w niektórych punktach star-
towych czasy przejścia są mocno wyśrubowane (albo liczone bez odpoczynków).
4. Tylko jeden wyciąg krzesełkowy umożliwiający zdobycie wysokości stanowiącej dobry punkt
wyjścia na szczyt – Gartnerkofel. Wszystkie pozostałe (bardzo liczne) wyciągi – czynne tylko
zimą.
5. Dla nabrania wysokości korzystne jest podjeżdżanie samochodem (lub rowerem górskim – to
propozycja dla bardzo ambitnych) do położonych w dolinach lub na przełęczach schronisk -
bacówek. Jest to duże ułatwienie zwłaszcza w drodze powrotnej.
6. Nie można liczyć na powrót środkami lokomocji publicznej – doliną jeździ co prawda nawet
pociąg, ale bardzo rzadko, a ostatni autobus kursuje około godz. 17. Raz się na tym sparzyliśmy,
kosztowało mnie to dodatkowych 8 km przejścia poboczem szosy po samochód (reszta rodziny
czekała w knajpce na transport).
7. Świetny rejon na rowery górskie, dobrze przygotowane i oznakowane trasy rowerowe.
8. Możliwość uprawiana raftingu i trekkingu – to propozycja dla bardzo bogatych.
9. Bardzo sympatyczni i przyjaźni ludzie. Ja znam niemiecki, więc nie miałam żadnych proble-
mów językowych, ale moja córka po angielsku też się wszędzie umiała dogadać. Na szlakach
oprócz Austriaków sporo Włochów, Niemców w tym rejonie mniej, Polaków nie spotkałam
wcale.
10. Podróżujący z własnym dachem nad głową mogą skorzystać z nielicznych, ale bardzo dobrze
zagospodarowanych campingów, z których najefektowniejsza jest sieć Schluga – camping.

Urszula Stojewska (Bożek)

http://www.skpg.gliwice.pl
mailto:celt@polsl.gliwice.pl
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REDAKCYJNE REFLEKSJE POWAKACYJNE
Wieża katedry w Kolonii - ponad 130 m wysokości. Setki krętych schodów, że można dostać

zawrotu głowy, nie mówiąc o zadyszce. Wreszcie wydaje się, że jesteśmy, ale ... okazuje się, że to
jeszcze nie koniec. Kolejna seria osłoniętych siatką, metalowych schodów prowadzi nas jeszcze
wyżej. I wreszcie wychodzimy na ostatni dostępny poziom. Spojrzenie przez okienka robi spore
wrażenie. Myślę sobie o tych, którzy wchodzili tu nie po to, aby podziwiać widoki, ale po to by
wznosić tę potężną budowlę. Ilu spadło na dół ? I o tych, którzy wiele wieków temu opracowy-
wali technologię takiej budowy. Transport kamiennych bloków, wcześniej odpowiednio, wg pro-
jektu obrobionych i często misternie rzeźbionych. Jak musiał wyglądać taki projekt, a jak jego
realizacja np. system rusztowań – zapewne drewnianych – sięgających takiej wysokości ? Wszy-
stko to trudne do wyobrażenia. I fakt, że ta potężna budowa obliczona była na kilka wieków. Ci,
którzy ją zamierzyli i rozpoczęli nie mogli się nawet spodziewać zobaczenia końcowego rezultatu.
Człowiek – ta jakże mała wobec takiej budowli mrówka – jest bardzo dziwną istotą. A człowiek
sprzed tych kilku wieków – jak różnił się od nas ? I jak zarazem wiele miał z nami wspólnego.
Wszak wznoszenie gigantycznych konstrukcji – zarówno tych materialnych jak budowle, jak i
tych logicznych – jak wszelkiego rodzaju coraz bardziej skomplikowane teorie naukowe, towarzy-
szy nam od czasów starożytnych do dziś. I tak jak dziś budzi nasz podziw, choć czasem również
przerażenie ogrom wiedzy i informacji jaką człowiek zdobywa i gromadzi, skomplikowanie urzą-
dzeń, technologii, programów, tempo rozwoju i postępu, tak pewnie przed kilku czy kilkunasto-
ma wiekami podziw i przerażenie budziły u przeciętnego człowieka poczynania tych, którzy
wznosili kolosalne budowle – greckie, rzymskie, gotyckie, którzy pchali ten świat do przodu, w
nieznane. Oczywiście, że powstawały one z manii wielkości, pychy, próżności, oczywiście, że ci
którzy wykonywali „czarną robotę” narażeni byli na masę niebezpieczeństw, a wielu zapewne
straciło zdrowie lub życie. Ale zarazem powstały rzeczy wielkie i piękne, które dziś  podziwiamy
nie zastanawiając się nad tym komu przyniosły szczęście, a komu cierpienie.

***
Muzeum zabawek w Norymberdze zwiedzamy namówieni przez Olę. Okazuje się jednak, że

czasem warto obejrzeć nie tylko poważne galerie sztuki, ale też ekspozycje takie jak ta. Widzimy
masę przedmiotów służących przez wieki dzieciom do zabawy. Tak w zasadzie, to przecież
wśród przedmiotów wytwarzanych i wykorzystywanych przez człowieka są przede wszystkim
produkty do jedzenia, do ubrania, do zapewnienia bezpieczeństwa i właśnie do zabawy. No i
oczywiście cały arsenał środków do produkcji tego wszystkiego. A więc zabawki są wcale nie taką
małą i nieważną grupą – zwłaszcza gdy uwzględnimy zabawki człowieka dorosłego.

A zatem oglądamy te dawne i te bardziej współczesne zabawki. Od razu widać podział na
zabawki ludzi prostych i ubogich – wykonane często samodzielnie lub przez prostych rzemieśl-
ników oraz na zabawki ludzi bogatych – zupełnie inna tematyka, inne materiały i wykonanie.
Jedne ujmują swą prostotą, drugie wyrafinowaniem – np. kilkupiętrowe domki – pałace z częścio-
wym przekrojem w pełni wyposażonych wnętrz, z figurkami ludzi wewnątrz.

Przechodząc z sali do sali i z piętra na piętro powoli uświadamiam sobie jedną ważną cechę
tych prawie wszystkich przedmiotów. Niezależnie od czasów z jakich pochodzą są one zwykle
zminiaturyzowaną wersją rzeczywistego świata. W sumie zastanawiające. Człowiek tworzy ota-
czającą go rzeczywistość, po czym próbuje ją skopiować w zminiaturyzowanej skali. Miniaturo-
we domki, miniaturowe kolejki, miniaturki samochodów, zwierząt, ludzi (lalki), sklepów, narzę-
dzi, talerzy, filiżanek itd., itp. Małe przedmioty dla małych ludzi (dzieci). A może ten miniaturo-
wy świat jest wynikiem odwiecznego dążenia człowieka do stworzenia świata sztucznego, naśla-
dującego świat naturalny – może po to, aby dorównać  stwórcy ? Z tego dążenia zrodziły się m.in.
doskonalone przez wieki sztuki takie jak malarstwo czy rzeźba, dziś próbujemy tworzyć coraz
„mądrzejsze” komputery, sztuczną inteligencję, wirtualną rzeczywistość , klonowanie, inżynierię
genetyczną itp. Może więc świat zabawek jest jedną z realizacji takiego sztucznego, doskonałego
i dającego się sterować świata.

O KURSIE I NIE TYLKO
czyli ... co w Kole piszczy

Zakończył się kolejny kurs i jednocześnie
rozpoczął się nowy. Jak zdołaliście zauważyć
podczas lektury mammuthusów z ostatniego
roku, wyjątkowo dużo informacji i artykułów
dotyczyło właśnie kursu. Pisali bowiem o nim
Lekasz, Radek, Tomek Dygała, Basia Zygmań-
ska. Trzeba przyznać, że kurs był jak na ostat-
nie lata bardzo udany i bardzo solidnie prowa-
dzony przez Radka Trusia. Udało się też zaan-
gażować w wyjazdy kursowe inne osoby –
choćby wymienione powyżej. Rezultatem jest
niezły poziom zdających i 7 osób, które prze-
szły praktyczny (plus trzech spadochronia-
rzy). Rozpoczynający się nowy kurs prowa-
dzony przez Basię Zygmańską jest co prawda
jak na razie mniej liczny niż poprzedni, ale już
teraz widać  dużą aktywność Basi w propago-
waniu kursu i wyjazdów kursowych wśród
przewodników. Może to zaowocować więk-
szym udziałem co bardziej doświadczonych
kolegów w szkoleniu i lepszą integracją kursu z
Kołem czego wyraźnie brakowało w ostatnich
latach. Zapowiada się więc, że o tegorocznym
kursie będziemy mówić może nawet więcej niż
o zeszłorocznym – również na łamach MM.
Jak na razie odbyły się trzy wyjazdy (do Da-
nielki, do Lachowic i na Pietraszonkę), w
których uczestniczyło po kilkanaście osób. Po-
ziom jest zróżnicowany – są osoby już teraz
całkiem niezłe, są też początkujący. Mamy też
na kursie kolejnego potomka dwójki Harnasi.

O kursie, ale nie tylko o kursie mówi się
ostatnio dużo na internetowej liście dyskusyj-
nej, która stała się bardzo żywym forum wy-
miany poglądów i całotygodniowym prze-
dłużeniem zebrania. Pojawiają się tu zarówno
tematy ważne, wzbudzające często emocje jak i
błahe przekomarzania się czy nawet zagadki.
W tej chwili z listy korzysta ok. 15 osób. Jak
dołączyć do tego grona spytajcie najlepiej po-
przez e-mail Darka lub Jeża.

Bardzo ciekawą inicjatywą był zrealizowa-
ny ostatnio rajd studencki „Studenci – górom”.
Pomysł i realizacja należały w całości do Mar-
cina Janika (patrz MM62). Pomagali mu kole-
dzy z jego rocznika – Bogna, Kasia, Błażej i

inni. Zapowiadało się ok. 40 osób. Pewne kłopoty komunikacyjne spowodowały, że dotarło ok.
17. Nie jest to jednak zły wynik jak na pierwszą taką imprezę od ładnych paru lat. A i w porówna-
niu do innych zewnętrznych imprez organizowanych w ostatnich latach przez Koło jest to spory
sukces. Przyczyna ? Dobre założenia, przede wszystkim konkretny odbiorca – student i program
dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Imprezy takie mają być powtarzane co jakiś czas.
Nadzieję budzą też plany Marcina dotyczące przyszłorocznej akcji lato. To, że mówi się o niej już
teraz jest bardzo pozytywnym faktem.

W sumie kilka osób z poprzedniego rocznika, które już zaczęły działalność plus te 10, które
miejmy nadzieję otrzymają blachy na początku przyszłego roku powinno odświeżyć atmosferę w
Kole. Tak dużej grupy młodych Harnasi nie mieliśmy bowiem już od ładnych kilku lat. Miejmy
nadzieję, że zdołają oni dokonać kolejnej zmiany pokoleń i wziąć  leżące odłogiem sprawy w swoje
ręce. Jeśli dodamy do tego, że w dyskusjach bezpośrednich i internetowych pojawia się już teraz
temat przyszłorocznego ERG-u i kolejnego lecia (to dopiero i zarazem już za 2 lata), to można
chyba przypuszczać, że faktycznie coś drgnęło. Cóż pożyjemy – zobaczymy. A i my Mamuty
zróbmy coś , na co nas może jeszcze stać. Pozwalając działać młodym róbmy to, co należy do nas,
bo robić zawsze jest co. A na dobry początek spotkajmy się w jak najliczniejszym gronie na
Walnym.

Redakcja

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O
4 14-15.10 Pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego. Egzamin miał dość nietypową for-
mę. W piątek wieczorem spotkaliśmy się w
gronie Komisji w Danielce (dojechaliśmy sa-
mochodami). Kursanci mieli jechać pociągiem
w sobotę rano z Radkiem. My natomiast zo-
staliśmy rozwiezieni przez Kolczastą jednym
z samochodów do stacji w Ciścu, Milówce,
Milówce Zabawach i Rajczy. Przy pomocy
komórki skontaktowaliśmy się z Radkiem, do-
wiedzieliśmy się ilu kursantów zdecydowało
się na podejście i ustaliliśmy ilu ma wysiąść na
której stacji. A dalej było już standardowo.
Dwie grupy poszły przez Prusów, dwie przez
Suchą Górę. Spotkaliśmy się na Boraczej i
wspólnie doszliśmy przez Zapolankę do Ujsoł
i Danielki (jedna podgrupa zeszła do Rajczy po
samochód).
A w niedzielę zapakowaliśmy się w auta i zro-
biliśmy samochodówkę – z pilotowaniem
przez kursantów – tak jak w autokarze – do
Pewli Ślemieńskiej. Wyszliśmy na Baków, a
zakończenie i ogłoszenie wyników nastąpiło w
"Regionalnej" w Żywcu.
Zdawało 10 osób w tym 3 spadochroniarzy.
Jeden zdający wycofał się w sobotę wieczo-
rem. Zdało 7 osób.
Zdali: Tomek Rawski, Paweł Klajmon (Wzo-
rek), Ania Nahorniak (Ruda), Robert Ścibek,
Maciek Ogórek, Ania Żwirowska, Bartek Ci-
sowski. W Komisji byli: Żaba, Nowy, Maciek
Siudut, Jeż, Kotlet, Jacek Ginter.
4 14-15.10 Odbył się rajd studencki "Stu-
denci-górom" z zakończeniem w Danielce.
Zapisało się ok. 40 osób dotarło na zakończenie
17. Na zakończeniu były pokazy slajdów i
ognisko.
4 20-22.10 - pierwszy wyjazd kursu z nocle-
gami w Nieckulinie i Danielce. Było 17 kursan-
tów, a z przewodników Basia, Radek, Jacek,
Rafi, Bogna oraz 3 półprzewodników. Pogoda
rewelacyjna, z Muńcuła i Rycerzowej widzieli-
śmy niemal trawy na zboczach Tatr Zacho-
dnich.
4 28.10 w kaplicy na Okrąglicy odbyła się
msza za naszych kolegów, którzy zginęli w
górach. A po wtorkowym zebraniu odwiedzili-
śmy groby Piotra, Janusza (Dugiego) i Kasi na
gliwickim cmentarzu.
4 4-5.11 – drugi termin egzaminu praktyczne-
go. Podeszło trzech kursantów, którzy oblali I
termin tzn. Maciek Strzałkowski, Marcin Fall i
Przemek Wiktorczyk. W składzie Komisji zna-
leźli się Jacek Ginter, Jelon i Darek, a w nie-
dzielę dołączył Maciek Siudut. Trasa wiodła z
Żywca przez Grojec, Jastrzębicę do Jeleśni –
PKS do Koszarawy i na Lasek. Drugiego dnia
przez Koszarawski Groń do Huciska. Tym ra-
zem wszyscy zdali. Tak więc zapowiada się 10
tortów + 1 od Rady. Kotlet liczy na bitwę na
torty, natomiast Kajetan zapowiada, że da radę
zjeść nawet wszystkie.
4 Koło otrzymało oficjalnie stałe zezwolenie
na organizację kursów przewodnickich.

SPROSTOWANIE
Na liście obecności tegorocznego ERG-u

nie zostali wymienieni Bożena i Boguś Krzto-
niowie. Redakcja przeprasza za przeoczenie.

***
Volksfest w Norymberdze. Na terenach rekreacyjnych będących nota bene niegdyś miejscem

masówek hitlerowskich odbywa się ogromny masowy piknik. Namioty, samochody, motocykle,
stoliki turystyczne i inny sprzęt. Oczywiście z każdego samochodu inna muzyka. Piwo, wino no
i obowiązkowo grill. Póki co jest dość spokojnie, choć widać, że towarzystwo bardzo różne.
Trudno powiedzieć  jak będzie pod wieczór. Może nieco mniej spokojnie, ale co by to było w
przypadku takiego spędu u nas – można sobie wyobrazić. Niby fajnie, ludzie bawią się na świe-
żym powietrzu, mają tę namiastkę kontaktu z zielenią i przyrodą. Ale po co wszyscy w jednym
miejscu i czasie ? Jaki jest sens takich masówek czy tu, czy u nas, czy gdziekolwiek ? Mimo takiej
liczby ludzi nie ma tu bowiem żadnej wspólnoty. Każdy siedzi sobie w gronie 3, 4, 5 – ciu
znajomych, słucha swojej muzyki z samochodu, je swoje jedzonko i tak na prawdę po co mu ten
cały tłum ? Może, aby nie czuł się samotnie i obco. Może współczesnemu, przeciętnemu człowie-
kowi z miasta potrzebny jest tłum. Może czuje się w nim bezpieczniej.

I tak sobie myślę, że kiedy robimy jakąś dużą imprezę np. rajd i chcemy, aby uczestniczyło w
nim jak najwięcej ludzi, to jest to jednak coś innego. My chcemy jednak choć przez chwilę – na
zakończeniu, które jest nieodłącznym elementem każdej takiej imprezy – stworzyć jakąś wspól-
notę – poprzez wspólną zabawę, czy wspólne ognisko.

I tu doszliśmy do czegoś o czym chciałem też napisać. Ognisko, które coraz częściej zastępo-
wane jest w cywilizowanym świecie grillem. W zasadzie w cywilizowanym świecie nie ma już
ognisk. Pewnie ze względu na bezpieczeństwo i porządek. Niby drobiazg, a jakże istotna różnica
między tymi światami – przynajmniej dla nas. Nawet na typowo turystycznych szlakach dla
piechurów są wyznaczone tzw. „grillplace” z obudowanym miejscem na ogień i rusztem, a nie
miejsca na ognisko. Nie powiem, że nie lubię potraw z grilla, ale rzecz w tym, że przy grillu ... I
właśnie to słówko – „przy” czyli obok. Grill nie skupia ludzi wokół lecz obok, nie daje ciepła tylko
dym, nie daje światła i nie tworzy wspólnoty. I nawet gdy mówimy również „przy” ognisku, to
tak naprawdę siedzimy „wokół” niego, zwróceni twarzą do ognia i do współuczestników. Ognisko
jest naturalne, grill jest sztuczny (wymaga specjalnie przetworzonego opału i choć prostego, to
jednak urządzenia technicznego w postaci rusztu, nie mówiąc już o zaawansowanych akcesoriach
i środkach jak podpałki, mieszki itp.). I szkoda byłoby gdyby również u nas grill wyparł całkowi-
cie ogniska (np. w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, która ma zapędy do regulowa-
nia wszystkiego co popadnie ?). I gdyby trzeba było jeździć na Ukrainę lub do Rumunii, aby znów
posiedzieć przy prawdziwym, żywym ogniu. A wyobrażacie sobie może blachowanie przy gril-
lu ? Bo ja jakoś  nie. I to jest może ta różnica, jeśli ktoś jej jeszcze nie uchwycił. I nie chodzi tu o
rezygnację z grilowania, chodzi o ocalenie ogniska. Kto wie, może będzie trzeba wkrótce powołać
jakieś Stowarzyszenie Ocalenia Ognisk ?

***
I jeszcze jedna refleksja nie związana z tym konkretnym wyjazdem ani konkretnym miejscem.

Dotyczy ona natomiast naszych turystycznych spraw i zmian jakie zachodzą również w tej
dziedzinie. A myś li te zrodziły się gdy oglądałem sobie katalogi sprzętu turystycznego i sporto-
wego pozyskane w sklepie sportowym w Niemczech. Całkiem przyjemnie ogląda się te wszystkie
cuda techniki i technologii i kupiłby człowiek niejedną rzecz gdyby nie te ceny. Z drugiej strony
aby coś wybrać trzeba odbyć kolejne studia (tak jak ostatnio przy zakupie dowolnego towaru –
czy to będzie rower, czy lodówka, czy odkurzacz). Należałoby poznać materiały, ich właściwo-
ści, parametry, technologie i konstrukcje poszczególnych modeli butów, kurtek, plecaków, namio-
tów, śpiworów itd.

I w końcu mało brakuje, aby biedny człek osaczony tą ilością fachowej wiedzy doszedł  do
wniosku, że jeśli nie zaopatrzy się w te cacka, to nie ma po co wybierać się w góry. Na szczęście
nasze pokolenie pamięta czasy gdy używało się brezentowych plecaków i kurtek, wełnianych
swetrów, pionierek i benzynowych lub spirytusowych kocherów albo po prostu ogniska. I dało
się. Uciekamy bowiem w góry m.in. dlatego, aby uwolnić się od złożoności i skomplikowania tego
codziennego świata, aby zrozumieć, że da się żyć choćby przez kilka dni bez radia, telewizora,
lodówki, prysznica z ciepłą wodą, komputera itd. itp. Że starczą cztery ściany bacówki chroniące
przed wiatrem, watra dająca światło i ciepło, no i to co zmieści się w plecaku – trochę ubrania,
jedzenia. Tymczasem i tu w ten prosty świat wnosimy coraz to więcej techniki i technologii.
Oczywiście nie zachęcam do rezygnacji z dobrego sprzętu. Lepiej przecież mieć buty suche niż
mokre i śpiwór, w którym na pewno nie zmarzniemy. Nie dajmy się jednak zwariować. Sprzęt jest
ważny, ale nie on jest celem tej zabawy – jak by chcieli zapewne jego producenci. Bez majtek z
polaru czy innego rovylonu, bez goratexów i systemów termoaktywnych, (najlepiej z naszywkami
znanych firm), bez komórek i GPS-ów też się
da uprawiać turystykę – o przepraszam ostat-
nio mówi się chyba „outdoor” – choć pewnie
przyjdą wkrótce czasy kiedy nikt w to już nie
uwierzy.

Jacek Ginter

TO BÊDZIE
D 17-19.11 PIOSTUR w Andrychowie. Na
razie wybierają się tradycyjnie Siuduty, Redak-
cja i może ktoś jeszcze.
D 25-26.11 wyjazd kursu w Beskid Mały na
Potrójną.
D 30.11 Walne Zebranie odbędzie się
tym razem w czwartek o godz. 18 w auli B
wydz. Automatyki i Informatyki.
D 8-10.12 Przejście kondycyjne kursu -
szczegóły u Basi Zygmańskiej.
D 8-10.12  40-lecie AKT "Watra" w Zawoi.

Prezes powinien chodzić
w sztruksowych spodniach,
wyglądać jak Radek i mieć
ok. 60 lat – stwierdziły kursantki.
Obecny prezes jest wg nich stanow-
czo za młody.
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WALNE ZEBRANIE
Tegoroczne Walne odbyło się w nietypo-

wym terminie, w czwartek o godz. 18 a obrady
trwały do godz. 22. Ogólnie można powie-
dzieć, że upłynęło ono pod znakiem dość zma-
sowanej krytyki działania Rady i Prezesa. Pre-
zes z powodu kłopotów ze zdrowiem nie mógł
zresztą przybyć na zebranie.

Pod względem formalno – technicznym
było to pierwsze zebranie multimedialne – jak
zauważył Nowy – pełniący rolę przewodni-
czącego. Był bowiem notebook, rzutnik kom-
puterowy, bezprzewodowe nagłośnienie, ale
również ... tradycyjna  tablica, która początko-
wo wygrywała pod względem niezawodności i
szybkości ze współczesną techniką. Sprawo-
zdania Rady i Komisji były w trakcie ich czyta-
nia wyświetlane na ekranie – choć okazało się,
że wersje czytane różnią się nieco od wyświe-
tlanych. Po głosowaniu pojawiły się na ekranie
wyniki z komputera w postaci wykresów s łup-
kowych, a w trakcie przerwy można było obej-
rzeć  nasze strony internetowe.

Żywe reakcje wywołało wyjątkowo ob-
szerne i jak zwykle nie pozbawione elementów
humorystycznych – choć jak zaznaczono wy-
jątkowo nie skopiowane z poprzednich
sprawozdań – sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej czyli Rakety, Ciecia i Jeża. Komisja
krytycznie oceniła ostatnią kadencję, a na ko-
niec nie wniosła ani wniosku o udzielenie ani o
nieudzielenie absolutorium.

Natomiast do nowej "rady tysiąclecia,
która mogłaby wprowadzić  Koło w XXI wiek"
KR zaproponowała sensacyjny skład, który
przez parę godzin wisiał zresztą na stronie in-
ternetowej: Jacek Ginter jako prezes, Radek -
jako v-ce ds szkolenia, sekretarz Bogna Fran-
kiewicz, skarbnik Jaros ław Jeziorski, czł. ds.
imprez Zbigniew Machulik, czł. ds. Akcji Lato
Marcin Janik, czł. ds. mediów Tomasz Dygała.

Po wnioskach z sali głosowaliśmy osobno
nad absolutorium dla Rady i osobno dla Preze-
sa. W rezultacie Rada uzyskała absolutorium, a
Prezes nie. Postanowiono w związku z tym
jako konsekwencję nie zaliczyć Prezesowi tej
kadencji do osiągnięć przewodnicko – organi-
zacyjnych i udzielić mu upomnienia.

Niewątpliwie na zły obraz działania całej Rady znaczący wpływ miały kłopoty zdrowotne
Wojtka. Niestety, z powodu braku informacji na ten temat mało kto zdawał sobie z tego sprawę.
Brak przepływu informacji był zresztą podstawową przyczyną tak złego obrazu działania Preze-
sa i Rady. Począwszy od informacji kto ma klucz od klubu i kto ma poprowadzić zebranie, a
skończywszy na tak istotnych sprawach jak kto jest kierownikiem ERG-u. Szkoda, bo może gdyby
te sprawy – tak przecież łatwe do rozwiązania nawet na odległość były lepiej realizowane, to
ogólne wrażenie byłoby dużo lepsze. Bo tak jak stwierdził Sławek – właściwie mimo oporów –
podstawowe sprawy  takie jak ERG czy Akcja Letnia w końcu doszły do skutku.

I wreszcie najważniejszy moment Walnego – wybory nowych władz. Tym razem wyniki były
prawie jednogłośne. A oto one:

Prezes:  Iza "Smok" Włodarczyk
Rada: V-ce Prezes ds. szkolenia Jarosław Knap,

V-ce Prezes d/s Akcji Lato Marcin Janik,
Sekretarz, informacje, marketing Bogna Frankiewicz,
Skarbnik, magazynier Radosław "Rado" Gębarowski,
Imprezy, reklama, promocja Błażej Gorzolnik,
Doświadczenie i zdrowy rozsądek Maciej Siudut.

Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie.
Miejmy nadzieję, że nowa Rada wyciągnie wnioski z błędów popełnionych w poprzedniej

kadencji, a osoby które zaczęły całkiem pozytywnie działalność, lecz nie zdążyły w pełni pokazać
możliwości jak Marcin, czy Błażej – wniosą wiele ciekawych pomysłów i nowe podejście do wielu
spraw. Na to liczymy wszyscy. Redakcja znając nastawienie grupy aktywnych mamutów może
zapewnić poparcie i zadeklarować pomoc i chęć udzielenia wszelkich rad z naszej strony. Wszy-
stkim nam bowiem zależy chyba, aby Koło działało lepiej.

Redakcja

Relacja Maćka ze spływu kajakowego na Narwi najpierw dojrzewała długo u autora, a potem czekała w zasobach
Redakcji na podwójny numer, dzięki któremu może się ukazać w całości. Wprawdzie za pasem mamy zimę, ale
za oknem wiosenne temperatury, więc powróćmy na chwilę do z ielonych, wiosennych krajobrazów płn. wsch.
Polski.

NAREW RIVER'99
czyli powieść – rzeka MSiuduta

Czy przewodnik górski, studencki zresztą, musi w wolnym czasie chodzić ? I to chodzić po
górach ? Otóż NIE MUSI, co przeczuwałem już dawno, zwykle wtedy, gdy akurat JEŹDZIŁEM
na nartach (ale to jednak w górach), lub WSPINAŁEM SIĘ (też w górach !). Właśnie zbliżał się
wyjątkowo_długi_weekend (9-dniowy, przełom maja i czerwca), postanowiłem więc na przykła-
dzie własnego organizmu potwierdzić  tę śmiałą tezę.

A ponieważ przewodnik górski, studencki zresztą, tak W OGÓLE TO MUSI, więc nie zale-
głem bezwładnie na tapczanie, nie oparłem wzroku na ekranie telewizorni, lecz wraz z innymi
dziwadłami wybrałem się na przemierzanie przestrzeni powoli i nie optymalnie. Jednym słowem
na Narew – kajakiem.

Imprezę dla przyjaciół i nie-wrogów zorganizowały legendarne Piszanki, niegdysiejsze ucze-
stniczki naszego kursu przewodnickiego. Teraz Ewa-Piszanka (Piszanka Właściwa lub PIPI-
SZANKA) wraz Alą-Piszanką (Piszanka-Krasnystawianka lub KRAPISZANKA) stworzyły
Biuro Turystyczne i przy naszej pomocy testowały szlak wioślarski, który latem miał już przy-
nieść zyski!

W składzie ekipy, prócz wspomnianej Krapiszanki (kierowniczka spływu) i trzeciej Piszanki
Eli (Piszanka-Pabianiczanka lub PAPISZANKI) znaleźli się tak wytrawni wioślarze, jak Raketa i
Żabowy, tak wszechstronna osoba, jak Szalonka (przewodnictwo, wspinanie, żeglarstwo, sporty
walki, konie, rowery, narty, botanika), tak dobrze rokujący do SKPG i do kariery naukowej mło-
dzian, jak Szalonek (właściwe) vel Ryzyk-Fizyk (niewłaściwe), czyli Rafał, brat Szalonki. Jeszcze
Nowy Tomek Szalonkowy (też niegdysiejszy kursant SKPG), jeszcze Wiewiórka, jeszcze kole-
żanka Ali ze studiów i wreszcie Ania zwana Maćkową Rudą (wios łowała już w ubiegłym roku. z
„Watrą”), Kuba – Kudłate Jajo i niżej podpisany. I Kicica Austriaczka, czarna, leniwa, piękna, lecz
hydrofobowa.

SOBOTA. Od świtu pędziliśmy w kierunku tej Narwi. Za Warszawą (ominiętą łukiem...)
dyspozycje via komórka skierowały nas ku Puszczy Białowieskiej i miejscowości Narewka. Krót-
ka przerwa „na sikundę” w nizinnym lesie dała do myślenia. Bo mimo braku mokradeł i wczesnej
pory atak komarów był tak straszliwy, że każdy po powrocie z gąszcza drapał się zapamiętale.
Dziewczyny w co inne, niż ja i Kuba. Cóż, różnice płci...

Wreszcie Narewka leżąca nad Narewką. Równiny, parę chałup, mały plac z handlującymi
sąsiadami ze wschodu (tenisówki po 10 PLN!). I jaz (nie „jazz” !), przy którym widzimy ekipę.
Więc rozpakowanie, długotrwałe przygotowania, jedzonko, piwo n-zwielokrotnione. Troje kie-
rowców odwozi w tym czasie auta do końcowego punktu spływu.

Ala zarządza, organizuje, przydziela okręty załogom. Poza tą procedurą pozostają prywatne
okręty: żółty krążownik Rakety, smukła, plastikowa jedynka Ali i mój dymany, czeski krążownik,
ochrzczony internacjonalnie brzmiącym imieniem „Gummiboat” (wymawiać: „gumibołt”).

Wrócili kierowcy, więc odpływamy, bo zrobiło się dosyć późno. Żabowy przerąbał siekierą
(to taki typowy sprzęt wioślarzy) zwalone drzewo zagradzające koryto. Zdeprymowany brunat-
nym kolorem wody i podejrzaną pianą wirującą na jej powierzchni w pobliżu jazu ostrożnie
stąpam po dnie. Wolę przeholować okręt na piechotę przez gąszcz gałęzi. Jak będzie dalej? Czy
kajakowe zamierzenie nie zakończy się zbyt szybko przy akompaniamencie syku przebitego
okrętu ?

Płyniemy. Niskie słońce daje po oczach, rzeczka rwie do przodu niczym górski potok. Zresztą
taką też ma szerokość. Wysokie brzegi skutecznie ograniczają perspektywę na boki, do przodu
widać też tylko na jeden zakręt. Ciągnę „z krzyża”, porównując śmigłość  gumibołta z pozostałymi
kajakami. I już widzę, że spływ polepszy mi kondycję...
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Ujechaliśmy podobno kilkanaście kilometrów, z każdą chwilą bardziej oślepieni niskim s łoń-
cem i obklejeni ogromnymi owadami, które w seksualnym zapamiętaniu parami spadały do wody,
do kajaków i na nasze spocone ciała  Po zmroku wydostaliśmy się na brzeg. Nie  było to łatwe, bo
zamiast nadrzecznych, złotych piasków napotkaliśmy mazisty muł przemieszany z plackami
krowimi. Jednak wreszcie okręty stały w trawie, zaś wszyscy nerwowo wydobywali odzież i
chemikalia przeciw komarom. Ach! jak te słodkie maleństwa cięły. Na zmasowany atak nie pomo-
gła chemia, nie pomógł dym ogniska. Zresztą gdy już zapłonęło, każdy pokryty był oceanem bąbli
i drapał się w najdziwniejsze części ciała.

Po obiado-kolacji rozwinęła się niewielka impreza. Przy naszym ogniu przystanął powracają-
cy z pracy tubylec, który z uroczą, kresową śpiewnością wyjaśnił, że jest strażnikiem tego odcinka
rzeki, więc możemy bez przeszkód ... kłusować. Co prawda nie mieliśmy wędek, ale i tak oświad-
czenie to potwierdzało legendarną gościnność  mieszkańców owych ziem.

NIEDZIELA. Śniadanko na dnie obróconego „do góry nogami” kajaka trwało krótką chwilę, a
mimo to kanapki błyskawicznie straciły apetyczny wygląd. Nadchodziły dni upalne, co jeszcze
miało dać się nam we znaki.

Wodowanie, wiosła – i w drogę. Ania z Szalonką zostały na końcu, by poopalać zbladłe przez
zimę wypukłości. Co jakiś czas musiały jednak przysłaniać wszystko, by stojący cicho wędkarz
nie wrzasnął z ... zaskoczenia, płosząc tym samym swój obiad.

Od skrzyżowania Narewki z Narwią ruszyliśmy pod prąd, by jeszcze tego dnia osiągnąć
podnóże zapory wodnej trzymającej Jezioro Siemianówka. To był naprawdę ciężki dzień. Zainsta-
lowałem w okręcie płetwę sterową by lepiej utrzymywać kurs. Rzeka wykonywała wariackie
serpentyny wśród łąk podtapianych w czasie wysokich stanów. Ląd porastały wodne zarośla, tu i
ówdzie przecięte wędkarską ścieżką. Brak śmieci wskazywał na początek sezonu lub bezludność
okolicy. Albo zacofanie cywilizacyjne i związaną z tym niską produkcję odpadów.

Przerwa drugo-śniadaniowa wypadła obok mostu z lokalną drogą. Asfaltem pokryto tylko
most, dalej były malownicze wertepy. Pobliska wioska posiadała sklep, więc większość ekipy
udała się po radość czynienia zakupów. Przynieśli jakieś  produkty spożywcze, a nawet piwo. Ja
w tym czasie ostrożnie oglądałem czarnego konia pasącego się wśród łąk, zaniepokojony zbytnim
– jak mi się wydawało – zbliżaniem się Wiewiórki do tego STRASZNIE DUŻEGO ZWIERZA-
KA. Jednak Wiewiórka, zakochana od zawsze w koniach, nie została zjedzona ani stratowana
mimo, że głaskała, poklepywała i obejmowała tego POTWORA.

Ruszyliśmy dalej, oczywiście nadal pod prąd. Ekipa rozciągnęła się na trasie. Płynąłem blisko
kajaka z trzema stworzeniami: Kubą, Wiewiórką i Kicicą. Przy jednej z patelni, jakie rysuje mean-
drująca rzeka usłyszałem blisko głosy. To wyprzedzająca nas obsada któregoś kajaka zza kilkuna-
stometrowego pasa lądu zachęcała, by przerzucić kajak wierzchem czyli lądem. Bo wodą jest ze
300 metrów. Pomagając sobie wzajemnie zrobiliśmy tą jedyną w swym rodzaju fuzję turystyki
kajakowej i pieszej. Przy okazji zwilżyłem sobie całą nogę, wpadając do wody. Wściekłem się na
chichoczącego Kubę, chociaż naprawdę musiało to zabawnie wyglądać i z pewnością na jego
miejscu również śmiałbym się z wiszącego na kępie trawy ojca...

Na łąki u podnóża zapory dotarłem trochę skonany, nawet nie analizując już problemu: „skąd,
u diabła na równinie takie rwące rzeki ?” Wszystkie kajaki stały wśród traw, każda załoga szukała
dobrego miejsca na namiot.

Tu gryzło mniej. Dlatego posiedzieliśmy przy ogniu, z błogą sytością w żołądkach i błogim
bezruchem ramion. Ponieważ krążownik Rakety zawsze w czeluściach miał jakieś szkła, tym
razem zakupione we wspomnianej osadzie po drodze, więc odkapslowało i odkorkowało się to i
owo. Jak to na wodzie, trzeba było uzupełnić płyny ustrojowe...

PONIEDZIAŁEK. Kolejny dzień rozpoczęliśmy wdrapaniem się (pieszo!) na koronę zapory.
Zbiornik wodny robił wrażenie, gładzi tafli na horyzoncie zamkniętej lasem nie rysowała żadna
łódź. Jedynie pociąg przemknął, zresztą nie podnosząc fali.... Naprawdę! Wodę przecina niski
nasyp kolejowy i kolorowy wąż podążający do Białorusi wygląda z daleka zupełnie abstrakcyjnie.

Znowu do kajaków i w drogę. Wczorajszą trasą do ujścia Narewki płynąłem wyczuwalnie
szybciej. Gdzieś po drodze zwiedziliśmy samotny, zniszczony wiatrak stojący nieopodal rzeki.
Wiedzeni alpinistyczną potrzebą wdrapaliśmy się z Wiewiórą po zmurszałych deskach na piętro,
by dokładnie obejrzeć drewniane przekładnie i nie mniej drewniany hamulec do zatrzymywania
śmigła. Budowla tchnęła epoką innej, pięknej i prymitywnej techniki. W tym czasie wszyscy
podziwiali, a Szalonek fotografował zakochane żaby koncertujące mimo jasnego dnia w położo-
nym opodal ciepłym bajorku. Pęcherze przy szyjach tych stworzeń napinały się do granic wytrzy-
małości. Ale za to jak potem brzmiał śpiew godowy...

Dalej w dół coraz szerszą rzeką, ciągle po ogromnych łukach w lewo, w prawo i znowu w lewo.
Ubywało wody, ubywało dnia. Wreszcie z którymś łukiem zobaczyłem szereg kajaków na brzegu,
niektóre już na trawie. Ekipa debatowała nad poprawnością wyboru miejsca do spania. Bo była to
niewielka górka, wzniesiona nie więcej, niż 2 metry nad lustro rzeki, otoczona jej zakolem i mokra-
dłami. Mokradła oddzielały ją również od widocznych stąd chałup. Górkę porastała kępa dębów,
nie brakowało suchych gałęzi na ogień.

Po chwili prace biwakowe toczyły się w najlepsze. Ala poszła do wsi po aprowizację, w
międzyczasie stanęły namioty, urosła sterta drewna na ogień, ruszyły roboty przy wieczornym
posiłku. Wcześniej kilkoro z nas dokonało kąpieli sportowo-higienicznych, skacząc ze skarpy w
nurt Narwi i zapamiętale machając pod prąd. Okazało się, że rzeka jest szybsza niż niektórzy
pływacy...

A potem ogień, kolacja, spokojna imprezka. Na niebo wzeszedł księżyc, z mokradeł podnosiły
się tajemnicze opary. Żaby rozpoczęły namiętny koncert. Było naprawdę, jak nad mickiewiczow-
skim Świteziem. Nawet sporo zwiewnych Świtezianek można było znaleźć w ekipie bez trudno-
ści... Ech, potęga wyobraźni...

WTOREK. Tym razem dzień zapoczątkowany wielką jajecznicą serwowaną i zjadaną sekwen-
cyjnie. Poranek ujawnił pewien problem. Otóż okazało się, że brak roślinności krzaczastej przy
równoczesnym braku urozmaiconej rzeźby terenu stanowią niemały problem towarzyski. Bo jak
tu bez jakiejkolwiek zas łony załatwić  potrzeby poranne ? Niektórzy zastosowali oddalenie jako
sposób na osłabienie wrażeń wzrokowych (u pozostałych osób). Ale nie każdy mógł sobie po-
zwolić na tak długi marsz.

Do miejscowości Narew dotarliśmy wczesnym popołudniem. Żar z nieba, a tu trzeba zrobić
zakupy na kilka dni. Wyruszyliśmy do centrum, na straży dobytku pozostawiając Anię i Kicicę.
Osada tchnie spokojem i marazmem. Rynek porastają drzewa pozbawione koron, pod nimi zanied-
bane alejki, przy alejkach takież ławki. A na ławkach – zaniedbani obywatele, niekiedy zaopatrzeni
w niskobudżetowe, doustne środki powiększające wyobraźnię. Znowu powiało kresami i niegdy-
siejszą epoką. Handel działa bardzo dobrze. W prywatnych sklepach całkiem niezłe zaopatrzenie.
Nawet, wbrew preferencjom tutejszych konsumentów na półkach znaleźć można wina z importu
(z niebieską banderolą). Gorzej ma się sprawa z dostępem do środków płatniczych. W swej

naiwności, nasłuchawszy się wcześniej o
wchodzeniu do Europy, że to jest tuż, tuż, nie
zabrałem wystarczającej kwoty pieniędzy w
formie gotówki. Dysponując kartą VISA uda-
łem się na miejscową pocztę po informację,
gdzie jest zlokalizowany najbliższy bankomat.
Panienki w epokowych, granatowych fartu-
chach i koronkowych kołnierzykach białego
koloru patrzyły na mnie jak na raroga (co to
jest ten RARÓG? - rzadki ptak z rodziny so-
kołów - red.). Jedna, widać bardziej światowa,
uśmiechając się czegoś, objaśniła śpiewnie, że
jest, owszem, ten pożądany bankomat. A jak-
że, jest, w... Białymstoku. To najwyżej 50 ki-
lometrów. Acha!... Poratowali mnie rozsą-
dniejsi uczestnicy wędrówki (zwróciłem kasę
po powrocie, pos ługując się światowo przele-
wami bankowymi).

Na sklepowej ladzie niepokojąco rosła ster-
ta zakupów. Wierzyliśmy Ali, że wie co robi.
Wszak pojutrze jest święto, a jutro nie będzie
okazji, czyli miasteczka na trasie. Mogłoby być
krucho z jedzeniem. A i z piciem mogłoby być
niewesoło... Gdy sterta urosła, zabraliśmy
wszystko – i do okrętów. Nawet udało się to
rozmieścić w czeluściach kajaków. Nie przy-
puszczałem, że są tak ładowne.

Potem posiłek i w drogę. Znów zakręty w
lewo, w prawo, w lewo, w prawo... Pozosta-
łem z tyłu. Niskie słońce rozleniwiło, zsunąłem
się do możliwej z braku drugiego wioślarza po-
zycji pół-leżącej, zagapiłem na błękitne niebo,
malownicze obłoczki zapowiadające lato, za-
słuchałem w odgłosy ptactwa w trzcinowych
lasach otaczających zewsząd rzekę. I zasnąłem.

A rzeka niosła mnie ambitnie, nie wrzucając
w trzciny, nie obijając na zakrętach. Gdy się
ocknąłem, grupa domów przycupniętych na
brzegu, którą niedawno widziałem przed sobą,
nagle pozostała daleko za mną. Niskie światło
popołudnia tak cudownie malowało tę cichą
rzekę...

Trzeba pocisnąć. Znowu siadłem w pozy-
cji wioślarskiej, naprężyłem muskuły zanurza-
jąc na przemian to lewe, to znów prawe pióro i
woda rzuciła się do tyłu. Gumibołt ruszył z
kopyta. Ciągnąłem bez litości, chlapiąc i chlu-
piąc w nadrzecznej ciszy. Za kolejnym zakrę-
tem pojawiła się sylweta kajaka z Kubą, Wie-
wiórą i Kicicą. Czekali zaniepokojeni moją nie-
obecnością. Pstryknąłem kilka fotografii i po-
mknęliśmy w dwa okręty. Słońce stało nisko,
mijaliśmy kolejne domostwa rozsiane wśród
nadrzecznych łąk, wyrzucaliśmy co chwila z
kajaków te potężne, zakochane owady, które co
wieczór ku powszechnemu obrzydzeniu, czar-
ną chmurą latały nad wodą.

Zrobiło się szaro, słońce wpadło za hory-
zont, gdy dopłynęliśmy do ekipy. Wszystkie
łodzie stały już na lądzie czyli wysokim brzegu
porośniętym sosnowym laskiem. Polana za-
praszała do biwaku, miejsce było wymarzone.
Rozładowywano bagaże, wokół kajaków rosła
góra przeróżnych sprzętów. Pod drzewami sta-
nęły namioty, na polanie zapłonęło niebawem
ognisko. Już widziało się zgranie ekipy, bo-
wiem nikt nie zarządzał, nie rozkazywał, a
wszyscy znali swą rolę i – co najistotniejsze
dla atmosfery – wykonywali ją sprawnie i
chętnie. Nie widać  było leserstwa, unikania
prac. Oczywiście któraś z dziewczyn zwykle
dyrygowała w sprawach kuchennych, lecz po-
zostałe czynności i działania realizowały się
samorzutnie.

Te nocne obiadki naprawdę były godne i
smakowite. Tutaj nie zachodziła potrzeba ro-
bienia pulpy jednodaniowej, składniki posiłku
nakładało się do menażki Z KILKU OSOB-
NYCH KOTŁÓW! Że potem więcej naczyń
do mycia? Cóż to za problem, wody mnóstwo,
piasku lub błotka ściernego także pod dostat-
kiem. No, i specjaliści od tej roboty również
byli w ekipie... Kiedyś  z rozpędu o mały włos
nie wyszorowałem Z ZEWNĄTRZ kociołka
Rakety. Właściciel rozszyfrował me zamiary i
ostro zaprotestował twierdząc, że taki zabieg
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on, na fotografiach wykonanych tego poranka
mało kto ma obnażone oblicze. Osobiście wola-
łem jednak nie mieszać tych dwóch, jakże
odmiennych zapachów...

Deszcz to padał, to ustawał. Zapakowali-
śmy łodzie, kilku mocnych zwodowało kolejno
kajaki i raźno ruszyliśmy, wpływając – o iro-
nio – na wody Narwiańskiego Parku Narodo-
wego. Ależ sąsiedztwo ma ten park...

Ustał deszcz, wypłynęliśmy ze śmierdzą-
cych mas powietrza. Otoczenie fascynowało
różnorodnością, bogactwem flory i fauny, wi-
działo się przeróżne ptaki i ryby, w trzcinach
wrzało życie. A wartki nurt rzeki to rozdwajał
się, to znów łączył. Trzymaliśmy się razem,
aby nie zginąć w labiryncie. Po jakimś czasie
przerwa na posiłek i zakupy w lokalnym skle-
piku, rozmowy z miejscowym człowiekiem.
Potem dalsza żegluga, pod całkowicie pogod-
nym niebem.

Przesiedliśmy się. Kuba marzył o śmigłej
jedynce Ali, Ala zaś postanowiła wykazać , że
gumibołt pływa szybko, gdy obsada ma trochę
techniki. Jednym s łowem – Kuba pomknął, Ala
pomknęła, a ja wylądowałem na przednim sie-
dzeniu w kajaku Wiewiórki. I tu dowiedziałem
się, że dowódca okrętu siedzi z tyłu, zaś załoga
nie ma innych zadań prócz wios łowania. W
szczególności ma NIE USIŁOWAĆ sterować
łodzią. Ponieważ trudno mi takie dictum zaak-
ceptować, otrzymałem pouczenie... wios łem.
Twarda szkoła...

W popołudniowym s łońcu pokonaliśmy
jeszcze ekscytujące bystrze, niektórzy nawet
kilkukrotnie. Z prądem warkocz pędzącej
wody pokonać dosyć łatwo, jednak wrócić
tym samym nurtem w górę jest trudniej. Taka
wodna przeszkoda jest wyzwaniem, które dla
zabawy i sprawdzenia się podjęły prawie
wszystkie obsady.

Przenocowaliśmy przed pierwszym z kil-
ku jazów, na płaskim brzegu, w deszczu.

SOBOTA. Czuć już koniec spływu. Ostat-
nia aprowizacja, śniadanie, pierwsza z czterech
czy też pięciu przenosek kajaków. Rzeka
zmieniła charakter, jazy regulują jej poziom i
spadek, koryto jest coraz szersze. Na brzegach
więcej wędkarzy, namioty turystów samocho-
dowych. Powoli spada nastrój w ekipie. Na
szczęście czwórka dokooptowana w Surażu
trochę się zintegrowała. Cieszymy się na ostat-
ni wspólny wieczór, chociaż wiadomo, że nie-
którzy już dzisiaj wyjeżdżają. Raketa i Waldek
podjęli szybkie wiosłowanie, by pokonując
dwa etapy w dzień dotrzeć do Wizny.

Wreszcie Tykocin. Nasz obóz stanął przy
starorzeczu za jazem i wyszliśmy spojrzeć na
piękne, zalane resztkami słonecznego złota hi-
storyczne miasto. Spotkaliśmy najlepszych
wioś larzy, którzy, już z żółtym kajakiem na
dachu auta, wrócili właśnie po Wiewiórkę. Na-
stąpiły pożegnania, uściski. Wyruszyli na-
tychmiast, by rano dotrzeć do Gliwic. Zabra-
łem się z nimi do główniejszej szosy, skąd w
gęstniejącym mroku dotarłem autostopem do
Wizny po auto. My również musieliśmy za-
cząć  wracać, rezygnując z ostatniego dnia spły-
wu. Oczywiście przenocowaliśmy jeszcze z
ekipą, zjedliśmy wspólny posiłek, posiedzieli-
śmy przy ogniu. Niestety, ten wieczór nie był
tak radosny, jak poprzednie. Brakowało opo-
wieści Rakety, brakowało celnych komentarzy
Waldemara, brakowało ruchliwości i pogody
Wiewiórki. I mimo, że byli wszyscy inni,
mimo gwieździstego nieboskłonu nad głowami,
mimo wina lanego do kubków, nastrój nie po-
wrócił. Tak zwykle odczuwa się koniec naj-
wspanialszych przygód przeżytych w towa-
rzystwie najwspanialszych, choć niekiedy od
kilku zaledwie dni znanych ludzi.

Nawet rzeka już jutro nie będzie ta sama,
płynąć nią będzie inna woda. Ale wszak na tej
innej wodzie też można kiedyś przeżyć nową,
najwspanialszą przygodę. Oczywiście, w to-
warzystwie najwspanialszych ludzi, starych
przyjaciół i tych poznanych zaledwie przed
kilkoma dniami...

Maciej

może spowodować utratę szczelności naczynia.
Po posiłku rozmowy, żarty i powolne zbieranie się do spania. Głownie w ognisku jeszcze się

żarzyły, za rzeką snuły się pasma mgieł, czasem wrzasnął jakiś nocny ptak. Światełka dalekich,
pojedynczych domostw już dawno zgasły, a jasne niebo przypominało, że letnie noce na północy
kraju są króciutkie... Spać, spać, spać.

Co mnie obudziło? – zapewne jakiś uaktywniony w kontakcie z przyrodą zegar biologiczny,
nastawiony podświadomie, gdy wieczorem pomyślałem, że warto by zobaczyć, jak wschodzi
słońce. Wstałem chwilę przed świtem, przemknąłem w gumowcach po rosie, stanąłem na pniaku w
pobliżu wody i zagapiłem się na horyzont.

Wylazło! Duże, pomarańczowe, przecięte poziomymi nitkami dalekich chmurek. Las poza
mną zapłonął czerwienią i różem, rozjarzyły się welony mgieł. Rzeka, trzciny, łąki i las pachniały
chłodną wilgocią i jedyną w swym rodzaju kompozycją aromatów. Tak wygląda i pachnie tylko
szczęście i młodość, nieczęsto odczuwalne aż tak bardzo, do bólu...

ŚRODA. Sprawna likwidacja biwaku. Opuszczanie pięknego miejsca zawsze niesie nutkę
żalu, który wszak łatwo znika, gdy grają mięśnie, pluszczą wiosła i woda ucieka do tyłu. Ten dzień
znowu był słoneczny. Miałem świadomość, że – to nieprawdopodobne, a jednak – tkwimy w
środku lata, że ostre s łońce i żar lejący się z błękitu są zupełnie realne, że ciało trzeba ratować
kremem i przysłaniać, by uniknąć poparzenia. Zresztą, chyba już za późno, skórę z pewnością
przyjdzie wymienić. Zewnętrzne powierzchnie stóp, ramiona, uda i brzuchy u wielu z nas pokry-
ły się całą gamą różu i czerwieni, szczęściarze o ciemniejszej karnacji łapali szlachetny brąz.
Głowy zaopatrzone w przeróżne nakrycia, chusteczki, kapelusiki czyniły z ekipy barwną bandę
piratów. Ku zgrozie Ani przystroiłem się w coś, co uszyłem z nogawek jej spodni przed wyprawą
kołową w góry Grecji. Ile krain ten kapelusz przemierzył, ile słońc widział... I nadal służy. W
domu muszę go ukrywać, gdyż moja miłość do starych ciuchów nie znajduje zrozumienia...

Brnęliśmy dalej. Brzegi nadal beznadziejnie płaskie, chociaż nie wszędzie podmokłe. Niekiedy
przepływała obok milcząca osada, drewniana i parterowa, z bocianimi gniazdami na strzechach,
pochylonymi drzewami, stadkami kaczek i gęsi przy brzegu. Na pastwiskach pasły się piękne,
archaiczne konie, które tutaj jeszcze nie oddały miejsca ciągnikom i nie odeszły w niepamięć. Czas
jakby się zatrzymał w tych miejscach...

Znowu nocleg, za wioską po wewnętrznej stronie zakola rzeki. Na ubogim w drewno brzegu
kilkudziesięciocentymetrowy pień po wierzbie miał kształt nieregularnego stożka uformowanego
przez rzeźbiarza. Ślady pociągnięć dłutem okazały się być jednak śladami biologicznej frezarki,
jaką ma w pysku każdy bóbr. Te rzadkie zwierzęta tutaj wcale nie są takie rzadkie, często widzie-
liśmy blisko brzegu ich żeremia, przypominające chaotyczne kupy gałęzi. Sprawiały wrażenie
porzuconych, lecz czasem słyszało się stanowcze chlupnięcie lub klaśnięcie o wodę, wykonane z
pewnością przez bobry.

Drewno z drugiego brzegu dostarczył krążownik Rakety, stanęły namioty, zapłonęło ognisko.
Piaszczysta łacha zapraszała do wieczornej kąpieli w bystrym nurcie. Znowu wieczorne czynno-
ści, wspaniała atmosfera, znowu jasna, letnia noc.

CZWARTEK. Żar z nieba, rozświetlony horyzont. Upychając graty popatruję ku północy na
nie wydatne wzniesienie pokryte lasami. To najwyższa góra w okolicy, jak poinformowała kierow-
niczka Ala. Fakt, trochę wystaje ponad równinę, ale żeby od razu „góra”? Poranne kąpiele, znowu
pożegnanie miejsca, które zapadnie we wspomnienia, znowu przed siebie.

Pozostałem z tyłu. Gumibołt jednak nie jest zbyt śmigły, a ja odczuwam już zakwasy w
mięśniach. Ruszył się lekki wiaterek, więc monotonny, prosty odcinek rzeki pokonuję na żaglu
uczynionym z dużej folii służącej ochronie bagażu przed bryzgami. Po lewej mijam jakąś budowlę
sakralną i uświadamiam sobie, że to dzisiaj Boże Ciało.

W legendarnym i spopularyzowanym dzięki dowcipom Surażu (a wiecie, CZYM szczekają
tutejsze psy?...) ekipa od dawna siedzi na lądzie. Wyciągam z wody mój okręt i idę do miejscowej
knajpy uzupełnić płyny. Osada nosi ślady procesji, jezdnia wysypana płatkami kwiatów, co
kawałek na poboczu stoją flagi biało-czerwone, biało-niebieskie i biało-żółte. Ludność po spełnie-
niu powinności religijnej również gasi pragnienie. Popatrują na nas z zainteresowaniem, ale nie mają
obiekcji do naszych strojów. My natomiast zachwycamy się miejscowymi elegantkami, które ser-
wują świetny, chociaż mało znany browar w obu lokalach, czyli barze piwnym i sklepie sąsiadu-
jącym przez płot. Co jakiś czas starym mercedesem dostojnie podjeżdża właściciel biznesu, by
pańskim okiem podtuczyć złotodajny interes, lejący do plastikowych kufli płynne złoto. Właści-
ciel cieszy się poważaniem miejscowych, na ulicy można bowiem zaobserwować jedynie bardzo
stare fiaty oraz maluchy. Cóż, piwo kosztuje...

Przedłuża się wizyta w Surażu, bo czekamy na cztery osoby, które mają tutaj do nas dołączyć.
Wreszcie są: dwie laski i dwaj menowie. Jacyś spięci, jeszcze nie zintegrowani z grupą. Dajemy im
szansę kontynuując piwkowanie w cieniu drzew na nadrzecznej łące. Upał wszystkich rozbiera,
błyszczą oczy i wilgotne ciała, atmosfera upalnego popołudnia jest jedyna w swym rodzaju. Jednak
pada hasło do wypłynięcia i kajaki znów prują wodę.

Od pierwszych dni panuje taki świetny zwyczaj, że w pewnym momencie któreś dwie łodzie
łapią się za burty i poddają dryfowi. Dołączają następne, po chwili powstaje wielka tratwa obracana
majestatycznie przez nurt, odpychana od brzegów przez krańcowych wioślarzy i bardzo wesoła.
Bo prócz rozmów i żartów zwykle na tratwie uzupełnia się płyny. Z ust do ust, z kajaka do kajaka
krąży butelka PET wypełniona winem zmieszanym z wodą. Lekki ten napój rzeczywiście gasi
pragnienie, dodatkowo podnosząc i tak permanentnie świetny nastrój... Dzisiaj nastrój jest napraw-
dę wspaniały.

Lądujemy za mostem w pobliżu miejscowości Łapy. Płaskie pastwisko, trudności ze zdoby-
ciem drewna, a na dodatek brutalny akcent w krajobrazie w postaci niewielkiej fabryczki oddalonej
o pół kilometra. Coś wisi w powietrzu, czujemy zmianę pogody, nawet część obsady Raketowego
krążownika reaguje niedyspozycją zdrowotną. Odwykliśmy od szumu cywilizacji więc przejeż-
dżające nocą samochody przeszkadzają w spaniu. Zaczęło padać.

PIĄTEK. Deszcz, ponurość. Ktoś , kto pierwszy otworzył swój namiot zaczął wysyłać mało
akceptujące dźwięki i s łowa w kierunku wspomnianej fabryczki. Wstałem, odsunąłem suwak i...
poraziło mój węch. Na dworze panował nieznośny fetor wędrujący wraz z wiatrem z południowe-
go zachodu. Smród rozkładających się resztek organicznych, starej padliny jednoznacznie zdefi-
niował profil produkcji zakładziku. Wczorajsza kolacja usiłowała się wydostać tą samą drogą, którą
została wchłonięta, poranny apetyt został odroczony.

Rozpaliliśmy ogień. W smudze dymu było nawet znośnie. Mimo sugestii, by szybko porzucić
to miejsce, a poranny posiłek uczynić  w innym miejscu, zjedliśmy co-nieco przed wypłynięciem.
Blady Kuba odmówił zjedzenia śniadanka, co u niego jest niespotykane. W międzyczasie każdy na
swój sposób walczył ze smrodem. Niegdysiejszy komandos Tomek był czegoś nieswój i barwą lic
przypominał śnieżnobiałe lilije. Wielkim wzięciem cieszyła się moja woda po goleniu „Korsarz”,
którą ów co chwila skrapiał chusteczkę, na modłę kowbojską noszoną na twarzy. Zresztą nie tylko
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] ... a właściwie jest - 19.12.2000 r. o godzi-
nie 17:30 Rada Koła zaprasza wszystkich
członków i sympatyków Koła na Wigilię Ko-
łową.
] Sylwester 2000/2001 organizowany w
Ochotnicy Górnej nie odbędzie się. Gospoda-
rze na początku grudnia, 2 mies. po przyjęciu
rezerwacji oświadczyli, iż odmawiają nam,
gdyż przyjeżdża do nich ksiądz z oazą. Po ta-
kim numerze wydaje się stosowne ostrzec in-
nych przed owymi ludźmi: p. Jagiełowie,
Ochotnica  Dolna Młynne 127.
Aktualnie poszukujemy zastępczego obiektu
na imprezę.
] 9.01.2001 pierwsze zebranie po Nowym
Roku.

***
"To już wolę, żeby była zgrabna,
a nie przyjemna" – M. Siudut o
dziewczynach.

LIMERYK
Raz pewien z Sosnowca Ginter
choć nie był za bardzo inter-
nacjonalistycznie on nastawiony
rzekł do swej śląskiej żony:
"mam do ciebie przez 'die' mówić
czy przez 'der' ?"

Maciej Siudut

4 Nasz kolega Kotlet wyemigrował na czas
jakiś, za chlebem aż do Portugalii. Jeż twierdzi
że Grześ uciekł dlatego, że obiecał poprowa-
dzić  trasę na kondycyjnym pod warunkiem, że
będzie szedł na nartach.
4 24-26.11 odbył się kursowy wyjazd w Be-
skid Mały z uczestnictwem kierownictwa oraz
sporej grupy mamutów m.in. redakcji, MSiu-
duta, Nowego, Żabowstwa, Jeżowstwa. W su-
mie było ponad 30 osób. Pogoda była nadal ni
to wczesnojesienna ni to wiosenna – zauważy-
liśmy nawet kwitnącego pierwiosnka !!!
4 30.11 Pierwszy kursant oddał już wypeł-
nioną kartę egzaminacyjną.
4 2.12  Mikołajki i śpiewanie łemkowskie w
chałupie na Gibasach.
4 Nasi koledzy podwyższyli uprawnienia
przewodnickie: Miłosz Jodłowski otrzymał
uprawnienia przewodnika tatrzańskiego klasy
III, Radek Truś przewodnika beskidzkiego kl.
I, Tomek Dygała – klasy II.
4 Nowa Rada odbyła już kilka zebrań i burz
mózgów. Miejmy nadzieję, że w następnym
numerze będziemy mogli przedstawić wygene-
rowane pomysły w postaci programu.
V 16.12 ok. godz. 17 zmarl Witold Henryk
Paryski.

Weso³ych Œwi¹t z przynajmniej
odrobin¹ œniegu, oraz
Nowego Roku pe³nego
zdrowia, optymizmu i
ciekawych wyjazdów
¿yczy

Redakcja

TO BY£O

TO BÊDZIE

BACOWANIE PRZEDŒWI¥TECZNE
Lachów Groń 16-17.12.2000

Mimo celowego braku reklamy i rozgłosu Bacowanie Przedświąteczne na Lachów Groniu
zgromadziło 22 osobowy tłum. Przypomnijmy, że impreza ta, której pomysłodawcą był Nowy
ma na celu głównie oderwanie się od przedświątecznego szaleństwa porządkowo – zakupowego.
Od jakiegoś czasu obowiązkowym elementem imprezy jest bigos, który należy przywieźć –
najlepiej własnego wyrobu. Drugą tradycją tych bacowań są remonty – zwykle drobne – szałasów.
Ponieważ szałas na Lachowie został szczęśliwie i bardzo solidnie wyremontowany niedawno
przez ekipę z Watry pod wodzą watrowca i harnasia Karola "Szczęściarza" Labusa, więc w celu
realizacji tego punktu programu część ekipy: Maciek Siudut, Żaby, Jeże i Rakety udały się w
niedzielę na Mędralową, aby naprawić uszkodzone drzwi. O remoncie Lachowa postaramy się
napisać wkrótce w osobnym artykule.

A zatem, były różne rodzaje bigosu, był grzaniec, były ciasta, była gitara i ..., o dziwo, była
prawdziwa zima z pierwszym w tym sezonie śniegiem. Warunki były jak na początek zimy i
ostatnie upały całkiem bojowe – śnieg, mróz i zadyma, nawiewająca do wnętrza przez szpary
tumany śnieżnego pyłu. A na hali ok. 20 – 30 cm śniegu. Prócz wymienionych powyżej byli:
Nowy z Maćkiem i czwórką znajomych z Łodzi, reszta rodziny Siudutów z trójką znajomych (w
tym Ala Piszanka), Gintery w komplecie, Bystry. Następne bacowania tego typu postarajmy się
jednak ograniczyć liczebnie do ściśle kołowego grona z czysto technicznych względów.

Redakcja

PIOSTUR 2000
Andrychów 17-19.11.2000

Redakcja, Siuduty oraz Bystry, a także Kuba – obozowicz Maćka (były kursant) i Basia, która
kiedyś występowała z sukcesem na Piosturze oto nasza tegoroczna ekipa na tej imprezie. W tym
roku Piostur stracił niestety na atrakcyjności. Było stanowczo mniej gwiazd, które mogłyby przy-
ciągnąć szerszą publiczność, a i wykonawców, którzy wzięli udział w konkursie było dużo mniej
niż zwykle. Cóż, i tu, podobnie jak w wielu innych dziedzinach dały o sobie znać problemy
finansowe.

Największą atrakcją piątkowego wieczoru był prawie 2,5 godzinny koncert Starego Dobrego
Małżeństwa. Spora część  publiczności przyszła zresztą właśnie tylko na ten koncert. I  było
warto, mimo iż widzieliśmy już SDM wielokrotnie. Us łyszeliśmy bowiem wiele nowych piose-
nek oraz starych przebojów w nowych opracowaniach i jak to na koncercie z wieloma dodatkowy-
mi, często humorystycznymi dodatkami. Publiczność  – zarówno w wieku licealnym jak i panie w
wieku mocno zaawansowanym – śpiewała z zespołem, a czasami nawet zamiast zespołu.

Wcześniej wystąpił Jan Kondrak i prowadzący wszystkie koncerty Tomasz Szwed.
W sobotę prócz koncertu laureatów wysłuchaliśmy akustycznego koncertu Ani Orthodox z

Closterkeller oraz Słomy z Bębnoludami czyli jednego z wariantów Orkiestry "Na zdrowie" Jacka
Kleyfa tym razem ze Słomą w charakterze lidera. Znakomity był wykład Słomy na temat różnych
odmian piosenki turystycznej ilustrowany utworami z jego repertuaru. A tak w ogóle to spora
dawka świetnej muzyki – trudno powiedzieć jakiego gatunku – trochę w tym było regee, trochę
jazzu, trochę rythm'blues'a.

Szkoda, że publiczność nie dopisała i sala świeciła pustkami.
W niedzielę zobaczyliśmy "Klub Pana Jana" – laureatów zeszłorocznego Piosturu i Festiwalu

Piosenki Studenckiej w Krakowie, Pauliny Bisztygi z zespołem – również utytułowanej w Krako-
wie, choć wzbudzającej u nas mieszane uczucia, oraz na koniec Grażyny Łobaszewskiej. Laurea-
tami tegorocznego Piosturu zostali Piotr Rogucki, "Nic wielkiego", "Yes-Kiez-Sirumem" oraz
Katarzyna Matejczyk.

Redakcja

PRZEJŒCIE KONDYCYJNE
Lasek 8-10.12.2000

Mimo braku śniegu przejście kondycyjne odbyło się zgodnie z planem. Meta wyznaczona
była w chatce na Lasku. Przejście zaliczyło 23 kursantów podzielonych na 4 trasy.

Pierwsza prowadzona przez Daniela Węcla z Mikuszowic przez Rogacz,  Czupel, Żar, przeł.
Kocierską, Łamaną Skałę, Gibasy, Kurów Suski, podjazd do Pewli, Lasek (5 osób).

Druga prowadzona przez Lex'a z Cięciny przez Kiczorę, Romankę, Lipowską,  Pilsko, Kor-
bielów, podjazd PKS do Jeleśni, Lasek (pieszo) (6 osób).

Trzecią prowadził Rado Gębarowski z Milówki przez Suchą Górę, Boraczą, Lipowską, So-
potnię Wlk., Przysłopy, Krzyżową, szosą do Jeleśni, PKS do Koszarawy,Lasek (6 osób).

Czwartą trasę prowadził Maciek Siudut z Suchej Besk. przez Magurkę, Jałowiec, Mędralową,
Mały Jałowiec, Lasek (6 osób).

Wszystkie trasy wyruszyły w piątek wieczorem, a dotarły w sobotę między 16.30 a 19.00.
Może brak śniegu spowodował, że uczestnicy nie byli ponoć kompletnie padnięci. W niedzielę
przeszli przez Lasek do Jeleśni z zaliczeniem po drodze "zachodniego filaru północnej ściany
Lasku" w dół. Z ciekawostek – jedna z kursantek (która była na trasie z Maćkiem S.) powiedziała,
że "Maciek ma bardzo młode ciało" (cokolwiek miałoby to znaczyć):-)). Ta sama kursantka bardzo
pozytywnie wyrażała się podobno również o Radku ;-)). W sobotę była chwilami taka pogoda, że
można było chodzić  w podkoszulku, wieczorem ok. 18 zaczęło mocno padać.

Redakcja na podstawie zeznań Jelona
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Styczeń 2001 KUP¥ MOŒCI PANOWIE!
czyli Mamuty na Bałkanach

Po niezwykle udanym wypadzie do Chorwacji trzy lata temu (w składzie Nowi, Tomaszki i
my) postanowiliśmy w tym roku powtórzyć wypad w tamte strony, tym razem w wariancie
namiotowym. Oprócz nas na wyjazd zdecydowali się też: rodzina Pieców oraz zaprzyjaźniona
rodzina Krukowskich z Olsztyna. Nie zdecydowali się natomiast przyłączyć nasi tradycyjni
partnerzy wyjazdowi: Tomaszki (oficjalnie z powodu korzonków Tomaszka) oraz Nowi, którzy
wybrali wariant rowerowy w Niemczech (mimo, że był on już wcześniej nie tylko zrealizowany
przez Redakcję MM, ale również zdążył zostać opisany). Niemniej, dzięki ponadśredniej liczbie
dzieci w rodzinach Siudów i Krukowskich liczebność grupy wyniosła 14 osób, powstał już więc
bardzo przyzwoity obóz almaturowski.

Grupa zjechała się w Czechach pod Brnem i dalej podróżowała już razem w sposób nieśpie-
szny. Na wieczór zjechaliśmy do miejscowości Čatež nad Sawą, gdzie Jacek namierzył camping na
terenie jednego z większych w Słowenii kąpielisk cieplicowych. W cenie campingu – dwukrotne
wejście na teren kąpieliska na powietrzu (czas przebywania – nieograniczony) lub jednorazowe
wejście na zespół basenów krytych (z tym, że na czas nie dłuższy niż 2 godziny, do godz. 21, jak
nas poinformowano na recepcji). Po rozbiciu się i spłynięciu potem w utrzymującym się sporym
upale postanowiliśmy skorzystać jeszcze tego samego dnia z tej ostatniej opcji. Niestety, spotkała
nas niespodzianka. Niezwykle sieriozna Pani Kąpielowa (o dziwo ani stara ani brzydka) katego-
rycznie odmówiła wpuszczenia nas o 20:15, bo... basen co prawda jest otwarty do 21, ale o 20:30
już wyganiają z wody, a więc jest za późno, żeby wejść. Nasze argumenty, że 15 minut nam
wystarczy, żeby się odświeżyć  trafiały w próżnię. Nielzja i koniec. Pomstując na Słowenię wróci-
liśmy do namiotów.

Nazajutrz rano idziemy się kąpać. Dzieci na baseny odkryte, dorośli – w ucieczce przed
słońcem – na „zakazany” zespół kryty. Kompleks okazuje się bardzo sympatyczny, z atrakcjami
typu jacuzzi, zjeżdżalnie, wodospady itp., a przy tym woda rzeczywiście cieplicowa. Odmocze-
ni, wybiczowani i zrelaksowani ruszamy dalej.

Następny punkt programu to spływ graniczną rzeką Kolpą – która po chorwacku nazywa się
nieco mniej atrakcyjnie: Kupa. A więc Kupą mości panowie! Jacek przed wyjazdem nawiązywał
internetowy kontakt z firmą organizującą różnej maści i długości spływy. Krętą i bardzo malow-
niczą drogą prowadzącą przez region Bela Krajina dojeżdżamy do miejscowości Dol nad Kolpą.
Lokalny camping okazuje się mały, nienajpiękniejszy i niemiłosiernie zatłoczony. Wokół ścisk i
dziki tłum – Kolpa bowiem w tamtej okolicy jest jak najbardziej „kąpielowa” i wszyscy korzystają
z resztek weekendu. Idziemy rozpoznać teren i decydujemy się na położone nieopodal prywatne
pole namiotowe. Bez wygód (tylko z kranem z wodą pitną), ale za to nad samą rzeką, w ładnym
miejscu, a przede wszystkim – bez sąsiadów. Zaliczamy jeszcze kąpiel (pierwszy raz po uszy w
Kupie!), której tym razem żadna pani kąpielowa nam nie zabrania. Woda świetna – wszyscy są
zachwyceni. Wieczorem dzwonimy jeszcze do pana od canoe (bowiem spływ ma być właśnie na
canoe, kajaków ponoć ta firma nie praktykuje) i umawiamy się na następny dzień.

Spływ rozpoczynamy w miejscowości Fara, do której dojeżdżamy wąską i krętą drogą wzdłuż
rzeki. Przyjeżdża Andrea – współwłaścicielka firmy – ze sprzętem. Ku naszemu zdziwieniu canoe
okazują się sporymi, 3-osobowymi pontonami, do ręki zaś  dostajemy pagaje zamiast oczekiwa-
nych wioseł.  Przed nami 25 km spływu. Zaczyna się dobrze. Kolpa płynie dość leniwie wśród
zalesionych zboczy gór Kočewskich, woda jest niezwykle przejrzysta, z Chorwackiego brzegu
nikt na razie nie strzela – pięknie. Mijamy pierwsze dwie przeszkody – niewielkie prożki, potem
parę brodów (poziom wody jest bardzo niski) – i robimy sobie popas w miejscu gdzie rzeka
nabiera głębokości. Upał jest niemiłosierny, kąpiel we wcale nieciepłej tu rzece zaliczają więc
wszyscy. Ruszamy dalej. Jest niby tak samo – dłuższe odcinki spokojnego nurtu, urozmaicane co
parę kilometrów większymi lub mniejszymi bystrzami, ale już coraz częściej te ostatnie pokonu-
jemy z przygodami. Pierwszą wywrotkę zaliczają Krukowscy; na następnym prożku ja z dziew-
czynami lądujemy pod wodą i zanim się orientuję nurt obija mnie kilkakrotnie o spore kamole.
Nieco obtłuczona i spuchnięta goleń wygląda średnio, córki też nieco podrapane. Zastanawiam się,
co by powiedział mój szef, który mocno krzywił się na mój urlop po pechowej zimowej przygo-
dzie narciarskiej, gdybym tak teraz znów został pacjentem dra Sianosa... Wszyscy zaczynają być
zmęczeni. Denerwują nas pagaje, potem dłuższe odcinki brodów i przenoszenie pontonów, dzieci
zaczynają trochę marudzić, również przez upał. Ale okolica nadal przepiękna. Mój Krzyś i Ma-
ciek Piec, którzy do tej pory bardzo wytrwale płynęli we dwóch, w końcu się kłócą, widać

... cd. str. 2

PROGRAM RADY
Panująca nam od niedawna nowa Rada pod

przewodnictwem Izy "Smoka" po odbyciu kil-
ku narad przedstawiła program na najbliższe
miesiące. Program zawiera zarówno przewidy-
wane na najbliższy okres prelekcje i inne atrak-
cje na zebraniach – o tych punktach piszemy w
rubryce "To będzie", jak i propozycje wyja-
zdów firmowanych lub koordynowanych
przez Radę – o tym poniżej:
Marzec
9-11.03 "Kwadratlon" – spotkanie SKPG i
SKPB oraz innych Kół połączone z zawodami
sportowymi na śniegu – prawdopodobnie Pie-
traszonka.
23-25.03 Rajd na Powitanie Wiosny – otwarcie
sezonu wyjazdów studenckich.
Kwiecień
30.03-01.04 Bacowanie Przedświąteczne – La-
chów Groń, oraz "wygłupy" prima aprilisowe.
13-18.04 Rajd Wielkanocny.
20-22.04 "PolUŚ" Rajd dla Politechniki i Uni-
wersytetu Śląskiego.
Maj
28.04-6.05 obóz Radka "Słowacja mało znana".
Konkurs wiedzy o górach dla szkół.
15.05 majówka na koniach w Trachach.
18-20.05 Beskid Makowski.
Muzyczne Igraszki z Harnasiem – prawdopo-
dobnie w ramach Igrów. Zaproszeni goście (ze-
społy) + własne granie.
Czerwiec
1-3.06 Dzień Dziecka
8-10.06 FloRajd czyli wyjazd przyrodniczy.
15-17.06 Podsumowanie Półroczne być może
w chałupie pod Wytrzyszczonem.
Lipiec, sierpień
Akcja Lato w oparciu o biuro "DIUNA".
Szczegółowy program jest już gotowy – w su-
mie 23 obozy obejmujące polskie Beskidy, Ta-
try, Słowację i Ukrainę. Bliższe informacje
przekażemy w najbliższych numerach MM.
Wrzesień
28-30 ERG – zapowiadany jest powrót do ko-
rzeni, a rejon – prawdopodobnie Gorce lub
Wyspowy.

na podst. materiałów Rady – Redakcja
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TO BY£O
4 12.12 przypomnienie wyjazdu w Dolomi-
ty (95) – Jacek Ginter
4 19.12 Wigilia Kołowa
4 31.12 Sylwester na Roli – część ekipy która
miała spędzić Sylwestra w Ochotnicy wylądo-
wała w rezultacie na Roli Staszkowej. Było 13
osób. Nowy Rok przywitał nas pięknym s łoń-
cem i widokami na Tatry.
4 9.01 Iran – prelekcja "Kury"
4 10-11 Targi Organizacji Studenckich Pol. Śl.
4 13-14.01 Śpiewanie na Roli – impreza w
zamyśle mająca uwspólnić repertuar śpiewają-
cych półprzewodników, młodych przewodni-
ków i mamutów. Mimo, iż z powodu chyba nie
najlepszego terminu wybrało się tylko 7 osób –
Żaby, Rakety, Maciek Siudut, Błażej Gorzolnik
i Redakcja, to imprezę możemy uznać za udaną
– przećwiczyliśmy wiele nowych oraz dawno
zapomnianych piosenek, a wykonanie "Rajdo-
wej wiary" mogłoby przejść do historii gdyby
zostało zarejestrowane. Poza tym były pie-
czonki i grzańce. Niezrażeni małą frekwencją
postanowiliśmy kontynuować cykl imprez
muzycznych – kolejna w terminie wiosennym,
jeszcze nie ustalonym, pod tajemniczym kryp-
tonimem "RKS".
4 16.01 "Historia SKPG Kraków w piosen-
kach" – śpiewająco poprowadzona prelekcja
Radka.
4 20-21 odbyło się szkolenie kursu w siedzi-
bie Jurajskiej Grupy GOPR. Szkolenie prze-
prowadził Piotr Van der Coghen i Belfegor.
Było 17 kursantów, 3 osoby towarzyszące, je-
den zwierzak i 4 przewodników – Szalonka,
Tomek Dygała, Belfegor i Jelon.
Ćwiczenia trwały przez 2 dni a w sobotę wie-
czorem odbył się długi (ponoć do 3 w nocy)
wykład z ratownictwa.
W sobotę wieczorem imprezę odwiedziła
(przypadkiem) Komisja Rewizyjna w osobie
Ciecia z towarzyszeniem Paskudy i Olgi.
4 30.01 zebranie Koła na lodowisku.

zmęczeni. Zmieniamy nieco składy, słońce już nisko, zamiast planowanych 5 godzin płyniemy
już 7. Wreszcie – Dol. Czeka na nas Andrea. Piękny dzień – teraz już wszyscy pozbyli się lekkiej
apatii i wraca zadowolenie. Ładna ta Kupa.

Kolejnego dnia jedziemy do Postojnej, której nikomu z nas podczas poprzednich pobytów w
Słowenii nie udało się zwiedzić. Jaskinia robi wrażenie i wielkością i szatą krasową. Sam przejazd
podziemną kolejką ze sporą prędkością wśród ładnie podświetlonych form naciekowych jest
bardzo atrakcyjny. A potem jeszcze odcinek pieszy. Szkoda, że przewodnikowi nie bardzo się
chce i trochę jest w tej wycieczce „zaliczania” zamiast zwiedzania, ale i tak wszystkim się podoba.

Z Postojnej przejeżdżamy do Plitvic. Podróż, jak zwykle w Chorwacji, daje się nam we znaki
– ciężarówki-zawalidrogi na krętych i wąskich górskich drogach zmniejszają nam średnią prędkość
do mniej niż 50 km/godz! Z trasy rezerwujemy telefonicznie domki na campingu Korana w Plitvi-
cach (pochwalone niech będą telefony komórkowe!), do celu jednak docieramy mocno po zmroku.

Nazajutrz zwiedzamy park narodowy Plitvička Jezera. Jacki są tu już drugi raz, my – pierw-
szy. Jest pięknie. Jeziorka skrzą się w słońcu i połyskują wszystkimi odmianami barwy szmarag-
dowej, każde inne. W przejrzystej wodzie widać wyraźnie hektary podwodnych ogrodów –
później na zdjęciach w ogóle nie będzie widać wody, tylko te lasy wodorostów. Przeszkadza nam
tylko tłum zwiedzających, ale cóż – Plitvice są tak piękne, że nie ma się co dziwić  ich popularności
wśród turystów.

Teraz narada, co dalej. Jacki i Krukowscy wybierają się jeszcze do Dubrovnika. My z żalem
musimy zrezygnować z tego punktu programu – musimy wracać  do kraju dwa dni wcześniej niż
reszta, a dzieciaki już marzą o plaży. Postanawiamy więc dojechać  w rejon Makarskiej, tam
przenocować i nazajutrz rozdzielić się. Plan jest dobry, gorzej z realizacją. Nie przewidzieliśmy
dwóch rzeczy: pożarów i tłoku. Już za Kninem coraz częściej widać w górach kłęby dymu.
Miejscami nawet zaczyna być ograniczona widoczność. Wreszcie widzimy pożar po drugiej stro-
nie doliny w całej okazałości. To nie las płonie – bo lasu tam nie ma. Palą się suche zarośla na
wapiennych skałach, ogień pełznie we wszystkie strony wąskimi traktami, jakby płomienne pęk-
nięcia w skale. Dym gęsty, czarny. Radio nadaje komunikaty o zamkniętych drogach lub ogranicze-
niach w ruchu – zastanawiamy się którędy jechać, w końcu dziwnymi drogami nie występującymi
na żadnej z naszych map docieramy w okolice Makarskiej. Jest ciemno, wszyscy bardzo
zmęczeni. Postanawiamy zanocować w kwaterach lub jakimś  najbliższym pensjonacie. Zostawia-
my rodziny w przydrożnej knajpie i męską trójką ruszamy na poszukiwanie noclegu. Po ponad
godzinie już wiemy: na całej Makarskiej Rivierze nie znajdziemy żadnej kwatery, a dla 14 osób to
w ogóle wykluczone. W grę wchodzi camping i rozbijanie się po ciemku (nie chce nam się) albo –
jazda dalej. Kiedy już prawie zdecydowaliśmy się na camping, postanowiliśmy jednak poszukać
też „pod latarnią” – tzn. w restauracji, gdzie zaparkowaliśmy. No i oczywiście – pokoje są. Są
fizycznie, ale wynająć się ich w zasadzie nie da. Dlaczego? To zagadka. Właścicielka, której aż
błyszczą oczy do nieoczekiwanej gotówki, z drugiej strony robi wszystko, żeby nas do pokoi
zniechęcić. W ogóle nie chce ich pokazać. Opowiada szeroko, że są za małe i się nie pomieścimy.
Gdy je oglądamy – okazuje się, że bez problemu zmieścilibyśmy się w dwóch, a są cztery! Jeszcze
trochę negocjacji i marudzenia właścicielki – i mieszkamy. Kładziemy dzieciarnię, wypijamy je-
szcze po szklaneczce ciepłej whisky z widokiem na Adriatyk – i spać.

Nazajutrz rozjeżdżamy się. My – do Drvenika na prom. Reszta – wybrzeżem do Dubrovnika.
Dostajemy jeszcze od Jacka dokładne namiary na Camp Lili na wyspie Hvar – i każdy w swoją
stronę.

Resztę czasu spędziliśmy plażując na pięknym południowym wybrzeżu wyspy Hvar. Jacki i
Krukowscy dojechali dwa dni później. A po kolejnych pięciu dniach – czas na powrót. Jeszcze
tylko jeden objazd w drodze powrotnej (pożary trwają), przypominamy sobie, że okolice Šibeni-
ka są niezwykle malownicze, podziwiamy niezwykły Obrovač, niesamowicie położony w głębo-
kim wąwozie rzeki Zrmanja, i śpimy znów w Plitvicach. Uświadamiamy sobie, że jest w Chorwa-
cji jeszcze parę rzeczy do zobaczenia: Krka, Paklenica, jest też jeszcze parę urokliwych zakątków
w Słowenii – więc może to nie ostatni raz jesteśmy tutaj? Następnego dnia przelatujemy cztery
granice i wieczorem jesteśmy w domu. Kolejne wakacje się kończą. Jest 1 września.

Przemek Siuda

TO BÊDZIE

CO TO S¥ SKI-TOUR'y
Mimo, że tegoroczna zima jak na razie nie obfituje w śnieg chciałbym w paru zdaniach  – wobec

częstych pytań na ten temat – podnieść świadomość w temacie "turystyka narciarska" również
wśród mamutów. Kiedyś dyscyplina ta uprawiana była z użyciem bądź to tzw. śladówek, bądź
nart zjazdowych z archaicznymi wiązaniami typu "kandahar" i zwykłymi butami turystycznymi.
Obecnie wygląda to zupełnie inaczej. Narciarski sprzęt do turystyki na pierwszy rzut oka niewiele
różni się od współczesnego sprzętu zjazdowego, a funkcjonalnością (i niestety ceną) przewyższa
go. Narty turystyczne są lżejsze od zjazdowych i poznać  je można po charakterystycznej (za-
zwyczaj) dziurce na dziobie. Najbardziej znaną u nas firmą produkującą takie narty jest "Hagan".

Najważniejsze jednak są wiązania, które mogą służyć  do zjazdu, ale po odblokowaniu pięty
umożliwiają chodzenie. Przy tym są to wiązania w pełni bezpiecznikowe. Najpopularniejsze to
"Silvretty" i "Diamiry". Aby na takich nartach można było podchodzić pod górę konieczne są
jeszcze tzw. foki czyli paski sztucznego futerka, które można wielokrotnie przyklejać  i odklejać
od ś lizgu narty. Foki odkleja się zwykle przy dłuższym zjeździe, gdyż mają one działanie
hamujące. Do kompletu potrzebne są jeszcze buty, które od zwykłych zjazdowych różnią się
możliwością odblokowania cholewki, tak aby przy chodzeniu była ruchoma oraz wibramem na
podeszwie - ułatwiającym chodzenie po śniegu.  Kupno takiego wyposażenia nie jest u nas proste.
Należy o niego pytać w specjalistycznych sklepach oraz niektórych komisach (czasem można
trafić na okazje). Łatwiej znaleźć go poza granicami naszego kraju.

Mając taki sprzęt możemy zarówno jeździć trasami zjazdowymi, jak i wybrać się na wyciecz-
kę nieprzetartym beskidzkim szlakiem lub nawet uprawiać ski-alpinizm. Należy jednak pamiętać,
że poruszanie się po trasach turystycznych wymaga sporych i nieco innych umiejętności narciar-
skich niż jazda po wyratrakowanych trasach przy wyciągach.

Jacek – początkujący turysta narciarski

Z£OTE MYŒLI Z OBOZÓW
Ten Długi jest tak wysoki, że

nie pamiętam jego twarzy –
uczestniczka obozu o Piotrze
Semiku  (Długim).

***
Co za koszmarna gra kompu-

terowa – uczestniczka obozu w ja-
skini Mylnej.

D 13.02 "Katarzynki" – zamiast walentynek
– tańce, konkursy, żywot świętej, ciasteczka.
D 24-25.02 BLACHOWANIE – ZAWOJA
SMYRAKI – dawna szkoła, obecnie schroni-
sko przy czerwonym szlaku z Zawoi do Su-
chej. Przypominamy, że blachy otrzyma 10
półprzewodników, których sylwetki postara-
my się przybliżyć  w następnych numerach.
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BLACHOWANIE
24-25.02.2001 Zawoja Smyraki

Długie internetowe dyskusje a nawet ostre
spory poprzedziły tegoroczne blachowanie, a
chodziło głównie o udział kursantów jak i in-
nych osób towarzyszących. Faktem jest bo-
wiem, że w ostatnich latach proporcje przewo-
dnicy plus blachowani do reszty uczestników
stają się coraz gorsze dla tych pierwszych, co
stwarza problemy organizacyjne zwłaszcza
gdy obiekt jest mały. Na szczęście schronisko
na Smyrakach było odpowiednio duże i pro-
blemów nie było, mimo 113 uczestniczących
osób. Dopisała również pogoda, gdyż po ostat-
nich obfitych opadach śniegu w górach zrobiło
się znów biało, a zarazem słonecznie. Sprzed
schroniska mogliśmy podziwiać piękny widok
na Babią. Po nieco zbyt kwaśnym bigosie za-
rządzono wyjście na ognisko. I tu nie obyło się
bez pewnych problemów, gdyż okazało się, że
Radek z Błażejem, którzy wyszli już dość
dawno rozstawiać  znicze na trasie jeszcze nie
doszli. Mimo to poszliśmy do ogniska i cier-
pliwie czekaliśmy licząc na to, że nie będziemy
musieli organizować wyprawy ratunkowej.

Mimo tego poślizgu, dalej wszystko poto-
czyło się zgodnie z planem, a na koniec blacho-
wani wykonali nadobowiązkowe skoki przez
prawdziwie zbójnicką, podsycaną przez Zyg-
munta watrę. Po powrocie zaczęła się część  ar-
tystyczna rozpoczęta prezentacją nowoblacho-
wanych przez Radka i Bognę, którzy wcielili
się w stetryczałego lekarza psychiatrę i pielę-
gniarkę i przyjmowali nowych przewodników
na oddział psychiatryczny odczytując każde-
mu stosowną diagnozę i wręczając autentyczną
historię choroby. Potem nastąpiły skecze, pio-
senki i inne numery przygotowane przez bla-
chowanych no i oczywiście torty, które zostały
jeszcze na śniadanie. Na koniec przedstawiony
został nowy kurs, a jego starosta – Michał
otrzymał od byłego starosty – Wzorka insy-
gnium w postaci swetra we ... wzorki. A po
krótkiej przerwie nastąpiło śpiewanie, które
trwało do mitycznej 4 nad ranem. Wypada na
koniec przedstawić  listę blachowanych: Ma-
ciek Strzałkowski (300), Robert Ścibek (301),
Przemek Wiktorczyk (302), Ania Nahorniak

Moje wspomnienia poświęcam pamięci Darka. Jamnik podczas swych licznych wypraw czę-
sto dzwonił do kolegów by podzielić się swą radością z pobytu w górach. Ostatnim miejscem
skąd zadzwonił do mnie w połowie czerwca 2000 r. był szczyt Wtacznika.

WYPRAWA W GÓRY WTACZNIK
Piotr „Alojz” Piwczyk

Od dawna myślałem o wyprawie w te góry o wulkanicznym pochodzeniu. Zamiary  udało mi
się zrealizować dopiero w gorący sierpniowy weekend. Towarzyszem wyprawy został mój szes-
nastoletni siostrzeniec, który okazał się, zresztą nie po raz pierwszy, wytrwałym kompanem
w górskiej wędrówce.

Gdy w sobotę o siódmej rano wyjeżdżałem pociągiem z Rybnika do Chałupek, to jeszcze nie
byłem pewien czy dotrę we Wtacznik. W ramach wariantu rezerwowego mieliśmy udać  się
w Magurę Orawską. Moje wątpliwości znacznie wzrosły, gdy okazało się, że pociąg – wahadło
odjeżdżający według planu o 7.56 z Chałupek do Bohumina .....wcale nie kursuje!!! Dyżurny
ruchu uprzejmie wyjaśnił nam, że ten pociąg od kilkunastu dni odjeżdża z Chałupek o godzinie
6.00.

W biegu niemalże staranowaliśmy piesze przejście z Czechami, po czym uświadomiłem sobie,
że jednak nie jestem Emilem Zatopkiem i nie pokonam 5 kilometrów do dworca w Bohuminie
w niecałe pół godziny. Pociąg Beskid do Żyliny odjeżdża o 8.44. Zdesperowani minęliśmy rynek
w Starym Bohuminie i chwilę później dopadliśmy człowieka, który przed blokiem stał przy
swoim (?) samochodzie. W wielkiej nerwowości pomyliły mi się języki i obiecałem mu diengi za
dowiezienie nas do dworca. Ku naszemu zdziwieniu około trzydziestoletni Czech zaprosił nas do
samochodu. Dzięki niemu dotarliśmy na dworzec w Bohuminie na siedem minut przed odjazdem
pociągu. Jak błyskawica wpadliśmy do informacji i tam pani dała nam komputerowy wydruk
z połączeniami do Handlowej. Te połączenia były idealnie dopasowane do czasu odjazdu naszego
rychlika do Żyliny. Po chwili z biletem do Vrutek jak oparzeni pobiegliśmy na peron, gdzie
właśnie wjeżdżał nasz pociąg.

Podróż, w odróżnieniu do innych fragmentów wyprawy przebiegała spokojnie i nie ma o czym
opowiadać. W  Żylinie byliśmy o 10.30 i stamtąd ruszyliśmy gruntownie zatłoczonym  rychlikiem
do Koszyc. Mimo to zdołałem jakoś skierować wzrok siostrzeńca na zamek w Strecznie.

Jadąc w kierunku Zwolena podziwialiśmy Wielką Fatrę, gdzie wspaniale prezentowała się
Tlsta. W Hornej Stubnej  ruszyliśmy „czeskim tramwajem” do Handlowej. Ostatni odcinek drogi
dostarczył nam wielu wrażeń. Pociąg co chwila mknie przez tunele, zaś tory zdecydowanie górują
nad położonymi znacznie niżej dolinami. O  górskim charakterze tej linii świadczy to, że z Hornej
Stubnej do Handlowej nie biegnie bezpośrednia droga samochodowa. Jeszcze przed Handlową
pociąg zatrzymuje się na stacji Remata (tam znajduje się hotel górski), a następnie zdąża do położo-
nych znacznie niżej zabudowań Handlowej. Doskonale widać stąd pasmo Wtacznika ze stromymi
kopami Wielkiego i Małego Gricza, górującymi wraz ze swoimi skałkami nad  górniczą Handlową.
Dalej na południe prezentuje się Biały Kamień ze skalnym urwiskiem i na końcu wyraźnie nad
całym pasmem dominuje wierzchołek Wtacznika.

W Handlowej po wyjściu z dworca zauważyliśmy zabudowania kopalni, co wywołało i słu-
sznie zresztą, święte oburzenie u mojego siostrzeńca. W centrum  znajduje się ładny i ciekawy
architektonicznie kościół z XIV w. i zaraz obok sympatyczny park.

Ponieważ moim kompanem był nastoletni siostrzeniec postanowiłem zanocować w Handlo-
wej. Działałem w  wielkim pośpiechu i na początku nie wyglądało to dobrze. Hotel „Banik” był
w remoncie. Dopiero czwarta napotkana osoba (zaczepiałem tylko blondynki) odesłała nas do
trista szestdzesatki, która okazała się ośrodkiem prowadzonym przez miejscowe zakłady górni-
cze. Nocowaliśmy w pokoju dwuosobowym, cena 180 koron za  osobę. Podaję namiary:

Ubytovacie zaradienie, Lipova 6, Handlowa, tel. 0862/5119587
Już z lekkim plecakiem wsiedliśmy do autobusu linii miejskiej i około 15.00 dotarliśmy do

Nowej Lehoty, położonej 10 km. na południe od Handlowej. Teraz rozpoczynała się nasza wę-
drówka. Postanowiłem wprost przez Klacką Dolinę podejść do grzbietu głównego i następnie

(303), Tomek Rawski (304), Marcin Fal (305), Bartek Cisowski (306), Maciek Ogórek (307), Ania
Żwirowska (308), Paweł Klajmon (309). No i lista przewodników tym razem dla przypomnienia
z numerami blach:

Kajetan (14), Marek Turlej (114), Jelon (122), Zygmunt Frankiewicz (127), Ania Frankiewicz
(128), Tomaszek (141), Jola Wolińska (149), Jacek Ginter (155), Belfegor (172), Maciek Siudut
(179), Nowy (195), Raketa (200), Sławek Nowicki (205), Żaba (208), Marek Franke (210), Waldek
Kubiczek (229), Cieć (230), Machulicz (231), Śliwa (242), Radeck (243), Agnieszka Kalyta-
Śliwińska (245), Jeż (250), Szczepan (252), Kura (256), Luśka (257), Kolczasta (258), Chudaniel
(261), Paskuda (264), Lekasz (271), Wiewiórka (272), Bystry (275), Lexikon (282), Daniel Węcel
(285), Buźka (286), Iza Włodarczyk (Smok) (288), Artur Olchawa (Łysy) (289), Rado Gębarow-
ski (291), Jarek Knap (292), Tomek Dygała (293), Kasia Seweryn (295), Marcin Janik (296),
Bogna Frankiewicz (297), Błażej Gorzolnik (298), Jacek Pallach (299).

W sumie 12 przewodników z pierwszej dwusetki, 32 osoby z ostatniej setki, razem 44 prze-
wodników.

Redakcja

... cd. str. 2

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


wejść na Wtacznik. Ruszyliśmy żwawo, by jak najprędzej stanąć na szczycie. Nie było to jednak
takie proste, bo szczyt znajduje się 850 metrów powyżej wylotu doliny.

Od razu odczuliśmy, że codzienna działalność  ludzka tu nie sięga. Dolina jest porośnięta lasem
liściastym (buki, dęby). Przez długi czas szliśmy obok niewielkiego potoku drogą wyłożoną asfal-
tem (obowiązuje tam zakaz wjazdu wszelkich pojazdów). Dopiero po około 5 kilometrach rozpo-
czyna się żmudne podejście na grzbiet. Z czasem pojawiają się szersze widoki.

Po ponad dwóch godzinach intensywnego marszu byliśmy na grzbiecie głównym (Tri Chota-
rie). Stąd mieliśmy jeszcze ponad pół godziny do szczytu. Po drodze napotkaliśmy, zgodnie
z informacją wskazaną na mapie, źródło, które mimo upału i panującej tu suszy ... wydzielało
wodę. Weszliśmy do rezerwatu i  przez Homolkę (1298 m) po stosunkowo płaskim terenie
porośniętym rzadkim lasem buczynowym podeszliśmy pod kopułę szczytową Wtacznika, która
wyraźnie góruje nad okolicą. Stromo zakosami wśród skał wspięliśmy się na szczyt, na którym
stoi krzyż i jest księga pamiątkowa. Widok z góry na północ jest bardzo pouczający, choć tego
dnia nie należał do rewelacyjnych. Za to doskonale było widać  kominy i chłodnie elektrowni
znajdujące się w miejscowości Novaki.

Było cicho i pusto. Nagle od strony zachodniej nadeszli dwaj Słowacy. Wymieniłem z nimi
porozumiewawcze spojrzenie, gdy oni stwierdzili, że śpią pod Wtacznikiem. My niestety musie-
liśmy wrócić do Handlowej, tymczasem na drogowskazie napisano, że dzieli nas od tego miasta
5 godzin marszu.

Po godzinnym pobycie na szczycie rozpoczęliśmy więc, krótko przed siódmą, marsz na
północ. Początkowo droga była szeroka, widać było nawet ślady samochodu, jednak dalsza trasa
wymagała wzmożonej czujności, tym bardziej, że okazało się, iż nasza znakomita latarka... nie
świeci. Ponadto zorientowałem się, że podane na Wtaczniku odległości w godzinach są ... w zasa-
dzie prawdziwe ! Wytłumaczyłem więc siostrzeńcowi, co zresztą robiłem i wcześniej, że do Han-
dlowej dotrzemy przed północą.

Przed szczytem Biały Kamień „otworzyły się” widoki na południe. Widzieliśmy m. in. zarysy
Wtacznika. Trasa wobec panujących ciemności nie była łatwa pod względem orientacyjnym. Scho-
dząc z Białego Kamienia doszliśmy wreszcie do szerokiej „spychaczówy” (latarka od czasu do
czasu jednak zaświeciła) i tu szliśmy  już raczej na wyczucie. Nad nami pojawiło się niebo, pełne
gwiazd, co zachwyciło nie tylko mego siostrzeńca, czasami słyszeliśmy „jakąś” zwierzynę.

Ponieważ była już godzina 22.00 doszedłem do wniosku, że lepiej byłoby ominąć skalisty
Gricz. Byłem więc zadowolony, gdy w pewnym momencie w pobliżu drogi zobaczyłem ognisko
i po chwili doszliśmy do  rozbawionych Słowaków płci obojga. Ci zaprosili nas do zabawy,
obiecali także nocleg. My jednak musieliśmy iść dalej.

Słowacy ku mojej satysfakcji i uldze potwierdzili, że jesteśmy na szlaku pod samym Wielkim
Griczem. Zaofiarowali się także, że wskażą nam skrót do Handlowej. Zaraz też dwóch z nich
z lampą górniczą w rękach towarzyszyło nam przez jakiś czas, gwiżdżąc po drodze gęsto –
podobno w obawie przed nedwedicą. Ponadto wyrazili żal, że ich góry są tak zniszczone przez
ludzi. Twierdzili także, że już wiele razy wskazywali turystom tę drogę na skróty, jednak Polja-
kom pomagali pierwszy raz.

Serdecznie pożegnaliśmy się ze Słowakami i dalej już sami, bez światła szybko wyszliśmy na
polanę, z której zobaczyliśmy Handlową. Z drugiej strony widać  było skaliste zbocza Gricza.

Zejście do miejscowości było żmudne i nieciekawe. Biegło obok linii wysokiego napięcia i ...
kopalni węgla. Jedyną rekompensatą w tym momencie był księżyc wschodzący nad przeciwle-
głym zboczem.

Przed północą dotarliśmy do Handlowej. Nie musieliśmy wyglądać  zbyt reprezentacyjnie.
Jakiś miejscowy pijak zaproponował nam nocleg na dworcu.  W centrum chyba cała okoliczna
młodzież bawiła się w sobotni wieczór na dyskotekach, zaś starsi pili piwo. Ja też wypiłem jedno
duszkiem w restauracji o wdzięcznej nazwie „Mamutek”.

Wydarzenia dnia następnego nie są godne opisu. Ze względu na brak autobusu nie udało się nam
dotrzeć do pobliskich Bojnic, gdzie znajduje się m.in. ZOO i termalne kupelisko. Także pomysł
dotyczący wyprawy do Kremnicy nie został zrealizowany, bo połączenia kolejowe były fatalne.
Trzeba było wracać prosto do domu, co zajęło nam, właściwie cały dzień.

Mimo tego nie żałuję. Wyprawa w góry Wtacznik była dla nas bardzo ciekawa i odkrywcza. Na
pewno warto pojechać w te stosunkowo  dzikie, porośnięte głównie buczynami góry. Nawet prze-
mysł, usytuowany niestety dość gęsto u ich podnóża, nie zdołał zmienić ich odludnego charakteru.
Myślę jednak, że warto wybrać się samochodem, jeśli pociągiem, to na okres nieco dłuższy niż ...
dwa dni.

Piotr Piwczyk (Alojz)

TO BY£O
4 Obóz zimowy kursu w Beskidzie Niskim
prowadzony przez Tomka Dygałę i Basię Zyg-
mańską – obszerna relacja wkrótce.
4 6.02 prelekcja o wyprawie poślubnej po
Grecji (Peloponez) Szalonka i Eli
4 13.02 Mongolia - prelekcja siostry pół-
przewodnika Maćka Strzałkowskiego.
4 20.02 "Katarzynki" – nowa impreza na ze-
braniu Koła zamiast Walentynek, zakończona
tańcami, w których najaktywniejszy udział
brali kursanci oraz Jelon, Nowy i Siudut.
4 27.02 Opowieść MSiuduta o "ś ledziu be-
skidzkim" ilustrowana negatywowymi slajda-
mi i pokazem śpiewającej ryby oraz prelekcja
Dzidy o Górach Zachodniorumuńskich.
4 06.03 Ilustrowana slajdami relacja Szczepa-
na i Kaniona o lodowych wspinaczkach
w Wysokich Taurach.

D 10-11.03 Kwadratlon czyli "czterobój"
przewodnicki, międzykołowy na Lasku.
D 20.03 "Beskidzkie dzwonnice drewniane
między Wis łą a Skawą", prelekcja Pawła Klaj-
mona (Wzorka).
D 23-25.03 Rajd "Na Powitanie Wiosny" –
impreza dla studentów  – Danielka.
Wyjazdy kursu:
_ 9-11.03 Wyjazd szkoleniowy w Grupę
Wielkiej Raczy.
_ 23-25.03 Szkolenie Tatrzańskie na Hali Gą-
sienicowej – prowadzi MSiudut.
_ 7-8.04 Autokarówka kursu po terenie
uprawnień z noclegiem w PTSM w Żywcu.

TO BÊDZIE

WEBMASTER O ARTYKULE
MSIU DUTA

„Tekst Maćka czyta się tak długo, jak
trwa instalacja Windows98SE na AMD
K6-2, 350MHz ze 128 MB RAM :-) Czyli
nie najkrócej :-) ... i muszę powiedzieć,
że Maciek ładnie napisał.”

CHA£UPA SKPG ?
Niespodziewanie pojawiła się szansa wzięcia w obsługę lub zakupienia własnej chałupy. Cho-

dzi o chatkę w Lachowicach, która ostatnio nie ma gospodarza i stoi zamknięta. Droga do przejęcia
w jakikolwiek sposób tej chałupy nie byłaby zapewne prosta, ale jeśli byłaby w nas wola posia-
dania takiej bazy – a zarówno miejsce jak i obiekt są bardzo atrakcyjne i dla wielu z nas bardzo
bliskie ze względu na sympatię i związki jakie mieliśmy z tą chałupą – to być może rzecz jest do
zrobienia. Sprawa jest już dyskutowana na kołowej liście dyskusyjnej – jeś li macie do niej dostęp
to zajrzyjcie tam. Na obecnym etapie nie mamy zbyt wielu informacji, chodzi natomiast o wyson-
dowanie zainteresowania tematem wśród szerokiego grona harnasi. Oczekujemy też na pomysły
rozwiązania tego problemu – zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy prawne i finansowe.

Redakcja

AKCJA LATO
l "Królowa Beskidów" – Beskid Żywiecki,
Orawa 4 obozy, bazy namiotowe.
l "Zbójeckim Traktem" – Gorce, Pieniny, Są-
decki 3 obozy, namioty.
l Tatry Zach. Polskie i Słowackie –  2 obozy
bazowo-wędrowne.
l Tatry Wysokie Polskie i Słowackie – 2 obo-
zy bazowo-wędrowne.
l Bieszczady – 5 obozów bazowo-wędr.
l Beskid Niski – 2 obozy wędrowno-rowero-
we, bazy namiotowe.
l Wielkopolska – obóz rowerowy.
l Słowacja – obozy wędrowne, namioty (Sło-
wacki Raj - Niskie Tatry, Niskie Tatry - Wielka
Fatra).
l Ukraina (Czarnohora - Gorgany, Świdowiec
- Czarnohora).
Akcję firmuje P.T. "Diuna". Bliższe informacje
u Paskudy – tel. 602 218736

    mail: paskuda@skpg.gliwice.pl
Większość proponowanych obozów czeka je-
szcze na obsługę przewodnicką.
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NOWOBLACHOWANI O SOBIE
Maciej Strza³kowski
„Elmo” – blacha nr 300.
Muszę przyznać, że to wszystko było i jest
dużą przygodą w moim życiu. W górach od-
najduję wszystko to, czego brakuje w ponie-
działkowo-piątkowych zmaganiach z ży-
ciem.
 Mam ma myś li przede wszystkim sytuacje i
ludzi, ich uśmiech, zamyślenie, humor i jego
brak oraz ognisko, gitarę, śpiew. Radośnie jest
czekać na kolejny wspólny  wyjazd z ludź-
mi, których się lubi.(choć nie zawsze tak
jest). I to właśnie takiego sposobu na życie
szukałem i szukam jako kursant, jako prze-
wodnik, jako ...

Anna Nachorniak
blacha nr 303
Oto Ania zwana Rudą – zdolna bestia o
lwim charakterze. Podstawy budowy
skorupy ziemskiej ma w jednym palu-
szku, jednak zdecydowanie woli „po-
rażkę architektury”. Nieugięta i wyga-
dana na pewno kiedyś zaprowadzi po-
rządek w Kole – jako Prezesowa! Obe-
cnie czas zajmują jej przygotowania do
matury i na studia, a w przerwach re-
laks w górach. Sąsiadka Radka. Jej wro-
dzona skromność sprawiła, że te kilka
zdań musiała napisać za nią inna Ania
zwana Żwirkiem.

Tomek Rawski
blacha nr 304
Aktualnie jestem maturzystą w
II LO w Gliwicach. Zamierzam
zasilić szeregi Politechniki
(prawdopodobnie wydz. budow-
nictwa). Jestem harcerzem, gram
na gitarze, jeżdżę na nartach. Pre-
feruję góry raczej z tych niż-
szych, ale pełne ciekawych
miejsc i wspaniałych widoków.

Marc in Fal
„Pająk” – blacha nr 305
Kiedy pewnego dnia znalazłem ogło-
szenie „Qrsu” nie wiedziałem, że znala-
złem tak wiele. Nie wiedziałem, że zna-
lazłem przyjaciół, towarzyszy wę-
drówek i ludzi, za którymi nie przepa-
dałem. Cierpliwych, ale wymagających
nauczycieli. Radość w obcowaniu z
przyrodą. Uczyłem się długo, dwa lata,
ale było warto. Może kiedyś i ja pomo-
gę komuś tak wiele znaleźć ?

Robert Œc ibek
„Robi” –  blacha nr 301.
Mam 23 lata, mieszkam w Tychach, je-
stem studentem wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki. Zafascyno-
wany górami, przyrodą, folklorem tra-
fiłem do Was, by z Wami wędrować,
uczyć się od Was i aby prowadzić
otwartych i ciekawych świata mie-
szczuchów w urokliwe zakątki nasze-
go globu.
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Przemys³aw Wiktorczyk
„Kiciuś” – blacha nr 302
Urodziłem się 6.08.1982 w Gliwi-
cach. Jestem uczniem klasy matural-
nej o profilu mat.- inf. w Gliwicach.
Zainteresowania: turystyka górska i
wysokogórska, informatyka. Ulu-
bione góry: Tatry Wysokie.
Od red. (ze źródeł dobrze poinfor-
mowanych):
– używa wizytówki: "dr hab. Prze-

mys ław Wiktorczyk"
– jest już zajęty (Aldona - Bytom)
– wybiera się na Politechnikę Śląską
– ma prawo jazdy (takie malutkie).

BESKID ŒL¥SKI
11-13 II 2000

Dzień minus jeden.
Zapowiada się ciekawy wyjazd, zero panoramek, prowadzenia i tym

podobnych głupot. Może wreszcie uda się odpocząć  w górach?
Dzień pierwszy.

No to jedziemy, grupka jest mała, ale konkretna. Przewodnik, pół-
przewodnica, stary kursant i nowa kursantka. Jakby to był wyjazd
z elementami szkoleniowymi to byłaby kupa roboty.

Katowice, grupa się powiększa. Dołączyła Ola ze swoją bandą,
pierwszy raz widzę ludzi na oczy. Ola ich chyba zna. Ola też ich nie zna,
to znaczy zna, ale wirtualnie, poznali się przez internet. IMHO, to
niezły pomysł, żeby pierwsze spotkanie IRL zorganizować  w górach.

Nie doceniłem Radecka, i jego złośliwości, jednak będą elementy
szkoleniowe:-(

Grupa się podzieliła, przewodnicy coś knują, Internauci coś tam do
siebie transmitują, kursanci się uczą.

Kursanci się nauczyli, teraz rozmawiają o historii.
Jesteśmy w Cieszynie, Radeck wrobił mnie w prowadzenie do Chu-

Daniela, będzie wesoło.
Idziemy, chyba pomyliłem drogę, ale wracać się jest niemetodycznie,

więc nie wracam, może da się skręcić.
Ciągle idziemy, ciągle źle. Wiemy gdzie jest „Olza” , nie wiemy gdzie

jesteśmy. Idziemy, dowiedziałem się, że to kawał drogi, grupa mnie zabi-
je. Doszliśmy, trwało długo, ale ważne, że trafiliśmy, grupa jest szczęśli-
wa, wreszcie może odpocząć, chyba przeżyję.
Dzień drugi.

Dowiedziałem się że mam siostrę. Nawet fajna, tylko wyrośnięta
i strasznie pyskata. Internauci nas porzucili. Przyjechaliśmy do Brennej,
będziemy włazić na Błatnią. Prowadzi nowa kursantka, idzie jej tak so-
bie. Prowadzę ja, idzie mi jeszcze gorzej, nie poznałem Skrzycznego.
Jednak opatrzność istnieje, doszliśmy. Znaleźli się Internauci.
Dzień trzeci.

Wszystko co dobre szybko się kończy, wracamy do domu.
Radeck został. Szuka miejsca na ognisko, niech szuka, powodzenia. In-
ternauci idą z nami. Rzeczka, będziemy przechodzić po belkach. Cieka-
we czy Internauci sobie poradzą? Poradzili sobie. Katowice, żegnamy
Internautów. Mimo wszystko było miło.

Marcin Fal

Poniżej przedstawiamy fragment kroniki kursu spisanej
i ilustrowanej zdjęciami przez byłych kursantów. Kronika

została w czasie blachowania przekazana kierownikowi kursu
- Radkowi Trusiowi.



menardi pracowicie sporządzającymi swoje
kokony. W dnie jest zacisk, ale zbyt ciasny do
przejścia, ale wieje z niego wyraźnie, więc jest
chyba połączenie z Mysiorową Jamą.

Po spożyciu paru łakoci przy znów roz-
pogodzonym niebie, narzekając na zimno (w
jaskini całkiem cieplutko było) ruszyliśmy na
szczyt Kurczyny w poszukiwaniu śladów gro-
dziska. Było sporo śmieci i jakieś wykopy, ale
raczej dość świeże – może archeolodzy coś  ko-
pali ? Od biedy można było domyśleć  się zary-
su wałów. Dalej powędrowaliśmy przy pięk-
nych widokach na zachmurzone i ciemne Be-
skidy (tam rozpoczynało się Bacowanie z Bi-
gosem) oraz masywny wał Chełmu, tego od fi-
gury Świętego Onufrego, co to go można było
obracać, żeby patrzył w ś lad za wędrowcem i
strzegł go od złego licha i zabłądzenia. Przez las
zeszliśmy do zagubionej dolinki – tu domy czę-
sto lokowane są na grzbietach, a przy strumyku
cisza i pustkowie – dochodząc wreszcie do
Stryszowa.

Tam odebraliśmy klucze do domu mojej
koleżanki z SKPB Kraków – Bożenki – i roz-
gościliśmy się według polecenia na kartce,
przyjaźniąc się z dwoma kotami, które zacho-
wywały się jakbyśmy byli pierwszymi ludźmi
od wieków niegłaskania. Bożenka pojawiła się
dopiero wieczorem, wraz z mamą, która trakto-
wała nas, jakbyśmy byli od wieków głodzeni,
futrując nas czym się dało. Poranne krokiety z
barszczykiem zapamiętała zwłaszcza Bogna.
W niedzielę zwiedziliśmy dwór w Stryszowie
– poza stałą wystawą wnętrz dworskich była
tam wystawa „Pałace i dwory Wielkopolski” i
poprzednia „Pałace i dwory Ziemi Wadowic-
kiej”. Autobus zawiózł nas z powrotem do
Wadowic, a stamtąd pojechaliśmy do Katowic.

Generalnie sympatyczna wycieczka na
grudniowy czas. Na pewno wrócę na Chełm,
żeby zobaczyć Onufrego. Stoi tam podobno od
1564 roku. Myślę, że poczeka...

Radeck

ODA DO RADY
Jesteśmy radzi z porad Rady
Bez niej nie dalibyśmy rady

Radość to wielka pójść w Rady ś lady
Bowiem to Rada nie od parady

Zresztą - któż, Rado, Tobie da radę?
Któż zechce Tobie wchodzić w paradę?

Nie pozwolimy na żadną zdradę!
Rado! Trwaj dzielnie! Kochajmy Radę!

Radeck

„Mam do prezesa stosunek ambiwa-
lentny ponieważ jako rycerz bronię
dziewic, ale zwalczam smoki.” – rzekł
Kajetan.

Z£OTE MYŒL I
„A ja mam kicię na całym ciele” –

stwierdziła Szalonka podczas rozmowy
o ciepłej odzieży.

***
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Z PRAC KOMISJI WYDAWNICZEJ (dialogi oryginalne wycięte z mail'i)
Zagadka: kto z członków Komisji wcielił się w rolę Garfielda ?

MYSIOROWA
Tam jeszcze nie byłem! Jak zawsze to najsilniejszy argument na wycieczkę. No i wybrałem;

Mysiorowa Jama. Chodziły słuchy, że po stworzeniu zbiornika w Świnnej Porębie zostanie zato-
piona, więc trzeba się spieszyć . A że sam nie lubię jeździć, więc dokooptowałem młode pokolenie
Frankiewiczów, czyli Bognę i Artura i w piątek umówiliśmy się na autobus 33 do Tychów.

Tuż przed wyjściem otrzymałem telefon od Bogny, że... autobus odjeżdża kwadrans później!
A w Tychach mieliśmy 10 minut na przesiadkę. Sprawa wydawała się stracona, ale powlokłem się
na przystanek, bo i tak nie było alternatywy. Na przystanku spotkałem półprzewodnika Kruczka
(Bartek Cisowski), który pałał chęcią zdania egzaminu z geologii u szanownego MaćSiuduta, bo
jego właśnie pragnęliśmy zaszczycić swoją obecnością. Z tymi półprzewodnikami, to w ogóle jest
zabawa. W przeddzień zadzwonił do mnie Kiciuś, że jedzie z nami. W piątek stwierdził, że nie ma
kasy i taniej go wyniesie zdawanie przez telefon (oczywiście po 18-tej), więc podrzucił mi kartę
egzaminacyjną, żeby uzyskać podpis Maćka. Cóż za ufność! A gdybym ją zgubił...

Autobus z młodymi F. przybył, a nagabywany kierowca dał nam cień nadziei, mówiąc, że
przyjeżdża w godzinie odjazdu pociągu. Niestety pociąg był szybszy. Pozwoliło to Bognie spo-
żyć jakieś  archiwalne naleśniki w barku z całkiem miłą ekspedientką... W Bielsku oczywiście
okazało się, że żaden pociąg do stolicy polskiej wiary nie jedzie wcześniej niż rano, a autobus może
nas dowieźć najwyżej do Andrychowa, a i to za półtorej godziny. Wykonaliśmy więc ratunkowy
telefon do przyjaciela, który ofiarnie ściągnął nas z szosy wiodącej z BB na wschód. Kto to był
i skąd nas zabrał jest oczywiście tajemnicą, żeby żona w/w nie musiała go strofować, że daleko
jedzie (o, wygadałem się, że przyjaciel był płci męskiej...).

W samochodzie Maciej zaczął wypytywać  Bartka o różne nudne sprawy o skałach i tym
podobnych. Myśleliśmy, że to już wie, ale on miał wciąż nowe pytania i bardzo był dociekliwy. Na
dodatek zamiast być wdzięcznym za odpowiedzi, to jeszcze kręcił nosem. Kruczek zdał w końcu,
tak samo Kiciuś przez telefon okazał się przygotowany. Wieczór u Siudutów był jak zawsze
bardzo miły, a w nocy i nad ranem towarzystwo się nawet powiększyło o trzy osoby (w tym jedna
KraPiszanka). No bo przecież było Przedświąteczne Bacowanie z Bigosem, który dogorywał
sobie w garncu, smakowicie i bezczelnie pachnąc. Nawet nie dali spróbować !

Rankiem opuściliśmy gościnne progi Siudutów, łapiąc autobus do Zagórza (nie tego bie-
szczadzkiego oczywiście!). Przejechaliśmy nową szosą, potem zawróciliśmy na starą i wylądowa-
liśmy w małej wiosce u stóp Jaroszowickiej Góry. Wszędzie widać poziom przyszłego jeziora po
opuszczonych chałupach gapiących się dziurami okien. Zbiornik buduje się już tyle lat, a końca nie
widać. Miejscowi powiedzieli nam, że znów odroczono budowę, bo Sejm wybrał Włocławek
i Wisłę. Chyba jednak szkoda. Próbowaliśmy wyobrazić sobie taflę przyszłego jeziora i całkiem
nieźle to wyglądało. Na razie szliśmy sobie nasypem, który pozostał po linii kolejowej z Suchej do
Wadowic. Przy jakiejś daczy dwóch smutnych powiedziało, jak dotrzeć do jaskini. A nie jest wcale
tak trudno. Mysiorowa Jama i zaraz obok niej leżąca Jaskinia Lisia znajdują się na południowo-
zachodnich stokach Kurczyny (410 m npm.), a właściwie na schodzącym od niej w tę stronę
grzbieciku, w lesie, może ze 20 m nad terasą Skawy (trudno powiedzieć , czy jaskinie będą pod
wodą zbiornika – o ile w ogóle go wybudują). Do jaskiń prowadzi ścieżka od małego strumyczka
spływającego z Kurczyny na zachód, wznosząc się lekko pod górę od brzegu lasu przy Skawie,
niknie przy samych otworach. Znajdują się one w odległości około 20 m od siebie, oba pod pniami
drzew, Mysiorowa Jama po stronie północnej, Lisia po południowej.

Pogodę dotychczas mieliśmy śliczną – s łońce i wędrujące po niebie chmury. Właśnie zaczęła
się psuć, to znaczy zakropiło deszczośniegiem. Schowaliśmy plecaki za pniem drzewa i przebrani
w stroje do ciorania wleźliśmy do Mysiorowej. Pochyły lejek doprowadza do ministudzienki,
potem mała komora, skąd wiedzie boczny korytarzyk. Z tego miejsca można przejść górą przez
mały zacisk, albo dołem przez zakrzywiony w lewo przepełz do następnej, większej komory, a z
niej do następnej za niewielkim zaciskiem. Tam znaleźliśmy księgę wejść, z której wynika, że
długość jaskini wynosi obecnie 174 m. Z komory jest parę korytarzyków, jednym można przedo-
stać  się naokoło. Jaskinia jest typowa dla fliszu – osuwiskowo-złomiskowa, komory są ładne, do
4 m wysokie i 6 m długie z wieloma całkiem dużymi piaskowcowymi głazami o gładkich ścianach.
Jest to obecnie trzecia co do wielkości jaskinia w naszym terenie uprawnień (po jaskiniach Klim-
czoka i Ondraszka).  Natomiast Jaskinia Lisia to dość głęboki pochyły lejek z licznymi Meta

Ilość materiałów przekroczyła tym razem
moce przerobowe Redakcji i w związku z tym
macie przed sobą mocno spóźniony, ale za to
znów podwójny numer MM. Przepraszając za
opóźnienie życzę zatem przyjemnej i długiej
lektury.

E tam, myœla³em , ¿e piecz¹ tka
jest okr¹g³a, a tu zwyk³a

prezesowska. Czyli niegroŸne,
mo¿na spaæ dalej :-)))

No, skoro jest z piecz¹tk¹, to
sprawa jest powa¿na. Chyba
ktoœ nas zmusza do roboty.

Nie powiem , ¿e mi siê chce,
ale trzeba bêdzie.

Prezes wrêczy³a mi wczoraj
oficjalne pismo Rady (z piecz¹tk¹ !)
do Komisji Wydawniczej, w którym

Rada chce abyœmy przedstawili
aktualny stan prac oraz plany itp.
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Póóóóźnym wieczorem (w zasadzie nocą) obejrzeliśmy jeszcze mury obronne i wróciliśmy do
schroniska. W nocy dotarło jeszcze dwóch nieszczęśników, którzy nie mieli innego wyjścia jak
tylko jechać „Bieszczadami” (3.30 w Bieczu).

Dzień intelektualny
Sobota była dniem wybitnie intelektualnym. Zobaczyliśmy tyle, co normalnej grupie wystar-

czyłoby na dwutygodniowy wyjazd. Zaczęło się od dwóch cmentarzy wojennych, klasztoru
reformatów, szpitala św. Ducha, muzeum w kamienicy Barianów-Rokickich, kościoła farnego, po
którym oprowadził nas ksiądz wzbudzający powszechny entuzjazm swoją niechęcią do marsza-
łek Senatu, potem kolejny cmentarz (na wprost fary) – będący w trakcie remontu, więzienie
w wieży ratuszowej. Potem udaliśmy się do Gorlic, gdzie uprzednio udało się załatwić otwarcie
muzeum, absolutnie poza godzinami jego zwykłego funkcjonowania. Po muzeum oprowadził nas
jego niezwykle sympatyczny kierownik. Obejrzeliśmy też film, w trakcie którego tak jak i rok
temu część  grupy usnęła... Potem jeszcze jeden z kursantów w sposób niezbyt udolny usiłował
nas oprowadzić po Gorlicach – jak się tłumaczył nie przyszło mu do głowy, aby przygotować  się
z topografii miasta. Na koniec wydostaliśmy się do Wawrzki. Wprawdzie następnego dnia niemal
wszyscy kursanci nie umieli powiedzieć  jak się tam dostali – po prostu nie byli w stanie pokazać
na mapie ani gdzie są, ani jak się tam znaleźli.

Numer dnia wykonała za to pewna kursantka o wyglądzie 15 letniego niewiniątka, ni z tego, ni
z owego zjawiła się w Wawrzce około 23-ciej. Jak się okazało, wiedziała tylko, że jesteśmy
w Wawrzce i nic więcej. Sama na piechotę przyszła z Florynki. Dzielna dziewczyna...

Cerkiew w Ropie
W niedzielę nastąpił rozłam na tych, co wolą iść do kościoła i na tych, co wolą pospać godzinę

dłużej. Frakcja „kościół” udała się do Ropy w nadziei, że uda im się trafić na mszę. Rzeczywiście
trafili, ale na jej koniec. Znaleźli za to obiekt, którego do tej pory nie udało się znaleźć absolutnie
nikomu – mianowicie cerkiew w Ropie. W dodatku został przeprowadzony dowód, że przecież
zachowane są charakterystyczne elementy stylowe. Potem (już wspólnie) była Maślana Góra
i Szymbark gdzie udało się wejść do dworu. Na koniec dnia ponownie wylądowaliśmy w Ropie
(cerkwi już tam nie było), skąd poszliśmy do Wawrzki podziwiając obłędnie widoczne gwiazdy.

Dzień bez połajanki to dzień stracony
Codziennie wieczorem odbywała się połajanka tzn. podsumowanie dnia, tego co zobaczyli-

śmy, spraw metodycznych etc. Kursanci szybko się rozruszali i połajanka była niezłym miejscem
do wywalenia sobie prosto w oczy co i kto o kim myśli – bywało gorąco, obyło się jednak bez
rękoczynów, a w każdym razie doskonale oczyszczało to atmosferę.

Proletariusze wszystkich kół łączcie się
Zaczęło się od bajeru zawartego w motto. Koleżanka z SKPG Kraków miała przyjechać na

nasz obóz, jednak poczyniła za dużo obietnic jednocześnie, więc nie mogła się roztroić i ostatecz-
nie zjawiła się na ostatnie dwa dni. Ale to nie wszystko – w Hańczowej jeden z kursantów
wypatrzył samotną dziewczynę z plecakiem, posiadającą w dodatku długie i zgrabne nogi. Zaba-
jerował na tyle skutecznie, że dziewczyna, która jak się okazało miała na imię Marta i była
przewodniczką SKPB Warszawa dołączyła do nas i została nawet na nocleg. Po drodze spotkali-
śmy jeszcze warszawski obóz kursowy, a pod koniec obozu, w Bartnem zostaliśmy ugoszczeni
gorącą herbatą w chałupie SKPB Warszawa.

Jaworzyna Silentowska
Ten dzień kursant „Silent” na długo zapamięta... Zaczęło się całkiem niewinnie. Znaleźliśmy

stanowiska bobrów w dolinie potoku Krywego, znaleźliśmy cmentarz wojenny nad Gładyszo-
wem, podjechaliśmy do Koniecznej gdzie pomimo oporu ludności miejscowej dwie dzielne kur-
santki skutecznie wywalczyły otwarcie cerkwi. Potem zaczęło lać, ale zanim weszliśmy na Beski-
dek już przestało, więc poszliśmy dalej w kierunku Jaworzyny Konieczniańskiej. Po drodze
mijaliśmy dziwne ślady, które później okazały się być ś ladami misia (dobrze, że się zorientowali-
śmy dopiero 2 dni później!). W każdym razie weszliśmy na Jaworzynę, gdzie Silent zamiast do
Regetowa zaczął nas sprowadzać z powrotem na Słowację, w kierunku na Becherov (nie mający
niestety nic wspólnego z Becherovką, za to mieszczący posterunek słowackiego WOPu). Prowo-
kacja mająca na celu wpuszczenie kursanta w maliny nawet się udała, parę osób z dobrą miną
poszło za nim, jednak gdy zaczął zdecydowanie kierować się w kierunku prostopadłym do granicy
trzeba było go powstrzymać. Kursant ów na wieczornej połajance chciał popełnić harakiri, ale
jednak udało się przetłumaczyć mu, że nie należy się chlastać, tylko przeanalizować i wyciągnąć
wnioski dlaczego taki błąd popełnił.

14.02. – dzień Wolnej Miłości
Walentynki. Zaczęło się dość niewinnie. Obejrzeliśmy cerkiew w Smerekowcu gdzie ku po-

wszechnemu zdumieniu okazało się, że w ikonostasie jest veraikon zamiast mandylionu. Potem
drogą „na rympał” poszliśmy na Rotundę. Cmentarz na Rotundzie jeszcze stoi, dwie wieże
wprawdzie leżą, ale nadal warto tam przyjść . Niestety pomimo tego, że w 1995 zapadła decyzja
o odbudowie tego cmentarza nie dzieje się nic i raczej niewiele się wydarzy, bowiem za pieniądze,
które należałoby wyłożyć na remont Rotundy można odrestaurować  5 innych cmentarzy. Na
Rotundzie dokonaliśmy podziału na frakcję „szpital” i frakcję „zdrowi”. „Zdrowi” poszli do
Regetowa Wyżniego oglądając zrekonstruowaną czasownię, cerkwisko i cmentarz wojenny, nato-
miast frakcja „szpital” ruszyła w stronę Smerekowca. W Regetowie spotkałem znajomych Łem-
ków, którzy zresztą zaprosili nas na herbatę (bez kropki) i których udało się namówić żeby
wieczorem przyszli do nas pośpiewać (jeden z nich śpiewał w „Łemkowynie”). Rzeczywiście
przyszli, przynieśli też magnetofon i kasety z Łemko-disco. Przy ich kasetach, łemkowskich
śpiewach, wspomagani produktami browaru żywieckiego bawiliśmy się do chyba 2 w nocy. Co
prawda w międzyczasie Piotrek – jeden z Łemków upodobał sobie jedną z kursantek jako kandy-
datkę na żonę, było więc śmiesznie. W gronie obozu też działo się ciekawie. W pewnej chwili do
głosu doszła geometria i szachy: był trójkąt, potem kwadrat, następnie roszada, a w końcu ...
[——] [Ustawa o kontroli publikacji i widowisk. Art. 2 pkt 3].

O JEDN¥ SZKO£Ê ZA
DALEKO

czyli kurs na obozie zimowym
Motto:

– Ja na przykład będę prowadził obóz
zimowy w lecie – Tomek Dygała do mło-
dej przewodniczki z Krakowa, przeko-
nując, że Harnasie robią naprawdę cieka-
we imprezy.
No i w zasadzie się udało, bowiem pogoda

była niezbyt zimowa, jeśli nie liczyć gwałtow-
nego ataku śnieżycy, który nastąpił w momen-
cie gdy wyjeżdżaliśmy z obozu. Bajer też po-
skutkował, bowiem owa „młoda przewodnicz-
ka” odwiedziła nas na obozie. Tak więc w tym
roku znów przypadło mi poprowadzenie obo-
zu zimowego kursu no i tak jak poprzednio
obóz odbył się w Beskidzie Niskim. Jako
wsparcie, jak się zresztą później okazało bar-
dzo przydatne, miałem Jelona kierującego tego-
rocznym kursem. Spędziliśmy 9 dni w Beski-
dzie Niskim skupiając się na krajoznawstwie,
metodyce, terenoznawstwie no i uczeniu się
mówienia do grupy. Zobaczyliśmy Biecz
i Gorlice, Maślaną Górę i Szymbark, Hań-
czową, Skwirtne i Kwiatoń, Smerekowiec, Ro-
tundę, Konieczną, Jaworzynę Konieczniańską,
Regetów, Magurę Małastowską, Bartne, Ma-
gurę Wątkowską.

Akcja pociąg
W piątek rano wyjechałem z Warszawy

z Dudim i po południu czekaliśmy w Krako-
wie na resztę grupy dojeżdżającą z Basią. My
byliśmy odpowiednio wcześniej, natomiast
pociąg z Katowic, który miał mieć 5 minut za-
pasu lekko się obś liznął. Tylko i wyłącznie
dzięki łączności telefonicznej (ech te komór-
ki...) i zbajerowaniu załogi pociągu sądeckiego,
udało się go przetrzymać  i co ważniejsze, zająć
miejsca siedzące dla wszystkich, co wcale nie
było łatwe bowiem tłum żądny miejsca siedzą-
cego stawał się coraz groźniejszy...

Biecz by night
Około 20-tej dotarliśmy do Biecza, szybko

znaleźliśmy PTSM i rozlokowaliśmy się. Po-
nieważ pogoda sprzyjała, udaliśmy się na wie-
czorne zwiedzanie miasteczka. Obejrzeliśmy
wieżę ratuszową i rynek, po czym wylądowa-
liśmy „U Becza”, gdzie oprócz grzanego wina
podziwialiśmy zabytkowe wnętrza.

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
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RAJD NA POWITANIE WIOSNY
Impreza odbyła się w dniach 23 – 25 marca w Danielce. Pierwsza

grupa „dowodzona” przeze mnie i Radka wyjechała w piątek o 17:34
z Katowic wraz z pięcioma uczestnikami. W Rajczy przywitał nas
deszcz. Złapawszy ostatniego busa, dojechaliśmy pod samą chatkę. Wieczorem urządziliśmy
sobie tzw. reality show czyli Big Brother. Polegało to na rzucaniu się poduszkami w ciemności,
podczas gdy jedna z osób filmowała nas w podczerwieni. Ranek obudził nas padającym deszczem.
Na szczęście gdy po śniadaniu ruszyliśmy na trasę, przestało padać. Moja grupa poszła przez
Mładą Horę do bacówki pod Rycerzową. W tym samym czasie wyruszyły trzy inne ekipy.
Pierwsza z nich składająca się z czterech osób, była prowadzona przez Elma i Pająka. Trasa wiodła
przez Muńcuł, Rycerzową i Mładą Horę do Danielki. Druga, prowadzona przez Żwirka i Robiego
poszła z Rycerki na Rycerzową, a stamtąd na przełęcz Kotarz i do Danielki. Trzecia i zarazem
ostatnia z tras poszła z Soli przez Praszywkę Wielką. Ich przewodnikiem był Jarek Knap. Jak
wcześniej wspomniałem pogoda była fatalna. Wyżej położone tereny były pokryte niewielką
warstwą śniegu. Dodatkowym utrudnieniem była gęsta mgła. Dotarliśmy do schroniska pod Ryce-
rzową. Ogrzaliśmy się i postanowiliśmy trochę tu posiedzieć. Tak nam było cieplutko. Po niedłu-
gim czasie do schroniska wszedł „wopista” i wypytywał nas skąd oraz dokąd idziemy. Był bardzo
miły. Powiedział nam nawet jak nielegalnie przekraczać granicę, ale tej informacji nie umieszczę na
łamach gazetki. Po krótkiej wymianie zdań z grupą Elma i Pająka, która właśnie dotarła, udaliśmy
się w stronę przełęczy Kotarz. Po drodze spotkaliśmy jeszcze grupę Żwirka i Robiego. Drogę do
przełęczy umilały nam śpiewane przez nas piosenki. Ze względu na pogodę zrezygnowaliśmy
z wejścia na Muńcuł i zeszliśmy najkrótszą drogą do chatki. Byliśmy pierwsi, więc zabraliśmy się
za przygotowanie pulpy. Tymczasem zdążyły powrócić pozostałe grupy. Opłacało się czekać na
żarełko, bo pulpa była rewelacyjna. Potem nastąpił konkurs dla uczestników rajdu. Odpowiadali
na pytania pobrane z testu kursowego. Wygrał exkursant Adam („Zdziwiony” a od rajdu
„Kubuś”). Czas umilał nam też Radeck grając pięknie na swojej gitarze. Do naszych czterech ścian
wróciliśmy w niedzielę, po niezbyt przespanej nocy ze względu na przestawianie zegarków.
Reasumując w rajdzie wzięło udział 18 uczestników oraz 9 harnasi.

Przemek Wiktorczyk „Kiciuś”

O jedną szkołę za daleko
Po szkole w Smerekowcu, gdzie miało być nienajlepiej, a było świetnie trafiliśmy do Bodaków

gdzie dla odmiany miało być luksusowo: łóżka, pościel, prysznice z gorącą wodą. Łóżka były –
walące się, pościel OK. Długo nie mogliśmy znaleźć obiecanej łazienki – w końcu znalazła się za
drzwiami z napisem „Biblioteka”. Rzeczywiście była terma, ogrzewacz przepływowy w kuchni
i czajnik elektryczny. Podłączyliśmy to wszystko do prądu i byliśmy 'very happy' do momentu,
gdy ok. 23-ciej ktoś nie poczuł swądu topiącej się instalacji... W krótkim czasie zlokalizowaliśmy
puszkę elektryczną w stanie krytycznym, w której dał się zauważyć kabelek rozgrzany do czer-
woności. Rano po sprowadzeniu dyrekcji szkoły wraz z elektrykiem okazało się, że przed nami
nikt jeszcze nie korzystał z tych urządzeń i że instalacja niestety jest zupełnie do nich nie przysto-
sowana. W każdym razie nie upiekliśmy się, a przy okazji uratowaliśmy szkołę.

Obóz jako całość  obył się bez ofiar. Peelingu śnieżnego nikt nie dostąpił – Żwirek jest tu
niezastąpiona. Jedyną wymierną stratą okazało się moje kolano, które odmówiło mi posłuszeń-
stwa podczas wchodzenia na Rotundę i które dość skutecznie wyeliminowało mnie z połowy
wycieczek górskich. Niezastąpiona okazała się tu Basia...

Na specjalną wzmiankę zasługuje super-gość obozu. Mianowicie odwiedził nas Roman Frody-
ma z Jasła – znany przewodnik i krajoznawca, autor serii „Galicyjskie Cmentarze Wojenne”.
Zaszczyceni zostaliśmy prelekcją połączoną z pokazem slajdów. Tą drogą chciałbym Mu serdecz-
nie podziękować.

Tomek Dygała (od tego obozu zwany „Łosiem”)

Maciej Ogórek – blacha nr 306
Ciągle jeszcze, chociaż już nie długo, uczę się w V Liceum w

Gliwicach. Po maturze mam zamiar spełnić podtawowy i zaszczytny
obowiązek obywatela – uniknąć s łużby wojskowej. Gór nauczyłem
się od rodziców i pomimo tego, że to ja jestem przewodnikiem, cały
czas nie dorastam im jeszcze do pięt. Chyba nie mam takich najbar-
dziej ulubionych gór. Lubię właściwie wszystkie, w których nie ma
śladów chęci człowieka do czynienia sobie ziemi poddaną.

Moje hobby: muzyka – słuchanie, granie, śpiewanie, sport: ko-
szykówka, łucznictwo, zwierzę: żółw stepowy, książki: Hemingway,
Harasymowicz, Brodski ...
Bart³omiej Cisowski – blacha nr 307

Mam na imię  Bartek, czasem używam ksywy „Kruczek”. Obe-
cnie studiuję architekturę w Gliwicach i mam poważne co do niej
zamiary. Nie jest jednak ona moją jedyną pasją i o tym słów kilka. O
zamiłowaniu do gór nie muszę chyba pisać, ale nie każdy jeszcze wie,
że jestem cichym miłośnikiem kolei. Uwielbiam podróżować, a w
szczególności z pomocą dróg żelaznych. Innym zainteresowaniem
jest fotografia, lecz na tym polu mam jeszcze dużo pracy.

Jestem członkiem grupy „dwunasta dziesięć”, którą razem
z przyjaciółmi założyłem, aby razem wspierać się w twórczych dzia-
łaniach. Myślę, że jest doskonałą formą realizacji wspólnych zainte-
resowań. Są już pierwsze efekty działalności.

4 10-11.03 Kwadratlon czyli "czterobój"
przewodnicki, międzykołowy na Lasku.
4 13.03 prelekcja o Maroku.
4 20.03 "Beskidzkie dzwonnice drewniane
między Wis łą a Skawą", prelekcja Pawła Klaj-
mona (Wzorka).
4 23-25.03 Szkolenie tatrzańskie kursu na
Hali Gąsienicowej – MSiudut i Szczepan.
4 27.03 Szlakami win i zamków nad Mozelą
i Renem – opowieść  Redakcji o wakacyjnym
wyjeździe do Niemiec uatrakcyjniona degusta-
cją reńskiego wina.
4 3.04 Różne zabawne slajdy oraz kręcenie
i degustacja kogla-mogla.
4 7-8.04 Autokarówka kursu po terenie
uprawnień z noclegiem w PTSM w Żywcu. W
programie m.in. dol. Soły, Istebna, Wisła,
Szczyrk oraz Tokarnia, Lanckorona i Kalwaria.
Udział wzięło 23 - 26 osób w tym 6 z W-wy.

TO BÊDZIE

„Spodnie – tak, koszulka – nie”
rzekła krótko i stanowczo Żaba do
Waldka po wejściu do śpiwora.

D 10.04 Mont Blanc prelekcja.
D 13-18.04 Rajd Wielkanocny Radka w Bia-
łych Karpatach.
D 17.04 Rumunia – prelekcja Rakety i Wie-
wiórki.
D 21-22.04 PolUś – rajd dla studentów Poli-
techniki i Uniwersytetu z zakończeniem na
Koziej Górze. Kierownik – Marcin Janik.
Wyjazdy i imprezy kursu:
_ 26.04 godz. 17.15 wykład Piotra Nowic-
kiego, autora przewodnika po Beskidzie Ślą-
sko-Morawskim.
_ 28.04 - 6.05 – obóz kursowy na Słowacji
W. Fatra, Choczańskie (namioty, bacówki).
_ 7-10.06 wyjazd na Orawę i Babią: Orawka,
Zubrzyca, Babia, Markowe, Zawoja.
_ 12-13.05 wyjazd geologiczno-botaniczny
prowadzą Maciek i Szalonka.

CHA£UPA CD...
Zabiegi i rozważania dotyczące chatki

w Lachowicach nadal trwają. 5.04 delegacje
Koła i ZSP dokonały oględzin obiektu, który
wymaga sporych napraw.

Toczy się też dyskusja czy lepiej prze-
kształcić Koło w stowarzyszenie, czy reakty-
wować niedziałający OU PTTK, czy może
utworzyć nowy oddział ? Objęcie chatki, akcja
lato, rajdy dla uczelni – to działania, które uza-
sadniają potrzebę rozstrzygnięcia tych kwe-
stii. Być może zajdzie potrzeba zwołania w
tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

SPROSTOWANIA
Redakcja przeprasza Anię Nahorniak za

błędne podanie w MM72 jej nazwiska, które
pisze się przez "h", a nie "ch". Błędnie podano
też numery blach Maćka i Bartka.

„Oda do Rady” – jak się okazuje – nie jest
autorstwa Radka (szkoda, bo tak dobrze pasu-
je) lecz Wzorka. Pomyłka wynikła z tego, że
Redakcja otrzymała nie podpisany tekst wła-
śnie od Radka.
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PIERWSZY DZIEÑ
Leje, autentycznie leje. Parasol na szczęście

należy do mojego stałego wyposażenia górskie-
go. Jadę na letni obóz w polskie Tatry, mimo, że
wolę góry puste, a więc Tatry zimowe lub ja-
kieś  zagraniczne orogeny. W autobusie zapa-
dam w drzemkę...

Wokół przemyka Podhale, migają nazwy
pensjonatów, reklamy eurookien z plastiku,
proszków do prania, atrakcyjnych lokat w ban-
ku i prezerwatyw. Przesuwają się wielkie
„tanksztele” zachęcające klienta ceną o kilka
groszy niższą, nad jezdnią smutno wiszą bane-
ry ogłaszające promocyjną sprzedaż aut i obie-
cujące zbawienie po odwiedzeniu pobliskiego
sanktuarium. Co zobaczę w Zakopanem? Prze-
cież prawie nie znam tego odnowionego i prze-
obrażonego miasta, gdyż zwykle wycieram
górskie szlaki, a nie grań Krupówek. W maju,
gdy w ramach obowiązków zawodowych
odwiedziłem pewien zakopiański hotel (pierw-
szy raz pod Giewontem w marynarce i krawa-
cie!!!) czuć było przygotowania do sezonu. Z
początkiem czerwca (tym razem byłem już w
polarze...) było nadal pustawo, Krupówki stra-
szyły rozkopanymi „wnętrznościami”, więk-
szość knajpek, piwiarni i grillbarów była za-
mknięta, a w pobliżu lepszych hoteli spotkać
można było znane osoby odpoczywające od
swej popularności.

I już Zakopane. Nawet przestało padać!
Idę w miasto z małym plecaczkiem, kasą i roz-
piską spraw do załatwienia. Mam prawie 4 go-
dziny czasu, później zaczynam pracę, trzy-
zmianową, dwunastodniową. Czyli to, co
uwielbiam, a co z niewytłumaczalnym zacię-
ciem robiły i nadal robią kolejne pokolenia
przewodników studenckich. Prawie za friko,
czyli w zamian za radość przewodnictwa.

Najpierw apteka, potem sprawdzanie moż-
liwości aprowizacyjnych w takich dniach, jak
dzisiejszy, czyli w niedzielę. I tu zdziwko:
wszystko jest czynne! Prawie wszystkie skle-
py spożywcze działają non stop, podobnie
warzywniaki, masarnie (to nie to samo, co salo-
ny masażu!, te zresztą też są czynne...), sklepy
z pieczywem. Czyli, spełnia się wizja chrupią-
cych bułeczek jednego niegdysiejszego mini-
stra. Ludzie też o tym marzyli, tyle, że marzyli
też o środkach pieniężnych, tak bardzo ułatwia-
jących dostęp do rzeczonych bułeczek.

Jem drożdżówkę, popijam piwem (mam na

to środki !) i w dobrym nastroju wlokę się wzdłuż Krupówek. Lepiej by było powiedzieć: przeci-
skam. Bo w środku sezonu, przy miernej pogodzie Krupówki są tak tłumne, jak główne deptaki w
Cortinie d’Ampezzo, Chamonixie czy Davos. Tłum ogląda wystawy, ogląda różnych artystów
ulicznych, je zapiekanki i „gorące psy”, pije puszkową colę i kolorowe napoje z PET-ów, przyglą-
da się sobie nawzajem. Tłum sączy piwo w ogródkach piwnych, przypatruje się pracy portrecisty
mozolnie upiększającego wizerunek pryszczatego modela, kupuje amulety i artystyczną biżuterię
z modeliny, podziwia dzieła malarskie, rzeźbiarskie i Bóg wie jakie jeszcze, którymi obwieszono
fasady starych budynków, zastawiono spore obszary chodnika, wypełniono stragany.

Na innych straganach jest folklor, w postaci „oscypków” (do 20% sera owczego), piknie
uwędzonych na brąz (karmel i czarna herbata), w postaci przeróżnych sprzętów kuchennych z
jasnego drewna, rzeźbionych kozikiem na hali w czasie wypasu  (prawie nie znać śladów obróbki
mechanicznej), w postaci wszelkich pamiątek (tyrolskie wzornictwo), małych futrzanych baran-
ków i wielkich  baranich skór (uwielbianych przez mole)...

Żegluję przez Krupówki, zaglądam do MAGA DONALDA, (piwo robi swoje!), gapię się na
te rzeźby, te malowanki na szkle, ten sprzedawany folklor, bo niekiedy udaje się znaleźć  coś
miłego, coś  autentycznego, coś z duchem. Czytam plakaty na wielkiej tablicy ogłoszeń, zaprasza-
jące na przeróżne imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i religijne. I czuję, że to miasto na
nowo zaczyna mnie pociągać. Bo to nie żadne Davos, nie Cortina (lubię Cortinę, ale we Włoszech),
lecz prawdziwy, poczciwy Zakopiec, coraz lepiej wyglądający, coraz czyściejszy, zasobniejszy
w toalety (magdonald !). Dzieje się mnóstwo rzeczy sensownych dla ducha i oka. Można też dla
żołądka wejść do bardzo folkowej knajpy, gdzie dają swojskie żarcie, gdzie kelner pomyka w
białych portkach, a wieczorem przygrywa niezła kapela góralska. Jasne, że kilka kroków dalej jest
pseudogóralski lokal oferujący „pizzę po bacowsku”, w jeszcze następnym można zjeść stek po
kowbojsku, w kowbojskiej, teksańko-arizońskiej atmosferze. I dobrze, tak ma być!

Wracam grzecznie na dworzec kolejowy. O oznaczonej godzinie zasiadam na ławce, ubieram
szkarłatny sweter z blachą, w dłoni trzymam ulotkę biura „Diuna” i tak oznakowany (czując się
trochę, jak Hans Klos) czekam na mój obóz. W myślach powtarzam: „najlepsze kasztany są na
placu Pigalle, najlepsze kasztany są...”, ale uczestnicy rozpoznali mnie i bez tego. Pojawia się
najpierw sześć osób, potem jeszcze trzy. Jest dobrze, są mało zróżnicowani wiekowo, młodzi,
sympatyczni. No, i korzystna przewaga dziewczyn, można nawet powiedzieć: niedobór chłopa-
ków, bo razem ze mną tylko trzech, a przydałby się czwarty. Ale będziemy się starać!

Gawędzimy, przedstawiam plan na dzisiejszy, mokry dzień. Też słucham (to trudne), co mają
do powiedzenia oni, czego oczekują, jak sobie te wspólne dni wyobrażają. Potem ruszamy wszy-
scy na zakupy, by wspólnie przećwiczyć  sztukę aprowizacji większej grupy. Jeszcze czytamy
oferty teatru Witkacego, rozczarowani, że jutro nic nie grają  – i do busów.

Busy, to przejaw prawdziwego żywiołu prywatnego, który wypełnia lukę w rynku usług
komunikacyjnych. Grupa licząca około 8 osób dojedzie wszędzie i o każdej porze, lecz pojedyn-
czy klient nadal nie dostanie się o godzinie siódmej wieczór do Morskiego Oka. My jesteśmy grupą
optymalną, więc po niedługim czasie znajdujemy się na przystanku Roztoki. Stąd chodzi się
obecnie do prywatnej części gór Tatr, prywatnej, lecz objętej granicami TPN-u. Prywatnej, więc
wchodzi się za biletami. Ale nie TPN-owskimi, ale prywatnymi, gminno-wspólnotowymi.

Ruszamy w głąb Doliny Chochołowskiej, taszcząc swoje plecaki, moknąc w deszczu, który
oczywiście nie dał za wygraną i znowu leje, gawędząc jak coraz lepiej znający się ludzie. Droga
trochę się dłuży, większość ekipy stopniowo odkrywa, że należy zabierać rozsądną ilość
przedmiotów i plecak pakować umiejętnie.

Docieramy na Polanę Chochołowską, wkraczamy do pustawego i cichego obiektu, po chwili
wędrujemy na najwyższe piętro, na najdalszy koniec korytarza, do cudownej, kilkunastoosobowej
zbiorówy. Następuje oczywiste zajmowanie łóżek (jeszcze bez zwracania uwagi na konfiguracje
towarzyskie, chociaż ?...), rozpakowywania, oglądanie szkód w postaci bąbli na stopach (tak!),
rozwieszanie mokrych rzeczy. Ja oczywiście steruję życiem gospodarczo-społecznym, chcąc od
początku nauczyć ludzi spontanicznego uczestniczenia w działaniach kuchennych i porządko-
wych. Załapują szybko, po chwili ktoś  leci z kociołkiem po wrzątek, ktoś inny porządkuje zapasy
żywności, jeszcze ktoś rozkłada obrusik i bierze się za przygotowywanie kolacji. Inni rozpoznają
lokalizację toalet i dostępność  pryszniców (całodobowa, Z CIEPŁĄ WODĄ!!!), nawet zdążają
wziąć prysznic (zwyczajnie, nie tak, jak wycieczka radziecka).

Potem kolacja i lepsze poznawanie się. Każdy wymienia swoje imię, mówi o swojej nauce bądź
pracy, opisuje zainteresowania. Mam więc ludzi z Warszawy i okolic, jest oczywiście Śląsk Górny
i Opolszczyzna, jest wreszcie Podbeskidzie. Są licealiści, są studenci, dwie osoby pracują zawodo-
wo. Później okaże się, że w grupie są zarówno osoby znające góry, jak i zupełnie początkujący, są
otwarci i wyluzowani politycznie, są ortodoksyjni w swych poglądach, są z natury pogodni i z
natury poważni, zatroskani. Krótko mówiąc – jest świetna grupa, zróżnicowana, ale złączona
chęcią przeżycia przygody wakacyjnej w swojskich, polskich górach.

Gdy wieczorem leżę we własnym śpiworze, czuję, że to będzie świetny obóz. Choć wcale nie
wiem, czy przejdziemy dużo szlaków, czy wiele z tego przyrodniczo-kulturowego piękna, które
skupiło się w górach i u ich podnóża zdołam ludziom pokazać. Nie mam pewności, czy wrócimy
z tego obozu opaleni, czy też tylko wysmagani wiatrem i dobrze nawilżeni deszczami. Ale wiem,
że atmosfera, jaka właśnie rodzi się w grupie, nie będzie uzależniona od krajobrazu, pogody,
trudów i niewygód. Wcale nie przeszkodzą różnice zdań i poglądów, żarciki, przytyki, nawet
pogodne złośliwości, obecne przecież w rozmowach. To „coś”, co zdecyduje o dobrych wspo-
mnieniach, jest w ludziach, we wzajemnych między nimi relacjach, wynika z chęci bycia razem,
wspólnego przeżywania przygody...  I to „coś” w takim naszym przewodnictwie jest chyba
najbardziej wspaniałe.

PS. Rzeczywiście pogoda była nędzna (buty wysuszyłem w domu), ludzie odczuwali zmęcze-
nie i przesilenie kolan (skutek unikania wf-u), przeklinali niepotrzebne, a ciężkie rzeczy. Lecz z
żalem się rozjeżdżali do swoich domów. Ale od wakacji już kilkakrotnie byliśmy razem w górach.

Maciej Siudut
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TO BY£ONOWOBLACHOWANI O SOBIE
4 10.04 Mont Blanc prelekcja.
4 13-18.04 Rajd Wielkanocny Radka w Bia-
łych Karpatach.
4 17.04 Rumunia – prelekcja Rakety i Wie-
wiórki.
4 21-22.04 PolUś
4 24.04 prelekcja Radka o cieszyniance wio-
sennej i Jacka Zachary z SKPB o górach Rumu-
nii.
4 W b. dłuuugi weekend kurs wędrował po
W. Fatrze i Choczańskich, Radek po Strażow-
skich, Redakcja z Żabami i Kotletem (który po-
wrócił z Portugalii), a potem sama była w Sło-
wackim Krasie, Egerze, G. Bükk i Sł. Raju, Sza-
lonka sms-owała ze Stolickich, a potem Niż-
nich Tatr. Z.Machulik był na kajakach i na ba-
cowaniu rodzinnym w Gorcach. Pogoda dopi-
sała wszystkim wyśmienicie.

TO BÊDZIE
D 12-13.05 wyjazd geologiczno-botaniczny
kursu prowadzą Maciek i Szalonka.
D 18-20.05 Beskid Makowski – tym razem
w paśmie Lubomira i Łysiny oraz w grupie Ko-
tonia. Startujemy w piątek wieczorem z Lub-
nia. Nocleg na grzbiecie nad przysiółkiem Zarę-
bek (zabrać wodę!). Dojazd: PKP Katowice
17.10 - Kraków 18.30 pośp., PKS Kraków
18.55 - kierunek Kamienica. Drugi nocleg –
przeł. Sucha. W planie również obejrzenie ko-
ściółka w Trzemeśni. W niedzielę zejście do
Pcimia, obejrzenie wychodni skalnej pod Ko-
toniem, zejście w okolice Stróży.
D 26-27.05 RKS czyli impreza śpiewana u
Żab. Zgłoszenia i info. u gospodarzy.
D 2-3.06 Tzw. Dzień Dziecka o ile coś sobie
zorganizujemy. Propozycje mile widziane.
D 7-10.06 wyjazd kursu na Orawę i Babią.

Anna ̄ w irowska
 „Żwirek” – blacha nr 308
Jestem studentką IV roku Politechniki Śląskiej wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki. Czas urozmaicam sobie dużą ilością snu w
akademiku, objadaniem się w nienormowanych ilościach  i ewentualnie
wyjazdami w góry. Tak, to ja zjeżdżałam na oponie na Hali Łabow-
skiej i potem miałam wielkiego strupa na twarzy (patrz MM 64)
Wszystkie zwierzęta w schroniskach: strzeżcie się, bo mam manię
głaskania futrzaków (poza myszami, pająkami itp.).

Pawe³ K lajmon
„Wzorek” – blacha nr 309
Pomyślałem sobie, że łatwiej będzie mi

napisać, co lubię, niż kim jestem. Zresztą lubię to, co lubię, bo jestem,
kim jestem. Co więc lubię?
Zimowe poranki, gdy pierwsze promyki ciekawie zaglądają do wnę-
trza Chatki, za oknem biało i mroźno i nowy dzień wstaje.
Wiosenne popołudnia, koniecznie w okolicach Goleszowa, kiedy
można położyć się wśród świeżych traw i przy akompaniamencie
ptaków podziwiać błękit nieba.
Letnie wieczory, kiedy wielka czerwona kula słońca leniwie skrywa

się za hory-
zont, a z doli-
ny Skawicy
dobiega dźwięk dzwonów.
Jesienne noce, gdy rozgwieżdżone niebo
nad Magurką zachęca do rozmyślań, powoli
dogasa ognisko i „coś się kończy, coś  za-
czyna”.
I czwartą nad ranem w gronie przyjaciół.
Ano, hej!

POLUŒ
I-szy Międzyuczelniany Rajd Górski

Pamiętacie swój pierwszy studencki rajd ? Może był to Rajd Waletów, a może Babiogórski lub
Primaaprilisowy ? Nowe twarze poznane na trasie, widoki, nocleg w schronisku, przemoczone
buty, no i przewodnik, który wie prawie wszystko o górach. A potem zakończenie – zabawy,
konkursy i śpiewy do późnej nocy lub rana. Może takim pierwszym studenckim rajdem będzie dla
niektórych dzisiejszych studentów „PolUŚ” i zaręczam wam, że po latach będą go zapewne pamię-
tać tak samo jak my Mamuty swoje rajdowe trasy sprzed wielu lat.

Naszym młodszym kolegom, przewodnikom udało się bowiem udowodnić, że czasy studenc-
kiej turystyki nie umarły. Brakowało chyba tylko wiary w to, że  nadal jest wśród studentów wielu
zwolenników górskiej wędrówki i to wędrówki dobrze przygotowanej i zorganizowanej.

Redakcja jako – o czym nie wszyscy może wiedzą – pomysłodawca ogólnej idei tego rajdu
polegającej na poznaniu i integracji studentów Politechniki ze studentami (w domyś le głównie
studentkami) Uniwersytetu, postanowiła przyjrzeć się realizacji tego pomysłu i mimo lejącego od
paru dni deszczu wybrała się z całą rodzinką w sobotnie popołudnie do schroniska na Koziej
Górze nad Bielskiem. Szczerze mówiąc żal mi było organizatorów, że ich pełna zaangażowania
praca może się zakończyć mizernym rezultatem z powodu fatalnej aury. Tymczasem okazało się,
że mimo iż pogoda faktycznie wystraszyła część osób, to i tak na metę rajdu przybyło ok. 40
uczestników i kilkunastu Harnasi. Wszystkie cztery zaplanowane trasy odbyły się. Tasa „ciekaw-
ska” prowadzona była przez „Wzorka”, trasa „niebanalna” przez Maćka Strzałkowskiego, trasa
„wyjątkowa” przez „Kiciusia”, trasa „ambitna” przez „blondynki” czyli Bognę i częściowo panią
prezes. Zapomniałbym, że była też trasa kursancka prowadzona przez Radka.

Schronisko powoli zapełniało się. Ktoś robił sobie jedzenie, ktoś rozlokowywał się na miejscu
do spania, ktoś mył się, ale powoli ludzie zaczęli skupiać się w holu. Jakaś  grupka grała w skrable,
obok jakaś dziewczyna wzięła gitarę i skupiła wokół siebie też niemałą grupkę ludzi. Zaczęło się
robić całkiem sympatycznie. Wkrótce jednak organizatorzy zaprosili wszystkich do jadalni na
oficjalne zakończenie. Każda trasa przedstawiała przygotowany w trakcie trasy programik – zwy-
kle były to piosenki uzupełnione często układem choreograficznym. Był m.in. „boysband” Kiciu-
sia, deszczowy rap grupy Maćka itp. Uczestnicy wykazali tu naprawdę dużo inwencji twórczej.
Były też inne konkursy i skecze – m.in. na portret swojego przewodnika, a na koniec był świetny
wykład  o tematyce „wszędogórskiej” Wzorka i Roberta ilustrowany slajdami. Były też nagrody
w postaci słodyczy dla wszystkich uczestników rajdu.

A potem, po krótkiej przerwie nastąpiło śpiewanie. Uczestnicy otrzymali rajdowe śpiewnicz-
ki, ale najważniejsze, że wykazywali duże chęci do śpiewania i nauki nawet mniej znanych im
piosenek. Świadczyć o tym może np. taki drobny szczegół, który zaobserwowałem – gdy grałem
„Jesienne wino” dziewczyna, która wcześniej grała na gitarze, obserwując moją grę z drugiego
końca sali zapisywała sobie na gorąco chwyty w swoim śpiewniczku. Okazało się zresztą, że
ludzie znają sporo również tych starszych piosenek. Graliśmy na zmianę – ja, Radek, Marcin i
dotrwaliśmy wraz z grupą kilkunastu osób do 3.30. W niedzielę rano miał się jeszcze odbyć mecz

piłki nożnej Politechnika – Uniwersytet, ale le-
jący deszcz i zimno zniweczyły te plany.

Podsumowując – należą się słowa dużego
uznania dla Marcina Janika – głównego organi-
zatora i pozostałych kolegów, którzy mu po-
magali – Izy, Bogny, Wzorka, Roberta, Maćka,
Kiciusia ... Trzeba też zauważyć, że PolUś  nie
jest działaniem ani pierwszym ani jednorazo-
wym. Jest to jeden z elementów całkiem dobrze
pomyślanej polityki działania Koła. Na jesieni
mieliśmy rajd „Studenci górom”, niedawno
„Rajd na powitanie wiosny”. Koło prezento-
wało się też na uczelnianych targach turystycz-
nych, planowany jest udział w Wiośnie Gliwic-
kiej. Ukoronowaniem tych działań mają być
obozy letnie. Celem tego wszystkiego ma być
odbudowa pozycji Koła w środowisku stu-
denckim – a więc dokładnie to, co jako Komisja
Rewizyjna i jako nieformalne grono Mamutów
postulowaliśmy od ładnych kilku lat. Wreszcie
znaleźli się w Kole ludzie, którzy tę ideę zrozu-
mieli i uczynili z niej program swojego działa-
nia nawet bez naszych podpowiedzi. Ponadto
wreszcie młodzi mają okazję sprawdzić  się
jako przewodnicy, popróbować co to znaczy
prowadzenie, zanim poprowadzą swój pierw-
szy obóz.

Miejmy zatem nadzieję, że energia i zapał
naszych młodszych kolegów nie osłabną, i
przyniosą im wiele satysfakcji, a nam Mamu-
tom zadowolenie z tego, że wychowaliśmy ko-
lejne pokolenie, które nas godnie zastąpi.

Redakcja

A jeśli ktoś chciałby więcej konkretów, oto one:
• wzrost: wysoki (?)
• oczy: niebieskie
• znaki szczególne: nie ma
• mieszkam i studiuję w Gliwicach – mój kierunek to Inży-

nieria Środowiska
• mam wspaniałych rodziców, którzy zaszczepili mi chęć

poznawania świata; równie wspaniałe jest moje młodsze
rodzeństwo – brat i siostra

• na koniec wspomnę jeszcze o naszym poczciwym piesku.
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STRA¯OWSKIE
czyli długi weekend z Radkiem

28.04 – 5.05.2001

sobota
Pierwszy dzień bardzo długiego weeken-

du. Szukam na dworcu w Katowicach kogoś
znajomego, ale zanim znajduję kogoś wśród
tłumów podróżnych, muszę biec (jak i cała re-
szta)wzdłuż peronu, bo PKP wychodząc na-
przeciw zwiększonym potrzebom podes łało
pociąg składający się z trzech wagonów, w
tym jeden kl.1.

Od Czeskiego Cieszyna jedziemy już w
komplecie: Radek-kierownik wyjazdu kursan-
ci Grzegorz i Michał, warszawianki Iga i Ania,
no i ja. W następnych przedziałach - Basia z
kursem, Szalonka, Jarek z żoną.

Mijamy kolejną granicę i tu pierwsze pro-
blemy. Wnikliwy słowacki WOP-ista nijak nie
może dopatrzyć się podobieństwa zarośnięte-
go Jarka „na żywo” do tego niewinnego mło-
dzieńca sprzed 10 lat ze zdjęcia w paszporcie.
Najpierw zadaje mu pracę w toalecie: rzeźbie-
nie nożyczkami do paznokci w brodzie, a gdy
efekt nie jest zadowalający dodaje pokutę 500
koron. Na nic zdają się nasze prośby o ułaska-
wienie.

Dojeżdżamy do Żyliny, potem do Tren-
czyna. Zostawiamy bagaże na dworcu i na lek-
ko (co za ulga) rozpoczynamy zwiedzanie.
Najpierw zamek górujący nad miastem. Radek
swoją nienaganną s łowacczyzną próbuje kupić
tańsze bilety, ale kasjerka jest czujna. Ogląda-
my wnętrza zamku, ekspozycję różnych gatun-
ków broni, wystawę heraldyczną oraz galerię
obrazów, a na koniec wchodzimy na wysoką
wieżę. Wokół morze gór, a w dole pełne uroku
kościoły, kamieniczki, kawiarenki, no i leni-
wie płynący Wag.

Zwiedzamy resztę miasta: bramę milcze-
nia (kto rozmawia przechodząc pod nią, ten
nigdy nie wstąpi w związek małżeński), dawną
synagogę, robimy zdjęcia przy fontannie plu-
jącej wodą na różne sposoby i jemy obiad (ha-
luszki) w miłej, regionalnej restauracji.

Wracając na dworzec odnajdujemy jeszcze
rzymską inskrypcję na skale z roku 179 n.e.
upamiętniającą zwycięstwo Marka Aureliusza
nad Germanami. Dla zainteresowanych: doj-
ście przez najlepszy hotel w mieście (TA-
TRA), trzeba wejść na II piętro. Widok jest nie

tylko na skałę, ale i na salę bankietową hotelu. Gdy tam jesteśmy odbywają się ze trzy wesela, co
Michała bardziej interesuje niż jakieś tam zdrapki na skale. Cóż on jeszcze ślubu nie przerabiał.

Robimy ostatnie zakupy, no i w drogę z worami. Późnym wieczorem niepokoi nas jeszcze
przejeżdżający obok naszych namiotów, rozbitych w głębi doliny samochód. Nie do końca wia-
domo w jakich zamiarach przyjechał na to odludzie, ale skoro zjechał po 2 godzinach, to chyba
pasażerowie miło spędzili czas. W nocy dwa razy pada deszcz. Radek mówił coś, że pogoda
zmieni się na gorszą, ale żeby tak od razu ?

niedziela
Czekamy, aż słońce osuszy namioty, a potem w drogę, przez góry do Trenczanskich Teplic.

Trafiamy akurat na uroczyste otwarcie sezonu. Wokół tłumy kuracjuszy i przemarsz orkiestr woj-
skowych. Jedyna rzecz warta zobaczenia to pomalowana w pasy łaźnia turecka Hammam za-
mknięta na głucho. Wnętrze o mauretańskim wystroju oglądamy na pocztówce.

Radek zaciąga nas do arabskiej kawiarni na specjalność zakładu. Jest to bardzo s łodka masa
orzechowo - migdałowa zapiekana w cieście francuskim. Prawdziwa bomba kaloryczna. Tylko
kelnerka była nieco zdziwiona, że na 6 osób zamówiliśmy 1 ciastko i mozolnie finką pokroiliśmy
na mniejsze części. Do tego chłodne piwo i dla niektórych kawa po arabsku, oryginalnie podana i
o ciekawym smaku. Aż się nie chce wychodzić  na ten upał, ale trzeba gdzieś zanocować.

Dzisiaj śpimy na Babie. Wszyscy na jednej i na dodatek Omszenskiej (rezerwat przyrody).
Wieje tak silny wiatr, że rezygnujemy z ogniska i idziemy spać.

Radek mówi, że taki wiatr na pewno zmieni pogodę na gorszą.
poniedziałek

Wiatr cichnie, a upał coraz większy. Idziemy w stronę Vapcza. Po drodze długo obchodzimy
górę otoczoną betonowymi słupami z rozciągniętym drutem kolczastym i starymi tablicami, że
wstęp bardzo surowo wzbroniony. Szkoda, że nie mamy czasu żeby zobaczyć, cóż za tajemnice
tam się kryją.

U podnóża Baby trafiamy na piękne miejsce na biwak, ale jest zbyt wcześnie, poza tym musi-
my kupić chleb, bo jutro 1 maja. „Musi, to na Rusi” – po chlebie w sklepie ani śladu. Ratujemy się
miodowymi plackami, słodkimi, ale w razie głodu smakują nawet z rybką.

Mozolnie wspinamy się na Vapecz, podziwiamy tysiące wiosennych kwiatów, a potem lekko
zbiegamy w dół i „nad rzeczką, opodal krzaczka” rozbijamy namioty. Wieczorem pulpa i długie
śpiewanie przy ognisku. Księżyc ma „lisia czapę”, więc Radek mówi, że pogoda na pewno się
pogorszy.

wtorek
Niewiele brakowało, a musiałabym zakończyć swój wyjazd. Podeszwa buta smętnie odstaje

od całej reszty. Mam wprawdzie jeszcze klapki basenowe, ale...
I wtedy kursant Grzegorz z czeluści swojego plecaka wyciąga parę zupełnie nowych Campu-

sów. Wrażenie piorunujące. Szkoda, że nic mi się już nie zepsuło do końca wyjazdu, bo chciała-
bym raz jeszcze zobaczyć  mistrza Grzegorza, który wyczarowuje coś z kapelusza. Dzisiaj zdoby-
wamy Strażow. Najpierw dużo asfaltu, a słońce praży niemiłosiernie. Już wiem, że drugą (po
kleju) rzeczą, którą muszę uzupełnić  w wyposażeniu plecaka jest krem z filtrem. W podrzędnej
knajpie w Zlechowie ratujemy się chłodną kofolą.

A potem już tylko ostro w górę. Szczyt zdobywamy przy zachodzącym słońcu. Uwaga miło-
śnicy jaskiń: po ostatnim obrywie skalnym w Strażowie odsłoniła się duża jaskinia, na razie nie-
dostępna, ale mają coś tam robić.

Rozbijamy namioty na ogromnej polanie tuż pod szczytem, tak żeby nie trzeba było daleko
chodzić na wschód słońca. Rozpalamy ognisko i wtedy z ciemności wyłania się dziwna postać -
Słowak Vlado, znajomy znajomego Radka, student ochrony środowiska, zapalony skaut. Nie ma
ani śpiwora, ani karimaty, chce iść nocować gdzieś do lasu, ale Radek przyjmuje go pod swój
namiot. Szedł z nami jeszcze dwa następne dni. Noc jest pogodna, ale ponieważ w ciągu dnia po
niebie przemykały jakieś  chmurki Radek twierdzi, że pogoda na pewno się pogorszy.

środa
Pilnuję wschodu s łońca, ale mało kto chce go oglądać, więc po zrobieniu zdjęcia i ja wracam

do namiotu. Rano schodzimy do miejscowości Ciczmany (z ang. change-money ?). Oglądamy
malowane w różne abstrakcyjne wzory (kwiaty, płatki śniegu, zygzaki) chałupy i zwiedzamy mu-
zealne wnętrze jednej z nich. Podobają nam się zwłaszcza kobiece czepki na głowę z sympatycz-
nymi rogami. Zdjęcie jednej z chałup jest na okładce przewodnika Pascala po Słowacji. Warsza-
wianki Iga i Ania z obtartymi nogami rezygnują z gór i jadą do Bratys ławy, a my po zrobieniu
zakupów (m.in. kremu na oparzenia słoneczne) i zjedzeniu dobrego obiadu podjeżdżamy do Facz-
kowa i podchodzimy pod Klak. Vlado prowadzi nas na polanę z dala od szlaku, gdzie latem rozbi-
jają się obozy skautowskie. To chyba najładniejsze miejsce ze wszystkich dotychczasowych.
Rozpalamy ognisko, a potem bardzo długo przy nim siedzimy.

Radek nic już nie mówi o pogodzie, tylko śpiewa łemkowskie, słowackie i polskie piosenki.
Wychodzi mu to dużo lepiej niż prognozowanie pogody.

czwartek
Ja niestety muszę wracać do Polski. Odwlekam jak najdłużej smutny moment pożegnania i

kiedy wreszcie startuję, okazuje się, że trasę 45 min. muszę pokonać w 20 min. Zapewniam, że
szybki bieg w słońcu i z pełnym obciążeniem lepiej działa niż każda sauna. Potem już powrót
„Olzą” i rozmowa z przygodnym turystą wracającym z samotnej włóczęgi po Wielkiej Fatrze. W
Cieszynie pociąg oblegają „mrówki”. Też mają ciężkie plecaki, tylko bardziej wysoko-gatunko-
we.

Zamykam oczy. To wystarczy, żeby znowu być na polanie pod Klakiem, patrzeć w żar ogni-
ska i słuchać jak duet Radek - Grześ  śpiewa: „jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki
dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna ?”

Dobrze, że na kilka dni też mogłam o tym zapomnieć.
Jola Wolińska „Szumowinka”

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O
t 9.05 godz. 18.15 Raketa został ojcem. Syn
będzie miał na imię Jakub.
t 18-20.05 Beskid Makowski
t 25-27.05 RKS czyli Rozśpiewane Kopanie
Szamba.
t 22.05 Majówka w Zbrosławicach na ko-
niach, było tak:
MSiudut – trochę podenerwowany,
Nowy – przypomniał sobie dawne czasy,
Żabowy – trochę niepewnie, ale przeżył,
Pokraka (Marzena Suwińska) – wspaniale,
Żaba – dostojnie,
Prezes – koń usnął,
Wiewiórka – osobno,
Rado – brak odwagi
Raketa – nawet nie ryzykował,
Paskuda – nie jeździła, Olga – na ojcu :-)
Rafi – obserwator, trzymał dziecko:)
t 29.05 VII Turniej Wiedzy o Górach – finały.
Sześć najlepszych drużyn eliminacji walczyło
o palmę pierwszeństwa.
Nagrody w tym roku ufundowali: SKPG
"HARNASIE", gliwicki EMPiK, Księgarnia
Turystyczna "U Piotra", sklep "SPORTIVA" i
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

TO BÊDZIE
v 1-3.06 Podsumowanie Półroczne w chatce
w Lachowicach połączone z pierwszymi pra-
cami porządkowo – remontowymi.
v 9-10.06 "Spotkanie po latach" organizowa-
ne przez Mirka Wolińskiego w DW "Kordon"
w Sopotni – połączone z "zastępczym" Dniem
Dziecka. Informacje i zgłoszenia u Mirka.
v 9-10.06 wyjazd kursu na Orawę i Babią
Górę.

RKS - czyli Rozœpiewane
Kopanie Szamba

25-27.05.2001 - Rola Staszkowa
Kolejne śpiewanie u Żab ogłoszone zosta-

ło pod tajemniczym początkowo hasłem RKS.
Ci którzy przyjechali, a było w sumie 29 osób
dowiedzieli się, że chodzi o prace ziemne
związane z kopaniem dołów na szambo i mi-
nioczyszczalnię. Większy dół osiągnął głębo-
kość  ok. 1,8 m, a łopatami i kilofem machali
najwięcej Łysy, Buźka, Kotlet, Jeż, ale także
dziewczyny - Kasia i Wiewiórka. Również Re-
dakcja nie tylko dokumentowała prace, ale też
brała w nich czynny udział.

A wieczorem były bardzo udane pieczonki
oraz granie i śpiewanie na 4 gitary i duży chór
Harnasi oraz przyległości do 3 rano. Uczyli-
śmy się też kilku mniej znanych piosenek.

Redakcja

Z mail'a od Œliwy
Byłem przez miesiąc w Nepalu. 20 dni na

trekkingu w rejonie Everestu z trójką swoich
znajomych.

Weszliśmy na Chukung Ri (5555 m), Ka-
lapathar (5600 m) i Gokyo Ri (5340 m) oraz
byliśmy w bazie pod Everestem (gdzie spotka-
liśmy Annę Czerwińską aktualnie zdobywa-
jącą Lhotse). Byliśmy też w rejonie płd. ściany
Lhotse i w rejonie ChoOyu.

Wojciech Śliwiński

BESKID MAKOWSKI
18-20.05.2001 Grupa Lubomira i Łysiny

Po raz XVII-ty odbył się wyjazd w Beskid Makowski i w tym roku pobił wszelkie rekordy
frekwencji. Na sobotnim biwaku na przeł. Suchej doliczyliśmy się 37 osób i 1 psa. Oficjalnie
wyjazd rozpoczął się jednak już w piątek wieczorem. Mieliśmy dojechać do Lubnia i spotkać  się
na biwaku na grzbiecie opadającym z Kiczory. Na miejsce startu dotarliśmy w 8 osób we wzmaga-

jącym się deszczu i ciemnościach.
Przechodząc przez most na Rabie
usłyszałem dzwoniącą w plecaku
komórkę. Gdy udało mi się ją
wygrzebać przestała dzwonić. Po
chwili, schodząc z mostu zoba-
czyłem jednak wyłaniającą się
spod niego postać. Okazało się,
że to Szalonka, która wraz z kole-
żanką Anią oczekiwała nas i wła-
śnie próbowała się dodzwonić.

Wkrótce spotkaliśmy też
Buźkę z bratem Marcinem, Kasią
i Łysym. Wobec ulewy podjęli-
śmy decyzję, że szukamy dachu
nad głową. Jedynie Buźka z ekipą

postanowili biwakować. Nam udało się uprosić o skromny, ale suchy i tani nocleg miejscowych
gospodarzy z przysiółka Zarębek.

Rano dostaliśmy od nich jeszcze świeżego, domowego masła i sera. A potem wyruszyliśmy,
zatrzymując się jeszcze po drodze w oczekiwaniu na dochodzącego Tomka Dygałę i ekipę kur-
santów. Grupa powiększyła się już do dwudziestu kilku osób.

Przed Lubomirem odkryliśmy nowowybudowaną wieżę widokową, a zaraz obok niej niezau-
ważony jakoś dotąd spory łan kosówki. Na przełęczy byliśmy ok 17.30, ale na planowany wstęp-
nie dodatkowy wypad do Trzemeśni nie było już ani czasu ani ochoty. Stopniowo dotarło jeszcze
parę osób, m.in. Radek i Teresa na rowerach, Jurek i Basia Kotynia z rodziną, Jeże, Żaba, Kotlet.

Rozpoczęło się przygotowywanie pieczonek, które dusiły się non stop do późnego wieczora,
a było ich w sumie 8 kociołków. Wobec tak dużej ilości osób konkurs o znaczki rajdowe rozgrywa-
ny był drużynowo - namiotami. A niektóre pytania nie były łatwe nawet dla przewodników, np.
ile Chełmów jest w Beskidzie Makowskim i z czego ?

W niedzielę część  osób wyjechała wcześniej, a główna grupa udała się na Kudłacze, po czym
część osób zeszła do Pcimia, a część  do Myś lenic. Na koniec w dwa auta podjechaliśmy jeszcze
do Trzemeśni, aby obejrzeć  kościółek.

W wyjeździe uczestniczyli (mniej więcej w kolejności przybycia): piątek:1. Jacek Ginter, 2.
Jola Ginter, 3. Ola Ginter, 4. Michał Zadęcki, 5. Basia Zygmańska, 6. Maciek Zygmański, 7.
Jacek  Stolarczyk (kolega Basi), 8. Marcin - kursant  9. Szalonka 10. Ania - koleżanka Szalonki
11. Buźka 12. Kasia Seweryn 13. Łysy 14. Marcin Jamróz, sobota: 15. Tomek Dygała, kursanci:
16. Adam 17. Dorota 18. Xenia 19. Ola (Sekwoja) 20. Grzesiek 21. siostrzenica Grześka kursanta
22. Przemek 23. Marcin, 24. Mateusz 25. Michał - starosta kursu, 26. Bystry 27. Leszek – obozo-
wicz Bystrego 28. Jurek Kotynia 29. Basia Kotynia 30. Zosia Kotynia 31. Marta Kotynia 32. Jeż
33. Kolczasta 34. Żaba 35. Radek 36. Teresa 37. Kotlet, 38. pies Kolczastej Mada (typu spaniel).

 Redakcja

CHATKA PRAWIE NASZA
Niespodziewanie szybko wyjaśniła się na naszą korzyść sprawa własności chatki w Lachowi-

cach. Oto treść listu, który „zemailowani” Harnasie otrzymali od Andrzeja Mokrosza:
Do WIADOMOSCI Wszystkich Przewodników!

Po porannej rozmowie (23.05.01) w Dziale Organizacyjno - Gospodarczym Politechniki Ślą-
skiej napisałem pismo do Dyrektora Administracyjnego. Zanosząc je o godz. 12 trafiłem na spo-
tkanie Dyrektora z Przewodniczącymi RO i RU ZSP w TEJ SPRAWIE. RO oddaje chatkę Uczelni
i nie widzi możliwości jej prowadzenia. Po rozmowie w sprawie jej aktualnej sytuacji i stanu oraz
deklaracji z naszej strony o chęci przejęcia chatki ustalono:

- RO ZSP pisemnie zwraca chatkę Uczelni,
- RO ZSP przedstawi dla PTTK OU protokół przekazania chatki z kosztami poniesionymi w

tym roku (zapłaconymi opłatami),
- na tej podstawie Dział Organizacyjny przygotuje stosowną umowę z SKPG. Dyrektor Ad-

ministracyjny na naszym piśmie napisał następującą decyzję "Wstępna zgoda w celu przy-
gotowania ostatecznej decyzji przekazania w najem dla SKPG "Harnasie" 23.05.01 r."

Od tego momentu CHATKA jest NASZA!
Z głęboką radością przekazuję tę wiadomość!!! - Andrzej Mokrosz
W związku z powyższym Rada zaproponowała składanie deklaracji wykupienia cegiełek o

wartości 100 zł na cele remontowe oraz deklaracji pomocy przy remoncie. Konieczna jest przede
wszystkim naprawa lub nawet wymiana dachu, oraz rozwiązanie spraw sanitarnych. W najbliższy
weekend odbędzie się w chatce przesunięte w stosunku do wcześniej podanego terminu Podsumo-
wanie Półroczne połączone z oględzinami chałupy i wstępnymi pracami porządkowymi. Wszyst-
kich chętnych i zainteresowanych zapraszamy.

Redakcja



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis

Nakład 90 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Grażyńskiego 15a/25 tel. 258-23-80, (praca 205-37-73 fax 205-38-69), e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl

76

Czerwiec 2001 oblicza starszych, a nie identyfikowalnych ludzi gór, wreszcie ukradkiem poprzyglądać nielicz-
nym laskom upiększającym ten górski krajobraz. To zresztą wychodziło najsłabiej; jedyna godna
uwagi osóbka pozostawała w towarzystwie rówieśniczo wyglądających staruchów – pewno wła-
snych rodziców. Nawet nie patrzyłem, czy łypali w naszą stronę groźnie, czy raczej zupełnie nas
zlekceważyli, bo i tak nasze zabiegi byłyby bez szans. I po cholerę tacy starzy szwędają się z
młodą po górach...

Wchłonęliśmy prostą kolację, później sączyliśmy zimnego grzańca galicyjskiego, przegwarza-
jąc o laskach (że tak ich mało), o ekologii (żeby znosić własne śmieci z gór), kulturowych aspek-
tach turystyki górskiej (zarys mojego przyszłego doktoratu, ale tematu nie zdradzę) i czym tam
jeszcze. A gdy kobieta ze szmatą i miotłą dała wymowny znak do odejścia, wróciliśmy grzecznie
w betlejemkowe wygody. Jeszcze tylko wahanie, które wyro należy zająć, by było taktycznie
zważywszy na jutrzejszy dopływ ludzi do obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pięknych
kursantek). Sceptycznie i bez wiary wybrałem to przy oknie, po prawej, jednoosobowe... Inaczej
bywało, gdy góry tym smutkiem nie emanowały.

Dotarli przed dziesiątą rano, z ożywieniem i zawilżeniem, z hałasem i radosną atmosferą
przyjaźniącej się grupy. Zarządziliśmy jedzenie, przegląd i przypasowywania sprzętu. Betlejem-
kowe zasoby doposażyły wszystkich, choć raki słabo komponowały się z miękkimi, współcze-
snymi butkami turystycznymi. Gdzież te niegdysiejsze, uniwersalne „himalaje”... Szczepan i Ka-
nion ochoczo pomagali kursantkom w przymierzaniu uprzęży (zarówno części biodrowych jak i
piersiowych), kursanci musieli poradzić sobie sami.

Wyruszyliśmy w samo południe, gdy góry jeszcze było widać , a pogoda wykazywała stabilną
wilgoć (ok. 100% H2O) i temperaturę (ok. 00C). Za dolną stacją wyciągu na Kasprowy Wierch
ślady zanikły, potorowaliśmy więc sami. Za stawem odbiliśmy w lewo od linii letniej ścieżki
biegnącej na Przełęcz Świnicką, kierując się ku podnóżom Gąsienicowej i Niebieskiej Turni. Na
stromszym zaczęło się szkolenie, co należy robić  z czekanem, żeby był przydatny i w razie czego
bardzo pomocny. W międzyczasie mgły zaczęły zasnuwać krajobraz. Przy wielkim głazie zarzą-
dziliśmy założenie tego wszystkiego, co było dotąd w plecakach, czyli uprzęży, pętli do asekuracji
na poręczówkach i raków. Przygotowaliśmy także sławne liny do poręczówek, ja z wątpliwą
radością obwiesiłem się żelazami, za pas zapchałem nieporęczny młotek z dziobkiem (ale nie-
podobny do czajnika).

Dogoniła nas podążająca naszym śladem czwórka groźnie wyglądających i niemniej groźnie
wyposażonych młodzieńców. Goretexy, spodnie p/wiatrowe, profesjonalne plecaki, buty-skoru-
py, a wszystko z metkami znanych firm, a wszystko piękne, kolorowe. Pomyślałem: „koledzy
wspinacze”, chociaż przy plecakach mieli tylko po jednym narzędziu do lodu, gdy dzisiaj na
wspinania chodzi się z dwoma dziabadłami. Zagadnąłem dosyć uprzejmie, dokąd podążają i usły-
szałem w odpowiedzi warknięcie: „na Świnicę”. Nawet się nie zatrzymali, więc uznałem, że zasto-
sowali z marszu zasadę: „głupie pytanie – głupia odpowiedź” i poszli w sobie tylko znanym
kierunku. Bo przecież nie na Świnicę, na którą trzeba było skręcić wcześniej. A zresztą tędy na
Świnicę też można, tylko po co?

Ruszyliśmy i my. Stok trochę wystromiał. Torowałem blisko skał spiętrzających się po prawej.
Co jakiś czas wbijałem szkoleniowego haka, mocowałem szkoleniową poręczówkę i dowiązywa-
łem kolejną szkoleniową linę. Coś mi się nie zgadzało, bo na Niebieską Przełęcz prowadzi załupa,
tzn. skały po prawej powinny być przewieszone, a tu nawet nie były pionowe. Okazało się
niebawem, że wszedłem w zbocza Gąsienicowej Turni, które kończą się dosyć trudną barierą
skalną, wobec czego odbiłem śnieżnymi trawersami w lewo, lekko się obniżając i uważnie śledząc
zachowanie głębszego tutaj śniegu. Minimalne zagrożenie w takich warunkach zawsze istnieje, więc
rozwijana poręczówka miała nie tylko szkoleniowe znaczenie.

Groźna czwórka – jak się okazało – również coś kombinowała, nie przymierzając się wcale do
wejścia w stricte wspinaczkowy teren. Zagadnąłem ostatniego z nich, ale nie umiał objaśnić mi ich
planów. Nie znał też nazw szczytów wyłaniających się z mgieł, nic mu nie mówiło słowo „Koście-
lec”, a nazwę „Zawrat” kojarzył z jakimś okolicznym... szczytem! Pomyślałem, że to tylko ten
jeden, pozostali z pewnością wiedzą, gdzie są i co robią. Zresztą sprawnie mknęli w górę po
właściwym już teraz zboczu.

Powolne operacje sprzętem zatrzymały nas na dłużej (czekałem na podes łanie lin z końca
pochodu), ale wreszcie ruszyliśmy śladem Groźnych na Niebieską Przełęcz. Stawka się wydłuża-
ła, niektórym brakowało napędu. To jednak nie łagodne podejścia w Beskidach, tu tangens kąta
nachylenia stoku zbliżał się do jedności... Wreszcie zamajaczyła w górze przełęcz i sąsiadująca z
nią, skrzesana dziko Niebieska Turnia. A na przełęczy Groźni coś motali, wykonywali ruchy
niezdecydowane, świadczące o pewnej dezorientacji. Najwyraźniej nie znaleźli ani wierzchołka
Świnicy, ani nawet szlaku turystycznego, który wszak na Świnicę winien wyprowadzać. Zejście na
drugą stronę przełęczy uznali też za niezbyt oczywiste. Wreszcie odważnie zapytali, czy wiemy,
co to wszystko znaczy, co widać wokoło (nie za wiele było widać) i w ogóle – skąd przybywamy
i dokąd zmierzamy. Tu nie omieszkałem powiedzieć, że opryskliwość ich odpowiedzi tam, na
dole, przekonała mnie, że mam do czynienia z zawodowcami. I ubiegając lawinę przeprosin (lawi-
ny bywają niebezpieczne, choć i miłe bywają...) uspokoiłem Groźnych, że jakoś wspólnie sobie
poradzimy.

I tak się stało. Stromy śnieżysty zachód po tamtej stronie przełęczy wyprowadzał na rozległe
pola, którymi latem biegnie znakowana ścieżka od Świnicy ku Zawratowi. Takiej ścieżki nie da się
wypatrzyć zimą, zresztą nikt mądry o tej porze na Orlą Perć nie chodzi. Zaporęczowaliśmy ów
zachód, na śnieżnych polach zawisła następna lina i ludzie ruszyli. A Groźnym wyjaśniłem, gdzie

KURS W TATRACH ‘2001
Maciej Siudut

Znowu Tatry, znowu końcówka zimy,
znowu z kursem na Hali Gąsienicowej. I jakże
inne to wszystko, tak inne, jak kolejne lata,
kolejne zimy. I my sami, inni w tym wszyst-
kim...

Zima tego roku nędzna, to wiadomo. Poje-
chałem jednak już w piątek z sympatykiem
Kubą (może by go oksywić: „Sympatyczny
Kuba” ?), by nie deptać w nerwach na Halę z
całą kursową zgrają w sobotni poranek. Też
dlatego, że nocny pociąg ze Śląska do Zakopa-
nego omija teraz skrzętnie moje miasteczko...

Myknęliśmy kolejką na Kasprowy (wa-
riant wyćwiczony rok temu) i przez lekkie
mgły, pieszo zeszliśmy na dół. Cudownie tu
było przed dwoma laty, przy optymalnej,  zi-
mowej pogodzie i sensownej pokrywie śnież-
nej. Przed rokiem zaś było ponad 2,5 metra
obłędnej, luźnej i beznadziejnej bieli, a krajo-
braz sygnalizował smutek niedostępności.
Dziś  jeszcze inaczej: śniegu tylko trochę, co
krok łany kosodrzewin i połacie rudych traw.
Oczywiście, o zagrożeniu lawinowym nie ma
mowy. I w ogóle z lawinami – jakby gorzej. Ale
też jest jakiś smutek, może wynikający z braku
siarczystego czy choćby jakiegokolwiek mro-
zu, z szarości, z mokrości. A może po prostu
emanacja wewnętrznych nastrojów?...

W Betlejemce całkiem pusto, cicho i jakoś
tak ... nie śmierdząco. To dlatego, że latem wy-
remontowano strefę sanitarną, szambo zaopa-
trzono w zwykłe muszle z syfonami, pojawiły
się nawet kafelki. Niestety, zniknął mój ulubio-
ny napis-polecenie, jaki widniał na ramie okien-
ka nad niegdysiejszym, przepastnym sedesem,
nakazujący: „stań bliżej, jest krótszy, niż my-
ślisz”... Tylko woda w kranie ma nadal maksy-
malną gęstość.

Więc nie ma co smucić w tym historycz-
nym wnętrzu (chodzi o całą Betlejemkę, nie
tylko toalety), na wyjście w góry też już za
ciemno. Zostawiliśmy toboły i skierowaliśmy
kroki do Murowańca. Tu też było niezbyt
tłoczno, jadalnia straszyła wolnymi miejscami.
Ale i tak dało się pooglądać jakichś dziwaków i
oryginałów, pogapić na szlachetnie ogorzałe

... cd. str. 2
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TO BY£O
4 2-3.06 Podsumowanie Półroczne oraz
pierwszy wyjazd porządkowo remontowy do
chatki w Lachowicach.
4 8-10.06 spotkanie mamutów w Sopotni
organizowane przez Mirka Wolińskiego. Z
Harnasi byli m.in. Jurek Kapłon, Rysiek Siko-
ra, Janusz Mroczek, Stasiu Krawiec oraz ro-
dziny, krewni i znajomi.
4 Rola Staszkowa zwana też Żabową powoli
przekształca się w Rolę Harnasiową. Kolejny
obiekt w tym przysiółku został przejęty przez
Rafiego.
4 14-17.06 Warsztaty ekologiczne kursu w
Gorcach.

TO BÊDZIE
D 26.06 – Roztocze, prelekcja Edwarda Wie-
czorka (SKPB).
D 8-22.07 – obóz kursowy
D 17.07 i 21.08 – zebrania wakacyjne.
D Wakacje, wakacje, wakacje ... oby w przeci-
wieństwie do tegorocznej zimy i wiosny lato
było prawdziwym latem. A jako Redakcja,
zgodnie z tradycją zachęcam do opisywania
swoich wyjazdów i podróży i przesyłania in-
formacji mail'em, listem czy choćby kartką po-
cztową.
D 29 - 30.09 ERG – pomyślcie o nim już te-
raz, zaproście znajomych i przyjedźcie !

są i że do PRZEŁĘCZY Zawrat jest ze 300m trawersu. Ruszyłem w tym kierunku, potem, gdy
było jasno i bezpiecznie, puściłem kolegów przodem. Sam wróciłem po ogon naszej grupy, która
już zdążyła się spolaryzować. Jednym raki prawie przyros ły do nóg, a chodzenie po stromszych
zboczach zaczynało sprawiać przyjemność, inni nadal wykazywali mocne sparaliżowanie i wyni-
kającą stąd powolność. Na szczęście wśród tych innych przeważały piękne kursantki, więc po-
moc kolegów była chętnie udzielana, skuteczna i pozbawiona jakichkolwiek niemiłych zgrzytów.

Dotarliśmy na Zawrat. Groźnych już dawno nie było, bowiem jeden z kursantów (był ze mną
latem na obozie w Tatrach), który doszedł tu z nimi, skierował kolegów we właściwą stronę. A mógł
dla żartu pokazać  im ścieżkę w Dolinę Pięciu Stawów Polskich... Nastąpiło gremialne konsumowa-
nie czekolady i resztek herbatki-termosówki oraz instruktaż odnośnie techniki dupozjazdu (z wła-
ściwym użyciem czekana). Sam oddałem swój wys łużony czekan jednej z dziewczyn, gdyż miała
tylko lodowy młotek od Belfegora. Po chwili pozbawiona raków ekipa raźno pomykała Zawrato-
wym Żlebem, kwicząc i rycząc z radości. Jak bowiem powszechnie wiadomo, dno rynny dupozja-
zdowej w szczególny sposób potrafi pieścić ludzkie ciało, wyzwalając ataki promiennej radości.
Bywa jednak, że podłoże jest nierówne i zlodzone, a wtedy pieszczota jest jakby mroczniejsza...

A propos – zrobiło się mrocznie. My jednak byliśmy już na wysokościach bezpiecznych i
dalej trzeba było jedynie iść, iść, iść. I dotrzeć przed zamknięciem źródełka szczerozłotego płynu
do Murowańca. Jakoż i dotarliśmy, witani przez kursową Mamuśkę Jelon i jedną obcą laskę, którą
Basia zorganizowała dla nas, prowadzących wyjazd (na jutro, do przeszkolenia lodowego...).
Laska była całkiem miła, dostrzegam niespodziewane talenty w Mamuśce Jelon.

Wieczór w Betlejemce był wypełniony tradycyjnymi opowieściami mrożącymi płyny fizjolo-
giczne oraz wspominkami groźnych, lecz różnie zakończonych zdarzeń w górach. Tych przygód,
kiedy to przy odpowiedniej dozie szczęścia komuś z nas jakoś się udawało i tych, kiedy suma, a
właściwie iloczyn kilku niekorzystnych okoliczności powodował, że ktoś  z naszych bliskich nie
powrócił... Pointa tych opowieści była też tradycyjna: przygoda w górach może być wspaniała, ale
trzeba mieć wiedzę, umiejętności, wyposażenie, doświadczenie. Przydaje się rozsądek, warto też
mieć  zwyczajnie szczęście. Ale to warto mieć nie tylko w górach.

A rankiem świat mżył i nic nie zachęcało do opuszczenia śpiwora. Jednak pomknęliśmy
prawie całą ekipą (plus zapoznana wczoraj laska) na cherlawy tej zimy lodospad Zmarzłego
Stawu. Tam każdy spróbował łatwej i asekurowanej wspinaczki lodowej. Ja wymarzłem niebo-
tycznie, asekurując kolejnych kursantów na rzeczonym lodospadzie, Szczepan z Kanionem z
nudów zademonstrowali ekipie nieco trudniejsze wspinanie po smudze kruchego lodu w stromym
żlebku. Na koniec zwinęliśmy mokre liny, by pośpiesznie udać się do Betlejemki. Pokonanie
Czarnego Stawu Gąsienicowego na wprost wzbudziło ostatnie emocje, gdyż cała, spękana tafla lodu
pokryta była kolosalną, miejscami sięgającą do kostek kałużą.

Przygotowania do opuszczenie Betlejemki przebiegły sprawnie, sprzęt wrócił w komplecie do
betlejemkowego magazynu, kuchnia została sprzątnięta, salon odsyfiony. Ścieżka przez Boczań
tylko miejscami była pokryta lodem, lecz udało się bez raków... I kilka minut po piątej opuszcza-
liśmy pociągiem wyludnione, mokre i szare Zakopane.

A wracając do lawin, to  w sobotni wieczór w Murowańcu koledzy Groźni wykonali lawinę
podziękowań za pomoc (niestety, po zamknięciu bufetu) i nawet poprosili o radę na następny dzień
(coś  jakby słowo na niedzielę), bo zamierzali przenieść się do Pięciu Stawów z dużymi worami
przez... Kozią Przełęcz. Zasugerowałem Zawrat jako znacznie łatwiejszy i chłopcy rzeczywiście
zrezygnowali z Koziej. Znaczy, że wybrali dobrą drogę rozwoju górskiego i mają szansę wiele
przygód w górach PRZEŻYĆ.

maj 2001r  Maciej

XXXIII ERG
29-30.09.2001
zapraszamy na

Ekskluzywną Robinsonadę Górską
do ośrodka pod Lubogoszczą położonego w ar-
chipelagu bezludnych, jesiennych wysp Beski-
du Wyspowego. Zapraszamy wszystkich Har-
nasi, sympatyków, krewnych i znajomych.

I ty możesz zostać Robinsonem !!!
Wpisowe  46 zł obejmuje – jak zwykle – noc-
leg, obiadokolację, śniadanie oraz znaczki i
wspólną zabawę w sobotni wieczór.
Prowadzący trasy (co najmniej 9 osób + prze-
wodnik) mogą liczyć na 50% zniżki.
Zapisy przyjmują i zaproszenia wydają od
26.06 do 18.09

Maciek Ogórek i Jacek Ginter

– Chodź postawimy, później będziesz
gadał.  .... Namiot, namiot ! – wyjaśniła
Kolczasta odciągając Jeża z obrad Komisji
Wydawniczej na Makowskim.

CHATKA – coraz bardziej nasza
Jak podawaliśmy w poprzednim MM, chatka pod Solniskiem w Lachowicach jest prawie

nasza. Nie mamy wprawdzie jeszcze formalnej umowy, ale sprawy są w toku i wkrótce mają być
sfinalizowane. Natomiast na podstawie pisemnego pozwolenia zaczęliśmy już gospodarować.
Pierwszy wyjazd odbył się 2-3 czerwca i został połączony z Podsumowaniem Półrocznym.
Przybyło kilkanaście osób, m.in. pani Prezes z prawie całą Radą, Kajetan, Radek, MSiudut, Jola
Wolińska, Żaby, Redakcja, Bystry, Chomiś. Zabrakło z przyczyn niezależnych (a głównie zmia-
ny terminu Podsumowania) Komisji Rewizyjnej. Od rana do 21.00 wieczorem wewnątrz i wokół
chałupy wrzała praca. Dokonano gruntownego sprzątania i szorowania większości pomieszczeń,
palenia śmieci, wykoszenia trawy, uporządkowania drewutni. Połatano też prowizorycznie dach
i naprawiono instalację elektryczną (choć odcięty prąd odzyskaliśmy dopiero w ostatni weekend).
Ostatnie dwa weekendy również poświęcono na porządki w chałupie. Z Mamutów pojawił się
nawet sam Milimetr. Chatkę nawiedziła również niestety plaga mrówek. Jeśli ktoś zna metody
walki z nimi to proszony jest o radę i pomoc. Ostatnio zawitali też do chatki pierwsi goście z
zewnątrz – studenci i licealiści, którzy nie wiedzieli, że chatka oficjalnie nie działa.

Powstał już wstępny „Regulamin” i „Instrukcja obsługi” oraz utworzono Komisję d/s chatki,
w skład której weszli Radek, Maciek Siudut, Iza. Ustalono, że chatka będzie działała w sposób
podobny jak inne schroniska studenckie, nie będzie natomiast – jak również sugerowano – chałupą
ściś le Kołową. Radek kompletuje dyżury na wakacyjne obsługi. Chętni do pogazdowania mogą
zgłaszać się u niego – tel.231-11-80. Został też opracowany kosztorys wymiany dachu, którego
stan daje się we znaki zwłaszcza podczas takiej aury jaka panuje ostatnio. Z poważniejszymi
inwestycjami i oficjalnym otwarciem obiektu dla ogółu musimy poczekać do podpisania umowy z
Politechniką.

Redakcja
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Przez obozy dla dzieci i młodzieży "Trzy
Światy" organizowane przez rzeszowską

firmę "YesTravel" przeszła już spora grupka
harnasiowych i okołoharnasiowych pociech.
Redakcji udało się skłonić swoją latorośl do
spisania wrażeń z jej drugiego już obozu z
tego cyklu. Po zeszłorocznym pobycie na

Mazurach tym razem wybrała się w
Bieszczady.

A JA MAM A¯ ...
„TRZY ŒWIATY”

Wysiedliśmy z autokaru. Przed nami uka-
zała się zapora na jeziorze Myczkowskim.
Kadra powitała nas radosną nowiną, że Land
Rovery chyba nie będą mogły dojechać  do bazy
„Las” z powodu dużej ilości błota zamiast dro-
gi. Po odczytaniu listy obecności trzydzieści
siedem mocno napakowanych plecaków powę-
drowało na plecy biednych uczestników obo-
zu. W kilka minut później, po przejściu przez
zaporę, zatrzymaliśmy się, aby ubrać buty
górskie i przygotować się do dalszej rozmokłej
drogi.

Rzeczywiście, przez padające ostatnio de-
szcze droga stała się dość nieprzejezdna. Nasza
„walkerka” wypełniała swoje zadanie, mówiąc
bardziej zmęczonym, że „jeszcze tylko pół go-
dziny i będziemy na miejscu”.

Po półtorej godzinie doszliśmy do bazy
„Las”. Po zjedzeniu grochówki rozbiliśmy na-
mioty, a chłopcy zaczęli kopać  latrynę. Wiata i
kuchnia już na szczęście stały.

Ogólnie baza „Las” jest najbardziej odsu-
niętą od cywilizacji bazą. Mieliśmy wiele pie-
szych wycieczek połączonych z takimi roz-
rywkami jak ściąganie z góry metrowego pień-
ka o średnicy ok. 40 cm. Pewnego dnia podzie-
lono nas na cztery patrole i zapowiedziano sa-
modzielną wycieczkę. Naszym zadaniem było
przeprawić  się przez rzeczkę (oczywiście
wpadłam po czubek głowy do wody), a
później przy kolejnych kartkach porozwiesza-
nych na drzewach zmieniać kierunek marszu
na następny podany azymut. My, tzn. drugi
patrol, przegapiliśmy pierwszą kartkę i przez
cały czas podążaliśmy na pamiętny azymut
298. Po dwóch godzinach zorientowaliśmy się,
że trochę za daleko zaszliśmy. Postanowili-

śmy więc wrócić (odległość między kartkami miała wynosić 15 min). Spotkaliśmy patrol nr 3,
który po pewnym czasie postanowił zmienić azymut na następny, czyli 215. Dla odpoczynku
siedliśmy sobie na jakiejś leśnej drodze. Po zjedzeniu dwóch czekolad i wypiciu większości wody
postanowiliśmy udać się na wschód („tam na pewno jest jakaś cywilizacja” - przyp. red.) - tak jak
nam radziła kadra, w razie gdybyśmy się zgubili. Po pół godzinie spotkaliśmy kadrę, która już nas
szukała. Powrót do bazy okazał się więc bezproblemowy. I tak wycieczka, która zaplanowana
była na najwyżej godzinę, zabrała nam cztery godziny.

Oprócz tego nie mieliśmy żadnych większych niezaplanowanych przygód. Następnego dnia
była tylko „poprawka”, czyli przejście jeszcze raz po beczkach, wyznaczanie azymutów, udzie-
lanie pierwszej pomocy i przeprawa z powrotem przez rzekę na „leniwca” (oczywiście znowu
wpadłam do rzeczki).

Następna baza - „Woda”. Po dwu godzin-
nym przejściu i zjedzeniu zupy kolejne zadania
organizacyjne, czyli rozkładanie tipi (czegoś w
rodzaju indiańskich namiotów) oraz cyrku - słu-
żącego także do spania. Potem część z nas
(chłopcy) poszła kopać latrynę, a reszta znosiła
gałęzie, patyki i kamienie do kolein na drodze
dojazdowej, aby Landy mogły przejechać. W
nocy przyszli wysłannicy  bazy „Las”, lecz nie
mogli nam ukraść wedle tradycji flagi, ponieważ
jej jeszcze nie mieliśmy. 0:1 dla nich.

To wszystko zajęło w sumie jeden dzień.
Następne dwa, to spływ Sanem na pontonach oraz budowanie boiska do siatki, pomostu i wiaty. W
nocy siedem osób wyruszyło ukraść flagę pierwszej bazie. Rano wszyscy mogli zobaczyć śliczną
zieloną flagę na naszym maszcie. Tego dnia uczyliśmy się wiązania węzłów oraz przeprawialiśmy
się pontonem wzdłuż liny na drugi brzeg rzeki. Dobrze po zmroku przyszła kochana baza „Las”,
która  nie wiadomo czemu przyniosła i wkopała nam swój
maszt. Na szczęście warta czuwała i nasza flaga pozostała
na maszcie (2:1 dla nas!)

I znów dwie czy trzy godzinki przemarszu do bazy
„Skała”. Tu właściwie nic nie musieliśmy ustawiać, na-
leżało tylko wykopać nową latrynę. Następne dwa dni
wspinaliśmy się na sztuczna ściankę, ponieważ w wyko-
naniu czegokolwiek innego przeszkodziły nam kolejno
deszcz oraz obóz językowy, który odwiedził nas by się
powspinać na ściance i wypić resztę wody. Natomiast
nazajutrz odbyła się wycieczka na Kamień Leski. Tam
mieliśmy możliwość wspinania się na prawdziwą skałkę
jak również zjeżdżania z 30 czy 40 metrowej skałki na
rolce i szocie. To było wspaniałe przeżycie. Osobiście
zjeżdżałam dwa razy i bardzo mi się to podobało.

Noce na tej bazie były dość ciekawe, szczególnie ta
druga. Koło 4.00 przyszła baza „Woda” (niegdyś Las).
Oczywiście nie wykonali swego zamiaru. Odeszli ok.
4.30. Wtedy zebrała się nasza ekipa i wyszła po ich flagę.
Wrócili o szóstej z wynikiem jak zwykle pozytywnym.
W ostatnią noc mieliśmy nadzieję, że znów przyjdą, ale
niestety zawiedliśmy się. Sumując wygraliśmy 4:1 (!!!)

Tak więc dość mocno niewyspani (bo co to są dwie
godziny snu) wyruszyliśmy w drogę powrotną. Bardzo szybko przeleciało to 12 dni, ale sądzę, że
nigdy nie zapomnę tego obozu. Mam nadzieję pojechać tam też w przyszłym roku.

Ola Ginter

XXXIII ERG czyli
Ekskluzywna Robinsonada Górska

29-30.09.2001 Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa "Lubogoszcz" w Kasince Małej
Najprostsze dojście z Kasinki Małej czarnym szlakiem ok. 20 min.

Zapraszamy wszystkich Harnasi, sympatyków,
krewnych i znajomych. Wpisowe  46 zł obejmuje:
– nocleg, obiadokolację, śniadanie
– oraz znaczki i wspólną zabawę w sobotni
wieczór.

Mamy do dyspozycji 80 miejsc. Prosimy
o jak najszybsze zapisywanie się.

Zachęcamy do organizowania tras rajdo-
wych. Prowadzący trasy (9 osób + przewodnik) mogą li-
czyć  na 50% zniżki.

Maciek Ogórek i Jacek Ginter

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O
4 ... były przede wszystkim wakacje. Były i
minęły, pozostawiając zapewne wiele wspo-
mnień i wrażeń. Zanim umkną z pamięci i roz-
myją się podzielcie się nimi z przyjaciółmi pi-
sząc do MM. Redakcja zawsze czeka na Wasze
teksty. Szczególnie cieszą teksty nowych auto-
rów. A więc spróbujcie.
4 Kołową bibliotekę porządkują i doprowa-
dzają do użytku Wzorek i Marcin Fal. Zbyszek
Machulik przekazał komputer, dzięki któremu
można będzie stworzyć katalog wydawnictw i
rejestrować wypożyczenia.
4 Ostatnio powiększyło się grono harnasio-
wych dzieci. Po raz drugi ojcem został Grześ
Płonka, któremu 11.09 urodził się syn Łukasz.
Natomiast 14.09 przyszedł na świat kolejny
pełnokrwisty harnasiowy potomek – syn Pa-
skudy i Darka o imieniu Tymoteusz.
4 15-16.09 wyjazd kursu na Babią Górę.
4 15 - 16.09 40 - te urodziny obchodzili Nowy
i Przemek. Impreza odbyła się w Samotni w
Karkonoszach .

TO BÊDZIE
D 29-30.09 w Kędzierzynie Koźlu odbędzie
się festiwal piosenki turystycznej "Wrzosowi-
sko", w którym jak wiadomo palce macza Ra-
dek. W charakterze gwiazdy wystąpi m.in.
"Czerwony Tulipan".
D 6-7.10 - wyjazdowy wykład kursu poświę-
cony historii Koła i piosenki turystycznej tym
razem na Wiewiórzysku. Zapraszamy zwła-
szcza wszystkich "historycznych" Harnasi
oraz kołowych gawędziarzy. Impreza będzie
połączona (dla chętnych) ze szkoleniem na li-
cencję BPN-u (w sobotę). Szczegóły u Kotleta.
D 13-14.10 - rajd "Studenci Górom" organizo-
wany po raz drugi przez Koło w osobie Marci-
na Janika dla studentów Politechniki.
D 18.10 - początek nowego kursu przewodnic-
kiego, pod wodzą Radka Trusia.
D Redakcja jako znany podpuszczacz i inspi-
rator oraz Wzorek jako znany krajoznawca i
specjalista od drewnianych dzwonnic planują -
wprawdzie dopiero na wiosnę - zorganizowa-
nie szkoleniowego wyjazdu rowerowego na
Orawę. Program opracowany przez Wzorka
jest prawie gotowy. Musimy tylko ustalić ter-
min i ... przeczekać zimę. Zapraszamy.

HARNASIE NA WAKACJACH
Z tego co wiadomo Redakcji, z maili:
RADEK był na obozie rowerowym w Wielkopolsce a potem w górach Słowacji:
Wróciłem ze Słowacji. Jak zawsze - super. Velka Fatra - piękny masyw Tlstej i Ostrej, nocleg na
szczycie, następny w chwilowo opuszczonej bacówie pod Smrekovem. Chata pod Borisovem -
ekstra kapustnica i buchty. Nocleg pod Rakytovem. Liptovska Luzna - piękne łąki nad Luznankou.
Salatin niezdobyty, bo padało, ale na Roztocne sedlo wyleźliśmy. Schron pod Durkovou już podob-
no pobiera opłaty 50 SLK. Kamenna Chata pod Chopkem jak zawsze z sympatyczną atmosferą,
dużym i smacznym jadłospisem i Popovickym Kozlem - nocleg 100 SLK ale totalny brak wody.
Dumbier zdobyty. Chata im.gen.Stefanika pod Dumbierom godna polecenia - ciepłe prysznice,
smaczne posiłki - 150 SLK. Ciekawa, największa podobno na Słowacji Jaskyna Mrtvych Netope-
rov - wstęp grupami do 10-14 osób co 2 godziny na trasy 1, 2h i dłuższe (ale nie chcieli nas wziąć
od razu na dłuższą - nie wiemy dlaczego), trasa typowa - godzinna z oświetleniem elektrycznym, ale
za to w kaskach, anorakach i z uprzężą (fragmentami ubezpieczenia nad szczelinami, także impo-
nujące mostki kratownicowe nad przepaściami) - 100 SLK, dłuższe trasy odpowiednio droższe
[kontakt tel: 0905-135535]. Poranny deszcz, a potem kapuśniaczek wygonił nas do doliny i Krako-
va Hola wraz z Poludnicou pozostały na kiedyś tam... No i oczywiście jak zawsze rewelacyjna
herbaciarnia w Ceskym Tesinie. Polecam jako obowiązkowe zakończenie każdego obozu!
W “obozie” udział wzięła jedna (!) przemiła 18-stka z Wrocławia (jakby była ze Śląska, to na
pewno by przyszła na kurs!), jeden kursant - Adam “Zdziwiony” Kulawik oraz Tadek “Junior”
Piotrowski i Michał “Świstak” Zygmański.

zzz
ŁYSY:
Właśnie wróciłem z obozu rowerowego po Beskidzie Niskim. Obóz był bardzo udany – prawie cały
czas lampa i góry jak zwykle piękne. Nocowaliśmy w: Regetowie - „tradycyjna” baza działająca od
zeszłego roku, prowadzona przez SKPB Warszawa - nocleg 4 zł i super atmosfera. W Radocynie -
baza, której szefuje wiadomo kto (od red.: Chomiś), pełna oryginałów - nocleg 6 zł . Ropianka -
chatka, której odszukanie może być dość kłopotliwe, prowadzona „okresowo” przez AKT Maluch
- Warszawa - nocleg 0 zł (jak za starych dobrych czasów za porąbanie drewna, przyniesienie wody)
ale jest też puszka na wolne datki na rzecz remontu chatki i nowy dach z blachy zgadnijcie jakiej.
PaPa
Łysy

zzz
JELON:
Wróciłam z rowerowego „obozu przetrwania” z dziećmi na Pogórzu Przemyskim. „Tymi ręcami”
7 razy zmieniałam dętkę ;-)) i w ogóle przygód miałam mnóstwo o czym jeszcze napiszę.
Belfegor prowadził natomiast grupę w masywie Mt. Blanc (również z Michałem i Maćkiem).

zzz
A poza tym:
z ŻABY były na kajakach na Suwalszczyźnie oraz (już nie na kajakach) w Dolomitach – pierw-

szy tydzień w towarzystwie m.in. redakcji, drugi tydzień samodzielnie.
z Redakcja z Jolą, Łysym i Teresą Pieńkowską z towarzyszeniem Żab chodziła przez ty-

dzień "z okładem" po  mniej znanych częściach Dolomitów - grupa Braies, Putia, Odle i Puez,
ale zrobiliśmy też wycieczki w grupie Sesto (ferrata na Toblinger) i Sella (ferrata Tridentina).

z Redakcja z rodziną , Nowi, Tomaszki, Siudy spędzali wakacje na Korsyce. Obszerna relacja
już wkrótce na łamach MM.

z SIUDUTY - kajaki, rowery, Tatry.
z KAJETAN z rodziną zwiedzał deszczową ponoć Szkocję.

CHATKOWE WIEŒCI
Została podpisana umowa pomiędzy Poli-

techniką a OU PTTK dotycząca użytkowania
chatki w Lachowicach przez Koło. Chatka
działała przez cały okres wakacji i działa nadal,
w sposób ciągły do końca września, potem w
weekendy. Treść umowy jest dostępna na li-
ście dyskusyjnej. Umowa została zawarta na
10 lat a jej przedmiotem jest bezpłatne użytko-
wanie chatki.

Najważniejszą inwestycją, której wykona-
nie planowane jest jeszcze przed zimą jest wy-
miana dachu. Prace z tym związane przewi-
dziane na 2 poł. września koordynuje Artur
"Łysy" Olchawa, a cegiełki o wartości 100 zł
(ale też dowolnej innej) przyjmuje skarbnik
Rado Gębarowski (tel. 230-92-70) oraz człon-
kowie Rady.

Redakcja

Dr Radeck zaprasza
do klopa po wykona-

nej własnoręcznie
dezynfekcji.

Bystry naprawia
"elektrykę".

Żaba walczy z
grzybem.

A cis przed chatką stoi jak stał ...

LACHOWICE
WIELKIE

SPRZ¥TANIE
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KORSYKA
Gdy tuż przed tegorocznymi wakacjami posypały nam się plany wyjazdu do Grecji, a potem

Słowenii z Jeżami podchwyciliśmy propozycję Nowego aby wybrać się na Korsykę. Prócz No-
wego miały jechać  Tomaszki i Przemki. Ponieważ ci ostatni nastawili się na tygodniowy, stacjonar-
ny pobyt w namiotach Eurocampu na wschodnim wybrzeżu, postanowiliśmy dotrzeć do nich na
ostatnie trzy dni, a potem wraz z Nowymi rozpocząć zwiedzanie wyspy.

O Korsyce s łyszeliśmy co nieco od Maćka Korczyńskiego, który był tam przed rokiem i
bardzo nam ją polecał. Niestety przewodniki czy też mapy tego terenu są w naszym kraju raczej
niedostępne, a skromne informacje można znaleźć jedynie w przewodnikach ogólnych po Francji.

Nasze wcześniejsze wyobrażenie o tej niewielkiej wyspie było dość mgliste. Wydawało się, że
można ją przejechać wzdłuż i wszerz w 1-2 dni. W końcu, cóż to jest te ok. 180 km wzdłuż i ok.
80 km wszerz. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że jest jeszcze ok. 2,7 km wzwyż, bo tyle liczy sobie
najwyższy szczyt Korsyki - Monte Cinto. Natomiast kilometry rzadko liczy się tam w linii prostej.
Jeśli chcielibyśmy przejechać z południowego krańca wyspy na północny wzdłuż zachodniego
wybrzeża, to musimy zrobić ok. 400 km, a średnia prędkość wyjdzie nam nie większa niż 30-35
km/godz.

Wyspa okazała się tak ciekawa i różnorodna, że nawet 2 tygodnie to stanowczo za mało, aby
zobaczyć wszystko. Korsyka to przede wszystkim połączenie morza z jego wspaniałym wybrze-
żem i gór opadających często wprost do morza. Dochodzą do tego ciekawe, niewielkie miasteczka,
śródziemnomorski klimat i roślinność (np. lasy sosnowo - kasztanowe, krzewiaste rododendrony,
porastające stoki gór tzw. makia (makis) czyli zbiorowisko różnych, często kłujących ziół i krze-
wów), zabytki prehistorii w postaci kamiennych pomników - menhirów oraz coś dla kierowców -
niezwykle kręte i często wąskie na 1 samochód drogi. Korsyka to też niezwykłe i niespotykane
kolory. Morze w przeróżnych odcieniach granatu, szafiru i błękitu, kremowo-białe, czerwono-
pomarańczowe lub czarne skały o fantastycznych kształtach, zieleń roślinności. Dla amatorów
wody dochodzą obserwacje świata podwodnego. Górołazi mogą liczyć na 180 km główny szlak z
południa na północ oznaczony GR20 i trzy szlaki o kierunku wschód - zachód (Mare a Mare - Sud,
Centre i Nord). Do tego oczywiście szereg szlaków łącznikowych. Na trasie można skorzystać ze
schronisk, ale i miejsc do dzikiego biwakowania nie powinno zabraknąć. Góry są typu tatrzańskie-
go i nie należy ich lekceważyć. Nawet na niewielkie wycieczki należy zabierać porządne obuwie i
wyposażenie.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy jednak od Wenecji, której nie mieliśmy jeszcze okazji widzieć,
a która była bardzo po drodze. W niedzielę 19.08 udaliśmy się natomiast do Livorno skąd wiedzie
najkrótsze promowe połączenie z Korsyką. Chcąc zaoszczędzić na autostradach o mało nie
spóźniliśmy się na prom, gdyż włoskie  drogi nie są ani zbyt szybkie, ani zbyt dobrze oznakowane.
W rezultacie wskoczyliśmy jednak na autostradę i dotarliśmy na czas, aby w promieniach zacho-
dzącego słońca popłynąć  na wyspę. Ok. 22.00 ujrzeliśmy rozświetlone wybrzeże Korsyki z
portem i twierdzą w Bastii. „Ach, jakie to romantyczne...” - rzuciła z właściwą swemu wiekowi
ironią moja nastoletnia latorośl. Rejs podobał jej się jednak na tyle, że stwierdziła, iż zostanie w
przyszłości żeglarzem.

Noc spędziliśmy na kampingu w Miomo, a nazajutrz udaliśmy się do Gissonacii na spotkanie
z resztą ekipy. A ponieważ ekipa wybrała się na długą i wyczerpującą wycieczkę w góry oraz na
plażę i kolację w Porto Veccio więc dzień spędziliśmy na odpoczynku, oraz zwiedzaniu najbliż-
szego otoczenia - plaży i miasteczka.

Nazajutrz (21.08) my postanowiliśmy się wybrać na długą i wyczerpującą wycieczkę w
podobny rejon co nasi koledzy tzn. na przeł. Bavella (1218). Już dojazd na przełęcz był emocjo-
nujący gdyż po raz pierwszy wjechaliśmy na korsykańską, górską drogę o nienajlepszej na-
wierzchni, z mnóstwem serpentyn, mostków i z mijankami wymagającymi składania lusterka.

Dopiero ok. 13.00 wyruszyliśmy na trasę wiodącą dość stromą, kamienisto-skalną ścieżką.
Teren nie był wcale łatwy, a w pewnym miejscu pojawiły się nawet łańcuchy. Po 3 godz. marszu
doszliśmy do grzbietu, ponad którym wyrastały jeszcze ostre skaliste turnie. Zobaczyliśmy też
szczyt Monte Incudine 2136, który jednak był poza naszymi możliwościami czasowymi. Po
posiłku postanowiliśmy wracać innym - z mapy wynikało, że prostszym - wariantem. Mapa 100
- ka nie uwzględniała jednak niuansów. Ścieżka, którą biegł główny szlak GR20 wcale nie była ani
wygodna, ani tym bardziej krótka. Trawersując zbocze okrążała w nieskończoność wszystkie
grzbiety i dolinki. W końcu ok. 20.00 byliśmy znów na przełęczy. Tak więc wycieczka okazała się
faktycznie długa i wyczerpująca - typowy krótki, popołudniowy spacer (Żaba wie o co chodzi !).

Następny dzień spędziliśmy na plażowaniu i leniuchowaniu.
Natomiast w czwartek (23.08) pożegnaliśmy Tomaszków i Przemków, zapłaciliśmy jakąś

astronomiczną kwotę za 4-gwiazdkowy kamping i wraz z Nowymi ruszyliśmy na południe, w
kierunku Bonifacio. Po drodze obejrzeliśmy las z dębów korkowych i zaliczyliśmy pokazywaną
na wielu widokówkach plażę Rondinara. Okazało się, że typowy dojazd od głównej drogi do
plaży, to pokonanie wielu serpentyn drogą o 7 kolejności odśnieżania, a raczej odkurzania.

Bonifacio natomiast, oczarowało nas swą atmosferą i widokami. To chyba najładniejsze miasto
Korsyki, położone na wysokim, wapiennym półwyspie, zamykającym portową zatoczkę. Za 10
Fr. przeszliśmy się wykutymi w klifie półwyspu schodami Aragończyków. Potem pospacerowa-
liśmy po mieście, dochodząc aż na koniec półwyspu z ciekawym cmentarzem i widokami na
morze i niedaleką Sardynię. Gdy wracaliśmy, Grażyna natknęła się na prawdziwego skorpiona. W
związku z tym oraz z panującą niezmienną, upalną pogodą zrezygnowaliśmy wprawdzie z rozbi-
jania tropiku, ale nie namiotu. Upały skłoniły natomiast Olę do zmiany swych planów na przy-
szłość – postanowiła zostać żeglarzem, ale ... na lodołamaczu.

My natomiast pożeglowaliśmy następnego dnia (24.08 piątek) w rejs stateczkiem wzdłuż
klifowego wybrzeża z oglądaniem grot skalnych wokół Bonifacio. Konkurencja wśród właścicieli
stateczków jest tak duża, że można się targować. My zapłaciliśmy 350 Fr za 6 osób łącznie z
parkingiem dla 2 aut.

A po rejsie ruszyliśmy w dalszą drogę. Grażyna nie darowałaby nam jednak, gdybyśmy
zapomnieli o plaży i oglądaniu rybek, więc po drodze zjechaliśmy na plażę Roccapina. A po
lekkim posiłku ruszyliśmy do Sartene, miasteczka charakteryzującego się zabudową z szarego

XXXIII ERG
29-30.09.2001 Lubogoszcz

Tegoroczny ERG od początku nie miał
zbyt wiele szczęścia. Najpierw nie miał go kto
zorganizować. Pod koniec czerwca podjęła się
tego w trybie awaryjnym Redakcja wraz ze
świeżo blachowanym Maćkiem Ogórkiem.
Wszystko co trzeba zostało załatwione, ale w
połowie września okazało się, że nikt nie zapi-
sał się (czyt. nie wpłacił wpisowego) na impre-
zę. W tej sytuacji byliśmy już gotowi odwołać
rajd, jednak udało się dogadać z kierownictwem
ośrodka pod Lubogoszczą, aby nie wpłacać
zaliczki i przyjechać dowolnie małą grupą. W
rezultacie w ostatnich dniach przed ERG-iem
wpłaciło ok. 25 osób i taka też grupa przybyła
na zakończenie w sobotni wieczór.

Po wrześniowej słocie pogoda mile nas za-
skoczyła. Wreszcie zrobiła się prawdziwa, cie-
pła i kolorowa jesień. Ośrodek też nas miło za-
skoczył. Obsługa była bardzo sympatyczna,
warunki skromne, ale zupełnie przyzwoite,
duża świetlica o drewnianych, na zrąb ścianach,
duży krąg ogniskowy, położenie wśród lasu.

Wieczorem, po obiadokolacji zaczęliśmy
tradycyjne ERG-owe zabawy, tym razem pod
hasłem „I ty zostaniesz Robinsonem”. Było za-
tem urządzanie domu rozbitka (rozbijanie na-
miotu zwisając pod powałą), ubieranie Robin-
sona, rysowanie dowcipów o bezludnej wy-
spie, budowanie jak największej łodzi z papie-
ru, rozpoznawanie egzotycznych owoców po
kształcie i smaku, umieszczanie jak największej
ilości rozbitków na małej wysepce itp. Był też
konkurs teoretyczny o wyspach świata.

Po tej części programu były slajdy o tema-
tyce wyspiarskiej - z wysp Grecji, z Korsyki i
z ... Dolomitów. A przed północą przenieśli-
śmy się jeszcze do ogniska, gdzie najwytrwalsi
dotrwali do 4 nad ranem.

W ERG-u wzięli udział: Jarek i Jadzia
Knap + 4 znajomych, Adam Bartyzel + 2 córki,
Dawid Czupik (kursant), Jola, Ola i Jacek Gin-
ter + kuzynka Magda, Basia Zygmańska, Ma-
ciek Ogórek, Aśka Sosna + siostrzeniec, Ma-
ciek Korczyński z rodziną, Marek Kluszczyń-
ski z córkami.

Redakcja

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O
W uzupełnieniu informacji o wakacjach: okaza-
ło się iż Łukasz Suma czyli Lex oraz Maciek
Strzałkowski odbyli niezależne wyprawy do
Mongolii i Chin. Czekamy na prelekcje.
4 2.10 - slajdy Lexa i Daniela z wyjazdu w
Ukraińskie Karpaty Wschodnie.
4 6-7.10 - wyjazd „historyczny” kursu na
Wiewiórzysko. Piątka kursantów pod wodzą
Redakcji zrobiła trasę z Kojszówki przez Poli-
cę, spotykając na Krupowej super Mamuta
Halinę Podgórską. Na miejsce dojechało je-
szcze 3 kursantów i kilkoro przewodników.
4 14.10 urodziła się córka Joanny i Daniela
Wadowskich (czyli Luśki i ChuDaniela) - Zu-
zanna.
4 13-14.10 - I termin egzaminu praktycznego.
Wynik 3:3. Komisje stanowili Żaba, Nowy i
MSiudut. Zdali: Przemek, Grzesiek i Adam.
Trasa wiodła z Juszczyny przez Tajch, Sło-
wiankę do Żabnicy, nocleg ... w Lachowicach,
zakończenie na Wytrzyszczonie.
4 13-14.10 - Rajd „Studenci Górom” z zakoń-
czeniem w Lachowicach. Było 26 uczestników
(4 trasy). Organizowali Bartek Cisowski, Wzo-
rek, Kiciuś. W chałupie było w sumie 70 osób.
4 16.10 - prelekcja J. Gintera o wyjeździe na
Korsykę.
4 18.10 - rozpoczął się kursu przewodnicki,
którego kierownikiem jest Radek Truś , a sekre-
tarzem Wzorek.

kamienia. Trafiliśmy akurat na jakieś  lokalne święto. Trwały przygotowania do różnych imprez,
w związku z czym Nowy został napadnięty i molestowany w sklepie przez dwie ubrane na
różowo dziewczyny na szczudłach.

Tego dnia zwiedziliśmy jeszcze Filitozę gdzie znajduje się prehistoryczna osada z epoki
neolitu, sprzed 8000 - 4000 lat i można obejrzeć  kamienne posągi - menhiry z wyrzeźbionymi
zarysami twarzy, czasem też uzbrojenia. Ponieważ słońce już zachodziło, pozostało nam już
tylko poszukać kampingu. Znaleźliśmy go w pobliżu plaży du Taravo.

Kolejny dzień (25.08 sobota) miał być  równie bogaty w atrakcje. Chcieliśmy zobaczyć naj-
większe miasto Korsyki - Ajaccio i dotrzeć do Porto, oglądając po drodze Kalanki (Les Calanche)
niewielką, ale bardzo ciekawą grupę górską. Plan okazał się jednak zbyt ambitny. Sporo czasu
zajęło nam już dotarcie do Ajaccio bardzo widokowymi, ale górskimi drogami. Tam dopadł nas
upał, przed którym najpierw schroniliśmy się do ... Carefoure’a a potem  jadąc za miasto na cypel
Parata z wieżą genueńską, w której cieniu zjedliśmy małe co nieco, podziwiając widoki na morze,
okoliczne wysepki, przepływające statki - w tym żaglowce - i wyścigi młodzieńców na skuterach
wodnych. Gdy skwar zelżał udaliśmy się na zwiedzanie miasta m.in. obejrzeliśmy dom rodzinny
Napoleona, z którego Ajaccio jest dumne i czci go na każdym kroku.

Wyjeżdżaliśmy z miasta dość późno, a na dodatek utknęliśmy w korku ulicznym. W rezultacie
w zapadających ciemnościach próbowaliśmy znaleźć wcześniejszy niż planowaliśmy nocleg.
Pierwsze podejście okazało się nieudane - kamping położony na dość stromych zboczach był
pełny, a obsługa niezbyt miła. Pojechaliśmy dalej. Na kolejnym kampingu, nad morzem, poniżej
Piany od razu powiedziano nam, że nie ma miejsca. Zrezygnowani postanowiliśmy dojechać do
Porto. Droga z Piany do Porto wiodła przez wspomniane wyżej Kalanki i wyglądała nawet w nocy
fantastycznie. Na pierwszym napotkanym kampingu Nowy rzucił na dzień dobry do panienki z
obsługi: „Tylko proszę nam nie mówić , że nie ma miejsc”. Panienka okazała się całkiem miła i
miejsca się znalazły. Zostaliśmy tu zresztą 3 noce, bo w okolicy było co zwiedzać.

Nazajutrz (26.08 niedz.) w planie były góry - co niezbyt ucieszyło Grażynę, która towarzy-
szyła nam tylko w pierwszej, krótszej wycieczce od skały przypominającej głowę psa do Chateau
Fort, skąd rozpościerały się piękne widoki na zatokę Porto i okoliczne góry. Druga wycieczka była
znacznie dłuższa - ok. 5-6 godz. i wiodła najpierw przez sosnowo - kasztanowe lasy, a potem
mijając czerwone wychodnie skalne o fantastycznych kształtach w kierunku szczytu Capu d’Ortu
1294, na którego zdobycie brakło nam jednak czasu. Po powrocie pozwoliliśmy sobie wstąpić do
przydrożnej knajpki na zimne piwo i inne napoje. Nowy nie omieszkał też wysłać pognębiającego
sms’a do Tomaszka. A potem, już pod wieczór zjazd drogą o 16 % nachyleniu na niewielką plażę
Ficajola otoczoną skałami, m.in. po to aby zjeść  arbuza, melona i inne owoce.

W poniedziałek były do zrealizowania 2 punkty. Pierwszy dość kosztowny (200 Fr/os) -
wycieczka statkiem do rezerwatu przyrody Scandola z przystankiem na plaży w osadzie Girolata.
Takich widoków nie zobaczylibyśmy jednak z lądu. Niezwykłe w kształcie i kolorze skały opada-
jące do morza i wystające z morza, przesmyki i groty, gniazda orłów na skałach i ławice ryb
widoczne w kryształowo przejrzystej wodzie, a nawet skaczące delfiny. Tyle w skrócie można
powiedzieć  - resztę i tak trzeba zobaczyć  na własne oczy.

Drugim punktem programu dnia była samochodówka do Calvi. Wariantem bliższym morza - 81
km. Mniej więcej jak z Katowic do Wadowic, tyle że zakręty w okolicach Zatora to pikuś w
porównaniu z tymi, które musieliśmy pokonywać tutaj. Pierwsza połowa drogi była na dodatek w
kiepskim stanie technicznym. W Calvii byliśmy „już” po 3 godzinach jazdy. Nie sposób było też
zrezygnować z paru przystanków dla fotoreporterów - m.in. utrwaliliśmy świetny widok na mia-
sto spod kościółka Notre Dame de la Serra. Po 3 godzinach w samochodach zwyciężył na początek
wariant „plaża” i kąpiel w morzu, a dopiero potem poszliśmy w miasto, które z kolei jest jednym
z domniemanych miejsc urodzin Kolumba. Zbliżał się wieczór więc trzeba było wracać. Tym
razem połowę drogi przebyliśmy łatwiejszym i szybszym wariantem, ale druga połowa była ta
sama, z tą różnicą, że pojawiły się na drodze dziko pasące się i - o zgrozo - nie oświetlone krowy.

We wtorek (28.08) opuszczaliśmy Porto i zmierzaliśmy w głąb wyspy, w kierunku Corte. Po
drodze obejrzeliśmy dolinę Spelunca - której fragment przebyliśmy szlakiem poprowadzonym
zboczami, a wróciliśmy ściśle potokiem, skacząc po głazach i mijając opalających się nudystów
(można powiedzieć, że widzieliśmy gołe baby w spelunce). Grażyna próbowała natomiast upra-
wiać  kanioning. Po tych atrakcjach pojechaliśmy dalej do wodospadów i basenów skalnych Casca-
des d’Aitone zwanych też Piscines Naturelles. Woda była jednak tak zimna, że jedynie Rysiek
odważył się na krótką kąpiel. Dalej czekał nas już tylko dojazd do Corte przez przeł. Vergio i
ciekawą dolinę Scala di Santa Regina. Niestety zabrakło już odpowiedniego światła aby zrobić w
drodze jakieś zdjęcia. Po znalezieniu kampingu u wylotu dol. Restonica i zaspokojeniu potrzeb
bytowych udaliśmy się jeszcze - tym razem bez „dzieci” - na wieczorny spacer po mieście.

A nazajutrz czekała nas ostatnia wycieczka w góry. Co prawda pierwotnie mieliśmy tak
ambitne plany jak najwyższy na Korsyce Monte Cinto, ale wobec braku mobilizacji i czasu
(musieliśmy jeszcze dojechać tego dnia w okolice Bastii) wybraliśmy mniej ambitny wariant.
Podjechaliśmy kolejną ciekawą drogą w głąb doliny Restonica i zostawiwszy Grażynę, niedyspo-
nowanego Maćka i samochody ruszyliśmy w czwórkę w kierunku jezior Lac de Melo i Lac du
Capitellu. Na jednym ze szlaków natknęliśmy się nawet na łańcuchy i drabinki, choć w sumie było
łatwo. Szczególnie to wyższe jezioro było bardzo piękne, otoczone skałami i o dziwo kąpiel
podobnie jak w poprzednim wcale nie była zabroniona. My po posiłku poszliśmy jednak dalej,
stromą i piarżystą ścieżką na przełęcz w głównym grzbiecie, skąd zobaczyliśmy bardziej rozległą
panoramę okolicznych gór m.in. Monte Rotondo (2622). Czas było wracać. Nowy zaliczył je-
szcze tylko bardzo krótką kąpiel w lodowatym jeziorku na 1930 m.n.p.m. i pognaliśmy na dół.
Ostatnią noc przed powrotem na stały ląd spędziliśmy na kampingu w Miomo, 4 km za Bastią.

A w czwartek - pobudka o 6.00 szybkie pakowanie i o 7.30 byliśmy gotowi do drogi. Korsyka
żegnała nas chmurami zbierającymi się nad Bastią. Żal było wracać. Ale może jeszcze kiedyś tu
wrócimy np. tylko w góry ?

Jacek Ginter

TO BÊDZIE
D 27-28.10 II termin egzaminu praktycznego.
D 27-28.10 Złota Jesień z Harnasiem - rajd dla
licealistów z zakończeniem oczywiście w ...
Lachowicach.
D 24-25.11 kolejna impreza muzyczna u Żab
(zgłoszenia u gospodarzy).

KORSYKA – informacje praktyczne:
Dojazd - najtańsze promy firmy Corsica Ferries z Livorno. Bilety można wykupić  w kraju, w
biurach podróży. Warto poprosić o szczegółowy rozkład jazdy, gdyż taryfy zależne są od dnia
tygodnia, miesiąca i nawet pory rejsu. Przy dużo wcześniejszej rezerwacji można załapać się na
ok. 20 % tańszy tzw. „Jackpot”. Nas podróż w obie strony na 3 osoby i samochód (pow. 4 m dł.)
kosztowała ok. 950 zł.

Kampingi można znaleźć na Korsyce bez tru-
du. Ceny są jednak dość wysokie. Za 3 os.,
namiot i samochód – średnio 100 zł. Z powodu
klimatu na kampingach nie ma pięknej trawki -
zwykle podłoże stanowi wysuszona, pylista
gleba, często w cieniu oliwek. Standard raczej
średni. Papier toaletowy należy mieć ze sobą, a
z czystością bywa różnie.
Benzyna kosztuje ok. 7 Fr tj. ok. 4,20 zł.
Żywność nie jest zbyt tania. Woda mineralna
min. 5 Fr, wino 15 - 40 Fr, pizza 40 - 60 Fr ...
Mapy - Michelin 1:200000 (całość) drogowo -
turystyczna (ok. 20 Fr)
Z serii Top100 nr 73 i 74 skala 1:100000 (dwie
cz. północna i południowa) (po ok. 32 Fr).
Z serii Top25 skala 1:25000 szczegółowe
mapy wybranych rejonów szczególnie przy-
datne w górach. (1 Fr = ok. 0,6 zł)

CHATKOWE WIEŒCI
Planowany remont dachu opóźnił się z po-

wodu choroby fachowca. Prace rozpoczęły się
17.10 pod okiem naszych kolegów - Belfegora,
Bystrego, Maćka Siuduta i Łysego i potrwają
ok. tygodnia.

Wpłaty z "cegiełek" wynoszą dotychczas
1900 zł. Prosimy zainteresowanych o dalsze
zgłaszanie się do skarbnika lub Rady. Chatka
zaczęła też zarabiać na siebie gdyż w ostatnie
weekendy gościła po kilkadziesiąt osób.

Redakcja
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XXIII PIOSTUR
Andrychów 16-17.11.2001

Piostur zmienił w tym roku dotychczasową
formułę. Zamiast trzech dni koncertowych mie-
liśmy tylko dwa – piątek i sobotę. Koncerty
były też nieco krótsze. W dobie oszczędności
we wszelkich dziedzinach zabieg okazał się ra-
czej słuszny. Lepiej utrzymać poziom przy
mniejszej ilości wykonawców i gwiazd niż za-
pychać program mniej ciekawymi występami.

Dzięki temu poprawiła się też w stosunku
do ubiegłego roku frekwencja publiczności i
sala była stale wypełniona. W sobotę mogliśmy
zobaczyć prócz występów konkursowych
Tomka Szweda, Olę Kiełb i dwugodzinny kon-
cert tradycyjnych gości Piosturu Starego Do-
brego Małżeństwa, które jest nadal w dobrej
formie i zawsze potrafi czymś zaskoczyć. Fe-
nomenem jest też to, że nadal przyciąga tłumy
młodzieży, które szaleją na ich koncertach jak
na zespołach rock'owych, znając przy tym na
pamięć wszystkie piosenki.

W sobotę dotarliśmy dopiero na koncert
laureatów, który poprzedził występ ubiegło-
rocznego laureata Piotra Roguckiego. Cóż, oka-
zało się, że wypadł on jakby nieco z konwencji
piosenki poetycko – autorskiej i zagrał z
ostrym i ponurym rockowym zespołem, dając
nam nieźle decybelami po uszach. Potem wy-
stępowali już tegoroczni laureaci. Grand Prix
zdobył zespół Tricolor z Bielska Białej i trzeba
przyznać, że zas łużenie. Wokalistka była re-
welacyjna, a i skrzypek dał niezły popis wirtu-
ozerii. Kolejne nagrody zdobyli: I – Anna Kieł-
busiewicz (Ania z Zielonego wzgórza z Lubli-
na), II – Adam Hajduk z zespołem z Przemy-
śla, III – Pure Nature z Bielska-Białej, Yes-
Kiez-Sirumen z Krakowa, Daniel Gałązka z
Mińska Mazowieckiego.

Potem wystąpili z ciekawym recitalem
ubiegłoroczni laureaci, zespół "Nic Wielkiego".
A na koniec przez 2 godziny do 1 w nocy bawi-
li nas i wzruszali Grzegorz Turnau i Andrzej
Sikorowski, którzy prócz tego, że grali razem i
osobno, to również rozmawiali ze sobą, oraz z
publicznością tworząc naprawdę wspaniałą at-
mosferę.

Jednym słowem warto było. Jak zwykle
tak i w tym roku nasza ekipa wylosowała kilka

WOJA¯E ALOJZA
w góry Borzsony na Węgrzech, góry Słowacji i Niemiec

Wszystko zaplanowałem, lecz świadomie niczego nie zarezerwowałem. Wraz z żoną, córką i
synem w deszczowy dzień lipca dotarliśmy do Turczańskich Teplic. Nocleg, tani jak na polskie
warunki, załatwiliśmy od ręki i do tego blisko dworca kolejowego. Zrobiliśmy to z premedytacją,
bowiem zamierzaliśmy często jeździć s łowackimi vlakami.

Na miejscu zastaliśmy wielu Polaków, tak jak my chętnie korzystających z dobrodziejstw
termalnego kąpieliska (w rzeczonej miejscowości są dwa kąpieliska, to cieplejsze znajduje się w
parku zdrojowym).

Tutejsza linia kolejowa rozchodzi się aż w czterech kierunkach, my wybraliśmy trzy biegnące
na południe. Wszystkie zasługują na polecenie i dostarczają wrażeń nie tylko dzieciom (liczne
tunele, znaczne wysokości i widoki – m.in. z góry na Kremnicę). Dzięki pociągom dotarliśmy do
Harmaneckiej Jaskini, Kremnicy i Previdzy. Szczególnie jaskinia zrobiła na nas duże wrażenie.
Także Bojnice, oddalone dwa kilometry od Previdzy, ze swoim neorenesansowym zamkiem oraz
położoną pod nim małą jaskinią i stojącym obok sporej wielkości ZOO, zasługują na oddzielną
wycieczkę.

Najważniejsze były wyprawy górskie, niektóre zrealizowane całą rodziną: do uroczej Doliny
Gaderskiej z Blatnickim Hradem i na szczyt Tlstej. Podczas tej ostatniej wycieczki podziwiałem
wytrzymałość moich dzieci, zaś siedmioletni syn do dzisiaj chełpi się tytułem “zdobywcy Tlstej”.
Już bez rodziny poszedłem na Drienok, wyraźny, wapienny wierzchołek Wielkiej Fatry. Innego
dnia bardzo wcześnie wybrałem się pociągiem do Bańskiej Sztiawnicy, potem autobusem do
Kriznej i stamtąd po niespełna godzinnym marszu wszedłem na Sitno. Ten najwyższy szczyt Gór
Sztiawnickich, jest jednocześnie najbardziej na południe wysuniętym “tysięcznikiem” Słowacji.
Na wierzchołku stoi m.in. nieczynne schronisko i drewniana wieża widokowa (wstęp w cenie ... 2
koron). Natomiast 80 metrów na zachód, za bukowym lasem, znajduje się przepaścista skała z
bardzo ciekawym, dookolnym widokiem. Wprawdzie długo, bo ponad godzinę, musiałem czekać
na rozwianie mgieł, jednak to, co zobaczyłem zauroczyło mnie. Na południu było widać góry
Węgier: Borzsony i Matra.

Wraz z kolegą poszliśmy od strony Harmaneckiej Jaskini w kierunku Gór Kremnickich. Jest to
mało uczęszczany, lecz bardzo interesujący szlak (ciekawe widoki, wysokie trawy, zdrowe lasy).
Niestety, po drodze rozpętała się silna burza z wielką ulewą i gdy na przełęczy pod samą Flo-
chową po raz kolejny zdrowo huknęło, nie mieliśmy wyboru - musieliśmy z bólem serca zejść na
dół, rezygnując ze zdobycia blisko już położonego szczytu. Kompletnie przemoczeni wróciliśmy
pod czułą opiekę naszych żon.

Następnie, już samochodem, udaliśmy się, poprzez Bańską Sztiawnicę (ciekawe miasto) i
przejście graniczne w Parassapuszcie, do Węgier. W miejscowości Retsag zjechaliśmy z drogi
biegnącej do Budapesztu i po kilku kilometrach wylądowaliśmy na kempingu w małej miejscowo-
ści Diösjenö, u podnóży gór Borzsony (cena domku mniej niż 100 zł).

 Borzsony warte są zainteresowania. Porastają je prawie wyłącznie lasy liściaste: bukowe,
dębowe, brzozowe, akacjowe i inne. Są to góry wulkaniczne, miejscami całkiem strome i skaliste,
zaś tutejsze rzeczki tylko udają, że prowadzą jakieś resztki wody. Niestety, na kempingu i w ogóle
w miejscowości nie można kupić mapy tych gór, polecono mi stacje benzynowe, gdzie podobno
mapy pojawiają się.

Bardzo podobała mi się ponad dwugodzinna wyprawa na Csovanyos (939 m. npm). Na wierz-
chołku znajduje się kilkudziesięciometrowa kamienna wieża widokowa. Widać m.in. Dunaj, góry
Słowacji, a w bliższej perspektywie Wielką Zimną Górę, czyli Nagy Hideg hegy (865 m npm),
drugi pod względem wysokości szczyt Borzsony, charakteryzujący się ładnym widokiem.

Diösjenö stanowiło dla nas bazę dla dalszych wycieczek: do Budapesztu i Wyszehradu. Podo-
bała nam się zwłaszcza ta ostatnia wycieczka, tym bardziej, że trzy kilometry od Wyszehradu
znajduje się Lepence z ciepłymi basenami (woda w różnych basenach od 28 do grubo ponad 40
stopni C) i ślicznymi widokami na Dunaj oraz góry Pilis i Borzsony.

Wspomnę też o moich wrażeniach z Gór Harzu. Byłem tam w kwietniu w ramach ... wymiany
międzynarodowej liceów z Poznania i Hanoweru. Pomimo, że ustalony od lat zwyczaj przewiduje
jednodniową wycieczkę z Hanoweru do Hamburga, zaproponowałem zmianę obyczajów i w
zamian wycieczkę w Góry Harzu. W końcu zjawisko Brockenu kusi.

Ku mojej uciesze Niemcy podjęli temat. Niestety, na miejscu dowiedziałem się, że zaplanowali
wycieczkę w Harz, jednak bez Brockenu. Kiedy więc w weekend nasze uczniowskie pociechy
były u niemieckich rodzin i nie wymagały opieki, oświadczyłem memu niemieckiemu koledze, że
jadę na Brocken sam.

Ostatecznie pojechaliśmy w trójkę: dwóch Niemców i ja. Pominę niedogodności, m.in. zwraca-
no się do mnie bez przerwy “herr Piwczyk” itd, wspomnę o urokach wycieczki górskiej. W Harzu
było około 20 cm śniegu, na szczyt wchodziliśmy od zachodu. Góry od razu swym łagodnym
kształtem przypomniały mi Sudety, zaś  gdy po raz pierwszy zrobiło się stromiej, ze zdziwieniem
usłyszałem w górze odgłosy poczciwej ... ciuchci. Od czasu zjednoczenia Niemiec na Brocken
jeździ znowu pociąg w starym stylu (cena - 60 DM). Szliśmy wzdłuż torów kolejowych, a potem
na szczyt drogą ... asfaltową, która jeszcze niedawno służyła potrzebom Armii Czerwonej.

Na górze znajduje się wiele brzydkich budowli, m. in. potężna jadłodajnia. Mimo to nasze
serca przepełniała radość , byliśmy w końcu na Brockenie.

nagród, a Ola robiła drugiego dnia za sierotkę. Piostur oglądali w tym roku prócz Redakcji z rodziną
i Siudutów, u których jak zwykle odbywały się pokoncertowe posiady do 4 rano – Żaba, Bystry,
a częściowo też Łysy, Kotlet, Iza (Smok), Bogna Frankiewicz, Basia Podgórska, Kuba exkursant.

Redakcja
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TO BY£O
4 27-28.10 II termin egzaminu praktycznego.
Komisja w składzie Żaba, Radek, Dźwiedź i
J.Ginter zremisowała 1:1 z dwójką zdających
po raz drugi kursantów. Do grona półprzewo-
dników dołączył Mateusz, nie udało się Oli.
Egzamin odbywał się w dwóch podgrupach w
rejonie Zabaw, Rachowca i Praszywki, a za-
kończył się bacowaniem pod Przysłopem Po-
tuckim. Pogoda w sobotę dopisała, w niedzielę
popsuła się.
Ostatecznie mamy więc czterech półprzewo-
dników i jeśli wszystko dobrze pójdzie może-
my się spodziewać 5 tortów na blachowaniu.
Kilka osób z tegorocznego kursu postanowiło
kontynuować naukę i ma zamiar zapisać się na
kolejną edycję kursu.
4 27-28.10 Złota Jesień z Harnasiem - rajd dla
licealistów z zakończeniem w Lachowicach.
4 Radek dorobił się komórki - 601-80-26-95
4 24-25.11 kolejna impreza muzyczna u Żab

Nie jestem z Jeżem zrośnięta
napisała Kolczasta na listę dyskusyjną
wyjaśniając rozbieżność zdań na temat
opłat w chatce między nią i Jeżem.

TO BÊDZIE
D 30.11-2.12 egzamin państwowy na III kl. na
który wybiera się grupa młodszych harnasi.
D 30.11-2.12 Andrzejki w Lachowicach. Chat-
ka zaprasza wszystkich chętnych.
D 8-9.12 Mikołajki łemkowskie w Lachowi-
cach – impreza muzyczna z wizytą Mikołaja,
w związku z czym należy przygotować drob-
ne upominki. Informacje u Radka.
D 27.11 WALNE ZEBRANIE

CHATKOWE WIEŒCI
Zgodnie z planem zakończyła się wymiana

chatkowego dachu. Nie jest to bynajmniej za-
kończenie remontu. Trwają prace związane z
położeniem ocieplenia pod powierzchnię da-
chu, przybiciem desek boazerii, wykończe-
niem okapu dachu, zamontowaniem okien da-
chowych, wymianą drzwi ganku. W sobotę
17.11 wymienione zostały dwie nośne belki w
południowej ścianie chatki. Zapuszcza się też
ściany środkami grzybobójczymi itd. itp.

Większość z tych prac musi być dokoń-
czona przed nadejściem zimy i dlatego każda
pomoc jest teraz bardzo cenna i pożądana. Na-
leży podkreślić, że największe zas ługi w re-
moncie chatki mają Maciek Siudut, Bystry i
Łysy, którzy każdą wolną chwilę poświęcają
na prace w chatce. Sami jednak wszystkiego nie
zrobią.

Szczegółową i pełną listę potrzeb i priory-
tetów w doprowadzeniu chatki do zadowalają-
cego stanu  posiada Rada Chatki. W związku z
tak dużymi potrzebami i założeniem, że jeśli
coś robić to lepiej raz a porządnie, Rada zapro-
ponowała może niezbyt popularne, ale ko-
nieczne posunięcia, takie jak zorganizowanie
komercyjnego "Sylwestra". Dotychczasowy
remont został bowiem pokryty w dużej mierze
z pieniędzy pożyczonych.

Jeśli chcecie mieć swój udział w remoncie
chatki skontaktujcie się ze skarbnikiem Rad-
kiem Gębarowskim (tel. 230-92-70). Można
też będzie wykupić  "cegiełkę" na Walnym Ze-
braniu.

Redakcja

Dwa dni później, już z uczniami, weszliśmy w Harz od wschodu, to jest od strony miasta
Wernigerode. Skalista dolina Holtemme jest urokliwa, do tego zakończona ładnym wodospadem.
Ze skałki Ottofelsen jest piękny widok na góry z trawiastą kopułą szczytową Brockenu włącznie.
W ogóle Góry Harz od wschodu prezentowały się znacznie ciekawiej, przede wszystkim tutejsze
lasy są zdrowe, bowiem te w części zachodniej fragmentami przypomniały mi lasy Karkonoszy z
lat osiemdziesiątych.

Na końcu chciałbym podziękować Redakcji MM za regularne dostarczanie czasopisma. Ja,
Harnaś żyjący w diasporze (tj. w Poznaniu) mogę dzięki temu na bieżąco śledzić to co dzieje się w
naszym kole. Niestety w ostatnich latach regularnie pracuję w soboty i stąd mój udział nawet w
corocznym blachowaniu nie jest możliwy. Może w przyszłości będzie lepiej?

Piotr Piwczyk (Alojz)

Od lewej: Bystry, Zbyszek Machulik, Belfe-
gor ze świnką, Maciek Z., Kotlet, Łysy, Wzo-
rek.

IMPREZA MUZYCZNA U ¯AB
24-25.11.2001

Pierwszy atak zimy zbiegł się w czasie z kolejną imprezą muzyczną na Roli Staszkowej w
chałupie Żab. Góry pokryła miejscami ponad półmetrowa warstwa śniegu i cały czas sypało dalej.
Impreza przyciągnęła zaskakująco szerokie grono Harnasi i przyległości. Były 24 osoby, a zapo-
wiadało się nawet ok. 30, przy czym większość stanowiły młodsze roczniki. I tak prócz gospoda-
rzy czyli Żaby, Waldka i Agatki byli: Jola Wolińska, Jacek Ginter z Jolą i Olą, Maciek Siudut z
Kubą, Radek, Bystry, Łysy, Buźka i Kasia Seweryn, Kotlet, Bartek Cisowski, prezes - Iza,
Wiewiórka, a także półprzewodnicy Przemek i Mateusz, exkursantki Dorota, Ola i Ania, exexkur-
sant Łukasz (Pieczu).

Spora część  z tej ekipy sobotnie dopołudnie poświęciła na prace w chatce, a wieczorem
dotarła do Żab. Jak zwykle były ziemniaczane pieczonki oraz śpiewanie do 4 nad ranem. Było też
z godnie z założeniami imprezy trenowanie nowych, słabo jeszcze znanych piosenek, przygoto-
wanych przez grających uczestników – Żabę, J.Gintera, kursanta Przemka, Kasię S.

Redakcja

Z ostatniej chwili:

SYLWESTER W CHATCE ?
Wczoraj (25.11) Rada Chatki przedyskutowała m.in. sprawę Sylwestra w Chatce. Na wynaję-

cie chałupy są chętni ludzie z KW, co dałoby znaczny wpływ gotówki.
Ponieważ jednak chatka jest CHATKĄ KOŁOWĄ chcielibyśmy, żeby odbył się w niej Syl-

wester Kołowy. Wydaje nam się, że podobny dochód do kasy chatki jak ten z wynajęcia dla KW
możemy osiągnąć, gdy zapełnimy chatkę HARNASIAMI i ich "krewnymi i znajomymi". Jest to
możliwe gdyby na okres od świąt do sylwestra przyjechało jak najwięcej osób (>= 50) no i w
większej ilości osoby, które mogą przyjechać tylko na Sylwestra.

Można by jednym słowem zorganizować Kołowe Zimowisko, które ja znam tylko z opowie-
ści zasłużonych Harnasi. Była by to okazja do integracji i wspólnej, fajnej zabawy. Wszystko
zależy od Was drodzy Harnasie!

Pewnie są wśród Was tacy, którzy nie mają jeszcze zaplanowanego Sylwestra. Pewnie też
macie w kręgu swoich znajomych chętnych na taką imprezę. Gdyby się udało zapełnić  chatkę na
cały okres poświąteczny, to pobieralibyśmy od WSZYSTKICH turystów tylko opłatę w wyso-
kości 9zł/noc, a za noc Sylwetrową może jakiś symboliczny dodatek na "atrakcje".

Wszystko zależy od ilości chętnych. Stąd wielka prośba z naszej strony. Zastanówcie się,
popytajcie znajomych i dajcie jak najszybciej znać . Ostatecznie chcielibyśmy znać liczbę chęt-
nych do zebrania 04.XII. Jeśli nie będzie wielkiego zainteresowania wśród Harnasi i ich znajo-
mych, najprawdopodobniej dopniemy sprawę z KW.

W imieniu Rady Chatki – „Łysy”

SZKOLENIE BPN
Dnia 8 października odbyło się szkolenie na

uzyskanie licencji Babiogórskiego Parku Narodo-
wego. Szkolenie odbyło się na terenie dyrekcji
parku oraz w terenie, w granicach samego parku.

Głównym tematem szkolenia była ochrona
przyrody i cele dydaktyczne, jakie spełniają w
dzisiejszych czasach parki narodowe. Całość
była prowadzona przez specjalistę od spraw tu-
rystyki pana Jacka Płazę.

W szkoleniu uczestniczyli: Bystry, Belfegor,
Machulicz, Łysy, Wzorek, Marek Turlej, Maciek
Zygmański i Świnka Morska.

Kotlet

Og³oszenie
Sprzedamy narty Atomic 163 cm (żółte) z

wiązaniami ESS używane niezbyt intensywnie
3 sezony. Cena do uzgodnienia.

Redakcja
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WALNE ZEBRANIE
27.11.2001

Tegoroczne Walne zebranie Koła nie było
wprawdzie multimedialne jak rok temu, ale za
to pobiło chyba rekord długości. Zakończyło
bowiem obrady po godz. 22.00. A wszystko to
głównie za sprawą niespotykanie długiego i
rozbudowanego sprawozdania Rady. Jak to
powiedział Nowy, który przewodniczył ze-
braniu – świadczy to o tym, jak wiele w ciągu
ostatniego roku się działo. Było zatem główne
sprawozdanie odczytane przez prezesa Izę
Włodarczyk zwaną pieszczotliwie „Smokiem”,
sprawozdanie z Akcji Lato Marcina Janika,
sprawozdanie Komisji Szkoleniowej Jelona,
sprawozdanie z porządkowania biblioteki
Wzorka i Roberta Ścibka, sprawozdanie Komi-
sji Wydawniczej i w końcu obszerne sprawo-
zdanie Maćka Siuduta z historii przejęcia i re-
montu chatki w Lachowicach ilustrowane slaj-
dami. Maciek jako członek Rady Chatki, która
(chatka) oficjalnie ma status Studenckiego
Schronu Turystycznego wystąpił w twarzo-
wym hełmie wojskowym. W sumie część spra-
wozdawcza trwała 2 godziny. Komisja Rewi-
zyjna przedstawiła swoje sprawozdanie, które
było znacznie przychylniejsze niż w ostatnich
latach, choć KR nie omieszkała wytknąć Radzie
kilku błędów, zwłaszcza w ocenie Akcji Lato i
w sprawozdaniu finansowym przedstawio-
nym przez skarbnika.

Wręczono też nagrody – koszulki z napi-
sem „Mól książkowy” dla „bibliotekarzy”,
bony książkowe i grafiki przedstawiające chat-
kę (autorstwa Bartka Cisowskiego) dla ekipy
remontowej.

Rada otrzymała absolutorium, a potem na-
stąpiła najważniejsza część zebrania czyli wy-
bory nowych władz. I tu stała się rzecz już
dawno nie widziana – o stołek prezesa postano-
wiło zawalczyć dwóch kandydatów – Bartek
Cisowski „Kruczek” (ostatnie blachowanie) i
Marcin Janik (poprzednie blachowanie). Gło-
sowanie na prezesa postanowiono zatem zro-
bić osobno, aby przegrany kandydat mógł kan-
dydować do Rady. Odbyło się zatem głosowa-
nie, w którym zwyciężył 31:18 Marcin. Do
Rady kandydowało 8 osób, z których wybrano
sześć: Bognę Frankiewicz, Roberta Ścibka,

DOLOMITY
28.07 - 5.08.2001

Minionego lata wprosiłem się Jackowi i Joli na wyjazd w Dolomity. Wybierali się już tam
któryś raz z rzędu i szukali pasażerów do swojego granatowego pożeracza kilometrów. Oprócz
mnie załapała się jeszcze Teresa, która podobnie jak J&J miała wędrować po tych wapiennych
górach nie pierwszy raz. Z całej czwórki tylko ja byłem całkowitym laikiem nie znającym jeszcze
tych terenów. Dopiero miałem zostać początkującym pogromcą żelaznych dróg, chociaż  nie pierw-
szy raz się w te góry wybierałem. Niestety, pierwsze podejście nie wypaliło. Cztery lata temu,
Buźka i Maciek „Guru” Bogucki, namówili mnie na wspólny wyjazd w jakieś tam Dolomity.
Dopiero co wróciłem ze Skandynawii, więc podróż autostopem do ciepłych krajów, to brzmiało
zachęcająco. Chociaż nazwa tych gór kojarzyła mi się tylko z grysem używanym do produkcji
niektórych betonów asfaltowych (ach to zboczenie) ((oczywiście zawodowe)), to się długo nie
zastanawiałem. Umówiliśmy się na spotkanie w Cieszynie, z którego mieliśmy pojechać  pociągiem
w głąb Czech i dalej z wyciągniętymi paluchami i dobrą myś lą łapać okazje (laski w wozach
terenowych, albo jakichś luksusowych brykach). Wszystko było już zapięte na ostatni guzik,
zakupy zrobione, liry kupione, paszport .... Właśnie mój paszport! Okazało się, że ja byłem w
Wodzisławiu, a mój paszport w Kazimierzu nad Wisłą. Tam to, parę dni wcześniej, „uroczyście”
żegnaliśmy się z kumplami po powrocie ze Szwecji i tak jakoś moje dokumenty zostały, a ja
wróciłem. Na miejsce spotkania pojechałem, ale tylko po to, żeby duetowi z tych, Tych pomachać
i się powku....  Oni, jak na dobrych kolegów przystało pojechali, połazili i wrócili. Zresztą bardzo
zadowoleni.

Przez następne latka jakoś nie było okazji i kierunek wyjazdów był zawsze przeciwny do
południowego, więc Dolomity sobie stały, a Maciek z Buźką się ze mnie natrząsali (czyt. drażnili
lwa ). Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Jacek z żoną szukali towarzystwa do wspólnego
wyjazdu. Suma sumarum calutki tydzień na przełomie lipca i sierpnia miałem spędzić  w Dolomi-
tach. Celem wyjazdu była wstępnie grupa Puez i Odle. Później doszły do tego Dolomiti di Braies,
di Sesto i Sella. Oprócz tego okazało się, że dołączą do nas w trakcie wyjazdu jeszcze Żaba z
Waldkiem i Agatką. W kwestii doboru terenu całkowicie zdałem się na wybór „doświadczonych”,
ponieważ mnie i tak nazwy nic nie mówiły. Równie dobrze mogli mnie wziąć do Azot i nazot, tam
powiedzieć , że to są właśnie te osławione Dolomity. Wiedza moja o tych górach była taka, jak
Kotletowe zdolności techniczne.

Pierwszy dzień wyjazdu ograniczył się do pokonania 1000 km jakie dzieliły nas od celu
podróży. Przez Wiedeń, Spittal am Drau, Lienz i Silian dotarliśmy do włoskiego Dobbiaco. Tutaj,
na sympatycznie położonym nad Lago di Dobbiaco kempingu, rozbiliśmy namiot i zalegliśmy na
spoczynek, który co jakiś czas przerywały odgłosy bliskiej burzy. Rankiem okazało się, że grzmo-
ty, które braliśmy za burzę wydaje mostek, po którym dojeżdża się do kempingu. Spokojni o
pogodę mogliśmy zwinąć sprzęt, bo następny nocleg będzie w innym, darmowym miejscu. Samo-

... cd. str. 2

Maćka Siuduta, Bartka Cisowskiego i Maćka Strzałkowskiego. Zmienił się też całkowicie skład
Komisji Rewizyjnej. Tym razem rewizjonistami zostali: Basia Zygmańska, Rysiek Antonik i Ra-
dek Truś. Radkowi Trusiowi Walne Zebranie przyznało też tytuł członka honorowego. Z innych
uchwał należy odnotować podwyższenie składki do 50 zł dla pracujących i 30 zł dla uczących się.

W końcu dotrwaliśmy do długo oczekiwanej przerwy z niezliczoną ilością pączków (średnio
wypadło 4 na głowę !). Potem były jeszcze dyskusje, choć nie było już kworum, aby podjąć jakieś
wiążące decyzje. Dyskusja dotyczyła głównie spraw Oddziału Uczelnianego, którego działalność
Koło chce odnowić, aby móc prowadzić sprawy chatki, a także obozów i rajdów.

Zebranie zakończyło krótkie expose nowego prezesa oraz wręczenie prezentu – autentycznego
chomąta – od byłego prezesa Izy.

Redakcja

RobertMaciek

Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:
Marcin Janik – Prezes
Bartłomiej Cisowski – v-ce pr. d.s. szkolenia
Bogna Frankiewicz – sekretarz
Maciej Strzałkowski – skarbnik

NOWA RADA
Robert Ścibek – reklama, promocja
Grzegorz "Bystry" Mentel – Akcja Lato
Maciej Siudut – przedstawiciel d.s. chałupy
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została
Basia "Jelon" Zygmańska.

Artur „Łysy” Olchawa

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


chód został na parkingu przy bramie wjazdowej, a my ruszyliśmy na pierwszą, rozruchową
wycieczkę. Niezbyt na mapie odległym celem naszego wyjścia była Monte Serla (2380 m. n.p.m.)
niezbyt wielki szczyt górujący nad wylotem doliny di Landro. Przyzwyczajony do naszych - jak
by nie było -niskich Beskidów, po kilkugodzinnym, żmudnym podejściu, powitałem szczyt jak
zbawienie. Pierwsze wrażenie – czemu tu jest wszędzie tak cholernie daleko? W Dolomitach ponad
tysiącmetrowe różnice poziomów do pokonania to normalka. Chyba, że startuje się z jakichś
wysoko położonych przełęczy komunikacyjnych, wtedy jest np. „tylko” 900 m. Alpejskim no-
vum były dla mnie krzyże ustawione na wszystkich dostępnych turystycznie szczytach. Nigdy
wcześniej nie pomyślałbym, że tak charakterystyczny element jak wielki, zewsząd widoczny
krzyż, może utrudniać orientację. Inną rzadko spotykaną u nas rzeczą są książki zdobywców.
Szkoda, że w naszych Beskidach ta wysokogórska tradycja nie ma miejsca. Fajnie by było zosta-
wiać  po sobie dumny wpis. A może by tak spróbować  i przygotować puszkę z zeszytem, a jak się
przyjmie, to byłaby to, nie taka znowu nowa, ale „tradycja”. [od red.: Łysy był na naszym wyjeź-
dzie specjalistą od obszernych i bogato ilustrowanych wpisów do książek szczytowych.]

Zejście z Mt. Serla, choć długie, jednak minęło szyb-
ko i późnym popołudniem, zamykając pętlę dotarliśmy
do samochodu. Plonem tego dnia były też obfite zbiory
grzybów, które rosły wszędzie w dużych ilościach. Na
zakończenie dnia krótki przeskok na z góry upatrzone i
wypróbowane przez Jacka, miejsce noclegowe w Val
Campo di Dentro. Jest to mała dolina odchodząca od
innej, znacznie większej Val di Sesto, między miejsco-
wościami San Candido, a Sesto. Prowadzi nią droga doja-
zdowa do schroniska Tre Scarperi. Naszym celem był
jeden z dwóch zlokalizowanych tam parkingów. Wypo-
sażony jak dla nas, biednych i mało wymagających tury-
stów z Polski, luksusowo w ławeczkę i stół konsump-
cyjny, potoczek i kawał płaskiego, ukrytego w lesie pla-
cu. Nic tylko biwakować!

Poniedziałkowy poranek powitał nas lampą więc
ochoczo zapakowaliśmy graty do samochodu i pojecha-
liśmy w sąsiednie Dolomiti di Braies. Tam nad Lago di
Braies, w pobliżu schroniska został samochód, a my ru-
szyliśmy w góry. Plan na dziś  to Cima dei Colli Alti
(2542) z „krótką i umiarkowanie ciekawą ferratą”. Ty-
siąc metrów podejścia tylko pogłębiło moje zastanowie-

nie nad tymi „cholernymi” odległościami w tych górach. Co do ferraty, jednak opis z przewodnika
się mylił! Była max krótka i całkiem nieciekawa. Ot parę łańcuchów zupełnie niepotrzebnych, bo
trudności takie jak na chodniku w mieście. Jeśli to mają być te ferraty, to powiem szczerze dużo
szumu o nic. Po „zdobyciu” Cimy d.C.A. szlak prowadził dalej łagodną, bardzo widokową granią.
Na południu bielały wapienne ściany Dolomitów, a na północy lodowce alpejskie. Jeszcze tylko
Monte Muro (2567), oraz łąki pokryte łanami szarotek i długie zejście doliną Val di Foresta do
schroniska. W dolinie niespodzianka, rwący w górze potok, im schodzimy niżej, tym mniej szumi.
W końcu woda zupełnie znikła, a nam towarzyszyło tyl-
ko białe koryto. No tak, zjawiska krasowe są nieubłagane
i mają gdzieś nasze palące pragnienie. Zamykając pętlę
skończyliśmy wycieczkę i samochodem wróciliśmy na
nasze poprzednie miejsce noclegowe, które stało się już
naszą bazą wypadową. Po co tracić czas na szukanie no-
wych biwaków, skoro blisko jest pewniak.

Następna wycieczka prowadziła w głąb Dolomiti di
Sesto. Podjechaliśmy więc z naszego obozu samochodem
do wyższego parkingu, leżącego ok. 30 min od schroniska
Tre Scarperi. Stamtąd znowu długim, ale bardzo zróżni-
cowanym podejściem, mozolnie wspięliśmy się w górę,
by po czterech godzinach dojść na płaskowyż, żywcem
przypominający swym krajobrazem Dziki Zachód. Mają
ci Włosi gdzie kręcić swoje spaghetti westerny, oj mają.
Nade wszystko jednak przykuwa tam uwagę chyba naj-
słynniejsza, a na pewno najczęściej fotografowana góra
Dolomitów Tre Cime di Lavaredo. Jej ściany naprawdę
robią wrażenie i szkoda tylko, że nie poprowadzono na
nie żadnej ferraty.

Podziwiając widoki ruszyliśmy do bliskiego już
schroniska Rifugio Locatelli. Przypominało trochę nasze
Morskie Oko z tłumami ludzi kłębiącymi się dookoła.
Większość z nich przyszła tu podziwiać Cimy z pobli-
skiego parkingu przy hotelu Auronzo. Krótki odpoczynek i szybkie żarełko, bo to dopiero poło-
wa planowanej drogi, a przed nami jeszcze gwóźdź programu Via Ferrata delle Scalattele (Droga
Drabin) na Torre Toblin (2617). Niemieckojęzyczna nazwa tej turni – Toblinger Knotten lepiej
oddaje jej charakter. Trudno dostępna, z doskonałym wglądem w okolice, podczas I Wojny Świa-
towej została zamieniona przez dowództwo C.K. Armii w węzeł obronny. W litej skale wykuto

system tuneli komunikacyjnych ze stanowi-
skami ogniowymi przekształcając tym samym
samotnie stojącą górę w niezdobytą twierdzę.
Na jej szczycie znajdowały się stanowiska ob-
serwacyjne, do których jedyna osłonięta od
ostrzału włoskich Alpini droga prowadziła
przez trudną północną ścianę. Droga wiodła
pionowo w górę systemem drewnianych dra-
bin, które jeszcze teraz, kilkadziesiąt lat po
wojnie świadczą o fantazji ówczesnych genera-
łów i losie biednych wojaków. Trasą histo-
rycznej drogi wojennej poprowadzono żelazną
drogę, którą i my zdobyliśmy Toblinger. I cho-
ciaż mam przemożny lęk do wszystkiego co
ma szczeble i stoi pionowo, to ta najeżona dra-
binami ferrata w pełni mnie usatysfakcjonowa-
ła. Miałem luft pod stopami, kawałek piono-
wej, miejscami niebanalnej skały i ładne młode
laski pod sobą. Szkoda tylko, że w kaskach  i
majtkach (tzn. uprzężach). Zejście ze szczytu
prowadzi inną wojskową drogą zwaną Feldku-
rat Hosp Steig, od nazwiska kapelana, który
był pomysłodawcą stworzenia w tym miejscu
twierdzy. Ścieżka ta, teraz ubezpieczona, w
czasie wojny używana była tylko w nocy lub
we mgle, ponieważ stale była narażona na
ostrzał wroga. Wracając z tej naszej najdłuż-
szej na tym wyjeździe wycieczki spotkaliśmy
Żaby z Agatką, którzy wreszcie dojechali do
nas i wyszli nam naprzeciw. Od tej pory ekipa
zwiększyła się do siedmiu osób. No i ja nie
byłem już ani najmłodszym, ani najmniej do-
świadczonym uczestnikiem. Dziękuję Agatko!

Po kolejnym już noclegu w naszym stałym
miejscu przyszedł czas na zmianę okolicy. Ru-
szyliśmy w dłuższą drogę na zachód, w kierun-
ku maleńkiej grupy Putia. Tworzy ją w zasa-
dzie jedna duża góra Sass de Putia (2875) i cią-
gnący się na zachód od niej łańcuch Odle
d‘Eores i znacznie krótszy Aferer Geisler z
drogą o wiele mówiącej nazwie Alta Via Gun-
ther Messner. Ponieważ dosyć późno dojecha-
liśmy na przełęcz Passo delle Erbe (1987), nad
którą wznosi się Sass de P., zdecydowaliśmy
się na krótką wycieczkę w kierunku bliskiej
przełęczy Furcela de Putia (2357). Ścieżka jed-
nak dosyć  szybko doprowadziła nas do plano-
wanego celu i tam zaczęło się. Waldek po spły-
wie kajakowym, z którego dopiero co wrócili,
najwyraźniej czuł Zew Gór i zapałał rządzą
zdobycia bałuchy, pod którą staliśmy. Reszta
towarzystwa uznała więc, że „co tak będzie
sam wchodził, przecież ktoś może mu towa-
rzyszyć”. Żaba pilnowała Agatkę, Jola z Jac-
kiem i Teresa, po trzech dniach łażenia nie czuli
jakoś popędu zdobywców, ja zresztą też nie.
Tylko, że ja dałem się podpuścić  na stare i
sprawdzone „co Łysy, nie dasz rady???” Więc
dymałem jak Korzeniowski na olimpiadzie, 45
minut, tyle że pięćset metrów różnicy pozio-
mów „niestety” w górę. Żeby było śmieszniej,
to pod szczytem jest krótki ubezpieczony odci-
nek, z którego wszyscy schodzili w uprzężach,
przywiązani do stalówki. Ponieważ Waldek
nawet się nie zatrzymał, a ja i tak nie miałem nic
czym można by się było asekurować, polecia-
łem za nim. Patrząc, w jedynie słusznym, nie
wywołującym szybszego bicia serca kierunku,
czyli w górę. Szczyt wart był wylanych potów,
bo widoki były dookolne. Wpis do książki
szczytowej, super szybkie zejście i oczekiwa-
nie na przełęczy P. delle Erbe na „spacerującą”

- 2 -

... przed nami jeszcze gwóźdź pro-
gramu Via Ferrata delle Scalattele
(Droga Drabin) na Torre Toblin.

Miałem luft pod stopami, kawałek
pionowej, miejscami niebanalnej
skały i ładne młode laski pod sobą.



dookoła góry resztę grupy zakończyło tę wycieczkę.
Następnego ranka podjechaliśmy na parking przy Russiskreuz skąd prowadzi szlak im. Gün-

thera Messnera. Oczekiwaliśmy, że będzie jak wskazywał przewodnik nieco trudno, krótkie
odcinki dosyć trudno. Niestety autor chyba bał się użyć bardziej odpowiednich słów - ciągle
nudno. Sprzęt, który mozolnie nieśliśmy w plecakach okazał się niepotrzebny. Raz nawet niebez-
pieczny bo omal zębów sobie nie powybijaliśmy szybko wyskakując z uprzęży, gdy nadchodził
z naprzeciwka samotny turysta. Jeszcze by sobie pomyślał, że nienormalni jacyś jesteśmy, bo
chodzimy z asekuracją po płaskiej łące. Całodzienna wędrówka tylko poprawiła nasze opalenizny

i wyostrzyła apetyty na jakieś  konkrety.
W końcu po to się tu przyjeżdża, a czas
biegnie i wyjazd powoli się kończy.

Kolejny dzień zaczęliśmy od podje-
chania na przełęcz Gardena (2121),
łączącą grupę Puez z grupą Sella. Znowu
dotarliśmy na miejsce zbyt późno, aby
wybrać się na dłuższą wycieczkę. Z prze-
łęczy tej można jednak w ciągu czterech
godzin zaliczyć dwie bliskie ferraty.
Łatwiejsza, prowadząca na Gran Cir
(2592) i ciekawsza, trudniejsza, przez co
mniej uczęszczana Via ferrata Pitla Cir
(2520). Oba te szczyty leżą po północnej
stronie przełęczy na obrzeżach Puez.

Prawdziwa perełka tego miejsca jest jednak po przeciwnej stronie, w Selli. Jest to Via Ferrata
Brigata Tridentina. Długa, blisko trzy godzinna, trudna droga prowadząca pionowymi ścianami do
schroniska Pisciadu (2585). Jej pokonanie odłożyliśmy na dzień następny i po zejściu z Gran Cir
zjechaliśmy do położonego tuż pod przełęczą obszernego parkingu, powszechnie używanego do
celów noclegowych.

Następnego ranka okazuje się, że wszyscy nocujący na parkingu wybierają się w tym samym
kierunku. To niestety duży minus łatwo dostępnych ferrat. Trzeba się przeciskać w tłumie ludzi,
przez co tracą one wiele uroku. Ponadto trzeba uważać czy się po kimś nie depta, albo czy ktoś nie
używa twojej głowy jako brakującego stopnia. Na tej naszej ostatniej ferracie było dosyć tłoczno,
mimo wszystko jednak długość drogi i jej ekspozycja usatysfakcjonowała nas w zupełności. Ua-
trakcyjnieniem jest ponadto mijany wodospad i szczelina oddzielająca Torre Exner, na którą pnie
się ferrata, od dolnego stopnia płaskowyżu Selli. Przez szczelinę przerzucony jest dosyć chybotli-
wy mostek, który wisi kilkaset metrów nad jej dnem. Potem już tylko herbatka w schronisku i żeby
tradycji stało się zadość zamknęliśmy pętlę naszej wycieczki schodząc w deszczu do samochodu
sypkimi piargami zalegającymi w głębokiej dolinie Val Setus. Na parkingu pożegnanie z Żabami –
szczęśliwcy mają jeszcze tydzień urlopu i zostają w okolicy . Nasza czwórka, wykorzystała resztę
dnia na wycieczkę krajoznawczą po dolinach Dolomitów i przez Cortinę d‘Ampezzo, wróciliśmy
na nasz ulubiony nocleg do Val Campo di Dentro. Stąd, następnego dnia z samego rana ruszyliśmy
w drogę powrotną do domu.

Wszystko co dobre niestety kiedyś się kończy. Podobnie mój pierwszy wyjazd w Dolomity.
Pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Zapadłem na nieuleczalną chorobę, którą można nazwać
ferratus dolomitus chronicus. A jedynym lekiem jest zaliczanie następnych ferrat. Oby jak najwię-
cej tych dobrych gdzie jest minimum wstępu (podejścia) i maksimum treści (luftu i długości).

No i wreszcie to ja się mogę nabijać z Buźki i Boguckiego! A kiedy to panowie się było ostatni
raz w Dolomitach? Co?

Artur „Łysy” Olchawa
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PLAN PRACY RADY
6-7 lub 12-13.01 przejście kondycyjne kursu
26-27.01 „Bal Rewizyjny” w chatce.
12.02 (wtorek) „Katarzynki”
2-17.02 ferie (poszukiwana obsługa do chatki)
23-24.02 blachowanie w schronisku harcer-
skim w dolinie Milowskiego Potoku.
9-10.03 Kwadratlon – impreza dla SKPG i
SKPB Katowice
16-17.03 Rajd na powitanie wiosny, otwarcie
sezonu wyjazdów studenckich, kurs – Tatry.
24.03 autokarówka – niedziela palmowa,
SKPG+SKPB; kurs + osoby podchodzące do
egzaminu państwowego.
13-14.04 POLUŚ czyli Rajd Politechniki i Uni-
wersytetu Śl.
7.05 majówka w Rudach Raciborskich
Konkurs wiedzy o górach – Radeck
18-29.05 Beskid Makowski – Jacek Ginter
25-26.05 impreza muzyczna u Żab
Igry Muzyczne Igraszki z Harnasiem – może
w klubie studenckim.
15-16.06 Podsumowanie półrocza
Lipiec - sierpień – Akcja Lato
28-29.09 ERG
5-6.10 Rajd Złota jesień z Harnasiem
12-13.10 Studenci górom – rajd studencki
26-27.10 XXXV–lecie
26 (wtorek) Walne zebranie

„Spacer” wokół widocznej w tle Mt. Putia.

REDAKCYJNE PODSUMOWANIE KADENCJI
Koniec kolejnej kadencji jest dobrą okazją do skreślenia paru słów redakcyjnego komentarza.

Oficjalne sprawozdania Rady i Komisji Rewizyjnej mogliście usłyszeć na Walnym, tu chodzi
raczej o kilka krótkich i zapewne subiektywnych s łów podsumowania. Tak się złożyło, że przez
trzy ostatnie lata prezesowały nam osoby blachowane w 1998 r na Krupowej (został jeszcze
Kotlet). I cóż panowie, okazało się, że z tej trójki obronną ręką wyszła kobieta. Łysy i Buźka to
świetni koledzy, ale prezesowanie cosik im nie wyszło. Na tym tle kadencja Izy i jej Rady wypadła
nadzwyczaj dobrze. Wreszcie zaczęło się coś dziać. Działo się na zebraniach – prelekcje, slajdy,
konkursy, nowe pomysły typu „Katarzynki”, działo się też w dziedzinie wyjazdów. Przede wszy-
stkim Koło uaktywniło się w środowisku studenckim organizując szereg rajdów dedykowanych
właśnie studentom. Starsi harnasie co najwyżej czasem coś doradzili, natomiast inicjatywa należała
do młodego pokolenia. I tak powinno być. Aktywność i optymizm prezesa udzielił się pozostałym
członkom Rady, choć Iza narzekała, że trudno wciągnąć kogoś spoza tego grona do roboty. Ale cóż
tak to jest, że od tych, którzy są zobligowani do działania łatwiej czegoś  wymagać niż od reszty.
Myślę, że nie było jednak aż tak źle. W końcu rajdy typu POLUŚ przygotowywała dość spora
grupa również nie będących w Radzie młodszych kolegów, a i część tych ostatnio blachowanych
zabrała się do roboty.

Akcja letnia wyszła może gorzej niż zakładano, ale wcale nie gorzej niż w poprzednich latach.
Trzeba wziąć tu poprawkę na pogarszającą się ogólną sytuację gospodarczą i wyjątkową tego lata
sytuację pogodową (powodzie). Te czynniki mogły mieć negatywny wpływ na powodzenie na-
szych obozów.

Drugą połowę kadencji zdominowała sprawa przejęcia i remontu chatki w Lachowicach. Nie-

Chatka po remoncie dachu

którzy mogą
się nawet
zżymać, że
za dużo ener-
gii i czasu
poświęcono
tej sprawie –
w końcu je-
steśmy ko-

łem przewodnickim, a nie klubem. Moim pry-
watnym zdaniem sprawa wygląda tak, że szko-
da byłoby chatkę pozostawić bez opieki lub
pod opieką takich ludzi jak ostatni dzierżawca.
Spowodowałoby to nieuchronny koniec tego
obiektu. A skoro podjęliśmy decyzję na „tak”,
to cała reszta była konsekwencją tej decyzji.
Nie można było sobie pozwolić  na działania na
pół gwizdka lub prowizorkę, bo chałupa nie
przetrzymałaby zimy. Nie wszyscy z Was wi-
dzieli stan chatki w momencie przejmowania,
więc może nie jest łatwo zrozumieć jaki wysi-
łek był i nadal jest konieczny, aby doprowadzić
chatkę do stanu, gdy można będzie z niej spo-
kojnie korzystać  zapewniając tylko obsługę i
wykonując od czasu do czasu drobne naprawy.
Dzięki naprawdę ofiarnej pracy kilku osób,
które już zapewne znacie, oraz pomocy finan-
sowej i fizycznej kilkunastu czy może kilku-
dziesięciu innych osób ten moment nastąpi
może już niebawem. I wówczas chatka nie bę-
dzie przeszkadzać, a myślę, że nawet pomoże
w naszej działalności przewodnickiej.

Pałeczkę po Izie przejął Marcin, który od
początku swego pobytu w Kole dał się poznać
jako osoba aktywna, konkretna, samodzielna,
dobry organizator. Już rok temu zastanawiali-
śmy się czy nie on powinien zostać  prezesem.
Możemy więc liczyć, że ten rok będzie co naj-
mniej nie gorszy niż ubiegły. A nowej Radzie
życzymy sukcesów i satysfakcji z działania.

Redakcja



TO BY£O
4 20.11 W poprzednim numerze Redakcja za-
pomniała odnotować prelekcji Jeża i Kolczastej
o Bornholmie.
4 30.11-2.12 egzamin państwowy na III kl. na
który wybierała się grupa młodszych Harnasi
został odwołany z powodu braku wymaganej
minimalnej ilości 15 osób.
4 30.11-2.12 wyjazd kursu w grupę Wielkiej
Raczy. Prócz kierownika Radka udział wzięli
m.in. Żaba, Nowy, Bogna.
4 8-9.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach oraz pierwsze zebranie nowej Rady.
4 11.12 prelekcja Piotra Dolnickiego z UŚ p.t.
„Polska baza polarna na Spitsbergenie” z cało-
rocznego pobytu tamże.
4 Jako pierwszy kartę egzaminacyjną oddał
półprzewodnik Grzegorz Cichy i tym samym
zaklepał sobie blachę z numerem 310.
4 18.12 Wigilia Kołowa na zebraniu.

TO BÊDZIE
D 24.12 Jeże proponują wspólne spędzenie
Wigilii w chałupie z zachowaniem wszelkich
wigilijnych zwyczajów i tradycji.
D 31.12 Sylwester Kołowy w chatce w Lacho-
wicach. Zgłosiło się już ponad 40 Harnasi oraz
ich krewnych i znajomych i miejsc w zasadzie
brak. Tym niemniej w sprawie dopisania się do
listy należy się konsultować z Radkiem, który
na bieżąco kontroluje sytuację. Można również
przyjechać  na okres między świętami a Sylwe-
strem. Noclegi będą w tym czasie płatne dla
wszystkich po 9 zł, sylwester 30 zł.
D 26-27.01 Komisja Rewizyjna czyli Jelon,
Nowy i Radek zaprasza wszystkich „Harnasi”
i osoby zaprzyjaźnione do Lachowic na Bal
Karnawałowy na rzecz chatki. Projekt balu jest
na razie w fazie pomysłów, niemniej przewidu-
jemy loterię fantową i aukcję, z których dochód
przeznaczony będzie na rzecz chatki.

W związku z tym prosimy zainteresowa-
nych udziałem w balu o zgłaszanie się do w.w.
osób jak również o przekazywanie ciekawych
przedmiotów, starych map i przewodników i
innych ciekawostek, które mogłyby stać  się
przedmiotem aukcji, lub fantami na loterii.

Przewidujemy też inne atrakcje.
Proponowana cena balu 20 zł +
składka na jedzenie.

MIKO£AJKI £EMKOWSKIE
Ogólnie było super !
Od piątku, była niewielka grupa, głównie ekipa remontowa, która do wieczora przygotowy-

wała ocieplenie dachu w lodówce i obiła pierwszą dolną warstwę.
Większość ludzi zaczęła przybywać na imprezę ok. godz. 16. Ja dojechałam z przypadkiem

spotkaną w pociągu ekipą ok. 15 osób z SKPB Katowice (w tym nowo wybranym prezesem) i z
ich kursantami. Impreza zaczęła się ok. godz. 19.30. Wcześniej Radek opowiadał zainteresowa-
nym przewodnikom, co było na KNAP’ie czyli Krajowej Naradzie Aktywu Przewodnickiego.

Potem nastąpiła wizyta Mikołaja, w którego wcielił się Maciek Siudut (patrz zdjęcia). Rolę
diabełka zagrał Radek, a aniołka Kuba Siudut. Mikołaj wręczał prezenty (ja też dostałam, mimo że
byłam wg Mikołaja niegrzeczna). Potem zaczął się pokaz slajdów z Beskidu Niskiego, Radek
opowiadał też o Łemkach, czytał wiersze. Kto umiał – śpiewał łemkowskie piosenki, Radek i Żaba
grali. Kiedy skończył się repertuar łemkowski – zaczęliśmy śpiewać inne piosenki, powiązane
tematycznie z Beskidem Niskim.

Ponieważ w chatce dostępna do spania była tylko sypialnia, kierownikówka, akwarium (w
którym była jednak temperatura ok. 0 stopni i niebieski (też ok. 0 stopni) ludzie zaczęli się układać
do spania w salonie już ok. 1. Reszta przeniosła się do kuchni, gdzie do ok. 3.30 opowiadaliśmy
sobie kawały.

Rano odbyło się zebranie Rady Koła, na którym został m.in. ustalony program działania na
nową kadencję. Również ja i Radek, jako Komisja Rewizyjna uczestniczyliśmy w tym zebraniu.
Były też omawiane sprawy Sylwestra.

Po śniadaniu grupy w różnym czasie zaczęły wychodzić, sporo osób pozostało jeszcze praco-
wać. Ogółem w imprezie uczestniczyli następujący „Harnasie”:

Radek, Maciek, Łysy, Żaba i Waldek, Kolczasta i Jeż (wraz z Madą), Iza, Bartek, Rado, Lex,
Prezes, Bogna, Buźka, Rafi Su, Szalonka i ja. Bystry dojechał w niedzielę rano. Było też ok. 10
osób z naszego kursu. Było w sumie ok. 20 osób z SKPB w tym z ich kursu, reszta – też same
znajome twarze – sympatycy i różni krewni i znajomi. W sumie – impreza udana i tak trzymać.

Basia „Jelon” Zygmańska
Poniżej fotoreportaż z imprezy autorstwa Łukasza Sumy „Lex'a”

- 4 -

Diabeł i aniołek towarzyszyli Mikołajowi.Mikołaj wręczył prezenty grzecznym przewodni-
kom ... oraz Jelonowi choć była niegrzeczna.

Grzeczne ex-kursantki
też dostały prezenty.

Łemkowskie śpiewanie poprowadził Radosław.

Mała galeria ostatnich prezesów – jak widać
prezesowanie Harnasiom jest zajęciem

ryzykownym i wyczerpującym.

Poranna panoramka z okna chatki – pamięta-
cie Mamuty co tam widać ?

WESO£YCH ŒWI¥T
BO¯EGO NARODZENIA

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym,
2002 roku życzy Redakcja

W Mikołajkowy weekend ocieplona zosta-
ła jedna ściana w lodówce. Do piątku 14.12 zo-
stali w chatce Bystry, Kotlet i Siudut. W ostat-
ni weekend obsługę przejął Chomiś, a prace
kontynuowali Łysy i Bystry, niestety zabra-
kło wsparcia innych osób, więc prace nie posu-
nęły się znacząco do przodu. Konieczna jest
też wymiana okien w lodówce.

Redakcja - na podst. maili od Łysego

CHATKOWE WIEŒCI
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Tegoroczne przedświąteczne bacowanie z dawnej nazwy zachowało ciągłość numeracji (trady-
cja!), „przedświąteczność” (tym razem dosłowną) i „bigos” (tym razem w dwóch odmianach).
Zaniknął przymiotnik „remontowe”, bo nawet nie mieliśmy gwoździ, wiedząc wszakże, że szałas
jest podremontowany uczciwie, bodaj przez kolegów WATROKÓW. I – co najstraszniejsze – nie
dało się utrzymać  w nazwie męskiego charakteru imprezy. Tak więc odbyło się Szóste Przedświą-
teczne Damsko-Męskie Bacowanie z Bigosem. O Boże!, jak musi cierpieć Jeż...

Nie miałem pewności, czy bacowanie dojdzie do skutku, skoro jednak zadeklarowały się Jacki,
Żabostwo i Jeżostwo, to nie było wyjścia. W czwartek jeszcze jechałem do chałupy lachowickiej,
jeszcze walczyliśmy wspólnie z Bystrym przez 2 dni o poprawienie standardu, przy okazji
walcząc z atakiem zwariowanej zimy.

W sobotni poranek ruszyłem w dół. W chacie spano jeszcze po męczącym wczorajszym
dojściu. Pomny informacji o zaspach ubrałem komplet przeciwwiatrowy i przeciwśniegowy.
Grzęznąc w śniegach po pół uda w kilka chwil gotowałem się. Oczywiście z góry bezustannie leciał
śnieg. Rodzina czekała z autem w umówionym miejscu. Uzupełniliśmy w Suchej zasoby i ostroż-
nie ruszyliśmy do Sidziny. Wiało bezustannie, na głównych drogach było jednak nieźle. Prowadzi-
ła Anna, demonstrując damskie możliwości szoferskie. Tylko raz ugrzęzła, pozwoliwszy „ze-
pchnąć” się ciężarówce na wąskiej drodze z domniemanej jezdni. Pomogli ludzie z innego auta,
informując przy okazji, że nie dojedziemy w Sidzinie pod Dom Dziecka, bo drogę zawiało.

Rzeczywiście, obok sidzińskiego dębu kłębiły się doraźne pługi czyli traktory z lemieszami.
Próbowały ugryźć zaspę, która na przestrzeni kilkuset metrów zupełnie zakryła drogę. Po usłysze-
niu „może za 3 godziny” przesiedliśmy się na narty.

Tymczasem Redakcja z rodziną pakowała się będąc w kontakcie z Żabowstwem, które wybie-
rało się na cały tydzień  na Rolę. Wiedzieliśmy też, że nie jadą – ponoć z powodu choroby – Nowy
oraz z powodu przedświątecznych przygotowań i różnych innych wymówek – Jeże. Ponieważ w
górach spodziewaliśmy się ciężkich śniegów, postanowiliśmy zabrać narty turowe. Pożyczony od

W CHATCE PO ŒWIÊTACH
I W SYLWESTRA

Wystarczyły 3 dni urlopu aby przedłużyć
sobie święta aż do Nowego Roku. Nie namyśla-
jąc się długo postanowiliśmy więc z tej okazji
skorzystać i zaraz po świętach wyjechać do
chatki. Oczywiście nie obyło się bez małej ner-
wówki przedwyjazdowej, gdyż jeszcze w dniu
wyjazdu 27.12 uzupełnialiśmy zakupy i pako-
waliśmy się. Udało się wyjechać ok. 16.00. W
związku z tym, że planowałem zrobić w chatce
urodziny (30.12) na bliżej nieokreśloną, ale
dużą liczbę osób, więc wiedzieliśmy już, że nie
zabierzemy się ze wszystkimi rzeczami za jed-
nym razem. Przyjechaliśmy do Lachowic już
po zmroku. Śniegu było sporo, a i mróz dawał
się we znaki. W chatce zastaliśmy tylko kilka
osób m.in. Łysego, brata Buźki - Marcina, nie-
jaką Dorotę i znanego z niektórych wyjazdów i
z internetu Leszka K. Po herbatce zostawiliśmy
Olę i Magdę i zeszliśmy z Jolą po resztę baga-
ży i narty. Noc była bardzo mroźna, ale pogod-
na i księżycowa. Wróciliśmy ok. 23 i wieczór
spędziliśmy na pogawędkach w kuchni, która
była jedynym w miarę ciepłym pomieszcze-
niem. Z ciemnego i pustego salonu wiało chło-
dem subiektywnie wzmacnianym przez niebie-
skie oświetlenie choinki. W nocy dotarły je-
szcze do chatki dwie osoby – Ola (Sekwoja) i
półprzewodnik Mateusz.

W piątek wybrałem się z Jolą na lekką wy-
cieczkę z użyciem nart na Solnisko. Stamtąd
zjechaliśmy do przysiółka Wsiórz i niebieskim
szlakiem poszliśmy aż do skrzyżowania z
chatkowym pod Cichą. Wieczorkiem przybyło
parę osób – m.in. Marek Świech z Kamą, oraz
była kursantka Agnieszka z mężem i 5 letnim
Szymonem oraz 4 osobowa grupka nieznanych
nam bliżej ludzi. Można więc było pomyśleć o
rozpaleniu w kominku.

W sobotę pojechaliśmy do Suchej, aby
uzupełnić zapasy. Zajrzeliśmy też na zamek,
który jednak nie był udostępniony z powodu
przygotowań do Sylwestra. Natomiast nie-
prawdą okazała się plotka rozpowszechniana
przez Łysego, że do restauracji „Kacper Suski”
nie wpuszczają bez krawata. Widać nie wpu-
szczają bez krawata, ale tylko Łysego, Buźkę i
Maćka Boguckiego wracających z gór.

W drodze powrotnej spotkaliśmy wracają-
cych z nart Łysego, z trójką jego obozowiczów
i Dominiką. Wzięliśmy 1 materac od pana Fran-
ka z garażu, a Łysy wrócił jeszcze na stację po
osiem dziewczyn (ten to ma powodzenie!).

W chatce zastaliśmy m.in. Jelona i Buźkę z Kasią. Chwilę po naszym przyjściu coś u góry
szurnęło i walnęło i ... stała się ciemność . Zjeżdżająca z dachu gruba warstwa śniegu urwała biegną-
cy od słupa kabel elektryczny pozbawiając chatkę prądu. Po kilku telefonach udało się załatwić
elektryka na jutro w południe. Tymczasem wieczór spędziliśmy przy świecach.

W niedzielę 30-go zaplanowaliśmy z Jolą i Markiem wycieczkę na nartach na Jałowiec. Marek
wyszedł wcześniej, my ok. 1100. Chwilami wychodziło nawet słońce. Jednak gdy podchodziliśmy
na szczyt, spotykając po drodze zjeżdżającego już Marka, zaczęło wiać i sypać . Na szczycie nie
mieliśmy już żadnych widoków. Szybka herbatka z termosu, jakieś kanapki i słodycze i na dół. W
sumie wycieczka zajęła nam 3,5 godz. A do chatki dotarli w tym czasie Maciek i Kuba Siudut, Żaba
z Agatką, Radek, Jeże, Rado z grupą znajomych. Wieczorem odbyły się moje 46-już urodziny.
Dawno już nie miałem tak wielu gości, więc z konieczności poczęstunek był może skromny, tym
niemniej były ciasta, słodycze i szampany. A potem granie na 3 gitary z Radkiem i Żabą. Dostali-
śmy nawet brawa od grupy Łysego po wykonaniu „Hory” !!!

No i nadszedł Sylwester. Dopołudnie upłynęło wszystkim na ciężkiej pracy. Ja z Łysym i silną
grupą dziewczyn udaliśmy się z piłą spalinową do lasu, gdzie w śniegu niemal po pas pozyskiwa-
liśmy drzewo. Dziewczyny na saniach taszczyły pozyskane drągi do chatki. Natomiast Maciek z
Jeżem i resztą ekipy postanowili ściągnąć nagromadzony na dachu śnieg, wywożąc go na pole poza
chałupę.

Wieczorem zebrała się poszerzona Rada Chatki. Jej obrady przeciągnęły się aż nadto i zniecier-
pliwieni uczestnicy Sylwestra musieli interweniować, aby wreszcie można było zacząć właściwą
imprezę. W chatce było już 56 osób. Nastąpił też niemiły zgrzyt, gdy niektórzy zaczęli dyskuto-
wać o tym, że należałoby nie przyjmować niezapisanych osób. Zbyt duży tłok jest zawsze proble-
mem na takich imprezach dla organizatorów. Niefrasobliwość uczestników bywa natomiast ostatnio
również dość spora, bo wszyscy decydują się na imprezy w ostatniej chwili, chcąc aby organiza-
torzy zapewnili im wszystko co należy. Ale nie można też wpadać w skrajności i wyrzucać z
chałupy czy innej imprezy naszych kolegów i przyjaciół, którym różne sprawy losowe nie po-
zwoliły zgłosić wcześniej przybycia zwłaszcza, gdy są to faktycznie jednostkowe przypadki.
Mimo wszystko nasze więzy są ważniejsze niż kłopoty organizacyjne. Pamiętam jaka miła atmo-
sfera panowała w dzikim tłoku, w schronisku pod Wagą, gdy w czasie burzy schroniły się tam
naprawdę duże ilości ludzi, a kierownictwo zamiast ich wyprosić, życzliwie i z humorem rozmie-
szczało wszystkich gdzie się dało. Na szczęście udało się i nam jakoś ten niemiły akcent załagodzić.

Jedzenie, zorganizowano w postaci „szwedzkiego stołu”. Po długim oczekiwaniu i wygłodze-
niu stół opróżnił się bardzo szybko i zaczęły się nieśmiałe na razie pląsy. Rolę wodzireja przejął
Radek inicjując poloneza przy akompaniamencie gitar. Potem były tańce zbójnickie i kowbojskie
również przy orkiestrze akustycznej. A gdy orkiestra się nieco zmęczyła włączono chatkowe
radyjko. Początkowo wydawało się, że nie da się przy nim bawić, ale powoli muzyka zaczęła
coraz mniej przeszkadzać roztańczonemu i rozśpiewanemu towarzystwu. W tańce i hulanki ruszył
nie tylko Radek, Msiudut, Bystry, Buźka, Łysy, ale też Jeż, Belfegor i Redakcja. Aktywnie udzie-
lały się też panie – Kasia, Kolczasta, Jelon, Jole, Iza. Bawiła się też część osób z grupy Łysego i
Radka G. Niestety jedna, czy dwie młode osoby spoza harnasi nie bardzo jeszcze znające swoje
możliwości nieco przesadziły w dawkowaniu trunków, tym niemniej nie wpłynęło to na ogólną,
dobrą atmosferę imprezy.

Nowy rok przywitaliśmy oczywiście przed chatką, przy ognisku, a potem obserwowaliśmy,
jak Kuba, Michał Zygmański i inni koledzy odpalali przywiezione przez uczestników fajerwerki.

Po powrocie kontynuowano tańce przy muzyce z radia i trwało to gdzieś do 6.30 nad ranem.
Podczas przerw w tańcach rozweselony jak nigdy Jeż opowiadał w kuchni kawały z czasów
młodości, a inni generowali pomysły na Bal Rewizyjny, takie jak np. zamontowanie rury do tańca
na środku salonu. Jednym słowem było wesoło, a większość uczestników Sylwestra zadeklarowa-
ła chęć udziału w planowanym na koniec stycznia balu Komisji Rewizyjnej na rzecz chatki.

Redakcja
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TO BY£O
4 31.12/1.01 Kołowy Sylwester w chatce w
Lachowicach. Ekipa byłych kursantów (a także
prezes) spędzała Sylwestra w ok. 20 osobo-
wym składzie na Gorcu w tzw. Borysówce.
4 5-6.01Przejście kondycyjne kursu - ciężkie
warunki wystraszyły chyba kursantów, bo
zgłosiły się tylko 3 osoby płci silniejszej. Pro-
wadzili Bartek Cisowski i Kotlet, a trasa wiodła
przez grupę Jastrzębicy i Pasemko Pewelsko
Ślemieńskie do chatki w Lachowicach.
4 15.01 - prelekcja Radka Trusia o istnieją-
cych i projektowanych rezerwatach w dorze-
czu Soły ilustrowana slajdami.
4 18-19.01 - wyjazd kursu w Beskid Mały.
4 22.01 - prelekcja dotycząca prawnych
aspektów przewodnictwa.
4 26-27.01 - Trwa bal Komisji Rewizyjnej w
chałupie w Lachowicach.

TO BÊDZIE
D 12.02 (wtorek) "Katarzynki"
D 2-17.02 ferie (w chatce dyżurują Kolczasta i
Łysy)
D 23-24.02 BLACHOWANIE w schronisku
harcerskim, w dolinie Milowskiego Potoku.
Przypomnijmy, że blachy otrzymają 4 osoby.
D W celu wyrobienia nowych legitymacji
PTTK należy się zgłaszać  do Radka.

Rakety sprzęt dla Oli miały nam dowieźć Żaby. Spakowawszy się wyjechaliśmy licząc, że jakoś się
spotkamy na miejscu. W rezultacie okazało się, że gdy my dojeżdżaliśmy ok. 13.00 do Wadowic, oni
wyjeżdżali dopiero z Gliwic.

Podążaliśmy zielonym szlakiem w realiach srogiej zimy, torując przez niezupełnie dziewicze,
bo wytarmoszone przez wiatr śniegi. Komórkowa wiadomość potwierdziła moje podejrzenie, że
odśnieżanie szałasu też spadnie na nas, gdyż Jacki jeszcze siedzą w „Marago” koło Makowa.

Kuba docierał nowo nabyte, używane buty touringowe, ze spokojem twierdząc, że rżną niemi-
łosiernie, ale tak ma być. Przecierałem prawie całą drogę, buchając kłębami pary niczym stalowy
rumak (dla młodszych: to synonim parowozu). Śnieg przestał sypać . Popołudniowe słoneczko
barwiło świat, a abstrakcyjne śnieżne czapy z wielu miejsc jeszcze nie dały się strzepnąć  wiatrowi.

Dowiedziawszy się, że Żaby są daleko za nami wstąpiliśmy po drodze do „Marago”. Ja i Ola
wsunęliśmy pierogi, a Jola pół „burmistrza” (taki kotlet). W Sidzinie okazało się, że dalsza droga
faktycznie jest zawiana i właśnie pracuje na niej ciężki sprzęt. Zaparkowaliśmy więc z pomocą
łańcuchów na pobliskim podwórku i czekaliśmy przy cienkiej herbatce z pięciu granulek u gościn-
nego gospodarza na Żaby. Gdy ok. 17 przyjechali, okazało się, że od biedy da się już przejechać,
choć pługi i traktory nadal pracowały. Przejechaliśmy dopiero w drugim podejściu, bo zjeżdżała
właśnie kawalkada sprzętu i samochodów z góry, a przejazd był na szerokość samochodu.

Po blisko 4 godzinach, w zimnych promieniach półksiężyca dotarliśmy na halę. Szałas,  oczy-
wiście szeroko otwarty, okazał się nie być pusty. Wszedłem do środka bez zdejmowania nart, bo
śniegu było sporo. Musiało tu wiać gigantycznie, bo śnieg wypełniał watrzysko i przestrzeń przy
ścianie, przybierając formę fantazyjnych rzeźb. Ale jakich rzeźb! Nigdy czegoś takiego nie widzia-
łem, tym bardziej we wnętrzu. Te śnieżne kalafiory musieliśmy jednak usunąć. Ciąłem je nartą na
kawałki niczym tort, a Kuba wynosił je, zapełniając rynnę wiatrową wzdłuż ściany szałasu.

Tymczasem zapłonął palnik. Anna grzała barszcz z uszkami. Skończywszy zupkę udaliśmy
się na nartach po drewno i chyba po 2-3 godzinach od przybycia w szałasie zaczęło być fajnie.
Kapało co prawda od wytapianego śniegu, ale płonący ogień wynagradzał wszystkie inne niedo-
godności. Pokonaliśmy bigos i grzańca, cierpliwie czekając na pozostałych „bacowników”.

Po 1800 wyruszyliśmy po Siudutowych śladach, na Krupową, a Żaby z częścią swych zapasów
na Rolę. Wieczór był na szczęście bardzo piękny, lekki mrozik, brak wiatru i opadu. Ola po raz
pierwszy próbowała swych sił na nartach turowych, więc nie szliśmy za szybko. Po 3 godzinach, ok.
2100 wyszliśmy na halę i zobaczyliśmy miły, pomarańczowy blask ogniska wewnątrz otwartych
drzwi szałasu. Zaraz po naszym przyjściu zadzwoniły Żaby. Właśnie przed chwilą  dotarli do
chałupy, przy czym droga przez polanę zajęła im ok. 50 min. Waldek torował po pas w śniegu
ciągnąc Agatę na nartach. Nie było szans, aby wybrali się jeszcze do nas, zwłaszcza, że w tych
warunkach, gdy nawet dojście do studni było męską przygodą nie chcieli zostawiać dziadka i Agatki
samych.

Jacek z dwoma damami dotarł w cztery
godziny po nas. Wieczór potoczył się stan-
dardowo: jedzenie bigosu i smakołyków, pi-
cie herbaty i grzańca, opowieści. Powtórnie  z
Jakubem wyruszyliśmy do lasu po drewno, a
potem już tylko sielanka. Na drobne rąbał Ja-
cek, dotychczas nie zasłużony w sztuce
drwalskiej. A, przepraszam, jeszcze zakwitł
sport tego wieczoru. Dach okazał się być  in-
spirujący do dupozjazdów i Jakub wykonał
ich kilkanaście, ja tylko kilka. Trzeba było
słyszeć radosne wrzaski!... Niestety, w re-
szcie ekipy zabrakło ducha sportowego.

Około pierwszej w nocy udaliśmy się do
worów. O poranku okazało się, że nocą przyprószyło nas śnieżnym pyłem, że pogoda nie jest
doskonała (później się przetarło), że w ekipie brak woli do przedarcia się na grzbiet i dalej grzbie-
tem na Żabową Rolę z wizytą. Przeto po śniadanku wysprzątaliśmy obiekt, zaparliśmy drzwi
drągiem i ruszyliśmy w dół. Ekipa Jacka wolała pozostać z hamulcami czyli z fokami u nart. Ubita
przez schroniskowe skutery trasa zachęcała do porzucenia szlaku, więc Jacki zjechały po ubitym.
My jednak powtórzyliśmy wczorajszy szlak bez poprawek. Cóż to za jazda dróżką szeroką na
dwie stopy! I nierzadko w „holwegu”. Z tego nie da się uciec, a za mało miejsca na kręcenie. Trzeba
po prostu jechać w dół, jechać , jechać. Toteż przy Domu Dziecka byliśmy bardzo szybko.

A potem już tylko łyżwą po odśnieżonej drodze do auta, jeszcze umówienie z Jackami u nas na
herbatkę – i do domu. Zapach bacowania poczułem wyraziście dopiero wobec zwykłych, proza-
icznych zapachów cywilizacji mieszkaniowej. Ciuchy powędrowały do pralki, ale plecak będzie
sobie w szafie pachnieć  dymem z szałasu. Najwyżej do przyszłego weekendu.

Maciej+Redakcja

– Ja lubię udawać, że jestem pijany, bo
ona się wtedy mną zajmuje – Jeż o Kol-
czastej w Sylwestra.

– Mada czeka na ciebie w łóżku – po-
wiedziała Kolczasta do Jeża.
– Co to ja zoofil jestem ? Ja mam tylko
pociąg do Klakiera – odparł Jeż.

Z£OTE MYŒLI Z SYLWESTRA

– Przy pierwszej połówce nic mi się nie
działo – powiedziała Żaba, w bliżej nie-
określonym kontekście.

– Ja z tym Bystrym nie mogę, to jest
romantyk – rzekł Łysy.

– Bystry, wyszalej ją jeszcze – poprosił
Jeż.
– Nie, już zęby umyłam – odpowiedzia-
ła Kolczasta.

– Ja rurę montuję bez twojej pomocy –
MSiudut do Kolczastej.

SYLWESTER W OBRAZKACH

I Jeż tańczył teżWodzirej Radek zaczął od poloneza z Jelonem Bystry preferował tańce nowoczesne
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BAL REWIZYJNY
26-27.01.2002 Lachowice

Bale karnawałowe mają zmienną popular-
ność  w naszym Kole. Były lata gdy była to
niemal obowiązkowa impreza zarówno tych
aktywnych jak i tych już mniej aktywnych
harnasi. Bywały też okresy przerw, gdy nie
było zapotrzebowania na tego typu spotkania.
Po okresie tradycyjnych bali organizowanych
w latach 80-tych głównie na Kopie Biskupiej
nastąpiła długa przerwa. Imprezę uznano za
zbyt drogą i niepotrzebną. W latach 90-tych
próbował reaktywować tę tradycję Radek –
organizując Karnawalce Oryginalne – czyli bale
przebierańców w chatce w Lachowicach. Im-
preza miała być tania i dostosowana do możli-
wości i potrzeb młodszych pokoleń. Jednak po
trzech czy czterech edycjach i ona upadła. I
dopiero na ostatnich Mikołajkach powstał po-
mysł ponownego zorganizowania Balu Karna-
wałowego. Dodatkową ideą, było wspomoże-
nie budżetu chatki w Lachowicach, gdzie bal
miał się odbyć. A ponieważ pomysł był autor-
stwa głównie Basi Zygmańskiej – przewodni-
czącej Komisji Rewizyjnej, więc imprezę na-
zwano Balem Rewizyjnym, a organizatorami
zostali członkowie Komisji Rewizyjnej czyli
prócz Basi, Nowy i Radek.

Po udanej imprezie Sylwestrowej chęci
przyjazdu na bal tym bardziej wzrosły. Zapo-
wiedziano, że obowiązują stroje wieczorowe
(jakkolwiek je sobie każdy wyobrażał) oraz
różne dodatkowe punkty programu typu lote-
ria oraz aukcja różnych przedmiotów, z której
dochód przeznaczony miał być na chatkę.

Zapisy przyjmował Nowy, który zapo-
wiedział, że kto pierwszy ten lepszy – choć on
jest przekupny.

W rezultacie zapisało się ok. 30 osób. Nie-
stety nie wszyscy mogli przybyć i liczba balo-
wiczów zmalała do ok. 24.

Po śnieżnym i mroźnym Sylwestrze i
pierwszej połowie stycznia w balowy wee-
kend przyszło ocieplenie. Śnieg wokół chatki
w dużej mierze stopniał, za to z dachu zjechał,
zasypując wejście. Jeż z Łysym musieli prze-
kopywać dojście do ganku po przyjeździe w

piątkowy wieczór.
Bal zaczął się w sobotni wieczór od prezentacji kreacji. Oczywiście najwięcej entuzjazmu

wzbudzały kreacje pań. Na ich widok Kotletowi wyskoczyło szkło z okularów. No cóż, nie często
mamy okazję widzieć nasze koleżanki w takich strojach. Niekonwencjonalnie rozwiązano problem
nagłośnienia. Jako zestaw muzyczny posłużył notebook z głośnikami, a nagrania pochodziły z
plików mp3. Wodzirejem został tradycyjnie Radek, który rozpoczął bal również tradycyjnie czyli
polonezem. Potem był konkurs tańca, w którym pary tworzone były losowo. Ponieważ ilość
panów i pań była najwyraźniej różna (np. Rafi przyjechał z kolegą zamiast z koleżanką – np.
małżonką) to Redakcja miała pecha i wylosowała exRedakcję czyli Jeża. Na szczęście męka nie
trwała długo, bo do drugiej rundy „miśki” – bo taki symbol z Jeżem wylosowaliśmy – nie dotarły.
Zwyciężyła para ......

Kolejnym punktem programu była aukcja przedmiotów przekazanych przez uczestników na
rzecz chatki. Rozpoczęła się ona od licytacji trzech specjalnych, kolorowych i numerowanych
egzemplarzy Mammuthusa Montanusa 81. Numer trzeci zakupił Kotlet za 6,50, numer drugi
kursantka Tuśka za 7, natomiast numer pierwszy stał się własnością Rafiego i uzyskał cenę 25 zł.
Potem Buźka nabył zestaw Harnasi od 8 – 14 za 21 zł, poszły też płyty kompaktowe, przewodni-
ki. Nie miały zbytniego powodzenia Kotletowe foki do nart (nierównej długości i bez kleju) mimo
niskiej ceny wywoławczej – 10 zł. W końcu Kotlet kupił je sam od siebie za 12 zł. To się nazywa
ofiarność.  Zażarta walka stoczona została natomiast o dywanik z wielbłądziej wełny z Tunezji, o
który walczył Rafi, a kupił w końcu jego kolega Tomek za 26 zł (nie chcąc dopuścić aby Rafi zrobił
z niego dywanik do swojego UAZ-a) oraz o rogi koziorożca, które kupił Łysy za 55 zł. W sumie
chatka zarobiła na tej zabawie 230 zł. Potem były dalsze tańce oraz konkursy – m.in. panie
tańczyły kankana, a panowie jezioro łabędzie. Zamontowano też – co prawda dość prowizorycz-
nie – kartonowo-hydrauliczną rurę na środku salonu. Panie nie kwapiły się do indywidualnych
występów, ale po demonstracji Radka Jelon odważyła się wykonać elementy tańca wokół tego
przyrządu.

Jeśli chodzi o jedzenie, to było go wyjątkowo dużo. Gorącym posiłkiem było leczo wykonane
ze świeżych produktów, a poza tym zimna płyta z wszelakim mięsiwem – m.in. jelonowy schab
i smalec spod niego, sałatki – kartoflana Kolczastej i z ananasem Joli, sery, ponoć wyśmienity
marynowany czosnek, grzybki, ogóreczki itp. no i oczywiście ciasta.

W przerwach zabawy trwały niezmiernie intrygujące dyskusje w kuchni o wyższości kota nad
psem i odwrotnie oraz na podobne ważkie tematy.

W późnych godzinach nocnych grupa dyskusyjna uzyskała nawet przewagę nad grupą tańczą-
cych. Do najwytrwalszych i najlepszych tancerzy należy zaliczyć  przede wszystkim Kurę z
partnerką. Zabawa trwała gdzieś do 4 nad ranem.

Reasumując impreza była udana, choć nie pobiła w spontaniczności zabawy sylwestrowej.
Mogło być trochę więcej ludzi, należałoby też bardziej starannie przygotować listę nagrań. A poza
tym pomysł wart kontynuacji, gdyż widać, że zapotrzebowanie znowu jest. W balu brali udział:
Basia Zygmańska (bez rodziny, która zachorzała), Rysiek Antonik z Grażyną, Radek, Jeż z
Kolczastą, Buźka i Kaśka, Łysy, Jacek Ginter  wraz z małżonką, Marian Marszałek z córką
Dorotą, Rafi + kolega (Tomek), Tuśka+Żyrafa (kursanci), Kura + Mirka, Kotlet, oraz przypad-
kiem Szalonek z Elą i Alą oraz Szalonka, która nie miała nastroju na bal, więc go przespała.

Redakcja

SYLWESTROWO-

BALOWA

MOZAIKA

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O
4 29.01 – prelekcja Radka o kobietach i ro-
mansach króla Kazimierza Wielkiego.
4 5.02 – aktualizacja badań lekarskich przy-
ciągnęła na zebranie spore grono dawno nie wi-
dzianych mamutów i dinozaurów jak np. Ma-
riusz Hantke (17), Wojtek Mrozowski - „Inży-
nier” (42) , Krzysiek Kluszczyński (55), Ma-
rek Turlej (114), Mirek Woliński (130), Rysiu
Borek (144), Jan Kowalik (173).
4 15-17.02 Kotlet, jeden z założycieli klubu
ski-alpinistycznego „Kandahar” brał udział w
zawodach o Puchar Połonin w okolicach Wetli-
ny. Długość  trasy wynosiła 25km, przewyż-
szenia 1400 m.
16.03 klub Kandahar zaprasza na II zawody o
Puchar Pilska. Zawody są otwarte dla wszyst-
kich. Byle śniegu starczyło !
4 Ojczyznę oraz chatkę odwiedził Maciek
Bogucki (blachowany w 1999), który przeby-
wa od 2 lat w USA i Kanadzie.
4 23-24.02 BLACHOWANIE w schronisku
harcerskim, w dolinie Milowskiego Potoku.
Relacja w następnym MM.
4 26.02 prelekcja Wzorka i Maćka Strzał-
kowskiego „Zapomniane mogiły, zapomniany
świat” – czyli ilustrowana slajdami opowieść o
historii, religii i kulturze Żydów Beskidzkich
zamieszkujących przed II wojną światową zie-
mie od Cieszyna po Myślenice. Była to jedna z
nielicznych dziś prelekcji szkoleniowych, i
zgromadziła szerokie grono harnasi i kursan-
tów. Na kwiecień zapowiadana jest autoka-
rówka poświęcona omawianemu tematowi.

TO BÊDZIE
D prelekcja Henryka Bugli i Krzysztofa Dumy
„Afryka Południowa i Góry Smocze”, która
miała się odbyć w lutym została przeniesiona
na któreś z marcowych zebrań.
D Zbyszek Machulik zapowiada, że w tym
roku jego wakacyjne spływy kajakowe odbędą
się na rzece Lega (na wsch. od Ełku).
D 9-10.03 Kwadratlon – turniej SKPG „Harna-
sie” i SKPB Katowice w Lachowicach.
D 16-17.03 Rajd na powitanie wiosny – otwar-
cie sezonu wyjazdów studenckich.
Wyjazd kursu w Tatry.
D 30.05 - 2.06 „oRawa Blues” – rowerowy
wyjazd szkoleniowy na Orawę – poleca Paweł
Klajmon „Wzorek” i Redakcja – szczegóły
wkrótce.

ZIMOWY OBÓZ KURSOWY
BESKID NISKI 9 – 17.02.2002

09.02.2002 sobota
Dojazd do Łupkowa, noclegi w chatce w Łupkowie. Chałupa jest świetna i ma świetną atmo-

sferę. Przeszliśmy sobie przez jedną małą górkę do Nowego Łupkowa, co zajęło nam ze 3 godz.
(chyba ze trzy razy ją obeszliśmy). Oczywiście szliśmy bez szlaku, bo o to chodziło. Gdy
forsowaliśmy strumień, kursantka Ewa wpadła prawie po pas do wody. W Nowym Łupkowie
wypiliśmy w knajpie po jednym piwie i drogą wróciliśmy do chaty.

10.02.2002 niedziela
Zabawa na orientację w okolicy chatki w Łupkowie. Przeszliśmy drogą do Nowego Łupkowa,

a potem szlakiem niebieskim w kierunku granicy. Ponieważ lało jak z cebra po ok. 1 godz. zrezy-
gnowaliśmy i najkrótszą drogą bez szlaku zeszliśmy do Łupkowa. Kursant Żyraf wyprowadził
nas tym razem idealnie. Podeszliśmy jeszcze torami obejrzeć tunel.

11.02.2002 poniedziałek
Przejazd PKP do Komańczy – zwiedzanie Komańczy – cerkwie, klasztor itd .... Bardzo ładnie

przygotowała kursantka Ola. Ok 13 przejazd PKS do Moszczańca, przejście do Polan Surowicz-
nych (przez górkę). Błoto prawie po kolana, na koniec forsowaliśmy strumień, suchą stopą się nie
dało. W chacie atmosfera super. Wcale nie było tak bardzo zimno, jak mnie ostrzegano, za to
twardo, bo bez gąbek, tylko na cienkich karimatach, na dechach.

12.02.2002 wtorek
Przejście na trasie Polany Surowiczne – Jaś liska. Oczywiście bez szlaku. Bardzo fajnie popro-

wadził kursant Adam. Na samym początku Ewie wpadły do strumienia teleskopowe kijki i odpły-
nęły z wartkim prądem. Na szczęście mój Michał wykazał się refleksem, pobiegł wzdłuż strumie-
nia i wyłowił sam się przy tym nie mocząc. Dalej znów było błoto – tym razem tylko po kostki.

Schronisko w Jaśliskach jest super : Dość tanie – (12 zł, a za dzieci 6 zł) i bardzo dobre warunki
(2 sale zbiorowe i 4 małe pokoje, jest ciepło i non-stop ciepła woda, kuchnia turystyczna z pełnym
wyposażeniem). Bardzo polecam!

P. Lorenc, jego szef, to niezrównany gawędziarz. Wieczorem 3 godz. opowiadał nam o Jaśli-
skach. Potem dał klucz od sali gimnastycznej, gdzie kursanci rozegrali między sobą mecz.

13.02.2002 środa
Kamień nad Jaśliskami, kamieniołom „Nad Sinym Wyrem” na Kamieniu Nad Jaśliskami, bagni-

sko Berezednia. Wszystkie atrakcje zaliczyliśmy, aczkolwiek prowadzący tego dnia Silent trochę
się pogubił.

Drugi wieczór w Jaśliskach spędziliśmy zwiedzając piwnice w domach dookoła Rynku. Opro-
wadzał nas p. Lorenc, a piwnice, zwłaszcza pod szkołą są faktycznie imponujące. Nie wiadomo
jak bardzo są stare. Kiedyś przechowywano tam beczki z węgierskim winem, teraz było w nich
kilkanaście nietoperzy. Oprócz tego wieczorem znowu mecz w sali i miłe rozmowy z szefem
schroniska.

14.02.2002 czwartek
Przejście na trasie Jaś liska – Zawadka Rymanowska przez Piotruś. Zrobiła się lampa jak nie

wiem co i było po prostu cudnie. A na Piotrusiu wcześniej nie byłam i była to góra, na którą od
dawna chciałam wejść. W zejściu prowadząca zgubiła część grupy z zamkiem (w tym mnie), ale
potem się okazało, że my jesteśmy na przodzie (dzięki telefonii komórkowej). Znów forsowali-
śmy strumień, tym razem nikt nie wpadł. Ok godz. 17 -17.30 przed cerkwią w Zawadce Rymanow-
skiej spotkaliśmy grupę z kursu SKPB W-wa.

Było już ciemno i my szliśmy do chaty w Zawadce, a oni mieli jeszcze wracać do Olchowca,
podobno (jedna z kursantek słyszała) przez Piotruś !!! Ciekawe o której byli z powrotem u siebie?
Razem obejrzeliśmy cerkwie, przy czym w opowiadaniu o ikonostasie nasi kursanci byli lepsi, a
najlepszy był Maciek Z. (Michał na wszelki wypadek się nie odzywał).

Chata w Zawadce Rymanowskiej bardzo miła, noclegi po 6 zł, przewodnicy „trójkątni” za
darmo.

15.02.2002 piątek
Trasa: Zawadka Rymanowska – Dukla przez Cergową. 3 godz. spędziliśmy na dogłębnym

zwiedzeniu trzech jaskiń. Silent niechcący strącił nietoperza, za co został zdrowo objechany. Jak
dzieci i kursanci wyglądali po wyjściu z jaskini obejrzeć będzie można na zdjęciu (a ja dziś muszę
prać  te otraliony buuuu :-((). Nocleg w PTSM Dukla - też bardzo miłe miejsce. Wieczorem w Dukli
poszliśmy do knajpy.

16.02.2002 sobota
Rano zwiedzanie Dukli, świetnie przygotowane przez kursantkę Justynę, potem przejazd

PKS-em do Barwinka, przejście do Zyndranowej i zwiedzanie muzeum p. Gocza. Jest ono oficjal-
nie zamknięte, ale na prośbę p. Gocz je otwiera. W drodze powrotnej, ponieważ była godzina
czasu do autobusu położyliśmy się na trawie i po prostu leżeliśmy sobie podziwiając widok na
Cergową i Kamień nad Jaśliskami :-))))))

17.02.2002 niedziela
Powrót do domu „Bieszczadami”. Och, jak żal było wyjeżdżać! To tyle – wspomnę jeszcze,

że kursanci wykazali dużo inwencji w robieniu różnych potraw (nie pulpy), co liczy się im na
plus.

Basia "Jelon" Zygmańska

Z£OTE MYŒLI
– Chcecie, ale nie wiecie jak to zrobić ?
– zapytał MSiudut pewną parę na Syl-
westrze.

– Ja tańczyłem ??????
– To musiałem być bardzo pijany :-(
Napisał Jeż na liście dyskusyjnej po
Sylwestrze w chatce.

„... rybę, to mogę wypatroszyć, ale do
innych gatunków naczelnych, to mam
za miękkie serce” – wyznał Bystry
gdy pies Lupo zagryzł kurę sąsiada w
Lachowicach.



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”
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BLACHOWANIE
Milówka 23-24.2002

A.K.Kowalski, M.Hantke, W.Mrozowski,
J.Żurek, M.Turlej, B.Zygmańska, M.Śpiewak,
T.Piasecki, J.Wolińska, J.Ginter, M.Zygmań-
ski, J.Kowalik, M.Siudut,   P.Siuda, R.Antonik,
R.Romanowski,  S.Nowicki, M.Kubiczek,
M.Franke, R.Suwiński, W.Kubiczek, D.Telin-
ga, R.Truś, J.Capi, G.Płonka, J.Jeziorski,
J.Cichocka, M.Spek, A.Pasek, G.Mentel,
Ł.Suma, D.Węcel, G.Koźlicki, I.Włodarczyk,
A.Olchawa, M.Bogucki, J.Knap, T.Dygała,
M.Janik, B.Frankiewicz, A.Nahorniak, T.Ra-
wski, R.Ścibek, P.Klajmon.

Tak nietypowo, od listy obecności zacznie-
my relację z tegorocznego blachowania. 44
przewodników, 5 gości z innych kół studenc-
kich m.in. z Warszawy, Bielska i sam prezes
SKPB Katowice oraz szerokie grono sympaty-
ków, byłych i obecnych kursantów oraz krew-
nych i znajomych (w sumie 109 osób) za-
szczyciło tegoroczne blachowanie. Zapewne
spora w tym zasługa łatwości dojazdu – na pla-
cu koło schroniska doliczyliśmy się kilkunastu
samochodów. Ale przed imprezą można było
spotkać grupy Harnasi i ich znajomych rów-
nież w górach, np. w schronisku na Hali Bora-
czej.

Wieczorem, przed wyjściem na ognisko w
hallu schroniska trwały spotkania, luźne roz-
mowy, oglądano zdjęcia. I co rusz, ktoś mnie
pytał kto to jest ten, a kto to tamten osobnik,
gdyż jak widać z powyższej listy przybyło
sporo mamutów, a nawet dinozaurów, nie-
którzy z rodzinami i dorastającymi (a niekiedy
przerastającymi rodziców) pociechami.

Aby dojść na ognisko organizatorzy kazali
nam najpierw przejść spory odcinek asfaltem
w dół doliny, a potem jeszcze kawałek na drugą
stronę potoku. Mimo trwającej odwilży w
ostatnich dniach dopadało trochę śniegu, więc
tradycji stało się zadość. Czterech blachowa-
nych nie miało problemów z pokonaniem trasy.
Niepocieszeni pozostali zapewne w tym roku
zwolennicy płci piękniejszej, gdyż zabrakło
wśród blachowanych choćby jednej przedsta-
wicielki pań. Blachy otrzymali: Grzegorz Ci-
chy 310, Przemys ław Padoł 311, Mateusz
Grabowski 312, Adam Kulawik „Zdziwiony”
313. Wynika z tego, że za rok można będzie
zawalczyć o blachę z numerem o równo 300
większym niż blacha Kajetana.

MÓJ PIERWSZY RAZ !
czyli takich czterech jak nas dwóch, to ani jednego (niestety)!

Beskid Żywiecki 02-03 III 2002r.
Weekend zapowiadał się naprawdę zacnie. Od dłuższego czasu namawiany przez Kotleta na

inwestycję w sprzęt ski-tourowy wreszcie dałem się podpuścić i kupiłem sobie ... buty. Wiadomo,
że bez butów ani rusz. Resztę sprzętu pożyczyłem i już mogłem całą gębą śmigać na tourach. W
piątek wieczorem umówiliśmy się z Kotletem na nocleg u Bystrego. Nie my jedni skorzystaliśmy
z tej rezydencji. Około 23 pojawił się jeszcze Radek, który akurat jechał w Beskid Mały i zapałał
żądzą snu na kanapce Bystrego. I tak smętnie skończył na podłodze, bo Kotlet, jak to zwykle bywa,
poległ pierwszy.

Rano jak nasz ambitny plan nakazywał ruszyliśmy „Rachowcem” do Rajczy. Stamtąd mieli-
śmy wejść na Suchą Górę i dalej przez Redykalny i Rysiankę uderzyć na Miziową, a potem do
bacówy na Górowej. W pociągu spotkaliśmy kurs z Katowic, który jechał na Lachów Groń oraz
przewodnika z tegoż koła, który ma wiele mówiącą ksywę „Technolog”, z dziewczyną. Jak się
okazało Technolog wybierał się do Rajczy Centrum, skąd miał zamiar podjechać autobusem do
Złatnej i stamtąd wleźć  na Rysiankę. Ot taka krótka trasa, żeby szybko dojść i jeszcze sobie
pojeździć na Hali. Naszą nieśmiałą propozycję, żeby wysiedli z nami, bo tu też mogą wsiąść w
autobus, Technolog skwitował tylko stwierdzeniem – „w centrum przecież też możemy”. Cóż było
robić. My wysiedliśmy, a kolega z SKPB pojechał do ... Soli. Bo „Rachowiec” nie zatrzymuje się
ani w Centrum, ani w Rycerce. My zresztą też zmodyfikowaliśmy nasz plan widząc Suchą Górę
całkiem suchą tzn. bez grama śniegu. Kotlet śmiało zaproponował, że może by tak przez Krawców
Wierch, na którym tak dawno nie był. Ponieważ ze mną jak z dzieckiem, za rączkę i do ... Glinki.
Śniadanko na stacji, autobus i całkiem wcześnie jak na zimową wycieczkę przystało, bo około 11,
wylądowaliśmy pod bezśnieżną od południa Kubiesówką. Oczywiście nie idąc po najmniejszej
linii oporu wycięliśmy w górę jak nam pasowało, na grzbiet, na którym śnieg zalegał tylko w bardzo
głębokich rozpadlinach. Nie zrażając się jednak, z nartami niestety na plecach, pomknęliśmy
wzdłuż grzbietu trochę szlakiem i trochę bez, ciągle wypatrując śniegu. Jakieś 10-15 min. od
przysiółka natknęliśmy się na stojącą idealnie na grzbiecie bacówkę. Na oko może pomieścić z 10
osób w dosyć luksusowych warunkach (sianko). Przy bacówie Kotlet stwierdził, że jest śnieg więc
można założyć narty. Nie zwlekając długo wskoczyliśmy w sprzęt. Słuchając „dobrych” rad eks-
perta i obserwując jego ruchy śmiało ruszyłem do przodu. To znaczy przesunąłem jedną nogę,
potem drugą i okazało się, że to działa. Może nie jest to proste jak sikanie, ale prawie. Na początku
o moich ruchach można było powiedzieć  wszystko, za wyjątkiem tego, że są płynne. Na szczęście
mój „mistrz” (no raczej tylko nauczyciel) uspokoił mnie twierdząc, że wszystko przyjdzie z
czasem. Ani się obejrzeliśmy gdy doszliśmy do schroniska. Szybka herbatka, coś na ząb i w drogę.
Czas płynie nieubłaganie, a przed nami jeszcze szmat drogi. Tak więc nie ociągając się ruszyliśmy
szlakiem granicznym w kierunku Trzech Kopców i dalej na Miziową, do której dotarliśmy przed
zmierzchem. Po drodze okazało się, że używanie nart tourowych nie jest wcale takie łatwe. Jeszcze
raz dała o sobie znać stara zasada: „jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz”. Zaczęło się ode
mnie (1:0), ale na szczęście Kotlet nie pozostał mi dłużny i po chwili było już 1:1. Tak, tak Kotlet!
Jak się nie wywrócisz, to nikogo nie nauczysz. Przez chwilę nawet, ku mojej ogromnej uciesze,
prowadził w klasyfikacji (2:3), ale straciłem rachubę przy zjeździe z Miziowej na Górową. Aż do
Skałki szło mi nieźle. Niestety, potem to już była katastrofa. Źle się zjeżdża nocą we dwójkę mając
tylko jedną czołówkę. Kotlet sklerotyk zostawił swoją wraz z walkmanem u Bystrego (mało tego,
w bacówie SKPB miał zostawić jeszcze następnego ranka buty). Tak więc zjeżdżałem tuż za
Kotletem oświetlając mu drogę. On z kolei miał mnie ostrzegać o ewentualnych niebezpieczeń-
stwach. I świetnie się to sprawdzało, aż do momentu kiedy Kotlet przejechał obok całkiem sporego
buka i go nie zauważył. Ja zresztą też go od razu nie zobaczyłem bo najpierw go poczułem. Tak
mnie to zderzenie wytrąciło z równowagi, że zanim dojechaliśmy do Hali leżałem z 10 razy.
Wreszcie dojechaliśmy do polany, na której zaczęły się schody, a raczej muldy jak chałupy.
Bliskość noclegu sprawiła jednak, że bardzo szybko i jak mi się wydaje bardzo zgrabnie je przeje-
chaliśmy i wreszcie stanęliśmy przed drzwiami bacówy.

Wszyscy powinni mi zazdrościć, bo tylko ja widziałem tajną pozycję narciarską Łysego, d..a
wysoko wypięta w górze, czoło 1 cm  nad powierzchnią śniegu. Widok niezapomniany:-))))) No, ale
była to jazda po nocy i na muldach jak domy:-)

Uchyliliśmy je i naszym oczom ukazała się istna rozpusta. Watra właśnie rozpoczynała swoją
nietypową kolację. Okazało się, że AKT urządza sobie kolejne ŁASUNALIA, więc kolacja była z

... cd str. 2

Po powrocie ok. 22.00 nastąpiła część artystyczna. Przyznajmy szczerze, że bywały dużo
lepiej przygotowane programy. Tym razem zabrakło osoby trzymającej wszystko w garści i panu-
jącej nad realizacją programu, a sam program tez był uboższy niż zwykle – może to wynik małej
liczby blachowanych. Nie wszyscy zresztą muszą mieć przecież talenty artystyczno – kabareto-
we. Wyjątkowo kulturalnie została natomiast przeprowadzona konsumpcja niewielu, bo 5 tortów.
Podzielone torty ułożone zostały na tackach i wystawione na stołach w hallu. Niektórzy starsi
Harnasie z żalem wspominali czasy „bydła” i dzielenia tortów siekierą, ale może dobrze, że nic się
nie zmarnowało. A po części artystycznej nastąpiło tradycyjnie śpiewanie trwające do 4 nad ranem.
Niestety niektórzy koledzy zaczęli ostatnio przedkładać  gadanie ponad śpiewanie i słabo udzielali
się w imprezie, ale kto chciał, to sobie pośpiewał.

Podczas imprezy przyznano też tytuły sympatyka, które otrzymali: Leszek Kraszyna, Kama
Bohasiewicz, Sylwia Franke „Pszczółka”, Basia i Sebastian Gajek (exkursanci) oraz Tadek i Szy-
mon Piotrowscy.

Ze względu na brak miejsca (ach ten coraz barwniejszy styl Łysego) portrety nowoblachowa-
nych przedstawimy w następnym numerze MM.

Redakcja
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TO BY£O
4 5.03 – prelekcja Henryka Bugli „Afryka
Południowa i Góry Smocze” ilustrowana tym
razem zdjęciami.
4 12.03 – prelekcja Jarka Knapa o odpadach,
czyli jakie śmieci zostawiamy  w górach i co z
nimi robić.
4 9-10.03 Kwadratlon – turniej SKPG „Har-
nasie” i SKPB Katowice w Lachowicach zgro-
madził ok. 70 osób, w tym ok. 50 przewodni-
ków i kursantów z SKPB i kilkunastu Harnasi.
4 22-24.03 – 9 osób z Koła zdało egzaminy
na przewodnika państwowego. Na klasę trzecią
zdali:Bogna Frankiewicz, Katarzyna Seweryn,
Grzegorz Cichy, Bartłomiej Cisowski, Mate-
usz Grabowski, Paweł Klajmon, Przemysław
Padoł, Tomasz Rawski. Na klasę pierwszą Ra-
dosław Truś. Gratulujemy !
4 16-17.03 Rajd na powitanie wiosny na Po-
trójnej – było 20 uczestników oraz prowadzą-
cy: Jarek Knap, Marcin Fal i Bystry.

TO BÊDZIE

gatunku słodkich, a nawet bardzo słodkich. Wiadomo, jak kilkanaście osób przywiezie ciasta,
ciasteczka, torciki, serniki, makowce,  jabłeczniki, to trudno o inną. Jednym z uczestników był Piotr
(mąż Wapnisi) więc najpierw nieśmiało, potem coraz śmielej, aż w końcu bez ograniczeń rzucili-
śmy się na talerze z łakociami. Niestety po godzinnym opychaniu się słodyczami stwierdziliśmy
zgodnie z Kotletem, że jeśli jutro skoro świt (800) wstajemy, to najwyższa pora położyć  się spać.

Kotlet po chwili leżał w śpiworku, a ja sam siebie nie poznając poszedłem się umyć . I to był
mój błąd, ponieważ gdy wróciłem Kotlet już spał. Szczęściarz! Zdążył zasnąć zanim Watra zaczęła
śpiewanki. Mnie się nie udało jeszcze ze 3 godziny. Trudno się zasypia gdy ktoś, komu nie
przeszkadza muzyka, gra na gitarze. O ile gitarą można nazwać pudło z dziurą, gryfem i strunami,
które kupy się trzyma tylko dzięki powiązaniu go sznurkami i przyblokowaniu gdzie trzeba
drewnianymi klinami. Do tego repertuar był przebogaty. Od SDM-u i WGB poprzez szanty, aż po
szlagiery typu „..Kolorowe sny kiedy ja dotykam ciebie, Zwariowany świat kiedy w nas tańczy
pragnienie, HEEEJ HOOOU,  dotykam ciebie, HEEEJ HOOOU, tak wiruje cały świat, HEEEJ
HOOOU,  jestem pragnieniem ...” (bodajże Just5). Najgorsze jednak było to, że Watrowcy „śpie-
wali” baaaardzo ekspresyjnie.

Położyłem się wcześniej, ale mam podzielną  uwagę. Potrafię spać i jednocześnie słuchać. Na
samym końcu Watrowcy śpiewali „Boys, boys, boys...” (stary przebój wielko... okiej Sabriny)

Raniutko w niedzielę wmaszerowaliśmy na Pilsko i tam przekonałem się, że kijki teleskopowe
niezbyt nadają się na toury. Szczególnie dosyć wiekowy model, który albo się całkiem blokuje, albo
rozkłada na części składowe. Niestety, jeden kij odmówił posłuszeństwa, więc żeby dalej móc
chodzić (niezrażony chwilową porażką) musiałem urwać kawał świerka, żeby jakoś się odpychać.
Niestety format drąga daleko odbiegał od kijka, który jeszcze się nadawał, ale cóż było robić? Klnąc,
na czym świat stoi wszystkie kijki, góry i narty, szedłem pod górę.

No i muszę tutaj pochwalić Łysego publicznie, bo radził sobie nieźle. Przeszedł nawet część
trasy zawodów (Miziowa, zjazd, podejście przez byka na Pilsko, zjazd przez Kopiec, granicą do
Potoku Cebulnego, podbieg przez Skałkę na Miziową). I ciągle szedł ze świerkiem:-).

Wszystko jednak co się działo do tej pory zbladło przy tym jak zakończyliśmy nasz wypad.
Po wyjściu ze schroniska na Miziowej chcieliśmy spokojnie zjechać sobie do Korbielowa i już
prawie zaczęliśmy zjeżdżać na dół, gdy przy wyciągu na Kopułę zdarzyła się hiper kraksa.
Pewien gość z naprawdę dużym impetem wpadł na dziewczynę (i to swoją). Okazało się, że gość
jakoś się pozbierał, ale laska darła się ile jeszcze miała sił. Kotlet był bliżej więc podleciał do niej
pierwszy i jak zobaczyłem, że zrzuca plecak, pochyla się nad laską i grzebie przy jej nodze, to już
wiedziałem, że jest niewesoło. Okazało się, że ma otwarte złamanie. No i co mnie potem najbardziej
zdziwiło – zaczęliśmy we dwójkę dosyć  sprawnie działać. Oczywiście na tyle, na ile można
działać, gdy się czeka na Goprowców, którzy siedzą 100 metrów od nas i jakoś wcale się nie
śpieszą. GOPR został zawiadomiony, a my prowizorycznie zabezpieczyliśmy miejsce, żeby nikt
na nas nie wjechał (narty wbite w stok ponad nami), okryliśmy laskę kurtką i polarkiem, Kotlet zajął
się dołem (zabezpieczał nogę, żeby dziewczę nie wierzgało), a ja zacząłem z nią rozmawiać, żeby
odwrócić jej uwagę od tego, że ma kość na wierzchu i to kolorowe, to jest właśnie jej krew. Całkiem
sporo dowiedzieliśmy się o niej, bo niestety GOPRowcy mieli chyba co innego do roboty.

W międzyczasie ze schroniska zdążyła podejść na nogach jakaś lekarka, która akurat tam była.
Razem z nią zdjęliśmy dziewczęciu but i czekaliśmy. Przybiegł na nartach jeden Goprowiec i się
zaczęło. Na wieść , że jedynym środkiem przeciwbólowym jakim dysponuje jest Pabialgina w
tabletkach wymieniliśmy z panią doktor wszystkomówiące spojrzenia. Gdy przyleciał następny
ratownik i okazało się, że nie bardzo mają jak usztywnić nogę, to myślałem, że mi szczęka opadnie
do ziemi z trzaskiem i mnie też trzeba będzie ratować.

Pan ratownik miał taką stalową szynę (nigdy nie pamiętam jak to się nazywa, bodaj „wyciąg”
i zamiast z dyżurki zabrać prawy i lewy, zabrał prawy, a dziewczę miało złamana lewą nogę. Z
„kramerem” też radził sobie kiepsko.

Czekaliśmy więc na następnych dwóch z Akią, którzy mieli mieć szyny Kramera. Tymczasem
Dominika leżała i miała się nie najlepiej. Na szczęście udawało się odwracać jej uwagę od tego co się
z nią dzieje. Pewnie poczułaby się nieswojo gdyby usłyszała taką wymianę zdań.

Ratownik do ratownika: – ty jaki jest numer na pogotowie? – 997 ... dzwoni ...
- Pogotowie? Nie? Policja? A to przepraszam.
Więc mówię gościowi, że pogotowie ma nr 999. Dopiero wtedy udało mu się z komóry za-

mówić karetkę (łączność  radiowa jakby się nie sprawdziła).
W tym samym czasie Kotlet żywiołowo dyskutował z młodym ratownikiem. Widząc jak mu

idzie ustawianie Akii napomniał go, żeby chociaż zjechał na dół spokojnie i bezpiecznie. Na co ten
się obruszył i prawie obraził, że co? On nie zjedzie z Akią?

Pan ratownik miał problem z ustawieniem akii. Zamiast pod poszkodowaną , ustawił ją nad,
pewnie po to, żeby nam było  łatwiej laskę do tej akii włożyć;-). Jak „puściłem tekst” rozweselający
do Dominiki, że zjazd Akią to kawał męskiej przygody i mam nadzieję, że Panowie ratownicy
potrafią jeździć na nartach, jeden z nich się obruszył, nawet bardzo i chyba gdybym zaraz nie dodał,
że był to żart, to zwoziliby następnego poszkodowanego – mnie albo jego;-)

Suma sumarrum dziewczę zapakowano do wanny i pojechała na dół, a my zostaliśmy u góry.
Udzieliliśmy paru wskazówek chłopakowi Dominiki (cały czas ją dzielnie przytulał, bo sam nie
miał żadnych „obrażeń”) i ich znajomym. Potem zjechaliśmy na dół i z miejsca poszliśmy na piwo.
Niestety tylko na jedno, bo cena była mało atrakcyjna.

Tak właśnie wyglądał mój pierwszy raz na ski-tourach. Boję się pomyśleć, co może się wyda-
rzyć  gdy pojadę znowu. A pojadę na pewno, bo wiem co traciłem do tej pory nie używając tourów.
Mam poza tym zamiar pokazać Kotletowi jak się jeździ na nartach, ale z tym poczekam do
następnej zimy. Jeszcze tylko bym sobie i innym życzył jak najmniej kolizji narciarskich i co za
tym idzie jak najmniej spotkań z GOPR-em.

Morał z tej akcji taki: – modlić się co rano o to,  żeby  jeśli nie daj boże byłaby taka potrzeba i
coś się nam stało w górach, nie trafić na ratowników z beskidzkiego Gopru, albo, można się jeszcze
modlić o to, żeby Łysy i Kotlet byli w pobliżu;-)

... nas dwóch:
Artur „Łysy” Olchawa i Grzegorz „Kotlet” Koźlicki

D 13-14.04 PolUŚ II Rajd Politechniki i Uni-
wersytetu organizowany wspólnie z SKPB
Katowice z zakończeniem w Lachowicach.
D 14.04 (niedziela)Autokarówka "Szlakiem
Kultury Żydowskiej w Beskidach". Trasa: Ży-
wiec-Zabłocie, Bielsko-Biała, Cieszyn. Koszt
15 zł. Info: Paweł Klajmon 238-25-81, 605 20-
40-43, Maciek Strzałkowski: 271-29-24.
Wycieczka jest częścią projektu "Wielokulturo-
wość w Karpatach" organizowanego przez Sto-
warzyszenie "Olszówka" z Bielska-Białej
przy wsparciu Fundacji Forda.
D 16.04 Krym – prelekcja Izabeli Włodarczyk
"Smoka" i Michała Giebla o wyjeździe na
Krym, zorganizowanym przez Koło Eksplora-
cyjno-Naukowe "Nocek" przy Wydz. Nauk o
Ziemii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
D 1-5.05 Na długi majowy weekend Jeże pro-
ponują wyjazd krajoznawczo-górski do Czech,
w Białe Karpaty.
D 7.05 Majówka w Rudach Raciborskich
D 14.05 we wtorek o godzinie 17.00 (zamiast
zebrania SKPG!!!) na wydziale budownictwa
odbędzie się Walny Nadzwyczajny Zjazd Od-
działu Uczelnianego PTTK.
Będzie to zjazd dokonujący zmian we wła-
dzach OU PTTK. Obecność obowiązkowa !
D 18-19.05 Beskid Makowski.
D 25-26.05 Impreza muzyczna u Żab.
D 30.05 - 2.06 „oRawa Blues” – rowerowy
wyjazd szkoleniowy na Orawę – poleca Paweł
Klajmon „Wzorek” i Redakcja.
D obozy kajakowe Zbyszka Machulika odbę-
dą się nie jak podawano na Ledze lecz na Dra-
wie. Cena: 570 zł, w tym: kajak, transport baga-
ży i kajaków, pilot, mapka, opłata pól biwako-
wych, ubezpieczenie, sprzęt biwakowy, ko-
szulka. W cenie nie ma wyżywienia. Terminy:
1. 22.07 – 31.07.02  Wojciech Rogowski
2. 01.08 – 10.08.02  Radosław Truś
3. 11.08 – 20.08.02

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Redakcja zapo-

mniała napisać, że w konkursie tanecznym na
balu zwyciężyła para Kasia Seweryn i Jarek
"Kura" Jeziorski.
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D£UUUGA PODRÓ¯ DO
PORTUGALII cz I

Katarzyna Ryzner
Pomysł nie był nowy, podróż autostopem

do Portugalii to jakby moja „turystyczna spe-
cjalność”. Trzy lata temu znalazłam wreszcie
kompankę do moich planów, które długo czeka-
ły na realizację mimo, że wśród przyjaciół lu-
dzi z brawurą i odwagą nie brakuje. Zrealizo-
wałyśmy nasz pomysł na wakacje zwiedzając
kraje płw. Iberyjskiego autostopem. Rok
później powtórzyłyśmy ten wyczyn, zachęco-
ne powodzeniem pierwszej „wyprawy”. To-
też, gdy 12 listopada 2000 roku gotowałam się
do kolejnego wypadu w tamte strony, oczywi-
ście autostopem, wiedziałam, co mnie czeka, a
przynajmniej tak mi się zdawało. Tym razem
jednak całkowicie zmieniły się okoliczności.
Listopad rozpoczął się pogodnie, ale tempera-
tura spadała już poniżej zera. Wieczorami, kie-
dy s łońce chowało się za horyzontem, zimno
przenikało do szpiku kości. To była jedna, ale
nie jedyna różnica – poprzednio zawsze
podróżowałam w miesiącach wakacyjnych.
Nie było już ze mną mojej starej kompanki, bo
to do niej tym razem się wybierałam – wycho-
dziła za mąż za Portugalczyka z krwi i kości,
nota bene niezwykle sympatycznego faceta –
taki obraz wyłaniał się z jej opisów i moich
obserwacji poczynionych podczas ich wspól-
nego pobytu w Polsce minionego lata. Miało się
to jeszcze potwierdzić w najbliższych miesią-
cach wielokrotnie i to nawet w 200%. Nie za-
mierzałam jednak jechać w pojedynkę. Wyru-
szaliśmy razem z Grzesiem (popularnie zwa-
nym Kotletem - przyp. redakcji). Różne przy-
czyny złożyły się na to. Posiadaliśmy pewne
oszczędności uzbierane w sezonie letnim z pi-
lotażu i z przewodnictwa, bo tym obydwoje
zajmujemy się podczas żmudnego i przewle-
kłego procesu szukania jakiegoś stałego zajęcia.

Nad wyborem trasy nie zastanawialiśmy
się długo, parę dni wcześniej spadł śnieg w Al-
pach, więc przejazd przez Austrię do Włoch i
potem wybrzeżem do Francji nie wchodził już
w rachubę ku mojemu zmartwieniu. Ponieważ
włoski to jedyny język, którym się posługuję
poza angielskim, który podobno jest taki „mię-
dzynarodowy”, ale w wypadku przejazdu au-
tostopem (czytaj: ciężarówkami) przez Niem-
cy czy Francję często okazuje się tylko luksu-
sowym i zbędnym, w gruncie rzeczy, dodat-
kiem w naszej edukacji, nie będącym w stanie

wypełnić pustki pojawiającej się w umyśle, gdy na pytanie: „Do you speak English?” pojawia się
przepraszający uśmiech na twarzy naszego niemieckiego lub francuskiego rozmówcy i gdy pada
odmowna odpowiedź. Pomimo niewątpliwych ułatwień językowych na trasie „włoskiej” wizja
oczekiwania na zbawczą ciężarówkę w puszystym, kilku metrowym śniegu zdyskwalifikowała
zupełnie ten wariant podróży. Decyzja zapadła – przez Niemcy i Francję podobno najkrócej, poza
tym to już trzeci raz – stary wypróbowany szlak. Może będziemy mieć takie szczęście, jak
wówczas gdy jechałam tędy po raz pierwszy? Ale to był fuks! Takie rzeczy normalnie się nie
zdarzają! Przejechać całą drogę – ponad 2000 km jedną ciężarówką złapaną jeszcze w Polsce ok.
100 km od granicy w Jędrzychowicach. Na dodatek nasz kierowca jechał „na pusto”, bez ładunku,
co oszczędziło nam bezsensownego oczekiwania na odprawę celną. Był to, co prawda Hiszpan z
Walencji, (dokąd nas podwiózł), ale władał językiem angielskim, a nawet posiadał słownik polsko-
hiszpański. Gdy jeszcze dodam, że był człowiekiem wykształconym – ukończył pedagogikę na
Uniwersytecie w Walencji, to wyłania się całkiem interesujący obraz. Dwie pierwsze godziny
rechotaliśmy bez przerwy i do rozpuku. Dopadła nas po prostu totalna głupawka. Na szczęście
nasz towarzysz dobrze rozumiał te klimaty, choć długo dochodził do siebie w związku z całą
sytuacją: wyjaśnił nam po pewnym czasie, że wcale nie zamierzał się zatrzymywać, ponieważ z
reguły tego nie robi, ale wypadłyśmy na ulicę jak opętane i początkowo był przekonany, że
wzywamy pomocy, bo machałyśmy z takim zapałem. Rzeczywiście to była akcja! Omal nie
przegapiłyśmy nadarzającej się okazji – dopiero w ostatnim momencie skojarzyłyśmy numery
rejestracyjne. No cóż, szczęście początkującego, albo inaczej mówiąc głupiego – jedno z drugim się
wiąże. Rok później nie było już tak różowo, ale i tu nie można narzekać  – przemieszczałyśmy się
bez problemów. We Francji, to nawet kilka razy podwiozły nas służby drogowe, ponieważ obe-
cność pieszych na autostradach, jak wszyscy wiemy, jest niedozwolona, więc po prostu nas
zgarnęli. Na szczęście obyło się bez konsekwencji finansowych, a tylko udzielono nam małego
upomnienia. Ach te wspomnienia!

Teraz rysował się przed nami trudny sprawdzian, biorąc pod uwagę warunki. Nie wiem jak to
się stało, że Grześ przystał na ten pomysł, chyba po prostu nie było innego wyboru. Koszty
podróży konwencjonalnymi środkami były nie do zaakceptowania, zważywszy na to, że nie
mieliśmy pewności, co będzie dalej, (jaki los czeka nas w Portugalii).

Nadszedł wreszcie sądny dzień – niedziela, 12.11.2000. Umówiliśmy się w Gliwicach. Posta-
nowiłam wykorzystać dobrą radę mojego szwagra i dowiedzieć się o cenę przejazdu przez Niemcy
autokarem liniowym. Tak, ostatecznie nasze morale okazało się nie tak odporne jak myśleliśmy.
Wizja nadchodzącej wyprawy, która bardzo łatwo mogła przeobrazić się w klęskę, zmusiła nas do
weryfikacji planów z bardzo szalonych na umiarkowane. Sprawdziłam, więc te dane i okazało się,
że mamy dwie możliwości wyjazdu o 12.00 lub o 17.30, w zależności od tego, gdzie będą jeszcze
wolne miejsca. Pani w informacji zapewniała, że w ogóle powinny być. Postanowiliśmy nie wracać
już do domów, nie tylko z powodu przesądu, ale głównie ze względu na rodziców, którzy tę
wyprawę, ma się rozumieć, przeżywali najbardziej. Plącząc się między dworcem międzynarodo-
wym, a restauracją dworcową, spędziliśmy cały dzień, a w zasadzie możnaby stwierdzić, że go
zmarnowaliśmy. Żaden z interesujących nas autokarów nie miał wolnych miejsc. Zrobiło się ciem-
no, a my nie ruszyliśmy się ani o krok z punktu zerowego. Trzeba było przejść do realizacji planu
B. Zakładał on przejazd PKS-em do Cieszyna, następnie przejście na czeską stronę i tam miały
nastąpić dalsze decyzje, co do kierunku podróży. Okazało się, że pomys ł nie był zły. Wylądowa-
liśmy w Czeskim Cieszynie 3 godziny później i po zapoznaniu się z rozkładem jazdy doszliśmy
do wniosku, że podróż przez Pragę może być interesująca, tym bardziej, że ja jeszcze tam nie
byłam. Wyruszyliśmy nocnym pociągiem, który kosztował nas 300 koron od osoby i gdyby nie
fakt, że cały skład był nie ogrzewany, to byłaby to całkiem mile spędzona noc w podróży. Dotar-
liśmy przed świtem do Pragi, złożyliśmy nasze wory w przechowalni i ruszyliśmy w poszukiwa-
niu agencji przewozowych, a dokładniej na międzynarodowy dworzec autobusowy. Tam okazało
się, że jest możliwość wykupienia przejazdu do Strasburga. Niespodzianką była dla nas cena, bo
Czesi mają zniżkę dla młodzieży do 26 lat aż, 50 % (podczas gdy u nas korzyści z tego wieku to
tylko 10%). Pech chciał jednak, że Pani w kasie poprosiła o paszporty i zauważyła, iż 26-ste
urodziny oboje obchodziliśmy kilka miesięcy wcześniej, tzn. w czerwcu. „Wybuliliśmy” w sumie
3000 koron na bilety i wybraliśmy się na zwiedzanie miasta. Było dosyć mroźno, choć jeszcze bez
śniegu. Praga ze swoją bajkową zabudową zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Zjedliśmy sobie
obiadek w starej restauracyjce z atmosferą lat 70-tych, powłóczyliśmy się jeszcze, zrobiliśmy
ostatnie zakupy i wieczorem trzeba było ruszać dalej. Nasz Euro-Lines odjeżdżał o 18.00. Zaopa-
trzyliśmy się w mapę Strasburga, bo skoro trafia się taka okazja, to dlaczego nie zwiedzić tego
pięknego, zabytkowego miasta, bardzo ważnego również ze względu na znajdujące się w nim
siedziby organów władzy Unii Europejskiej. Jechaliśmy znowu całą noc, próbując zasnąć i odpo-
cząć  trochę po dotychczasowych wrażeniach i przed nadchodzącymi stresami. Ze Strasburga za-
mierzaliśmy ruszyć w dalszą drogę autostopem. Najgorsze było jeszcze przed nami. Jakoś ta
pogoda nie nastrajała zbyt optymistycznie do idei autostopu. Sunęliśmy, więc cichutkim autokar-
kiem, każdy bijąc się z własnymi myślami. Deszcz bębnił o szyby i byliśmy zadowoleni, że udało
nam się go uniknąć w Pradze, że tam aura była dla nas łaskawsza. Zbliżaliśmy się do granicy z
Francją, a deszcz nie ustawał, wręcz przeciwnie zaczęło lać na całego. O 2 w nocy wyrwało nas to
z letargu i zaczęliśmy się zastanawiać nad sytuacją. Skoro tutaj tak leje, to we Francji na pewno nie
będzie lepiej, na ten temat nie mieliśmy żadnych złudzeń... Co robić? Wyjście było tylko jedno:
trzeba wysiąść wcześniej, ponieważ zwiedzanie czegokolwiek w strugach deszczu, a następnie
szukanie dogodnego wyjścia na autostradę w mieście, którego nie znamy, nie znając francuskiego,
byłoby absurdem. Na ostatniej stacji benzynowej, gdzie nasz autokar zatrzymywał się wyjęliśmy
graty i pożegnaliśmy nasz autobusik z niepokojem w sercu. Zostaliśmy sami w środku nocy na
wielkim terminalu. Na szczęście stała tu ciężarówek ogromna ilość, było jednak zbyt wcześnie na
poszukiwanie transportu. Obejrzeliśmy numery rejestracyjne, wśród których znalazło się kilka
polskich, hiszpańskich, była nawet jedna portugalska. Te oględziny podnios ły nas na duchu.
Wśród całej masy na pewno znajdzie się jakiś kierowca z ludzkimi odruchami! Potem miało się
okazać, że te odruchy nie zawsze były takie jak byśmy sobie życzyli.

Około 5 rano zaczęło się coś ruszać. Podchodziliśmy, więc do kolejnych ciężarówek z nadzie-
ją, że wreszcie się uda, ale to nie było takie łatwe. Najgorszy był siąpiący deszcz. Mieliśmy tylko
jeden parasol, który nie wystarczał. Humory naprawdę zaczęły nam siadać, kiedy okazywało się,
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TO BY£O
4 13-14.04 – odbył się PolUŚ II Rajd Poli-
techniki i Uniwersytetu z zakończeniem w La-
chowicach. W chałupie było w sumie ok. 90
osób (w tym niezależna grupa 20 harcerzy).
Zakończenie poprowadziły Kasia i Bogna nie
wzięli natomiast w nim udziału obaj Prezesi -
jeden (SKPB) został kontuzjowany na trasie
przez Bognę, drugi zaniemógł.
4 14.04, 21.04 – odbyły się 2 autokarówki
śladami kultury żydowskiej w Beskidach po-
prowadzone – jak zgodnie orzekli uczestnicy -
wzorowo przez Wzorka i M.Strzałkowskiego.
4 16.04 – prelekcja o Krymie Izy i Michała
Giebla – tym razem z wykorzystaniem slajdów
z komputera.
4 26-28.04 – wyjazd remontowy do Lacho-
wic. Frekwencja była niewielka (Gintery, Jeż,
MSiudut z Kubą, Machulicz ze znajomym i
dziećmi, Buźki), ale zrobiono sporo. Popchnię-
to przybijanie boazerii w „Lodówce”, zamon-
towano drzwi do ganku, posadzono parę drze-
wek w ogrodzie, impregnowano ściany. Pro-
wodyrzy – Łysy i Kotlet dali ciała i nie przyje-
chali uzyskując kolejny po latach tytuł „ciecia
kołowego” (za przyzwoleniem Jeża czyli
exRedakcji Marudnej).
4 1- 5.05 – długi weekend Radek spędził w
Słowackim Krasie, Jelon z kursem w Choczań-
skich i na Babiej od południa, Kajetan w
Szczawnickich, Kotlet w Sulowskich, prezes,
Bogna, Daniel też na Słowacji z niemiłymi
przygodami na granicy, Łysy, Siuduty, Buźki i
Redakcja w skałkach w Mirowie.
4 Powstał Komitet Organizacyjny XXXV le-
cia. Prace są na razie na etapie szukania i wybo-
ru ośrodka na imprezę i miejmy nadzieję, że
wkrótce otrzymamy pierwsze oficjalne infor-
macje.

TO BÊDZIEPrzemek Pado³ – blacha nr 311. Żyję sobie już trochę na tym Bożym świecie.
Studiuję już trochę (nawet za długo). Trochę gram na gitarze, trochę śpiewam – to już moje hobby.
Słucham różnej muzyki – to też hobby. Uprawiam sport (narciarstwo i biegi – zwłaszcza do
środków komunikacji publicznej), a i oglądam go – i to również moje hobby. Oprócz tego lubię

chodzić na wschód słońca (zachód także),
długie i męczące wędrówki górskie oraz
myśleć o niebieskich migdałach. A zami-
łowania do gór nauczyli mnie rodzice i
góry lubię chyba każde z tym, że im mniej
zagospodarowane i mniej ludne, tym le-
piej.

BLACHOWANI 2002

D 11.05 Wielka Majówka odbędzie się w sobo-
tę, a nie jak podawano we wtorek. Wyjazd  o
godz. 9.30 spod KW na Placu Inwalidów. Tra-
sa: Smolnica - Rudy Raciborskie, przejazd ko-
lejką do Stanic. Powrót do Gliwic, lub skorzy-
stanie z zaproszenia Izy do Raciborza, na noc-
leg. Informacje i zgłoszenia u Jeża. Informacje o
wariancie 2 dniowym u Izy.
Przy dobrej pogodzie Jeż proponuje pokona-
nie trasy rowerem. Trasa Gliwice Rudy ścieżką
rowerową,  to ok. 35km  (ok. 2.5 godz.). Z Rud
do Raciborza ok. 20km,  cały czas lasem.
D 14.05 we wtorek o godzinie 17.00 (zamiast
zebrania SKPG!!!) na wydziale budownictwa
odbędzie się Walny Nadzwyczajny Zjazd Od-
działu Uczelnianego PTTK.
Obecność członków obowiązkowa !
D 18-19.05 Beskid Makowski
D 25-26.05 Impreza muzyczna u Żab, tym ra-
zem pod kryptonimem „RUM”.
D 30.05 - 2.06 „oRawa Blues” – rowerowy
wyjazd szkoleniowy na Orawę – informacje:
Paweł Klajmon „Wzorek” i Redakcja.

Mateusz Grabowski – blacha nr 312.
Mieszkam w Zabrzu, a studiuję politologię na Uniwersy-

tecie Śląskim w Katowicach. Dokładniej specjalizację dzien-
nikarską. To, że zapisałem się na  kurs przewodnicki ozna-
cza, że góry są moją największą pasją. Góry, czyli włóczęgi,
wspinanie, narty, itd. Poza tym lubię dobrą muzykę i dobre
książki (np. Hrabal). Plany na przyszłość? Geologia na UŚ,
może kurs przewodnika tatrzańskiego, a na pewno załojenie
czegoś fajnego. Moje ulubione góry to góry Słowacji no i
Tatry.

„Mnie się w każdym razie coraz
więcej kobiet podoba ... w miarę jak
mi dioptrii przybywa” – powiedział Ma-
ciek Siudut w długi weekend majowy.

BESKID MAKOWSKI
18-19.05.2002

W tym wyjazd będzie nietypowy. Nocleg i
„impreza kulturalna” w sobotę w dworku Zega-
dłowicza w Gorzeniu (zabrać karimaty i śpi-
wory, namioty zbędne, produkty na tradycyjne
pieczonki ziemniaczane niezbędne). Kierow-
nictwo poleca trasę rowerową na lekko z Go-
rzenia do Gorzenia przez Stryszów, Skawinki,
Chełm (ok. 40 km). Trasy piesze do samodziel-
nej realizacji. Ze względu na słabe połączenia

że nikt nie chce nas zabrać. Byliśmy przygotowani na trudności, ale rzeczywistość  przerosła nasze
siły. Porażka za porażką, dżdżysty deszcz, ziąb i poranna szarzyzna nasiliły poczucie obcości, o
skutkach nieznajomości języka oczywiście nie muszę wspominać. Niestety te kilka ciężarówek z
interesującymi numerami rejestracyjnymi odjechało bez nas. Po 2 godzinach, ok. 7 rano zlitował się
wreszcie jeden Polak. Jechał do Bazylei. Podwiózł nas niewielki kawałek, ale i tak cieszyliśmy się
ogromnie, bo najważniejsze to zrobić wreszcie pierwszy krok i ruszyć się z miejsca. Nie pamiętam
nazwy miejscowości, gdzie rozstaliśmy się z naszym pierwszym wybawcą, ale musiało to być
między Baden Baden a Fryburgiem Bryzgowijskim. Wysiedliśmy na stacji benzynowej przy
autostradzie. Jak tylko pożegnaliśmy się z kierowcą, ogarnęło nas znowu zniechęcenie, szczególnie
po oględzinach okolicy. Znaleźliśmy się, bowiem na malej stacji, gdzie było prawie zupełnie pusto,
a jak coś podjeżdżało, to tylko osobówki, na dodatek byliśmy o tym święcie przekonani z miejsco-
wymi rejestracjami. Dodam, że pogoda zupełnie nie zmieniła swojego nastawienia do nas, jakby
sprzymierzywszy się przeciwko nam i naszym pomys łom.

Na szczęście nie zostaliśmy tam na amen, choć tak się zapowiadało. Całkiem szybko, po
upływie godziny, siedzieliśmy w ciepłej ciężarówce z kolejnym polskim kierowcą, którego los na
krótką chwilkę połączył z naszym losem. Gawędziliśmy o głupotach, o planach, patrząc w przy-
szłość z nadzieją (znowu) i utwierdzając się w przekonaniu, że nasz pomysł nie był taki głupi, bo
przecież jedziemy i są szanse, że dojedziemy szczęśliwie.

Po 4 godzinach takiej sympatycznej podróży zatrzymaliśmy się, zgodnie z organizacją pracy
kierowców tirów, na postój, nie pamiętam dobrze, która godzina była, ale chyba wczesne popołu-
dnie. Na parkingu wybranym przez naszego przewoźnika było pusto. Na drugim końcu stała tylko
jedna ciężarówka i to wszystko. Wyszliśmy z zamiarem odświeżenia się w lokalnej toalecie i
zamierzaliśmy natychmiast wrócić do kabiny. Było wciąż bardzo zimno, dżdżyście i wcale nie
mieliśmy poczucia zbliżania się do cieplejszych regionów Europy. Znajdowaliśmy się o godzinę
drogi od Lyonu, więc jeszcze spory dystans dzielił nas od wybrzeży Morza Śródziemnego. Mimo
to tereny Lyonu zawsze kojarzyły mi się z zalanymi słońcem wzgórzami i byłam rozczarowana, że
teraz tak nie jest. Wracając do samochodu rzuciłam okiem na stojącą niedaleko tę drugą ciężarówkę.
Serce mocniej mi zabiło, gdy zauważyłam numery rejestracyjne – Hiszpania!

... c.d.n. Katarzyna Ryzner

"...kobiety naprawdę nieźle party-
cypują w niektórych męskich
przygodach ..." – stwierdził MSiudut
przekonując Olę Ginter do wspinaczki.

poranne możliwy jest przyjazd z rowerami w
piątek wieczorem do Siudutów po wcześniej-
szym zgłoszeniu się do Redakcji (ilość miejsc
ograniczona). Zbiórka w Gorzeniu przy dwor-
ku w sobotę ok. 1000.
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Maj 2002 muszę tłumaczyć naszego zaniepokojenia. Jest to olbrzymi teren postoju ciężarówek, są tam skle-
py i zapewne też domy publiczne. Dotarliśmy na miejsce bardzo późno, ok. 22.00. Uzgodniliśmy
z naszym kierowcą, że o 5.00 stawimy się pod jego autem. Salvador sugerował, żebyśmy tutaj
poszukali ciężarówki mogącej nas zawieść do samego celu, lecz my nie mieliśmy ochoty spacero-
wać po tym terenie. Różne zaczepki, podejrzane sugestie – to nic przyjemnego. Następnego dnia
wstaliśmy wcześnie rano i o umówionej godzinie czekaliśmy koło ciężarówki Salvadora. Noc
mieliśmy wystarczająco niespokojną, żeby nie narażać się na dodatkowe nieprzyjemności. Naj-
pierw pojawił się problem wyboru miejsca na nocleg, a potem trudno było zasnąć, gdy wokół, co
chwilę, przejeżdżały jakieś tiry, oświetlając nasz namiot. Na szczęście ominęły nas nieproszone
nocne wizyty, więc w końcu zasnęliśmy. Ale dopiero w ciężarówce Salwadora mogliśmy poczuć
się wystarczająco bezpiecznie, by oddać się w opiekę Morfeusza, czemu sprzyjało ciepełko i
kołysanie naszej kabiny.

Bardzo szybko wspólna podróż z Salvadorem dobiegła końca. Na bramkach przed Walencją
musieliśmy się rozstać. Salwador jechał dalej do miasta, a nam zależało na zmianie kierunku.
Musieliśmy odbić na zachód, do Manzanares, a stamtąd na Kordobę i Sewillę, by później obrać  już
trasę do Portugalii. Poczuliśmy się znowu nieswojo przy rozstaniu z naszym kierowcą. Kolejny
raz traciliśmy poczucie bezpieczeństwa.

Rozjazd na bramkach pod Walencją był ogromny. To zwiastowało duże szanse na sukces.
Olbrzymie ilości ciężarówek przetaczały się obok nas. Jedna nawet została zatrzymana przez
policję jeszcze przed naszym przybyciem. Początkowo nie wzbudziła naszego zainteresowania,
ale gdy okazało się, że to portugalski tir, zdecydowaliśmy, że trzeba działać, jak tylko policja się
ulotni. Szofer okazał się jednak nieufnym Portugalczykiem, co mnie osobiście zdziwiło. Po do-
świadczeniach z ubiegłych lat miałam ten naród za bardzo uczynny i dżentelmeński. Tu się jednak
zawiodłam. Powróciliśmy więc do starego miejsca i sposobu łapania „na kartkę” z napisem Sewilla.
Bezskutecznie. Mijały minuty, kwadranse, nic się nie zmieniało w naszej sytuacji. W pewnym
momencie podszedł do nas ten Portugalczyk, którego chyba sumienie ruszyło. Zaproponował, że
zabierze nas jak będzie mógł ruszyć, tzn. po potwierdzeniu przelewu pieniędzy przez jego praco-
dawcę tytułem zapłacenia mandatu za przekroczenie limitu ciężaru, dopuszczalnego na drogach w
Hiszpanii. Nie obdarzył nas jednak wystarczającym zaufaniem, bo jego propozycja dotyczyła
przejazdu „na pace”. Podziękowaliśmy, mimo pewnych obiekcji, co do komfortu jazdy wraz z
ładunkiem i postanowiliśmy, oczekując na rozwiązanie jego sprawy, próbować dalej szczęścia i
łapać ewentualną okazję.

Po upływie 3 godzin zatrzymał się tir jadący do Sewilli. W środku siedział gruby – jak się miało
później okazać – męczący szofer. Był to Niemiec polskiego pochodzenia, nie mówiący jednak po
polsku, rodem z Mazur. To, że mówił w znanym nam języku angielskim okazało się być wkrótce
jego wadą, a nie zaletą. Okropny, a na dodatek przemądrzały gaduła. Poza tym wyglądało na to, że
opinię o Polkach ma taką, jak większość buców zza zachodniej granicy, a gdy zaczął się popisywać
ile to on ma pieniędzy, mieliśmy już serdecznie dosyć. Niestety trzeba było zacisnąć zęby i cały
czas mieć się na baczności.

Noc spędziliśmy w kabinie. Na zewnątrz temperatura spadła poniżej zera. Wczesnym rankiem
ruszaliśmy w dalszą drogę. Po drodze zawitaliśmy w niewielkim barze, gdzie Grzegorz po raz
pierwszy zobaczył realia hiszpańskiej codzienności. Trzeba przyznać, że nigdzie nie jest tak
brudno, jak w przydrożnych barach hiszpańskiej prowincji. Potem podziwialiśmy piękny wschód
słońca. Wreszcie koło 1000 dojechaliśmy do tego odcinka naszej trasy, który na mapie zaznaczony
był na zielono, jako droga bardzo interesująca krajobrazowo. Przejeżdżaliśmy przez góry Sierra
Morrena, wzdłuż skalistego wąwozu, stromym zboczem, do którego przyklejona była nasza droga
zawieszona nad przepaścią. Dech zapierało. Potem nic już tak nas nie urzekło. Nawet Andaluzja,
którą pamiętałam jako niezwykłą krainę. Akurat na naszej trasie nie było nic zachwycającego,
chociaż czekałam na ten odcinek między Kordobą a Sewillą, który zapisał w mojej pamięci łagodne
zaorane wzgórza ziejące pustkowiem z nielicznymi, ale za to pięknymi, białymi hacjendami, oto-
czonymi z rzadka przez owocowe drzewka i palmy. Teraz nie było już tego efektu, może dlatego,
że niebo było zachmurzone i ponure, a ta brunatna ziemia i to pustkowie wydawały nam się mało
przyjazne i niegościnne.

Pod Sewillą rozstaliśmy się z kierowcą, co oznaczało dla nas wybawienie od męczącego towa-
rzystwa, ale i początek nowych wrażeń. Zatrzymaliśmy się na jakiejś małej i nieuczęszczanej stacji
benzynowej. Tam zmarnowaliśmy trochę czasu na toaletę i telefony do domu z zapewnieniami, że
wszystko idzie jak z płatka. Ruszyliśmy przed siebie, mijani przez przejeżdżające samochody,
ciężarówki, tiry. Wory ciążyły okropnie – każdy po 40 kg. Wtem usłyszeliśmy klakson. Spojrze-
liśmy na drogę. Nie od razu poznałam, ale...to był nasz Portugalczyk spod Walencji, który najwy-
raźniej wyrwał się już ze szponów policji i jechał w stronę ojczyzny. Co za fuks! Jak on nas
zauważył ? W takich chwilach czujemy, że wszystko jest możliwe i chce nam się żyć. Co prawda
nasz znajomy miał dla nas tylko jedną propozycję – z tyłu na pace, ale byliśmy gotowi dużo znieść,
żeby tylko jeszcze w ten sam dzień znaleźć się w Portugalii.

Podskakując na deskach, które znajdowały się z tyłu pokonywaliśmy kolejne kilometry naszej
zwariowanej podróży, mając nieśmiałą, ale ogromną nadzieję, że wszystko szybko i dobrze się
skończy. Przez szczeliny w obudowie mogliśmy dojrzeć tylko bezchmurne niebo i w zasadzie nic
więcej. Przypomniałam sobie, że nad graniczną rzeką Guadiana znajduje się charakterystyczny
most, którego górną część konstrukcji powinniśmy widzieć. Wreszcie zobaczyliśmy zwiastun
finału naszej tułaczki - most. A zatem spełniło się. Około godziny 15.00 zatrzymaliśmy się koło
Albufeiry ok. 50 km od Lagos. Rozejrzeliśmy się po okolicy. Trochę zaniedbana, nie zrobiła na nas
dobrego wrażenia. Domki niskie, parterowe albo jednopiętrowe nie odznaczały się wielka urodą.
Widać było niedbałość wynikającą najprawdopodobniej z ubóstwa mieszkańców. Dopiero później
mieliśmy zrozumieć tutejszą mentalność, objawiającą się m.in. w charakterze architektury. Teraz
trzeba było pilnie wziąć się do roboty. Podreptaliśmy do przystanku autobusowego, bynajmniej
nie w celu poznawania rozkładu jazdy autobusów – nie mieliśmy przy sobie escudo, ale żeby zająć
wygodne miejsce do ostatecznej ofensywy. 50 km, co to jest? Godzina lub nawet nie i będziemy na
miejscu. Co za radość! Machałam, więc na przejeżdżające samochody z entuzjazmem i wiarą w
pozytywne efekty ostatniej batalii. Niestety jakimś dziwnym trafem mijające nas pojazdy wcale nie
chciały się zatrzymać, a kierowcy nie wykazywali żadnego zainteresowania. Jak to możliwe?

D£UUUGA PODRÓ¯ DO
PORTUGALII cz II

W pierwszym odruchu podeszłam bliżej, a
potem było już za późno, żeby się wycofać.
Uśmiechając się najszerzej, jak potrafię i przy-
pominając sobie moją łamaną hiszpańszczy-
znę, nawiązałam konwersację, a gdy okazało
się, że kierowca też potrafi się szeroko
uśmiechnąć i jest nawet sympatyczny, zwraca
się uprzejmie i z zainteresowaniem, nie miałam
wątpliwości, że trzeba brnąć dalej. Wypaliłam
więc to najważniejsze pytanie i ... usłyszałam
... Si (!). Najpierw chyba wydałam z siebie jakiś
dziwny okrzyk, a potem rzuciłam się w stronę
„mojej” ciężarówki, by powtórzyć to, co usły-
szałam. Zawróciłam jednak w połowie drogi,
żeby jeszcze raz się upewnić, czy zabierze nas
we dwójkę, tzn. mnie i Grześka. Czasami był to
problem – dziewczyna i chłopak autostopem,
to może budzić niepokój. Ale Salwador okazał
się być ufnym człowiekiem i kiwnął głową
twierdząco. Salwador jechał aż do Walencji, co
oznaczało niezwykle pomyślny obrót spraw.

Mknęliśmy już nową ciężarówką z na-
szym hiszpańskim, przemiłym kierowcą. Po-
południowe słońce wyszło zza chmur i oświe-
tliło nam nie tylko drogę. Z tymi promieniami
słońca wlewały się w nasze umys ły: spokój,
odprężenie, nadzieja. Za oknem zmienił się kra-
jobraz, można było już odczuć śródziemno-
morską woń klimatu. Zniknęły gdzieś wysokie
drzewa, rozległe tereny porastała niska, krza-
czasta roślinność. W okolicach Nimes wjechali-
śmy w obszar upraw winnej latorośli. Podobno
z Langwedocji pochodzi 40% francuskich win
– szkoda, że wszystko było już wyzbierane.
Region słynie jako ojczyzna katarów – średnio-
wiecznego ruchu heretyckiego, który pod ko-
niec XII i na pocz. XIII w. zdobył sobie bardzo
wielu zwolenników na południu Francji. Opa-
nowali oni tutejsze miasta i – co ważniejsze –
zamki (np. Carcassone). Langwedocja to także
region silnych, porywistych wiatrów. Najs łyn-
niejszy z nich to mistral, wiejący tu jesienią i
zimą – lodowaty i bardzo silny. Nasza trasa
zrobiła się dużo ciekawsza, więc zajęliśmy się
podziwianiem pejzaży.

Dawno zapadł już zmrok, gdy wreszcie
dotarliśmy do granicy francusko-hiszpańskiej
w La Jonquera w Pirenejach. Salwador zamie-
rzał zatrzymać się tu na noc, na terminalu dla
ciężarówek. Tym, którzy podróżowali wzdłuż
wybrzeży M. Śródziemnego do Hiszpanii nie ...cd str. 2
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D 30.05 - 2.06 O'Rawa Blues czyli Orawa na
rowerach pod wodzą Wzorka i Redakcji odbę-
dzie się za moment lub właśnie się odbyła (w
zależności od tego kiedy to czytacie). Pierwszy
nocleg w Slanej Vodzie na Słowacji , dwa pozo-
stałe w szkole rolniczej w Jabłonce.
D 15-16.06 Podsumowanie Półroczne w La-
chowicach połączone z pracami na rzecz chat-
ki. Rada Chatki prosi o liczny udział i zapew-
nia zorganizowanie frontu robót.
D W ramach Akcji Lato koło przygotowało: 6
obozów krajowych (od Beskidu Żywieckiego
po Bieszczady), 9 zagranicznych - Słowacja,
Ukraina, Rumunia, Bułgaria, 1 rowerowy. Wię-
cej informacji: www.skpg.gliwice.pl/lato
D 25-27.10.2002  odbędzie się XXXV LECIE
SKPG. Komitet pod wodzą, jak to określił
Buźka, „herszta Kaśki” czyli Kasi Seweryn
(Buźkowej) wybrał na miejsce obchodów
Ośrodek Wypoczynkowy Biura Ochrony Rzą-
du „MAGNUS” w Bystrej k. Bielska. Wkrótce
dalsze informacje.

W tym przyjaznym kraju, gdzie ludzie są tacy bezinteresowni, chętni do pomocy, ofiarni. Podczas
letnich podróży najlepiej i najszybciej poruszało się po Andaluzji i po Algarve. Więc skąd ta
obojętność? Czy to dlatego, że okres na podobne przygody już minął, bo dawno skończyły się
wakacje, czy może dlatego, ze zamiast zgrabnej blondynki miałam koło siebie zarośniętego Grzesia,
którego trudno byłoby nazwać wabikiem lub przynętą? Rany, żeby tak utknąć na finiszu ...

Po kilku godzinach i nastaniu nocy pozostało nam jedyne rozwiązanie – zadzwonić do kole-
żanki po pomoc. Przyświecał nam tylko jeden cel – zakończyć tułaczy żywot jeszcze tego samego
dnia, choćby z uszczerbkiem na „honorze autostopowicza”. Obok naszego przystanku był bar,
więc zadzwoniliśmy (płacąc w lirach).

Parę godzin później siedzieliśmy w ciepłym mieszkanku, wykąpani, nakarmieni, przy szklan-
ce cieplej herbaty opowiadaliśmy nasze przygody...

Katarzyna Ryzner – SKPB Katowice

TO BÊDZIE

XVIII BESKID MAKOWSKI
18-19.05.2002

Na pewno długo pamiętać będziemy ten wyjazd, a to za sprawą niecodziennego wydarzenia w
jakim uczestniczyliśmy w sobotni wieczór w dworku Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Przy
blasku świec grupa uczestników w towarzystwie pani kustosz weszła do sieni, aby dowiedzieć  się
o tym ciekawym miejscu i ludziach niegdyś go zamieszkujących czegoś więcej  niż wiemy ze
zdawkowych notatek w przewodnikach. Potem wchodzimy do dawnej kaplicy z ekspozycją
świątków Jędrzeja Wowry i innych ludowych artystów. Radek recytuje i śpiewa pieśń o czwartym
powsinodze beskidzkim. Pomaga mu kursantka Tusia i Darek. Wchodzimy na górę i w kolejnych
pomieszczeniach, zanim obejrzymy je w tradycyjny sposób, słuchamy i sami recytujemy poezję
Emila Zegadłowicza przy dźwiękach odpowiedniego podkładu muzycznego. W herbaciarni wy-
słuchujemy japońskiej pozytywki, a potem niemal „prawdziwa” gejsza (kursantka Justyna ubrana
w oryginalne kimono) podaje przechodnią czarkę z herbatą. Zwiedzamy kolejne pokoje. Kończy-
my w sali poświęconej ilustracjom Stefana Żechowskiego do „Motorów”. Całkiem na koniec –
konkurs sprawdzający (nieco z przymrużeniem oka) wiedzę o poecie.

Zresztą cały tegoroczny wyjazd w Makowski był nietypowy. Pomys ł miejsca zakończenia i
wieczornego zwiedzania dworku podsunął mi Radek i on był twórcą programu. Natomiast główna
choć  nie najliczniejsza trasa była trasą rowerową. Wyruszyliśmy w sobotę o 1100 spod dworku w
Gorzeniu w osiem osób – Gintery, Nowy z Maćkiem, Ania i Kuba Siudut, kursant „Pieczu”.
Pierwszym punktem trasy był dworek w Stryszowie, gdzie obejrzeliśmy m.in. wystawę rzeźb z
Bieszczadów – przeróżne diabły, leśne licha i ... „głowę ciecia”. Potem podjechaliśmy pod muro-
wany kościół w Stryszowie, na którym sterowany ponoć satelitarnie z Frankfurtu zegar po ostatniej
burzy zwariował i odmierza czas z kosmiczną prędkością ok. 1 godz. w 10 sek. Nie udało się
obejrzeć cennej gotyckiej płaskorzeźby – „Modlitwa Chrystusa w ogrójcu” gdyż znajduje się
aktualnie na wystawie w Wadowicach.

Dojechawszy do Zakrzowa – tego, z którego pochodzi drewniany kościółek na Harendzie –
postanowiliśmy zjeść obiad w dworku „Senator”. No a potem dalej do Skawinek z bardzo pięknym
choć  mało znanym kościółkiem na planie krzyża greckiego. Teraz czekał nas dość stromy podjazd
na grzbiet Chełmu. Jedynie Jola i Pieczu nie dali ani razu za wygraną i nie zeszli z roweru. Ale na
grzbiecie było już łagodniej. Nastąpiło tam też niespodziewane spotkanie z Jeżami, którzy podje-
chali z rowerami, ale ... na samochodzie. Na Chełmie bardzo ciekawa kapliczka, wprawdzie już nie
obrotowa jak niegdyś, ale z bardzo oryginalną, kamienną figurą św. Onufrego. A potem miejscami
karkołomny, a potem już przyjemny zjazd do osiedla pod Starowidzem i dalej do Skawców.
Ostatnie piwo w barze i starą szosą do Gorzenia. Tak wyglądała nasza trasa. Inni uczestnicy byli
głównie w rejonie Leskowca.

Po wieczornym zwiedzaniu dworku było ognisko, pieczonki i śpiewanie, a potem spanie w
obszernej sali dworskich pomieszczeń gospodarczych. W niedzielę program indywidualny. W
sumie było 29 osób plus dwoje maluchów Paskudy i Ciecia.

Wśród uczestników byli: J.J.O Ginter, Radek, Teresa, Nowy i Maciek, A.M.J Siudut, Jeż i
Kolczasta, B.J.Z Kotynia, Żaba i Waldek, Paskuda i Cieć z Olgą i Tymkiem, Bystry z Kasią
kursanci – Pieczu, Tuśka i Żyraf, Justyna, Karolina, Adam, Adam, Śliwek.
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– Siuduta w ogóle trudno zadowolić – po-
wiedziała Jola.

– Mnie się to w każdym razie nie udało -
odparła Żaba ... tocząc rozmowę o różnorakich
pracach przy chatce.

Grzegorz Cichy – blacha 310 – pierwsza po Wzorku. Na pierw-
szej wycieczce kursowej trzaskał panoramki dookolne bez mapy. Niespecjalnie
integrował się z kursem. Najmłodszy Harnaś . Najmłodszy państwowy (o ile
oczywiście zda maturę…). Szary Wilk, młodobrodaty, w nieodłącznym kapelu-
szu. Chmurnym spojrzeniem przykrywa zbyt dobre na ten świat marzenia,
cynizmem twardszy niż swe idole. Nie każdemu dane jest zaglądnąć głębiej.
Cóż, lata na Koperniku robią swoje… Wzywają go góry skaliste i piony wsze-

lakie. Gdyby z Księżyca dało się zjechać
na linie… A góry najlepiej, żeby były
wszędzie, dzikie jak on i bezkresne. Niby
tylko w lustrze wody chciałby widzieć
człowieka… Harcerz z powołania, robi
to, czym inni się przechwalają. Stachu-
rzysta, poetycki filozof i muzykant har-
monijkowy. Stojący na rozdrożu dal-
szych ważnych dróg.

Ostatnio został finalistą ogólnopol-
skiej olimpiady filozoficznej i ma wolny
wstęp na filozofię i psychologię!

Radek Truś

4 11-12.05 – rowerowa Majówka z Gliwic
do Rud Raciborskich, w trakcie której odbyło
się spotkanie z leśnikiem, przejażdżka kolejką
wąskotorową i ognisko. Było 17 osób na rowe-
rach, oraz 4 samochodami z czwórką dzieci.
Imprezę organizował Jeż i Bartek Cisowski -
„kruczek” (koniecznie przez małe „k” ;-).
4 14.05.2002 – odbył się Nadzwyczajny
Walny Zjazd OU PTTK, który szybko i
sprawnie uzupełnił, ewentualnie częściowo
wymienił skład władz Oddziału. Prezesem po-
zostaje Andrzej Mokrosz, zastępcą Radek
Truś , ale pojawiło się w Zarządzie również kil-
ka nowych, młodych twarzy, również z krę-
gów kołowych i kursanckich. Poza tym można
było spotkać wielu Mamutów i Dinozaurów
zarówno z SKPG jak i z Watry.
4 18-19.05 – Beskid Makowski
4 21.05 – prelekcja Artura "Łysego" Olcha-
wy o Portugalii i Hiszpanii.
4 24-26.05 – Impreza Muzyczna u Żab, tym
razem pod kryptonimem RUM czyli Rozśpie-
wane Układanie Murku. Było ponad 20 osób.
Kamienny murek stabilizujący podmurówkę
chałupy od południa został pięknie ułożony,
choć  jeszcze nie skończony. Ustanowiono też
nową tradycję kulinarną w postaci gołąbków,
których zjedzono 14 kg. No i ćwiczyliśmy
śpiewanie całkiem nowych i starych - nowych
piosenek.
4 24.06 – po chwilowej przerwie spowo-
dowanej zaognieniem dyskusji, internetowa li-
sta dyskusyjna SKPG wznowiła działanie w
nowej formie, z podziałem na kilka tematycz-
nych podgrup. Zainteresowani dostępem po-
winni zgłosić się do Jeża:
 jerzy@kopernik.gliwice.pl

http://www.skpg.gliwice.pl/lato
mailto:jerzy@kopernik.gliwice.pl
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POSDUMOWANIE
PÓ£ROCZNE-remontowe

Lachowice 14-16.06.2002
Od roku posiadamy swoje własne miejsce

w górach, oczywiste więc jest, że takie stałe im-
prezy jak Podsumowanie Półroczne urządza-
my właśnie tam. Zwłaszcza, że chałupa – choć
wygląda już coraz lepiej – wymaga jeszcze
sporo wysiłków i prac abyśmy mogli jej stan
uznać za zadowalający. Dlatego też, przy oka-
zji Podsumowania ogłoszono kolejne pospolite
ruszenie remontowe. Tym razem wzięło w nim
udział znacznie więcej osób niż pod koniec
kwietnia. W piątkowy wieczór było jednak je-
szcze dość  kameralnie. Prócz Redakcji z roz-
szerzoną o szwagrostwo rodziną przybył Jeż z
Kolczastą, kruczek czyli Bartek Cisowski, Iza i
Radek.

W sobotę rano pod wodzą Jeża, któremu
instrukcji udzielił Wielki Mistrz remontu Ma-
ciek Siudut rozpoczęliśmy prace. Powoli zjeż-
dżali się kolejni Harnasie i sympatycy włącza-
jąc się do działań przy chatce.

W sumie w ciągu obu pogodnych, czerwco-
wych dni zrobiono następujące rzeczy:
• wymalowano prawie całą ścianę N chatki -

ok. 30 l oleju,
• wymieniono uszkodzoną krokiewkę nad

gankiem,
• prawie skończono w Lodówce obicia stropu

i ściany przy oknie boazerią,
• wyczyszczono i zapokostowano okno w

Dziecięcym (nad Niebieskim),
• prawie to samo (nie zakończono) z oknem w

Akwarium,
• usunięto stare ocieplenie w Akwarium,
• wyczyszczono kolejny kawałek ściany i

stropu w Salonie,
• zadbano o skalny ogródek przy cisie,
• zadbano o krzak róży (wykarczowanie sta-

rego korzenia, obcięcie gałęzi, nowa kon-
strukcja podtrzymująca, krąg z kamieni),

• n-ty raz nasączono totem olejem, oraz zadba-
no o jego otoczenie (krąg z kamieni etc.),

• wyrównano skarpę po SE stronie chatki,
przygotowując do obłożenia kamieniami i
odwodnienia terenu,

• usunięto sporo gruntu sprzed SE części chat-

O'RAWA BLUES
31-02.06.2002

Kolejny długi weekend – tym razem na przełomie maja i czerwca – mieliśmy zaplanowany już
od dawna. Wraz z Wzorkiem postanowiliśmy zrobić zapowiadany już w ubiegłym roku krajo-
znawczy wyjazd rowerowy na Orawę. Początkowo wyjazd miał obejmować cały długi weekend –
od czwartku do niedzieli, z noclegiem w Slanej Wodzie na Słowacji i dwoma noclegami w szkole w
Jabłonce. Niestety pogoda, która przez cały maj była niezawodna wreszcie nie wytrzymała i już w
środę zrobiło się zimno i deszczowo. Lało tak, że w czwartek nie odważyliśmy się ruszyć z domu.
Wzorek wprawdzie wyruszył po południu, ale po drodze został porwany przez Łysego do chatki
w Lachowicach i do Slanej Wody nie dotarł.

W piątek pogoda polepszyła się i wyruszyliśmy. Prócz nas wyruszył Jeż z Kolczastą (zmu-
szony jestem użyć  tej rozwlekłej formy, gdyż Kolczasta ponoć buntuje się przeciw używaniu
formy "Jeże"). Po 14-tej byliśmy na miejscu, znaleźliśmy szkołę, ulokowaliśmy się w jednej z klas
i czekaliśmy. Kolczaści (no i jak to brzmi !) dojechali ok. godzinę później. Natomiast Wzorki
(Wzorek i Aśka) zameldowali o nieoczekiwanych przygodach ze sprzętem. Wzorkowi rozleciało
się koło i musiał kupić w Suchej nowe. Ponieważ jechali z Lachowic na rowerach, więc nie czeka-
liśmy na nich, tylko wybraliśmy się sami na wycieczkę przez Lipnicę Wielką do Przywarówki  i
powrót przez Lipnicę Małą. Trasa liczyła ok. 50 km. Po drodze sporo ładnie odnowionych i
pomalowanych kapliczek i figur przydrożnych oraz jedna dzwonnica – w Lipnicy Wielkiej. Oczy-
wiście widoki na Tatry Zachodnie, Magurę Orawską no i Babią. Nie znaleźliśmy natomiast żadnego
miejsca gdzie możnaby coś zjeść , o co Kolczasta pewnie do dziś żywi do mnie żal, gdyż wyjechała
głodna licząc na postój przy najbliższej knajpie.

Obie Orawskie wsie nie zachwycają architekturą. Tradycyjnych domów orawskich w zasadzie
nie ma już wcale. Można natomiast jeszcze zauważyć  gdzie niegdzie drewniane chałupy o układzie
zbliżonym do chałupy łemkowskiej z ładnie malowanymi i niekiedy rzeźbionymi framugami
okien. Czasem widzi się w nowych, murowanych domach nawiązanie do konstrukcji z wyżką, ale
ogólnie nowa architektura nie jest ciekawa. Prawie o zmroku po przyjemnym długim zjeździe
wróciliśmy do Jabłonki. Niedługo po nas dotarły Wzorki.

A nazajutrz dotarł jeszcze Łysy z Bystrym i w 9 osób wybraliśmy się na pętlę Jabłonka -
Orawka, Podwilk, Podsarnie, Harkabuz, Bukowina, Podszkle, Piekielnik, Jabłonka. Obejrzeliśmy
kolejny raz kościółek w Orawce i chyba nieco odnowiony budynek farbiarni. W Podwilku Wzorek
pokazał nam zagubiony w zaroślach kirkut. A potem ciągle w górę i w górę. Za nami Babia, przed
nami kolejne wioski z niezliczonymi figurami przydrożnymi. Obejrzeliśmy też obowiązkowo
ulubione obiekty Wzorka – dzwonnice – w Podsarniu i Harkabuzie. A w Bukowinie gdzie „asfalt
się kończy, a zaczyna blues” ujrzeliśmy wspaniałą panoramę Tatr, Pienin, Gorców, Babiej. A
ponieważ był to zarazem najwyższy punkt trasy, znaleźliśmy miejsce z widokiem na Tatry i
zrobiliśmy ognisko, aby się posilić przed dalszą drogą. A potem zjazd kamienistą szutrówą z
widokiem na Wielkiego Chocza do Podszkla. Mały postój i dalszy szalony zjazd tym razem
asfaltem z widokiem na Tatry. Przy zachodzącym słońcu, tuż przed goniącą nas burzą dotarliśmy
do naszej bazy.

W niedzielę pogoda znów się popsuła. Tym razem zostawiliśmy rowery i pojechaliśmy samo-
chodami na Bory Orawskie. Omal nie ugrzęźliśmy w błotach, a potem nie utonęliśmy w bagnach
oraz nie zostaliśmy zastrzeleni przez panów myśliwych. W związku z powyższym szczęśliwie
wróciliśmy do domu.

Jacek Ginter

ki, by docelowo uzyskać spad i odwodnić oraz wybrukować teren,
• przemieszczono sporo gruntu w  kąt ogrodu, w celu wyniwelowania platformy pod namioty,
• wykoszono, wysprzątano ogród, wypalono odpady,
• przybito deski czołowe do krokwi po N stronie chatki,
• porąbano pewną ilość zapasów drewna.

W sobotę roboty trwały do 21 wieczorem, a Prezes i Picek kopali ziemię jeszcze dłużej,
twierdząc, że zamiast kolacji wystarczą im kalorie piwne. Na 2300 zapowiedziano rozpoczęcie
Podsumowania. Wcześniej, w kuchni odbyła się impreza imieninowa trzech obecnych Jol.

Sprawozdanie Prezesa ze zrealizowanych przez Radę prac trwało dość długo i tylko niekiedy
było przerywane dyskusją. Niestety pora była trochę za późna, a ponieważ chcieliśmy też posie-
dzieć trochę przy ognisku, więc po północy pozostawiliśmy bicie piany Radzie i Jelonowi. Przy
ognisku zastaliśmy Jeża, który uznał, że nie był poinformowany o zmianie miejsca podsumowania
(pierwotnie miało być przy ognisku) i z uporem godnym Jeża czekał tamże na podsumowanie.

W niedzielę część osób musiała wyjechać wcześnie rano, reszta kończyła różne prace.
W imprezie udział wzięli: kruczek, Jeż, Kolczasta, Smok, Radek, Jacek, Jola, Ola Ginter,

Rysiek, Ewa, Michał Zadęccy, MSiudut, Cieć, Paskuda+2, Łysy+siostra Jola + Afa, Marcin Janik,
Bogna i Picek, Bystry, Jelon, Jola W., Żaba, Gosia i Marek Franke z Iwoną i Agnieszką, Kotlet +
Kaśka, Kuba – prezes SKPB Katowice, Aśka Gwoźdź (exkursantka – autorka obronionej właśnie
pracy dyplomowej o historii SKPG i jego wydawnictw).

PS. Półtora tygodnia po Podsumowaniu Redakcja dowiedziała się, że imprezę o mało nie
odwiedzili Nowy, Tomaszek i Stasiu Krawiec. Jak twierdził w swej barwnej opowieści – którą być
może przeleje na papier – Nowy, góry okazały się jednak za wysokie i za strome dla Mamutów.

Redakcja
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4 11.06 – prelekcja Ryszarda Pawłowskiego
o Mount Evereście i górach Patagonii.
Przed prelekcją odbyła się pierwsza część spo-
tkań przedobozowych.
4 14-16.06 Podsumowanie Półroczne i re-
mont w Lachowicach.
4 29-30.06 rozpoczął się obóz kursowy. W
weekend pokonano trasę z Wilkowic przez B.
Mały na przeł. Kocierską (nocleg w chatce har-
cerskiej). W niedzielę grupa dotarła do chatki w
Lachowicach. W poniedziałek w składzie 10
osobowym 3 przewodników, 5 qrsantów, 2
waletów grupa przeszła przez Stryszawę,  Ko-
lędówki, Przysłop do Suchej i dalej pod Mio-
duszynę. Pierwsze dni obozu prowadzili Ra-
dek, Jelon i Kiciuś.

XXXV LECIE SKPG „HARNASIE”
25-27.X.2002 r. – Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "MAGNUS"

w Bystrej k. Bielska-Białej
Kolejne pięć lat minęło jakby jeszcze szybciej niż poprzednie i przed nami kolejne „lecie”.

Tym razem organizatorami są młodsze, choć już okrzepłe w Kole roczniki Harnasi. Trzon Komi-
tetu organizacyjnego stanowią Kasia Seweryn i Wojtek Jamróz – „Buźka”. Zaproszenia, które
miejmy nadzieję dotarły już do wszystkich, wysyłane były drogą elektroniczną (do wszystkich
posiadaczy poczty elektronicznej) lub pocztą tradycyjną do pozostałych.

Pełny koszt pełnej wersji imprezy (od piątku) wyniesie ok. 150 zł. Zaliczkę w wysokości 70
zł od osoby należy wpłacić wraz z podaniem podstawowych danych meldunkowych do
15.07.2002. Pamiętajcie o tym – jeśli organizowaliście kiedyś jakąś dużą imprezę, to wiecie za-
pewne jakie to ważne, aby odpowiednio wcześniej mieć pewność ile osób przyjedzie i posiadać
jakieś fundusze potrzebne do organizacji imprezy.

W ramach imprezy planowany jest koncert SDM'u i inne atrakcje – dokładny program przed-
stawiony zostanie w późniejszym terminie. W każdym razie ośrodek dysponuje:
 basenem krytym, basenem odkrytym (pod koniec października to chyba tylko dla morsów),
gabinetami odnowy biologicznej, siłownią, salą do tenisa stołowego, boiskiem do kosza i siatki,
zadaszonym kręgiem ogniskowym.

W pobliżu jest też całoroczny, igielitowy stok narciarski i podobno konie. W programie nie
zabraknie też zapewne wymarszu w góry, zadbajcie więc zawczasu o kondycję abyście nie odpadli
od ściany Klimczoka !

Z okazji jubileuszu planowane jest sfinalizowanie prac nad Harnasiem 16. Przygotujcie też
podobnie jak 5 lat temu ciekawe fotografie oraz eksponaty na wystawę sprzętu i przeróżnych
pamiątek.

Został też ogłoszony otwarty konkurs na projekt znaczka jubileuszowego. Tak, że i Ty
możesz być  jego autorem. Projekty należy przekazywać organizatorom najpóźniej do połowy
września.

Jeśli natomiast posiadasz zupełnie zbędne Ci zapasy gotówki, możesz otrzymać w zamian
zaszczytny tytuł SPONSORA XXXV lecia ułatwiając np. wydanie XV numeru Harnasia. Nawet
drobna pomoc będzie mile widziana przez organizatorów.

A zatem, do zobaczenia na „Leciu” w jak najliczniejszym Harnasiowym gronie !!!
Redakcja

D 16.07 i 13.08 godz. 17.00 – to terminy wa-
kacyjnych, nieoficjalnych zebrań Harnasi w
Gliwicach w stałym miejscu.
D 28-29.09 ERG – Jaskiniowy organizowany
przez Radka w Górach ... (?) Towarnych koło
Częstochowy i Olsztyna w Jurze. Impreza ma
być mimo iż tania (aby nie konkurowała z le-
ciem) to jednak nadal ekskluzywna. Informacje
i zapisy na początku września.
D 25-27.10.2002  odbędzie się XXXV LECIE
SKPG. Bliższe informacje obok.

DIALOGI Z LISTY DYSKUSYJNEJ
...
– wymalowano prawie całą ścianę N chatki – ok. 30 l oleju
– wyrównano skarpę po SE stronie chatki
– usunięto sporo gruntu sprzed SE części chatki,
PaPa
Łysy
– Czy ściana N chatki jest równoległa do ściany SE chatki, czy
prostopadła?
– Ja tam zawsze byłem mało rozgarnięty z tego budownictwa...
Radeck ;-))
– Ty Radosławie czytaj uważnie. Strona to nie to samo co ściana. Przykład ? – proszę bardzo, z
bliskiego mi alpinizmu: nie każdy chodzi NA ŚCIANĘ, a każdy chodzi NA STRONĘ. Z tym, że NA
ŚCIANIE można robić to, co robi się na stronie (choć to mało wygodne), natomiast NA STRONIE
nie da się robić tego, co robi się na ścianie. Podkreślam, że przykład wziąłem z alpinizmu (i
fizjologii) , a nie z budownictwa. Tu bowiem znane są przypadki jednoczesnego ROBIENIA NA
STRONIE i ROBIENIA NA ŚCIANĘ. Francuzi maja nawet na to specjalny termin, w zapisie fone-
tycznym: LEJNAMUR.
Maciej

Adam „Zdziwiony” Kulawik – blacha 313
– jestem studentem I roku informatyki na Poli-
technice Śląskiej, i jestem z tego zadowolony.
Moja znajomość z Kołem zaczęła się od Między-
szkolnego Turnieju Wiedzy o Górach dwa i pół
roku temu. Spodobała mi się atmosfera i tak oto
trafiłem na kurs, który wreszcie skończyłem.
Nie mam jakiś nadzwyczajnych preferencji jeśli
chodzi o góry – wszędzie są miejsca które
uwielbiam, jak i miejsca, których szczerze nie
cierpię.
Poza górami mam także trochę innych zaintereso-
wań: muzyka, gra na gitarze, sport, komputery i
coś dobrego do poczytania.

BLACHOWANI 2002

Jak co roku Redakcja żegna się z Wami na 2
miesiące i choć sama w tym roku wakacje spę-
dzi w robocie, to życzy wszystkim wielu
przygód na górskich i nie tylko górskich szla-
kach. Dajcie znać gdzie wypoczywacie i napi-
szcie coś o wakacyjnych wędrówkach.

Redakcja

WAKACJE Z £YSYM
(cytaty z listy dyskusyjnej)

Jeśli chodzi o mnie, to moje obozy są jak naj-
bardziej aktualne. Są to obozy już przed ich
rozpoczęciem przeklęte bo:
1. W Beskid Sądecki jadą ze mną chyba 2 faceci
(jeszcze nie pewni) i na zicher 4 laski. Wszystko
studentki i o zgrozo 3 mają na imię Magda !!!
(jak moja Affa), a ta czwarta to Marta (z tych 4
lasek 2 to siostry bliźniaczki :-)) Tak więc obóz
będzie się nazywał: OCH ! MAGDA ! :-))))
2. Rumunia też jest aktualna i tam o zgrozo
wybieram się ja, Darek T.  i 6 lasek :-) z czego
3 mają na imię Ania. Ja się poddaję, naprawdę.
Czy to nie przekleństwo ?? Ten obóz już nie
będzie się nazywał „Tylko dla Orłów”. Nowa
nazwa: „Tylko dla Ani” (z dopiskiem „Aniu!
przestań” :-))))
Przekleństwo trwa. Dzisiaj napisała do mnie
laska, która ma na imię:Magda :-!!!!!
Ja już nie wiem co się dzie-
je, RATUNKU!!!!!!
Jak sama napisała o so-
bie: jest 33 letnią, uducho-
wioną sportowo wegeta-
rianką z chorobą lokomo-
cyjną  !!!
PaPa
Łysy

Fot. Łukasz Suma „Lex”
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Fot. Radek Truś
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Wrzesień 2002 JE¯ ULEG£
KOLCZASTE JE¯¥TKO W DRODZE

Sensacyjną wiadomość do opublikowania otrzymała Redakcja od Kolczastej.
Oto jej treść:

„Chcielibyśmy oficjalnie ogłosić, że w lutym 2003 r. przyjdzie na świat
nasze Kolczaste Jeżątko.”

Kolczasta i Jeż Maruda
Ciekawe jakie imię (a może Nick) zostanie wybrane dla Kolczastego Jeżątka i jaką domenę oraz

adres e-mail zarezerwuje dla niego Jeż.

Powakacyjnie -sensacyjnie
Jako, że Redakcja nie dysponuje po sezo-

nie ogórkowym żadnym poważniejszym ma-
teriałem literackim, postanowiła posklejać spe-
cjalny numer brukowo–sensacyjny, złożony z
drobnych wiadomości, plotek, wieści ściągnię-
tych z listy dyskusyjnej itp. Jednym słowem
taki „Harnaś  na gorąco”.

Redakcja

£ysy o wyjeŸdzie w Dolomity:
No i już jesteśmy. Niestety :-((((((((
Teraz krótko jak było:

sobota – Buziak prowadząc swoje zielone
jabłuszko wykorzystał KRÓTKĄ chwilę ci-
szy w aucie (Maciej spał) pojechał zamiast na
Lienz do Udine. Niestety Maciej obudził się
zbyt wcześnie i nie dojechali aż tam gdzie „za-
planował” Wojtuś i nadkładając trochę drogi do-
jechali do nas do Dobiacco.

Nocleg w sprawdzonej dolin-
ce Campo di Dentro. Standard
miejsca w stosunku do zeszłego
roku wzrósł znacznie. Obecnie
dostępna jest buda na 3 osoby +
czwartą na składanym łóżku po-
lowym (na wyposażeniu).

niedziela – prawie cały
dzień lało więc zajęcia w podgrupach, krótkie
wyjście na spacer w górę doliny pod schroni-
sko Tre Scarperi.

poniedziałek – pomimo niepewnej pogo-
dy wycieczka pod Cimy i ferrata na Toblingera
- pogoda się ustabilizowała na nasze szczęście
lampiasto.

wtorek – wycieczka na szczyt Croda Ros-
sa (część ponieważ Affa z Anią odpuściły so-
bie wspinaczkę ferratą, a Kuba zgubił się sku-
tecznie do wieczora).

środa – Cortina + Val Gardena nocleg pod
Passo Gardena.

czwartek – ferrata Brigata Tridentina noc-
leg w okolicach ... (zapomniało mi się).

piątek – przejazd pod Piz Boe (Sella) i fer-
rata na szczyt (krótko o niej mówiąc HELMET
is NESESERy) tzn. początek strasznie rozwija
buły, a potem to każdy Helmut wniesie nawet
nesesery, ale ogólnie fajnie. Dziewczyny kolej-
ką podjechały z przełęczy na 2 900 i doszły
trasą spacerową na szczyt, więc szczytowali-
śmy wspólnie. Przejazd pod Toffane di Rozes.

sobota – Buziak z bratem i Siudutami ru-
szyli na podbój Tofany, a ja z dziewczynami
podjechaliśmy pod małą grupkę Pomagagnom
tuż obok Cortiny gdzie zaliczyliśmy ciekawą
ferratę. Sama ferrata to piorunochron poprowa-
dzony przez kosówę, trawę i znowu kosówę
na szczyt. Dziewczyny zadowolone, a ja je-
szcze bardziej ponieważ trafnie przewidzia-
łem, że nie ma sensu brać  kurtek przeciwde-
szczowych. No i oczywiście tuż pod szczytem
rozpadało się na szczęście niezbyt mocno, ale
na tyle treściwie, żeby zaspokoić mój zmysł
estetyki.  Dziewczyny wyglądały wystrzało-

wo w swoich mokrych podkoszulkach :-))))))
Jola też :-)))))))))))

W zejściu niestety znowu się wylampiło
więc do samochodu doszliśmy już zupełnie
suchutcy.

Powrót jak to powrót, jesteśmy i już. Affa
pewnie już pływa na łajbie po Mazurach, Ania
i Jola śpią w najlepsze, a ja biedny żuczek od 5
rano na nogach, ale to już zupełnie inna bajka o

której później.
PaPa Łysy

HARNASIE NA

WAKACJACH

Jelon:
No więc wczoraj wróciliśmy wszyscy w

komplecie. Marek z Michałem z Kaukazu, ja z
Maćkiem ze Słowacji.

Michał na Elbrus ostatecznie nie wszedł, bo
miał problemy z aklimatyzacją, aklimatyzował
się dłużej niż inni, a jak już po 2 dniach niedy-
spozycji żołądkowych poczuł się dobrze – to
grupa musiała już schodzić. Ale i tak pobił swój
życiowy rekord wysokości – ok. 4800 m npm.
Jak na niespełna 16-latka uważam, że nieźle.

Ponadto Jelon prowadziła obóz, który oka-
zał się młodzieżowym, w Małej Fatrze.

¯aby:
– Najpierw jedziemy na Drawę (via Mazury), a
potem w Bieszczady (to zamiast Dolomitów).

Kajetan:
– Z tymi życzeniami pogody to ostrożnie! Jadę
do Włoch i to południowych!
– I oczywiście zdaj relację po powrocie.
– Z czego tu zdawać relację? Jadę z rodziną,
głównie zwiedzać miasta (może trochę moczyć
się w morzu). Już ponarzekałem na w(y)szalni.

Wirtualny (oj, chyba już TYLKO wirtualny)
Kajetan...

– Ach, czemóż to, czyżbyś się Kajetanie dema-
terializował ?
– Co tam materia! Mój duch wirtualnieje! Nie-
długo stanę się bezduszną kupą mięsa (z prze-
wagą tłuszczu), a myśleć (i wszystko robić) za
mnie będą bezduszne maszyny.

        Wirtualny Kajetan.
Zyga Ryœ:
– Rozumiem Cię Kajtku – mnie też w tym roku
rodzina spacyfikowała i byłem w Chorwacji
nad morzem, a tylko 3 dni byliśmy w górach.

Ararat zdobyty przez Harnasia i spò ké:
Maciek Ogórek wraz z byłą kursantką Magdą
„Łosiczką” oraz Michałem Puchałą i Tomkiem
Babskim zdobyli Ararat oraz Kaczkar.
Radeck:
– Wróciłem z obozu rowerowego na trasie: Pu-
ławy - Kazimierz D. - Nałęczów - Lublin - Ko-
złówka - Lubartów - Poleski Park Narodowy -
Włodawa - Jabłeczna - Kodeń - Terespol =
400km. Uczestników w porywach do 9 sztuk.
Ponadto Radek prowadził kajaki na Drawie
oraz obóz w Słowackim Raju i Wołowskich
Wierchach.

Ostrzeżenie !!!
Podczas pobytu w Dolo-

mitach Łysy biegał ponoć po
ferratach  z tajemniczym czar-
nym workiem. Osobom wy-
bierającym się w ten rejon, w
razie natknięcia się na czarne

worki, odradza się zaglądania do nich !!!

£ysy w S¹deckim i Pieninach
Meldując obóz bazowa zastrzeliła mnie ha-
słem:
– „Słuchaj, powiedz mi co wy takiego robicie,
że wszyscy młodzi, działający przewodnicy z
SKPB Łódź chcieliby należeć do Waszego
Koła. Same plusy o Was słychać"
– Rozpływając się (trochę), jeszcze dumniej
wypiąłem moją dumnie wypiętą pierś i popa-
trzyłem z jeszcze wyższego pułapu na otacza-
jących mnie kolegów i koleżanki z miasta Łodzi
i rzekłem wyraźnie akcentując:
– BBBBbbbbbAAAAAAaaaaaaa
– (Zrobiło to wrażenie) :-)) ((chyba))
Jasiu Kowalik:
– Tego lata  wreszcie udało się nam spędzić dwa
tygodnie rodzinnie w górach. Parę dni u Wie-
wióra, było extra - (Wiewiór dzięki) a potem w
Blatnicy. Wielka Fatra stoi nadal i od 1.06 jest to
już Park Narodowy.

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O

TO BÊDZIE

4 7-8.09 RUM2 czyli dokończenie RUM-u
impreza kamieniarsko-muzyczna u Żab.
4 14-15.09 I spotkanie u Wiewióra pod ha-
słem „Nasze dzieci grają dla nas”. Na razie nie
wszystkie dzieci zechciały się zaprezentować,
ale Wiewiór obiecuje za rok dopracować pro-
gram i powtórzyć  imprezę.
4 14-15.09 w chatce w Lachowicach odbyły
się spotkania poobozowe Radka i Jelona oraz
kolejny weekend remontowy. Zanotowano
wysoki wskaźnik pH (potomków Harnasi) -
13, w tym 5 pełnokrwistych! (2 Frankiewicze,
2 Franke, 1 Zygmański, 3 Piotrowskie, 2 Siudy,
1 Michnol, 1 Antonik, 1 Pawłowicz). Nastąpiło
też spotkanie mamutów Ani i Zygmunta Fran-
kiewiczów i Jurka Kapłona.

D 28-29.09 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem”
D 5-6.10 XXXIV ERG pod hasłem:

„MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI!”
czyli

Ekstremalne Rozpychanie Groty
MIEJSCE: Jaskinie w Górach Towarnych koło
Olsztyna, koło Częstochowy.
ZAPEWNIAMY
• niezapomniane wrażenia
• mało miejsca
• długotrwałe siedzenie na zimnych, wilgot-

nych i ostrych kamieniach
• brak prądu i absolutną ciemność
• posiłek jaskiniowy
WE WŁASNYM ZAKRESIE
• strój jaskiniowy (stosowny do epoki)
• światło (świece, latarki, pochodnie ...)
• wyściółka siedziska grotowego
• namiot, jedzenie
KOSZT IMPREZY 20 zł
INFORMACJE: Radek Truś  tel. 231-11-80,
email radeck@skpg.gliwice.pl
Robert Ścibek tel 227-89-71
D 12-13.10 III Rajd „Studenci Górom”.
D 12-13.10 oraz 2-3.11 – terminy egzaminów
praktycznych.
D 25-27.10 XXXV LECIE SKPG. Bliższe in-
formacje obok.
D 26.11 - Walne Zebranie
D Szefową nowego kursu będzie Kasia Sewe-
ryn. Wykłady od 16.10.02 o 17.00 w środy.
D Czynione są starania o zorganizowanie
spotkania z Andrzejem Wilczkowskim – auto-
rem znakomitej książki „Miejsce przy stole”,
której wznowienie ukazało się niedawno. O ter-
minie poinformujemy (jeśli zdążymy).
D 18-20.10 – autokarówka po polskiej i sło-
wackiej Łemkowszczyźnie organizowana w
ramach projektu Stowarzyszenia „Olszówka”
p.t. „Wielokulturowość w Karpatach”. Koszt
dla uczestnika obejmuje 2 noclegi w warunkach
turystycznych (schronisko) i max. 25 zł za
przejazd. Projekt dofinansowuje Fundacja For-
da. Całość  autokarówki będzie prowadził Jacek
Bruski, znany specjalista od tej tematyki. Są je-
szcze miejsca.
D Łysy organizuje zbiorowy zakup śpiwo-
rów puchowych po korzystnej cenie w firmie
Eksplo. Chętni mogą się zgłaszać bezpośrednio
do Łysego lub przez listę dyskusyjną.

SZKOLENIE z ratownictwa
Planowane jest zorganizowanie szkolenia z

zakresu ratownictwa, dla członków Koła prze-
prowadzanego przez podhalańską grupę
GOPR z Rabki.

Całość szkolenia musiałaby trwać dwa dni i
byłaby realizowana w Rabce. Noclegi na miej-
scu w cenie ok. 20 zł. Samo szkolenie nieod-
płatne. Termin - ok. połowy listopada. Infor-
macje u Grześka „Kotleta” Koźlickiego.

RADEK ZA KIEROWNIC¥ ?
Zapowiada się, że Radek straci kolejną

„cnotę”. Po tym jak stał się użytkownikiem
komputera, stara się o prawo kierowania poja-
zdami samochodowymi. Mieszkańcy Gliwic
proszeni są o zachowanie szczególnej ostroż-
ności przy poruszaniu się po mieście !

XXXV LECIE SKPG „HARNASIE”
25 – 27.10.2002 r. – Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „MAGNUS”

w Bystrej k. Bielska-Białej
Komitet organizacyjny pragnie poinformować, iż ustalono ostateczne ceny uczestnictwa w

imprezie w dwóch wariantach:
Wariant I – pełny koszt 170zł: od piątkowej kolacji o godz. 20.00 – do śniadania
w niedzielę rano; w cenie – pełne wyżywienie, 2 noclegi, sobotnia impreza.
Wariant II – pełny koszt 125zł: od sobotniego lunchu po powrocie z gór – do śniadania w
niedzielę; w cenie pełne wyżywienie, nocleg, sobotnia impreza.

Informację o wpłacie reszty kwoty (z podaniem danych uczestników) należy przekazać  organiza-
torom najpóźniej do 4.10.2002 r. (piątek).
Wpłaty na konto:
OU PTTK, Bank Śląski S.A. - I Oddział Gliwice nr rach.: 10501285-0202113890 koniecznie z
dopiskiem: XXXV-lecie SKPG oraz z podaniem nazwiska osoby wpłacającej i liczby osób, za
które wpłacamy.
Komitet Organizacyjny:
Katarzyna Seweryn – tel. (32) 227-44-67
Wojciech (Buźka) Jamróz – praca tel. 2170045; kom. 691-694-779; mail. buziak_a@poczta.fm

GORSZ¥CE SCENY NA
CHATCE

21.07 odbyło się ku zgorszeniu Maćka Siu-
duta pierwsze  grilowanie przed chatką, urzą-
dzone przez Kaśkę Buźkową i Kolczastą.

Taaaak – w górach jednak najlepsza jest
dyktatura.

Basia Zygmańska

Z£OTE MY ŒLI

– Są dane, że nie tylko ja się starzeję.
Ja zresztą SIĘ NIE STARZEJĘ. Tylko po-
włoka się zużywa, miejscami.

MSiudut

Z£OTE MY ŒLI

£YSY SCHODZI NA PSY
Łysy kupił sobie psa rasy bigle, płci ... no

jak myślicie jakiej ? o imieniu Frajda i usilnie
uczy ją chodzenia po górach.

CHATKOWE WIEŒCI
Remont chatki w Lachowicach postępuje.

Skończono ocieplanie i obijanie boazerią „Lo-
dówki”, „Kierownika” i „Akwarium”. Trwa
malowanie boazerii, przygotowanie gruntu pod
bruk przed chatką oraz odwodnienie. Za-
mówiono też fachowca od obtykania ścian.
Chałupa zaprasza wszystkich chętnych do ...
czynnego odpoczynku przy pracy w nadcho-
dzące weekendy. Bliższe informacje na liście
dyskusyjnej i u Maćka Siuduta. Można się też
zgłaszać do Radka na obsługi.

Wakacje upłynęły w chałupie spokojnie,
ruch był umiarkowany, za to jesienią zapowia-
da się większa frekwencja.

£YSY I JEGO MAGDY
(aferalna mistyfikacja)

Pamiętacie z przedwakacyjnego numeru MM przerażoną minę Łysego na wieść o 33 letniej,
uduchowionej wegetariance z chorobą lokomocyjną (jak to napisał Jeż – jogurciku z wypukłym
wieczkiem) o imieniu – o zgrozo – Magda, która chciała się zapisać na jego obóz ?

Po łagodnym, acz skutecznym zniechęcaniu przez Łysego pogodziła się ponoć z narzeczonym
i zrezygnowała z obozu.

Otóż owa Magda okazała się intrygą i mistyfikacją sprytnie uknutą przez prawdziwą Magdę
(Affę) – dziewczynę Łysego oraz jej przyjaciółkę Anię N. (która nie lubi jak ją nazywać Rudą).

JELON W WYBORCZEJ
W jednym z sierpniowych numerów „Gazety Wyborczej”,  dołączona była mapa Tatr, z

opisem na odwrocie. Jak napisano: „teksty pochodzą z przewodnika Pascala „Tatry Polskie i
Słowackie” autorstwa Tomasza Nodzyńskiego i Barbary Zygmańskiej”. Wtajemniczeni wiedzą, że
pod pseudonimem Barbara Zygmańska ukrywa się Belfegor. W przygotowaniu jest przewodnik
(tym razem prawdziwej) Basi Z. po Górach Choczańskich.

mailto:radeck@skpg.gliwice.pl
mailto:buziak_a@poczta.fm
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XXXIV ERG JASKINIOWY
5-6.10.2002 Góry Towarne - Kusięta k.

Olsztyna k. Częstochowy
Odmienny charakter niż zazwyczaj miał

tegoroczny ERG. Ze względu na zbliżające się,
dość  kosztowne Lecie, Radek Truś  postanowił
zrobić ERG w sposób skromny i tani. Cóż,
okazało się, że niskie koszty nie wpłynęły na
zwiększenie frekwencji, może ze względu na
dość  spartańskie warunki jakie nie wszystkim z
kolei odpowiadają.

Tym niemniej impreza odbyła się, zgroma-
dziła 17 uczestników i była – co chyba wszy-
scy obecni potwierdzą – bardzo udana. Zgo-
dnie z ustaleniami spotkaliśmy się w Kusiętach
u podnóży Gór Towarnych w sobotę po połu-
dniu i po rozbiciu obozowiska na podwórku
miejscowych gospodarzy wyruszyliśmy w
odległe czasy jaskiniowców. Najpierw musieli-
śmy poznać ciężkie życie jaskiniowca prze-
czołgując się przez wąskie korytarze Jaskini
Niedźwiedziej. Potem nastąpiło tropienie ma-
muta. Sfora jaskiniowców dopadła go wreszcie
przy wejściu do jaskini. Okazało się, że mięso
pieczonego mamuta dziwnie przypomina w
smaku kurczaka z rusztu. Mamucich rozmia-
rów był za to bochenek chleba o średnicy ok. 60
cm. Po posiłku jaskiniowa wspólnota została
podzielona na grupy: australopiteków, pitekan-
tropów i neandertalczyków i zaczęły się trady-
cyjne erg'owe zawody. Najpierw była próba sił
– czyli przeciąganie liny w czym najlepsi oka-
zali się neandertalczycy. Potem przedstawiciele
grup mieli przejść na czas przez całą jaskinię.
Zwyciężył bezkonkurencyjnie w czasie 1.50
min. australopitek Michał Zygmański, drugi
był pitekantrop Kuba – prezes SKPB (ponad 3
min), trzecia neandertalka Ola Ginter (ponad 4
min). Po tych konkurencjach zawody przenio-
sły się do wnętrza jaskini. Była rewia mody
jaskiniowej, w której rewelacyjnie wypadła
para neandertali – Maciek „Nowszy” Antonik i
Kasia Buźkowa. Były pytania teoretyczne,
były śpiewy jaskiniowe, odgrywanie i odgady-
wanie scenek na tematy jaskiniowe, konkurs na
malowidła jaskiniowe i wiele innych zabaw.
Impreza zakończyła się refleksyjną gawędą
Radka, przy wygaszonym oświetleniu o jego

przygodzie w jaskini pod Trzema Kopcami, w której spędził bez światła kilka godzin oczekując na
pomoc. I jak potem wyprowadził pomoc w pole wychodząc na powierzchnię jako pierwszy.

Po powrocie do obozowiska było jeszcze ognisko, kiełbaski, śpiewy już współcześnie-tury-
styczne oraz krótka i wstępna narada programowa Komitetu Organizacyjnego Lecia, którą konty-
nuowaliśmy w niedzielne, deszczowe przedpołudnie w knajpce w Olsztynie.

W ERG-u uczestniczyli: organizatorzy – Radek Truś i Robert Ścibek oraz Basia, Michał i
Maciek Zygmańscy, Jola, Jacek i Ola Ginter, Nowy i Nowszy, Kasia i Buźka, Rado Gębarowski z
Kasią, Kuba (SKPB Katowice), Jacek z synem (znajomy Basi).

Tegoroczny ERG był zatem imprezą udaną i sympatyczną, choć może wartałoby za rok
pokusić się o powrót do tradycyjnej formuły, polegającej na tym, aby był to rajd górski dla Harnasi
prowadzących trasy złożone z ich krewnych i znajomych z różnych kręgów.

Zauważmy, że w ostatnich latach ERG cierpi na brak frekwencji, podczas gdy problemy ze
zbyt dużą frekwencją mamy często na blachowaniu. A zatem, apel zarówno do młodszych jak i do
starszych przewodników – przenieśmy funkcję spotkania i wspólnej zabawy ze znajomymi z
blachowania na ERG. Zabawa będzie na pewno nie gorsza niż na blachowaniach, a i jedna i druga
impreza na tym zyskają.

Redakcja

PRZELECIA£O LECIE
25-27.10.2002

Nieco skromniej i mniej licznie niż 5 lat temu przeleciał nam kolejny jubileusz SKPG „Harna-
sie”. Może dlatego, że liczba lat (35) mniej okrągła, może dlatego, że w kraju i w naszych kiesze-
niach kryzys, może dlatego, że długo nie można było znaleźć osób, które podjęłyby się organizacji
takiej imprezy.

W końcu jednak XXXV lecie odbyło się w DW Magnus w Bystrej k. Bielska i zgromadziło ok.
130 osób. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanęła Kasia Seweryn i Wojtek „Buźka” Jamróz.
Pomocą i radą służyli im Maciek Siudut, Artur „Łysy” Olchawa, Jacek Ginter, Jeż Maruda, i
aktualny prezes Marcin Janik.

Do prac przystąpiono dość późną wiosną, co nie ułatwiało organizatorom zadania, powodując
spiętrzenie prac tuż przed sama imprezą. Niełatwo było też znaleźć kompromis między wielkością
i standardem ośrodka, w którym miała się odbyć impreza, a ceną. Niestety obiektów spełniających
wymagania takiej dużej imprezy, a zarazem tanich, po prostu nie ma. Pełny koszt wariantu piątko-
wego został obliczony na 170 zł, wariantu sobotniego na 125 zł. Nie obeszło się bez niespodziewa-
nych trudności. Na 3 tygodnie przed imprezą okazało się, że z powodów losowych nie dojdzie do
skutku planowany występ gwiazdy wieczoru – Starego Dobrego Małżeństwa. Na szybko zaczęto
poszukiwać  zastępstwa i stanęło na Orkiestrze pod wezwaniem Św. Mikołaja.

W ostatnich dniach trwały też przygotowania programu. Koncepcja, aby motywem przewo-
dnim był kurs przewodnicki i weryfikacja uprawnień (z którą mieliśmy do czynienia faktycznie w
realnej rzeczywistości) była wymyślona dużo wcześniej. Opracowanie szczegółów okazało się
jednak wcale nie takie proste i szybkie – zwłaszcza, że organizatorzy, tak jak wszyscy nie cierpieli
ostatnio na nadmiar czasu i beztroskiego bujania w obłokach, które byłoby bardzo przydatne w
takich przypadkach.

Dodatkowo na tydzień przed leciem trzy osoby z Komitetu rozłożyło przeziębienie. Złożony
chorobą Łysy za żadne skarby nie chciał się podjąć prowadzenia imprezy i trzeba było słyszeć
jakich zaklęć i argumentów używał MSiudut, aby go do tego nakłonić. Tak więc nie mieliśmy na
dodatek prowadzącego.

W końcu jednak dotrwaliśmy do piątkowego wieczoru i zjawiliśmy się w Bystrej wraz z ok. 50
innymi Harnasiami i przyległościami. Piątkowy wieczór spędziliśmy na rozmowach oraz przygo-
towywaniu wystawy fotograficznej i „chatkowej”. Niektórzy uczestnicy (m.in. szpanujący peł-
nym garniturem Stasiu Krawiec oraz Nowy) przegadali jednak prawie całą noc, a gdy ok. 6.00
zgłodnieli zamówili ponoć telefonicznie kurczaki dowiezione specjalnie taksówką !

Sobotni poranek nie nastrajał optymistycznie – za oknem lał deszcz i wył wiatr. Jednak zanim
zdążyliśmy zjeść śniadanie uspokoiło się i nawet na moment wyszło słońce. Większość obecnych
oraz ci, którzy właśnie dojechali odważnie deklarowali chęć wyjścia w góry. Umówiono się na
spotkanie o 13.00 na szczycie Klimczoka. My z grupą innych Harnasi postanowiliśmy zrobić
direttisimę północnej ściany Magury i Klimczoka,... a w każdym razie tak jakoś nam wyszło. Gdy
dotarliśmy do schroniska zebrał się tam już spory tłumek Harnasi z różnych pokoleń. Reszta
czekała na nas już na szczycie, gdzie wkrótce dotarliśmy.

Prezes wygłosił krótką mowę, po czym otwarto szampany. A potem wyznaczyliśmy zasięg od
stojącego na szczycie przekaźnika, trzymając się za ręce wg numerów blach i tworząc łańcuch w
kierunku schroniska. Po czym, chyba już tradycyjnie, zamknęliśmy koło, tak by najstarszy spotkał
się z najmłodszym obecnym na leciu Harnasiem. Nastąpiły oczywiście zdjęcia strażackie, a potem
wobec zimna i niezbyt pięknej pogody zarządzono odwrót.

My pobiegliśmy szybciej, przodem, aby zdążyć  dokończyć przygotowywanie wystawek i
programu. Łysy zgodził się jednak na poprowadzenie, dokooptowano też Izę i Bystrego.

Po średnio wystawnym obiedzie – niestety kuchnia Magnusa nie popisała się zbytnio, ale
trudno było to wcześniej przewidzieć – organizatorzy kontynuowali przygotowania, a uczestnicy
zjeżdżali się i prowadzili rozmowy. W końcu głównie po to tu przyjechali, aby spotkać się po
latach i porozmawiać. W recepcji obs ługiwanej przez Izę i Bartka był też do kupienia wydany
dużym nakładem pracy Bartka Cisowskiego i Darka Telingi Harnaś  16.

Przybyli też członkowie Orkiestry p.w. Św. Mikołaja, którzy właśnie rozstawiali swoje sprzę-
ty i stroili się.

No i doszło do rozpoczęcia wieczornego programu. Zagajenie i streszczenie wydarzeń ostat-
nich 5 lat wykonał Maciek Siudut. Potem rozpoczął się „Skrócony, weekendowy kurs przewodnic-
ki”. Niestety program był nieco opóźniony z powodu ostatnich przygotowań, a w ich ferworze

...cd str. 2
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TO BÊDZIE

4 28-29.09 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem”
w Lachowicach.
4 5-6.10 ERG - patrz str. 1
4 12-13.10 III Rajd „Studenci Górom” – Pie-
traszonka. Tym razem frekwencja nie była zbyt
duża, być może z powodu kiepskiej pogody
jaka zwłaszcza w weekendy panuje tej jesieni.
4 12-13.10 w rejonie Grapa, Kiczora, Ja-
strzębica, Słowianka, Płone odbył się egzamin
praktyczny. Komisja w składzie: Żaba, Kasia
Seweryn, Kajetan, Nowy po krótkiej dyskusji
postanowiła jednogłośnie zaliczyć egzamin
obojgu zdającym – Oli Klimaszewskiej „Se-
kwoi” i Michałowi Łypowi. Egzamin odbywał
się w nieustannie lejącym deszczu, na drze-
wach występowało oblodzenie i oszronienie.
4 25-27.10 XXXV LECIE SKPG.
4 2-3.11 – II termin egzaminu praktycznego i
kolejna porażka Komisji w składzie Jelon, Ka-
jetan, MSiudut, Jacek Ginter. Tym razem 5:0
dla kursantów. W sobotę w ciągle lejącym de-
szczu przeszliśmy trasy z Twardorzeczki oraz
z Przybędzy na Pietraszonkę. W niedzielę było
mroźnie, ale ku przerażeniu zdających słonecz-
nie i widokowo. Mimo to kursanci wykazali się
i zdali. A oto nowi półprzewodnicy: Dorota
Łukaszewicz, Gabrysia Sąsiadek, Justyna La-
sota (Tuśka), Marcin Kostempski (Żyraf), Łu-
kasz Pisarek (Pieczu) – który zamierza zakoń-
czyć  wieloletnią karierę wiecznego kursanta.
4 5.11 – prelekcja Maćka Strzałkowskiego o
szlaku transsyberyjskim, a w szczególności o
Mongolii i Pekinie.

D 12.11 – prelekcja Piotra Pustelnika.
D 16-17.11 – szkolenie z ratownictwa dla
przewodników w siedzibie Podhalańskiej Gru-
py GOPR w Rabce – organizuje Kotlet.
D 16-17.11 – ogólnopolskie spotkanie grupy
dyskusyjnej pl.rec.gory w chatce w Lachowi-
cach organizowane przez Basię Zygmańską.
D 30.11 – 1.12 – Andrzejki Łemkowskie w
chatce w Lachowicach.
D 26.11 – Walne Zebranie
D 7-8.12 MIŚ  – czyli Mikołajkowa Impreza
Śpiewana u Żab na Roli Staszkowej.

doszło też chyba do poprzestawiania ustalonej wcześniej kolejności punktów programu. W rezul-
tacie na początek poszło kilka „zajęć teoretycznych” m.in. „wykład inauguracyjny” w postaci
Radkowych slajdów, wykład z geologii Maćka, wykład z przyrody (kołowe zwierzątka) czytany
przez Raketę oraz wykład z „chorób wenerycznych na szlaku” Radka. Zapomniano o zajęciach
praktycznych, które mieliśmy przygotowane, a które zapewne ożywiłyby imprezę. Na domiar
złego zbliżyła się umówiona z zespołem godzina występu. Należało zrobić małą przerwę i zapro-
sić wszystkich na koncert. Tu też nastąpił drobny błąd taktyczny, gdyż wiele osób udało się
skonsumować małe co nieco i spóźniło się na początek koncertu. Jednak ci, którzy byli, nie
żałowali, gdyż Orkiestra zagrała bardzo ciekawie. Może tylko brakowało początkowo atmosfery i
odrobiny luzu ze strony publiki.

Jednak gdy koncert dobiegł końca po płyty i kasety ustawiła się spora kolejka, a kilka osób
skorzystało z możliwości nawiązania bliższego kontaktu z członkami zespołu.

Większość uczestników zakotwiczyła natomiast w kawiarni przy ciepłym posiłku i piwie.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że pierwsza część naszego programu wypadła blado i że w tej sytuacji
kontynuowanie mija się z celem. Postanowiliśmy rozwiązać sprawę w ten sposób, że po kilku
wspólnie odśpiewanych piosenkach zaproponowaliśmy zrobienie egzaminu w postaci żywej pa-
noramki wykonanej z osób, których nazwiska kojarzą się z górami i innymi miejscami geograficz-
nymi. Kajetan zajmował oczywiście w tej panoramce wyjątkowe miejsce Mt Everestu. Potem
otrzymaliśmy zbiorowy identyfikator ze zdjęciem strażackim z Klimczoka. Nastąpiło też wręcze-
nie goncików dla wszystkich, którzy wpłacili okrągłe kwoty na rzecz chatki w Lachowicach.

A potem potoczyła się dalsza spontaniczna zabawa przy gitarach. Najwytrwalsi dotrwali do 4
nad ranem nowego czasu, który właśnie tej nocy zmieniano. Inni udali się do zajęć w podgrupach
lub na zasłużony odpoczynek.

W niedzielę, po śniadaniu po-
zostało pożegnać  się i rozjechać
do domów. W sumie mimo niedo-
pracowania własnego programu
artystycznego impreza była zor-
ganizowana dobrze i chyba ci,
którzy się zjawili nie żałowali.
Należy podziękować Kasi i Buź-
ce za ogromny wkład pracy w
przygotowanie Lecia. Na pewno
warto wyciągnąć również wnio-
ski z obiektywnych uwarunko-
wań (cena i brak motywacji do
przyjazdu kołowej młodzieży)
oraz z braków i niedociągnięć.
Kto zorganizuje za 5 lat 40 lecie i
jak będzie ono wyglądało – trudno
przewidzieć. Należy jednak
uwzględnić również to, że Koło
coraz bardziej rozwarstwia się
wiekowo. Warto będzie zapewne

z okazji tak okrągłego jubileuszu przedstawić lepiej wybitne postacie i wydarzenia z historii Koła,
aby starsi mogli powspominać, a młodsi poznać historię i tradycję. Ale o tym będziemy myśleć za
4 lata z „hakiem”.

Redakcja

naszej destrukcyjnej działalności.
Wodę trzeba było zatamować przy stu-

dzience, w lesie. Piec wygaszono, aby bojler
nie odpalił. A do chatki zaczęli napływać rajdo-
wicze Złotej Jesieni z Harnasiem. Ja wyruszy-
łem natomiast na poszukiwanie Poxiliny – z
prikazem, że mam jechać choćby do Castoramy
w Bielsku. Na szczęście była w ... supermarke-
cie Hill w Ślemieniu (czynny od 7 - 22, w nie-
dziele do 20.00).

No i zaczęła się akcja „rura”. To trzeba było
widzieć. MSiudut siedział w ubłoconym pro-
chowcu w wykopie, wokół zwały ziemi, ciem-
no, mgła, wokół grupka równie ubłoconych ob-
serwatorów. Z okienka sypialni spuszczony
kabel z lampą i ... „farelką” do suszenia rury. A
po zalepieniu dość pokaźnego pęknięcia poxili-
ną Maciek owinął jeszcze rurę bandażem.
Trwało to wszystko gdzieś do 22.00. Ale oka-
zało się, że w nocy rura puściła pod wpływem
dużego ciśnienia. W niedzielę na szczęście zro-
biło się pogodnie więc można było położyć i
zasypać żwirem dreny. Rury zostały napra-
wione przez Maćka w tygodniu. W niedzielę
pomagał nam też kruczek, Natomiast dziew-
czyny wyszlifowały i pomalowały kolejny raz
boazerię w Lodówce, tak że Lodówka jest już
na wysoki połysk.

Jacek

Weekend 25-27.09 został ogłoszony ostat-
nim w tym roku weekendem remontowym w
chatce. Niezbyt liczna ekipa remontowa zjawiła
się w piątek wieczorem w składzie: MSiudut,
Łysy z Affą i Anią N., Kotlet, ja z Olą oraz
siostrzenica Łysego z chłopakiem.

W sobotę wstaliśmy o barbarzyńskiej 7
rano, bo już przed 800 zjawiła się koparenka i
zaczęła prace ziemne – kopanie rowów do po-
łożenia drenu odwadniającego chatkę, a przy
okazji wybranie gruntu przed chałupą pod
przyszły bruk oraz usypanie platformy na-
miotowej w rogu ogrodu. Tak więc koparka
kopała, a my woziliśmy wybraną ziemię i glinę.
Niestety, na skutek braku danych udało się od-
ciąć  lub prawie odciąć niektóre media w związ-
ku z czym ogłosiliśmy has ło weekendu „precz
z mediami”. Najpierw poszła stara rura odwo-
dnieniowa. Potem koparka wyciągnęła jakąś
rurkę, w której jak się okazało był kabel z prą-
dem do kibla (na szczęście kabel przeżył). Po-
tem udało się urwać rurę odpływową poniżej
chałupy, a na koniec pewien nasz kolega mu-
snął czule kilofem rurę doprowadzającą wodę
tworząc malowniczą fontannę. Wszystko to w
mglisto-deszczowo-błotnistej aurze. Czekali-
śmy teraz kiedy uda się podkopać  lub podmyć
słup elektryczny, ale na szczęście oparł się on

ANTYMEDIALNY WEEKEND REMONTOWY W CHATCE

MKTA „RYŒ”
Przy OU PTTK w Gliwicach powstał

Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej
„RYŚ” – na razie prowadzony przez Radka
Trusia. Jako pierwsi członkowie zgłosili się
głównie, choć nie tylko „pH” czyli potomko-
wie Harnasi – m.in. Michał Zygmański, Ola
Ginter, Wojtek Michnol, Krzysiek i Marta Siu-
da. Odbyły się już dwa wyjazdy – pierwszy w
pasmo Baraniej Góry z noclegiem na Pietra-
szonce, drugi w Jurę, do jaskiń w Górach Soko-
lich koło Olsztyna. Zebrania odbywają się dwa
razy w miesiącu w Gliwicach.
Z£OTE MY ŒLI

„Żyraf, chyba się nadajesz na
Harnasia, zboczeńcu jeden” – rzekła
Tusia w okolicznościach bliżej nieznanych
ogółowi (w chatce 22.09.2002)

Od lewej:Marcin Janik - prezes, Jacek Nabzdyk, Władek Kliś,
za nimi Jerzy Jasiczek na Klimczoku (Fot. Jeż).
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Listopad 2002 PO „LECIU”
Niedzielny poranek był dość pogodny. Rozmawiałem przy śniadaniu z tymi, z którymi do-

tychczas nie było okazji i czasu, bo „leciowy” młyn nie pozwala na pogadanie ze wszystkimi
koleżankami i kolegami. Z wieloma, niestety, zdołaliśmy powiedzieć sobie tylko ciepłe „cześć”...

A potem już tylko likwidacja dekoracji i rekwizytów, pakowanie, ostatnie rozmowy z pozo-
stałymi osobami zaangażowanymi w organizację. Wreszcie wrzucam do bagażnika wór i poręczny
czarny neseser (turystyczny...), na tylnym fotelu umieszczam chatkowe krzesła–alegorie, na
podłodze ląduje reklamówka z „goncikami”. W tym samym czasie wyjeżdżają organizatorzy
„lecia” – Buźka z Kasią, Łysy, kruczek, Jacek z przyległościami – zmęczeni, niewyspani i zado-
woleni. Każdy ma coś do zrobienia w domu, każdy znowu będzie się brał za bary z szarą rzeczy-
wistością, skoro kolorowe szaleństwo naszej imprezy odpływa właśnie do kołowej historii.

„A ja cóż, niespokojny duch...”, więc po powtórnym przesortowaniu spraw ważnych i mniej
ważnych ochoczo podjąłem propozycję Izy-Smoczynki. Po chwili pędziliśmy autem do wylotu
doliny Wapienicy. Poddałem się sugestiom Smoka odnośnie trasy wycieczki, bo Beskidu Śląskiego
dawno nie odwiedzałem, więc każdy szlak mnie ucieszy.

Zaparkowaliśmy na podwórku jakiegoś domostwa, w plecaku Izy wylądowała rozważnie
moja kurtka i czapka oraz zestawik jedzenia i kasa. Czołówkę świadomie pozostawiłem w aucie,
bo na Błatnią blisko, a minęła dopiero pierwsza po południu. Niebo poszarzało, górą idzie nadal
halny, lecz jest ciepło.

Idziemy, gadamy, gadamy, gadamy. Wzięło nas na różne tematy osobiste, rozważamy własne
uwarunkowania rodzinne i ich wpływ na obecne postawy życiowe. Ciekawie się rozmawia z Izą,
jej dzieciństwo skończyło się zaledwie kilka lat temu...

Wielka Łąka czegoś wzburzona. Uderzenia wiatru podnoszą niezłe fale, a ciemne niebo przy-
daje im stalowego koloru. Jezioro pozostaje w dole, mijamy schodzących niedzielnych spacerowi-
czów, wymieniamy pozdrowienia. Na grzbiecie marsz utrudniają ogromne kałuże, więc Iza opo-
wiada o powodzi w Dolinie Małej Łąki przed rokiem, gdy samotnie brnęła tatrzańskim szlakiem
po pół uda w wodzie i szlamie. Potem opowieści nieuchronnie sterują w kierunku kontaktów
damsko-męskich, ze szczególnym uwzględnieniem taktyki i techniki zanęcania, zdobywania,
przytrzymywania, kultywowania, zniechęcania, pozbywania, i... da cappo al. fine. Roztrząsając
ten najbardziej fascynujący temat, dzieląc się uwagami i doświadczeniem (tak!!!), opowiadając
dykteryjki, historie własne i cudze, prawdziwe i mniej prawdziwe, niespodziewanie ujrzeliśmy
przed sobą schronisko. Właśnie odjeżdżali sprzed niego dwaj górscy rowerzyści. Pomyślałem, że
oni to na dół mają bliżej od nas.

Obiekt trzeszczał w szwach, gdy piliśmy herbatkę, pojadając ciemny chleb z szarą mazigą
(podobno serek z czymś tam) i pomidorkiem. Za ukwieconymi oknami przewalały się granatowe
chmury, scenografia przyrody była zdecydowanie adresowana do koneserów. Wtedy właśnie
skojarzyliśmy, że wczoraj przesunięto czas i od teraz czyli od szesnastej mamy do zmroku
najwyżej jedną godzinę. Ruszyliśmy więc znów na szlak, czując ekscytację trwającą przygodą.

Ktoś  mądry zbiegłby w dolinę szlakiem wejściowym, unikając nocnego pałętania się po szczy-
tach. Ale nie my! Obowiązki zaczynają się dopiero jutro rano, mamy więc mnóstwo czasu. Skie-
rowaliśmy kroki ku Trzem Kopcom. Coraz częściej na skrzydłach wichury przylatywały gęste
deszczyki.

Po kilkudziesięciu minutach pociemniało. Trochę tylko. A mnie przyszło do głowy aby nie
kontynuować  wędrówki okrężnie przez Klimczok i Szyndzielnię, lecz zejść  wprost w dolinę.
Rozsądna część mojego „ja” sygnalizowała, że szlakiem mimo braku światła dojdziemy do celu bez
trudu i dość bezpiecznie. Na szczęście jest jeszcze ta druga część „ja”, bardziej przygodowa.
Oczywiście moja towarzyszka pomysł radośnie zaakceptowała i po chwili porzuciliśmy
grzeczny szlak.

Początkowo było zwyczajnie: mokre mchy, pnie powalonych drzew, pojedyncze kamienie.
Rzadki, bukowy las dawał daleką perspektywę, świetnie widoczne były światła Podbeskidzia.
Jednak po niejakim czasie stok się zrobił jakby stromszy, przybyło obślizgłych kłód, mokre
kamienie wraz z ustępującym gruntem co rusz umykały spod butów, a my obmacywaliśmy pnie
kolejnych drzew. Jako ludzie nauk o ziemi (Iza studiuje geografię) żartowaliśmy kompetentnie na
temat antropogenicznego wpływu tej formy turystyki na powierzchniowe ruchy masowe i w
ogóle na procesy zboczowe w Beskidzie. Iza wspomniała coś o legendarnym pokonywaniu
północnej ściany Lasku przez Harnasi z niskimi numerami blach, ja przekonywałem, że to jest taki
właśnie stok, po jakim lubimy z syneczkiem zjeżdżać zimą na nartach (Iza pukała się w czoło
wymownie, ale ona nie jeździ). Konwersowaliśmy pogodnie i wesoło, jednocześnie skupiając całą
uwagę na ostrożnym, sprawnym marszu.

WALNE ZEBRANIE
26.11.2002

Ogólnie rzecz biorąc tegoroczne Walne ro-
biło wrażenie zupełnie nieprzygotowanego, co
nie omieszkał w pewnym momencie wytknąć
ustępującej Radzie Mariusz Hantke. Prowa-
dzący – Bartek wyznaczony został do tej roli
tuż przed zebraniem i nie był należycie przy-
gotowany. Rada nie potrudziła się też aby
przygotować  kandydatury swoich następców,
w związku z czym przeżyliśmy kolejną łapan-
kę na członków Rady, a przede wszystkim na
prezesa. Bartkowi, jako przewodniczącemu
Walnego groziło objęcie władzy do czasu ewen-
tualnego Nadzwyczajnego i ponownych wybo-
rów, gdyby nie Maciek Siudut, który jako zna-
ny wielbiciel płci pięknej postanowił nakłonić
do kandydowania Bognę Frankiewicz. Nakła-
nianie trwało dość długo i przeniosło się nawet
w kuluary, ale co najważniejsze zakończyło się
sukcesem.

Do miłych akcentów zebrania należało
przyznanie Marcie Kubiczek – czyli Żabie ty-
tułu członka honorowego. Natomiast Jeż złożył
prośbę o przeniesienie do seniorów.

Stanowczo zbyt rozwlekłe były sprawo-
zdania z działalności Rady w upływającej ka-
dencji. Wiele informacji powtarzało się w róż-
nych aspektach, wiele było może zbyt szcze-
gółowych. Komisja Rewizyjna przyczepiła się
w tym roku głównie do sprawozdania finanso-
wego, które w związku z niedawnym wyja-
zdem skarbnika Maćka Strzałkowskiego za gra-
nicę nie było kompletne.

W sumie po wysłuchaniu sprawozdań trze-
ba przyznać , że mimo może mniejszej dynami-
ki działania niż poprzednia Rada kierowana
przez Izę, ustępująca Rada pod wodzą Marci-
na Janika może się również pochwalić wieloma
osiągnięciami i działaniami. Odbyło się wiele
imprez wewnętrznych, całkiem ciekawie wy-
padły też szkolenia i prelekcje na zebraniach,
chatka – można powiedzieć – stanęła na nogi,
odbyło się XXXV lecie.

Były oczywiście potknięcia, braki w pro-
pagandzie i informacji itp. Pamiętajmy jednak,
że na społecznej, bezinteresownej działalności
jaką jest działalność w naszym Kole odbija się

A oto nowe władze SKPG „Harnasie”:
Prezes : Bogna „Booba” Frankiewicz
Rada: Bartek „kruczek” Cisowski

Maciek Siudut
Zbyszek Machulik - skarbnik
Jarek Knap
Przemek Padoł
Radek „Rado” Gębarowski

ogólna, trudna sytuacja w kraju. Wszyscy, lub prawie wszyscy – zarówno uczący się jak i pracu-
jący – mamy te same problemy i kłopoty w walce z codziennym bytem. Jeśli mimo to Koło działa
i to w sumie całkiem nieźle – choćby na tle innych Kół studenckich, to chyba nie jest źle.

... cd str. 2

Komisja Rewizyjna:
Ryszard „Nowy”Antonik - przewodnicz.
Artur „Łysy” Olchawa
Radek Truś

Nowej Radzie Redakcja życzy dużo entuzjazmu, wielu dobrych pomys łów i wsparcia ze
strony pozostałych członków Koła.

Redakcja
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TO BÊDZIE

4 9-11.11 czyli długi weekend większość
Harnasi spędzała w Gorcach: kurs z Kaśką  ok.
10 sztuk, „Rysie” z Radkiem ok. 4, Łysy z
Affą, Anią, Frajdą i Miglancem (tylko ostatnie
2 są zwierzakami), Żaba z Waldkiem, Iza-Smo-
ku ze swym chłopem, który jeszcze się nie zde-
cydował czy będzie SKPB-olem czy może
Harnasiem. Jak zeznaje Łysy: „całą niedzielę
pięknie padał śnieg, w poniedziałek rano (po 6)
spacerując z psami po Hali Długiej miałem Ta-
try jak na dłoni, a w dole chmury. Niestety ok.
10  śnieżny opad z dołu podniósł się do góry i
w całych Gorcach regularnie sypało. Ale atmo-
sfera jak z bajek MSiuduta”.
4 12.11 – prelekcja Piotra Pustelnika o wy-
prawie na Makalu.
4 16-17.11 – szkolenie z ratownictwa dla
przewodników w siedzibie Podhalańskiej Gru-
py GOPR w Rabce – zorganizowane przez
Grześka „Kotleta” Koźlickiego. Niestety Har-
nasie nie obrodzili, było tylko kilka osób i to nie
na całym szkoleniu. Kotlet zapowiada na ma-
rzec szkolenie lawinowe na Babiej.

„Kotlet” na szkoleniu ratowniczym
4 16-17.11 – ogólnopolskie spotkanie grupy
dyskusyjnej pl.rec.gory w chatce w Lachowi-
cach organizowane przez Basię Zygmańską.
Impreza zgromadziła ponad 30 osób znających
się wcześniej zwykle tylko z sieci. Ekipa z za-
pałem wzięła udział w pracach remontowych,
dzięki czemu wykonano kawał dobrej roboty.
Przewodnią potrawą była fasolka (dwa wiader-
ka) – kto czyta pl.rec.góry, ten wie dlaczego.
Nie jest natomiast prawdą, że drzwi w klopie
urwało po nadmiernym zużyciu przez grupo-
wiczów fasolki. Drzwi od klopa urwał halny.
Były też śpiewy, nocne wycieczki po okolicy i
długie rozmowy.
4 19.11 – prelekcja kruczka o klasztorach na
Bukowinie.
4 26.11 – Walne Zebranie
4 30.11 – 1.12 – Andrzejki Łemkowskie w
chatce w Lachowicach organizowane ze Stowa-
rzyszeniem „Olszówka”.
4 Michał „Dźwiedź” Spek został kolejnym
przewodnikiem tatrzańskim w Kole. Gratuluje-
my.

D 7-8.12 MIŚ  – czyli Mikołajkowa Impreza
Śpiewana u Żab na Roli Staszkowej.
D SKPB Katowice zostało (lub zostanie)
dzierżawcą nowej Chatki Studenckiej na Szyro-
kim Wierchu. Tak więc przybędzie nowe miej-
sce noclegowe w naszych górach, a przy okazji
obiekt do remontowania.

Z£OTE MY ŒLI

I tak nam czas płynął, wysokość  n.p.m. malała, a odzież namakała od lejącego już na dobre
deszczu. Dwukrotnie skusiły nas płaje do próby wędrowania po skosie, ale ponieważ zanikły
wśród pniaków, powracaliśmy na szlak najbliższy kierunkowi wektora pola grawitacyjnego.

I nastała ciemność. Nie nagle, i nie całkowita. Cywilizacja świeciła z nizin, niskie chmury
wzmacniały poświatę. To jednak już nie wystarczało, by kontynuować stosunkowo szybki
marsz. W dodatku stok nie łagodniał, więc często trzeba było ręką się podeprzeć albo
przytrzymać. Z dołu dochodził szum strumienia oznaczający, że nieuchronnie zbliżamy się do
stromych koryt z rozmiękłymi, prawie pionowymi skarpami, poplątanymi kłodami i konarami
oraz ruchomymi głazami w nurcie. A gleba wciąż ujeżdżała spod nóg, kamienie raz uruchomione
pędziły w dół w podskokach. Było fajnie...

– Idźmy bardziej w lewo – mówiła Iza – lepiej przekraczać  małe dopływy niż wpuścić się w
koryto głównego strumienia. Uważałem tak samo, więc po chwili opuszczaliśmy się do jaru
niewielkiego dopływiku. Udało się go sforsować, ale w butach pojawiła się wilgoć, a dłonie pokryła
kolejna warstwa humusu, gliny zwietrzelinowej i czego tam jeszcze. Dostrzegaliśmy jedynie
swoje sylwetki, więc ewentualny nieestetyczny wygląd i zaniedbana garderoba pozostawała poza
oglądem. Smoczynka kilkukrotnie „podparła się” częściami, jak mawiał klasyk, dolno-tylnymi, ale
bez uszczerbku na zdrowiu i urodzie (to ostatnie wymagałoby sprawdzenia w świetle...).

Kolejny jar Iza zaatakowała zbyt odważnie i po chwili próbując chwycić  się czegokolwiek
sunęła na brzuchu w dół. Na szczęście zatrzymała się niebawem i tylko emocja w jej głosie
wskazywała, że powiało niebezpieczeństwem. Ja zaś swym sokolim wzrokiem wypatrzyłem, że
główny strumień złagodniał i kilkadziesiąt metrów poniżej płynie już nie wąwozem, lecz dolinką.
Tak więc za kilkanaście minut stromizny północnych zboczy Trzech Kopców – Klimczoka
mieliśmy za sobą, przed sobą zaś brnięcie po zwałach kamieni i piasku, po zarośniętych łopianami
wysepkach w korycie potoku, po stożkach napływowych bocznych dopływów.

– Wiesz Iza – rzekłem wtedy – że zastanawiałem się, jakby to było, gdyby któreś z nas tam,
na zboczach złamało nogę.

– Też o tym myślałam – odrzekła Iza.
– Chyba sprawdzilibyśmy w praktyce to, z czego odpytujemy naszych kursantów na egzami-

nach... I założenia też by się zgadzały, bo jest noc, parszywa pogoda, brak światła, ognia, brak
płachty NRC...

Nagle pojawiła się droga, zwyczajna, leśna, biegnąca wzdłuż potoku. Ruszyliśmy raźniej,
gadając namiętnie, zadowoleni, że trudności się skończyły. Co prawda deszcz lał bezustannie i
drogą również płynął strumyk. Moje mokre plecy dowodziły, ze nowa kurtka przewodnicka
przeszła test na wodę z wynikiem ujemnym. Iza od samego początku nie miała wątpliwości, że jej
windstoper zatrzymuje tylko „wind”. Dochodząc do większej drogi, takiej, którą można zwozić
drewno ciężkim transportem, dostrzegliśmy tablicę z napisami. Chyba o rezerwacie, który właśnie
opuszczaliśmy...

A potem już nic ciekawego się nie wydarzyło. Pozostawiliśmy Wielką Łąkę po stronie zacho-
dniej, pojawił się asfalt, później szosa. Przy pomniczku z epoki patriotycznej Iza zauważyła, że
żołnierze radzieccy i partyzanci, niegdyś w tym miejscu zamordowani, niepotrzebnie dali się
złapać. Nas co najwyżej złapie przeziębienie, ale ono jest mniej szkodliwe...

O 1900 odwiedziliśmy Bystrych w ich bielskiej siedzibie. Iza koniecznie chciała przebrać  się
przed dalszą podróżą pociągiem, ja zresztą też wolę podróżować, mając na plecach suchy polar.
Kolacyjka, herbatka, opowieści. Potem każdy w swoją stronę, z zadowoleniem, że taką przygodę
udało nam się zrealizować. Bo rezerwaty dają nocą wiele wrażeń. No i przewodnik zawsze potra-
fi...

Maciej

„Nikt mnie nie chce grzać od
tyłu” – rzekła Kolczasta w ciepły wieczór
przy ognisku w obecności Jeża (7.09.2002)

PIOSTUR
Na niektóre koncerty piosturowe skusił się

Radeck, Bystry ze znajomymi, Nowi, Buziaki,
Szalonka. Natomiast od początku do końca śle-
dzili PIOSUR Maciek z Kubą i Gintery.

W piątek obejrzeliśmy świetny recital Jaro-
mira Nohawicy – barda z Czech. Nie należy on
jednak do gatunku bardów poważnych i ponu-
rych, a raczej do takich, co to potrafią z publiką
pogadać i ją rozbawić.

W sobotę główną atrakcją był SDM. Grali
sporo nowych piosenek z ostatniej podwójnej
płyty, ale na bis nie omieszkali zagrać  kilku sta-
rych hitów.

W niedzielę, na zakończenie imprezy
odbył się koncert „Raz, dwa trzy”. Zagrali
głównie piosenki z nowej płyty – czyli nowe
interpretacje piosenek Osieckiej. Na koniec, na
bis zagrali też parę starszych piosenek.

W konkursowej części było też kilku cieka-
wych wykonawców, choć z piosenką tury-
styczną zwykle niewiele to miało wspólnego.

Jacek

KARPATY WIELU KULTUR
przegląd mniejszości narodowych i

grup etnicznych w Bielsku-Białej
Impreza bardzo udana, mnóstwo cieka-

wych ludzi, sporo bardzo dobrych książek.
Wykłady nie były długie, ale prowadzącym
udało się przekazać ciekawe rysy tematu,
którym się zajmują. Na początku mieliśmy
okazję poznać legendarną już postać  Antoniego
Kroha i jego swoiste poczucie humoru. Można
było się dowiedzieć wielu szczegółów z historii
Wilamowic, poznać śpiewy i tańce z tego mia-
steczka (występ zespołu) i spróbować dosko-
nałej kuchni wraz z wypiekami.

Poszerzyła się też nasza wiedza o niemiec-
kiej wyspie językowej w Bielsku i okolicach
oraz o beskidzkich Żydach, o których rewela-
cyjnie opowiadali Maciek i Wzorek.

Interesujący był wykład p. Duć-Fajfer na
temat literatury łemkowskiej oraz wykład p.
Krycińskiego o Bojkach. Był też koncert cy-
gańskiego zespołu Kałe Bała.

Z Harnasi obecni byli: Marek Turlej, Ma-
ciek Strzałkowski, Wzorek, Bystry, półprze-
wodnicy: Gabi, Dorota, Ania oraz Iga i Grze-
siek z kursu Basi.

kruczek
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Grudzień 2002 ARARAT
Pierwszy raz zobaczyliśmy Górę jeszcze z autobusu. Do Dogubeyazit zostało nam jakieś

półtora godziny drogi. Teraz byłem już pewny, że nie będę żałował, dwudziestoczterogodzinnej
jazdy w zatłoczonym autobusie i kolejnej nieprzespanej nocy. Pierwsze na nią spojrzenie napełniło
mnie zarazem zachwytem i szacunkiem. Mająca ponad 120 kilometrów w obwodzie i 5100 metrów
wysokości, góruje nad wszystkim, co ją otacza tak wyraźnie, iż może sprawiać  wrażenie, że nie
pasuje do reszty pustynnego krajobrazu wyżyny armeńskiej i że śnieg na jej szczycie jest jedynie
złudzeniem.

Zachwyt stopniowo
ustępował miejsca zamy-
śleniu. Werset czwarty,
rozdział ósmy, Księga
Rodzaju, „Miesiąca siód-
mego, siedemnastego dnia
miesiąca arka osiadła na
górach Ararat”. W my-
ślach wertowałem Biblię i
zastanawiałem się czy
uda nam się uporać ze
wszystkim, co mogło nam
stanąć na przeszkodzie
do wejścia na szczyt. Nie
mieliśmy wymaganego
pozwolenia na wejście,
które zresztą wydaje się
dopiero od zeszłego roku. Wcześniej, jako że jest to teren przygraniczny, teren wojskowy,  oraz że
mieszkają tam Kurdowie wstęp mieli tam tylko tureccy żołnierze.

W Polsce, jak poinformowano nas w ambasadzie, na pozwolenie trzeba czekać około trzy
miesiące. Na to oczywiście nie było szans, gdyż pomysł wejścia na Ararat powstał właściwie w
ostatniej chwili. W Stambule, nawet w informacji turystycznej, jedyną rzeczą, jaką udało nam się
dowiedzieć było to, że na pewno jest tam pięknie i warto tam pojechać. Już na miejscu w Dogube-
yazit dowiedzieliśmy się, że załatwienie pozwolenia trwa nie mniej niż dwa tygodnie. Na szczęście
zasada, „kto smaruje ten jedzie” okazała się być powszechniakiem kulturowym i jeszcze wieczo-
rem tego dnia, którego przyjechaliśmy, po zwyczajowych pertraktacjach odnośnie ceny, którą
udało nam się zbić z 400 do 260 dolarów za naszą czwórkę, wszystko było ustalone. W cenę
wliczony był przewodnik, transport, jedzenie i „załatwienie” wszystkiego z żołnierzami. Mieli-
śmy ruszyć o świcie następnego dnia i tak też się stało.

O siódmej byliśmy już gotowi do drogi i pod hotelem czekaliśmy na przewodnika, który
jeszcze załatwiał transport. Pogoda była piękna i wydawało się, że teraz już jedyną rzeczą, którą
trzeba pokonać by wejść na szczyt będzie własna słabość.

Starą ciężarówką dotarliśmy do podnóża Góry, poddając się po drodze kontroli jednego patrolu
i chowając się do kanału przed drugim. Wędrówka na szczyt, która zajęła nam niecałe trzy dni nie
jest czymś , co można by opisywać w fascynujący i ciekawy sposób. Jest raczej monotonna.
Wierzchołek, który przez cały czas ma się przed oczami, przybliża się bardzo powoli, a jedną z
niewielu zmieniających się rzeczy jest temperatura przechodząca od czterdziestostopniowego upa-
łu na dole do całkiem ostrego mrozu na szczycie.

Trudy pierwszego dnia umilił nam pobyt w wiosce naszego przewodnika. Wioska może nie
jest tu najlepszym okreś leniem. Trzy namioty, kamienna zagroda, owce, psy pasterskie i powsze-
dni widok ośnieżonego szczytu są dla mieszkających tu ludzi zarazem codziennością i całym ich
światem. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Długą chwilę spędziliśmy w jednym z namiotów
popijając herbatę i częstując się czymś na kształt naszych naleśników, a do tego prawdziwym
owczym serem. Aż trudno było się zebrać żeby iść dalej.

Pierwszy obóz rozbiliśmy na zielonej trawce, pośród gładkich, ciepłych kamieni dawno temu
wyplutych przez wulkan i po spokojnej nocy z rana mogliśmy ruszyć dalej. Im wyżej wchodzi-
liśmy, tym bardziej przekonywaliśmy się, że jednak choroba wysokościowa istnieje, tak że pod
koniec drugiego dnia, który zakończyliśmy na wysokości około 4200 m., chyba wszyscy szliśmy
już nieco chwiejnym krokiem. Po rozbiciu namiotów zalegliśmy w nich na dobre.

Godzina wyjścia na szczyt została zaplanowana na trzecią w nocy i trzeba było odpocząć i
dobrze się wyspać . Przez całą noc padał drobny deszcz. Wstaliśmy o umówionej godzinie. Było
mglisto i wiał silny wiatr. Do końca nie wiedzieliśmy czy pójdziemy. W końcu, z latarkami w
rękach, powoli ruszyliśmy pod górę. Szło mi się ciężko i z każdym metrem coraz gorzej. Gdzieś w

MIKO£AJKI
£EMKOWSKIE

30.11 - 1.12.2002 Lachowice
Mikołajki Łemkowskie zorganizowane zo-

stały w tym roku wyjątkowo w Andrzejki, a po-
nadto we współpracy z Bielskim Stowarzysze-
niem „Olszówka”. Oto relacja Bartka Cisow-
skiego z tej imprezy.

Impreza bardzo się udała i ludzie wyjechali
z chatki (mam nadzieję) wzbogaceni choć tro-
chę kulturą Łemków. Z soboty na niedzielę no-
cowało w chatce prawie 70 osób. Był kurs
SKPB Lublin z trzema przewodnikami (koń-
czyli kilkudniową trasę po Beskidach Zacho-
dnich); było Stowarzyszenie ,,Olszówka' ' na
czele z Justyną i Jackiem (znanym jako „Zary-
ba”), był nasz kurs przyprowadzony z Mędra-
lowej przez Daniela Węcla i Lexa, były cztery
Rysiątka pod wodzą Radka, byli półprzewo-
dnicy Gabrysia, Tusia i Żyraf oraz Pieczu (z
przyległością), z przewodników byli jeszcze:
Tereska z Bielska, Bystry, niestrudzony Ma-
ciek Siudut, dziewczyna z SKPB Katowice.
Poza tym były pojedyncze osoby z Krakowa,
Poznania (AKG ,,Halny''), Strumienia, ze Ślą-
ska i z innych miejscowości. Impreza w skrócie
przebiegła mniej więcej tak:

Około 20 zaczęliśmy krótkim wprowadze-
niem na temat Łemków. Potem Radek pokazał
swoje przezrocza z Beskidu Niskiego i wpro-
wadził w klimat imprezy... Następnie piosenki
po polsku związane z Łemkowszczyzną prze-
platane wierszami Harasymowicza. Wszystko
przy świetle świec. Później przybliżyłem lu-
dziom kilka zagadnień związanych z budow-
nictwem cerkiewnym pokazując plon paź-
dziernikowej autokarówki po Łemkowszczy-
źnie. Następnie łącznik między częścią ,,pol-
ską' ' śpiewania, a łemkowskimi piosenkami w
postaci ,,Ballady o św. Mikołaju''... Radek opo-
wiedział trochę o języku łemkowskim i kilka
osób odczytało wiersze po łemkowsku (nie-
które z tłumaczeniami polskimi). Po wierszach
przyszedł czas na wspólne łemkowskie śpie-
wanie. 12 pieśni, które znajdą się w śpiewniku
łemkowskim, zostało przygotowane w trans-
krypcji ,,uproszczonej' ' i to pomogło ludziom

włączyć się we wspólny śpiew. I udało się. Przed każdą pieśnią Maciek Siudut objaśniał sens słów
i zgodnie stwierdzono, że teksty piosenek zostały napisane pod Maćka... Śpiewanie łemkowskie
zamknął pokaz przezroczy Jacka Zachary z beskidzkich wędrówek. A potem śpiewanie przecią-
gnęło się długo w noc... Dziękuję wszystkim za udział i tym wszystkim, którzy pomogli uświetnić
imprezę.

kruczek

... cd str. 2
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TO BÊDZIE

4 7-8.12 MIŚ  – czyli Mikołajkowa Impreza
Śpiewana u Żab na Roli Staszkowej. Było ok.
30 osób.
4 13-15.12 wyjazd kursu i Rysi w B. Mały
4 17.12 Wigilia kołowa na zebraniu
4 21-22.12 50-tka Norberta Gacki w Zaol-
ziance zgromadziła ok. 100 osobowe grono
Watrowców, ale też Harnasi. Prócz Redakcji
byli np.: Żaby, Raketa, Milimetr, Jasiu Madey,
Jacek Piec, Dzida, Rysiek Białecki, Klucha,
Wiewiór, Franek Drewniok, Jurek Jasiczek,
Karol i Gosia Labusowie. Była orkiestra Hucul-
ska, slajdy z życia jubilata, masę przeróżnych
prezentów oraz niezmierzone ilości jadła wsze-
lakiego i napitków. Milimetr stwierdził, że takie
jubileusze mogą przejąć funkcje pełnione do-
tychczas przez oficjalne „lecia” klubów takich
jak Watra czy SKPG.
4 21-22.12 na bacowaniu przedświątecznym
zjawiły się tylko 2 osoby – Łysy i Maciek Bo-
gucki. Pozostali zapowiadający się bacownicy
bądź to zaniemogli, bądź wymiękli.
4 31.12 Sylwestra Harnasie spędzali w kilku
podgrupach. Najliczniejsza bawiła się w chatce
w Lachowicach – relacja z imprezy obok.
Na Roli u Żaby spotkała się natomiast dawna
WGB czyli rodziny Jacka i Ewy Zielańskich
(Krokodyli), Marka i Gosi Franke (Mareczka i
Myszy), oraz Witka Wolnego (WW), w sumie
z 9 -tką dzieci. Żaba twierdzi że widok na Tatry
był taki, że można było dostrzec podpory ko-
lejki na Łomnicę i to zarówno przed jak i po
imprezie.
Grupa młodszych Harnasi (Mateusz, Prze-
mek, Lex, Daniel oraz Marcin Janik), półprze-
wodników (Sekwoja, Dorotka) i exkursantów
bawiła się natomiast w chałupie jednej z byłych
kursantek w dol. Radeckiego Potoku.
4 6.01 wernisaż wystawy fotografii Kuby
Siuduta w Mł. Centr. Kultury. w Andrychowie.

plecaku zapodziała mi się jedna rękawiczka, więc szedłem ze skarpetami na rękach. Widoczność
nie przekraczała 30 metrów i o wymarzonym widoku na Erewan nawet nie było mowy. W końcu
dotarliśmy na szczyt.

Każdy, kto chociaż raz podjął wyzwanie rzucane mu przez góry, zna to uczucie. Radość
przytłumiła zmęczenie i potworne zimno. Michał niczym w amoku robił zdjęcie za zdjęciem, żeby
mieć  pewność, że chociaż jedno mu wyjdzie. Magda z Tomkiem i całą resztą owinęli się flagą i
pozowali pomimo mrozu i wiatru, który nie dawał ustać na nogach. Osiągnęliśmy cel i cała reszta
naszego wyjazdu miała być już tylko dodatkiem do Araratu.

Maciej Ogórek

PLAN IMPREZ RADY KOŁA
¯ 14.01 zebranie Koła – Etiopia, prelekcja
Jarka Jeziorskiego „Kury”.
¯ 18.02 zawody ski-tourowe o puchar Pilska
organizowane przez klub "Kandahar".
¯ 8-9.02 Bal Rewizyjny organizowany
przez Komisję Rewizyjną na Koziej Górze.
¯ 11.02 Katarzynki zamiast Walentynek.
¯ 22-23.02 Blachowanie, prawdopodobnie
w Schronisku Młodzieżowym w Lanckoronie.
¯ 8-9.03 Kwadratlon organizowany razem z
SKPB K-ce w ich chałupie pod Szyrokim
Wierchem (pasmo graniczne nad dol. Krężelki).
¯ 22-23.03 Rajd na Powitanie Wiosny.
¯ 12-13.04 PolUŚ Rajd studentów Politechni-
ki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.
¯ 26-27.04 Weekend remontowy w chatce.
¯ 13.05 Majówka na zamku w Chudowie.
¯ 14-15.06 Podsumowanie Półrocza. By
zminimalizować „bicie piany” połączone z we-
ekendem remontowym w chatce.
¯ 27-28.09 ERG Kolejowy w Sudetach.
¯ 4-5.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem”.
¯ 18-19.10 Rajd „Studenci górom”.
¯ 25.11Walne Zebranie.
UWAGA! Terminy imprez mogą ulec zmianie.

CHATKOWE WIEŒCI
„No, i jest wreszcie nowe pokrycie dachu

drewutni. Robił to m.in. jak sama nazwa wska-
zuje – Nowy. Podobno Nowy w ogóle jest do-
bry w kryciu ... dachów.”

Ponadto wykonano ostatnio w chatce wiele
drobnych, ale istotnych robót. Lex wykonał
nowe klamki i zamknięcia drzwi wewnętrz-
nych, Maciek i J.Mroczek wykonali wieszaki
na ubrania do sieni i innych pomieszczeń, Pie-
czu zainstalował oświetlenie Lodówki, wyczy-
szczono i ponaprawiano przed zimą okna.
Maciek z Pieczem i Lexem wyczyścili też szli-
fierką kolejne ściany w kuchni.

NOWA RADA - czyli królewna Œnie¿ka i 6 krasnoludków
Przemuœ Bartuœ Rado Jarek Zbyszko Maæko

KOLEJNE pH  W
DRODZE

Urodzaj na kołowe dzieci
trwa. Niedawno (11.12.2002)
szczęśliwym tatusiem córki Joan-
ny został Tomek Dygała, infor-
mowaliśmy też o Kolczastym Je-
żątku (nadal w drodze). Nato-
miast na Wigilli Kołowej Iza i Le-
szek ogłosili, że w drodze jest też
Smoczątko. Leszek jest jak na ra-
zie wieloletnim kursantem w
SKPB Katowice, a który kurs i
kiedy ukończy – zobaczymy.

Na MIŚ-iu reprezentowane były różne nurty poezji śpiewanej

OG£OSZENIE
Mamy do sprzedania buty narciarskie, zja-

zdowe po Oli używane 2 sezony, w bardzo
dobrym stanie. Parametry:
Typ: Dachstein pro 77
Rozmiar: 26,5
Kolor: biały z czarnymi dodatkami, kapeć w
środku w fioletowo- czarną kratkę.
l 4 klamry z tzw. mikroregulacją + pasek na
rzepa u góry,
l blokowanie i odblokowywanie cholewki
(dla łatwiejszego chodzenia) – ale uwaga, nie
jest to but turowy i stopień swobody cholewki
jest niewielki.
l śruba regulująca kąt nachylenia cholewki
l regulacja nachylenia bocznego cholewki - to
się chyba jakoś nazywa, ale nie wiem jak.
Cena: ok. 300 zł

Jacek Ginter

SPROSTOWANIE
Redakcja pragnie oficjalnie przeprosić za

błędną pisownię nazwiska kol. Jasia Madeya -
(koniecznie przez "y") popełnioną w Harna-
siu 16 na str. 113 w artykule "Mój pierwszy
rajd" i obiecuje poprawę.
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Fot.Nowy

SUKCES WYDAWNICZY
Po wielu latach pracy, starań i oczekiwania

ukazał się nakładem wydawnictwa PTTK
„Kraj” przewodnik Basi Zygmańskiej „Góry
Choczańskie”. Wydawnictwo ilustrowane ry-
sunkami autorki oraz zdjęciami kołowych kole-
gów liczy ponad 200 stron i jest do nabycia w
promocyjnej cenie u Basi. Można prosić o de-
dykację !



Z£OTE MY ŒLI

Fot. J.Ginter

AKCJA RURA
Lachowice 25-27.09.2002

WIELKIE LACHOWICKIE PÊTLE
22-24.11.2002

Otóż w piątek miała przyjechać na chatkę aby obchodzić  swoje 18-te urodziny ładniutka
exkursantka Ika wraz z rodziną i całym koniecznym na imprezę apanażem. Zapowiadała, że będzie
w chatce około 14. Duże było moje zdziwienie gdy przychodząc o 19:30 do chatki (z Magdą,
Frajdą i Anią) zastałem drzwi zamknięte na cztery spusty i przysypiających na ganku moich
dwóch obozowiczów sprzed roku.

Pozyskałem klucze do niebieskiego od sąsiada, otworzyłem chatkę, uwędziłem kuchnię wraz z
miłym towarzystwem. O tym wędzeniu można by napisać osobną instrukcję do Instrukcji Obs ługi
Chatki ponieważ dym wygnał wszystkich (łącznie z Frajdą) z chałupy. Dymu było tyle, że
wbiegając do kuchni nie było widać pieca. Ale dlaczego zrobiłem taką zadymę, to już teraz nieistot-
ne.

W każdym bądź razie w chatce zaczęli pojawiać  się turyści (trójka z Krakowa), potem Nowy
z Grażyną i ich pierwszym dzieckiem (??), a solenizantki z kluczami do chatki ani widu ani słychu.

Już się pogodziłem, że nie będzie wstępu do kierownika, drewutni i szopy, gdy po 23 przy-
szedł sąsiad z informacją, że dzwoniła do niego dziewczyna, która nie umie trafić do chatki i że
prosi o pomoc. Będzie czekała w białym Oplu koło Leśniczówki. Cóż było zrobić, założyłem
filcaki i poszedłem z moimi ex-obozowiczami (ex od extra) na dół. Oczywiście pod leśniczówką ich
nie było, ale tak gdzieś około wpół do pierwszej znalazłem samochód z Iką, jej facetem, bratem,
mamą i przyjacielem rodziny. Wszyscy  miny mieli nieszczególnie radosne bo ...

Wyjechali z Gliwic około 13 i w Koszarawie byli po 15. Tak jak im Radek wytłumaczył
dojechali do Koszarawy Jałowiec, wjechali na przełęcz Cichą. Wyładowali górę żarcia (Opel Astra
kombi to naprawdę pojemne auto). Czego tam nie było! 4 duże plecaki z napojami, szynkami,
słoikami smalcu, żurkiem, mydłem i powidłem, ogromne chleby weselne garnki z bigosem, serem
tartym no i kartony z alkoholami – dwójniakiem, czwórniakiem i Sangrią. Jednym słowem żarcie dla
30 nastolatków, których się Ika spodziewała oraz dla spodziewanych, ale niepoliczalnych poten-
cjalnych innych gości chatki.

Załadowali więc 1/2 tych pyszności sobie na plecy i do każdej ręki po reklamówce lub dwie.
Zamknęli samochód i z Cichej poszli ... na Jałowiec Na początku wszystko im z mapką i opisem
radkowym pasowało, ale jakoś tak dziwnie pod górę było i to dosyć stromo zamiast płasko jak
miało być. Ale widocznie to oni nie są wprawnymi turystami więc szli dalej i tak pierwszą godzinę,
potem drugą.

Trzeba im przyznać, że nie poddali się zbyt szybko. Nawet słabiutka kondycja mamy Iki i jej
KOZACZKI NA OBCASIE oraz fakt, że na całą piątkę mieli tylko JEDNĄ latareczkę i to taką
miniaturkę na 2 paluszki, nie zmiękczyła od razu ich silnej woli dotarcia do chatki. Niestety w
pewnym momencie psycha im siadła bo nigdzie nie było tego cholernego czerwonego szlaku
chatkowego (na Jałowiec od Cichej wiedzie ciągle stara wersja chatkowego). Więc co jakiś czas
zrzucali plecaki, zostawiali wszystkie torby, siatki, szmatki, garnczki i ruszali tyralierą w promie-
niu 500 m od miejsca w którym byli na poszukiwanie szlaku. Oczywiście nic nie znajdowali. I tak
kluczyli gdzieś pod Jałowcem przez bite cztery godziny aż zdecydowali się wrócić  do samocho-
du. Więc zeszli na dół do Koszarawy (Jałowiec) skąd powrót do auta zajął im kolejną godzinę.

Ponieważ nie mieli ŻADNEJ mapy !!!!!
(poza schemacikiem od Radka) postanowili
podjechać do Koszarawy i tam zapytać o dro-
gę. Dojechali pod koszarawski kościół, zapyta-
li jakiegoś miejscowego o dojście do chatki i ten
im bardzo uprzejmie wskazał kierunek.

Tak więc już w wyśmienitych nastrojach
znowu wypakowali pół samochodu (choć
zmęczenie zrobiło swoje i było tych rzeczy
tym razem trochę mniej niż na Cichej) i ruszyli
pod górę. Mniej więcej po godzinie żmudnego
podchodzenia nie mieli już kompletnie siły,
więc przyjaciel rodziny (chyba pan Andrzej)
jako najsilniejszy zostawił resztę i sam poszedł
do chatki po ewentualnych pomocników.

Gdy wreszcie dotarł na miejsce bardzo się
ucieszył na widok dwóch silnych facetów, ale
wkrótce nastąpiło obopólne zdziwienie. Chat-
kowicze zdziwili się na wieść o tym, że miała tu
być rezerwacja chaty na urodziny. A pan An-
drzej, że to Chatka na Lasku !!! Bardzo mu wte-
dy musiała zrzednąć mina. Pewnie nie mniej
niż reszcie, do której wkrótce zszedł wraz z
chatkowiczami, którzy pomogli znieść z po-
wrotem do Koszarawy cały obszerny bagaż.
Na pożegnanie wytłumaczyli jak dojechać do
Lachowic i wrócili do chatki. A nasi niedoszli
imprezowicze poszli po rozum do głowy i ja-
dąc do Lachowic skontaktowali się z Radkiem,
który właśnie bawił się na Piosturze. Radek po-
dał  im telefon do naszego sąsiada pana Leszka,
a ten wezwał na ratunek nas.

Tak to streścili mi w drodze na płaj swoją
odyseję lachowicką. Z płaju nie byliśmy w sta-
nie przytargać wszystkiego co stanowiło ich
bagaż imprezowy więc wraz z Nowym, Now-
szym i moim obozowiczem musieliśmy zrobić
drugi kurs.

Oni sami mogą się wypowiedzieć  co musie-
li czuć nasi bohaterowie poznając niezbyt kra-
joznawczo okolice dwóch chatek. Ika z mamą
zgodnie stwierdziły, że warto było. A warto
było, bo wszyscy byli zadowoleni. Imprezo-
wiecze, bo im się podobało. Mama Iki bo
wszystko wypaliło. Ika, bo mama jej udowo-
dniła, że z wysokim ciśnieniem, płytkim odde-
chem palacza i kozaczkach na obcasie dla
córeczki przejdzie nawet przez Jałowiec :-) Ja
wraz z całą ekipą, która przyjechała ze mną, bo
zostaliśmy zaproszeni na imprezkę i darmową
wyżerkę – pycha.

Nowy z Grażyną i Nowszym, bo po po-
wrocie z sobotniego koncertu mogli spałaszo-
wać pół słoika przesmacznego smalczyku do-
mowej roboty. Drugą połowę i jeszcze jeden
ofiarowany słoik wraz z „weselnym” chlebem
skonsumowaliśmy w niedzielę.

Artur „Łysy” Olchawa

„Gitary jak są nienastrojone,
to przynajmniej słychać, że są
trzy” – zauważył Waldek Żabowy na
MIŚ-u

***
„Gdybym miał godność, to

bym z głodu umarł” – odrzekł Kuba
Siudut przy jedzeniu fondü w chatce w
Nowy Rok.
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SYLWESTER W LACHOWICACH
30-31.12.2002

Już po raz drugi chatka w Lachowicach była miejscem sylwestrowej zabawy Harnasi. Począt-
kowo zapowiadało się nie za wiele osób i wyznaczony na 30 do 40 osób limit do Wigilii Kołowej
nie został przekroczony. Jednak jak to zwykle bywa, tuż przed imprezą lista osiągnęła długość 50
osób i została przez Maćka definitywnie zamknięta. Kolczasta została szefową kuchni i wyzna-
czyła jadłospis, którego zawartość (co do ilości) niektórych uczestników co nieco przeraziła, w
związku z czym obowiązkowe racje zostały ostatecznie zredukowane.

Redakcja dotarła do chałupy wraz z Mrocz-
kami w niedzielne deszczowe – o zgrozo – popo-
łudnie. Ilość bagaży zmusiła nas do wykonania
powtórnego kursu do samochodu.

W poniedziałek lało jeszcze gorzej, a topnieją-
ce resztki śniegu nie wyglądały malowniczo i syl-
westrowo. Nie zrażone tym nasze pociechy upar-
ły się, aby zrealizować  samodzielną wycieczkę
na Jałowiec. Wyruszyli w piątkę – Ola, Magda,
Michał Zygmański oraz Ania i Arek Mroczek.
Młodzież wykonała pętelkę przez Jałowiec,
Opaczne, Stryszawę i Solnisko i wróciła równie
mokra co zadowolona z samodzielnej wyprawy.

Wieczorem odbył się wstęp do Sylwestra,
czyli podwójne urodziny Redakcji i Zygi Rysia. Okazuje się, że urodziliśmy się dokładnie tego
samego dnia, miesiąca i roku. Były slajdy z życia Redakcji, ciasta, wina oraz trwające do późnej
nocy śpiewy, a nawet tańce przy gitarze. Nie zabrakło hitów z różnych czasów oraz szufladek,
nawet takich jak "Lenin" czy "Ruskij rock and roll". Redakcję wspomagała w graniu Kasia Buźko-
wa oraz znajoma Tuśki – Bożena. Impreza była chyba udana, gdyż niektórzy zaniepokoili się
nawet, że Sylwester może nie wypaść tak dobrze.

Późnym wieczorem nastąpiły natomiast po-
zytywne i dość radykalne zmiany w pogodzie.
Zrobiło się mroźno i zaczął prószyć śnieg. Rano
31 było go już z 10 cm., a temperatura spadła do
ok. -14 o. W kilka osób zrobiliśmy spacer na Sol-
nisko, a potem nastąpiły przygotowania do im-
prezy. Dziewczyny pracowicie plotły bibułkowe
łańcuchy, dotarły też kolumny przytaszczone
przez Maćka, kroiły się wędliny, sery, ciasta,
ogóreczki, koreczki, ś ledziki itd. itp. Przygrzewa-
ły się gary kapusty ze schabem i bigosu. Przygo-
towano też i wstępnie rozpalono ognisko.

Pewnym problemem organizacyjnym okaza-
ła się liczba ludzi. Do chatki dotarły bowiem również osoby nie zgłoszone wcześniej na listę, a
istniało niezerowe prawdopodobieństwo, że takich przypadków będzie więcej. Wiadomo zaś , że
chatka nie jest z gumy i aby zapewnić wszystkim możliwość dobrej zabawy w taki wieczór jak
Sylwester ilość uczestników musi być  rozsądna.

Trudno było znaleźć dobre rozwiązanie tej sytuacji. Z jednej strony trudno wypraszać kogo-
kolwiek, szczególnie naszych przyjaciół, z drugiej trzeba uszanować tych, którzy dopełnili wcze-
śniej wszelkich zapowiedzianych reguł i spodziewali się, że organizatorzy oraz inni koledzy też
będą je respektować, aby zapewnić warunki do dobrej zabawy i wypoczynku. Padały różne
pomysły łącznie z komercyjną zaporową ceną oraz zsyłką do „niebieskiego”. Na szczęście sytu-
acja rozwiązała się sama, gdyż część zapisanych osób nie przybyła, a i niezapowiedzianych gości
było raptem kilka sztuk.

Właściwa impreza rozpoczęła się ok. 21.00
od dopuszczenia do stołów. Potem włączono mu-
zykę i rozpoczęły się tańce. Stroje były dowolne
począwszy od turystycznych, skończywszy na
balowych kreacjach. Bystry wystąpił np. w T-
shircie z pokaźnym wywietrznikiem na plecach.
Jednocześnie w kuchni dyskutowano, wspomina-
no wyjazdy do Bułgarii (to Nowy) i próbowano
różnych roczników win reńskich, mozelskich i
innych.

Ok. 2330 zaczęliśmy rozpalać ognisko i przy-
gotowywać do odpalenia fajerwerki i szampany. Powoli wszyscy zgromadzili się przy ogniu pod
rozgwieżdżonym niebem, aby przywitać  Nowy Rok i złożyć sobie życzenia. Potem był mały
pokaz rakiet i innych materiałów wybuchowych, aż wreszcie mróz wygonił wszystkich z powro-
tem do chałupy. Szalone tańce i śpiewy trwały prawie do 6 rano. Na noworoczne śniadanie wsta-
liśmy koło południa. Nowy rok przywitał nas mrozem,  słońcem i błękitnym niebem. Część osób
wracała od razu do domu, ale ci którym się nie śpieszyło postanowili wykorzystać tak piękną
pogodę i wybrać się na Jałowiec. I było warto. Piękne śnieżne krajobrazy po drodze i dalekie
widoki ze szczytu były dobrym akcentem na zakończenie imprezy.

Po powrocie ok. 16.30 postanowiono je-
szcze zrobić fondü. Kilka osób zostawało w
chatce, reszta powoli wracała do domu. Trzeba
było jeszcze odśnieżyć  i zdrapać lodową sko-
rupę z samochodu, a potem faktycznie powoli,
bo na drogach aż do Wadowic panowała
„szklanka” ruszyć w drogę powrotną.

Impreza była zatem udana i chyba wszy-
scy wrócili zadowoleni. Co ważne i ciekawe na
imprezie bawiły się wspólnie i zgodnie różne
pokolenia – od 13 - 16 letnich pH poprzez kur-
santów i półprzewodników, przedstawicieli
młodzieży przewodnickiej, aż do średniego i
średnio starszego pokolenia Harnasi. A kon-
kretnie (wg kolejności zapisów): 1. MSiudut 2.
Kuba Siudut 3. Jacek Ginter 4. Jola Ginter 5.
Ola od Ginterów 6. Magda (kuzynka od Ginte-
rów) 7. Kolczasta 8. Jeż Maruda 9. Kasia Buź-
kowa 10. Buźka 11. Nowy 12. Grażyna od
Nowego 13. Jola Wolińska 14. Bystry 15. Kaś-
ka od Bystrego 16. Bogna Booba 17. Pizzek od
Booby 18. Pieczu 19. Magda od Piecza 20.
Żyraf półprzew. 21. Tuśka od Żyrafa pół-
przew. 22. Basia Jelon 23. Michał od Jelona 24.
Maciek od Jelona 25. Wiewiórka 26. Szczepan
27. Hippencja (siostra Wiewiórki) 28. Gabry-
sia 1/2przew. 29. Rafał Szalonek 30. Ela Pi-
szanka od Szalonka 31. Bożenka od Tuśki 32.
Ludka od Tuśki  33. Aśka Sosna 34, 35 znajomi
Aśki 36. Ewa Wajs 37. Magda od Ewy 38. Ja-
nusz Mroczek 39. Alina Mroczek 40. Ania od
Mroczków 41. Arek od Mroczków 42. Magda
I kursantka 43. Magda II kursantka 44. Iza
(Smok) 45. Leszek od Izy 46. Ania Siudut
47. Tomek Babski 48, 49 znajomi Bystrego 50,
51 znajomi od Buźki. W sumie 15 harnasi, 13
krewnych harnasi, 4 półprzewodników, 2 kur-
santów, 17 znajomych.

Redakcja

Wszelkiej pomyślności w Nowym, 2003 roku
życzy Redakcja

£YSEGO REMONTOWE
OPOWIEŒCI Z„WYSZALNI”

A ja w miniony weekend oprócz OBO-
WIĄZKOWEJ :-( pracy zarobkowej musiałem
jeszcze remontować  łazienkę :-(((((((

Ale dopiero dzisiaj się max. wkurzyłem
@!#%$&(*&!$#%!$#%, ponieważ wczoraj
chciałem sobie troszkę pofugować.

Tak na próbę, bo robiłem to pierwszy raz,
więc wziąłem się za mieszanie fugi. Ale o zgro-
zo!!!!

Wpadłem na "genialny" pomysł, że jak
rozrobię CAŁE opakowanie, to najłatwiej mi
będzie odmierzyć  proporcje.  Wszak 1 opako-
wanie + 3 szklanki wody = zalecana przez pro-
ducenta mega super ładna fuga.

Szkoda tylko, że opakowanie miało 3 kg i
po rozmieszaniu wyszło mi z tego CAŁE
CHOLERNE RUSKIE METALOWE WIA-
DRO podobno mega super ładnej przygotowa-
nej zgodnie z zaleceniami producenta FUGI.

No i fugowałem. Do 3 rano !
@#@$$%&^^%%^$ ...

Dobrze, że nie wziąłem opakowania 5 kg
bo chyba jeszcze bym fugował :-(((((((

PaPa
Łysy
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MKTA RYŒ
Od jakiegoś  czasu za-

stanawiano się w Kole nad
„zago s po d arowaniem”
młodych, którzy jeszcze nie
nadają się na kursantów, a szko-
da, by ich pasja górskich wędrówek wypaliła
się przed dojściem do odpowiedniego wieku.
Dzieci Harnasi powoli dorastały, pojawiła się
pogłoska o podniesieniu wieku przewodnickie-
go z 18 do 21 lat, jakoś nie udawało się zorgani-
zować sensownego Klubu Sympatyka SKPG...
W naszym zreanimowanym Oddziale Uczel-
nianym debatowaliśmy nad utworzeniem no-
wych klubów, między innymi właśnie mło-
dzieżowego...

Kolejnym impulsem do przemyśleń była
możliwość złożenia wniosku o dotację na
przedsięwzięcie „Młodzi dla młodych”. Trze-
ba było znaleźć grupę 8 osób do 23 roku życia,
którzy maja coś do zaproponowania młod-
szym od siebie. Szybko zmontowano projekt
młodzieżowego klubu turystycznego przy OU
PTTK, a jako inicjatorów wskazano Kiciusia i
Zdziwionego. Trzeba przyznać, że chłopcy
dołożyli wszelkich starań, by wniosek spełniał
założenia, ale... dotacji w tym roku nie przy-
znano...

Ostatecznym gwoździem do ... przepra-
szam ... bodźcem był obóz Jelona w Małej Fa-
trze, a właściwie jego uczestnicy, którzy pod
wodzą Michała Zygmańskiego nieomal zażą-
dali organizacji klubu.

Ze strony OU PTTK była pełna wola zało-
żenia Młodzieżowego Klubu Turystyki Ak-
tywnej, a że ja miałem już jakieś doświadczenie
i trochę wolnego czasu (kończył się czwarty
mój kurs przewodnicki...), to podjąłem się
czynności położniczych. Salę udało się zała-
twić  w Gliwickim Centrum Organizacji Poza-
rządowych na Jagiellońskiej i to całkiem za fri-
ko (dzięki władzom miasta z Prezydentem na
czele!). Co prawda spotkania mogły się odby-
wać co drugi czwartek, a naszymi współtowa-
rzyszami okazało się przemiłe straszne... prze-
praszam... starsze towarzystwo, które urzą-
dzało za każdym razem potańcówki przy zde-
cydowanie za głośnej muzyce, ale co tam...

Oczywiście od początku zdawałem sobie
sprawę, że trzonem Klubu, dla którego znala-
złem całkiem sympatyczną nazwę Ryś (tylko
Ola narzekała, że Ryś to za krótko, że może

„Latający Ryś”, albo co...) będą pH, czyli potomkowie Harnasi. Na pierwszym wyjeździe w
październiku pojawiło się 7 osób. To nie było źle... Pojechaliśmy na Baranią Górę, zwiedzając
dolinę Zimnika, rezerwat „Kuźnie” z jaskinią Chłodną, źródła Białej Wisełki, a następnego dnia
Gańczorkę (słynna jaskinia padła jak zawsze po przejściu paru syfonów, zacisków i studni...) i
Jasiczkowe Turnie. W ogóle, to Rysie miały wolny poniedziałek z okazji Dnia Nauczyciela i
KAZAŁY mi wziąć urlop... No i wziąłem. Pogoda była fantastyczna, bo wszystko było w lodzie,
drzewa, trawy, a nawet kamienie na ścieżce. Przysparzało to nie tylko niespotykanych widoków,
ale i wielu niespodzianych doznań ślizgawkowych. Ale się podobało!...

Pora przedstawić obiecujący narybek. Z pH są tu pociechy: Zygmańskich, Siudów, Michnoli,
Ginterów, zaproszono też młode Antoników, Siudutów, Sochów i Turlejów (należą do PTTK w
naszym oddziale). To nie koniec harnasiowych koligacji: jest grupa z obozu Jelona, są też wycho-
wankowie szkolni [...]Marka i Kolczastej, no a reszta to na razie ich koledzy i koleżanki – jest tego
z dwadzieścia osób.

Na spotkaniach oglądamy slajdy, gadamy o przyrodzie i górach, i w ogóle o turystyce aktyw-
nej, śpiewamy z gitarą. Ale największe emocje wzbudziły projekty odznak. Wymyśliłem cztery
stopnie w MKTA – Młody, Kot, Traper i Animator – tak, aby pasowało do skrótu. Sama odznaka
miała być odciskiem tropu rysia na kolorowym tle. No i te cztery kolory rozpętały prawdziwą
burzę, a potem podział na frakcje rudo-bordową i niebieską, które nie chciały słyszeć o kompromi-
sie! Z trudem udało się ustalić  wersję ostateczną, ale Michał Zygmański do dziś lansuje niebieski, aż
mu zaproponowałem, żeby niebieski był dla Prezesa.

No bo któż mógł zostać Prezesem Rysiów, jak nie „Świstak”! Pod moją nieobecność, spowodo-
waną kolejną próbą otrzymania prawa do jazdy po drogach publicznych, Pieczu przeprowadził
zebranie założycielskie Klubu PTTK „Ryś”, które wyłoniło następujące władze:
Prezes: Michał „Świstak” Zygmański
Wiceprezes: Wojtek „Kudłaty” Michnol
Sekretarz: Ania Mataczyńska
Skarbnik: Krzyś Parjaszewski
Czł. ds. specj.: Michał Grabski
W Komisji Rewizyjnej zasiadają: Ola Ginter,
Krzyś „Hannibal” Siuda i Monika „Mona”
Szczyrba.

System stopni wygląda następująco: żółty,
najniższy otrzymywałoby się po trzech wyja-
zdach, szary po kolejnych pięciu, przy umiejęt-
ności orientacji w terenie, zielony – traperski – po
następnych siedmiu i zdaniu egzaminu OT, a naj-
wyższy – animatorski po zaliczeniu 25 wyja-
zdów (i chyba wtedy, to już każdy Ryś byłby Harnasiem). Na razie odznak nie ma, bo metalowe
są za drogie, a plastikowe są za duże. Szukamy nadal...

A Rysie jeżdżą na kolejne wyjazdy. Było ich już w sumie siedem. Jaskinie w Górach Sokolich
na Jurze k. Olsztyna, Gorce bacówkowe w pełni listopadowej zimy, Andrzejki łemkowskie na
Adamach, Beskid Mały, wyjazd na Rysiankę (w końcu wypada!) z diretissimą Romanki, Jaskinia
Komonieckiego ze Skalnym Miastem na Łysinie i ostatnio Jaskinia w Trzech Kopcach połączona
z narciarskimi zjazdami na Klimczoku. Cieszy też, że inni Harnasie też włączają się w prowadzenie
spotkań i wyjazdów – [...]Marek, Przemek, Nowy, Łysy, ostatnio zainteresował się MSiudut, a
nawet i Grześ Cichy wykazał chęć wyjazdu zimowego na Babią Górę...

Świstak zajął się przerobieniem strony www, którą prowizorycznie założył Pieczu, a Ania
organizuje kronikę klubową. Sami już się umawiają na lodowisko. Życie klubowe się rozwija...
Myślą już o Turnieju Wiedzy o Górach. W rozmowach pojawia się często temat kursu przewo-
dnickiego i można spodziewać się, ze sporo z Rysiów przyjdzie do Harnasi. Niektórzy z nich już
mają cięte języki, co doskonale predestynuje ich do naszego Koła...

A tak ogólnie to serce rośnie! Jak wszedłem na spotkanie, po zdanym egzaminie, zobaczyłem
zgromadzoną przy stole dużą grupę radosnych młodych ludzi słuchającą [...]Marka (a jego się
słucha wybornie!), a potem pośpiewaliśmy i też im się chciało, no to stwierdziłem, że jest dla kogo
się fatygować... Mam nadzieję, że inni Harnasie także aktywnie włączą się w wyjazdy i spotkania
rysiowe. Tylko co się stanie, jak w październiku wszyscy zapiszą się na kurs SKPG? Kto będzie
w Rysiach?? Chyba trzeba już szukać następców ...

Radeck

Prezes MKTA „Ryś”

Rysie o sobie czyli:

MIKO£AJKI £EMKOWSKIE NA ADAMACH
Do chatki w Lachowicach mieli pojechać: Radek, Ania, Natalia, Gosia, Robert i Krzysiek. W

ostatniej chwili zrezygnował Robert, tak więc piątka Rysi 29 listopada wyjechała w Beskid Ma-
kowski.

Stacja w Lachowicach nie zrobiła na nas wrażenia, ale może dlatego, że było coś około 2300 i nie
mogliśmy dokładnie poznać jej uroków. A może dlatego, że stacji nie było, a zamiast niej był duży
napis Lachowice Centrum. Mimo wszystko wyruszyliśmy w kierunku południowym i dogórko-
wym :-). Nie byłoby nic zabawnego w chodzeniu z plecakami w środku nocy, gdyby nie Radek.
Radek zabronił nam wydawania niekontrolowanych dźwięków oraz używania zelektryfikowa-
nych źródeł promieni świetlnych. Tak więc nie dziwiło nas, gdy co chwilę ktoś  się potykał, czy
wpadał na korzeń. Po około godzinie dotarliśmy do chatki (rekord trasy wynosił 18 minut, ale
Radek organizował co parę kroków minuty ciszy i wsłuchiwania się w szczekanie  psów, szmer
rzeki, szum wiatru, no i wpatrywania się w pięknie zachmurzone niebo). Zdjęliśmy plecaki i
pojedynczo udawaliśmy się na „oddział położniczo-ginekologiczny”. Po krótkiej rozmowie

... cd str. 2
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TO BY£O

TO BÊDZIE
¯ 8-9.02 Bal Rewizyjny, który miał się odbyć
w schronisku na Koziej Górze został prze-
kształcony na skutek znikomej ilości chętnych
w imprezę o luźnym charakterze. Tańce rów-
nież nie są wykluczone.
¯ 11.02 zebranie odbędzie się w gliwickim
Empiku w związku z wernisażem wystawy fo-
tografii Kuby Siuduta.
¯ 14-16.02 Przejście kondycyjne kursu
¯ 18.02 Katarzynki zamiast Walentynek –
przygotowuje Iza „Smok”.
¯ 22-23.02 Blachowanie w Schronisku Mło-
dzieżowym w Lanckoronie.
¯ 8-9.03 Kwadratlon organizowany razem z
SKPB K-ce w ich chałupie pod Szyrokim
Wierchem (pasmo graniczne nad dol. Krężelki).
¯ 15.03 zawody o Puchar Pilska w skialpini-
źmie – zaprasza Kotlet + Kandahar.
¯ 22.03 – szkolenie lawinowe organizowane
przez Kotleta prawdopodobnie w okolicach
Turbacza. Na razie w planach, zabawa w prze-
kroje, sondowanie i poszukiwanie z pipsami i
inne.
¯ 26-28.03 egzamin państwowy na trzecią
klasę Beskidów zachodnich-zachodnich. Koszt
egzaminu 190zł + koszty autokaru i noclegu.
Będzie to najprawdopodobniej jedyny egzamin
na wiosnę 2003 r. Można też będzie podnieść
swoje uprawnienia do klasy drugiej lub pierw-
szej.

4 13.01 późnym popołudniem doszczętnie
spłonęło schronisko studenckie, tzw. „Chatka
Socjologa”, stojąca na wysokości ok. 900 m
n.p.m. w paśmie Otrytu w Bieszczadach.
Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej
rozszczelnienie przewodu kominowego. Nikt
nie odniósł obrażeń.
O pożarze poinformowała policjantów z Luto-
wisk o zmroku dwudziestolatka, która przeby-
wała w chatce. Trzech jej współtowarzyszy
wyruszyło do sklepu po zakupy, ona zaś  zo-
stała pilnować, by nie wygasło w kominku.
Najprawdopodobniej dołożyła zbyt dużo do
ognia i wyszła przed budynek. Po chwili spo-
strzegła, że chatka się pali. Schronisko nie było
ubezpieczone.
Chatka powstała w 1973 r. w miejscu, gdzie
przed wojna znajdował się przysiółek Otryt
Górny. Zbudowano ją dzięki staraniom studen-
tów z Uniwersytetu Warszawskiego. Klub
Otrycki, który opiekował się chatką podjął już
postanowienie odbudowy schroniska.
4 28.01 tragiczny wypadek w Tatrach. W la-
winie, która zeszła spod szczytu Rysów zginę-
ło 7 osób – uczestników wycieczki szkolnego
klubu sportowego „Pion” z Tychów. Grupa
prowadzona była przez nauczyciela geografii,
a zarazem znanego niektórym Harnasiom
wspinacza. Wydarzenia te sprowokowały wie-
lu z nas do refleksji i dyskusji na naszym inter-
netowym forum na temat zagrożeń w górach i
naszej, przewodnickiej odpowiedzialności za
prowadzonych przez nas ludzi.
4 1.02 Zbyszek „Lekasz” Wygoda opuścił
kołową listę rankingową.

z Maćkiem (opiekunem chatki), wypiciu herbatki oraz wysłuchaniu półgodzinnego koncertu gita-
rowego Radka, poszliśmy spać do akwarium, czyli małego pomieszczenia, w którym przeważnie
się śpi. Spaniu prawie nic nie przeszkadzało (poza chrapaniem jednego z Rysi, ale nigdy nie
udowodniono którego).

Pobudka miała miejsce około godziny 1000. Potem zjedliśmy pyszne śniadanko z herbatką, a
po jedzeniu czekały nas trochę mniej przyjemne zajęcia. Najpierw Krzysiek został nauczony jak
umyć  kilogram naczyń w pięciu litrach wody (litr ciepłej i 4 litry zimnej). Potem Gosia i Natalia
ścierały podłogę w sypialni, a Ania robiła porządki w łazience (wszystko oczywiście z własnej,
nieprzymuszonej woli). Po jednych zajęciach czekały następne. Ale Rysie zgodnie doszły do
wniosku, że pojechały w góry, żeby chodzić po górach, a nie sprzątać (co było bardzo przyjemne,
aczkolwiek nudne), więc poszliśmy na 3-godzinną wędrówkę. Po drodze widzieliśmy piękny
wodospad. Ania i Krzysiek nie umieli się oprzeć i musieli dokładnie zwiedzić banior (jak dobrze,
że Radek nigdy się o tym nie dowiedział, tym bardziej, że nurt był dosyć mocny). Radek nie
dowiedział się też, że na pół godziny zboczyliśmy ze szlaku, ale w sumie to nie nasza wina – mapa
miała jakieś błędy, a szlak nie był dobrze oznakowany:-). Gdy wróciliśmy, naszym zadaniem było
zrobienie pulpy. W sumie jak na pierwszy raz, była ona dosyć zjadliwa, nawet Maciek się poczę-
stował. Ponieważ gawędy łemkowskie miały być dopiero o 2000 więc czwórka Rysi bardzo się
nudziła (była dopiero 1600). Poszliśmy więc do akwarium. Czas mijał tam miło i przyjemnie.
Rozmawialiśmy o ... życiu i w ogóle. O 1900 wyszliśmy bardzo wydoroślali....

Gawędy też były bardzo miłe i przyjemne. Z
tym, że na początku, podobno, jeden z Rysi, po
dniu pełnym wrażeń postanowił spać. Niestety,
spał za głośno i trzeba go było z bólem serca obu-
dzić . Piosenki łemkowskie jak dla nas były dosyć
monotematyczne, ale piękne. Mówiły o tym, że
naród Łemków był bardzo towarzyski i dużo cza-
su poświęcał rozmawianiu i biesiadowaniu (czę-
sto rozmawiały ze sobą osoby odmiennej płci,
np. Waniczka z Haniczkom). W przerwach mię-
dzy śpiewaniem, były pokazy slajdów. Najbar-
dziej podobały nam się te z Kaukazu. Około go-
dziny 2333 i 14 s. poszliśmy do akwarium
i znowu rozmawialiśmy (jak zwykle o życiu). O

200 przyszedł Radek i przerwał rozmowy, gdyż uważał, że jest już wystarczająco późno, żeby
spać  (po półgodzinnej dyskusji doszliśmy do porozumienia).

Pierwszy dzień grudnia zaczął się bardzo przyjemnie. Pyszne śniadanko, szybkie zmywanko
i znowu rozmowy w akwarium. Gdy nadeszła godzina 1200, zaczęliśmy się pakować, a już o 1300

schodziliśmy niebieskim szlakiem do stacji. W Żywcu zjedliśmy lunch w lokalu o nazwie „Pirami-
da”. Krzysiek udowodnił wszystkim, że można zjeść  cztery plasterki cytryny, a potem trzy sa-
szetki cukru i przeżyć. Pociąg do Katowic (hurra!! jedna przesiadka mniej) odjeżdżał, z nami na
szczęście, z peronu nr 3. Stacja w Gliwicach została zdobyta o 1802. I tym samym skończyła się
nasza wędrówka. Tata Natalii był jeszcze na tyle uprzejmy, że podwiózł Rysi pod ich domy.
Wszyscy wrócili więc cali i zdrowi – jak zawsze zresztą.

Krzysiek Parjaszewski

Rysie na szlaku

AKCJA LATO - JAKA BÊDZIE
Na zebraniu 21.01 odbyła się dyskusja na temat kształtu i koncepcji tegorocznej Akcji Lato.

Zorganizowania Akcji podjęli się – podpuszczeni nieco jeszcze jesienią – Nowy i Kotlet. „Z
ramienia” Rady za AL ma być odpowiedzialny Przemek Padoł. Dyskusją bardzo sprawnie zarzą-
dzał Nowy. Generalnie, zmiany w stosunku do ostatnich lat zmierzają do powrotu – przynajmniej
częściowo – do dawnego sposobu przygotowania Akcji.

Mamutom należy się w tym miejscu wyjaśnienie, iż w kilku ostatnich latach tworzenie oferty
polegało na zbieraniu informacji od przewodników kto, gdzie i kiedy chce poprowadzić obóz.
Program też ustalany był przez prowadzących. Oferta składała się zatem z obozów autorskich i nie
była praktycznie przez nikogo koordynowana. Wynikało to głównie z lęku o brak chętnych do
prowadzenia obozów. Taki system gwarantował umieszczenie w ofercie tylko takich obozów, które
mają z definicji prowadzącego, zdejmował też z organizatorów obowiązek ułożenia programu.
Wadą było zbyt późne skierowanie oferty do klientów, częste powtarzanie się obozów w tych
samych rejonach i o tym samym charakterze, oraz konieczność odwołania obozu z powodu nagłej
rezygnacji prowadzącego z różnych przyczyn losowych. Eliminowało to też tych Harnasi, którzy
nie bardzo mieli czas i ochotę na wymyślanie programu, a może poprowadziliby coś „gotowego”.

Obecnie padły propozycje, aby stworzyć najpierw listę obozów w różnych rejonach kraju i
zagranicy, o różnym charakterze – a więc zarówno wędrowne jak i bazowe. Postanowiono też
skierować konkretne obozy, do konkretnych grup wiekowych – np. obozy w Polskich Beskidach
głównie dla licealistów, obozy trudniejsze, np. Ukraina czy Rumunia głównie dla studentów. Spory
nacisk położono na to, aby dokładnie sformułować w informatorach i na plakatach jaki charakter ma
dany obóz i jakie są wymagania w stosunku do uczestników.

Dopuszczono możliwość włączenia do oferty obozów „autorskich”, ale prawo ich prowadze-
nia mieliby tylko bardziej doświadczeni i sprawdzeni przewodnicy, a zaproponowany program
musiałby się mieścić w ogólnej koncepcji oferty.

Obecnie trwa internetowa debata na liście dyskusyjnej na ten temat. Planowane są też kolejne
spotkania zespołu organizacyjnego AL. Pod względem formalnym Akcja będzie prawdopodobnie
organizowana we współpracy z OM PTTK w Gliwicach.

Redakcja
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BLACHOWANIE
Lanckorona 22-23.02.2003

Miejsce blachowania – dość nietypowe –
wybrali w tym roku sami blachowani. Podobno
chcieli mieć zamek, a i sama Lanckorona jest
uroczą miejscowością wartą odwiedzenia.
Schronisko młodzieżowe gdzie odbywała się
impreza oferuje całkiem przyzwoite warunki i
widać, że jest zadbane, a od naszej mamuciej,
mikołajkowej imprezy sprzed 7 lat standard
nawet się poprawił. Jako, że pod schronisko
można było podjechać samochodem, więc
podwórko zapełniło się blokującymi się na-
wzajem samochodami. Na przywitanie otrzy-
maliśmy po talerzu przygotowanej przez aktu-
alnych kursantów fasolki po bretońsku. Obli-
czono, że zostało zjedzone 10 kg fasoli, tyle
samo kiełbasy, 10 kg cebuli, 2 kg czosnku i
dużo majeranku. Ok. 19 wyszliśmy tradycyj-
nie w kierunku ogniska przygotowanego nieo-
podal zamku na szczycie Lanckorońskiej
Góry. Ognisko wprawdzie nie chciało się po-
czątkowo palić, ale zanim blachowani zdążyli
zakończyć swą trasę zapłonęło jednak pełnym
blaskiem. Problemów z pokonaniem trasy pół-

przewodnicy chyba nie mieli, gdyż zbyt długo nie musieliśmy na nich czekać. A potem nastąpiły
stałe części programu. Krótka przemowa prezes Bogny, wręczenie blach, złożenie przyrzeczenia.
Nietypowym elementem była natomiast przemowa Marka Turleja, który z okazji przyznania Tusi
blachy 314 – czyli o numerze 300 większym od Kajetana – wygłosił alternatywną teorię powstania
świata (znaną w kręgach kołowych) mówiącą o tym, że na początku był Kajetan, a dopiero z niego
wyłonił się chaos i uzupełnioną o twierdzenie, że 14 (numer blachy Kajetana) to ogonek od "pi". I
oto teraz doczekaliśmy się numeru 314 czyli 100 razy "pi".

Powrót do schroniska nastąpił przed godz. 2200 i wkrótce potem rozpoczęła się część arty-
styczna. Uwagę zwracało wysokie zaawansowanie techniczne – laptop, dwa rzutniki multimedial-
ne, 2 ekrany, kamera podłączona do komputera i miniwieża. Wprowadzenia do imprezy w postaci
prezentacji świeżoblachowanych dokonał Radek. Uczynił to w konwencji zbliżonej do „fajny film
wczoraj widziałem” – czyli opowiadania filmu „Władca pierścieni” przez nie bardzo rozgarniętego
widza. I tak Tuśka została księżniczką Ejustyną (Eowina), „Żyraf” elfem Niegolasem (Legolas),
Gabrysia – elficą Gadabrielą (Galadriela), Michał to hobbit Sam Mocny w Gambie (Sam Gamgee),
„Sekwoja” została Drzewcem, „Pieczu” czarodziejem Gadalfem Starym, a Dorota hobbitem Frodo-
rotką. Co ciekawe Radek wpadł na pomysł z „władcą” niezależnie od podobnego pomys łu blacho-
wanych (patrz plakat).

Po tym wstępie połączonym z prezenta-
cją tortów na scenie pojawił się natomiast w
roli sędziego śledczego, w czarnym garnitu-
rze, krawacie i ciemnych okularach Picek w
towarzystwie exkursanta przebranego za żoł-
nierza. Na przesłuchanie dotyczące brania
udziału w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, która planowała zdobyć blachę wzywa-
ni byli kolejno podejrzani nowoblachowani.
Trzeba przyznać, że Picek odegrał swoja rolę
rewelacyjnie, mimo iż zmuszony był – jak
potem przyznał – często improwizować.
Opisywanie całej inscenizacji mija się jednak
z celem. Trzeba to było zobaczyć. Potem
było jeszcze kilka innych numerów m.in. tele-
turniej "Harnasiada". Było też wręczenie na-

gród dla szczególnie zasłużonych w szkoleniu Harnasi. M.in. Maciek Siudut dostał „koniakow-
skie” koronkowe stringi, a Łysy zamiast tradycyjnej „kosy”,  buraka. Namiastką kosy był sierp
wręczony Kajetanowi. Były też nagrody na poważnie – przy blasku świeczek i po pięknym
podziękowaniu wygłoszonym przez Tuśkę. Wręczono też dyplomy nowym sympatykom, który-
mi zostali: Kasia Czaja (nr 88), Kuba Pasieka (89), Maciek „Nowszy” Antonik (90), Magda Głąb
(91), Krzysiek Siuda (92).

A po programie były jak zwykle nocne
Polaków rozmowy oraz śpiewanie prawie
do białego rana. Podsumowując, tegorocz-
ne blachowanie było imprezą bardzo uda-
ną, mimo nietypowych jak na blachowanie
– mniej górskich, a bardziej małomiastecz-
kowych klimatów. Miejmy nadzieję, że 7
nowych osób aktywnie włączy się w koło-
we działanie i wniesie sporo świeżej krwi.
Zapewne byłoby dobrze, aby jak najwięk-
sza ilość zdała na wiosnę egzaminy pań-
stwowe, co pozwoliłoby im w pełni legal-
nie prowadzić letnie obozy.

A na marginesie warto zauważyć , że
blachowanie przejęło od ERG-u rolę spo-
tkania Harnasi z kursantami, exkursantami,
sympatykami, rodzinami Harnasi i innymi znajomymi. W tym roku było nas 111 osób z czego 40
to Harnasie. Te liczby są podobne od kilku już lat. I skoro jest taka potrzeba, to niech tak pozosta-
nie. Ale zarazem wartałoby, aby podobną rolę przywrócić ERG-owi, który ostatnio cierpi na brak
popularności. ERG jest zwykle nieco droższy, ale chyba nie o koszty tu chodzi, a raczej o to, aby
imprezę przygotować wcześniej niż to ostatnio bywało i zapewnić jej odpowiednią reklamę.

A oto tradycyjna lista obecności przewodników na blachowaniu 2003: 1. A.K.Kowalski (14) 2.
M.Hantke (17) 3.M.Turlej (114) 4. B.Zygmańska (122) 5. R.Borek 144 6. J.Wolińska (149) 7.
J.Ginter (155) 8. S.Krawiec (156) 9. M.Zygmański (172) 10. J.Kowalik (173) 11. M.Siudut (179)
12. P.Siuda (193) 13. R.Antonik (195) 14. J.Hejdukiewicz (200) 15. M.Franke (Mysza) (206) 16.
M.Kubiczek (208) 17. M.Franke (210) 18. W. Kubiczek (229) 19. Z.Machulik (231) 20. R.Truś
(243) 21. A.Starosolski (252) 22. M.Spek (260) 23. J.Delawska (272) 24. G.Mentel (275) 25.
Ł.Suma (282) 26. P.Semik (283) 27. D.Węcel (285) 28. I.Włodarczyk (288) 29. A.Olchawa (289)
30. M.Bogucki (290) 31. R.Gębarowski (291) 32. J.Knap (292) 33. M.Janik (296) 34.
B.Frankiewicz (297) 35. P.Wiktorczyk (302) 36. A.Nahorniak (303) 37. G.Cichy (310) 38. P.Padoł
(311) 39. M.Grabowski (312) 40. A.Kulawik (313) oraz exprezes SKPB Kuba Pasieka, który
został sympatykiem, prezes SKPB Sebastian "Kot" Lampart, Tereska Pieńkowska (AKPG).

Blachowano 7 osób: Justyna „Tusia” Lasota (314), Marcin „Żyraf” Kostempski (315), Gabry-
sia Sąsiadek (316), Michał Łyp (317), Aleksandra „Sekwoja” Klimaszewska (318), Łukasz „Pie-
czu” Pisarek (319), Dorota Łukaszewicz (320).

Redakcja, fot. Łukasz „Lex” Suma

Pieczu, Gabi, Tuśka i Żyraf w scence "Telefon do
Nowego”

Tusia na przesłuchaniu u Picka
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TO BY£O

TO BÊDZIE
¯ 8-9.03 Kwadratlon organizowany razem z
SKPB K-ce w ich chałupie pod Szyrokim
Wierchem (pasmo graniczne nad dol. Krężelki).
¯ 11.03 slajdy Lexa z Rumunii
¯ 15.03 zawody o Puchar Pilska w skialpini-
źmie – zaprasza Kotlet + Kandahar.
¯ 22-23.03 – szkolenie lawinowe organizo-
wane przez Kotleta prawdopodobnie w
okolicach Turbacza. Na razie w planach,
zabawa w przekroje, sondowanie, poszuki-
wanie z pipsami i inne.
¯ w egzaminie państwowym na trzecią klasę
Beskidów Zachodnich-zachodnich będzie
można wziąć udział nie jak planowano w marcu
lecz dopiero w czerwcu, ze względu na brak
miejsc. Koszt egzaminu 190zł + koszty auto-
karu i noclegu. Można też będzie podnieść
swoje uprawnienia do klasy drugiej lub pierw-
szej.
¯ kwiecień – szkolenie na licencje BgPN

4 8-9.02 Impreza zamiast Balu Rewizyjnego
na Koziej Górze zgromadziła 23 osoby (Har-
nasie, kursanci, exkursanci, półprzewodnicy,
Rysie, krewni i znajomi. Był wieczorek zapo-
znawczy, oglądanie slajdów z Harnasiami i pH,
śpiewanie przy kominku, promocja śpiewnika
łemkowskiego i rozmowy wszelakie...
4 11.02 zebranie w gliwickim Empiku w
związku z wernisażem wystawy fotografii
Kuby Siuduta "Dwa światy".
4 14-16.02 Szkolenie ratownicze kursu w
Podlesicach u Piotra Coghena. W wiadomo-
ściach regionalnych (TVP3), pokazano ponoć
reportaż ze szkolenia.
4 16.02.2003r. o godz. 8.20 w Pyskowicach
urodziliśmy naszą małą kruszynkę Idril Ma-
riannę Cichocką.
Idril – imię zaczerpnięte z baśni Tolkiena: ril-
blask, ita- skrzyć się (w oryginalnym jez. imię
brzmiało Itarille), zdrobnienie Ida – imię ger-
mańskie, dawniej wróżka. Prawdopodobnie
Tolkien jako językoznawca zaczerpnął część
tego imienia właśnie od Idy.
Marianna – 2 imię naszej ulubionej cioci.

Szczęśliwi rodzice. Kolczasta i Jeż.
4 18.02 odbyły się Katarzynki – przygoto-
wane przez Izę „Smoka” i jej Lecha. Niestety
frekwencja nie dopisała i stąd impreza nie
mogła być zrealizowana zgodnie z założeniami.
4 22-23.02 Blachowanie w Schronisku Mło-
dzieżowym w Lanckoronie.
4 25.02 prelekcja Daniela Węcla o Wilnie.
4 2-3.03 przejście kondycyjne kursu (relacja
obok), wyjazd Rysi z Belfegorem na Babią.
4 4.03 prelekcja Radka Trusia o motylach
4 Z dniem 1 marca 2003 nowym dyrektorem
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej
PTTK w Krakowie został niejaki Jerzy Ka-
płon – (blacha nr 131).

Z£OTE MY ŒLI
Dziewczyny lubię w każdym
wieku i to mnie zasadniczo różni
od MSiuduta !!! – napisał Łysy na
liście dyskusyjnej.

3. Kamizelki i spodnie polarowe
4. Spodnie z POWERTECHU
5. Niektóre modele butów firmy SCARPA cena
jak na stronie himalsport.com.pl minus 50 zł
6. Czołówki PETZLA Zipp i Tikka i inne.
Zainteresowani proszeni o kontakt z Łysym.
KURS INSTRUKTORÓW

21-23 marca odbędzie się kurs Instrukto-
rów Przewodnictwa w DW FWP „Widok” w
Międzygórzu w Kotlinie Kłodzkiej. Kandyda-
ci powinni spełniać  wymagania:
� 5-letni staż przewodnicki
� udział w prowadzeniu szkoleń (wykłady,
wycieczki) dla środowiska przewodnickiego
� nienaganna kultura osobista
� wytypowanie przez Radę Koła

Koszt kursu: 180zł płatne na miejscu (3
noclegi, 3 śniadania, 1 obiad, 1 obiadokolacja w
trakcie wycieczki, 2 kolacje, autokar na wy-
cieczce szkoleniowej, ubezpieczenie NNW,
koszty legitymacji, odznaki instruktorskiej, ma-
teriały szkoleniowe). Zgłoszenia do
10.03.2003. Info: Barbara Kopydłowska 071-
3398311 Wiesław Kędzierawski 022-8268389
lub 8260958 (ZG PTTK).

OG£OSZENIA RÓ¯NE
ŒPIWORY
Z uwagi na ciągłe zainteresowanie tańszymi
śpiworami ogłaszam, że ponownie będziemy
zbierali zamówienia na produkty firmy EKS-
PLO (www.eksplo.w.pl).
Tym razem osobą zbierającą zamówienia bę-
dzie Maciek Bogucki.
Osoby, które się zdecydują na zakup śpiwora
powinny wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł
Śpiwory (model Alpejski EXTRA) kosztowa-
ły 540-570 zł w zależności od rozmiaru (100 zł
mniej niż w ich sklepie.
Wszelkich informacji udziela Maciek Bogucki
maciekbo@yahoo.com
CIUCHY PRZEWODNICKIE
Podobnie jak w zeszłym roku dostaliśmy od
ZG PTTK-u informację o możliwości zakupu
bezpośrednio od producentów ubrań przewo-
dnickich oraz akcesoriów turystycznych.
Do kupienia są między innymi:
1. Kurtki z POWERTECH'u za 250 zł (do-
świadczenia pokazały, że nie puszcza wody w
żadną stronę :-( )
2. Polary (Malden 300) 150 zł

PRZEJŒCIE KONDYCYJNE
W przejściu kondycyjnym wzięło udział 12 kursantów. Metę ustalono na Adamach, dokąd udał

się Mateusz i Ola, aby oczekiwać na zmierzające ku nim 3 grupy. Pierwsza z Waldim Grzechcą
wystartowała z rejonu Bramy Wilkowickiej, pokonując pasmo Czupla, przeprawiając się przez
Sołę i penetrując w nocy pasma Beskidu Małego.

Druga grupa pod wodzą Michała Łypa wystartowała z Cięciny wędrując m.in. przez Tajch i
pasmo Jastrzębicy.

Natomiast ja wraz z czterema kursantami (Anią, Maćkiem, Michałem, Tomkiem) wysiedliśmy
w Ciścu i udaliśmy się w kierunku Prusowa. Każdy miał okazję poprowadzić i potorować, zapa-
dając się czasami powyżej kolan na ś licznej warstwie zmrożonego puchu. Koło północy dotarli-
śmy do Hali Boraczej i usiedliśmy na chwilę przed schroniskiem podziwiając otaczające nas hale,
potoki w dolinach oraz ładną, gwiaździstą choć bezksiężycową noc. Ruszyliśmy dalej zielonym
szlakiem trawersującym od płn. Redykalny W. I tu kursanci popełnili jedyny w czasie trasy błąd
kierując się drogą w stronę Ormańcówki. Szybko jednak zorientowali się i kontynuowaliśmy wy-
cieczkę zielonym szlakiem aż do ... „lawiniska”. No, może tatrzańskich to nie przypominało,
niemniej nachylenie stoku i drzewka czekające kilka metrów poniżej ładnie nie wyglądały. Chcąc
nie chcąc, śmiejąc się, że kondycyjne zmienia się w przedszkolenie tatrzańskie pokonaliśmy ponad
100metrową przeszkodę.

Ok. 4 nad ranem dotarliśmy do schroniska na Rysiance. Starając się nikogo nie budzić odświe-
żyliśmy się, podrzemaliśmy, zjedliśmy coś, a nawet udało nam się wykorzystać kaloryfer do
„ogrzania” przemoczonych rzeczy. Zebraliśmy się o 5 i zaczęliśmy przedzieranie się w dół. Do
Sopotni Wodospadu dotarliśmy ok. 8 rano. Zajęliśmy strategiczne miejsce na przystanku i ugoto-
waliśmy herbatę. Poprawiła ona trochę smętne nastroje grupy. W tym czasie dotarł do nas SMS od
grupy Waldiego, że minęli już Hucisko, kierują się na Lachowice i nie mamy na nich czekać.
Pierwotny plan zakładał, że z Sopotni udamy się na Lasek i do Huciska, by odebrać  kursantów
Waldiego, gdyż musiał on wracać w sobotę do domu. Po przeczytaniu SMS’a, spojrzeniu na krople
padającego deszczu i lekturze rozkładu jazdy wsiedliśmy do autobusu i podjechaliśmy do Jeleśni,
a stamtąd do Koszarawy. Stąd Śliwek udał się do chałupy, gdyż nabawił się w czasie zejścia z
Rysianki jakiejś kontuzji palca, my zaś rozpoczęliśmy wędrówkę ku przełęczy między Jałowcem
a Czerniawą. Po drodze obserwowaliśmy tradycyjną zwózkę drewna ze stromego stoku z pomocą
konia. I na tym skończyło się przyjemne, gdyż dalej czekało nas torowanie, czołganie i inne takie
ewolucje, jak to się mówi w śniegu po pas. I wyobraźcie sobie jakie tematy w czasie tej mordęgi
były na topie? - „Pytaj nas !”

Kursanci chcieli by ich pytać  z tego co było. Jakie hale minęliśmy, co widzieliśmy, jakie potoki,
ciekawe miejsca, informacje o Jeleśni ...  doszliśmy nawet do czeskich schronisk w Beskidzie
Śląskim. Na przełęczy trafiliśmy na przetartą ścieżkę. Podejście zajęło nam „tylko” 3 godz. Postój
na Jałowcu poświęciliśmy na krótkie panoramki, delektowanie się ciszą i dokończenie zapasów.

Zejście z Jałowca było czystą przyjemnością, lecz i tak dotarcie do chatki zajęło nam 2 godz. Po
posileniu się czekającą na nas pulpą mogliśmy się w końcu wykąpać. Ponad godzinę po nas dotarła
ekipa Waldiego i okazało się, że Waldi i Toudi zażartowali że są w Hucisku już o 8 rano, gdyż
zakopali się w Beskidzie Małym i nie mieli szansy zdążyć na umówione spotkanie. Najdłużej
czekaliśmy na trzecią grupę, ale w końcu pojawili się Ewelina i Michał, gdyż reszta wróciła do
domu. Pod wieczór obejrzeliśmy slajdy z pierwszych wyjazdów poprzedniego kursu, oraz re-
montu chałupy, a w niedzielę rano przerzuciliśmy cały zapas buczka ze ściany przed łazienką do
drewutni. Tak zakończyło się kolejne przejście kondycyjne.

Łukasz „Pieczu” Pisarek

http://www.eksplo.w.pl
mailto:maciekbo@yahoo.com
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CZTERY WSPOMNIENIA Z
GÓR NIEDALEKICH

Najpierw opowiem o Szumawie, a dokła-
dniej mówiąc o jej części na granicy Czech i
Bawarii. Jak zwykle moim towarzyszem
podróży była żona – oczywiście własna.
Podróż z Bohumina, najpierw pociągiem inter-
city do Pragi, pośpiesznym do Pilzna, osobo-
wym do Klatov i wreszcie pociągiem „Retro”
do Żeleznej Rudy w Szumawie, trwała od 9
rano do około 17.30. Odległość to znaczna, jed-
nak dzięki odpowiedniej informacji kupiliśmy
bilet CD Kilometricka Banka 2000 (punktów),
który spowodował potanienie przejazdu nie-
mal o połowę. Bilet jest ważny pół roku, szko-
da, że PKP nie stosuje podobnych zachęt!!!
Czesi zadbali o korelację połączeń i gdy do Pra-
gi przybyliśmy z godzinnym opóźnieniem,
zobaczyliśmy nadal oczekujący pociąg do Pil-
zna. Bardzo piękna jest jazda pod koniec
wspomnianej trasy. Już z daleka podziwiali-
śmy szczyty Szumawy, a zwłaszcza górę o
nazwie Ostry. Żelezna Ruda nie zrobiła na nas
najlepszego wrażenia. W wielu sklepach, a
zwłaszcza butikach, otwartych na użytek Ba-
warczyków, sprzedającymi byli niemal wy-
łącznie Wietnamczycy. Na liczne domy ucie-
chy, ze względu na groźną minę żony, nawet nie
spoglądałem. W miejscowości widać było także
zmurszały ząb socjalizmu. Atrakcją jest za to
kościół o pięknym drewnianym dachu, w
kształcie dwóch kopuł (dużej i małej). Niestety,
nie dane było nam zobaczyć jego wnętrza, na
pewno łatwiej można wejść do wspomnianych
domów wiadomej reputacji. Dodatkową atrak-
cją jest kolej, która, średnio co półtorej godziny,
mknie przez środek miejscowości do granicy.
Ze znalezieniem noclegu nie ma problemu, jed-
nak ceny są średnio zachęcające. Wynajęliśmy
pokój z tym co najważniejsze, to jest bezpośre-
dnim widokiem na Grosser Arber (Wielki Ja-
wor), najwyższy szczyt Szumawy, położony
już po stronie niemieckiej. Nasza stała baza
usytuowana blisko restauracji „U cisare Rudol-
fa II”, była funkcjonalna, cicha i nie najdroższa.
Następnego dnia pieszo wybraliśmy się w kie-
runku granicy oddalonej o 2 kilometry. Jakież
było nasze zdziwienie, gdy w pewnym mo-

mencie słyszeliśmy wokół język niemiecki i zobaczyliśmy takie same napisy. Okazało się, że
nawet nie zauważyliśmy, „ściśle strzeżonej”  granicy Unii Europejskiej. Dopiero po chwili spo-
strzegliśmy, że sto metrów za nami znajdował się mały płotek z szeroką furtką. To właśnie była
granica, dawniej stanowiąca .... żelazną kurtynę. Później przeczytaliśmy, że jest to przejście tury-
styczne, dostępne „dla Niemców i Czechów, a także obywateli krajów, którym nie jest potrzebna
wiza”. Przejście znajduje się obok dwóch stacji kolejowych: czeskiej i niemieckiej, posiadających
wspólny budynek stojący po obydwu stronach granicy.

Celem naszej wędrówki był Grosser Arber (1456 m.), oddalony 13 kilometrów od granicy. Po
drodze dotarliśmy do Wielkiego Jeziora Arber. Wokół kręciło się mnóstwo Niemców w różnym
wieku, dochodzi tam bowiem droga jezdna. Panowała atmosfera pikniku, po jeziorze pływały
rowery wodne. Szybko zostawiliśmy za sobą to kłębowisko ludzkie i pomknęliśmy pieszo na
szczyt. Spotykaliśmy niemal wyłącznie ludzi schodzących ze szczytu, bowiem wspomniana szo-
sa doprowadza do wyciągu gondolowego. Napotkani ludzie pozdrawiali nas po bawarsku Gruss
Gott. Rozległy szczyt, z pokaźną ilością skał, posiada ciekawy widok. W dole widzieliśmy dwie
miejscowości oddzielone granicą: Żelezną Rudę i Bayerischer Einsenstein. Widać było wszystkie
ważniejsze szczyty Szumawy. Najpiękniej jednak prezentowało się Kleiner Arbersee. Niestety, ze
względu na wspomniany wyciąg na szczycie było sporo ludzi, a także wiele budowli, w tym dwie
stacje astronomiczne (???), doskonale widoczne z nizin.

Schodząc, wybraliśmy dłuższą drogę – byliśmy zauroczeni Małym Jeziorem Jaworowym. Do
tego miejsca nie dociera droga jezdna, było tam niezwykle pięknie i cicho, zaś szczyt Arbera osnuty
był chmurami. Niestety, przyniosły one deszcz, potęgujący swą siłę z każdą chwilą. Wielki deszcz
uniemożliwił nam realizację planów przewidzianych na następne dni: spacer na szczyt Ostrego
(poniżej polodowcowe jeziora: Certovo i Cerne) i wycieczkę na położony w Parku Narodowym
Grosser Rachel (1453). Nie zobaczyliśmy pięknych wodospadów Risslochschlucht, znajdujących
się na stokach Arbera. Pozostał nam ponowny spacer do Bayerischer Eisenstein, gdzie w deszczu
podziwialiśmy, jak z bajki wzięte, bawarskie domostwa, a także oryginalne drewniane tablice,
ustawiane szeregowo w celu upamiętnienia zmarłych.

Po dwóch dniach oczekiwania na poprawę pogody zdecydowaliśmy się na powrót do domu.
Wyjechaliśmy w ostatniej chwili, nie wiedząc jeszcze, że ogromny deszcz był początkiem katakli-
zmu, jaki latem 2002 r. dotknął Czechów i Niemców.

Szumawa warta jest zainteresowania. Wspomnę jeszcze o ogromnych jagodach na stokach
Arbera, którymi, najadłby się do syta nawet ślepy.

Następna historia wydarzyła się, gdy znowu podróżowałem z żoną. Jadąc samochodem chcie-
liśmy udać  się w Góry Hostyńskie. Jednak za Ostrawą zmieniliśmy plany i poprzez Ołomuniec i
Litowel dotarliśmy do Javoricskiej Jaskini. Po krótkim podejściu wybraliśmy dłuższą trasę zwie-
dzania. Warto było, bowiem Jaskinia swą szatą naciekową i barwami w niczym nie odstaje od jaskiń
Słowacji, czy Morawskiego Krasu. Nad nią znajduje się chata Jaskynka, gdzie oferowano tanie
noclegi. Skorzystaliśmy jedynie ze smacznej kuchni, a potem poszliśmy do położonej w pobliżu
platformy skalnej z barierką i ładnym widokiem. Kilka kilometrów od Javoricskiej Jaskini znajduje
się bajkowy zamek Bouzov, obecnie będący ponownie w rękach ... Krzyżaków. Jednak nie spotka-
liśmy groźnych brodaczy z białymi krzyżami. Obok Javoricskiej, znajduje się jeszcze Mladecka
Jaskinia. Jednak bez samochodu, ze względu na kiepską komunikację w tym rejonie, nie ma szans
na sprawne zwiedzanie. Wspomniana okolica posiada kościoły przypominające cerkwie. Później
znalazłem informację, że po wojnie w rejonie Litowla osiedlono ludność  z rejonu Rusi Zakarpac-
kiej.

Wreszcie wspomnę o Jaskini Zbraszowskiej, znajdującej się w pobliżu Bramy Morawskiej.
Jadąc pociągiem z Bohumina dotarliśmy do nieciekawych Hranic i stamtąd, po przesiadce, do
położonych w pobliżu, Teplic nad (czystą) Beczwą. Sama Jaskinia, oddalona zaledwie kilkaset
metrów od stacji kolejowej, jest aragonitowa i nie posiada zbyt ciekawej szaty naciekowej. Mimo to
warto ją zwiedzić . Drugą atrakcją Teplic jest, znajdująca się po drugiej stronie rzeki i linii kolejowej,
Hranicka Propast – najgłębsze urwisko w Czechach. Podobno płetwonurkowie do dziś nie dotarli
do dna „jeziorka” , położonego w dole urwiska. Jak twierdzi się, faktyczne dno leży poniżej
poziomu morza (???). Wspomniana Propast, do której idzie się stromo pod górę, jest dużą atrakcją
turystyczną i nas zainteresowała bardziej niż jaskinia.

Przenieśmy się teraz do ojczyzny Rumcajsa, czyli w rejon Jicina. Byłem wtedy jednym z
opiekunów młodzieży licealnej z Poznania. Czeski Raj, mniej znany niż jego słowacki odpowie-
dnik, to przede wszystkim Prachowskie Skały. Spacer po labiryncie tych skał jest dużą atrakcją, co
chwila naszym oczom ukazywała się ciekawa panorama z kolejnej platformy skalnej. W pobliżu
znajduje się przyjemna Turisticka chata (tel. 0433/524 641), ceny dostępne. Także miasto Jicin jest
niezwykle urokliwe, zaś  wszędzie wokół unosi się wspomnienie po Albrechcie von Wallenstein,
bohaterze wojny trzydziestoletniej. Wielką atrakcją jest zamek Trosky, położony pomiędzy Jici-
nem i Turnovem. Dwie wieże, dla których fundamentem są wysokie skałki, stanowią widoczny z
daleka element miejscowego pejzażu. Wspomnę także o Bozkovskiej Jaskini, położonej na północ-
ny wschód od Turnova, do której dojazd autokarem jest dość karkołomny. Wprawdzie niektórzy z
nastolatków byli średnio zachwyceni tamtejszą szatą naciekową, jednak warto wiedzieć , że w tej
Jaskini znajduje się największe w Czechach jezioro jaskiniowe.

Alojz (Piotr Piwczyk)
PS. Ponieważ praca w sobotę i nawet w niedzielę uniemożliwiła mi przyjazd na kolejne blacho-
wanie, postanowiłem w taki sposób zamanifestować moją chęć łączności z Kołem. Serdecznie
pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Tych, z którymi wspólnie wędrowałem po Górach. No
cóż, praca jest ważna, ale i tak Góry są najważniejsze!!!

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
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TO BÊDZIE
¯ 4-6.04 PolUŚ czyli 3-ci Międzyuczelniany
Rajd Górski z zakończeniem w PTSM w
Ustroniu Dobce. W tym roku formuła ma być
rozszerzona na ŚLAM i AE. Organizacją zaj-
mują się Tusia i Żyraf przy współudziale
SKPB K-ce. Przewidziano 5 tras o różnej dłu-

gości, a prowadzić
będą głównie no-

wo blachowani.
Redakcja pro-
ponuje nato-
miast trasę dla
Harnasi Absol-
wentów oraz

tzw. przyległości
pasmem Równicy.

Szczegóły i zgłosze-
nia telefonicznie lub mailowo.
¯ 4-6.04 spotkanie pl.rec.gory (z Jelonem na
czele) w Hawiarskiej Kolibie.
¯ 1-4.05 szykuje się długi weekend. Na razie
brak propozycji na ten termin, może by więc
wybrać się w jakieś góry ? Np. na Słowację ?
¯ 16-18.05 XIX wyjazd w Beskid Makow-
ski. Trasa będzie prawdopodobnie obejmowała
rejon Kotonia oraz Klimasa i Zębalowej. Do-
kładne plany zostaną ogłoszone wkrótce.
¯ Tusia i Żyraf proponują na wakacje udział
w „Pierwszej Pieszej Ekspedycji Hel – Świno-
ujście” – etap nr 2 (pierwszy był rok temu)
Władysławowo – Ustka.

4 8-9.03 Kwadratlon organizowany w chału-
pie SKPB K-ce pod Szyrokim Wierchem zgro-
madził ok. 50 osób. Od nas byli: Bogna, Kasia
S., Kajetan, Radek, Bystry, Maciek Bogucki,
Pieczu, Redakcja z Jolą. Była fasolka, konkur-
sy, slajdy Radka z Syrii i Zarybki z Rumunii, a
w niedzielę mecz piłkarski. Chałupa na Szyro-
kim ładna, choć warunki na razie dość spartań-
skie.
4 9-15.03 odbył się wyjazd narciarski do Do-
nnersbachwaldu pod wodzą Żab, w którym
uczestniczyli: Żaba, Szalonka, Wiewiórka, Do-
rotka, Sekwoja, Ania N.(Ruda), Waldek Żabo-
wy, Łysy, Przemek P., Mateusz G. oraz krewni
i znajomi Harnasi: Agatka Żabowa, Hipa (sio-
stra Wiewióry), Picek (przyległość Bogny),
Affa (przyległość Łysego), Ania Siudutowa,
Dorota z Krakowa.
4 11.03 slajdy Lexa z Gór Rodniańskich.
4 21-23 „Rajd na powitanie wiosny” z za-
kończeniem w Lachowicach – relacja obok.
4 22-23.03 – w szkoleniu lawinowym na
Turbaczu reprezentowali nas Basia i Michał
Zygmańscy. Impreza była bardzo udana.

BLACHOWANI 2003 – O SOBIE (cz. 1)

Marcin „¯yraf” Kostempski - blacha 315
Zacząć muszę od Tusieńki – gdyż jak zawsze mówię,

całe moje „świadome” życie związałem z moją ukochaną
Panią. Od momentu poznania – w cudownych, letnich
Bieszczadach – przez wszystkie lata i wydeptane ścieżki
idzie obok mnie ... Jest cudowna – jak letni dzień – delikat-
na, słoneczna i pogodna; cierpliwa i wytrwała. Co ja bym
bez niej zrobił ? ...

Pewnie nie byłbym tym kim jestem ... Czyli ? ...
Studentem – już piąty rok na gliwickiej Politechnice

[MT/AiR] – w czerwcu spodziewam się uzyskać  za-
szczytny tytuł „magistra inżyniera” nauk technicznych.
A przewodnikiem górskim – jestem już czwarty tydzień !
Ha ! Dlaczego właśnie górskim ? Bo w górkach jest to, co
lubię – cisza, spokój i „bezludność” (zazwyczaj, chociaż
coraz trudniej o to). A także duża ilość okazji i czasu na
fotografie. Panoramiczną i makro. Kolorkową, ciekawską i oryginalną...

A w domu – o zgrozo ! – spędzam cały wolny czas przed „bezduszną maszyną” (jak to mówi
Tusia) ...

Justyna „Tusia” Lasota - blacha 314
Sama czasem mówię o sobie, że mam dwa nałogi:

dzieci i góry. Z dziećmi (nie tylko własnymi) wiążę za-
równo plany, jak i wspomnienia – studiuję na II roku
mojej wymarzonej medycyny i zamierzam specjalizo-
wać się w pediatrii. Pracuję także z dziećmi (jako lektor
j.angielskiego) – od niemal pięciu lat – i daje mi to wielką
satysfakcję.

A góry? Są od wielu lat moją wielką miłością i czę-
ścią mnie. Kurs przewodnicki wydawał się marzeniem
nierealnym, ale jednak – jak widać – marzenia się speł-
niają ! Skończyłam qrsik razem z moim Żyrafkiem,
który mówi o mnie, że jestem „niepoprawną” roman-
tyczką i marzycielką ...

I pewnie ma rację – znamy się w końcu już blisko 8
lat !

Z cyklu: £ysego opowieœci z wyszalni *

JAK £YSY GRA£ W BA£WANKA
grając na konto kolegi pobiłem mój własny i
osobisty rekord o 1 sekundę.

I ona zaważyła na przyznaniu głównej na-
grody :-(((((

Normalnie nic tylko się pochlastać
:-((((((((((((

PaPa Łysy
* Od red. „Wyszalnia” to taka część listy

dyskusyjnej, na której można się wyszaleć,
wyżyć, nabluzgać komuś, pokłócić się itp.

@!#@!#%@#~!$~@#$ QR.a ja to dopiero
sobie spieprzy..m humor nie dość, że siedzę w
sobotę w pracy, to jeszcze przed chwilą dosta-
łem emaila, który mnie powalił na łopatki.

Ale po kolei. Przez ostatnie zimowe tygo-
dnie grałem namiętnie w konkursie Ośrodka
Narciarskiego Soszów. Gra polega na tym, że w
ciągu tygodnia można 3 razy zagrać w grę kom-
puterową na ich www (slalom bałwankiem) i
osoba, która na koniec tygodnia-etapu uzyska
spośród wszystkich grających najlepszy czas
– wygrywa etap, a w nagrodę otrzymuje dar-
mowy karnet całodniowy.

No i wygrałem karnet najpierw dla Magdy,
potem dla siebie i tydzień temu jako prezent
urodzinowy dla Rafała (ojca Magdy). Wczoraj
przeszedłem sam siebie w slalomie i pobiłem
własny rekord, grając na konto kolegi z pracy,
no i znowu wygrałem karnet całodniowy (to już
czwarty).

Tymczasem dzisiaj na konto e-mailowe fir-
my (musiałem go podać jako jedną z informacji
teleadresowych kolegi) przyszedł list gratula-
cyjny z informacją, że ten mój kolega, który
nawet nie wie jak włączyć komputer WYGRAŁ
NAGRODĘ GŁÓWNĄ !!!! tj. TYGODNIO-
WY POBYT Z WYŻYWIENIEM W HOTE-
LU SOSZÓW.

Uwierzcie mi !!!! Myślałem, że mnie ...
strzeli w zadnie łapy ;-(((((  bo okazało się, że

RAJD NA POWITANIE WIOSNY
Lachowice 21-23.03.2003

Rajd odbył się przy pięknej, s łonecznej,
choć  pod względem temperatur niezbyt wio-
sennej pogodzie. Redakcja usłyszała opinię, że
lepiej pasowałaby nazwa  "rajd na pożegnanie
zimy". Z przygotowanych 4 tras, 3 doszły do
skutku gromadząc ok. 28 uczestników. Na za-
kończeniu w chałupie zgromadziło się jednak
ok. 40 osób. Większość, to osoby z kręgów
tzw. krewnych i znajomych, tym niemniej jak
donoszą organizatorzy impreza była bardzo
udana. A oto trasy:

1. „Rysiowa” – w sumie 19 osób (nie tylko
Rysi) prowadzonych przez Radka, z nocle-
giem na Wiewiórzysku. Radek docenił wre-
szcie zalety komórki usiłując po nocy trafić do
Wiewióra. Trasa wiodła przez dol. Wełczówki,

chatę Zdyry i Klasztor Sióstr Zmartwychwsta-
nek, które na widok Rysi zaczęły ponoć bić w
dzwony.

2. „Kocia” – prowadzona przez Kiciusia (5
osób) działała w rejonie Jałowca.

4. „Pieczona” czyli Pieczu i 4 kursantki ...
SKPB Katowice podążała przez Pasemko P-Ś.

Z Harnasi byli ponadto Bystry (z Kasią),
Gabrysia Sąsiadek, Lex (z 7 znajomymi).

Redakcja
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PolUŒ 2003
Ustroń Dobka 4-6.04.2003

Po raz trzeci nasze Kolo zorganizowało
PolUŚ czyli Międzyuczelniany Rajd Politech-
niki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. W tym
roku zaproszono również inne śląskie uczelnie
- ŚLAM oraz AE. Organizacji podjęli się nato-
miast najmłodsi przewodnicy – Żyraf i Tuśka.
Brak znajomości poprzednich edycji spowo-
dował pewne niedociągnięcie. Od zeszłego
roku współpracowaliśmy w organizacji rajdu z
SKPB Katowice. W tym roku mogło być
podobnie i dzięki współpracy możnaby liczyć
na lepszą frekwencję. Niestety młodzi nie wie-
dzieli, no i SKPB wycofało się z udziału w im-
prezie. Tym niemniej należy uznać, że Rajd był
udany. Zgromadził 56 osób w tym, prócz
krewnych i znajomych, dużą ilość  z zapisów.

Do skutku doszły następujące trasy: PIĄT-
KOWA z Karkoszczonki – prowadzący Mi-
chał Łyp (10 osób), KAMIENNA prowadzo-
na przez Piecza z Wisły przez Kamienny i
Trzy Kopce (10 osób), RÓWNINNA – przez
Równicę prowadzona przez Tusię (głównie
medycyna), STOŻKOWA z Głębiec przez
Kubalonkę i Stożek – prowadzona przez Ga-
brysię z towarzyszeniem Zdziwionego i krucz-
ka (ponad 10 osób). Trasa PARTYZANCKA
Zdziwionego, była natomiast tak utajniona, że
nie doszła do skutku. Kameralnie i w rozpro-
szeniu podążała też zaproponowana przez Re-
dakcję trasa Absolwentów. Redakcja wędrowa-
ła rodzinnie, natomiast Łysy z Frajdą stawili się
na starcie, czyli na Równicy zbyt punktualnie i
wyprzedzili nas o ponad godzinę.

Mimo iż powitaliśmy już wiosnę, zima nie
dała za wygraną i zrobiła uczestnikom niezłego
psikusa. Wróciły bowiem iście zimowe warun-
ki z lokalnymi zamieciami i zadymkami śnież-
nymi. Na szczęście w przerwach wychodziło
również nieco słońca. Na metę do schroniska
młodzieżowego w Ustroniu Dobce wszyscy
dotarli bez problemów.

Wieczorna impreza zakończeniowa skła-
dała się z zabaw i konkursów. Za bardzo zdo-
minował ją konkurs wiedzy o górach, który
mimo iż obecni przewodnicy stanowiący jury
próbowali go nieco ożywić – np. wprowadza-
jąc do niemal każdej odpowiedzi nazwę "Zwar-
doń miasto" – to jednak ten punkt był nieco za
długi. Ponadto część uczestników padła przed-

KILKA DNI W GÓRACH CHOCZAÑSKICH
Jan M. Kowalik

Od 30.04 do 04.05 mieszkaliśmy w pensjonacie „Borovec” w Wielkim Borowym. Miejsce jest
naprawdę godne polecenia. Czysto, miło i niezbyt drogo, przy wysokim standardzie. W obecnej
chwili pensjonat i knajpka są w trakcie rozbudowy, co ma zwiększyć ich pojemność  i jeszcze
podwyższyć standard, lecz niestety może zwiększyć również ceny.

W Wielkim Borowym żyje obecnie około 70 stałych mieszkańców, w tym jedno dziecko
(dziewczynka) w wieku szkolnym! Połowa domów jest wykupiona na dacze.

Pierwszego dnia w komplecie sześciu osób dorosłych i trójki dzieci 3,5 – 5,5 lat przeszliśmy z
Hut w dół Dol. Kwaczańską do Obłazów (górą), a następnie Doliną Borowianki do W.Borowego.
Po krótkiej przerwie od pensjonatu „Przy Wieży” podeszliśmy pod Dział (1004) w paśmie Po-
górza Orawskiego i przez łąki Sworadzi zeszliśmy do ponoru. Niestety poziom wody był niewy-
soki, co nie pozwoliło obejrzeć  wirów w stawku, ale i tak słychać było dudnienie wody przepada-
jącej w głębi krasu Gór Choczańskich. W trakcie tej dwuczęściowej wycieczki byliśmy pełni
podziwu dla dzieci, które zdecydowaną część drogi przeszły bez marudzenia. Jedynie podczas
podejścia pod Dział chwilami nieśliśmy na barkach obie młodsze dziewczynki.

Wieczorem byliśmy na koncercie w kościele. Występowały zespoły ludowe (najróżniejszego
typu) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej od Grecji po Estonię.

Następnego dnia dzieci budowały namiot, taplały się w potoku, a mamy próbowały puszczać
latawca (tak!); bez większych rezultatów zresztą.

My natomiast wybraliśmy się na Prosieczne nieco okrężną drogą. Zielonym szlakiem z Dol.
Borowianki popod Czarną Górą doszliśmy do miejsca gdzie skręca on gwałtownie w górę opu-
szczając wygodną drogę. Następnie dalej tą drogą pod skalną barierą Hradkowej zeszliśmy nad
Długą Łąkę (ok.1,5 h z W.Borowego). Droga jest cały czas ewidentna, nie ma żadnych rozwidleń i
mimo kilku niezwykle stromych miejsc przejezdna! Po drodze minęliśmy kilka punktów widoko-
wych.

Dochodząc do dolnej granicy lasu, do naszej drogi od strony Kwaczan dołączył świeżo wyzna-
czony szlak żółty – nieopisany w przewodniku Jelona. Łączy on wyloty Dol. Kwaczańskiej i Dol.
Prosieckiej. Powstał w związku z utworzeniem ścieżki przyrodniczej obchodzącej w koło cały
masyw Prosiecznego. Ścieżka rozpoczyna się u wejścia w Dol. Prosiecką i przez Sworadź, Wielkie
Borowe, Obłazy, Dol. Kwaczańską i południowe podnóże Prosiecznego wraca do Dol. Prosiec-
kiej.  Od wylotu Dolinki pod Przysłopem szlak prowadzi przez rozległe łąki, łagodnie wznosząc
się i opadając i mijając niewielkie zadrzewienia. Cały czas od południowej strony rozciąga się
przepiękna panorama Niżnich Tatr.

Następnie przeszliśmy Dol. Prosiecką w towarzystwie tłumu Polaków. We Wrotach są nowe
kładki i przechodzi się je bezproblemowo. Natomiast dojście do wodospadu w Dol. Czerwone
Piaski jest znacznie utrudnione. Na ostatnim odcinku, gdy ścieżka stromo sprowadza do kotlinki
pod wodospadem, nastąpił obryw i pokonuje się go korzystając z suchego świerka jako prowizo-
rycznej poręczy. Skutecznie zatrzymuje to 90 % spacerowiczów. Wydaje się natomiast, że można
bez większych trudności dojść do wodospadu łożyskiem potoku.

Ze Sworadzi zaczęliśmy w końcu podejście pod Prosieczne. Pierwsza część podejścia lasem
(do skrętu o 1800) wymęczyła nas okrutnie. Mieliśmy już w nogach trochę drogi, natomiast drugą
część pokonaliśmy bez większego wysiłku. Basiu – ten szlak wcale nie jest łagodny, wbrew temu
co piszesz w przewodniku. Na odcinku grzbietowym bez przerwy spotykaliśmy grupę Czechów,
którzy idąc bardzo szybko bez przerwy gubili ścieżkę i poruszali się zygzakiem w stosunku do
linii grzbietu. Fakt, że ścieżka była w większej części niewidoczna pod śniegiem. Widok z wierz-
chołka był mocno ograniczony przez chmury, wydawało się nawet, że zacznie padać. Oczywiście
spotkaliśmy tam kilkoro Polaków. Szybko zeszliśmy na Długołącki Przysłop spotykając kolej-
nych rodaków. Szałas jest w stanie średnim. Tylna komórka już prawie nie ma dachu i jest odgro-
dzona ścianą z arkuszy falistego eternitu. Ciekawe kto i jak to cholerstwo wtargał na górę? Natomiast
w środku jest po lewej całkiem nowa prycza. Z Przysłopu zeszliśmy wariantem „szybko do piwa”
wprost na północ do Wielkiego Borowego. Baśka nie opisała go w przewodniku, a jest warty
znajomości. Od szałasu trzeba iść prosto w dół, wchodząc do lasu w najniższym punkcie polany.
Następnie należy zejść do żlebu i nim prosto w dół. Żleb jest w zasadzie bezwodny, chyba tylko
po długotrwałych opadach i podczas topnienia śniegu płynie nim woda. Górna połowa jest bardzo
wygodna do przejścia, natomiast dolna bardziej zarośnięta i należy idąc w dół skręcić w wyraźną
drogę wychodzącą z wąwozu w lewo (na zachód). Droga ta gubi się zresztą dosyć szybko, ale

... cd str 2

wcześnie ze zmęczenia. Musimy pamiętać, że dla niektórych był to pierwszy wyjazd na wędrów-
kę górską i to od razu w warunkach zimowych. Nocne śpiewanie trwało jednak jeszcze prawie do
3.00.

Można by rzec, cóż to jest 56 osób na rajdzie międzyuczelnianym. Jednak w dzisiejszych
realiach jest to niezły wynik. Minęły czasy masowych rajdów i tradycji turystyki studenckiej. Nie
znaczy to jednak, że nie należy takich imprez organizować. Z czystej statystyki i rachunku praw-
dopodobieństwa wynika bowiem, że wśród kilku, czy może kilkunastu tysięcy studentów z nasze-
go regionu musi znaleźć się te kilkadziesiąt osób, które potrzebują takiego pomysłu na spędzenie
wolnego czasu. Trzeba im tylko coś zaproponować, a najlepiej, aby ta propozycja miała formę
regularną i powtarzalną. Zwłaszcza, że uczestnicy już wyrażali zainteresowanie następnymi im-
prezami wysyłając do przewodników SMSy takiej np. treści: „...jestem pozytywnie zmęczona i
proszę o informacje kiedy znów możemy wybrać się w góry”.

I stąd zrodził się pomys ł na kolejny wyjazd – tym razem w weekend 17-18 maja na zakończe-
nie Gliwickich Igrów. Miejmy nadzieje, że i ta impreza będzie udana.

Redakcja

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
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TO BÊDZIE
¯ 13.05 Australia – prelekcja Rafała Suwiń-
skiego.
¯ 16.05 Mistrzostwa Politechniki Śląskiej o
tytuł Znawcy Gór 2003 – w ramach Igrów.
¯ 17-18.05 Igrowy wypad w góry – propo-
zycja dla studentów.
¯ 16-18.05 XIX Wyjazd w Beskid Makow-
ski.
¯ 20.05 majówka na zamku w Chudowie.
¯ 3.06 Kilimandżaro – prelekcja Joanny So-
sny.
¯ 6-8.06 MIR czyli Muzyczna Impreza Re-
ferendalna na Roli Staszkowej u Żab.
¯ 14-15.06 Podsumowanie Półroczne połą-
czone z pracami remontowymi w chatce w La-
chowicach.

4 4-6.04 PolUŚ (relacja na str. 1)
4 26-27.04 weekend remontowy w chatce
odbył się w bardzo kameralnym gronie. Ekipa
w składzie Maciek Siudut, Bogna, Picek, Żaby
i Redakcja zdołała przetransportować z płaju
ok. 1 t. cementu oraz około 8 m3 żwiru oraz
wykonać betonowy fundament pod dalszą
część murku przed chatką.
4 26-27.04 kursowe INO (Impreza Na Orien-
tację) przygotowane przez Zbyszka Sochę i
Marka Turleja. Kurs wykonał też pod wodza
Radka przejście z Milówki Zabaw przez Zaba-
wy, Sól, Łysicę na pol. Bułkową pod Praszyw-
ką odkrywając ciekawy, opuszczony dom w
rejonie Zabawy, w przysiółku Firkówka.
4 6.05 prelekcja Tusi i Żyrafa o wypadzie do
Karlskrone w Szwecji.

śladami ścieżek schodzimy trochę tylko chaszczując wprost na łąki (z przełęczy 15 minut!). Potem
jeszcze kilkanaście minut przez łąki i przez potok dochodzimy do rozstaju szlaków przy starym
cmentarzu.  W górę należy podchodzić  podobnie.

Kolejnego dnia podjęliśmy próbę zwiedzenia którejś z Jaskiń Demianowskich, ale (wobec
zamkniętej jeszcze Jaskini Lodowej) odbiliśmy się przed Jaskinią Wolności od kilkusetosobowego
tłumu rodaków i pojechaliśmy do Beszeniowej. Po zaparkowaniu gdzieś za wsią, w polach zamie-
nionych na płatne parkingi udało nam się znaleźć trochę miejsca w basenie. Wobec temperatury
powietrza 12 0C i zacinającego z wiatrem deszczu przebywanie w wodzie o temperaturze do 390C
doprowadzało do ekstazy. Tylko ja bohatersko wybiegałem kilkakrotnie na wieżę zjeżdżalni. Na
kąpielisku było wyraźnie widoczne samozaparcie niezliczonych rzesz Polaków. Skoro już przy-
jechałem i zapłaciłem, to się wykąpię, bez względu na pogodę! Następnie obejrzeliśmy wodospad
i uzdrowisko w Łączkach i pojechaliśmy do pensjonatu na grilla. Niewielki kryty basen w Łącz-
kach jest „pristupneny verejnosti”, płaci się od godziny kąpieli.

Trzeba zaznaczyć, że Polaków na Słowacji było mnóstwo. Liczyłem kiedyś spotkane samo-
chody i na dziesięć, ok. osiem było polskich.

Ostatniego dnia już tylko z moją rodziną pojechaliśmy na Zwierówkę i poszliśmy w głąb
doliny Rohackiej. Do Tatliakowego Stawu doszedłem już sam, dzieci wymiękły po drodze. Nie
było motywacji, gdyż bufet był nieczynny. Pogoda była przepiękna. Widoczność na 100%, można
było rozebrać się do opalania. Następnie przejechaliśmy przez Orawice. Basen wyznaczony był
gęstą, drgającą masą ciał rodaków. Woda prawdopodobnie była w szparach pomiędzy nimi. Wyglą-
dało to wręcz przerażająco! Dobrze, że nasze dzieci wcześniej zasnęły i mogliśmy przejechać  nie
zatrzymując się.

W czasie całego pobytu podziwialiśmy wczesnowiosenny i wiosenny rozkwit roślinności. Na
północnych stokach miejscami było fiotelowo (dosłownie) od krokusów, niżej kwitły łany zawil-
ców narcyzowych i pierwiosnków wyniosłych. W Dolinie Prosieckiej kwitły przepiękne sasanki
słowackie, a wszędzie masowo wawrzynek wilczełyko.

Jan M. Kowalik

Gabriela S¹siadek - blacha 316
Jestem  harcerką, mieszkam, harcuję i uczę się w Biel-

sku-Białej. Tak naprawdę kochani  Harnasie  trafiłam  do
Was  przez  przypadek…

W góry jeździłam od zawsze (to dzięki moim rodzi-
com!), ale o kursie  przewodnickim pomyślałam dopiero
w klasie maturalnej, kiedy wreszcie w moim IV LO w
Bielsku-Białej dano nam trochę więcej czasu. W bielskim
"Podróżniku" pewnego październikowego popołudnia
przeczytałam ogłoszenie o kursie i postanowiłam odwie-
dzić  Gliwice. Spodobało mi się i zostałam. Polubiłam co-
tygodniowe wyprawy stopem na wykłady i oczywiście
moją  Qursową  ekipę.

Nie wierzyłam, że uda mi się zostać przewodnikiem,
ale udało się. Z tego miejsca więc bardzo dziękuję wszyst-
kim ludziom gór, którym to zawdzięczam!

BLACHOWANI 2003 (cz. 2)

BESKID MAKOWSKI
16-18.05.2003

Zapraszam chętnych na majową wędrówkę
z plecakiem i namiotem po Beskidzie Makow-
skim. Jak co roku, postaramy się odkryć  coś
nowego – tym razem wychodnie skalne w pa-
śmie Kotonia oraz grupę Zębalowej i Klimasa.
Plan wyjazdu jest następujący:
piątek: dojazd i dojście na przeł. Suchą między
Łysiną i Kamiennikiem np. PKP – Katowice
17.44 (os.) – Kraków 19.20 PKS (lub bus) Kra-
ków 19.40 – Myślenice 20.26 PKS Myślenice
20.45 – Poręba. Zmotoryzowani powinni zo-
stawić auta gdzieś w Myślenicach.
sobota: przeł. Sucha – Pcim – przys. Figoły,
odnalezienie wychodni skalnej – Kotoń – bi-
wak za przeł. między gr. Kotonia i Parszywką.
niedziela: Parszywka – "grań" Kozikówka-
przeł. Bez Jeża – Kokorzyk – Zębalowa – Kli-
mas – Pcim. Można też przyłączyć się w sobo-
tę koło południa w Pcimiu.

Zabieramy jak zwykle sprzęt biwakowy,
kociołki, produkty na pieczonki (obecność Pie-
cza nie wystarczy !) Proszę o zgłaszanie chęci
uczestnictwa.

Jacek Ginter

Hrb i Vepor Lubietovsky (kaldera), niezłe prze-
paściste i widokowe "skaliska" i przez sedlo
Jaseniova pod Magurę Lubietovską na kolejny
sielski biwak, skąd niektórzy wykonali jeszcze
"wyskok" na Polanę.
W sobotę większość  poszła przez sedlo Jase-
niova i Havranie skały do dol. Kamienistej i na-
stępnie na widokowe Zakluky, gdzie biwako-
waliśmy z widokiem na Tatry Wysokie. Ostat-
niego dnia "kierowcy" poszli po auta do Trzech
Wód (ruiny wielkiego pieca z 1795r), reszta
ekipy na sedlo pod Tlstym Javorem skąd roz-
poczęliśmy około 15-tej powrót do Polski.
| Kajetan zwiedzał solo Białe Karpaty od
strony Czeskiej.
| Nowy, Nowszy i Rafi Su penetrowali
przez cały tydzień Rumuńskie Karpaty Zacho-
dnie – Trascau i Muntele Mare.
| Pieczu z niewielką ekipą z SKPB wędrował
po Gorganach.
| Łysy, Bystry i Wojtek Głogowski zrealizo-
wali  spływ pontonem rzeką Lidą na Białorusi.
| Jasiu Kowalik spędzał weekend z rodziną
w  Wielkim Borowym w G.Choczańskich.
| Basia Zygmańska prowadziła wycieczkę
szkolną na Słowacji w okolicach Liptowskiego
Mikulasza.
| Żyraf i Tusia byli w Wysokich Taurach
gdzie jak oficjalnie ogłosili odbyły się ich zarę-
czyny. Na ślub zapraszają za rok.
| Jacek Piec z rodziną zwiedzał na rowerach
pogranicze Beskidu Niskiego i Sądeckiego.

D£UGI WEEKEND HARNASI
Pierwszy wiosenny długi weekend Harna-

sie spędzili w różnych podgrupach i w wielu
ciekawych miejscach. I tak:
| Redakcja z MSiudutem w towarzystwie
kol. małżonki prowadziła kursowy wyjazd w
Wielkiej Fatrze. Było 14 osób i przeszliśmy
cały główny grzbiet tych gór.
| Radek, Jola Wolińska, Teresa P. oraz Rysie
i kilka osób towarzyszących (w sumie 18 osób)
wędrowali po Małych Karpatach. Początek i
koniec trasy w Trnavie, po drodze zamek Ce-
rveny Kamen ( z piknikiem celtyckim), Piesok,
Cermak, Taricove Skaly, Vapenne, Plavecky
Hrad, Amon, Bukova.
| Żaby z Agatką oraz Bogna F., Daniel W.,
Marcin J., Dorotka Ł., Mateusz, Sekwoja,
Przemek P.- byli na wyjeździe w Rudawach
Słowackich w masywie Polany oraz w Vepor-
skich Vrchach. Grupa liczyła ok. 20 osób. Oto
krótka relacja Żaby: W czwartek przeszliśmy z
Lopeja (część Podbrezowej) doliną z wodo-
spadem i 50-metrowym tunelem z 1928 r na
Żliabky, gdzie biwakowaliśmy na "zakrokusia-
łej", widokowej hali. W piątek weszliśmy na



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis

Nakład 90 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Grażyńskiego 15a/25 tel. 258-23-80, e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl

95

Maj 2003 1-MAJOWY POCHÓD KURSANCKO - REDAKCYJNY
Jakoś tak się ostatnio składa, że nasze 1-majowe wyjazdy w plener związane są z kłopotami

samochodowymi. Rok temu jadąc w skałki strzelił nam tłumik, przez co musieliśmy wrócić i
szukać możliwości naprawy. W tym roku postanowiłem wybrać się na wyjazd kursu w Wielką
Fatrę, aby w końcu po tych górach znów porządnie, jak należy i jak przystało na prawdziwego
„wariata z garbem” pochodzić. Myślałem nawet, że pojedziemy "jak kruczek przykazał" koleją,
ale sami kursanci zaproponowali opcję samochodową, więc przystałem i na to. Jednak gdy w środę
30 kwietnia o godz. 2045 podjechaliśmy do znajomego agenta odebrać zieloną kartę, okazało się, że
... już od 2 dni jeździmy naszym autkiem nielegalnie, gdyż upłynął termin kolejnego badania
technicznego. Rzuciliśmy się w objazd po okolicznych stacjach obsługi, ale było co najmniej o
godzinę za późno. A 1 maja też nie było co liczyć na znalezienie czynnej stacji.

Wściekły na samego siebie wróciłem do domu i postanowiłem przynajmniej poinformować o
sytuacji ekipę. I tu stał się cud. Zanim jeszcze zdążyliśmy cokolwiek zrobić zadzwoniła kursantka
Karolina z informacją, że jej ojciec jest szefem stacji w Zabrzu wykonującej dokładnie takie badania
i możemy się z nim umówić na 1-majowy poranek.

W związku z tym alarm odwołano, Polonez Maćka i Brava Śliwka odjechały planowo 1 maja
o 800 z Katowic, 3-ka kursantów miała jechać pociągiem, a nasza 4-ka (ja, Jola, oraz kursantki Ania
i Ewelina) po dopełnieniu formalności wyjechała również, tyle, że o 1100. Zaraz zresztą za Tycha-
mi pojawił się nowy problem, gdyż chyba wszyscy rodacy postanowili o tej porze wyjechać w
góry i na drodze utworzył się gigantyczny korek. W Pszczynie, po ponad 1,5 godz. „jazdy”
uciekliśmy w bok i już bez przeszkód podążaliśmy do celu.

Z resztą ekipy spotkaliśmy się pod wioską-skansenem w Vlkolincu za Rużomberkiem i wspól-
nie ruszyliśmy na zwiedzanie skansenu. Wioska jest faktycznie bardzo ciekawa przede wszystkim
dlatego, że zachowano cały oryginalny układ drewnianej zabudowy. Mimo to, część chałup jest w
prywatnych rękach, a niektóre można nawet wynająć na wypoczynek. Trzeba tylko uważać, aby
nie potraktowano nas jak eksponaty.

Pogoda była piękna, ale pora już dość późna. Postanowiliśmy podjechać na południe, do
Podsuchej, zostawić tam auta i ruszyć czerwonym szlakiem, doliną Matejkową w kierunku Szi-
prunia – „odtąd do zmierzchu”. Po drodze nie mogłem darować kursantom małej, praktycznej
lekcji przyrody robiąc co chwilę przystanki przyrodnicze i zapoznając ich z podstawową florą
wiosenną. Po niecałych 2 godz. marszu pojawiła się po prawej stronie drogi sympatycznie
wyglądająca polana z paśnikiem, nadająca się na biwak. Nie zastanawialiśmy się długo i wkrótce
wszyscy zajęli się rozbijaniem obozu. Wieczór minął przy ognisku, gitarze, którą prócz mnie
chętnie zajęła się kuzynka Radka Klementyna (Klimka). Wraz z Maćkiem przeprowadziliśmy też
krótką pogawędkę o tym czego się możemy na tym wyjeździe dowiedzieć i nauczyć, a czego nie.

Nie wiem dlaczego, ale okazało się, że mimo iż jestem z reguły śpiochem na tym wyjeździe
musiałem pełnić rolę budzika – widać trafiłem na samych jeszcze większych śpiochów. Wstaliśmy

BESKID MAKOWSKI
16-18.05.2003

Po okresie rajdów masowych Makowski
wrócił w tym roku do formy imprezy kameral-
nej. W piątek na przeł. Suchej zjawiło się 10
osób. Przy blasku księżyca rozbiliśmy namio-
ty i rozpaliliśmy ognisko. Dopiero teraz przy-
pomniałem sobie, że tegoroczna trasa, w dużej
części pokrywa się z trasą drugiego wyjazdu w
Makowski z 1983 r. Zobaczymy zatem co się
zmieniło przez te 20 lat.

Ranek powitał nas piękną pogodą. Na prze-
łęczy Suchej zmieniło się trochę, ale są to zmia-
ny do zaakceptowania. Wiata, miejsce na ogni-
sko i ... całkiem nowa rzecz – "kamienny krąg"
służący chyba jako ołtarz i miejsce odprawiania
nabożeństw polowych. A poza tym czemu ta
przełęcz nazywa się Sucha ? Chyba z przeko-
ry, gdyż woda na polanie poniżej przełęczy aż
bulgocze pod każdą kępą trawy.

Pieczu, kursantka Magda, rysiówna Ania i
Maciek Zygmański postanowili iść na Łysinę i
Lubomir. Za nimi podążył również Jurek Ko-
tynia z córką Zosią. Ja z Jolą, Olą i Jelonem
poszliśmy wprost na Kudłacze. Przy schroni-
sku (20 lat temu też go nie było) spotkaliśmy
spore ilości turystów i poczekaliśmy na Jurka i
Zosię.

Poniżej jest płatne pole namiotowe. Jest też
duży zadaszony ruszt do pieczenia kiełbas,
oraz zadaszony drewniany podest ze sceną.
Niestety poniżej zauważyłem ogrodzoną
działkę, na której ktoś urzęduje i pewnie
wkrótce zbuduje chałupę zasłaniającą widok.

Podczas zejścia do Pcimia czarnym szla-
kiem zauważyłem bardzo dużą ekspansję bu-
downictwa. Na Makowskim przed 20 laty, idąc
tym samym szlakiem, polną drogą mijaliśmy
może jeden przysiółek. Teraz idzie się prawie
połowę drogi asfaltem, pomiędzy domami.

W Pcimiu czekając na Piecza z ekipą po-
szliśmy na pizzę do lokalu p.t. „Pizza prosto z
pieca”. Duża miała średnicę z 50 cm i starczała
bez problemu na 3 osoby, a kosztowała w za-
leżności od wersji od 16 do 26 zł – polecam.
(20 lat temu nie wiedzieliśmy w ogóle co to
pizza, no może z małą przesadą !).

Pieczu i spółka dotarli dopiero przed 1600.
Czasu na dotarcie pod Parszywkę nie było
zbyt dużo, więc musieliśmy się śpieszyć. Nie
mogliśmy jednak zrezygnować z głównego celu
wyjazdu – odszukania „Diabelskiego Kamie-
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nia” pod Kotoniem. Znaleźliśmy go dopiero za trzecim podejściem. Idąc z dołu i wychodząc na
polanę, należy minąć odchodzącą w lewo drogę do widocznych chałup przysiółka Figoły i po ok.
100 m skręcić ze szlaku drogą w prawo, minąć niewielkie polanki, a następnie wstrzelić się ścieżkę
biegnącą wyraźnym grzbiecikiem (lekko w prawo od drogi). Po dalszych 100 m wyprowadzi nas
ona niemal wprost na wychodnię o wysokości kilku metrów, podzieloną kominkiem na dwie
części. O istnieniu „Diabelskiego Kamienia” również nie wiedzieliśmy 20 lat temu, może dlatego, że
nie było internetu.

Po obejrzeniu kamienia popędziliśmy dalej, tak by zdążyć przed zmierzchem na umówione
miejsce. Na przełęczy przed Parszywką zobaczyliśmy dwie postaci z rowerami – któż by to mógł
być jak nie nasi czyli Bystry i Kasia. Jeszcze tylko kawałek podejścia, strumień i odbiliśmy
wyraźną drogą w lewo na polany.

Miejsce nieco się zmieniło od 93 r, kiedy to Jasiu Kowalik przyrządzał na śniadanie gęstą i ostrą
kartoflankę. Tym niemniej, mimo pochyłości stoku dało się znaleźć względnie płaskie miejsca na
namioty i urządzić biwak. Dotarł też Michał Zygmański, natomiast niepokoiło nas nieco zwiększa-
jące się spóźnienie Jelona z Maćkiem. Ale w końcu i oni dotarli. Ostatecznie było nas więc 13 osób.
Starczył tym razem jeden kociołek pieczonek. Dopiero po północy odbył się konkurs. W tym roku
miał on formę drużynową, a walczyły drużyny przewodników, Rysi i niezrzeszonych. Rywaliza-
cja była zacięta i dopiero pod koniec Rysie dały za wygraną nie wiedząc czy w runie rezerwatu pod
Uklejną rośnie bluszcz, śmiałek pogięty czy nieśmiałek prosty. Inni uczestnicy musieli m.in. roz-
szyfrować przekręcone nazwy miejscowości w Beskidzie Makowskim: a) Elizowice b) Zepsucie
c) Frezarnia lub wiedzieć "Kto i co 'rwie na strzępy' w jednej z piosenek turystycznych ?"

A w niedzielę przeszliśmy korzystając zresztą dość intensywnie z nowej mapy Beskidu
Makowskiego firmy Compass (1:50000) grzbietem Parszywka, Kozikówka, przeł. Bez Jeża,
Kokorzyk do Tokarni i przyznajemy, że Jeż po nocy i w deszczu miał prawo nie trafić do celu.
Zresztą gdyby trafił nie miałby przełęczy swojego imienia.

W Tokarni kolejne niemiłe zaskoczenie dokonującymi się zmianami. Zamiast znajomego wido-
ku drewnianego kościółka otoczonego zielenią – ujrzałem tuż za kościelnym ogrodzeniem przytła-
czającą fasadę nowego, ceglanego, niedokończonego jeszcze kościoła, wysokiego na dobrych 20 m.
Stary kościółek stał się prawie niewidoczny. Jeśli faktycznie w tej niewielkiej wiosce potrzebny
był tak duży kościół, to czemu nie znaleziono innej lokalizacji i zniszczono tak piękne i unikalne
miejsce? Kościółek w Tokarni był bowiem szczególnie piękny nie tylko ze względu na samą bryłę
i konstrukcję, ale ze względu na położenie i otoczenie. Co się z nim teraz stanie, nie wiadomo, ale do
Tokarni chyba nie będzie już po co przyjeżdżać.

Tak zakończyliśmy tegoroczną – nieco sentymentalną – wędrówkę po Beskidzie Makowskim.
Jacek Ginter

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
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¯ 10.06 Prelekcja Asi Sosny o Kilimandżaro
¯ 14-15.06 Podsumowanie Półroczne połą-
czone z pracami remontowymi w chatce w La-
chowicach.
UWAGA! Są jeszcze wolne terminy wakacyj-
nych obsług w chatce. Jeśli ktoś chciałby zatem
spędzić kawałek wakacji w chałupie proszony
jest o zgłaszanie się do Radka.

4 13.05 prelekcja Rafała Suwińskiego o Au-
stralii.
4 17-18.05 Poigrowy wypad w góry – kame-
ralny (gdyż studenci odsypiali Igry), ale ponoć
udany, pod wodzą kruczka.
4 20.05 majówka na zamku w Chudowie zor-
ganizowana przez Zbyszka Machulika zgro-
madziła ok. 40 osób – nie tylko Harnasi. O za-
mku opowiadał ciekawie p. Arkadiusz Tarasiń-
ski – archeolog z Fundacji „Zamek Chudów”.
Potem było ognisko, kiełbaski i krupnioki, roz-
mowy i śpiewanie. Mimo padającego deszczu
impreza skończyła się dopiero ok. 2300.
4 29.05 Finał IX Turnieju Wiedzy o Górach.
Wystąpiły po 4 drużyny z Gimn. nr 1 oraz LO
nr 1, zajmując miejsca od 2 do 5. Niestety nie
mogli wygrać z silnymi Rysiami, którzy poje-
dynczo (!!!) zdeklasowali drużyny rywali:
Ania Mataczyńska wśród gimnazjalistów, Mi-
chał Zygmański wśród licealistów. Turniej
prócz Radka Trusia przygotowywali Bogna,
Pieczu, kruczek, Picek i Śliwek.
4 30.05-1.06 wyjazd przyrodniczy kursu na
Babią prowadzony przez Chomisia i Radka.
4 6-8.06 MIR czyli Muzyczna Impreza Re-
ferendalna na Roli Staszkowej u Żab – tym ra-
zem w gronie kameralnym – prócz gospodarzy
były Rakety, Gintery, MSiudut, Pieczu, Prze-
mek, kursantka Karolina.
4 6-8.06 obchody X lecia AKPG Bielsko Bia-
ła w Bielsku oraz w Orawskim Weselu na Sło-
wacji.

zatem ok. 730 i po śniadaniu ruszyliśmy w górę. Pogoda była gorsza niż dnia poprzedniego, ale
jeszcze znośna. Końcówka podejścia na przeł. pod Szipruniem dała nam popalić, toteż po wdrapa-
niu się na górę zrobiliśmy mały popas z panoramką na Chocza i okolice. Ruszamy dalej, lecz za
chwilę kolejny przystanek z panoramką na całą Małą Fatrę. A potem już monotonnie, miejscami
jeszcze po resztkach śniegu na Smrekowicę. Pierwsze ośrodki wypoczynkowe mijamy i zatrzy-
mujemy się pod schroniskiem. Niestety kierownika nie ma, a kucharka twierdzi, że jedzenia też na
razie nie ma. Swojego jedzenia jednak nie pozwala zrobić, bo kierownik mógłby mieć za złe.

Kupujemy zatem tylko coś  do picia i
idziemy na powietrze zrobić kanapki.
Odpoczywa się dobrze, ale trzeba iść  da-
lej. Ok. 18 docieramy na przeł. pod Raky-
towem. Niby jeszcze wcześnie, ale nie
znamy konfiguracji terenu po drugiej stro-
nie góry, a na dodatek Klimka zatruła się
czymś i jest w nie najlepszej formie. Ten
ostatni fakt decyduje, że pozostajemy na
nocleg właśnie tu. Woda jest w postaci
płatów śniegu, miejsce jest osłonięte, wi-
dok na NiżnieTatry całkiem niezły. Nie-
stety, gdy wykonaliśmy wszystkie czyn-
ności organizacyjne i zaczynaliśmy część
artystyczną zaczęło padać. Przestało do-
piero nad ranem, abyśmy mogli się zwi-

nąć. Gdy tylko ruszyliśmy do góry znów zaczęło lać.
Z panoramki z Rakytowa wyszły nici, natomiast na dość stromym zejściu, przed przełęczą

obejrzeliśmy sobie skałki, kolibę i pewne formy rzeźby krasowej, o których opowiedział Maciek.
Pogoda tego dnia nas nie rozpieszczała i parasole oraz pelerynki były w ciągłym użyciu. Ploskę
zdobyliśmy w gęstej mgle i z upragnieniem czekaliśmy na pojawienie się schroniska pod Boriszo-
wem. Wreszcie zobaczyliśmy miłą tabliczkę z napisem: „Pivo - 5 sek. lahka tura”, a potem „Laviny
piwne”. Takie niebezpieczeństwa nie przestraszyły nas wcale, a wręcz przeciwnie. W ciepłej
świetlicy schroniska rozgościliśmy się na dłuższy czas, próbując kapustowej polievki, babki,
kiełbasy, piwa, grzanego wina itp.

Pogoda zaczęła się jednak nieznacznie poprawiać, wobec czego bezlitośnie zarządziłem wy-
marsz. Tym razem minęliśmy Ploskę trawersem. Myślałem, aby dotrzeć do szałasu pod Suchym,
ale na przeł. za Ploską również dostrzegliśmy szałas i postanowiliśmy zbadać teren. Szałas był
zamieszkały, przez jakiegoś dziwnego osobnika, więc odpuściliśmy, ale poniżej znaleźliśmy
źródło, a nieco dalej na grzbieciku polankę. Pierwszą próbę rozbicia namiotów zniweczył huraga-
nowy wiatr. Widać  było wyraźnie, że jesteśmy na skraju frontu i że idzie ku lepszej pogodzie,
jednak póki co wiało jak nie wiem co.

Poniżej naszej polanki było jednak wśród buków os łonięte zagłębienie terenu nadające się na
biwak. Znalazło się nawet pod niewielką skałką osłonięte od wiatru miejsce na ognisko. Wieczór
spędziliśmy jednak pod tropikiem „hangaru” Śliwka.

A ranek powitał nas pięknym błękitem nieba i słońcem. Był to dzień powrotu, więc z jednej
strony należało schodzić  niezbyt późno, ale z drugiej strony szkoda byłoby tak pięknego dnia.
Dysponując samochodami mogliśmy sobie zatem pozwolić na dłuższą trasę przez Ostredok i
Kriżną do Rewuczy, pod warunkiem jednak, że będziemy się sprężać. Sprężanie, sprężaniem, ale
nie obeszło się bez dookolnych panoramek z Ostredoka oraz z Kriżnej. Panoramkę z Kriżnej
bardzo ładnie i metodycznie wykonał kursant Maciek - brat Mateusza.

Wariant zejściowy – czerwony szlak biegnący ciekawym, dość ostrym grzbietem, urozmaico-
nym niewielkimi skałkami na przeł. Prasznicką  zajął też nieco czasu. W końcu jednak zeszliśmy w
doliny, zrobiliśmy małe mycie w potoku i ruszyliśmy do wioski. Sprężanie jednak dało rezultaty,
bo po dojściu do przystanku ujrzeliśmy czekający autobus. Akcja dotarcia do samochodów poszła
więc sprawnie. Mogliśmy sobie jeszcze pozwolić na wyprażany syr i bryndzowe haluszki w
knajpce w Podsuchej oraz drobne zakupy w dyskoncie pod Rużomberkiem. O 1930 ruszyliśmy na
dobre w drogę powrotną i ok. 2230 byliśmy w Katowicach. W sumie wyjazd był udany zarówno
pod względem towarzyskim, jak i chyba szkoleniowym. Kursanci – w większości prawie wcale
nie znający gór Słowacji mogli zapoznać się nie tylko z Wielką Fatrą, ale (dzięki dalekim widokom)
z całym jej szeroko pojętym otoczeniem. Ponadto poznali naocznie sporo gatunków flory wiosen-
nej i mieli okazję zapoznać się praktycznie z podstawami metodyki przy prowadzeniu tego typu
wyjazdów.

Redakcja

Grupa pod Szipruniem, w tle Wielki Chocz

TO BÊDZIE

BLACHOWANI 2003 (cz. 3)
Micha³ £yp - blacha 317
Podobnie jak Gabrysia, też jestem harcerzem. Właśnie podczas wyjazdów z harcerzami i

znajomymi spotkałem Harnasi, a pierwszym z nich był Kotlet. Wówczas zamarzyłem by zostać
przewodnikiem. W góry, zacząłem jeździć w szkole średniej ( jej budynek, wcale taki średni nie
był), którą właśnie ukończyłem. Najbardziej pociągają mnie góry nie za wysokie (tak do 8848 m
n.p.m.) i raczej podczas pogody odmiennej od lądowej wersji sztormu. Najwspanialszy mój wy-
jazd miał miejsce tej zimy w Zachodnich Tatrach Słowackich. Liczę jednak, że najlepsze jeszcze
przede mną. Obecnie chciałbym dostać się na geografię, dlatego też na tym skończę. Pozdrawiam
wszystkich!

Ponadto Redakcja dowiedziała się, że jego marzeniem jest życie i praca w górach, z dala od
miasta. Ma dobre podejście do dzieci i młodzieży. Do wszystkiego za co się zabiera podchodzi z
pasją (co nie zawsze wychodzi na dobre otoczeniu – jak np. gra na flecie). Jest muzykalny – gra
również na gitarze i harmonijce.

AKCJA LATO 2003
Wprawdzie z dużym opóźnieniem jednak

powstała harnasiowa oferta Akcji Lato. Zapla-
nowano 8 obozów w polskich górach, 5 na Sło-
wacji, 3 na Ukrainie, 3 w Rumunii oraz 1 nizin-
no-rowerowy i 1 kajakowy. Firmujemy też 3
obozy rowerowo-górskie kolegów z SKPB.
Pełne informacje można znaleźć na kołowych
stronach internetowych (www.skpg.gliwice.pl)
oraz na plakatach. Uwaga, przewidziano zniżki
dla pH (potomków Harnasi).

http://www.skpg.gliwice.pl
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REDAKCJA W S£OWENII
28.06 – 11.07.2003

Aby zrekompensować sobie zeszłoroczny
brak wakacji, postanowiłem w tym roku
zwiedzić kolejny kawałek Europy, niezbyt
odległy i niezbyt duży, ale bardzo ciekawy –
Słowenię. Skoro krajoznawstwo, to z rodzinką,
która takie rzeczy lubi. A żeby było weselej
dokooptowaliśmy Piecza (Łukasza Pisarka)
oraz udało się umówić na drugą część wyjazdu
z rodziną Frankiewiczów, którzy też mieli w
planie Słowenię.

Pierwszy tydzień poświęciliśmy (w
czwórkę) na zwiedzanie miast i innych
ciekawych miejsc w całej Słowenii, drugi
spędziliśmy w pełnym składzie u podnóża
Alp Julijskich w Bohinjskiej Bistricy.

Zaczęliśmy od Mariboru i od razu spotkał
nas pech, bo namierzony kamping istniał tylko
na mapie. Najbliższy był w Ptuju, który i tak
mieliśmy w planie, więc odpuściliśmy Maribor
i pojechaliśmy prosto do Ptuja. Kamping tym
razem był, choć ze względu na rekordowo wy-
soką cenę (2500 SIT od osoby – ok. 50 zł) nie
polecamy. Za to Ptuj możemy polecić  jako mia-
steczko bardzo ładne i ciekawe. Zwiedziwszy
miasto udaliśmy się w dalszą drogę. Najpierw
zajrzeliśmy do Ptujskiej Gory z ciekawym ko-
ściołem z XV wieczną rzeźbą Miłosierdzia
Maryi Dziewicy z Dzieciątkiem w głównym
ołtarzu. Maryja os łania obszernym płaszczem
podtrzymywanym przez anioły ludzi wszel-
kich stanów.

Potem lokalnymi drogami dotarliśmy do
Celie – tu jednak spędziliśmy jedynie godzinkę,
aby zdążyć  obejrzeć rzymską nekropolię w
Sempeter – parę kilometrów dalej. Cmentarz ze
zrekonstruowanymi nagrobkami z czasów
rzymskich niewielki, za to pani, która nas
oprowadziła – bardzo kompetentna i miła. Tego
dnia dotarliśmy zgodnie z planem do doliny
Savinji, na zaciszny kamping we wsi
Podbrezje, za miejscowością Nazarie. Kam-
ping bez wielkich wygód, ale wyjątkowo ładnie
położony, tani, czysty i z miłą obsługą. Zostali-
śmy zatem na 2 noce.

Następnego dnia zrobiliśmy stąd wypad w
Alpy Kamnisko - Savinjskie – góry prawie u
nas nieznane, a bardzo piękne i niewiele niższe
niż Alpy Julijskie. Niestety wcześniej musieli-
śmy znaleźć punkt napełniania butli gazowych,
gdyż nasza butla już na dzień dobry oszalała i
buchała słupem ognia, a na bluecie długo nie
pociągnęlibyśmy. Na szczęście punkt znaleźli-

śmy, a miły starszy pan naprawił nasz sprzęt za dziękuję.
Do doliny Logarskiej – dojechaliśmy wczesnym popołu-

dniem. Wjazd do doliny jest płatny (1000 SIT/samochód), ale
podobno, na ten sam bilet można wjeżdżać wielokrotnie. Zakupi-
liśmy też mapę 1:50000 i na szybko ustaliliśmy trasę „krótkiego
popołudniowego spaceru”. Na początek wodospad Rinka – coś na
kształt naszej tatrzańskiej Siklawy, a potem dalej w górę w stronę
schroniska na przeł. Kamniskiej. Po drodze mijaliśmy schodzące
grupy dzieciaków w dobrych, górskich butach i w kaskach, pod
fachową opieką instruktorów. Nam natomiast gdzieś  w połowie
drogi udało się zgubić szlak i wpuściliśmy się w zanikającą ścieżkę
prowadzącą niezwykle kruchym i nieprzyjemnym stokiem. Dzię-
ki temu udało się jednak zaobserwować z bliska piękne stado ko-
zic.

Po wycofie trafiliśmy na właściwy szlak, który wyciął ostro w
górę po skale (ubezpieczenia), a potem po dość długim trawersie
doprowadził na przełęcz. Niestety ogarnęła nas mgła i z widoków
nici. W schronisku zamówiliśmy tylko 2 herbatki, gdyż ceny były
na prawdę wysokie.

Tymczasem mgły zaczęły się rozwiewać ukazując nagle potężną ścianę szczytu Planjava tuż
za schroniskiem, a potem z drugiej strony przełęczy pojawił się szczyt Brany. Nie wiemy, czy
widząc jak jemy resztki suchego chleba z pomidorem i popijamy herbatką i wodą, czy też chcąc
cokolwiek uhandlować gospodarz zaproponował nam obiad za pół ceny. Jednak nie skorzystali-
śmy usprawiedliwiając się, po części zgodnie z prawdą, że nie mamy czasu i musimy wracać na
dół. Wobec tego przed wyruszeniem zostaliśmy poczęstowani pączkami.

Z takimi miłymi gestami spotykaliśmy się zresztą częściej. Np. po zapłaceniu rachunku na
kampingu dostaliśmy w prezencie buteleczkę nalewki jagodowej. Innym razem przy zwiedzaniu
kościółka potraktowano nas wszystkich jak studentów i nie chciano zapłaty za wstęp.

Nazajutrz ruszyliśmy dalej przez Gornji Grad z potężnym, barokowym kościołem do Kamni-
ka. Odległość od poprzedniej bazy niewielka, ale zupełnie inne możliwości wypadowe.

Jeszcze tego samego dnia zwiedziliśmy Kamnik i postanowiliśmy skoczyć do położonej ok. 20
km na południe stolicy Słowenii Lublany. Zwiedziliśmy stare miasto, weszliśmy na zamek i po-
włóczyliśmy się wzdłuż Ljublianicy, a potem wróciliśmy do naszej bazy.

Następnego dnia mieliśmy w planie wjazd kolejką na Veliką Planinę i zejście jednym ze szla-
ków. Z powodu złej pogody zmieniliśmy plany i wybraliśmy się na wycieczkę do Skofji Loki i
Kranju. Szczególnie ta pierwsza miejscowość warta jest polecenia – malowane kamienice, kościoły,
zamek z muzeum na wzgórzu, mosty nad rzeką. W drodze do Kranju, który jest znacznie mniej
ciekawy, zboczyliśmy szutrową drogą do wioski Crngrob, aby obejrzeć kościółek z XV wieczny-
mi freskami na zewnętrznych ścianach.

Kolejnym celem naszej wyprawy było wybrzeże. Po drodze złapała nas niezła ulewa utru-
dniająca jazdę autostradą. Ale gdy dotarliśmy do Skocianskiej Jaskini wypogodziło się. Polecana
nam przez wiele osób jaskinia faktycznie nie sprawiła nam zawodu. Pierwsza jej część  jest dość
typowa, ale druga – potężny, mroczny wąwóz podziemnej rzeki robi niesamowite wrażenie. Czu-
liśmy się jakbyśmy wchodzili do Tolkienowskiej Morii. Po wyjściu z podziemi zrobiliśmy sobie
jeszcze naziemną wycieczkę ścieżką edukacyjną wokół doliny Reki wpływającej do jaskini.

Wczesnym popołudniem dotarliśmy nad morze, do Izoli, na kamping Belvedere położony parę
km za miastem. Udało nam się załapać na miejsca przeznaczone dla kamperów, dzięki czemu
mieliśmy trochę bezcennego cienia. Zatrzymaliśmy się znów na dwie noce. Słoweńskie wybrzeże
nie jest ani zbyt długie (ok. 50 km), ani zbyt atrakcyjne dla typowych plażowiczów. Zamiast plaży
mamy zazwyczaj do dyspozycji wybetonowane brzegi z zejściem do morza po drabinkach. Toteż
zamiast plażować woleliśmy coś  obejrzeć.

Z kilku nadmorskich miasteczek najbardziej malowniczy jest chyba Piran położony na wąskim
wysuniętym w morze cyplu. Uliczki są tam tak wąskie, że z trudem można się mijać z przechodzą-
cymi ludźmi. Można też obejrzeć miasto i okolice z wieży kościoła św. Jerzego. Ruch kołowy w
centrum jest ograniczony przez opłaty przy wjeździe. Lepiej zatem zostawić samochód na parkin-
gu (wprawdzie też płatnym, ale mniej) przed wjazdem do miasta.

Będąc w Piranie warto pojechać  na sam koniec słoweńskiego wybrzeża, gdzie znajdują się
osobliwe baseny do odzyskiwania soli z morskiej wody. Aby tam dotrzeć trzeba przejechać granicę
słoweńsko – chorwacką, ale przed bramkami chorwackimi skręcić w szutrową drogę w prawo. Jest
to teren podzielony groblami na mniejsze i większe prostokątne zbiorniki wodne. Na groblach stoją
gdzie niegdzie ruiny domów dawnych robotników. W jednym z takich odbudowanych domów
znajduje się muzeum.

W drodze powrotnej zaliczyliśmy jeszcze po pokonaniu szalonych serpentyn małą wioskę
Korte z kościółkiem. Natomiast po obiadku wybraliśmy się na kolejną wycieczkę, aby dokończyć
zwiedzanie wybrzeża. Tym razem celem był Koper, którego najpiękniejszym miejscem jest rynek
z Pałacem Pretoriańskim, ratuszem i katedrą. A pod wieczór pospacerowaliśmy jeszcze po zauł-
kach Izoli.

Sobota była dla nas dniem przejazdu do Bohinskiej Bystricy i spotkania z rodziną
Frankiewiczów. Po drodze mieliśmy jednak parę rzeczy do obejrzenia. Na początek prawdziwy
rarytas – kościółek św. Trójcy w Hrastovliu z przepięknymi freskami, w tym słynnym „Tańcem
śmierci”. Starsza pani wpuszczająca zwiedzających puściła nam opis kościółka i fresków z kasety
po polsku i oświetlała opisywane fragmenty tak, że można się było zapoznać z obiektem bardzo
dokładnie.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był zamek Predjama zbudowany w ogromnym
otworze wlotowym jaskini. Zamku jednak nie zwiedzaliśmy, wyczytując w przewodniku, że nie
ma w nim nic specjalnie ciekawego, co potwierdzili spotkani Polacy z Krakowa.

Ostatnią atrakcją dnia był wąwóz Rakov Skocjan. Nie starczyło nam czasu, aby obejść cały
wąwóz dookoła (ok. 5 km), ale zobaczyliśmy dwa najbardziej ciekawe miejsca – Mały i Wielki
Most.

Teraz pozostało nam tylko dojechać do celu. Dalsza droga wymagała jednak ciągłego i coraz to
... cd str 2

Nad wodospadem Rinka
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¯ Wakacyjne zebranie SKPG: 19 sierpnia.
Pierwsze powakacyjne zebranie 2 września.

4 Rozważana jest zmiana miejsca
wtorkowych zebrań od 2004 r. z lokalu KW, na
lokal Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych. Koło mogłoby zaoszczędzić
w ten sposób 800 zł rocznie.
4 3.07 Iza Włodarczyk zwana też Smokiem
urodziła nowego pH. Zgodnie z przewidy-
waniami jest to chłopiec, a na imię ma Pawełek.
Wymiary wg różnych źródeł 3500 i 49 cm lub
3500 i 53cm.
4 5-13.07 odbył się obóz kursowy prowa-
dzony przez Nowego, wspomaganego okreso-
wo przez Kasię i Basię. Było 12 – 15 osób.
Trasa zaczynała się w Ustroniu, a kończyła w
Lachowicach. Wg słów Nowego: „Bardzo sym-
patyczna ekipa. Postanowili sami pojechać za
tydzień na Adamy i w PPS, by uczyć się dalej.
Wiedzą jakie mają braki (duże) i  że można je
nadrobić . Będzie parę tortów czytaj: paru
sympatycznych, kompetentnych i chętnych do
pracy członków Koła.”

TO BÊDZIE

ostrzejszego kręcenia kierownicą. Mijane krajobrazy były jednak bardzo piękne – od zielonych
pagórków, po wąskie doliny, skaliste wąwozy i strome zbocza z drogą na szerokość jednego
samochodu. Na miejsce dojechaliśmy pod wieczór, a zaraz po nas dotarli z Polski Frankiewicze.
Jak na prezydentostwo przystało zamieszkali w „pałacu”, czyli zakupionym ponoć 10 lat temu na
Słowacji namiocie willowym, który rozstawili wbrew pozorom wyjątkowo szybko i sprawnie.
Ponadto wyposażeni byli w 2 kajaki i 2 rowery. Bohinjska Bistrica leży bowiem nad górską rzeką
Sava Bohinjka, pomiędzy jeziorami Bohinj i Bled, w południowo wsch. części Alp Julijskich.
Można zatem uprawiać tu różne sporty – zarówno wycieczki górskie jak i turystykę rowerową czy
kajakową na rzece lub na jeziorach. Pierwszego dnia państwo F. postanowili popływać, a my z
Pieczem zdecydowaliśmy się na lekki rozruch górski z zaliczeniem niewielkiej górki Rudnicy (946
m) w pobliżu kampingu. Górka była niewielka, ale stroma i urwista
z jednej strony oraz widokowa. Zeszliśmy z niej do Starej Fuziny
nad jez. Bohinj i wzdłuż rzeki dotarliśmy na kamping. Wieczorem
podjechaliśmy wszyscy do wodospadu Savica na końcu doliny.

Na kolejny dzień zaplanowaliśmy wspólną wycieczkę do doliny
Triglawskich Jezior. Ponieważ odległości i względne wysokości są w
tych górach bardzo duże, ważny jest wybór punktu startu. Taki
dogodny i wysoko położony punkt startowy znaleźli Zygmunt i
Ania. Prowadziła do niego płatna i mocno ekstremalna, szutrowa
droga, którą Zygmunt pokonał dwukrotnie dowożąc całą ekipę do
planiny Blato na wys. 1147 m. Nasza trasa wiodła przez Koczę pri
Jezeru, polanę Dedno Polie i dol. Za Kopico na przeł. Vrata 2192 m
i Hribarice, do właściwej dol. Triglawskich Jezior, a potem w dół do
Koczy pri Triglawskich Jeziorach. Na polanie Dedno Polie pełnej
bacówek złapała nas przelotna ulewa. Potem mozolne podejście
wśród ukwieconych alpejskich łąk i wejście w surowy, skalno-
piarżysty świat najwyższych pięter tych gór. Wreszcie przełęcz Vrata – najwyższy punkt naszej
wycieczki.

Schodząc mijamy kolejne jeziora – najładniejsze jest chyba to największe Ledvica, ale w sumie
cała dolina nie jest aż tak rewelacyjna jak zapowiadają reklamówki i przewodniki. Choć ciekawo-
stek przeróżnych nie brakuje – zwłaszcza z zakresu geologii i zjawisk krasowych – te rozmaite
żłobki, dziwnie wypreparowane przez wodę dziury w skałach i podłożu, bezodpływowe kotlinki
itp. No i cały czas ogromna ilość przeróżnych znanych i nieznanych nam kwiatów. Do samochodu
schodzimy po 9 godz. wędrówki. Ponieważ Pieczowi i Arturowi udaje się złapać stopa, a reszta
mieści się w Nissanie kombi bez większych problemów, więc Zygmunt nie musi powtarzać kursu
do góry.

Następnego dnia robimy sobie odpoczynek, gdyż potem planujemy wycieczkę na Triglaw.
Odpoczynek nie oznacza jednak kompletnego leniuchowania. Ja i Ola pożyczamy rowery i jedzie-
my na 2 godz. pętelkę wokół Bohinjskiej Bystricy. Najpierw do Rybcev Lazu, gdzie można obej-
rzeć  pomnik pierwszych zdobywców Triglawa oraz stary kościółek z ciekawymi freskami. Nie-
stety trafiliśmy na przerwę obiadową i zostawiamy jego zwiedzanie na później. Potem w Starej
Fuzinie odbijamy od głównej drogi by zobaczyć Diabelski Most nad kanionem potoku Mostnica.
Dalej jedziemy do wsi Studor z dużą ilością starych stojaków na siano zwanych w zależności od
typu kazolcami (pojedyncze) lub toplarami (podwójne). Są to typowe elementy s łoweńskiego
krajobrazu uważane przez Słoweńców niemal za symbol narodowy. Na koniec czeka nas jeszcze
wspaniały zjazd serpentynami do Bohinjskiej Bistricy. Wieczorem natomiast jedziemy wszyscy
do wąwozu Vintgar położonego nieopodal kurortu Bled znanego m.in. z jeziora, kościółka na
wyspie i zamku. Ponieważ od 1900 wstęp do wąwozu jest bezpłatny, nie widzimy powodu, aby
pozbywać się gotówki – lepiej przeznaczyć ją np. na lody w Bledzie – i odczekujemy parę minut
aż pani z budki odjedzie. Przejście wąwozu zajmuje ok. 30 min. i jest w nim parę miejsc na prawdę
ładnych. Trasę kończymy przy kościółku św. Katarzyny w Zasipie, gdzie czeka na nas jeden z
rozstawionych wcześniej samochodów. No, a potem wieczorny spacer po Bledzie, obiecane lody
i powrót.

„Atak” na najwyższy szczyt Słowenii zaczynamy pobudką o 600 rano. Zygmunt, Ania, Bogna
i Artur byli już na Triglawie 2 lata temu, więc nie idą powtórnie. Równo o 800, po dojeździe do
Rudno Polia na wys. 1345 m n.p.m. wyruszamy na szlak. Pogoda póki co sprzyja. Po 1 godz. 40
min. osiągamy przeł. Studorską o wys. 1892 m. Wcześniej mijamy piękną płaską dolinkę, otoczoną
skałami ze strumieniem powyżej. Po godzinnym trawersie docieramy do pierwszego na trasie
schroniska – Vodnikov Domu. Są tu też nasi rodacy – rodzinna wycieczka (ok. 10 osób) w adida-
skach, z 3 małymi plecaczkami na całą grupę, z dziećmi w wieku ok. 10 lat. Też zamierzają
zdobywać Triglaw. Cóż, Polak potrafi. Kondycję zresztą i sprawność mają niezłą. Dobrze, że nie
nastąpiło jakieś  gwałtowne załamanie pogody, bo wówczas mogliby mieć problemy. Po kolejnej
godzinie docieramy do położonego pod samą kopułą szczytową Domu Planika. Stąd już tylko 1,5
godz. na szczyt – jednym z dwóch wariantów. Wybieramy drogę przez Mały Triglaw. Zaczynają
się odcinki stalowych poręczówek, a potem grzbietowa ścieżka ubezpieczona również stalową
liną. Byłoby fajnie, gdyby nie ta kruszyzna. Wszędzie pełno sypiących się kamyczków dających
poczucie niepewności – stanowczo wolę solidny granit lub porządne ferraty w Dolomitach. Ok.
1440 stajemy na szczycie. Widoki są, choć nie aż tak dalekie jakbyśmy chcieli. Chmury i lekka
mgiełka robią swoje. Jemy i odpoczywamy ok. pół godz. Pogoda zaczyna się jednak psuć , z oddali
słychać ciche pomruki burzy, więc należy się ewakuować. Do zejścia wybieramy drugi wariant
szlaku – nie mniej kruchy i nieprzyjemny. Po dojściu do przełęczy postanawiamy jednak zamiast
do Domu Planika schodzić na drugą stronę, wykonując obejście przez Trzaską Koczę i zamykając
pętlę w Vodnikov Domu. Trasa nieco dłuższa, ale za to inna. Dojście do piargów wymaga jeszcze
trochę gimnastyki, a potem czeka nas kilka kilometrów wędrówki wśród krajobrazów niemal księ-
życowych. Teren obiektywnie może niezbyt piękny, ale przecież ciekawy. Gdy doszliśmy do
Trzaskiej Koczy zaczęło kropić , a chmury zaczęły co rusz zasłaniać krajobraz. Zafundowaliśmy
sobie jednak herbatkę oraz piwo gdyż pragnienie zaczęło dawać o sobie znać, a wodę w tych górach
znaleźć trudno.

Dojście do Vodnikov Domu to kolejne 1,5 godz. Droga prowadzi ładną Velską doliną, ale po
tylu godzinach marszu i przy pogarszającej się pogodzie chcieliśmy mieć ją jak najszybciej za sobą.
I w końcu już w regularnym deszczu końcowy, ale wcale nie krótki (i nie tylko w dół) fragment
trasy. Przy samochodzie byliśmy ok. 2130, tuż przed zapadnięciem zmroku. Tu dopiero dopadła

W drodze na przeł.Vrata

nas  burza i ulewa, w której wąskimi i krętymi
dróżkami dotarliśmy do kampingu ok. 2230,
gdzie Frankiewicze czekali już na nas z gorącą
herbatą i ryżem.

Po tej prawie 14 godz. wycieczce kolejny
dzień znów odpoczywamy, zwiedzając zamek
w Bledzie. Wieczorem Jola i Pieczu próbują
swoich sił na kajakach, na jeziorze Bohinj.
Zwiedzamy też piękny kościółek w Rybcev
Lazie. A potem pożegnalna kolacja, gdyż naza-
jutrz wyruszamy do domu.

Aby jednak nie marnować czasu w drodze
powrotnej wstępujemy do pobliskiej Radovlji-
cy oglądając miasto oraz zwiedzając ciekawe
muzeum pszczelarstwa. W rezultacie wyrusza-
my na dobre ok. 1200 i z małą przerwą na obiad
w Czechach docieramy do Katowic o 2300

Reasumując – Słowenia jest krajem bardzo
ciekawym krajoznawczo, posiada też wiele cie-
kawych gór – prócz Alp Julijskich, nieco niż-
sze, ale bardzo malownicze Alpy Kamnicko-
Savinjskie z Małą i Wielką Planiną. Nie jest to
natomiast kraj dla nas tani. Ceny w sklepach są
ok. dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Wysokie
są również ceny kampingów. Zwykle kampingi
liczą cenę za osobę nie pobierając kwot za na-
miot czy samochód. Ceny noclegów wynosiły
(nie licząc rekordowego Ptuja) od 800 - 1500
SIT (16-30 zł). Cena w schronisku (Dom Plani-
ka) w sali wieloosobowej wynosiła 2000 SIT.
Podobno można uzyskać zniżki na legitymację
przewodnicką (1400 SIT). Znając życzliwe
podejście Słoweńców jest to prawdopodobne.
Cena benzyny wynosi ok. 186 SIT/litr i jest
prawie identyczna na wszystkich stacjach. W
sumie pełne koszty tego 14 dniowego wyjazdu
wyniosły ok. 900 zł/os. Z tego co widzieliśmy
szczególnie polecamy:
Miasta: Lublana, Ptuj, Skofia Loka, Piran, Ko-
per, Bled.
Atrakcje przyrodniczo - krajobrazowe:
– Jaskinia Skocjanska (koniecznie)
– dol. Logarska i okolice
– wąwozy Rakov Skocjan i Vintgar
Zabytki: kościółki w Hrastovliu (koniecznie),
w Ptujskiej Gorze i w Rybcev Lazie.
Alp Julijskich polecać chyba nie muszę.

Jacek Ginter



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

MAMMUTHUS

MONTANUS
 ssp. harnasiensis

Nakład 90 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul.Grażyńskiego 15a/25 tel. 258-23-80, e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl

97

Wrzesień 2003

OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy MM. Minęły wakacje,

a niedługo minie też 10 rok wydawania Mam-
muthusa. Tak, tak zbliża nam się okrągły jubile-
usz i setny numer pisma. Przyznam, że skłania
mnie to do postawienia sobie i Wam kilku py-
tań. Czy po tych 10 latach pisemko jest nadal
potrzebne ? Czy system jego dystrybucji jest
nadal dobry ? Czy utrzymać sposób finanso-
wania z dobrowolnych składek, który się
sprawdza, ale może nie jest sprawiedliwy. No i
jak długo jeszcze się w to bawić – wszak wszy-
stko kiedyś musi mieć swój koniec.

10 lat temu pokolenie Mamutów – czyli
głównie (choć nie tylko) Harnasi, którzy dostali
blachy na przełomie lat 70/80 złapało jakby
drugi oddech i uaktywniło się organizując sze-
reg spotkań, a czasem powracając do bieżącej
aktywności w Kole. To było impulsem do po-
wstania pisma. Dziś sytuacja wygląda nieco
inaczej. Wielu z nas znów brakuje czasu, wa-
runków, a może i chęci do choćby symbolicz-
nego uczestnictwa w życiu Koła. Jednocześnie
mamucieją nam kolejne pokolenia – 10 lat temu
jeszcze traktowane jako młodzież. Jeśli pismo
ma być nadal wydawane, to powinno służyć
również im. Być może zatem należałoby zwe-
ryfikować listę prenumeratorów ?

Zmieniają się też możliwości techniczne.
MM prócz wersji papierowej ma wersję inter-
netową, która dla niektórych jest wystarczają-
ca. Są jednak nadal osoby nie ufające technice i
wolą tradycyjną kartkę papieru. Jest wreszcie
możliwość połączenia tych dwóch form – czyli
utworzenie dokumentu elektronicznego, który
miałby formę graficzną identyczną z wersją
papierową (np. w formacie pdf), ale byłby roz-
syłany drogą elektroniczną i ewentualnie dru-
kowany przez czytelnika we własnym zakre-
sie. Zmniejszyłoby to znacznie zarówno ko-
szty druku i wysyłki jak i nakład pracy Redak-
cji przy kopertowaniu i adresowaniu co miesiąc
kilkudziesięciu papierowych egzemplarzy pi-
sma.

Myślę, że możliwe jest utrzymanie wszy-
stkich form rozpowszechniania Mammuthusa -
czyli: wersji papierowej, html’owej i pdf. Wy-
magałoby to tylko deklaracji prenumeratorów,
jaką formę preferują. Być może Redakcja przy-
gotuje w związku z tym odpowiednią ankietę,
którą postara się dostarczyć  różnymi drogami
do możliwie szerokiego grona Harnasi. Pozwo-

TUSIA I ¯YRAF W SUDETACH
My właśnie wczoraj wróciliśmy z Sudetów – zaczęliśmy od Paczkowa, dalej kopalnia w

Złotym Stoku, Lądek Zdrój, Góry Złote, Trojan, ruiny zamku Karpień, Masyw Śnieżnika, Igliczna
-sanktuarium, schr. Maria Śnieżna – bardzo szczególne miejsce, Czarna Góra, Międzygórze i  Góry
Bystrzyckie,  schr. „Pod Muflonem” i Stołowe – Karłów, fort Karola, Szczeliniec Wlk., Pasterka,
Skalne Grzyby – niesamowite!, zabytkowy młyn w Radkowie – młody magister się wyżywał.

Muszę przyznać, że Muflon, to jedno z najbardziej „klimatycznych” schronisk jakie widzia-
łam – urocze! Ludzi z plecakami jest zastraszająco mało, ale ci, którzy byli, trafili się świetnie –
przesympatyczni i rozśpiewani. Całym sercem polecam Sudety – są prześliczne i tak inne niż
nasze Beskidy...

TuSiA i Giraff

PANI PREZES W S£OWENII C.D.
Otóż...w dzień Waszego wyjazdu (tzn. Redakcji z rodziną i Piecza), poszwendaliśmy się

jeszcze troszkę na rowerkach z Bohnijskiej Bistricy. Następnego dnia spakowaliśmy się, po raz
pierwszy w życiu zagraliśmy w tenisa na naszym kempingu i pojechaliśmy do Kamnika. Tam
znaleźliśmy kemping, rozbiliśmy się i pojechaliśmy do Skofii Loki i do Lubliany. Skofia Loka nie
zrobiła na nas wielkiego wrażenia, Lubliana może troszkę lepiej. Natomiast bardzo nam się podobał
sam Kamnik – bardzo śliczne i zadbane miasteczko. W niedzielę troszkę padało, jednak pojechali-
śmy w dolinę Kamnijskiej Bistricy i obmyśliliśmy plan na dzień następny.

A to było samobójstwo ...  ale bardzo urocze. Otóż podjechaliśmy bladym świtem najwyżej jak
się da w dolinę Kamnijskiej Bistricy. Następnie pokonując jedynie 1000 m w pionie, po 2 godzi-
nach byliśmy na Kokrskim Sedle. A to był dopiero początek. W schronisku zafundowaliśmy sobie
pyszny rosołek i poszliśmy dalej na Grintovec [Red.:najwyższy szczyt Alp Kamniszko Savinj-
skich 2558 m n.p.m.] kolejne ponad 800 m do góry.

Pogoda była rewelacyjna, świeciło słoneczko i tylko kłębiaste chmurki chowały się w dolinkach
i zahaczały o skały, a to dodawało tylko uroku, gdy nagle pojawiała się jakaś ściana i zaraz znikała
za kolejną niegroźną chmurką. Dalej mała być już tylko sielanka, grzbietem aż do Kaminskiego
Sedla ale... te przerywane w kropeczki szlaki były bardzo eksponowane, niespecjalnie trudne, ale
czasem miałam troszkę pietra.

Później okazało się, że to nie jest tak blisko jak się wydawało. Ale myślimy sobie „ze Skuty to
już tylko w dół”, a tu psikus... po tych skałkach w dół, okazuje się być w górę, bo na mapie, na tej
wysokości nie rysują poziomic. W międzyczasie nasza szkapa transportowa (Artur) okulała nam
na lewe kolano, a do schroniska na Kaminskim Sedle każdy z nas doszedł z którymś kolankiem nie
do końca sprawnym. A tu jeszcze 1200 m w dół i już zaczyna zmierzchać . Poszliśmy najszybciej
jak to było możliwe i szczęśliwie, po 13 godz. trafiliśmy do samochodu. Było pięknie i chyba
nawet ładniej niż w Alpach Julijskich.

Dnia następnego w ramach odpoczynku i regeneracji pojechaliśmy do Skocjanskiej Jamy, która
zrobiła na nas ogromne wrażenie i do wąwozu Rakov Socjan, po którym wrażenia były jeszcze
silniejsze.

We środę wybraliśmy się z kajakami i rowerami do Logarskiej Doliny. Kajaki tylko się prze-
wietrzyły, a rowery bardzo przydały, zarówno w samej dolinie jak i później przy zjeździe z
przełęczy (pierwszy raz wyprzedzałam na rowerze ciężarówkę, która na serpentynach tak stra-
sznie się wlokła).

Dzień następny poświęciliśmy na Planinę. Widoki prześliczne, ale nie wjeżdżaliśmy kolejką,
tylko samochodem na przełęcz na wschód od Planiny. Na samej Planinie pobyczyliśmy się trochę,
zrobiliśmy furę zdjęć i podziwialiśmy okolicę. Postanowiliśmy wracać w piątek, po drodze zaha-
czając o jeziorka na południowy wschód od Klagenfurtu. tam też jest przepięknie, szczególnie z
rowerami. Niestety same jeziorka są zatłoczone, a miasteczka, to takie typowe kurorty. W domu
byliśmy o 2 w nocy z piątku na sobotę.

Bogna

HARNASIE NA WAKACJACH

liłoby to zarazem zweryfikować listę prenumeratorów, tak by niezainteresowanym nie wysyłać
pisma niepotrzebnie, a wszyscy zainteresowani mieli do niego dostęp.

Problemem stał się też ostatnio brak materiałów. Kochani, myślę, że nie chcecie, aby MM stał
się „pamiętnikiem Redakcji”. Piszcie zatem i przysyłajcie artykuły, relacje, notatki, zdjęcia itp.
Redakcja jest w stanie wypełniać swoimi tekstami kolejne numery, ale nie o to chodzi. Wkrótce jak
wspomniałem 100 numer i jubileusz. Wzorem jubileuszu sprzed 5 lat Redakcja planuje skromną
imprezę pod koniec listopada lub na początku grudnia.  Jako, że Koło ma swoje miejsce w górach,
więc jeśli tylko znajdzie się wolny termin impreza odbędzie się w Lachowicach. Redakcja zaprasza
już teraz do twórczego udziału w imprezie przede wszystkim wszystkich autorów, ale również
czytelników i sympatyków pisma. Jeśli macie ochotę i pomys ł, to napiszcie coś specjalnego do 100
- go numeru.

A tymczasem poczytajcie gdzie spędzaliśmy wakacje. Relacje zostały zaczerpnięte głównie z
naszej internetowej listy dyskusyjnej i nieco przystosowane do druku przez Redakcję. A ponie-
waż nazbierało się ich sporo, a Redakcja uznała iż warto zamieścić je bez większych skrótów, więc
trzeba było złożyć numer o podwójnej objętości.

Redakcja

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


OBÓZ KURSOWY
Relacja meteorologiczno - topograficzno - kulinarna

Sobota: Ustroń Zdrój – Równica – Brenna, dalej niestety chwilowo beze mnie: Błatnia – Karko-
szczonka. Wizyta Jelona.
Niedziela: leje. Karkoszczonka – Grabowa – Czupel – Wisła Nowa Osada – PKS – W. Czarne –
Stecówka – Pietraszonka. Pulpa. Do chatki dotarłem wieczorem i ponownie objąłem dowództwo.
Poniedziałek: leje. Pietraszonka – skałki na Gańczorce (kto ukradł jaskinię? Podobno wszystkie
się przed tym kursem chowają) – Tyniok – przeł. Koniakowska – koronki – knajpa (placki szarpa-
ne, Kubusia pieczonego zabrakło) – Pietraszonka.  Parówki zwykłe i cienkie cielęce.
Wtorek – leje tylko troszeczkę rano, bo przyjechała Kasia. Pietraszonka – Barania G. – Barański
Groń – Kamesznica (dworek) – Milówka Ficki – stanica harcerska. Spagetti Bolognese.
Środa: leje rano, przede wszystkim wieczorem. Ficki – Sucha Góra – Lipowska – Miziowa –
Górowa. Pieczonki.
Czwartek: leje jak cholera. Górowa – Malorka – Przysłop – Korbielów – pizza – Górowa.
Makaron z sosem jagodowo - waniliowym (jagody zbierane po ciemku metodą palpacyjną).
Piątek: rano leje, potem nie, bo znowu jest Kasia. Górowa – idziemy na Miziową – Pilsko –
Sihelne – Biela Farma – Glinne – granicą na Głuchaczki (z Glinnego wyjście o 22). Kasza gryczana
z sosem grzybowym.
Sobota: nie leje, bo z Kasią. Głuchaczki – Przyborów – PKS – Koszarawa Jałowiec – przeł. Cicha
– okazuje się, że bylibyśmy w chatce jeszcze w dzień, a to się na tym obozie nie zdarzało, więc
Jałowiec – Opaczne – Siłosław – wodospad – chatka o zmroku – leczo.
Niedziela: pogoda. Prace na rzecz chatki – Lachowice Centrum – pa, pa.
Grupa liczyła 12-15 osób. Kij bejsbolowy okazał się niepotrzebny.

Nowy

ZYGA NA WULKANACH
Właśnie wczoraj z rodziną wróciłem z Francji. Najpierw kilka dni byliśmy na wybrzeżu kanału

La Manche, gdzie oglądaliśmy wapienne klify w pobliżu Hawru i Mt Saint Michel, no i przypły-
wy i odpływy morza.

Potem pojechaliśmy zwiedzić kilka zamków na Loarą, ale interesowały nas też wykute w
miękkim wapieniu domostwa jaskiniowe, zamieszkałe nawet do pocz. XX w. Zobaczyliśmy rów-
nież wielki dolmen sprzed ok. 5000 lat, podobno największy w Europie.

Na deser wybraliśmy się w północną część Masywu Centralnego (Puy de Dome), w okolicach
Clermont-Ferrand. Główną atrakcją Puy de Dome jest fakt, że jest to pasmo wulkanicznych stoż-
ków, które wygasły dopiero ok. 10 tys. lat temu i dzięki temu doskonale zachowała się wulkaniczna
rzeźba tych gór – stożki z charakterystycznymi bruzdami, kratery, zastygłe potoki lawy, złoża
popiołu wulkanicznego, bomby wulkaniczne itp.

Wprawdzie w Karpatach też można spotkać wygas łe wulkany (np. Polana), ale są one już dość
mocno zmienione przez erozję. W Puy de Dome ma się zaś rzeczywiście wrażenie, że wybuchy
ustały niedawno. Góry są raczej niskie – najwyższy szczyt ma ok. 1450 m npm, lecz pozostałe
wierzchołki nie przekraczają 1300 m.npm. W większej części są porośnięte lasem, jednak najcie-
kawsza część – ok. 10 stożków – jest łysa i dzięki temu bardzo widokowa.

My rozbiliśmy się na kempingu w pobliskim miasteczku Pontgibaud i stamtąd robiliśmy nie-
zbyt długie wycieczki. Podjeżdżaliśmy na którąś z przełęczy (są one dość  wysokie, więc podejścia
zostaje w pionie niewiele, do 300 – 400 m), wchodziliśmy na kilka stożków i wracaliśmy. Pasmo
nadaje się na kilkudniowe chodzenie (3–4 dni). Najlepiej chyba parkować na przełęczach i wracać;
można też przejść  pasmo z namiotem, tyle, że w górach nie widzieliśmy wody.

Na południe od pasma Puy de Dome znajdują się inne, już wyższe – do 1880 m npm, też
wulkaniczne, ale na nie nie starczyło nam już czasu.

Podsumowując – przy okazji samochodowej wędrówki po Francji warto poświęcić kilka dni na
wulkany pasma Puy de Dome.

Zyga Ryś

RADECK NA ROWERACH...
Obóz kolarski, kameralny - oprócz mnie 4

osoby - wszystkie znajome - Pszczółka, Ło-
siczka oraz uczestnicy moich obozów kolar-
skich z poprzednich lat - Ola i Boguś.

Trasa ciekawa i bogata: Rzepin - Ośno Lu-
buskie (lubuskie Carcassonne) - Muzeum Łąki
nad Odrą - Kostrzyn - Park Narodowy "Ujście
Warty" - Safari w Świerkocinie - Gorzów
Wlkp. - Lubniewice - Łagów - podziemne bun-
kry MRU w Boryszynie - Międzyrzecz -
Pszczew - Międzychód - Sieraków - Wronki -
Szamotuły (kapitalne muzeum!) - Poznań
(ZOO, palmiarnia, ogród dendrologiczny) -
Szreniawa (ogromne Muzeum Rolnictwa) -
Wielkopolski Park Narodowy - Muzeum Ar-
kadego Fiedlera w Puszczykowie - Poznań no i
dodatkowo dwukrotnie Wrocław po drodze..
mnóstwo kościołów, pałaców i ciekawych za-
kątków i wspaniała pogoda przez cały czas
obozu. Trasa około 560km.
... PIESZO NA UKRAINIE

 Zwiedziliśmy Bieszczady Wschodnie i
Borżawę oraz Lwów. Ludzi 10 – w tym Marek
Kluszczyński + żona Marysia i córka Ania,
pH – Aga Pawłowicz, exqursant Adaś, Grze-
gorz, Boguś , Leszek i Karol.

Grupa zadowolona, chodzenia w sam raz,
leżenia i śpiewania dużo, pulpy obfite i smacz-
ne, smakołyków w sam raz, a z napojów naj-
więcej pito kwasu chlebowego.
... I NA KAJAKACH NA LITWIE

Spływaliśmy Ułą i Mereczanką. Niemen
olaliśmy, bo szeroki i leniwy. Uła ciekawa, czy-
sta i urozmaicona, Mereczanka szersza, rów-
nież czysta. Okolice sielskie do upojenia! Mnie
urzekły kobierce mchów, porostów, widłaków
w okolicznych lasach - wielobarwne, puchate,
niesamowite! We wtorek wróciliśmy do Polski,
nad Wigry i jeszcze dwa dni poznawaliśmy
Wigierski PN. Jak dla mnie - bardzo udana im-
preza. Udział wzięli m.in.: Bogna, Picek z bra-
tem Adamem, Daniel Węcel, pH Szymon Pio-
trowski, spływanci z poprzednich lat. Towa-
rzyszyła nam też przemiła rodzina z Niemiec
w składzie: Michael, Maria, Christiane, Gregor
i Gabriel.

Wypoczęty i zadowolony Radeck :-)

£YSY W GÓRACH ŒWIÊTO-
KRZYSKICH

Już wróciliśmy, było miło. W sobotę po raz
pierwszy, choć miałem już wcześniej okazję,
ale wówczas nie wyszło, dospacerowałem do
szczytu Łysicy i Łysej Góry. Dospacerowa-
łem bo jak inaczej powiedzieć o dreptaniu po
tych „górkach” ??

Jakoś się nie zmęczyliśmy. Szkoda, że nie
miałem aparatu, bo obuwie w jakim się tam cho-
dzi powala ... tak jak tempo pań śmigających na
obcasach ... i gracja z jaką się na nich poruszały.

Przy okazji odwiedziliśmy Bodzentyn z
ruinami zamku i gotyckim kościołem. A w nie-
dzielę!!! Miodzio !!! Nadkładając drogi zaha-
czyliśmy o Szydłów. Jak dotąd nigdy nie leżał
mi po drodze i strasznie tego żałuję !!! Napraw-
dę przesympatyczne miasteczko! Byłem mile
zaskoczony, że mamy w Polsce taką perełkę.
Choć  lekko zaniedbane (widać, że niezbyt wie-
lu turystów tam gości), ale bardzo ciekawe.
Mury miejskie, ruiny zamku i kościół w naj-
czystszym gotyku. Palce lizać. Polecam !!!

Łysy i Magda

PONADTO ...
E Żaby podróżowały przez 3 tygodnie po
Norwegii przejeżdżając 8000 km i zdobywając
m.in najwyższy szczyt tego kraju oraz dociera-
jąc na Lofoty.
E Sianosy zwiedzały Niemcy, Szwajcarię i
Austrię.
E Rado Gębarowski wraz z Kasią spędzali
wakacje w Niemczech i Szwajcarii zwiedzając
m.in. Fryburg, Koblencję, Limburg, okolice So-
lothurn i Berna, zaliczając festiwal jazzowy w
Montreux oraz kanton Wallis.
E MSiudut & son zdobyli Grossglocknera.
E Żyraf i Tusia prowadzili obóz w Bieszcza-
dach, w którym uczestniczyło 8 osób, w tym
pH Ola G.
E Belfegor z Michałem zwiedzali rejon Baj-
kału.
E Redakcja spędziła ostatni tydzień sierpnia –
tym razem bez rodziny – w chatce, dyżurując
wespół z pH Tadkiem Piotrowskim. Okazało

Posunąłem się w zmamuceniu po zakupie
17-letniego Suzuki Swift – sprawdziłem –
jeździ!
Teraz drżyjcie przechodnie i kierowcy! ;-))
Ale do pracy nie będę jeździł! Korki fuj!

Radeck :-)

się, że w chałupie czas płynie dużo wolniej i
spokojniej niż w mieście i jest go dosyć na
wszystko – na prace remontowe, spacer na za-
chód słońca na Jałowiec lub wokół Solniska,
czytanie książek, posiedzenie przy ognisku z
przygodnymi turystami goszczącymi w chatce
itp. Chatkę odwiedzili w tym czasie m.in. Olek
Gomola z rodziną, niejaki Skorpion z rodziną,
Marek Niewiadomski (niegdyś pierwszy na-
rciarz - turysta w OU). Ponadto Redakcja wy-
myśliła złotą myśl o chatce – „Tutaj jest ładnie,
nawet jak jest brzydko” – choć pogoda w sumie
dopisywała.



JELON NA LIPTOWIE ...
Było w sumie 8 osób w tym 5 uczestników

pełnopłatnych (wcześniej nie wiedzieli nawet
co to są "Harnasie") w tym: dwie przemiłe
dziewczyny po I roku automatyki, jeden stu-
dent MT, jedna nieco starsza uczestniczka z
Wrocławia i jeden gość, który przyjechał z wa-
lizką oraz Śliwek – na praktyce (zaliczył na 5),
Michał Zygmański i ja. Zrobiliśmy co następu-
je :
niedziela - Smreczany - Babki - Ostra - Siwy
Wierch - Chata pod Naruziem - Smreczany.
poniedziałek - SAD do jaskini Demianow-
skiej - Pusty - Krakowa Hola - Dolina Ilianow-
ska. Tam nas dorwało oberwanie chmury.
wtorek - (lało jak z cebra) - Jaskinia Lodowa.
środa - wodny park "Tatralandia" - przerekla-
mowany, 1/3 atrakcji nieczynna.
czwartek - SAD do Prosieka (wstaliśmy o
5.15) - Dolina Prosiecka - Łomy - Dolina św.
Anny. Dwie osoby tj. Michał Z. i Renata po-
szły zobaczyć wodospad w Czerwonych Pia-
skach "od tyłu".
piątek - Dolina Żarska - część grupy ze mną
poszła na Rohacz Płaczliwy, bardziej ambitna
część ze Śliwkiem na Trzy Kopy i Banówkę.
sobota - przeprowadzka do hotelu "Garni" w
LM (nie polecam) i krótka wycieczka - wjazd
wyciągiem do Lukowej, wejście na Chopok
(pogoda była jak marzenie, widzieliśmy np.
Babią Górę), część grupy poszła jeszcze spa-
cerkiem na Chabenec. Wieczorem uroczysta
kolacja.
niedziela - powrót (niestety).
... I NA UKRAINIE

Oprócz prowadzących (Basi i Piecza) -
walet Maciek Z., Ania i Gosia - Rysianki, Ha-
nia, Magda - córka kolegi z Koła Przewodni-
ków Tatrzańskich, Robert - dawny obozant
Radka, Piotrek Mrozowski - pH i mój ex-kur-
sant, oraz Maciek z Łodzi - jedyny uczestnik
całkiem "z zewnątrz" - związany z SKPB
Łódź, który o naszych obozach dowiedział się
z "npm":.

Z ciekawostek: dłuuuuuugie przejścia doli-
nami, po ok. 1000 m podejść dziennie, przeja-
zdy różnymi najdziwniejszymi pojazdami
(rajd Safari niech się schowa), wejście na Sy-
wulę, nieplanowany nocleg pod Sywulą w ba-
zie drwali, planowany nocleg na Popie Iwanie,
wejście na Howerlę przy niesamowitym wie-
trze. Grupa chyba też bardzo zadowolona, ale
nie mnie to oceniać.

Basia Zygmańska

ROWEROWA WYCIECZKA MROCZKÓW
Pomimo ostrzeżeń (Redakcji) wybraliśmy się do Koszarawy. Samochód pozostawiliśmy pod

kościołem, zapakowaliśmy niezbędne rzeczy do sakw (prowiancik, napoje, dokumenty) i ruszy-
liśmy na rekonesans w kierunku Koszarawy Bystrej.

Ponieważ jechało się dość przyjemnie (po drodze było piwko w barze, wesele w chałupie obok
baru – mogliśmy popatrzeć na współczesny "folklor" góralski), dojechaliśmy do miejsca, gdzie
asfalt się nagle skończył, a tabliczka poinformowała, że na przeł. Klekociny jest około 30 min.
Krótki moment zawahania.... i decyzja: "to jedziemy dalej". A dalej było różnie. Szybko zaczęli-
śmy łączyć  turystykę rowerową i pieszą. Na przełęcz Kolekociny dotarliśmy po 30 min., głównie
idąc. Na przełęczy zapytałem Alę czy wracamy na dół, ale odpowiedź była natychmiastowa: "Tą
samą drogą? Nie."

Dalej był więc nieco szalony zjazd do Zawoi, po cholernie kamienistej drodze gruntowej, a
potem po pięknym asfalcie przez całą Wełczę, aż do centrum.

A w Zawoi Centrum zrobił się problem, jak wrócić do Koszarawy. Ala o przejeździe przez
Maków i Suchą nie chciała słyszeć i tak zrodził się pomysł przejazdu przez przeł. Przysłop (w
kierunku Stryszawy), a dalej płajem przez zbocza Kiczory w kierunku Jałowca... a dalej się
zobaczy.

Wyjazd na przełęcz dał nam popalić (znowu była turystyka piesza i wątpliwości, czy nie lepiej
było jechać przez Suchą). Ale dalej było super.

Za przełęczą (zjazd do Stryszawy) trafiliśmy na płaj i nim piękny przejazd kilka kilometrów,
aż do ... końca płaju. Potem było karkołomne sprowadzenie rowerów stromo w dół przez chaszcze
do następnego płaju i nim dalej (stokami  Jałowca) aż pod przełęcz Cichą, do szlaku chatkowego. A
potem już tylko zjazd w dół do Koszarawy Cichej i dalej aż do kościoła.

Dalszy ciąg to już klasyka. Podjechaliśmy na przełączkę, gdzie zaczyna się płaj do chatki,
zostawiliśmy auto w domu po lewej, objuczyliśmy się (dokładnie ja) wszystkim co było w aucie i
dalej na Adamy. W chałupie wylądowaliśmy około 2000 (przejazd na Adamy 45 minut). I zrobiło
się 46 kilometrów. Ala odmówiła uczestnictwa w jakichkolwiek dalszych planach niedzielnych (z
wyjątkiem powrotu do auta).

Teraz o chatce. Demolka została wykonana w całości. Z łazienki nic nie pozostało. Przed chatką
góra gruzu. Za chatką (strona wschodnia) bardzo gustowna umywalnia z natryskiem w kabince.

Ogólnie dosyć miło. W chatce spotkałem: Tomaszka P. (pierwsze bliskie spotkanie po wielu,
wielu latach), Nowego i wielu pH (Siudy, Michnole, Piaseckie).

Janusz Mroczek

PIECZU W BESKIDACH
Właśnie zakończyłem obóz PG-4. Obóz liczył 4 uczestników plus kursantka Magda Lekarka.

Wystartowaliśmy z Suchej Beskidzkiej 19 lipca. Po zwiedzeniu kościoła i zamku (oraz wystawy w
domu Ogrodnika) podjechaliśmy busem w stronę Lachowic i poszliśmy przez Solnisko do chatki.

W niedzielę, po wizycie w kościele udaliśmy się na wycieczkę szlakiem jeżynowym czyli
przez łąki i krzaki PPS.  Pod wieczór w wyniku spotkania na swej drodze opóźniających marsz
krzaków jagód powstało ok. 70 pierogów z jagodami.

W poniedziałek piękna pogoda zagnała nas na Babią Górę. Na koniec wodospad w Roztokach
i...arbuz łyżeczkami.

Wtorek minął pod znakiem mokrej kurtki i pasma Jałowieckiego z pizzą w Suchej.
Środa, to dzień przeprowadzki do Zawoi Markowych Rówienek. Zwiedziliśmy dyrekcję

parku i w górę. Czatoża - Gruba Jodła - Mała Babia - Markowe  - Sulowa Cyhrla - Markowe
Rówienki.

W czwartek wątek Orawski: Skansen w Zubrzycy - Kamionek - przeł. Lipnicka - płaj -
Markowe Szczawiny - Markowe Rówienki.

W piątek przez Czatożę na Mędralową do bacówki. W sobotę dotarliśmy do Korbielowa, gdzie
w niedzielę rano jedna z uczestniczek wróciła do domu, druga poczekała na rodzinkę, a trzecia plus
jedyny chłopak na wyjeździe udali się ze mną na Pilsko. Zdobyliśmy szczyt, poczekaliśmy na
opóźnioną mszę na Miziowej i zeszliśmy do Korbielowa kończąc obóz.

Pieczu

KIÆKOWE BIESZCZADY
Obóz trwał od 5 do 13 lipca, a wzięło w nim udział 8 osób. W sobotę wieczorem dojechaliśmy

do Chrewtu nad Soliną i ledwo zdążyliśmy rozbić namioty gdy zaczęło padać. W niedzielę zrobi-
liśmy kilka wypadów na łódki (nie bols, ale takie pływające).

Poniedziałek od rana był mokry. Mieliśmy iść na Otryt, ale stwierdziliśmy, że nie ma sensu i
przenieśliśmy się do Wetliny. Nocowaliśmy na kwaterze u Stacha Łapy. Tanio i przyjemnie więc
zostaliśmy tam już do końca obozu.

We wtorek poszliśmy rozruszać nasze zesztywniałe kości. Podeszliśmy do Smereka, a stamtąd
w kierunku Fereczatej. Po drodze mieliśmy możliwość zobaczenia jak się robi węgiel drzewny.

W środę poszliśmy na Wetlińską. Gdy przygrywaliśmy sobie  „Bieszczadzkie Anioły”, jedne-
mu małemu chłopcu tak się spodobała piosenka, że do pokrowca z gitary wrzucił nam złotówkę.

W czwartek poszliśmy z Berehów do Caryńskiego przez Nasiczne. Chcieliśmy zaliczyć  Ca-
ryńską, ale w obliczu burzy nie poszliśmy.

Piątek to wycieczka do Majdanu i przejazd kolejką. Trafiliśmy na dni Cisnej i zlot starych
samochodów. A teraz dobra nowina dla kruczka: zarządca kolejki bieszczadzkiej przemalowuje ją
z powrotem z barw RMF na zielono gdyż RMF nie zapłacił za sponsoring, a teraz kolejka już
zarabia na siebie, więc planuje się przywrócenie ruchu w miejscach, gdzie kursowała dawno temu.
W sobotę wpadliśmy na pożegnanie na Tarnicę. A w niedzielę wróciliśmy.

Ogólnie było super. Paczka się zgrała na przyszłe wyjazdy. Ale co tam, to trzeba przeżyć.
Żadne opowiadanie, ani zdjęcia nie oddadzą uroku obozu i tych gór.

Przemek „Kiciek” Wiktorczyk

KOLCZASTA i JE¯U
NA WYBRZE¯U

A my byliśmy z małą Idril nad morzem,
Bałtykiem. Spotkaliśmy we Fromborku Wie-
wióra z rodziną i wspólnie z Janem M. Kowa-
likiem zwiedziliśmy Kołobrzeg, okolice Miel-
na i spotkaliśmy się na prawdziwym grilu w
miejscowości Rusowo, gdzie rezydowaliśmy
w drugim tygodniu naszego urlopu.

Ponadto zwiedziliśmy zamki w Lidzbarku
Warmińskim i w Malborku, obóz w Sztuttowie
i miejscowości na Mierzei Wiślanej, a także
pobrzeże Bałtyku w okolicach Kołobrzegu,
Ustronia Morskiego  i Mielna. Płynęliśmy Ka-
nałem Ostródzko-Elbląskim.

Spaliśmy w gospodarstwach agrotury-
stycznych, zresztą nie pierwszy już raz. Była
z nami Anetta z mężem – myślę, że niektórzy ją
pamiętają.

Kolczasta



CHATKA-PODSUMOWANIE
Oto podsumowanie wydarzeń inwestycyj-

no-remontowych z ostatniego okresu czyli od
końca kwietnia do teraz.
1. Murek-kładka (SW strona) – ukończony.
2. Murek-podparcie składu drewna (SE strona)
– prawie ukończony, brak 50 cm.
3. Murek skarpa z kamieni przed Niebieskim -
ukończony, wysiany trawą.
4. Platforma namiotowa: obłożona głazami,
wyrównana, pokryta warstwą gleby, wysiana
trawą – ukończona.
5. Podparcie głazami skarpy przed gankiem –
ukończone (ze schodkami obok cisa).
6. Przestrzeń nad schodami – dodane kolejne
deski, zamknięty otwór w ociepleniu.
7. Ławeczka do ogniska 1 szt. (pierwsza z pla-
nowanych sześciu) – gotowa.
8. Uzgodnione założenia do totalnej przebudo-
wy łazienki i systemów c.w., ogrzewania i pod-
trzymania ciepła.
9. Przygotow. do renegocjacji umowy z PŚl.
10. Rozpoczęty remont łazienki – wyburzone
stare wnętrze, zatrute belki ścian, zrobiona
pierwsza wylewka z nową instalacją wodną i
odpływową, studzienkami i zaworami oraz za-
kończona druga warstwa wylewki.

Pracami kieruje dinozaur Heniu Tomanek, a
wykonawcami są studenci budownictwa na
praktyce. Pomaga obsługa, pH i goście chatki.

Za tydzień montaż konstrukcji ścian i ścia-
nek, ocieplanie pomieszczenia – to zadanie ko-
legów budowlańców. Natomiast dla pozosta-
łych amatorów remontu:
– kontynuacja naprawy okien salonu, zawie-
szenie rynny, budowa bruku kamiennego przed
wejściem, wymiana bojlera zasilanego podko-
wą (zakupujemy nowy bojler).

Maciek Siudut

Wczoraj byłam z kursem na Karkoszczonce i oto moje wrażenia z chatki. To już w ogóle nie jest
chatka. Jest ładnie, bufet, w bufecie piwo, można też kupić coś  ciepłego do zjedzenia, noclegi nadal
nie drogie (12 zł), ciepła woda pod prysznicem (na żetony).

Ale zupełnie się gdzieś zagubiła ta niegdysiejsza atmosfera chatkowa, która jest choćby w
Lachowicach, w Łupkowie, w Zawadce Rymanowskiej, czy w Polanach Surowicznych. Mam
nadzieję ze w naszej chatce nigdy nie będzie tak, jak na Karkoszczonce.

Basia

BLACHOWANI 2003 (cz. 4)

NOWEGO DONOS Z CHATKI
Ponieważ od pewnego czasu dochodziły do mnie niepokojące pogłoski o tym, co

aktualnie dzieje się w naszej chatce, postanowiłem dokonać lustracji na miejscu. Niestety,
moje obawy okazały się uzasadnione, a  rzeczywistość gorsza od pogłosek.

Okazało się, że okupujące masowo chatkę pH działając celowo, wspólnie i w porozumieniu
dokonały całkowitej DEWASTACJI łazienki, niszcząc przy okazji zupełnie od niechcenia piec
kuchenny. W procederze tym uczestniczył niestety także mój syn, za co pragnę wszystkich prze-
prosić. Przypominam jednak, że jest on pełnoletni i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje
postępowanie.

Pozostałe osoby uczestniczące w niszczeniu naszego mienia są w większości niepełnoletnie,
dlatego pozwoliłem sobie w trybie pilnym wezwać na Adamy ich rodziców. Tomek Piasecki i
Janusz Mroczek z małżonką zachowali się odpowiedzialnie i przybyli do chatki. Niestety Prze-
mek Siuda zignorował moje wezwanie i pod małoprawdopodobnym pretekstem, że jego pies
pogryzł, czy też w jakiś  inny sposób uszkodził jego małżonkę zlekceważył moje wezwanie.

Biorąc pod uwagę, że w procederze dewastacji uczestniczyło aż troje jego dzieci, zachowanie
takie jest wysoce nieodpowiedzialne. W demolce uczestniczyli: Maciek Antonik, Marta, Ania i
Krzysztof Siudowie, Arek Mroczek, Kasia i Wojtek Michnolowie, Ewa Piasecka z kolegą (podob-
no tylko kolegą, przynajmniej Tomaszek w to wierzy) oraz przebywający na praktyce w naszej
chatce studenci budownictwa.

Na usprawiedliwienie nieodpowiedzialnych czynów tych młodych ludzi mogę jedynie powo-
łać fakt podjudzania ich przez kol. Henryka Tomanka. Januszowi, Tomaszkowi i mnie było bardzo
przykro i wstyd i by choć trochę zatrzeć niemiłe wrażenie pozostawione przez członków naszych
rodzin przymocowaliśmy rynny do lewej części pd. połaci dachu chałupy. Tomek dodatkowo
zostawił dotację celową z przeznaczeniem na kominiarza, ponieważ twierdzi, że ciężki wóz bojo-
wy straży pożarnej nie jest w stanie dojechać  do chatki.

Nowy

£ukasz „Pieczu” Pisarek - blacha 318
Charakterystyka ogólna:
u wieloletni kursant doskonale wpisany w krajobraz
Koła
u kobieciarz – łowca ciężko pracujący na swoją legendę
u „mały chłopczyk” – szukający kobiecego ciepła i sta-
bilizacji rodzinnej
u „żarłok”, ale uroczy

To chyba najlepsza charakterystyka, jaką w kilku sło-
wach mogę nakreślić. Ponadto ma jeszcze kilka nieco bar-
dziej ukrytych cech. Otóż Pieczu bez wątpienia jest:
u nieprzewidywalny (nie wiadomo co mu może do gło-
wy strzelić , ale jestem pewna, że świadomie i z wyracho-
wania nawet muchy nie skrzywdzi).
u nieustatkowany – kobiety zmienia jak skarpetki (ale to
dlatego, że szuka swego ideału), ciagle włóczy się po górach
albo ściga –  nie tylko na rowerze.
u wieczny student – pracuś (wiecznie pracuje aby zaro-
bić na kolejny warunek)
u wtyczka (w SKPB) ;-))
u mój wieloletni Przyjaciel i stały bywalec naszej małej

„Smoczej Jamy”. Resztę grzeszków świadomie zatajam !
Iza „Smok” Włodarczyk

A ! Jeszcze jedno ! DZIEWCZYNY ! KOCHAJCIE PIECZA!
PS. Od Redakcji. Pieczu jako kierowca rajdowiec oraz pilot posiada wybitne zdolności orien-

tacji w terenie zarówno w górach, na drogach jak i w skomplikowanym systemie miejskich uliczek.
Wystarczy, że spojrzy na mapę i może z pamięci prowadzić i oprowadzać. Redakcja doświadczyła
tego podczas wspólnego wyjazdu do Słowenii.

¯ 2.09 Pierwsze powakacyjne zebranie, a na
nim slajdy Radka z przedwakacyjnych wyja-
zdów, relacja z wykonanych prac chatkowych,
informacje o najbliższych imprezach itp.

TO BY£O

TO BÊDZIE
¯ 27-28 XXXV ERG
¯ 27-28 WRZOSOWISKO'2003 odbędzie
się jak zawsze w ostatni weekend września  w
Kędzierzynie – Koźlu (niestety w terminie
ERGu). Gwiazdą wieczoru będzie Antonina
Krzysztoń. Informacje u Radka Trusia.
¯ Jasiu Kowalik zlustrował stan bacówki na
Mędralowej i stwierdził konieczność wykona-
nia kolejnego remontu. Chętni do zajęcia się tą
sprawą proszeni są o kontakt z Jasiem.
¯ 4-5.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem
¯ 18-19.10 Rajd Studenci Górom

SCENY Z ¯YCIA SMOKÓW
Mały Pawełek (czyli Smoczątko)

'wędrował'  już w miesiąc po urodzeniu po gór-
kach Beskidu Śląskiego. Na początek dotarł na
Szyroki, następnego dnia udał się na wycieczkę
na Ochodzitą, a w niedzielę towarzyszył nam
w zdobyciu Baraniej Góry dolinami Czarnej i
Białej Wisełki.

Pieczu

XXXV ERG - 2003
Dokładnie po 10 latach Ekskluzywny Rajd Górski wraca znów w Tatry.
Zapraszamy Harnasi do zorganizowania swoich tras i zaproszenia na
nie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zapraszamy również wszystkich
Harnasi indywidualistów.
Meta w Zakopanem w SP nr 3 ul. Karłowicza 6. Wpisowe 30 zł. Infor-
macje Michał Łyp: goreczki1@wp.pl

mailto:goreczki1@wp.pl
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Październik 2003 JEDEN DZIEÑ W SIERRA DE GUADARRAMA
Andrzej Kajetan Kowalski

Podczas wakacji zwykle wyjeżdżam z rodziną zwiedzać  obce kraje. Zwiedzamy głównie
miasta, zabytki, muzea, czasem trochę wypoczywamy nad wodą. Zwykle jednak staram się
„urwać” choćby jeden dzień na wycieczkę górską. Dzięki temu mam „zaliczonych” trochę poje-
dynczych szczytów, rozrzuconych po różnych krajach Europy.

W tym roku wybraliśmy się do Hiszpanii i Portugalii. W planie mieliśmy okolice Madrytu,
następnie północno - zachodnią część Hiszpanii (Galicję) i północną Portugalię, a powrotnej dro-
dze krótkie postoje w Aragonii i w południowej Francji. W rejonie Madrytu postanowiłem zreali-
zować mini - program górski: jednodniową wycieczkę w Sierra de Guadarrama. Jest to pasmo
górskie, położone we wschodniej części Gór Kastylijskich, biegnących z grubsza równoleżnikowo
przez Hiszpanię na zachód i północ od Madrytu. Pasmo to jest bardzo łatwo dostępne ze stolicy.
Dwie godziny jazdy pociągami podmiejskimi wystarczą, aby znaleźć się w środku gór.

Wycieczkę w góry odbyliśmy w ostatnim dniu pobytu w rejonie Madrytu. Rano wyprowadzi-
liśmy się z kempingu i zawieźliśmy bagaże na dworzec, gdzie pozostawiliśmy je w automatycznej
przechowalni. Przed schowaniem w skrytce bagaże zostały prześwietlone. Ochroniarz zastanawiał
się chwilę nad torbą, w której znajdował się sprzęt
kuchenny. Chyba podejrzenia wzbudził spory nóż.
Jednak nie robił trudności, no bo w skrytce nóż i tak
nie jest groźny. A bomby nie mieliśmy.

Następnie wsiedliśmy do pociągu podmiejskiego,
którym dojechaliśmy do miejscowości Cercedilla.
Tam przesiedliśmy się do drugiego pociągu, również
należącego do systemu kolei podmiejskich Madrytu,
ale tym razem wąskotorowego. Zelektryfikowana ko-
lej wąskotorowa wspina się na przełęcz Cotos, na
wysokość ponad 1800 m n.p.m. Jest to chyba jedyna
w Hiszpanii linia, na której kursuje więcej pociągów
w weekendy niż w dni robocze. Bo na trasie tej kolejki
nie ma żadnej większej miejscowości; są właściwie
tylko ośrodki narciarskie i punkty wyjściowe w góry.

Na przełęczy Cotos znaleźliśmy się kwadrans po
jedenastej. Po obejrzeniu mapek, znajdujących się na
stacji, ruszyliśmy w góry. Celem naszym był szczyt
Peñalara (2430 m n.p.m.). Według opisów znalezio-
nych w internecie wycieczka na ten szczyt powinna
zająć 4 – 4,5 godziny. Na mapce zaznaczono różne
ścieżki. My postanowiliśmy iść do Laguna de
Peñalara – niewielkiego jeziorka na wysokości 2022 m n.p.m., a stamtąd w górę do grzbietu i
grzbietem na szczyt. Trasa prowadziła łagodnie w górę, najpierw szutrową drogą, koło źródełka z
doskonałą wodą, potem ścieżką przez las sosnowy. I były to chyba sosny tego samego gatunku,
który powszechnie występuje w Polsce. W końcu wyszliśmy ponad granicę lasu, na wysokości
chyba niewiele poniżej 2000 m n.p.m. Do jeziorka było już niedaleko. Jeziorko okazało się bardzo

XXXV ERG
tatrzańsko – dekadencki

27-28.09.2003
Historia tegorocznego ERG-u jest dość dłu-

ga – początkowo miał go organizować kruczek,
a jako, że jest on miłośnikiem kolei, ERG miał
być „kolejowy” i planowane było zakończenie
na jakiejś  stacyjce w Sudetach. Jednak w związ-
ku z likwidacją wielu lokalnych linii kolejo-
wych (zwłaszcza w Sudetach) oraz naukowy-
mi obowiązkami kruczka koncepcja ta padła i
zaczęto szukać nowego organizatora i nowej
koncepcji. Padło na świeżo upieczonego Har-
nasia Michała Łypa. Pomocą miał mu służyć
MSiudut.

Zadecydowano, że ERG odbędzie się w
Tatrach i tuż przed wakacjami Michał podjął
działania w celu znalezienia odpowiedniego lo-
kalu. W rezultacie na miejsce zakończenia zo-
stała załatwiona szkoła nr 3 na Bystrem (nieda-
leko Kuźnic). Cena imprezy (30 zł) była dzięki
temu przystępna dla każdego. Ten czynnik,
plus Tatry, które odwiedzamy rzadziej niż inne
pasma oraz tegoroczna piękna pogoda we
wrześniu sprawiły chyba, że mimo pewnych
niedociągnięć informacyjnych (Michał był
trudno osiągalny, a zastępczy kontakt wyzna-
czył dopiero tuż przed imprezą) frekwencja
dopisała. Już w piątek wieczorem na mecie zja-
wiło się ok. 30 osób, a w sobotę liczba uczestni-
ków osiągnęła ok. 60 osób. Co ważne udało się
przekonać młodych przewodników do zapro-
szenia swoich znajomych, m.in. uczestników
obozów letnich, dzięki czemu tegoroczny ERG
zbliżył się do swej tradycyjnej koncepcji.

W sobotę w różnych podgrupach wyru-
szyliśmy w góry. Pieczu w otoczeniu Rysianek
i innych wielbicielek wyruszył na Czerwone
Wierchy. Żyraf z Tusią i częścią swoich obo-
zantów do Chochołowskiej i Kościeliskiej, na-
tomiast spora grupa nieco starszych Harnasi i
ich znajomych na Gąsienicową. Tam nastąpiły
podziały. Marek Kluszczyński ze znajomymi
postanowił zdobyć Granaty, reszta z Redakcją,
Kajetanem i ciągle goniącymi nas Buźkami, Ły-
sym i Bystrym ruszyła na Kościelec. Po dro-
dze nastąpiło spotkanie z Zygmuntem i Anią
Frankiewiczami, którzy po wykończeniu po-
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przedniego dnia młodzieży czyli Bogny, Artura, Picka i ich znajomych (przeszli całą Orla Perć)
schodzili właśnie z Kościelca.

Po nieco opóźnionym powrocie z gór podano obiadokolację, a potem nastąpiła część arty-
styczna pod hasłem „eviva l’arte” czyli dekadencja i Młoda Polska. Stołówka przekształciła się w
młodopolską kawiarnię artystyczną ze świecami na stolikach. Uczestnicy przywdziali elementy
odpowiednich strojów i podzieleni zostali na grupy „poetów”, „malarzy” i „muzyków”. Nastąpiły
konkursy na najlepsze dzieło artystyczne, choreografię do zadanej muzyki, portret ciała i duszy
fame fatale, zaloty młodego dekadenta do wybranki itd itp. Zabawa była całkiem niezła, uczestnicy
wykazywali dużo inwencji twórczej, a w nagrodę mogli posilić się dużymi ilościami ciasteczek. Po
zakończeniu programu nastąpiło śpiewanie, które trwało do godz. 3 nad ranem.

A w niedzielę znów w różnych konfiguracjach wyruszyliśmy w góry. Spora grupka (z niżej
podpisanym) zrobiła sobie spacer przez Nosal i Kopieniec na Toporową Cyrhlę. Inna podgrupa z
Maćkiem Siudutem poszła zrobić kawałek grani od przeł. Kondrackiej do Liliowego. W sumie
impreza była udana i dowiodła, że przy spełnieniu pewnych założeń ERG może się cieszyć nadal
popularnością. Należałoby jednak zadbać o wcześniejsze rozpoczynanie przygotowań i informo-
wanie potencjalnych uczestników.

W ERGu prócz kierownictwa uczestniczyli następujący Harnasie i osoby z kręgów: Kajetan,
Jacek Żurek, Aśka Mroczkiewicz-Sitarz, Marysia Bobek, Jola Wolińska, Jacek i Jola Ginter,
M.Siudut, Marek Kluszczyński z córką Anią, Kasia, Buźka, Łysy, Bystry, Tusia, Żyraf, Bogna F.
i Picek, kruczek, Pieczu. W ERG-u uczestniczyli też, choć mieszkali na kwaterze obok Jeż z
Kolczastą i małą Idą oraz Machulicz z rodziną. W takim zespole dokonali oni – kto wie czy nie
pierwszego – wejścia na Gąsienicową przez Boczań z ... wózkiem dziecięcym, głębokim. Prócz
tego odnotowano obecność  wielu pH np. Nowszego, Tadka Piotrowskiego, Magdę i Martę Sochę,
kilka Rysi i kursantów.

Redakcja
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¯ 18-19.10 - I termin egzaminu praktycznego.
Szansę na przystąpienie ma 3 kursantów.
¯ 18-19.10 – Rajd „Studenci Górom” w Wor-
ku Raczańskim z zakończeniem w okolicach
Rycerzowej - organizatorzy kruczek i Bogna.
¯ 21.10 – prelekcja Łukasza „Lexa” Sumy o
wyjeździe w Czarnohorę
¯ 21.10 – rusza nowy kurs pod wodzą
Nowego. Wykłady tym razem we wtorki.
¯ 4.11 – prelekcja Marty i Waldemara Ku-
biczków (czyli Żab) o ich wakacyjnych woja-
żach po Norwegii.
¯ 8-9.11 – II termin egzaminu praktycznego.
¯ 22.11 Jacek Zachara (Zarybka) zaprasza w
imieniu Stowarzyszenia „Olszówka” na II
Przegląd „Karpaty Wielu Kultur” poświęcony
w całości Rumunii. Informacje - (033)81 61 196
oraz http://free.ngo.pl/olszowka
¯ 25.11 – Walne Zebranie. Sekretarz Rady
prosi o przyniesienie wszelkich legitymacji i
identyfikatorów przewodnickich w celu uzu-
pełnienia danych.
¯ Narodził się pomysł zorganizowania kursu
na przewodnika po GOP. Byłby to krótki kurs
dla przewodników beskidzkich, po to, by ma-
ksymalnie ograniczyć ilość materiału. Kurs
trwałby od końca lutego do czerwca 2004. Wy-
kłady raz w tygodniu oraz 5 wyjazdów w teren.
Koszt przy 10 osobach powinien wynieść  ok.
300 zł. Bliższe informacje u Radka Trusia.

4 20-21.09 - odbyło się seminarium przedeg-
zaminacyjne kursu w Lachowicach. Było 11
kursantów oraz konsultanci w osobach Żaby,
J.Gintera i Nowego. Było też kierownictwo
kursu, które wraz z kursantami przygotowało
uroczystą kolację przy świecach na platformie
namiotowej. Daniem głównym było spagetti
carbonare, a prócz tego wiele ciast i innych
słodkości.
4 4-5.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem. Je-
sień była w ten weekend bardziej deszczowa
niż złota, tym niemniej na trzy trasy wyruszyło
w sumie ok. 30 osób (w tym ok. 15 spoza krę-
gów znajomych). Trasy wiodły z Rajczy, Wę-
gierskiej Górki oraz Korbielowa do chatki w
Sopotni.
4 7.10 prelekcja Radka o obozie w Bieszcza-
dach Ukraińskich
4 14.10 prelekcja kruczka o Górach Rodniań-
skich i Marmaroszach.

TO BÊDZIE

małe. Dostęp w jego najbliższe otoczenie
był zagrodzony ze względu na ochronę
przyrody. Mimo to było tu bardzo przy-
jemne miejsce na odpoczynek.

Po odpoczynku i niewielkim posiłku
zaczęliśmy rozglądać się za dalszą drogą.
Według map nasza ścieżka powinna pro-
wadzić prosto w górę do grzbietu i tam
łączyć się z inną, biegnącą cały czas
grzbietem. W terenie jednak było kilka
ścieżek, wszystkie bardzo słabo wydep-
tane. Doszedłem do wniosku, że ta wła-
ściwa idzie stromym, piarżystym żleb-
kiem, który wyglądał niezbyt przyje-
mnie. Ponieważ na stokach bocznego grzbieciku na wschód od nas widać  było jakichś  turystów,
postanowiliśmy i my spróbować pójść tamtędy. Wkrótce okazało się, że mamy do dyspozycji
tylko ślady ścieżek wydeptanych przez krowy, pasące się w tej okolicy. Jednak przejście nie było
kłopotliwe. Córka szybko wysforowała się do przodu, zręcznie wyszukując drogę pomiędzy
skałkami i zaroślami karłowatych jałowców i wrzosów. Do głównego grzbietu doszliśmy tuż przed
wierzchołkiem Peñalary. Na wierzchołku, który jest najwyższym szczytem Sierra de Guadarrama,
oczywiście znów odpoczynek i małe conieco. No i oglądanie widoków. Widoczność była bardzo
dobra. Próbowaliśmy rozpoznawać  ważniejsze miejscowości leżące u stóp gór. Rozpoznawanie
szczytów było bardzo ograniczone, ponieważ nie dysponowaliśmy odpowiednią mapą. W ogóle
sprzyjała nam pogoda. Błękit nieba częściowo przykrywały niegroźne chmurki, ale słońca nie
brakowało. Temperatura na tych wysokościach nie sięgała 25 °C (na przełęczy Cotos, na szczycie
była jeszcze niższa), co po upałach 35 – 40 °C w Madrycie było miłym wytchnieniem.

Z wierzchołka ruszyliśmy najkrótszą drogą na dół, do stacji kolejowej. Szliśmy grzbietem
głównym, a gdy zaczął on stromo opadać w stronę przełęczy Cotos – serpentynami po stoku.
Droga była taka, że na sam wierzchołek można byłoby wjechać samochodem terenowym, a jakby
kierowcy nie było żal pojazdu – to polonez dotarłby chyba na odległość kilkudziesięciu metrów od
szczytu. Cieszyliśmy się, że podchodziliśmy trasą bez porównania przyjemniejszą, chociaż nieco
dłuższą. Na przełęcz wróciliśmy po czasie niewiele dłuższym niż 4 godziny od wyjścia. Ponieważ
było jeszcze wcześnie, przepuściliśmy jeden pociąg, aby poleniuchować na trawce, w wielu miej-
scach zielonej(!), nie spalonej słońcem. Potem znów 2 godziny jazdy, wyciągnięcie bagaży ze
skrytki na dworcu w Madrycie, trochę czekania w poczekalni i zajęcie miejsc w nocnym pociągu do
Santiago de Compostela. Pozostało radosne wspomnienie z wycieczki górskiej. Bardzo cieszyłem
się, że udało się chociaż na taką malutką wycieczkę wyrwać w ukochane góry i urozmaicić nasz
krajoznawczy wyjazd.

Andrzej Kajetan Kowalski

BLACHOWANI 2003 (cz. 5)
Aleksandra „Sekwoja” Klimaszewska - blacha 318
Jestem studentką piątego roku matematyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po górach nie

chodzę od dziecka, z rodzicami zazwyczaj jeździłam nad morze. Dopiero w czasach liceum „od-
kryłam” góry.

Jak trafiłam do „Harnasi” ? Zobaczyłam
plakat ogłoszeniowy. Nie znałam wtedy żadne-
go Harnasia.

Poza górami interesują mnie książki (zwła-
szcza czeskich pisarzy), filmy i kryptografia.

SYLWESTER KO£OWY
Rada Koła wraz z Radą Chałupy po wcze-

śniejszych konsultacjach społecznych zadecy-
dowała, iż tegoroczny Kołowy Bal Sylwestro-
wy odbędzie się jak zwykle w Lachowicach.
Impreza będzie miała charakter zamknięty tzn.
aby wziąć w niej udział należy się obowiązko-
wo ZAPISAĆ i wpłacić wpisowe w wysoko-
ści 20 zł/os. do Wigilii Kołowej. Po tym termi-
nie – o ile wystarczy miejsc – cena wzrośnie do
40 zł. Ilość miejsc będzie ograniczona (ok. 40-
50 os.). W imprezie mogą brać  udział jak zwy-
kle Harnasie, osoby towarzyszące oraz osoby
z kręgu tzw. krewnych i znajomych. Szcze-
gółowe informacje w następnym MM oraz na
stronie internetowej.

Fot. „Lex”

SPROSTOWANIE
Łukasz „Pieczu” Pisarek posiada blachę o

numerze 319, a nie jak podano w MM97 - 318.

CHATKOWE WIEŒCI
Z poślizgiem, ale kontynuowa-

ny jest remont łazienki. Ekipa bu-
dowlańców z Heńkiem Tomankiem na czele
postawiła ścianki, Witek Wolny (WW) i Olek
Gomola zajęli się instalacją elektryczną. Po do-
kończeniu tych prac do działania ma przystą-
pić ekipa kafelkarzy z firmy sponsora. Dzięki
naszemu sympatykowi Kubie Pachowi udało
się też pozyskać kolejnego sponsora – firmę
ROCA POLSKA, która dostarczyła „porcela-
nę” i armaturę. W ostatnich dniach wymieniono
cieknący bojler w kuchni i zamontowano nowy
zlew. Chatka nadal liczy na pomoc w zakoń-
czeniu przed zimą kilku niezbędnych prac.
Dokładne informacje jak zwykle u Maćka
Siuduta.

http://free.ngo.pl/olszowka
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CZY ISTNIEJ¥ ALPY
WÊGIERSKIE?
Piotr „Alojz” Piwczyk

Kiedy znajomi pytali mnie gdzie zamie-
rzam spędzić wakacje niezmiennie odpowiada-
łem, że w Alpach ...Węgierskich. Tak więc
pewnego lipcowego poranka zabrałem swą ro-
dzinę i poprzez Czechy, Słowację, Austrię
(stepowe Jezioro Nezyderskie jest skomercja-
lizowane i brudne) dotarłem do ślicznej wioski
Velem, leżącej u podnóża Alp na Węgrzech.

W pobliżu znajduje się niewielkie miasto
Köszeg. Blisko Velem biegnie granica austriac-
ka. Wynajęliśmy pokój z balkonem, z ładnym
widokiem na lesiste góry, które oczywiście do
najwyższych nie należą. Na pierwszym planie
widać wzniesienie, na którego szczycie stoi
biały kościół  z czerwonym dachem.

Właściciel domu, w którym wynajęliśmy
pokój, narzekał na potworną suszę. Pocieszy-
łem go mówiąc, że może bezchmurna i gorąca
pogoda zmieni się. Wiedziałem co mówię.
Moja żona posiada bowiem niesamowite umie-
jętności, które wykorzystuje jedynie podczas
wyjazdów. Wystarczy, że stwierdzi, że przy-
dałyby się chmury, te zawsze wkrótce nadcho-
dzą. Rzeczywiście, zaraz drugiej i trzeciej nocy
nadciągnęły czarne chmury i spadł bardzo rzę-
sisty deszcz. Nawet w dzień zrobiło się przy-
jemnie i niezbyt upalnie.

Weszliśmy na Irottkö czyli Geschrieben-
stein (884 m. npm). Ten najwyższy szczyt
Alp Węgierskich znajduje się ... kilka metrów
za granicą, już po stronie austriackiej. Na
wierzchołku stoi kilkunastometrowa,
kamienna wieża widokowa. Na zachodzie
widzieliśmy Alpy Austriackie (m.in.
Schneeberg, Raxalpe i Hochwechsel), z drugiej
strony przed nami prezentowała się ... Nizina
Węgierska, zaś na północy Jezioro
Nezyderskie.

Velem stanowiło dla nas bazę do kolejnych
wycieczek. Zwiedziliśmy Köszeg, w którym
znajduje się ciekawy zamek. W roku 1532
podobno zaledwie 400 Węgrów pod wodzą
niejakiego Miklosa Jurisicsa obroniło się przed
stutysięcznymi wojskami sułtana Sulejmana

Wspaniałego, dzięki czemu ocalał Wiedeń. Podziwialiśmy wiarę miejscowych w uczciwość ludzi.
Przed domami były wystawione odpowiednio spakowane owoce na sprzedaż, na kartce podana
cena, a obok leżał koszyk, do którego należało wrzucić  pieniądze.

Natomiast w Büku, położonym 25 km na wschód od Köszeg, zażywaliśmy kąpieli termal-
nych. Miejscowość  Bükfürdö istnieje jedynie dla turystów, którzy licznie przybywają z Austrii i
Niemiec, kąpią się w wielu basenach (pod dachem i bez dachu), zaś ciepła woda ma zapach
zgniłych jaj. Wstęp na cały kompleks basenów nie był najdroższy.

W Szombathely podziwialiśmy ruiny rzymskich budowli z czasów Konstantyna Wielkiego,
w tym oryginalne skrzyżowanie dwóch znakomicie zachowanych rzymskich dróg. Wówczas
Szombathely nosiło nazwę Savaria i było stolicą Panonii. Tam też widzieliśmy ciekawą synagogę.

Wreszcie udaliśmy się do oddalonego o 100 km od Velem Puchbergu, leżącego u podnóża
Schneebergu. Ta austriacka Śnieżka liczy ponad dwa tysiące metrów i jest pierwszą od wschodu
tak dużą górą w Alpach. Na Schneeberg jeździ autentyczny pociąg, niekiedy nawet w stylu retro.
Kupuje się bilety na określoną godzinę wyjazdu i powrotu, przejazd w jedną stronę trwa około 70
minut. Bilet tam i z powrotem dla żony i dwojga dzieci kosztował 47 Euro. Umówiłem się z
rodziną koło górnej stacji pociągu (1795 m. n.p.m.) i poszedłem na szczyt. Po drodze podziwiałem
piękny modrzewiowy las, znajdujący się w reglu górnym. Od strony północno – wschodniej
Schneeberg posiada strome stoki. Czekała mnie więc mozolna droga, tym bardziej, że szlak
Schneidergraben usłany jest potężnym rumowiskiem, stąd spod nóg stale usuwały mi się kamienie.
Dopiero pod szczytem droga była „bardziej trwała”. Mój marsz, trwający dwie i pół godziny,
uprzyjemniała rozmowa z grupą Słowaków z Bratysławy. W przeciwieństwie do stoków,
powierzchnia szczytowa Schneebergu jest „w miarę płaska”, osobliwością są krasowe dziury w
ziemi, jak gdyby w tych miejscach była wirówka. W lejach zalegał śnieg.

W pobliżu górnej stacji kolejki spotkałem uszczęśliwioną rodzinę. Dzieci zażywały przyjem-
ności na placu zabaw. Wokół kręciło się wielu ludzi, także z wózkami dziecięcymi. Tłum był
wielojęzyczny, słyszeliśmy nawet Rosjan (charakterystyczne „Nu Sasza idi, idi”). Dalej droga
prowadzi w stronę szczytu Klosterwappen (2076). W miarę nabierania wysokości ludzi ubywało,
wzrastała natomiast liczba alpejskich krów, a właściwie byków. Ze szczytu pięknie prezentowały
się wapienne ściany i płaska powierzchnia szczytowa Raxalpe (2007 m.n.p.m.). Pomiędzy Klo-
sterwappen i drugim przewyższeniem Schneebergu Kaiserstein (2061) znajduje się schronisko
Fischerhütte.

W drodze powrotnej ze Schneebergu wybrałem szlak zwany Herminensteig. Rzeczywiście,
tym razem chodziłem po skale, miejscami nie było najłatwiej. Z żywych stworzeń spotkałem
jedynie kozice. Na dole zastałem zadowoloną rodzinę, dzieci pływały łódką po stawie,
położonym nieopodal dolnej stacji pociągu. Tego dnia w Puchbergu miał miejsce Fest. Słuchaliśmy
więc gry orkiestry dętej, popijaliśmy wodę mineralną w cenie ... 1 Euro za szklankę i z lubością
patrzyłem na potężny wał Schneebergu.

Po tygodniu pobytu w Velem wyruszyliśmy na południe. W miejscowości Jak koło Szomba-
thely zwiedziliśmy niezwykle piękny kościół romański i następnie poprzez Orseg, lesisty region
Węgier, dotarliśmy do Słowenii. Zatrzymaliśmy się na kampingu w Morawskich Toplicach koło
Murskiej Soboty. Kiedy żona stwierdziła, że przydałyby się jakieś chmury, w popłochu, wraz z
synem, zacząłem stawiać  namiot. Zdążyliśmy, ledwo weszliśmy do namiotu, rozpoczęła się na-
wałnica. Prawie przez całą noc miała miejsce potężna burza, połączona z oberwaniem chmury.

Dzięki opłacie za pobyt na kampingu mieliśmy prawo do „darmowego” wstępu na kompleks
basenów termalnych. Tym razem woda lecznicza przypominała zapachem naftę, miała ciemny
kolor i jak usłyszałem Słoweńcy zwali ją „marasem”. Moja rodzina była zachwycona kąpielami i
nie zamierzała udawać się w dalszą drogę. Przez następne dni, wraz z tłumem ludzi mówiących
najczęściej po niemiecku, moczyliśmy się w ciepłych wodach. W pobliskiej Murskiej Sobocie
zwiedziliśmy renesansowy zamek, położony na terenie  niewielkiego parku.

Jednego dnia zostawiłem żonę i dzieci i udałem się do miejscowości Ormoz nad Drawą i
stamtąd kolejnymi pociągami do Cakowca i Varażdinu w Chorwacji. Moim celem były góry
Iwanscica, dlatego przejechałem jeszcze 20 km do Iwanca, małego miasteczka leżącego w pobliżu
tych gór. Iwanscica nie należy do gór wysokich (1061 m.n.p.m.), jednak okazało się, że te
porośnięte lasem liściastym góry są mocno strome i cechują się niezłą wysokością względną.
Gdzieniegdzie ze stoków wystają wapienne skałki.

Mogłem przekonać się o życzliwości Chorwatów, gdy zatrzymałem samochód, by dostać  się
do położonej bezpośrednio pod górami urokliwej wioski Podgorica. Górska droga na Iwanscicę jest
przyjemna, dobrze zagospodarowana i całkiem stroma. Także widok z wierzchołka, na którym
znajduje się metalowa wieża widokowa, jest ciekawy. Widać m.in. Medwenicę, niewielkie góry
położone niedaleko Zagrzebia. W pobliżu szczytu stoi schronisko, podczas mojego pobytu było
jednak nieczynne. Ogólne bardzo pozytywne wrażenie popsuła mi nieco droga szutrowa, którą
można dojechać z dołu na szczyt oraz wieża radiowo – telewizyjna. Mimo tego, pasmo Iwanscica,
zdecydowanie górujące nad niziną, dostarczyło wielu wrażeń i widoków.

Wracając ze Słowenii postanowiliśmy zatrzymać się jeszcze w Austrii. Po nocy w Jennersdor-
fie, położonym blisko granicy ze Słowenią, udaliśmy się, poprzez przełęcz Semmering, na kam-
ping znajdujący się w miejscowości Langenwang. Następnego dnia podjechaliśmy pod szczyt
Hohe Veitsch (1982 m.n.p.m.). Rodzina dotarła  na halę na wysokości około 1500 m.n.p.m., gdzie
– wraz z alpejskimi krowami – podziwiała widoki. Natomiast moja skromna osoba pomknęła na
szczyt tej wapiennej góry. Podobnie jak na Schneebergu, urwiste stoki w partii szczytowej
ustąpiły miejsca płaskowyżowi. Szczyt z typowym alpejskim krzyżem, a także książką
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¯ 6-7.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach – informacje u Radka i kruczka.
¯ 31.12 - 1.01 Sylwester Kołowy w chatce w
Lachowicach. Zapisy przyjmuje Bogna Fran-
kiewicz, a o zapisie decyduje wpłata wpisowe-
go w wysokości 20 zł. Uwaga! Sylwester jest
imprezą zamkniętą Harnasi (oczywiście wraz z
krewnymi i znajomymi, którzy też muszą się
zapisać). Po Wigilii cena wzrasta do 40 zł.
¯ 17-18.01.2004 – ukaże się MM 100. Re-
dakcja planuje prócz podwójnego, kolorowego
numeru papierowego opracować komplet 100
numerów w postaci elektronicznej na CD.
Impreza jubileuszowa planowana jest w La-
chowicach. Zapraszamy wszystkich autorów i
czytelników.

4 18-19.10 Rajd „Studenci Górom” z zakoń-
czeniem w schronisku na Rycerzowej zgroma-
dził na trzech trasach ok. 40 osób. Trasy pro-
wadzili Tusia z Żyrafem, kruczek i Pieczu.
Tym razem pogoda dopisała znakomicie.
4 18-19.10 – pierwszy termin egzaminu
praktycznego. Przystąpiło troje kursantów –
Karolina, Ania i Maciek. Wynik 2:1 dla Komi-
sji. Zdał Maciek Grabowski (brat harnasia Ma-
teusza). Egzamin przeprowadzono w formie
samochodówki ze zwiedzaniem Bielska i wyj-
ściami na Magurkę Wilkowicką i Magurkę Ra-
dziechowską. W Komisji byli: M.Siudut, Łysy,
Bystry, Radek, Żaba i Bogna.
4 21.10 – prelekcja Łukasza „Lexa” Sumy o
wyjeździe w Czarnohorę i do Rumunii.
4 21.10 – ruszył nowy kurs pod wodzą No-
wego. Na pierwszym wykładzie obecnych
było ok. 40 osób.
4 4.11 – prelekcja Marty i Waldka Kubicz-
ków (Żab) o wakacyjnym wyjeździe do Nor-
wegii. Dłuższa relacja niebawem w MM.
4 4.11 – odbyła się dyskusja poszerzonej o
osoby zainteresowane Rady Chatki na temat
długofalowej „polityki chatkowej”. Ustalono
m.in., że po dokończeniu rozpoczętych prac
remontowych, w najbliższym sezonie nie będą
podejmowane poważne prace, zakłócające
normalne funkcjonowanie chałupy.
4 7.11 – Gabi, Sekwoja, Tusia, Żyraf i Zdzi-
wiony zdali egzamin państwowy na Przewo-
dnika Beskidzkiego. Gratulujemy.
4 8-11.11 – pierwszy wyjazd nowego kursu
w Beskid Śląski zgromadził 32 osoby (w tym
ok. 20 kursantów). Trasę ze Szczyrku przez
Pietraszonkę, Szyroki, Jaworzynkę, Girową,
Wielki Połom do Jabłonkowa prowadzili Ra-
dek, Jola Wolińska, Nowy i Pieczu.
4 8-9.11 – do II terminu egzaminu praktycz-
nego przystąpiły trzy osoby, z czego zdały
dwie – Ania Wojciuch i Michał „Śliwek” Węgie-
rek. W Komisji byli Jelon, MSiudut, Łysy,
Bystry i Andrzej Kajetan Kowalski. Trasa so-
botnia PPŚ – Lachowice, w niedzielę Godzi-
szka – Niesłychany Groń.
4 21-23.11 – Tradycyjna Impreza Muzycz-
na na Roli u Żab.
4 25.11 – trwa Walne Zebranie SKPG. O jego
wynikach przeczytacie dopiero w styczniu w
100-nym numerze MM.

TO BÊDZIE

wpisową, cechował się pięknym widokiem. Na wschodzie prezentowały się Schneeberg i Raxalpe,
zaś na zachodzie piętrzyły się coraz wyższe łańcuchy Alp.

Na tym zakończyły się niestety moje letnie spotkania z górami. Chyba, że do „wyczynów
górskich” zaliczę wyjazd na Kahlenberg. Tam zostawiliśmy samochód na darmowym i potężnym
parkingu i dalej poruszaliśmy się po Wiedniu środkami komunikacji publicznej. Gdy około 22.00
wróciliśmy autobusem na Kahlenberg, to mogliśmy podziwiać z góry oświetlony Wiedeń.

Podczas całego wyjazdu prawie w ogóle nie spotkaliśmy Polaków. Sytuacja zmieniła się do-
piero w Wiedniu. Jeśli chodzi o ceny to raczej negatywnie zaskoczyły nas Węgry. Noclegi,
żywność i benzyna nie były tam najtańsze. O cenach w Słowenii pisał już Jacek. Jednak niedrogie,
niekiedy wręcz tanie, są słoweńskie owoce, np. brzoskwinie. Jednodniowy pobyt całej rodziny na
kampingu w Austrii mieścił się w cenie 100 złotych.

* * *
Wcześniej, to jest na przełomie czerwca i lipca, byłem, wraz z uczniami mojego liceum, na

Słowacji. Spaliśmy w Zavadce nad Hronom, za 180 koron od osoby. Kilkadziesiąt metrów dalej, na
terenie szkoły, znajduje się kryty basen. Dokładne namiary naszego noclegu można znaleźć w
internecie pod hasłem Zavadka nad Hronom.

Korzystając ze wspaniałej pogody weszliśmy na Velką Vapenicę, Homolkę i Kralową Holę.
Byliśmy także w Słowackim Raju (Velki Sokol, Dobsinska Ladova Jaskinia).

W drodze powrotnej, podczas oczekiwania w Żilinie na pociąg Batory do Zwardonia, spotkał
nas niemiły incydent ze służbami celnymi. Na dworcu w poczekalni, w końcu daleko od granicy,
kazano nam wykładać rzeczy z plecaka. Pan celnik skończył dopiero, gdy wyciągnąłem z plecaka
moje buty górskie i mokre – po kąpieli w Turczańskich Teplicach – kąpielówki.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Alojz (Piotr Piwczyk)

WRÓBLE NA SARDYNII i KORSYCE
W czerwcu 2003 Magda i Andrzej Wróbel z 2 - letnią

córką  Martą oraz Teresą Pieńkowską zwiedzali Sardynię i
Korsykę. Podróż promem z Livorno do Golfo Aranci trwała 9 godz.
Najciekawsze miejsca zwiedzone na Sardynii to:
l Golfo Orosei – zatoka na terenie parku narodowego z pięknymi
piaszczystymi plażami i nadającymi się do wspinaczki prosto z pla-
ży ścianami skalnymi.
l Wąwóz Gorruppo – najgłębszy kanion skalny w Europie.

Podróż promem z Sardynii (z Santa Teresa) do Bonifacio trwała 1
godz. Na Korsyce państwo M.A.M.W & T.P. zrealizowali wycieczki
1 dniowe, górskie w następujących rejonach:
l przeł. Bavella – wokół turni Bavella (fot. obok)
l col de Verde – monte Renoso – 2352 m
l col de Vizzavona – Monte d’Oro – 2389 m
l dol. Restonica – Monte Rotondo – 2622 m (przez Laco d’Oriente)

Najwyższy szczyt Korsyki Monte
Cinto (2706 m) został zdobyty wcześniej,
podczas pierwszego wyjazdu na Korsykę
w 2000 r. Inne ciekawe odwiedzone miejsca
to Bonifacio, Corte, Les Calanches.

Noclegi na kampingach, w górach cza-
sem na dziko. Ceny ok. 30 EUR na Sardynii
i 25 EUR na Korsyce za 3 osoby dorosłe,
namiot i samochód.

PS. Redakcja namawia Magdę do napi-
sania nieco szerszej relacji z górskiej dzia-
łalności na Korsyce. Może się uda.

BLACHOWANI 2003 (cz. 6)
Dorota £ukaszewicz - blacha 320
To ja jestem tą osobą, która zdawała egzamin rok po

swoim kursie... Ja także jako ostatnia, długo po terminie od-
dałam kartę egzaminacyjną. Te kilka słów o sobie też powin-
nam napisać dawno, oj dawno... Trudno więc uwierzyć że
właściwie, to porządna ze mnie dziewczyna.

I po górach chodzę od dziecka – podobno już w wieku
trzech lat samodzielnie weszłam na  Jałowiec (1110). Z
wszystkich gór, na których byłam najbardziej lubię Wielki
Chocz.  Mieszkam w Sośnicy (dzielnica Gliwic), a studiuję
w Katowicach na MISH-u. Jak dorosnę chciałabym zostać
policjantką.



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

Nakład 100 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul. Korfantego 61/13 tel. 258-23-80, e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl

- 1 -

MAMMUTHUS

MONTANUS

100100

Grudzień 2003

SETKA
10 lat, 100 numerów Mammuthusa, więc

jednak ... 5 lat temu Redakcja zadawała sobie
pytanie, czy MM przetrwa kolejnych 5 lat. I
wyrażała nadzieję, że pewnie tak, jeś li przetrwa
w nas chęć działania, spotykania się, jeżdżenia w
góry, śpiewania. Wśród wielu z nas ta chęć
chyba przetrwała i trwa nadal – oby jak
najdłużej. 10 lat dla nas, mamutów, to może nie
tak dużo, dla naszych dzieci, to cała epoka.
Kiedy pojawił się pierwszy MM, nasze pociechy,
dla których urządzaliśmy pierwsze, kołowe Dni
Dziecka i Mikołajki miały po kilka lat. Teraz
wyrosły z nich – patrzące na nas nierzadko z
góry – „Rysie” i „Rysianki”, a niektóre są już
kursantami. W ciągu tych 10 lat Mammuthus
odnotował i opisał 2 lecia Koła, 10 blachowań,
które przyniosły nam 51 nowych blach, 10
Walnych Zebrań, ERGów i innych stałych im-
prez Koła. Śledziliśmy jak Harnasie zajmowali
się remontem niszczejących szałasów – szcze-
gólnie tego na Mędralowej i jak dorobiliśmy się
własnej chatki.

Redakcja doliczyła się ok. 40 autorów, nie
licząc samej osoby Redakcji.

Były też momenty trudne, gdy przyszło pi-
sać o odejściu naszych kolegów i przyjaciół na tę
drugą stronę życia.

Począwszy od 50 – go numeru Redakcja
wprowadziła tradycję wydawania numerów
podwójnych z okazji każdego okrągłego nume-
ru, a także okazjonalnie, gdy trafiały się artyku-
ły-rzeki lub gdy zapas materiałów pozwalał na
taką rozrzutność. Ukazał się też jeden wyjątko-
wy numer z okazji Balu Rewizyjnego i aukcji na
rzecz chatki, którego pierwsze 3 egzemplarze
były kolorowe i numerowane.

Wraz z setnym numerem Redakcja postano-
wiła wydać  komplet Mammuthusów w postaci
elektronicznej. Były z tym problemy, gdyż
niektóre zdjęcia z pierwszych numerów
zachowały się tylko w formie drukowanej.
Wymagało to ponownego wskanowania wydru-
ku, co wpłynęło niestety na pogorszenie jakości.
Udało się jednak skompletować całość, która
jest do nabycia u Redakcji w dowolnej chwili.

100 numerów, to dobra liczba by zakończyć
wydawanie pisma. I przyznaję, że Redakcji cho-

dziły po głowie takie myśli, podpowiadane być może przez jakiegoś złoś liwego chochlika. Jak tu
jednak zakończyć, gdy w wirtualnej „szufladzie” leżą Wasze nieopublikowane relacje – Maćka z
Wysokich Taurów, Radka z Bieszczadów Wschodnich, Zbyszka Sochy ze Słowenii, Żaby z Norwegii.
Jak tu zerwać z kronikarskim nałogiem ? A zatem spodziewajcie się kolejnych numerów Mammuthu-
sa, przysyłajcie teksty i zdjęcia. Tymczasem, przeczytajcie zachowane lub zdobyte specjalnie do
setnego numeru wspomnienia młodszych i starszych Harnasi oraz obejrzyjcie parę fotografii z
dawnych lat.

A oto aktualny ranking autorów. W drugiej 50-tce pierwsze miejsce zajął ponownie niedościgły
Maciek Siudut, który zamieścił 10 artykułów o nierzadko ponadnormatywnej objętości. Drugie miej-
sce zajął Grzegorz „Kotlet” Koźlicki z 5-ma artykułami i 2-ma notatkami. Dalsze miejsca należą się
Arturowi „Łysemu” Olchawie, Radkowi Trusiowi i Piotrowi „Alojzowi” Piwczykowi za ok. 3
artykuły i kilka notatek oraz cytatów z listy dyskusyjnej.

W całej historii MM Maciek zaliczył 19 tekstów, Jelon i Kotlet po 6, Radek i Klucha po 5, Alojz,
Przemek Siuda, Magda Wróbel po 4. Są to liczby przybliżone gdyż czasem trudno sklasyfikować i
zaliczyć drobne notatki lub cytaty z listy. Redakcja dziękuje wszystkim autorom za współpracę i
zachęca do dalszej twórczości.

I na koniec prośba do wszystkich, którzy nie odes łali jeszcze ankiety dotyczącej prenumeraty
pisma o jej wypełnienie i przes łanie. Brak odzewu połączony z brakiem innych przejawów zaintere-
sowania pismem i Kołem będzie bowiem oznaczał rezygnację z prenumeraty.

Redakcja

Z cyklu: opowieœci £ysego
Wiosenno-letnie wspomnienie Artura zachowałem specjalnie do setnego MM, aby w

długie,  zimowe wieczory przyniosła nam nieco ciepła i przywołała własne wspomnienia z gór-
skich wędrówek.

NOC ŒWIÊTOJAÑSKA
Minęła noc świętojańska, a ja siedzę i będę siedzieć w domu. Większość znajomych spędza wee-

kend w górach, albo też żyje zbliżającym się urlopem, a ja muszę pracować.
Zacząłem więc sobie wspominać niektóre wyjazdy wakacyjne z jeszcze nie tak bardzo odległych

czasów studenckich i troszkę dawniejszych, szkolnych. Jednym z kierunków, które często wybiera-
łem było pogranicze Beskidu Niskiego i Bieszczadów, czyli doliny Osławy i sąsiedniej Osławicy.

Celem i bazą była zazwyczaj Komańcza z przytulną i zawsze gościnną bacówą mojego dobrego
znajomego pana Jurka – dla wtajemniczonych „Wuja”. Pamiętam szczególnie jeden z wyjazdów,
którego początek przypadał właśnie w noc świętojańską.

Podróż koleją trwała cały dzień, bo był to czas, kiedy pociągi były skomunikowane i nie
planowano jeszcze ich likwidacji z przyczyn ekonomicznych, a ja dla własnej przyjemności i frajdy
wybierałem 15 godzinny i 6 przesiadkowy przejazd naszymi liniami górskimi, żeby podziwiać widoki
za oknem.

Do Komańczy dotarłem tuż przed 21, a że był to czerwiec, więc s łońce dopiero co zaczęło
zachodzić, kończąc dzionek ciepłym, letnim wieczorem. Spacer przez wieś, najpierw krótko wzdłuż
linii kolejowej, którą podróżował sam Dobry Wojak Szwejk, potem skrzyżowanie pod wiaduktem, z
którym wiąże się inne, dla mnie heroiczne, a dla wielu mieszkańców niewyjaśnione do dzisiaj
zdarzenie „dywersyjne”. Ależ miałem kiedyś  głupie pomys ły !

Dalej niespiesznie, ale za to ulubionym wariantem, starą drogą wzdłuż potoku. Po drodze mijam
nową cerkiew grekokatolicką, ostatnie komanieckie chyże i budynek dawnej szkoły, którą mieszkań-
cy cudem wybronili przed spaleniem przez rizunów z UPA. Obowiązkowy postój przed drogą
wiodącą do starej cerkwi prawosławnej, do której obecnie na jedyną mszę niedzielną przychodzi
najwyżej dwudziestu wiernych. Zawsze lubiłem wieczorem choć  na chwilkę zatrzymać się przed nią,
aby posłuchać odgłosów kończącej dzień wsi.

Na lewo od cerkwi, po przeciwległej stronie doliny, stromą skarpą opada do leniwie tu płynącej
Barbarki szczyt Mogiły. Na tej skarpie, o którą opierają się przedostatnie zabudowania wsi, płonął
tego wieczoru ogień. Nie było to zwykłe ognisko jakich latem wiele, lecz potężny świętojański stos,
który o zmierzchu rozpalił – niewidoczny stąd gdzie stałem
– człowiek. Człowiek, który pozostał wierny tradycji. Tra-
dycji, od zarania dziejów nakazującej uczcić nadejście lata
całonocną, szaloną zabawą przy ogniskach.

Cała wieś ze swoimi hałasami, pokrzykiwaniem i ujada-
niem psów nagle zamilkła. Zupełnie jakby to było wczoraj,
pamiętam, że słyszałem trzask płonącego drewna. Był to
pierwszy ogień tego lata. Pierwsza oznaka wakacji, które
dopiero się zaczynały. Przypadek sprawił, że właśnie tego
dnia znalazłem się w tym miejscu i o tym czasie. Przyjąłem
to, jako dobry znak – zwiastun nadchodzących, szalonych i
fantastycznych wakacji. Wszak była to noc Świętego Jana. Noc szczególna, jak wierzono, magiczna
... Mnie się magia tego wieczoru udzieliła i zapewne dlatego często pod koniec czerwca wracam do
tego wspomnienia. Tym bardziej, że tamte wakacje były nadzwyczajne ...

24.06.2003
 Artur „Łysy” Olchawa
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4 ok. 13.11 Chomiś  poinformował o przyby-
ciu na świat potomka. Potomek zowie się Kaj-
tek, wymiary: 3800/58 i zdaniem rodziców „jest
piękny”. ... to się Kajetan ucieszy...
4 21-23.11 odbyła się Impreza Muzyczna u
Żab w składzie tym razem kameralnym. Prócz
gospodarzy przybyli Łysy z Affą, Buźka i
Pszczółka. Z uwagi na specyficzną
„muzyczność” imprezy, została ona
przemianowana na MIP – Muzyczna Impreza
Plejbekowa. Wiosną planowana jest RUŻA czyli
Rozśpiewane Ustawianie ŻurawiA.
4 6-7.12 W Lachowicach odbyły się trzecie
Mikołajki Łemkowskie. Było ok. 60 osób z całej
Polski. Były gawędy o świętach i zwyczajach
łemkowskich, architekturze cerkiewnej, demo-
grafii i opcjach narodowościowych Łemków
oraz Rusinów Szlachtowskich. Były slajdy,
wspominki i poezje. Był poczęstunek gospoda-
rzy – chleb ze smalcem, ogórki kiszone, kiełbasa
swojska i maślanka (Oddział gin.-poł. nie był
okupowany...). No i długie, wcale niekoniecznie
łemkowskie śpiewanie do czwartej nad ranem.
4 16.12 odbyła się Wigilia kołowa, na której
prócz przewodników zjawili się licznie aktualni
kursanci.
4 19.12 urodziło się nowe pH. Na imię ma
Ania, a szczęśliwym tatusiem jest Zbyszek
„Lekasz” Wygoda.
4 20-21.12 na Hali Krupowej odbyło się trady-
cyjne bacowanie przedświąteczne. Tym razem
było to bacowanie męskie i remontowe z bigo-
sem, piwem i „Watrą” zamiast grzańca. Baco-
wali: MSiudut, KSiudut, Łysy z Frajdą i Kotlet.
4 31.12 W Sylwestrową noc 2003/04 w chat-
ce w Lachowicach bawiło się ok. 50 osób. W
tym roku przewagę miały młodsze roczniki w
tym pH oraz kursanci. Z pokoleń bliższych Ma-
mutom zanotowano MSiuduta, Jolę Wolińską,
Ginterów, Żaby, Alojza. Do ok. 2 w nocy trwały
tańce, potem zaś  śpiewanie przy kominku do 5
rano.
4 9-11.01 Przejście kondycyjne kursu.
4 10.01 „Wieczór autorski” czyli spotkanie z
Radosławem Jerzym Trusiem – autorem (La-
chowice).
4 13.01 „Obyczaje świąteczne, Boże Naro-
dzenie w dawnej wsi beskidzkiej – odmienności
regionalne” – prelekcja Bogny Frankiewicz.

Z ostatniej chwili:
4 17.01 – w chatce pod Solniskiem ukazał
się setny numer Mammuthusa Montanusa.

WALNE 2003
Walne Zebranie – wydawać by się mogło nudna (choć ważna) nasiadówa, której jedyną atrakcją

są tradycyjne już pączki w przerwie obrad. A jednak, każde Walne jest inne i zwykle nie brakuje
zarówno elementów humorystycznych jak i emocji.

Tegoroczne Walne prowadzone twardą ręką Nowego było dobrze przygotowane i przebiegało
sprawnie. Udało się wreszcie zredukować długość sprawozdań. Sprawozdanie Rady przeczytał w
zastępstwie Pani Prezes Bogny Frankiewicz, której choroba odebrała głos skarbnik – Zbyszek
Machulik. Równolegle treść sprawozdania wyświetlano z folii na ekranie. Komisja Rewizyjna zako-
munikowała natomiast, że aby skrócić  do minimum swoje sprawozdanie, zmniejszyła nawet
czcionkę. Opinia KR była tym razem dość przychylna ustępującej Radzie. Wytknięto jedynie drobne
niedociągnięcia i błędy w organizacji Akcji Lato, za co jednak część winy, część KR odpowiedzialna
za AL wzięła na siebie.

Zapowiedziano też, że inna część komisji (w osobie Radka) podjęła się organizacji kolejnej AL
tworząc wraz z Paskudą i Smokiem trójciało (określenie red.) nazwane dźwięcznie OPAL czyli
Organizatorzy Przykładnej Akcji Lato. Najważniejsze wnioski jakie wysunęła Rada to obniżenie
składki do 40 zł dla pracujących i 20 zł dla studentów i niepracujących, ze względu na dobry stan
kasy. Tu trzeba pochwalić skarbnika, który doprowadził do bezprecedensowej sytuacji, gdy wszyscy
zwyczajni członkowie mają opłacone składki na bieżąco. Kilka osób, które nie spełniały wymagań
statutowych skreślono, kilka innych przeniesiono do seniorów.

Drugim wnioskiem było zobowiązanie nowej Rady do podjęcia przygotowań do przekształcenia
Koła w stowarzyszenie. Ten temat wraca od kilku lat, jednak wydaje się, że wreszcie powinien
doczekać się realizacji. W ten sposób Koło mogłoby bez pośrednictwa innych podmiotów organizo-
wać legalnie obozy, rajdy, administrować chatką, wydawać i dystrybuować wydawnictwa, posiadać
własne konto itp.

Potem nastąpiły wybory nowych władz. Kandydatów do Rady było wielu, natomiast tradycyjnie
wystąpił problem braku chętnych na stanowisko Prezesa. Kolejno proponowani kandydaci
odmawiali, mimo deklaracji Izy, która obiecała (wzorem Maćka Siuduta sprzed roku) ponamawiać
delikwenta w kuluarach. Wreszcie zgodę wyraził Przemek „Kiciuś” Wiktorczyk. W tym momencie
zdecydował się również „Żyraf”, czyli Marcin Kostempski. Ponieważ obaj kandydowali równocze-
śnie do Rady, więc ustalono, że głosowanie odbędzie się dwuetapowo – najpierw na prezesa, potem
na członków Rady. I tu nastąpiła kolejna bezprecedensowa sytuacja. Pierwsze głosowanie nie dało

bowiem rozstrzygnięcia,
gdyż Żyraf, który wpraw-
dzie wygrał, nie osiągnął
wymaganej przez statut
większości oddanych gło-
sów. Zabrakło mu do tego
jednego głosu. Nastąpiła
zatem druga tura, która nie-
wiele zmieniła. Zgodnie z
regulaminem w trzeciej tu-
rze wziął udział już tylko 1
kandydat i tym razem zdo-
był wymaganą ilość gło-
sów.

Nowym prezesem
został zatem Marcin „Żyraf” Kostempski (łac. Giraff Camelopardalis). W skład Rady weszli: Adam
„Zdziwiony” Kulawik, Przemek „Kiciuś” Wiktorczyk, Łukasz „Pieczu” Pisarek, Mateusz
Grabowski, Maciek Siudut i Gabrysia Sąsiadek, która jednak wkrótce zrezygnowała z funkcji w
Radzie.

Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: Radek Truś (przewodniczący), Marta Kubiczek
i Jacek Ginter.

Jednym z ostatnich wniosków z sali był wniosek Jasia Kowalika o zatrudnienie na następnym
Walnym przedszkolanki wraz ze sprzętem (cokolwiek by to miało znaczyć) w celu spacyfikowania
młodocianych pH, które choć nieliczne, to w sposób znaczący zakłócały percepcję treści zebrania.
Ponieważ wnioskodawca potraktował wniosek poważ-
nie, więc został on przegłosowany i przeszedł.

Expose prezesa było dość  krótkie i zawarta w nim
była obietnica, że postara się nie zawieść i nie robić
rewolucji, lecz kontynuować dobre pomysły.

Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

PREZES – Marcin „Żyraf” Kostempski
szkolenie – Maciej Siudut
sekretarz – Adam „Zdziwiony” Kulawik
imprezy – Przemek „Kiciuś” Wiktorczyk
czł.  d.s. chatki – Łukasz „Pieczu” Pisarek
skarbnik – Mateusz Grabowski

Redakcja

¯ 27.01 krótki kurs obsługanta chatkowego
¯ 31.01 – 1.02 szkolenie w terenie – zimowe
INO we współpracy z SKPB Katowice – prowa-
dzący: Zbyszek Socha.
¯ 10.02 „Ratuj się kto może” czyli praktyczny
kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej.
¯ 24.02 Twórca pierwszej mapy Polski – Wa-
cław Grodecki i Grodziec Śląski – Iza „Smok”
Włodarczyk.
¯ 28-29.02 Blachowanie
Pełny program wyjazdów i prelekcji na najbliż-
szy rok zostanie przedstawiony po zatwierdze-
niu przez Radę.

Nowa Rada po wyborze – od lewej Gabi, Mateusz,
Adam, Marcin (prezes), Przemek, Maciek.

Łukasz

Po remoncie łazienki planowana jest mo-
dernizacja dojazdu do chatki.

CHATKOWE WIEŒCI
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Z cyklu: gawêdy Kluchy

JAK HARNASIE ODMIENILI PIRIN
Ci, którzy odwiedzają latem góry Pirinu zachwycają się ich pięknem: malowniczością skalistych

grzbietów, a nade wszystko niepowtarzalnym kolorem wody – licznie rozsianych po dolinach i
przełęczach stawów.

Młodzi turyści, którzy liznęli nieco geologii, lubią wymądrzać  się i – odwołując się do swej
wiedzy o skałach i ruchach tektonicznych – próbują tłumaczyć różnorodność barw i tajemnicę
zaskakującego kolorytu górskich wód na sposób naukowy. Gdy w gronie słuchaczy znajdzie się
Harnaś – Mamut najczęściej słucha w milczeniu i z politowaniem kiwa głową, myśląc: Chłopie,
trzeba tam było być 30 lat temu, gdy wszystkie wody były bezbarwne i jednakowo nijako przeźroczy-
ste.

***
Pierwsza wyprawa Harnasi w Pirin w 1977 r. była niezwykłym wydarzeniem i prawdziwą

sensacją. Wkrótce jednak wyjazdy w góry Bułgarii stały się rutyną i Pirin zaludnił się obozami
wędrownymi, prowadzonymi przez dzielnych Harnasi. Góry podziwiano i chwalono, ale o stawach
opinie były nieszczególne i zaskakująco zbieżne – dużo ich, ale nieciekawe.

Sytuacja poczęła powoli zmieniać się dopiero od czasu obozu wędrownego Kluchy i Nowego, a
tak naprawdę, zasadniczy wpływ na ową – z wolna dokonującą się – przemianę miały pozornie
odległe i niezwiązane ze sprawą, śmiałe decyzje I Sekretarza KC PZPR, który do oferty artykułów
spożywczych obecnych na polskim rynku począł w latach 70-tych ubiegłego wieku odważnie
wprowadzać nowości z Zachodu oraz mniej lub bardziej udane krajowe substytuty. I tak, mieliśmy w
„gierkowskiej” Polsce – polską Coca-Colę czyli Polokoktę, polską Nugetę – margarynę czekoladową
i wiele jeszcze innych ciekawych produktów, które wybornie wzbogacały asortyment żywności,
pakowanej do plecaka na górską wędrówkę. Dużą popularnością cieszyły się herbaty w granulkach,
w wysokich plastikowych pojemnikach, zwane „zitronettami”. Można je było łatwo rozpuścić w
ciepłej lub zimnej wodzie – i szybko przyrządzić z jednej puszki pierwszorzędny napój dla kilkunastu
osób.

A wybór smaków  był naprawdę imponujący. Jako pierwsza pojawiła się na rynku  herbata
cytrynowa (która dała nazwę całemu produktowi), ale już wkrótce można było nabyć  herbatę o
smaku pomarańczowym, malinowym, a nawet – jagodowym. Zabierane wysoko w góry, stawały się
w połączeniu ze źródlaną chłodną wodą prawdziwym, niezastąpionym i rozkosznym orzeźwieniem –
i tyle tylko – że zawsze było ich za mało! Tradycyjnie zabierany w góry pięciolitrowy plastikowy
bidon, do którego Klucha wrzucał cierpliwie i żmudnie aluminiową łyżeczką zawartość pojemnika z
herbatą, po uzupełnieniu wodą pustoszał błyskawicznie, a „obóz”, spragniony picia wył przeciągle:
Jeszcze, jeszcze, jeszcze...

Tego wszystkiego było Klusze dość  i coraz częściej budził się w środku nocy w namiocie, gdzieś
w dolinie  Bendericy, Demianicy lub nad jeziorem Tewno, zlany potem, bo śniły mu się rozpalone
pragnieniem lica turystów i turystek domagających się nachalnie wody: Jeszcze po kropelce, jeszcze
po kropelce....

Tego przełomowego dla krajobrazu Pirinu dnia upał zapowiadał się niewiarygodny. Stąd też
Klucha wrzucił do plecaka – nie jak zwykle – dwa, ale trzy pojemniki herbaty w granulkach, a dwa
dodatkowe – dorzucił jeszcze do plecaka Nowemu.

W południe paliło już niemiłosiernie. Dwudziestoosobowa grupa rozpalonych słońcem i zlanych
potem uczestników zbliżała się powoli do szczytu, a po głowie Kluchy tłukła się nieznośnie tylko
jedna myśl: Jak ich napoić, jak ich wszystkich napoić. Spojrzał przed siebie. Jeszcze tylko 10 metrów
dzieliło go od brzegu podszczytowego jeziorka o krystalicznie czystej i przeźroczystej toni. Wyciągnął
pojemnik z granulowaną herbatą i z rezygnacją patrzył na bulgocącą wodę, powoli wypełniającą
wnętrze zanurzonego w stawie pięciolitrowego bidonu. Przed oczyma majaczył mu niepokojący
obraz 20 wyschniętych gardeł w 10 sekund wysysających do dna zawartość plastikowej butli z
rozpuszczoną herbatą.

I nagle: Eureka! W nauce to niewytłumaczalne doznanie okreś la się mianem OLŚNIENIA i nikt
nie jest w stanie wyjaśnić istoty mechanizmu tego podświadomego błyskawicznego, intuicyjnego
myślenia. W odległości 2 metrów na lewo linia brzegowa stawu utworzyła niewielką zatoczkę i tylko
cztery dodatkowe kamyki były potrzebne, aby powstało małe, zamknięte jeziorko. Gdy zawartość
trzech plastikowych pojemników  zitronetty wylądowała w zatoczce, woda błyskawicznie nabrała
przepięknej barwy i – pomimo tego, że dwadzieścia ust wychłeptało wodę z zatoczki w niecałe 5
minut, cienkie strużki zdołały przesączyć się przez kamienną przegrodę, barwiąc przeźroczystą toń
reszty jeziora na delikatny i subtelny złocisty odcień. Pomysł zdał egzamin. Nikt z uczestników nie
skarżył się, że nie zaspokoił pragnienia, albowiem wypełnienie kolejnej zatoczki „zitronettą” nie sta-
nowiło już żadnego problemu.

Historia powtórzyła się jeszcze tego
samego dnia z innym jeziorem i z inną
herbatą – tym razem malinową. Trzeba
było widzieć malinową toń, mieniącą się
wszystkimi odcieniami  purpury w bla-
skach zachodzącego słońca. W kolejnych
dniach przybyły kolejne bajecznie koloro-
we jeziora – jagodowe, a wreszcie na deser
– pomarańczowe.

Dziś  tonie pirińskich jezior mienią się
barwami jak pawie pióra i wydaje się, że
było tak zawsze, od zarania dziejów, a
trzeba tam było być 30 lat temu, przed
przybyciem Harnasi, gdy wszystkie jeziora
były  przeźroczyste, jednakowo nudnie
przeźroczyste i nijakie...

Krzysztof „Klucha” Kluszczyński

Klucha z Nowym i obozem po pomyślnym eksperymen-
cie z barwieniem jezior rozszerzają akcję na wody pły-
nące w Mełniku stosując miejscowe barwniki.

S T O ...
... czyli dwa razy po pięćdziesiąt. Przed pię-

cioma laty, gdy Szanowna Redakcja składała
pięćdziesiąty numer Mammuthusa, pisałem o
wadze i doniosłości wydawania środowiskowego
regularnika oraz wielkim uporze i godnej szacun-
ku wytrwałości Jacka w realizacji tego przedsię-
wzięcia. Dzisiaj na Mammuthusie widnieje już
liczba sto. Jeżeli pominąć ból informatyków
wywołany nieokrągłością tej liczby (ach! – jakże
wielka będzie feta z okazji wydania numeru
1024!), to dla myślącego zazwyczaj dziesiętnie
ogólnoświatowego środowiska Harnasi, numer
setny jest wydarzeniem!

Czy coś się zmieniło? O ile wtedy „pięćdzie-
siątka” kojarzyła mi się z pojemnością literatek,
prędkością niektórych aut, wagą niegdysiejszych
plecaków, o tyle „setka” prócz różnych zabaw-
nych skojarzeń przywodzi na myśl bezlitosny
upływ czasu. Miarą tego upływu jest teczka ze
zbiorem kolejnych numerów Mammuthusa.
Zajmuje ważne miejsce w mojej bibliotece.
Spuchła już wyraźnie, okładki pożółkły i zwiot-
czały, tasiemki się wystrzępiły, a rogi nieco przy-
tępiły...

I nam „przybyło” wyglądu, zupełnie jak tej
teczce. Młodzieńcy wydorośleli, dorośli …wydo-
rośleli jeszcze bardziej; jeden szlachetnie zeszpa-
kowaciał, drugiemu głowa łatwo opala się latem,
jeszcze inny nabrał okazałości w sylwetce i
stateczności w ruchach. Tylko dziewczyny są
takie same – wieczne licealistki...

Kilka kolejnych lat, to jednak również dalsze
doświadczenia i rozwój każdego z nas, to okrzep-
nięcie młodszych w pasjonującym wodzeniu
ludzi po górach i doskonalenie starszych w sztuce
przewodnickiej. Jest nas – Harnasi – dobrze
powyżej trzech setek, coraz więcej w naszych
szeregach potomków Harnasi (wzrost liczby pH
nie oznacza na szczęście wzrostu zasadniczo-
ści!). Teczka z Mammuthusami zyskała na
zawartości, a i nam powiększyły się zasoby wie-
dzy i umiejętności. Tak więc setny numer nie
asystuje czasom schyłku, broń Boże!

MAMMUTHUS towarzyszy nam w życiu
kołowym, pełniąc rolę integratora ogólnokołowe-
go i międzypokoleniowego. Nie wyparła go
kołowa lista dyskusyjna ani strona www, dzięki
tej ostatniej ma znacznie większy zasięg i jest
osiągalny w całym światowym Internecie. Pisze-
my dla siebie i o sobie, chwalimy się osiągnięcia-
mi, dyskutujemy, żartujemy, dzielimy wiedzą i
informacją. Pisemko śledzi wydarzenia,
rejestruje je, stając się autentyczną kroniką
naszego Koła i środowiska w ogóle.

W tekście piosenki Radka (na melodię „Ko-
lorowych jarmarków”) autor wyraził żal po mija-
jących czasach, których uosobieniem są wymie-
nione z nazwisk, albo przezwisk barwne postaci
Harnasi. I rzeczywiście, ludzie przychodzą i
odchodzą, bawią się przewodnictwem kilka,
rzadziej kilkanaście lat. Odpływają do „dorosłe-
go” życia, do codziennych obowiązków, rodzin,
karier, majątków. Pozostaje legenda przemiesza-
na z historią. I to one tworzą w Kole ciągłość,
tradycję, klimat. Pozostaje jeszcze zadrukowany
papier Mammuthusa, żywa historia i gorąca
współczesność „Harnasi”. Dzisiaj, śmiem twier-
dzić , bez MAMMUTHUSA MONTANUSA
nasze Koło nie byłoby tym samym, wspaniałym
Studenckim Kołem Przewodników Górskich
„Harnasie”. I niech tak będzie nadal. Sława,
sława MAMMUTHUSOWI MONTANUSOWI
wraz z całą jego jednoosobową Redakcją. Sic
gloria transit mundi! Amen.

4 stycznia 2004r
 Maciej Siudut
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Żabowe pionierki przerobione na Potrójnej
przez kursantów, przy pomocy plakatówki na
zielone „plastiki Koflachy” – obóz kursowy
1988.

CZY KTOŒ  TO PAMIÊTA ?
czyli : KURSANCIE I TY
BÊDZIESZ  MAMUTEM

Jurek Jasiczek (ten od Jasiczkowych Turni na
Pietraszonce), Andrzej Kajetan Kowalski i Jacek
Węglarczyk (Dziadek Jacek).
Kajetan: Wydaje mi się, że podobne zdjęcie zro-
biono mi na kursie przewodnickim. To znaczy ja
byłem kursantem, a Jasiczek i Dziadek Jacek –
prowadzącymi wycieczkę kursową. Było to
gdzieś niedaleko od Stecówki. Nadaliśmy mu
tytuł: „Kajetan i ty będziesz przewodnikiem”.

„Przewodnicy to równe chłopy” – Jan „Kru-
szyna” Pawełczyk, Jan „Mały” Madey, Jan
Krzysztof „Milimetr” Wojtala.

„Przewodnicy to równe chłopy – remake” na
XXX leciu SKPG. W zastępstwie Kruszyny wy-
stąpił również Jan – Kowalik.

Kurs kierowany przez Piotra „Alberta” Nowa-
ka 1988/89 na hali Jaśkowej, od lewej: Tomek
Zachariasz, Darek Telinga, Rafi Suwiński,
Rafał „Murzyn” Grochla, Andrzej „Szczepan”
Starosolski, Adam „Haczyk” Michalik,
Agnieszka Kalyta, Wojtek „Śliwa” Śliwiński.

Jan Krzysztof Wojtala „Milimetr” – baca dy-
plomowany – prezentuje jadwigę typu żuraw z
ręcznym balansem.

Waldek „Żabowy” Kubiczek (z lewej) już jako
kursant był specjalistą od wymyślnych kon-
strukcji tzw. jadwigi. Obóz kursowy 1988,
Szczytkówka, obok Waldka kursantka Ewa Sta-
szczyszyn i Marta Kubiczek „Żaba”.

Blachowanie na Szczytkówce 1986 r. Nowy –
prezes wybiera okruchy rozszarpanych tortów,
w tyle od lewej zatroskany Kajetan, J.Ginter i
ś.p. Tadzik Piotrowski.

Z historii najnowszej: Sylwester 2003/04 La-
chowice – z prawej MSiudut, w centrum pH
Maciek „Nowszy” Antonik (kursant) oraz inni
kursanci i sympatycy, w kącie czuwa Redakcja i
Kiciuś. (fot. Żyraf)

To też już historia: obóz kursowy w Rumunii  w
1997 r. m.in. z Buźką, Łysym, Kotletem w cha-
rakterze kursantów i Bystrym (z prawej) -
kierownikiem kursu. Ponadto z lewej Kolczasta,
drugi z prawej Darek „Cieć” Telinga
(webmaster).

A gdy sobie zasłużysz będziesz mógł wypoczy-
wać jak na Mamuta przystało. Przemek Siuda
(kurs 1982/83) na zasłużonym wypoczynku.
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Spis niektórych artykułów zamieszczonych w MM -
uwzględniono tylko  dłuższe, opisowe pozycje, pominięto
natomiast krótkie notatki, informacje bieżące itp. Jeśli przy
danym artykule nie wymieniono autora, to znaczy, że jest
on autorstwa Redakcji.

MM1 - ERG 93
MM2 - Walne 93,

Z dziećmi w Małej Fatrze - Jacek Ginter,
Who Is Who - Jeż

MM3 - Piostur 93 - Maciej Siudut,
Who Is Who - Wojciech Śliwiński „Śliwa”

MM4 - Bal czyli Oryginalec Karnawalny,
Who Is Who - Szczepan

MM5 - Blachowanie,
Wakacje w Lubochni - Tadeusz Piotrowski,
Who Is Who - Magda Hassa, Zbyszek Wygoda

MM6 - Rajd Śladami Mamutów,
Dolomity 93 - Adam Bartyzel

MM7 - Beskid Makowski 94,
Dzień Dziecka - Podlesice 94,
Who Is Who - Anna Śmieszek

MM8 - Z Jelonem po kraju (cz. 1) - Basia Zygmańska,
Mamuty na wakacjach

MM9 - ERG  94,
Z Jelonem po kraju (cz. 2) - Basia Zygmańska

MM10 - Alpy, takie w sam raz dla Mamutów - Tadeusz Piotrowski,
Wielka Fatra w dwa dni - Piort Piwczyk (Alojz)

MM11 - Walne Zebranie (94),
List z Dzikiego Zachodu - Renata Kańczyk,
Mikołaj 94 - Zaolzianka,
Egzamin na III klasę - B. Zygmańska,
Who Is Who - Anetta Hadryś

MM12 - Karnawalec,
Planisko dojścia do Wiewiórzyska na Blachowisko,
Z dziećmi na Spiszu i w Pieninach - Jacek Ginter,
Piosenki i wierszyki o jeżu

MM13 - Blachowanie 95,
Po tamtej stronie Tatr - Magda Hassa,
Who Is Who - Magda Marczak, Kasia Ligenza, Sebastian
Kukliński

MM14 - Moje(-lona) wrażenia z kursowego obozu w Tatrach - Ba-
sia i Michał Zygmańscy

MM15 - Rajd Śladami Mamuta (95),
Zima z widokiem na Kasprowy - Stanisław Krawiec,
Wspomnienie o Januszu - Jerzy Paluch,
Who Is Who - Grzegorz Mentel

MM16 - Beskid Makowski (95),
Impreza kulturalna - Maciej Siudut,
Who Is Who - Bernardeta Szczelina

MM17 - Dzień Dziecka (95),
Wspominków z blachowania ciąg dalszy (Poemat egzami-
nacyjny - Radek Truś)

MM18 - Zza biurka  na ferratę - Jacek Ginter,
Harnasie na wakacjach

MM19 - Redakcja o ERG-u,
Sprawozdanie z festiwalu filmów górskich w Popradzie
czyli dotknięcie jesieni - Basia Zygmańska

MM20 - Piostur 95,
Autem, rowerem, kajakiem cz 1 - Maciej Siudut

MM21 - Walne Zebranie 95,
 Autem, rowerem, kajakiem cz 2 - Maciej Siudut,
Mikołaj w Lanckoronie

MM22 - Polska egzotyczna dla gości z drugiej półkuli - Magda
Hassa, Klucha w kraju kwitnącej wiśni oraz w krainie
kangurów - Krzysztof Kluszczyński

MM23 - Nie taki diabeł straszny cz 1 - Tadeusz Piotrowski,
Mamucie ferie na Słowacji - Jacek Ginter,
Wspomnienie o Kasi

MM24 - Blachowanie 96 (Potrójna),
Nie taki diabeł straszny cz 2 - Tadeusz Piotrowski,
Rajd Śladami Mamuta (1996, u Wiewióra)

MM25 - Redakcyjne marudzenia na tematy ogólne,
Jeden dzień w Małej Fatrze - Mirosław Barański

MM26 - Beskid Makowski (96),
Po szarym, nie po żółtym cz 1 - Maciej Siudut

MM27 - Dwugłos o Dniu Dziecka (96, Rzędkowice) - Stanisaw
Krawiec, Marek Zygmaski,
Po szarym, nie po żółtym cz 2 - Maciej Siudut, Podsumo-
wanie Półroczne - Danielka

MM28 - Po szarym, nie po żółtym cz 3 - Maciej Siudut,
Harnasie na wakacjach

MM29 - ERG 96 (Radocyna),
Redakcja na wakacjach,
Egzamin praktyczny,
Przepis na Paskudny Tort Urodzinowy - Paskuda

MM30 - Walne (96),
Pamięci Janusza „Dugiego” - Krzysztof Kluszczyński, Po-
chwała bacówki - Wiesław Malarz

MM31 - Piostur (96), Bacowanie rodzinno - masowe - Jacek Gin-
ter, Centralne obchody święta 11.XI - Olimp 96 - Przemy-
sław Siuda

MM32 - Blachowanie - Rogacz (97),
I MPBR Krupowa 96 - Maciej Siudut (I Męskie Przed-
świąteczne, Bacowanie Remontowe),
Who Is Who - Daniel Węcel, Maciej Morgun,
List do Redakcji - Jerzy „Wiewiór” Pawlikowski

MM33 - Orawa 96 - nasz debiut zagraniczny - Zbigniew Machulik,
University of Pietraszonka 96 - Krzysztof Kluszczyński,
Who Is Who - Piotr Semik, Łukasz Suma

MM34 - Najważniejsze to zejść a nie wejść - Joanna Mroczkiewicz
Sitarz,
Wiersz na X-lecie Beskidzkiego Seminarium Elektryków
- Andrzej Świerniak,
Who Is Who - Miłosz Jodłowski,
Rajd Śladami Mamuta (97, Skalanka)

MM35 - Beskid Makowski (97),
Wiewiórowanie czyli remont szałasu na Medralowej +
zdjęcia,
Dzień Dziecka - Jaroszowiec 97

MM36 - Mamut w jaskini Mamuciej - Przemysław Siuda, Podsu-
mowanie półroczne - Mędralowa 97

MM37 - Chyba Aconcagua (cz. 1) - Joanna Mroczkiewicz Sitarz,
Tragiczny wypadek w Alpach - wspomnienie o Tadku Pio-
trowskim i Sebastianie Kuklińskim.

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
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Kolędy z blachowania,
Beskid Makowski (info),
Dzień Dziecka (info),
Nowoblachowani Rocznik 1999 o sobie (cz2) To-
masz Dygała

MM55 - Beskid Makowski 21-23.05.99,
Uroki narciarstwa wiosennego w Tatrach – Magda
Wróbel,
Dzień Dziecka Podlesice 29-30.05.99,
Nowoblachowani Rocznik 1999 o sobie (cz 3) Radek
Gębarowski,
XXXI ERG (info)

MM56 - Msza na Okrąglicy i Podsumowanie 12.06.1999,
Głową w odchłań – Piotr van der Coghen,
Poweekendowe refleksje Mamuta,
XXXI ERG Andrzejówka (info),
Strofy z blachowania 1999 Szalonka

MM57 - Redakcja w Dachsteinie
MM58 - Obóz kursowy – G.Koźlicki,

Bliskie spotkanie Dźwiedzia z niedźwiedziem – Mi-
chał Spek „Dźwiedź”,
Redakcja na depresji

MM59 - XXXI ERG-99 Andrzejówka 8-10.X.1999,
Tomaszek na najdzikszym zachodzie – T.Piasecki,
Egzamin praktyczny 16-17.10.99

MM60 - Walne Zebranie,
PIOSTUR-99,
Kursowy wyjazd w Sudety – Z.Wygoda,
Małe Ciche,
Hallstatt – M.Siudut,
Kotlet w Tatrach – Grzegorz Koźlicki,
Kotlet w Samotni - Grzegorz Koźlicki,
Nadprzewodnik 1999

MM61 - Przejście kondycyjne – R.Truś,
Uwagi na temat przejścia – G.Koźlicki,
4 PMBzB – M.Siudut

MM62 - Pierwsze zimowe bacowanie AKT-owskie (cz. 1) –
Franek Drewniok,
Nowoblachowani - rocznik 2000 – Kasia Seweryn,
Marcin Janik, Bogna Frankiewicz, Błażej Gorzol-
nik, Jacek Pallach

MM63 - Blachowanie Błatnia 26-27.02.2000,
Pierwsze zimowe bacowanie AKT-owskie (cz. 1) –
Franek Drewniok,
Piosenka z Blachowania,
Akcja Lato – (zapowiedź)

MM64 - Bo pulpa była za słona... czyli qrs na obozie zimo-
wym – Tomasz Dygała,
Urodziny Siuduta i Babiogórski vystup narciarski

MM65 - Beskid Makowski 12-14.05.2000,
Mała Fatra - wyjazd kursu – B.Zygmańska,
Wiślanym traktem do Kazimierza ...czyli samocho-
dówka pierwszomajowa

MM66 - Drodzy Czytelnicy (od redakcji),
Redakcja na szlakach zamków i win,
Dzień Dziecka 4-5.06.2000 Olsztyn,
50 lecie Kluchy

MM67 - Powstał OW SKPG – Przemek Siuda,
O tym, jak zorganizować „Spoločný výstup na
Krívaň” – Mirek Barański,
Pożegnanie Darka – Witold Wolny,
XXXII Zbójnicki ERG – zapowiedź,
Sylwester 2000 – zapowiedź,

MM38 - ERG97 Dobczyce,
Chyba Aconcagua (cz. 2) - Joanna Mroczkiewicz Sitarz,
Ballady rycerskie z ERG-u - Radosław Truś

MM39 - XXX lecie - jak do tego doszło cz. 1 - Jacek Ginter,
Przepis na długi sierpniowy weekend - Maciej Siudut

MM40 - Walne Zebranie 97,
XXX lecie cd.,
Mędralowa - listopad 97,
Jelon prostuje Kowalika - Basia Zygmańska

MM41 - I’ve been looking for freeDom - Bożena Krztoń,
Listopadówka samochodowa,
Sylwester na dzwonku,
Mikołaj w Ustroniu

MM42 - XXX lecie w obrazkach,
Jesień w Rudawach Słowackich - Magda Hassa,
W góry z przewodnikiem, który czeka - Barbara Zygmań-
ska

MM43 - Blachowanie 98 Hala Krupowa,
Klakiergate (I) - redakcja,
Przejście kondycyjne,
Z mail’a od Przemka (o Sylwestrze) - Przemys ław Siuda,
Who Is Who - Wojciech Jamróz (Buźka), Grzegorz Koźlic-
ki (Kotlecik)

MM44 - Rajd Śladami Mamuta czyli gdzie są mamuty ? - Dariusz
Telinga,
Klakiergate II - Jeż Maruda,
Who Is Who - Artur Olchawa, Izabela Włodarczyk

MM45 - Beskid Makowski 98,
Szlakiem mamuciej młodości - Mirosław Barański

MM46 - Dzień Dziecka - Podlesice 98,
Klakiergate III - Darek Telinga,
Wieści z wyprawy Aśki i Jurka - Joanna Mroczkiewicz,
Jerzy Sitarz

MM47 - Wakacje ... i po wakacjach,
Echa Klakiergate i Rajdu Śladami Mamuta w liście od
Msiuduta - Maciej Siudut,
Z e-mail’i od Harnasi (o wakacjach)

MM48 - Remont Mędralowej (98),
04’98 z kursem czyli kolejny dziwny wyjazd Msiuduta -
Maciej Siudut,
Weekend w Wyspowym - Jacek Ginter

MM49 - ERG98,
Syria - Marta Szalińska,
 Mój pierwszy wyjazd z kursem - Grzegorz Koźlicki.

MM50 - Wstępniak jubileuszowy,
Pięćdziesiąt – M.Siudut,
Ranking autorów MM,
Z cyklu: Gawędy Kluchy - Tajemnica szklanych bu-
łeczek – K.Kluszczyński,
Walne Zebranie 98 (24.11.1998),
Dzieci Harnasi - specjalnie dla Mammuthusa,
Obrazki z życia Mamutów – fotoreportaż,
Mikołajki nowej Rady w Lachowicach.

MM51 - Jak Mammuthus nabierał kolorów, czyli parę słów o
jubileuszu,
Plan imprez SKPG 1999 r.,
PIOSTUR 20-22.11.1998,
Wigilia SKPB na Górowej – R.Truś

MM52 - Kurs na Babiej 19-21.02.1999 – G.Koźlicki,
Bal na Karkoszczonce 12-14.02.1999 – G.Koźlicki,
Kręte ścieżki kursanta

MM53 - Blachowanie 27-28.02.1999 Kozia Góra,
Z kursem w Tatrach 26-28.03.99 – M.Siudut,
Jeżooświadczenie – Jeż Maruda,
Nowoblachowani Rocznik 1999 o sobie (cz1) Jarek
Knap, Maciek Bogucki

MM54 - Rajd Śladami Mamuta 17-18.04.1999 Wielka Ra-
cza,
Autokarówka Kursu – G.Koźlicki,
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Dzieci na wakacjach,
Harnasie na wakacjach.

MM68 - XXXII Zbójnicki ERG 29.09-1.10.2000 Stefanova,
Karnten ist schon - Karyntia jest piękna – Urszula
Stojewska

MM69 - O kursie i nie tylko, czyli ... co w Kole piszczy,
Redakcyjne refleksje powakacyjne

MM70 - Walne zebranie,
Narew River’99, czyli powieść-rzeka Msiuduta,
PIOSTUR 2000 Andrychów 17-19.11.2000,
Przejście kondycyjne - Lasek 8-10.12.2000,
Bacowanie Przedświąteczne Lachów Groń 16-
17.12.2000

MM71 - Program Rady,
Kupą mości panowie, czyli Mamuty na Bałkanach –
Przemek Siuda,
Co to są ski-toury

MM72 - Blachowanie 24-25.02.2001 Zawoja Smyraki,
Wyprawa w góry Wtacznik - Piotr „Alojz” Piwczyk,
Chałupa SKPG ?,
Akcja Lato,
Nowoblachowani o sobie – Maciej Strzałkowski, Ro-
bert Ścibek, Przemek Wiktorczyk, Ana Nahorniak,
Tomek Rawski, Marcin Fal,
Beskid Śląski – Marcin fal,
Mysiorowa – Radek Truś,
Zprac Komisji Wydawniczej – komiks

MM73 - O jedną szkołę za daleko, czyli kurs na obozie zimo-
wym – Tomek Dygała,
Nowoblachowani o sobie – Maciej Ogórek, Bartło-
miej Cisowski,
Rajd na Powitanie Wiosny

MM74 - Pierwszy dzień – M.Siudut,
Nowoblachowani o sobie – Anna Żwirowska, Paweł
Klajmon,
PolUŚ – I Międzyuczelniany Rajd Górski.

MM75 - Strażowskie, czyli długi weekend z Radkiem – Jola
Wolińska,
Beskid Makowski 18-20.05.2001 Grupa Lubomira i
Łysiny,
Chatka prawie nasza,
RKS – czyli Rozspiewane Kopanie Szamba

MM76 - Kurs w Tatrach ‘2001 – M.Siudut,
Chatka – coraz bardziej nasza,
XXXIII ERG (zapowiedź)

MM77 - A ja mam aż ...”Trzy Światy” – Ola Ginter,
Harnasie na wakacjach,
Lachowice – wielkie sprzątanie (fotoreportaż),
Chatkowe wieści.

MM78 - XXXIII ERG 29-30.09.2001 Lubogoszcz,
Korsyka - Jacek Ginter,
Chatkowe wieści

MM79 - XXIII Piostur Andrychów 16-17.11.2001,
Wojaże Alojza – Piotr „Alojz” Piwczyk,
Impreza Muzyczna u Żab,
Sylwester w chatce ? – Łysy,
Szkolenie BPN,
Chatkowe wieści.

MM80 - Walne zebranie 27.11.2001,
DoloMITY – Artur „Łysy” Olchawa,
Redakcyjne podsumowanie kadencji,
Plan pracy Rady,
Mikołajki łemkowskie – Basia Zygmańska + fotore-
portaż Łukasza „Lex’a” Sumy

MM81 - W chatce po świętach i w Sylwestra,
6 PD-MBzB Hala Krupowa 22-23.12.2001 –
M.Siudut i Redakcja,
Sylwester w obrazkach – fotoreportaż

MM82 - Bal Rewizyjny 26-27.01.2002 Lachowice,
Zimowy obóz kursowy – Basia Zygmańska

MM83 - Blachowanie Milówka 23-24.02.2002,
Mój pierwszy raz - czyli takich czterech jak nas
dwóch, to ani jednego (niestety) - Artur „Łysy”
Olchawa

MM84 - Dłuuuga podróż do Portugalii cz I – Katarzyna Ry-
zner,
Beskid Makowski (zapowiedź),
Blachowani 2002 - Przemek Padoł, Mateusz Gra-
bowski

MM85 - Dłuuuga podróż do Portugalii cz II – Katarzyna Ry-
zner,
XVIII Beskid Makowski,
Blachowani 2002 – Grzegorz Cichy

MM86 - Podsumowanie Półroczne – remontowe Lachowice
14-16.06.2002,
O’Rawa Blues,
XXXV lecie SKPG „Harnasie” (zapowiedź),
Dialogi z listy dyskusyjnej,
Wakacje z Łysym (cytaty z listy dyskusyjnej),
Blachowani 2002 – Adam „Zdziwiony” Kulawik

MM87 - Powakacyjnie – sensacyjnie,
Jeż uległ – Kolczaste Jeżątko w drodze,
Harnasie na wakacjach,
XXXV lecie SKPG „Harnasie” (zapowiedź),
Łysy i jego Magdy,
Chatkowe wieści,
Szkolenie z ratownictwa,
Gorszące sceny na chatce,
Łysy schodzi na psy,
Radek za kierownicą

MM88 - XXXIV ERG Jaskiniowy,
Przeleciało Lecie,
 Antymedialny weekend remontowy w chatce,
MKTA „Ryś” – informacja.

MM89 - Walne zebranie 26.11.2002,
Po „Leciu” – M.Siudut,
Piostur,
Karpaty wielu kultur – Bartek „kruczek” Cisowski

MM90 - Mikołajki łemkowski 30.11-1.12.2002 Lachowice -
Bartek „kruczek” Cisowski,
Ararat – Maciek Ogórek,
Nowa Rada,
Kolejne pH w drodze,
Sukces wydawniczy,
Chatkowe wieści,
Wielkie lachowickie pętle – Artur „Łysy” Olchawa,
Sylwester w lachowicach,
Łysego remontowe opowiesci z „wyszalni” – Artur
„Łysy” Olchawa

MM91 - MKTA „Ryś” - Radek Truś,
Rysie o sobie: Mikołajki łemkowskie na Adamach -
Krzysztof Pariaszewski,
Akcja Lato - jaka będzie.

MM92 - Blachowanie Lanckorona 2003,
Przejście kondycyjne - Łukasz Pisarek
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MM93 - Cztery wspomnienia z gór niedalekich - Piotr Piw-
czyk,
Blachowani 2003 o sobie - Justyna Lasota, Marcin
Kostempski,
Jak Łysy grał w bałwanka - Artur Olchawa,
Rajd na powitanie wiosny.

MM94 - PolUŚ 2003 Ustroń Dobka,
Kilka dni w górach Choczańskich - Jan M. Kowalik,
Blachowani 2003 - Gabrysia Sąsiadek,
Beskid Makowski (zapowiedź),
Długi weekend Harnasi.

MM95 - Beskid Makowski,
1-majowy pochód kursancko - redakcyjny,
Blachowani 2003 - Michał Łyp

MM96 - Redakcja w Słowenii
MM97 - Od redakcji,

Harnasie na wakacjach - praca zbiorowa,
Chatka podsumowanie - M.Siudut,
Blachowani 2003 - Łukasz „Pieczu” Pisarek.

MM98 - XXXV ERG tatrzańsko - dekadencki,
Jeden dzień w Sierra de Guadarrama - Kajetan Ko-
walski,
Blachowani 2003 - Aleksandra „Sekwoja” Klima-
szewska,
Chatkowe wieści,
Sylwester chatkowy

MM99 - Czy istnieją Alpy Węgierskie - Piotr „Alojz” Piw-
czyk,
Blachowani 2003 - Dorota Łukaszewicz,
Wróble na Sardynii i Korsyce - red. na podst. Inf. od
Magdy Wróbel

MM100 - Setka - Jacek Ginter
Noc Świętojańska - Artur „Łysy” Olchawa,
Walne 2003,
Jak Harnasie odmienili Pirin - Krzysztof Kluszczyń-
ski,
Sto - Maciej Siudut,
Czy ktoś to pamięta - czyli kursancie i ty będziesz
mamutem - fotoreportaż.
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