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Styczeń 2004 S£OWENIA – WIDZIANA INACZEJ
czyli nie tak, jak to opisał Redaktor Naczelny Mammuthusa

Zbigniew Socha
Będzie to poglądowy opis wyjazdu wakacyjnego, rodzinnego do Słowenii. Uczestnicy wypra-

wy to: mama, tata, córka i piesek (w zasadzie suczka – sznaucer olbrzym) Mora, samochód i
staruszka przyczepa campingowa. Ze względu na psinę i sierpniowe upały zdecydowaliśmy, że
pojedziemy w nocy. Jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy i w sobotę o 23 udało się ruszyć.

Ponieważ przed wyjazdem zainstalowaliśmy w aucie zasilanie gazowe, wzbogaciliśmy się w
zdobytą w internecie wiedzę, gdzie i za ile będzie można zatankować gaz. W myśl przysłowia –
podróże kształcą – wkrótce przypomnielismy sobie, że gdzieś może być gorzej niż u nas. Przed
granicą austriacką w Mikulowie podjeżdżamy na stację Shella i tankujemy do pełna. Cena o 20%
wyższa niż 30km wcześniej. Pan oznajmia, że 450 koron przyjmie tylko w gotówce, żadne karty
płatnicze czy kredytowe go nie interesują.

Wyciągamy resztki koron z kieszeni i dopłacamy w euro. Przelicznik jak w dolarach +5%.
Rachunek, jeśli chcemy, to tylko w koronach, bo ta wymiana euro, to grzeczność.  O 5 rano
wjeżdżamy do Wiednia. Żadnych korków i w 20 minut Hauptstadt mamy za sobą. Po drodze jest
tylko jedna stacja gazowa, więc skrzętnie korzystamy. Pan ostrzega nas, że dalej już nic podobne-
go nie spotkamy. W internecie była jeszcze wymieniona stacja w Villach, ale rzeczywiście okaza-
ło się, że od dwóch lat już jej nie ma. Miejscowi mówią nam, że zaraz po stronie włoskiej w
Tarvisio jest. Tam okazuje się, że przecież dziś jest niedziela, więc zniechęceni czym prędzej
przekraczamy granicę słoweńską. Łagodny zjazd do Krajnskiej Gory i szukanie kempingu. Znaj-
dujemy przytulny, choć ciasny w Mojstranie. Ceny przystępne, szczególnie, że wcześniej minęli-
śmy kemping w Gozd Martuljku, który cenowo przebija wiele innych. Na naszym 1000 SIT od
osoby i jest na nim miniaturka basenu kąpielowego.

W poniedziałek rano wyposażeni w przewodnik P. Nowickiego „Słoweńskie Alpy Julijskie”

PO JUBILEUSZU MM
Zmiana siedziby Redakcji, Święta, praca

w niektóre weekendy na uczelni itp. stałe lub
przejściowe kłopoty z wolnym czasem spowo-
dowały, iż 100-tny numer Mammuthusa dato-
wany na grudzień 2003 ukazał się dopiero
17.01.2004 i to nie bez małego młynu w gło-
wie Redakcji. Tuż przed imprezą Redakcja ża-
łowała nawet, że nie urządziła skromniejszej
imprezy np. na zebraniu. No, ale „słowo się
rzekło – mamut u płota (w Lachowicach)”
Obietnicy trzeba było dotrzymać i jubileusz
godnie obejść – choćby nieco improwizując.
Na szczęście dobre pomysły przychodzą do
głowy czasem w ostatniej chwili i tak było
również tym razem, bowiem scenariusz impre-
zy powstał w zasadzie w jej przeddzień.

Rozpoczęło się od uwarzenia w wielkich
chatkowych garach potrawy z ryżu, filetów z
Mamuta oraz ananasów i brzoskwiń. 30 oso-
bowe grono czytelników nie zdążyło jeszcze
dokończyć jedzenia, gdy okazało się, że Re-
dakcja gdzieś zniknęła. Radek otrzymał nato-
miast tajemniczy list następującej treści:

Czytelnicy Mammuthusa !
Biały Mamut Górski porwał właśnie Wa-

szą Redakcję. Pośpieszcie zatem na pomoc
według wskazówek poniższych:
– wyjdźcie z chaty, a znaki niebieskie, chatko-
we znalazłszy za nimi podążajcie.
– baczcie też na zielone znaki, bo wkrótce one
dalszą drogę Wam wskażą w dół podążając
wraz z Mamutem czerwonym.
– gdy Mamuta czerwonego na świerku mizer-
nym obaczycie porzućcie znaczki one zielone i
w prawo na Polanę Wielgachną zwróćcie kro-
ki.
– przejdźcie przez polanę oną po mamucich
śladach drzewo zwalone po lewej ostawiając.
– kamienia z okiem mamuta na skraju Polany
szukajcie a wtedy w las wejść się nie lękajcie.
– w onym ciemnym lesie strzał na ziemi się
trzymając śmiało kroczcie przed siebie.
– a gdy las ten przejdziecie oko Mamuta czer-
wone i gałąź stercząca zuchwało o pień opar-
ta kierunek Wam wskażą.
– a na polanie Mamuta ujrzycie białego co
Redakcyję porwał.

Czytelnicy nie pozostawili tego wezwania
bez odzewu. Ekipa zaczęła się zbroić w broń
wszelaką – widły, siekiery, patelnie, warze-
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chy, rury naśladujące ryk Mamuta itp. Wkrótce uzbrojony orszak ruszył po mamucich śladach.
Nieco zamieszania wprowadziła informacja o mizernym świerczku, który okazał się być jodłą.
Cóż, Redakcja mimo pewnego obeznania z przyrodą Beskidów, pędząc na galopującym Mamucie
nie zwróciła uwagi na szczegóły.

Wkrótce ekipa odnalazła Redakcję oraz Białego Mamuta, który zdążył połknąć 100 numer
MM oraz jubileuszowego szampana wraz z pucharem. Wszystkie te przedmioty udało się jednak
wydostać w całości z Mamuciego brzucha. Nastąpił toast i niezliczone zdjęcia z pokonanym Ma-
mutem, a potem triumfalny powrót do chatki.

Tu kolejne atrakcje – tort z mamutem, nagroda dla
zwycięzcy w rankingu autorów, którą otrzymał bezkonku-
rencyjny Maciek Siudut (pióro jako symbol pisania i
„Viagra L” środek pobudzający płodność Literacką). Re-
dakcja otrzymała natomiast od ekipy pontoniarzy – By-
strego i Łysego mini pontonik – może, aby utrzymać się na
fali ? Obliczono też średni współczynnik zmamucenia
zgromadzonych, który wyniósł ok. 50 (przypomnijmy, że
graniczna wartość wynosi 40), a więc impreza mogła być
uznana za mamucią.

Potem nastąpiło śpiewanie na przemian ze slajdami
Radka, Żaby i Redakcji. Żaba odczytała również co ciekawsze fragmenty ze swej równie słynnej,
co mitycznej Kroniki. I trzeba przyznać, że wiele z nich byłoby godnych publikacji. Redakcja
natomiast prócz slajdów z mamutami przedstawiła zestaw p.t. „Gdy Harnaś ma pecha (pH) –
czyli jak postępować z dziećmi w górach i nie tylko” Redakcja zakończyła śpiewy ok. 4 nad
ranem, natomiast najwytrwalsza część ekipy z Redakcyjną pH Olą, Tusią i MSiudutem dotrwała
ponoć do bladego świtu. Reasumując, wg zdania uczestników jubileusz był imprezą udaną. Szko-
da, że nie przybyło zbyt wielu prawdziwych Mamutów – nie licząc tych stale biorących udział w
życiu Koła. Natomiast widać, że ruch mamuci zyskuje powodzenie wśród pokolenia średniego –
co mu dobrze rokuje.

Krążą nawet słuchy o reaktywacji Dni Dziecka pod zupełnie innym patronatem i w gronie
nowych, młodszych roczników pH. W imprezie wzięli udział (kolejność przypadkowa): Redakcja
+ Jola i Ola, Jola Wolińska, Jelon + Michał, MSiudut, Paskuda i Cieć + Olga i Tymek, Żaba,
Kotlet, Łysy, Pieczu, Kajetan, Rafi Su, Radek, Pszczółka, Żyraf, Tusia, Lex, Daniel, Nagana,
Kuba Pasieka, kruczek, Murzyn + 2, Zosia i Tadek Piotrowscy, Bystry + Kasia, Toudi i Luiza.

Redakcja
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oraz w wydawnictwo krakowskiego SKPG z 1978 r „Dolina Vrata w Alpach Julijskich”, a także
mapę nabytą w księgarni „U Piotra” udajemy się samochodem w głąb doliny Vrata tak głęboko,
jak się tylko da, czyli 10 km, pnąc się drogą często o nachyleniu 25%. Droga szutrowa, tu i
ówdzie na ostrych podjazdach lub zakrętach wyasfaltowana. Na końcu parking i 200m dalej
schronisko „Aljażev dom”. Celem naszej wędrówki na rozgrzewkę jest przełęcz Luknja w grani
głównej. Po drodze mijamy pomnik ofiar gór – potężnych rozmiarów karabinek. Cały czas idzie-
my wzdłuż suchego koryta potoku. Tak dochodzimy do miejsca, gdzie na chwilę pojawia się
woda. To źródła potoku Bistrica. Poniżej, po 100 metrach zanika on na około 1 km. Takie osobli-
wości krasowe występują tu często. Uzupełniamy zapasy wody i w górę do przełęczy, którą widać
jak na dłoni. Lekko po lewej zostawiamy 1000 metrową ścianę samego Triglava (2864 m npm).
Jednakże końcowe 300 metrów to jeden piarg, którego przejście zajmuje grubo ponad godzinę.
Jesteśmy wymęczeni, a pies zagubiony. Teraz pozostaje problem powrotu. Moim paniom udaje
się wyczuć, że po średniej wielkości kamieniach można swobodnie poruszać się w dół jak w
kopnym śniegu. Tylko co ma zrobić ta bidula Mora. Spowalnia to zasadniczo tempo powrotu.

Drugiego dnia lżejsza tura. Wyjeżdżamy autem, pięknymi serpentynami, mijając po drodze
trzy schroniska, na przełęcz Vrsic. Stamtąd krótki, godzinny spacer do podnóża ścianki na Moj-
strovce. Jest klasyczna „via ferrata”. Wg znaków jest to ścianka, którą da się pokonać w 75 min.
Schodzący turyści uśmiechają się, twierdząc, że gdyby dołożyć drugie 75, to powinno wystarczyć.
Nie weryfikujemy oznaczeń.

Zjeżdżamy na drugą stronę przełęczy. Na skraju wioski Trenta zatrzymujemy się, by zobaczyć
źródła Soczy, jednej z najbardziej znanych ze spływów kajakowych rzek. Krótki szlak (z umoc-
nieniami) doprowadza nas do prawie wyschniętego syfonu, z którego ponoć zazwyczaj tryska
woda. Na szczęście można to zobaczyć na zdjęciu w przewodniku. Krótki postój na kawę w
schronisku Koća pri Izviru Soće. Drobny incydent z panią zza lady – podała dwie kawy słodzone.
Ja zazwyczaj pijam słodzoną, a żona bez cukru. Na moje pytanie dlaczego słodzone padła odpo-
wiedź znana Mamutom – jeśli chodzi o styl – sprzed lat: „A co? Mówił kto, że ma być bez ?
Ostatecznie mogę zrobić jeszcze jedną, ale za to się płaci”. Dopłaciłem, jak również za dodatko-
wą porcję cukru do mojej kawy. Potem objazdówka doliny Trenty – a jest co zobaczyć – i powrót
przez Vrsic na kemping. Po drodze zahaczamy o Krajnską Gorę i zatrzymujemy się na chwilę,
aby zobaczyć mamuta, czyli skocznię Planica.

Trzeci dzień to zwiedzanie wodospadu Perićnik w dolnej części doliny Vrata – piękny. Warto.
Potem wyjazd do równoległej do Vraty walnej doliny Krna. Typowe overview. W dół jedziemy
okrężnie przez okolice Bledu, a ściślej zobaczyć (za namową Redaktora Mammuthusa) wąwóz
Vintgar. Rzeczywiście po 19.00 bezpłatnie. Temperatura o tej porze lata w dolinie wieczorem staje
się znośna, więc w niecałe półtorej godziny zwiedzamy wąwóz w obie strony. Ogólnie śliczny.
Dla osób pragnących sobie wyimaginować proponuję sięgnąć w pamięci do Dierów w Małej
Fatrze lub do Słowackiego Raju.

Kolejny dzień to przeprowadzka do serca słoweńskiej części Alp Juliskich czyli w okolice
jeziora Bohinj. Bazą staje się camping Danica w Bohinjskiej Bistricy. Znacznie ładniejszy, więk-
szy i tańszy od drugiego, znajdującego się nieco wyżej bezpośrednio nad jeziorem Bohinjskim.
Tu cena kształtuje się na poziomie 1650 SIT. Jedynie drobne problemy z prądem na campingu.
Nasz czajnik stale wybija korki, ale Polak potrafi, więc poradziliśmy sobie i z tym problemem.

Następnego dnia wyjazd na jedną z wyżej położonych planin – Rudno Polje (1300m) – cen-
trum sportów biathlonowych. Niestety pogoda nie zachęca do wyjścia w góry, więc szybka zmia-
na planów i zjeżdżamy do Bledu zwiedzić ich Zakopane, a może raczej Krynicę.

Kurort położony nad jeziorem Bled. Drugie co do wielkości jezioro Alp Julijskich, znane
również z toru wioślarskiego, na którym często rozgrywa się zawody rangi nawet mistrzostw
świata. Na wyspie Blejski Otok znajduje się malowniczy kościółek NMP.

Zwiedzamy zamek, mały spacer po Bledzie i znowu pogoda daje znać o sobie. W drodze
powrotnej zahaczamy o camping, ale poza tym, że jest drogi niczym nie przyciąga uwagi.

Następny dzień to znowu Rudno Polje i tym razem ruszamy zachęceni opisem Jacka
z Mammuthusa, a i wzbogaceni opowieściami Ani i Zygmunta Frankiewiczów. Takiego tempa
jak narzucili sobie Państwo Ginterowie w drodze na Triglav nie próbujemy nawet, wiedząc, że
nasza Mora i tak łańcuchów i klamer nie zaliczy. Do Vodnikov Domu docieramy po czterech
godzinach. Ze schroniska widać następne – Planikov Dom, z którego pozostaje już tylko zdoby-
wać Triglav. Zmęczeni próbujemy słoweńskiej potrawy JOTA. Bigos bez mięsa, albo kapuśniak
bez wody – coś pomiędzy, ale jest ok. Powrót zajmuje nam trzy godziny.

Następny dzień to totalne leniuchowanie, a i pogoda nam w tym pomaga.
I znowu nadchodzi dzień większego ruchu. Samochodem, zgodnie za namową Ani

i Zygmunta F. wyjeżdżamy płatną drogą na planinę Blato. Stąd po godzinie jesteśmy przy schro-
nisku o nazwie (ciekawa konstrukcja) „Koća pri Jezeru na Planinie pri Jezeru”. Tłumaczenie
chyba niepotrzebne. Pięknie położone schronisko na jeziorem. Wokół mnóstwo wypasających się
krów (a i byków) nie na uwięzi. Poruszanie się na szlaku pomiędzy nimi wywołuje u niektórych
malutki dreszczyk emocji. Nasza Mora omijała te „większe pieski” z daleka, spuszczając uszy.
Ostatni raz podobny widok utkwił mi w pamięci w Wielkiej Fatrze na stokach Ostredoka, kiedy
wataha krów mało nas (z Adasiem Wyleżałkiem – też już Mamut) nie stratowała.

Po zaliczeniu JOTY oraz Kisłego Mlijeka (u nas takowe można dostać w schronisku sezono-
wym Victoria przy czarnym szlaku niedaleko Mędralowej) ruszamy przez Planinę Dedno Polje
(pełno szałasów-bacówek przerobionych na dacze bez prądu) a następnie Ovćarija do schroniska
w dolinie Triglavskich Jezer. W przeciwieństwie do Niektórych z Mammuthusa, nam się bardzo
podobało otoczenie całej doliny. Znowu trasa liczyła sobie 4 godziny w tamtą stronę plus trzy na
powrót.

Następny ulgowy dzień to okolice jeziora Bohinjskiego, lecz nie udało się dotrzeć do źródeł
Savićy z uwagi zamknięcie szlaków w tej okolicy z powodu zagrożenia pożarowego.

4 9-11.01Przejście kondycyjne kursu. Wy-
startowaly 3 trasy:
1. Lex: z Łodygowic przez Beskid Mały do
Strzyszawy.
2. Zbyszek Socha: z Suchej przez Pasmo Jało-
wieckie.
3 Pieczu: z Radziechowych przez Grojec, pa-
smo Jastrzębicy, PPS, Hucisko.
Na metę gdzie kierownik kursu Nowy serwo-
wał żurek, najwcześniej, bo o 9 rano dotarla
grupa 2, następnie, w półgodzinnym odstępie
kolejno 3 i 1. W sobotni wieczór kursanci zasi-
lili obecnością wieczór autorski Radka.
4 13.01 zebranie: koncert gitarowy ucznia
szkoły muzycznej Andrzeja Rawskiego – brata
jednego z Harnasi – Tomka.
4 27.01 – krótki kurs obsługanta chatkowe-
go przeprowadził Maciek Siudut.
4 7.02 – rozpoczął się obóz zimowy kursu w
Beskidzie Sądeckim pod wodzą Jelona

Za to udało się zobaczyć Adrenalina Park.
Kilkanaście grubych słupów drewnianych
o wysokości ok. 15 metrów rozstawionych co
10-20 m. Pomiędzy nimi pozawieszane w róż-
nych konfiguracjach liny i można sobie urzą-
dzić ucztę duchową przechodząc
(z asekuracją) pomiędzy nimi za jedyne 30
euro od osoby. Aha, dla młodzieży zniżka –
tylko 27 euro.

Następny dzień to pasmo południowe Bo-
hinj. Typowy charakter połonin. Widoki nieo-
pisane. Wysokość rzędu 1600m.

Dziesiątego dnia chcąc skrócić trasę prze-
jazdu nad Adriatyk wybraliśmy wariant tzw.
autovlaku. Samochodem z przyczepą wjecha-
liśmy na wagon kolejowy i tunelem na połu-
dniową stronę gór do Mostu na Soći (znane
miejsce z historii  I oraz II wojny światowej).
Oszczędność kilometrowo czasowa zrekom-
pensowana jest ceną autokuszetki. Wypoczy-
nek fizyczny nastąpił nad ciepłym Adriaty-
kiem.

Chyba warto polecić pozostałym Mammu-
thusom Słowenię. My już ustalamy trasę „na
za rok”. Wygląda na to, że 4 dni w górach Riła,
potem kolejne 4 w Pirinie, by wypocząć ty-
dzień nad morzem Egejskim. Pozostaje pomy-
śleć o funduszach.

PS. Punkt odniesienia: w roku 2003:  100
SIT ~= 2 zł

Zbigniew Socha

¯ 24.02 – Twórca pierwszej mapy Polski
Wacław Grodecki i Grodziec Śląski – prelek-
cja.
¯ 28-29.02 Blachowanie – Zaolzianka
¯ 19-21.03 Rajd Na Powitanie Wiosny z
metą na Lasku, organizuje Przemek „Kiciuś”
Wiktorczyk.
UWAGA! Ten i następne numery MM będą
dostarczane wg nowych zasad i nowej listy
prenumeratorów. MM otrzymywać będą po-
cztą tradycyjną, do rąk własnych lub e-mailem
w formacie pdf wszyscy, którzy zadeklarowali
taką chęć, a także osoby, które są stałymi spo-
nsorami pisma lub w inny sposób zasłużyły się
dla pisma lub Koła.
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Luty 2004 UKRAIÑSKIE WOJA¯E
Radek Truś

Jak wiadomo, wolę jeździć tam, gdzie mnie jeszcze nie było. Ukrainę odwiedziłem raz,
zwiedzając Czarnohorę. Same góry były piękne, ale trudy podroży skutecznie zniechęciły mnie do
ponownych odwiedzin. W Gorgany i tak nie miałem zamiaru jechać, bo przedzieranie się przez
kosówkę i łażenie po grzechoczących kamieniach jakoś mnie nie pociągały. A jednak... Upływ
czasu robi swoje... Zamarzyły mi się Bieszczady Wschodnie…

Same Bieszczady, to zaledwie 3-4 dni wędrówki, więc trzeba było wymyślić dalszą trasę.
Początkowo planowałem Ostrą Horę i Połoninę Równą, biorąc pod uwagę nawet powrót przez
Słowację (polecany przez niektórych bardzo gorąco). Ostatecznie jednak zdecydowałem się na
Borżawę – góry wyższe i ciekawsze z mapy od pozostałych. No i ponieważ poprzednim razem
liznąłem tylko z lekka Lwów, a usłyszałem o bezproblemowych noclegach tamże, więc
postanowiłem zakończyć obóz właśnie tam.

Mój lipcowy obóz na Słowację nie poszedł z braku chętnych, a i na Ukrainę początkowo zbyt
wielu zgłoszeń nie było, ale z czasem uzbierała się wcale oryginalna grupa. Najstarszym
uczestnikiem był Marek Kluszczyński – jako żywo Harnaś, o którym dopiero w połowie obozu
dowiedziałem się, że pomimo, iż nosi ksywę Młody Klucha, to wcale nie jest bratem Kluchy, co
więcej: obaj mają brata Leszka, ale oczywiście to nie jest ta sama osoba… Młody Klucha zabrał ze
sobą żonę Marysię i córkę Anię, która jak najbardziej okazała pełną przydatność do uczestnictwa
w „Rysiach”, co mam nadzieję niebawem nastąpi. Cała rodzina jak jeden mąż równo maszerowała
po szlakach, mimo wcześniejszych obaw Marka, czy jako zgnuśniała kadra kierownicza podoła
trudom wędrówki. Zresztą muszę przyznać, że cała moja grupa doskonale wiedziała po co
pojechała w góry i doskonale się w tych górach spisała. Tylko pozazdrościć takiego obozu.

A któż był tam jeszcze? Aga – pH z Jaworza (Jan Pawłowicz się kłania) – moja uczestniczka
sprzed roku z obozu w Wołowskich Wierchach i Słowackim Raju (szkoda, że nie mieszka bliżej i
że studiuje w Krakowie). Leszek z Knurowa – mój kolega jeszcze z czasów studenckich,
doświadczony górołaz, podobnie jak Marek uwikłany w biznesy, salwujący się ucieczką w górskie
ostępy. Adam z Bytomia (obecnie z Gliwic) – wierny kursant, zawsze na uboczu, cichy i
nienarzucający się nikomu, no może poza sławetnym tortowym występem na ostatnim
Blachowaniu. Boguś (również z Bytomia), mój obozant z kolejnych trzech kolarskich wypraw,
student politologii i miłośnik Ukrainy – zresztą zaraz po naszym obozie zostawał na miesiąc w
Kijowie na praktyce, w związku z czym specjalnie wcześniej jechał do Lwowa, żeby zostawić
swoje niepotrzebne w górach bagaże. Grzesiek z Bierunia – pracownik samorządowy, uprzedni
obozant Bystrego w Rumunii i Janika na Ukrainie. Karol z Piekar – tym razem jedynie brat
„kruczkowego” obozanta z ubiegłego roku. Tak więc była nas wspaniała dziesiątka, jak widać
właściwie krewnych i znajomych królika.

W Przemyślu mam rodzinę, więc skorzystałem z okazji, by ich odwiedzić przynajmniej na
momencik. Umówiłem wszystkich na nocny pociąg (brrr!...), a sam – to znaczy nie sam, bo
zaprosiłem również Agnieszkę – już w piątek udałem się do Przemyśla. Przy okazji jak zawsze
upewniłem się o połączeniach. Wyszukałem wspaniałą linię wprost do Sambora, co znacznie
skracało trasę i pomniejszało koszty podróży. Był tylko jeden mankament – linia obsługiwana
była przez stronę ukraińską... Jak mi powiedziano w okienku w PKSie – na razie jeszcze autobusu
nie ma, ale oni tak właśnie jeżdżą...

Rano odebrałem SMSa, że Adam niestety nie zdążył na pociąg i jedzie następnym. Nic to...
Przezornie sprawdziłem, że jest jeszcze jeden autobus do Sambora, półtorej godziny po
przyjeździe Adama, więc nawet z rezerwą na ewentualne opóźnienie. Przybieżaliśmy na
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Blachowanie ad’2004 było jak stwierdził
już przy ognisku prezes niekonwencjonalne.
Pierwszą oznaką niekonwencjonalności była
pogoda. Niby duża ilość śniegu w zimie nie
powinna dziwić, ale w czasach globalnego
ocieplenia klimatu jest już chyba anomalią.

Nieco niekonwencjonalne było też menu,
gdyż były to – bardzo dobre zresztą – gołąbki.

W niekonwencjonalny sposób odbyło się
też dotarcie blachowanych do ogniska.
Ponieważ jeden z nich – Maciek uległ parę dni
wcześniej kontuzji na nartach i miał nogę w
gipsie, postanowiono wypuścić całą trójkę na
trasę dol. Olzy razem. Jednak zaraz potem
blachowani zostali porwani przez sanie
zaprzężone w konia i w ten sposób wraz z
kierowniczką kursu i Radkiem dowiezieni na
miejsce blachowania.

Ceremonia blachowania też była nieco
niekonwencjonalna, gdyż nastąpiło pewne
zakłócenie w ustnym przekazie tradycji i
prezes zmienił nieco kolejność czynności.

Sama impreza była natomiast raczej
konwencjonalna – czyli całkiem sympatyczna i
wesoła. Prócz blachowanych bardzo duży
udział w przygotowaniu i realizacji programu
miały inne osoby z ubiegłorocznego kursu, a
nawet osoby związane z kursem pośrednio jak
pełniący rolę konferansjera Pająk.

Program składał się jak zwykle ze skeczy i
piosenek opartych na wydarzeniach z kursu,
parodii niektórych postaci z Koła (kursanci
szczególnie upodobali sobie Nowego) itp.
Wręczono też nagrody osobom wg kursantów
zasłużonym w szkoleniu.

Niewątpliwym szlagierem, choć spoza
programu kursowego, była premiera piosenki
Radka w wykonaniu Paskudy. Była to
przeróbka przeboju Maryli Rodowicz „Sing-
Sing”, zatytułowana „String-Strong”. O kim
była piosenka – większość się zapewne
domyśli. Teledysk nagrany na żywo przez
Piecza będzie zapewne dostępny wkrótce w
internecie.

Po programie, nastąpiło śpiewanie oraz
rozmowy w kuluarach. Na blachowanie

przybyło bowiem w tym roku wiele
osób z dość niskimi numerami blach,
które chętnie wykorzystywały okazję
do rozmów po latach i odświeżenia
znajomości. Ok. 2-giej w nocy za gitarę
chwycił Wiewiór. Do bladego świtu
dotrwała jednak głównie młodzież. A
nazajutrz ok. 20 osobowa grupa
„naszych” pojawiła się na stoku
narciarskim na Złotym Groniu, by w
śnieżycy, pod okiem instruktora
MSiuduta ćwiczyć szusy i śmigi.

Oto lista nowoblachowanych
Harnasi: Maciej Grabowski (321),
Michał „Śliwek” Węgierek (322), Anna
Wojciuch (323).

A to lista pozostałych Harnasi obecnych na blachowaniu: Kajetan, Wiewiór, Wojtek Spała,
Marek Turlej, Jelon, Zygmunt i Ania Frankiewicz, Tomasz Piasecki, Stasiu Sikora, Rysiu Borek,
Jola Wolińska, Jacek Ginter, Jan Kowalik, Wiesiu Malarz, Maciek Siudut, Nowy, Raketa, Sławek
Nowicki, Żaba, Marek Franke, Albert, Rafi Su, Waldek Kubiczek, Darek Telinga, Jola Nowicka,
Radek Truś, Murzyn, Jeż, Kolczasta, Paskuda, Magda Wróbel, Lex, Daniel Węcel, Łysy, Tomek
Dygała, Kasia Seweryn, Bogna, kruczek, Przemek Padoł, Mateusz Grabowski, Zdziwiony, Tusia,
Żyraf, Michał Łyp, Pieczu. W sumie 45 przewodników oraz liczni kursanci (zeszłoroczni i
tegoroczni), sympatycy.i rodziny Harnasi.

Redakcja
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Prezentacja tortów. Od lewej: Prezes „Żyraf”, Pająk,
oraz blachowani: Maciek, Śliwek i Ania.



umówione miej–sce, zastając resztę grupy w komplecie. Autobus ukraiński jeszcze nie dotarł. Ale
my w planach mieliśmy bardzo ważne przedsięwzięcie – kupno prowiantu. Zajęło nam to trochę
mniej czasu niż na poprzednim obozie w Suwałkach przed podróżą na Litwę, ale i tak na tyle długo
to trwało, że może i lepiej, że nie jechaliśmy według planu, bo moglibyśmy nie zdążyć. Każdy
dostał 4-5 kg więcej do plecaka i całe nasze manele ulokowaliśmy w przechowalni bagażu.

Dobry przewodnik powinien być przygotowany na wszelkie niespodzianki, więc i ja
wyciągnąłem asa z rękawa. Był nim mój kuzyn Damian, który wspaniale oprowadził grupę po
Przemyślu. Kto zna to miasto, to wie, jak wiele jest tam do pokazania. Jest to także jedno z
dziesięciu miast z Kanonu Krajoznawczego Polski, co już jest wystarczającą rekomendacją.
Zakończyliśmy zwiedzanie wizytą w najlepszej lodziarni (rzeczywiście pycha! – ulica
Jagiellońska, zresztą każdy Przemyślak pokaże!), spotkaliśmy się z Adamem, który właśnie
dotarł szczęśliwie na miejsce i razem zjedliśmy obiad, bo pora była późna.

Drugi (i ostatni tego dnia) autobus do Sambora niestety także się nie pojawił. Właściwie nawet
się nie zdziwiłem zbytnio – wszak to Ukraina – i wdrożyłem plan awaryjny nr 4 – podjechaliśmy
busem do Medyki i bez przeszkód przeszliśmy przez granicę. Tu kazano nam wykupić ukraińskie
ubezpieczenie, twierdząc, że polskie nie są ważne (po powrocie okazało się, że sfrajerzyliśmy i
można się było kłócić i nie zapłacić, ale kto to wtedy wiedział…). Marek ruszył w dialogi z
busiarzami i … załatwił przewóz busem nie tylko do Sambora, ale wprost do Użoka! Kosztowało
to nas sporo (300 hrywien), ale czasowo na pewno się opłaciło – nadrobiliśmy w ten sposób nasze
opóźnienie. Myślę, że jest to całkiem niezły sposób, by dostać się pod Bieszczady – polecam
następnym!

Podróż nieco rozklekotanym, ale wciąż na szczęście sprawnym busem z towarzyszeniem
miejscowej muzyki, jakże oryginalnej w swej wymowie, dostarczyła wrażeń zwłaszcza Markowi,
który siedział z przodu. Ja przezornie wymigałem się od przedniego fotela i nie musiałem patrzeć
na to, co z szosą wyczyniał kierowca. Zresztą wydawało się, że samą trasę znamy nieco lepiej niż
on sam. Mimo to dotarliśmy szczęśliwie w umówione miejsce pod cerkiew w Użoku, uprzednio
odbierając Bogusia w Samborze. Zadowolony z zarobku kierowca pojechał, a dla nas właściwy
obóz właśnie się rozpoczął.

Mała, drewniana cerkiewka w Użoku zaprawdę godna jest odwiedzin. Wnętrze pełne
niesamowitych malunków i płócien udostępnił nam napotkany gospodarz, niewiele chyba
młodszy od samej cerkiewki. Z przekazów internetowych wyczytałem, że zalesiony początek
grani Bieszczadów Wschodnich jest interesujący głównie dla miłośników surwiwalu i głębokich
chaszczy, więc postanowiłem dotrzeć na grzbiet dopiero z Husnego.

Przeszliśmy przez wieś, pełną starych drewnianych domów i ubogich gospodarstw,
zagłębiając się w dolinę potoku Husnyj. Zbliżał się wieczór, więc z radością powitaliśmy niewielką
łączkę z wiatą, stołem, ławkami i miejscem na ognisko, oddzieloną od drogi potokiem, a otuloną
opadającymi stokami Stożka. Woda w strumieniu nie była brudna, ale pieniła się zbyt mocno jak na
potrzeby gastronomiczne, więc spożytkowaliśmy ku temu sąsiedni ciek wodny, który choć
spływał z pastwiska, wydawał się być nieco bardziej wiarygodny.

Wieczór i pierwsza pulpa (zresztą i wszystkie następne) były wyśmienite. W ciemność
doliny roznosił się głos gitary i naszych śpiewów – tradycyjnie przygotowałem śpiewniki dla
każdego uczestnika, a w tym roku dodatkowym prezentem był nasz śpiewnik łemkowski.
Zwróciłem uwagę, by nie pozostawiać namiotów bez należytej opieki, wspominając o
niegdysiejszej kradzieży na jednym z moich spływów. Wtedy też radośnie śpiewaliśmy przy
ognisku, gdy kilku miejscowych pracowicie zdobywało nasze plecaki. Co jakiś czas więc ktoś
szedł do namiotów, a co chwilę snop latarki omiatał okolicę. Jednak byłem złym prorokiem.
Historia lubi się powtarzać…

Zaraz po zakończonym wieczorze, gdy poszliśmy do namiotów, Grzegorz podniósł alarm, że
zniknął jego plecak. Nie było też mniejszego plecaka Bogusia, na szczęście mniej cennego niż ten
główny. Grzegorz jednak został tylko z karimatem, śpiworem i butami. Ze smutną miną
zakomunikował, że w takim razie musi wracać do domu, bo dalsze uczestnictwo w obozie nie ma
sensu. Wszystkim oczywiście zrzedły miny. Gorączkowo zastanawialiśmy się, co robić. Iść do
najbliższego posterunku wojsk granicznych? Na milicję? Co się da w ten sposób uzyskać?
Przecież i tak wiadomo, że to zrobili miejscowi. Sprawców i tak się nie znajdzie, nawet gdyby byli
wiadomi... Może iść do wioski i podjąć próby pertraktacji? No ale z kim? Przecież i tak się nikt nie
przyzna… Może próbować ich nastraszyć, że idziemy na milicję i że to sprawa międzynarodowa?
Ale na kogo to podziała?...

W minorowych nastrojach postanowiliśmy, że jednak w czwórkę pójdziemy do wioski.
Przynajmniej rozglądnąć się, może coś nam przyjdzie do głowy. No przecież nie mogliśmy tak po
prostu pogodzić się ze smutnym faktem i iść spać. Reszta została pilnować obozu. Najpierw
nasłuchiwaliśmy w ciemnościach, niby ktoś słyszał jakieś łażenie na polach po przeciwnej stronie,
ale może to jakie zwierzęta były, kto to wie… W pierwszym domu paliło się światło, ale
szczekające psy odebrały nam ochotę na zaznajomienie się z gospodarzem. Sto metrów dalej przy
potoku ujrzeliśmy migoczące płomienie… Z każdym metrem cichego zbliżania się nasze
podejrzenia rosły. Wkrótce okazało się, że nawet najbardziej wymyślne kryminały są czasem
mniej ciekawe niż samo życie. Przy małym ogniu trzy ciemne postacie pochylały się nad naszymi
plecakami! Nad harnasiowymi plecakami! Cóż za zniewaga!

Podszedłem najbliżej jak się dało, by mnie nie zauważono i huknąłem: „A szo wy tu robyty!”
Jakby piorun w nich trafił! W ciągu sekundy rzucili wszystko i runęli w las. Tylko woda się po
nich w potoku zapieniła. Nawet nie goniliśmy ich, bo po co, tylko pozbieraliśmy rzeczy. Po
podsumowaniu strat okazało się, że brakuje telefonu komórkowego i scyzoryka Grzegorza i
aparatu fotograficznego i... dezodorantu Bogusia. No i największy ból: Grzegorz stracił pamiętnik,
który pisał od trzech lat – złodzieje właśnie z niego rozpalili ognisko. Trafiliśmy chyba na
najgłupszych w okolicy, żeby dzielić łupy tak blisko i tuż przy drodze... Ech... Inna rzecz, że my
także mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu.

Emocje opadły, poszliśmy spać pewni, że złodzieje nie powrócą. I tak też było. Rankiem
szeroka wiejska droga doprowadziła nas między wzgórzami do kolejnej wsi – Husnego, gdzie
odwiedziliśmy kolejną cerkiewkę, ale nie tak urokliwą jak w Użoku. Przyszedł czas na niezbyt

przez wszystkich oczekiwane długie podejście
na połoniny. Najpierw łąkami, skąd
podziwialiśmy rzewnie nasze polskie
Bieszczady z wyraźnym siodłem Tarnicy na
czele, następnie lasem, początkowo wyraźną
ścieżką, potem już nieco chaszczując.
Odpoczywaliśmy przy całkiem pokaźnych
ambonach skalnych, opadających w stronę
północną z naszego grzbietu. Szybciej niż się
spodziewałem wyszliśmy na jęzor połoniny i
przy coraz szerszych widokach wspinaliśmy
się coraz wyżej. Wreszcie upragnione długie
polegiwanie pod ostatnim laskiem, piękne
panoramy, lekkość bytu, radość i duma z
dokonanych czynów i nade wszystko
słoneczne lenistwo. To co najpiękniejsze w
górach.

Jednak trzeba ruszać dalej, nawet bez
specjalnego poświęcenia, bo grzbietowa
połoninna wędrówka w słońcu, przy
wspaniałych widokach pomimo wielu
kilogramów w plecakach wcale nie wydawała
się męcząca. Najpierw rozsiadła szeroko
Starostyna, potem kolejne szczyty aż po
Ostry. Pikuj z daleka pokazywał swój stromy
wierzchołek. Spotkaliśmy parę ukraińskich
grup, wracających z niego po udanym wyjściu
z okazji święta narodowego. Po południu
rozsiedliśmy się na zachodnim stoku, smakując
czekoladę i dalekie panoramy, a ja wyciągnąłem
gitarę i przez to przerwa w wędrówce stała się
jeszcze dłuższa. Aż trudno się było zebrać do
dalszej drogi.

Sprowadziłem grupę na północne stoki, na
łąki pod Ostrym, gdzie całkiem pokaźny
strumień dawał okazję nie tylko posiłku, ale
też umycia się, z czego jakoś dziwnie nie
wszyscy skorzystali… Nieopodal sterczały
ruiny polskiego schroniska, obecnie ponure i
zarośnięte, ale przy nich było suchutko, bez
kropli wody. Być może było tam jakieś źródło,
ale przy bezdeszczowym lecie mogło
wyschnąć.

Rano pojawiły się krowy, beznamiętnie i
flegmatycznie obserwujące naszą wędrówkę na
grzbiet. Połonina mieniła się kolorami
nadchodzącej powoli jesieni, jeszcze kępy
goryczek, jeszcze resztki jagód, ale sporo było
już brązów i rudości, a trawy stawały się
płowe. Pikuj padł po południu. Znów długa
kontemplacja panoram, słodkie conieco i
tulenie się do ciepłych skał przed
wszędobylskim wiatrem.

Nie próbowaliśmy nawet schodzić
wschodnim ramieniem najeżonym skałami i
piargami, zsunęliśmy się po stromej łące ku
trawersującej północne stoki ścieżce. Ta
doprowadziła nas do silnego źródła, a potem
lasem w dół w kierunku Miszkarowic. Po
dłuższych poszukiwaniach na stromych
łąkach (naprawdę trudno było znaleźć coś
płaskiego!) wybraliśmy zaciszne miejsce
wśród jałowców, gdzie Leszek wybudował z
kamieni wspaniały piec pod niesiony ofiarnie
przez Adama gar. Pulpa oczywiście znów była
pyszna.

Rano, po krótkim zejściu znaleźliśmy we
wsi sklep, w którym było sporo produktów,
ale właściwie niespecjalnie pasujących do
naszego menu. Pierwsze próbowanie
ukraińskiego piwa wypadło podobno
korzystnie (ja jak wiadomo nie czuję się
ekspertem). Z powodu braku kwasu
chlebowego zaryzykowałem ichnią oranżadę,
ale o ciekawym smaku waniliowym. Wbrew
krążącym opiniom okazała się całkiem niezła.

Pytanie o autobus do Wyżnich Worot lub
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Wołowca budziło uśmiechy na twarzach tubylców, zaczepianych z lubością przez Marka. Po
dojściu do głównej drogi nasza sytuacja wcale się nie poprawiła. Autobusy może i kiedyś miały
jechać, ale na przystanku brak rozkładu jazdy, autostop nie działał, słońce grzało. Po niejasnych
informacjach od jednej z Ukrainek zaświtała koncepcja wynajęcia autobusu pracowniczego, ale
miał się pojawić dopiero po południu. Żeby nie było nam nudno, to z wozu z sianem, który
zjeżdżał z pobliskiego pola urwało się koło. Akcja międzynarodowej pomocy technicznej została
uwieńczona powodzeniem ku wdzięczności poszkodowanych. Nie zdążyliśmy tego
wykorzystać gdyż stał się cud: autostop zadziałał!

Następne godziny spędziliśmy w towarzystwie geologów, jadących co prawda nieco inną
trasą, ale od czego nasza elastyczność wędrówki. Po popasie przy drodze, gdzie oprócz kanapek
częstowano wódeczką i winem trafiliśmy pod Swaliawę, do której doszliśmy po niedługim
spacerze w skwarze ostatnich dni sierpnia, planując zaatakować Borżawę od południa. Spacer
jednak wymęczył nas nieco, więc postanowiliśmy zaoszczędzić parę kilometrów i skorzystać z
oferty kolei. Wcześniej jednak zrobiliśmy zakupy (w tym jeden arbuz, niesiony ofiarnie przez
Leszka) i dokonaliśmy degustacji dań miejscowej kuchni w jednej z kilku dostępnych przy dworcu
restauracji z napisem „Kafe”. W pośpiechu wchłonęliśmy jeszcze lody i zdążyliśmy na pociąg.

Wysiedliśmy zbyt szybko, by rozkoszować się urokami kolei ukraińskich. Jedno wszak rzuca
się w oczy – im taniej tym lepsze warunki. W zwykłych pociągach przynajmniej okna się
otwierają…

Sama wieś Sasiwka była stanowczo zbyt długa jak na leniwe popołudnie. Tuż za przełęczą
udało nam się znaleźć sympatyczne miejsce na nocleg. Płasko, zacisznie i blisko strumienia. I tym
razem zdun Leszek wywiązał się z zadania znakomicie. Sam wieczór był upojny, pełen gwiazd i
długich rozmów przy dogasającym ogniu. Rozkoszowałem się nim jak mogłem najdłużej.

Rano odśpiewaliśmy Markowi „Sto lat“, z czego 44 już mu się udało przeżyć. Był prawdziwy
szampan, obaliliśmy też arbuza przy pomocy łyżek – rzeczywiście świetny sposób. Dobry
wstęp przed wejściem na Borżawę... Południowy skwar i stromą drogę na pierwszy grzbiet
Żłobków znieśliśmy zadziwiająco dobrze. Równie dobrze się nam leżało w cieniu, mając przed
oczyma szeroką panoramę borżawskiej połoniny. Smakowała wraz z cukierkami wspaniale. Drugi
etap był zdecydowanie bardziej leśny, więc i łatwiejszy, choć dał się już we znaki. Późnym
popołudniem powitała nas sama połonina. Wbrew pozorom niełatwo jest znaleźć płaskie miejsce
pośród traw, my zaś przede wszystkim szukaliśmy wody. Olbrzymie, niekończące się grzbiety
wyrastały ponad nami, a wody ani widu, ani słychu. Wysłany na przeszpiegi Grzegorz zwiedził
chyba je wszystkie, ale wrócił z niczym. Wtedy wzrok nasz przykuły ruiny radzieckiej bazy
wojskowej na jednej z bul poniżej. Wody nie było widać, ale pasły się tam konie, a nie wielbłądy,
więc na logikę musiała gdzieś tam być. I jako żywo, Marek jak zawsze chętny do rozmów z
tubylcami odnalazł wskazane przez koniarza miejsce. Przechodziliśmy obok niego przed chwilą…

Sama baza, opuszczona kilka lat temu, dopiero od dwóch lat ulegała systematycznej rozbiórce
na surowce wtórne przy pomocy jakże zapobiegliwej miejscowej ludności. Gruz sypał się gęsto,
straszyły otwarte paszcze stalowych hangarów, wiatr hulał przez wybite okna. Mimo to
znaleźliśmy całkiem przytulne schronienie w budynkach oficerskich. Marysia początkowo
oponowała, chcąc spać w namiocie, ale i ona w końcu uległa urokowi byłej czasoprzestrzeni.
Gotowaliśmy tym razem na epigazach, czując się przy tym jak partyzanci. Przy źródle, jak można
było nazwać eufemistycznie kawał zardzewiałej rury, oblazły mnie konie, na szczęście właśnie
skończyłem mycie i już z pewnej odległości mogłem obserwować jak rżąc wesoło przeganiały się
wzajemnie od wodopoju. Noc znów pełna gwiazd i wiatru. Piętro wyżej spał koniarz – ostatni
chyba gospodarz bazy.

Rankiem minęliśmy się z ciężarówką szabrowników, mozolnie pełznącą po drodze, przy
której walały się resztki izolacji miedzianych zapewne przewodów. Połonina oferowała nam
ostatnie borówki i wspaniałe ilości brusznic – dawno już się ich tyle nie najadłem. Na najwyższym
szczycie – zwanym Stoj, Stoh lub Stohy trafiliśmy z kolei na resztki wielkich radarów. Spod
równie brzydkiego jak i na Pikuju obelisku wpatrywaliśmy się w morza gór, próbując rozróżnić
Gorgany, Czarnohorę, Świdowiec i inne szczyty. Nie obyło się bez strażackiego zdjęcia na
stopniach obelisku, który dodatkowo został przyozdobiony żółtą nalepką „Harnasi”. Nie było tu
pięknie, więc przegoniłem grupę na Wielki Wierch i tam dopiero odbyliśmy tradycyjną sjestę. Ten
obóz pełen był sjest i doskonale nam z tym było.

Zeszliśmy długim ramieniem na północ, poprzez kolejne łąki, rezygnując z kilku ładnych acz
bezwodnych miejsc. W nadziei, że woda będzie niżej doszliśmy aż do przełęczy między doliną
Repinki i Hukliwego. Tam również nie było sympatycznie, więc poszliśmy dalej. Z następnego
grzbieciku poprowadziłem w odczytaną z mapy dolinę, oferując mimowolnie spacer wspaniałym
być może, ale męczącym jarem. W dole pojawiły się już pola i pastwiska wsi Hukliwyj, a grupa
chórem odmówiła dalszej współpracy w poszukiwaniu lepszego biwaku, zadowalając się wąskim
paskiem płaskiej łąki ponad potokiem. Mnie właściwie też już było wszystko jedno.

Miejsce oswoiliśmy szybko, potoczek był sympatyczny, kolejny piec wybudowany przez
Leszka stanął migiem. Przy zbieraniu drewna Boguś krzyknął: „O! Wąż!”. Po dokładnym
obejrzeniu wtulonego ze strachu w korzenie drzewa gada stwierdziłem: „Piękna żmija!”, na to
Boguś: „A ja jej chyba na ogon nadepnąłem”! Niby nic, ale każdy potem chodził jakby ostrożniej…

Następny dzień upłynął nam na odwiedzaniu kolejnych trzech cerkiewek Hukliwego,
adorowaniu pani ze sklepu, gdzie Marek zamówił jakieś smutne mumie rybne do piwa, oraz
oczywiście na długiej sjeście na przełęczy, gdzie zostałem zobligowany do działalności
muzyczno-wokalnej. W ostatniej – najstarszej cerkiewce – specjalnie dla nas otwartej, widać było,
że nie służy już wiernym, a przekrzywiony, kamienny krzyż sprzed prawie dwustu lat, stojący
obok przypominał o przemijaniu...

Nocleg planowaliśmy już we Lwowie, więc niespieszno nam było do Wołowca, gdzie
mieliśmy wsiadać w pociąg. Okazało się jednak, że czas płynie dużo szybciej jak człowiekowi jest
dobrze i ledwie udało nam się zjeść obiad przed odjazdem. Na szczęście pani w okienku nie
spisywała po kolei wszystkich danych z paszportu na bilety, zadowalając się ogólną listą. Za to
przez 15 minut ręcznie wypisywała bilety, rezerwując je przez telefon w centrali...

Wagony były, jak to w dalekobieżnym ukraińskim pociągu jest w zwyczaju, dokładnie

zaplombowane. Duchota, smrodzik na
szczęście niezbyt nachalny, „ale za to ciepło”.
Rozsiedliśmy się w kilku półotwartych
„przedziałach” i doświadczaliśmy, jak łatwo
jest nawiązywać stosunki z ludnością rodzimą.
Oczywiście mistrzem w tej konkurencji był
niestrudzony  Marek. Wypluci w
zdecydowanie świeższe powietrze
lwowskiego dworca poszliśmy sprawdzić
informacje o świeżo odremontowanych
kwaterach, które na dodatek miały być
atrakcyjnie tanie. Potwierdziło się, ze są
odremontowane, ale stały się w międzyczasie
hotelem o zdecydowanie zbyt wysokim
standarcie. No i dylemat: czy o 23.00 wypada
dzwonić do polecanej przez Marcina kwatery
prywatnej? Desperacja zwyciężyła. Pani w
słuchawce wcale nie okazała zdziwienia
(potem powiedziała nam, że czasem śpią u niej
Polacy, którzy przyjeżdżają tylko na
lwowskie dyskoteki, a wracają o czwartej nad
ranem i ona na nich czeka…)

Mieszkanie było w samym centrum przy
katedrze, dotarliśmy tam koło północy,
dostając wielki pokój z licznymi kilimami na
ścianach, olbrzymim łożem, na którym jakoś
nikt nie chciał spać, starymi meblami i
obszerną podłogą. Cena 4$ za noc (utargowana
z 5$, bo wzięliśmy dwie noce) nie wydała się
nam wygórowana, zresztą na taką byliśmy
przygotowani. Później się okazało, że obóz
Jelona spał za 3$, ale za to dalej od centrum.
Nie zdziwiły nas też lwowskie kłopoty z wodą
włączaną na trzy godziny rano i wieczorem.
Mieszkańcy i tak od lat sobie z tym dają radę.
Sami gospodarze byli bardzo uprzejmi (no cóż,
za taką kasę… zwłaszcza dla nich…), nie robili
absolutnie żadnych problemów, nawet sama
pani oferowała się, że możemy przyjść i w
nocy, ona to rozumie i na nas poczeka, a wyśpi
się  w dzień… Na drugą noc dostaliśmy jeszcze
jeden pokój, żeby było wygodniej.

Wreszcie dokładniej poznałem Lwów. Dla
Polaka to na pewno wydarzenie sentymentalne
choć smutne. Pewnie podobnie czują się
Niemcy odwiedzający tzw. Ziemie
Odzyskane. Bieda wyziera z każdego kąta,
odrapane mury, słynny malowniczy
pofalowany lwowski bruk, tramwaje
pływające na absurdalnie powyginanych
szynach. Nie potrafiłem docenić piękna
Cmentarza Orląt, zdecydowanie bardziej na
mnie działał Łyczakowski. Tak samo nie
umiem zrozumieć miłośników pomnika
Mickiewicza, za to wizyta w katedrze
ormiańskiej była wielkim wydarzeniem,
zwłaszcza, że oprowadzał nas po niej student,
Polak, który, jak mówił, zbiera pieniądze na
paszport, żeby pojechać na studia do Polski.
Nie wiem, czy była to prawda, ale mówił
pięknie, więc suma mu się powiększyła.
Takich oprowadzaczy było oczywiście więcej
– Lwowiacy zarabiają jak umieją.

Odwiedziliśmy także targowisko
nieopodal prospektu Swobody. Piękne rzeczy,
obrazy, wyroby huculskie, ale ceny stanowczo
wygórowane. Opera mnie nie wzruszyła, za to
podobał mi się pomnik Szewczenki, oblegany
w weekendy przez pary nowożeńców. Obiad
zjedliśmy w polecanej przez Pascala
restauracji „U Pani Stefy” i trzeba przyznać, że
było smacznie, ludowo i niedrogo, a czegoż
więcej trzeba. Chcieliśmy tam też zjeść kolację
wraz z napotkanym cudownie przed cerkwią
obozem Jelona, ale najwidoczniej nie byli
przygotowani na tak duże grupy o tak późnej
porze, więc przenieśliśmy się do restauracji
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„Karawela” w rynku, gdzie nieopatrznie kelnerki zgodziły się na to, żeby pograć na gitarze.
Impreza trwała do samego zamknięcia lokalu, nie przeszkadzało to nawet kolejnym klientom.
Szkoda tylko, że Boguś już pojechał w stronę Kijowa.

Powrót rozpoczęliśmy niedzielnym porankiem, łapiąc na stopa tramwaj na rogu rynku. Pani
motornicza chyba się wystraszyła tak dużej grupy z plecakami. Olaliśmy kursowe autobusy do
Przemyśla, wiedząc o wygodnych połączeniach busem do Szehyni. Co prawda Basia znalazła
busa szybciej, ale okazało się, że zdecydowanie by przepłaciła. Bus dalej jechał za normalną cenę
6 hrywien. Szybkie przejście przez granicę, bus do Przemyśla i jeszcze czas na dozwiedzanie z
nieodłączną wizytą w lodziarni. Podróż pociągiem do domu nieco się dłużyła, ale mieliśmy
przynajmniej od samego początku miejsca siedzące. Pragnienie nam gasił „berezowyj sik” czyli
sok brzozowy – ostatnie wspomnienie Ukrainy...

Obóz był bardzo udany, obfitujący w różne atrakcje i pomyślałem, że można by było takie
właśnie obozy prowadzić dalej. Co prawda niepewnym ogniwem jest przejazd z Bieszczadów
pod Borżawę, nie zawsze będzie przecież jechał przewóz geologów, ale może właśnie to jest
ekscytujące… Pewną niedogodnością było przeszacowanie kosztów, a co za tym idzie
konieczność umiejętnego rozliczenia obozu, ale i z tym sobie poradziłem. Generalnie – kolejny
udany urlop w miłym towarzystwie i w dodatku jeszcze z przypływem, a nie odpływem gotówki.
Żyć, nie umierać!

Radeck

JELON Z KURSEM
czyli relacja z mini obozu zimowego

Opiszę przygodę jaka zdarzyła się nam w niegroźnych pozornie Beskidach. Jednak zima w
górach – to zima.

Na obozie kursowym byliśmy we trójkę – ja, jako prowadząca, mój Michał i jeszcze jeden
kursant – bardzo „napalony” na chodzenie po górach Krzysiek, który jednak nie miał jeszcze
doświadczenia zimowego. Obydwaj panowie o znacznie lepszej ode mnie kondycji.

9 lutego (poniedziałek) mieliśmy w planie zejście z Bereśnika do Szczawnicy, zakupy, pod-
jazd do Jaworek, a następnie przejście przez Obidzę i Wielki Rogacz do chatki na Niemcowej. Po
kilku dniach słonecznej i ciepłej pogody zaczął padać śnieg i temperatura spadła do kilku stopni
poniżej zera. Ja chciałam przejść z Jaworek na Obidzę szlakiem czerwonym, ale panowie upierali
się, żeby obejrzeć wąwóz w Białej Wodzie i podejść szlakiem żółtym, a następnie niebieskim
wzdłuż granicy. Ponieważ czasu było sporo, nie sprzeciwiałam się. Około 12 wyszliśmy z
Jaworek. Sam wąwóz Biała Woda rozczarował mnie. Być może latem wygląda to inaczej, ale zimą
przysypane świeżym śniegiem skałki nie były specjalnie urokliwe. Podejście szlakiem żółtym do
przejścia granicznego na przełęczy Rozdziela zajęło nam mimo padającego ciągle śniegu niewiele
więcej czasu niż to opisano w przewodniku. Pod samym grzbietem dawał się we znaki uciążliwy
wiatr, więc schroniliśmy się w budce na turystycznym przejściu granicznym. Potem szliśmy
lasem, szlakiem niebieskim. Tu śniegu było nieco więcej, ale za to las osłaniał nas przed wiatrem.
Niestety nic nie było widać, więc droga dłużyła się. Około 15.30 dotarliśmy do Obidzy. Byliśmy
już porządnie głodni więc postanowiliśmy wstąpić do reklamowanej przez kolegów „Bacówki” na
obiad.

Niestety obiekt jest wg mnie mocno przereklamowany – teraz to zwykła (i to dość droga)
knajpa bez tak zwanej „atmosfery”. Po posiłku, około 17 wyszliśmy z „Bacówki”. Przed nami
było około 2 godz. marszu do chatki (wg przewodnika). Sądziłam że przejdziemy to w około 3
godz. Tymczasem już na Obidzy uderzył na nas bardzo silny wiatr i padający poziomo śnieg,
który wciskał się we wszystkie zakamarki ubrania. Michał nawet ubrał czapkę! Przez samą
przełęcz szliśmy chyba z pół godziny. Potem weszliśmy do lasu i uspokoiło się – tylko śnieg
wciąż padał coraz większymi płatami. Widoczność była w granicach kilkunastu metrów. Powoli
podchodziliśmy pod górę, panowie na zmianę torowali. Ja prawdę mówiąc nie zwracałam uwagi na
znaki, tylko szłam mechanicznie za światłem latarki Krzyśka. Kiedy po niecałej godzinie podejścia
wyszliśmy na polanę już pod szczytem Wielkiego Rogacza znów uderzył w nas wiatr i lodowate
igiełki śniegu. Tymczasem droga kompletnie zanikła pomiędzy powywracanymi pniami świer-
ków, gdyż cały wierzchołek pokrywał rozległy wyrąb. Pomykając pomiędzy młodymi świerkami
kilka razy wpadłam do śniegu niemal po pas. Z mapy wynikało, że szlak czerwony (do którego
dochodził nasz niebieski) powinien trawersować szczyt od południa, więc w którymś miejscu
powinniśmy go przeciąć. Niestety zupełnie nie było znaków, bo nie było tam drzew. Michał
zaproponował wejście na wierzchołek Rogacza, gdyż wg niego jeden ze szlaków na pewno tam
przechodził (tak wyglądało z mapy). Weszliśmy tam, ale niestety szlaku, ani drogi nie było, a
wiatr był jeszcze silniejszy, niemal nas przewracał. Spoglądanie na kompas też niewiele dawało,
gdyż wiadomo było wprawdzie w którym kierunku iść, ale droga na przełaj przez porośnięty
malinami i jeżynami, zasypany świeżym śniegiem wyrąb nie stanowiła interesującej alternatywy.
W tej sytuacji przypomniałam sobie, co sama pisałam niedawno w mądrych artykułach i podjęłam
decyzję powrotu po własnych śladach (zanim zostaną zawiane) do ostatnio widzianego znaku.
Było to bolesne, bo traciliśmy sporo mozolnie zdobytej wysokości, ale zeszliśmy szybko, w
około 10 min. Ostatnio widziane znaki były w lesie więc nieco odetchnęliśmy od wiatru, zjedliśmy
czekoladę i zaczęliśmy uważnie oglądać drzewa. Znaki były schowane pod gałęziami, ale były.
Szlak skręcał przed szczytem wyraźnie w lewo i trawersował go, a my wcześniej poszliśmy w
prawo. Teraz szliśmy szlakiem i za każdym razem dokładnie szukaliśmy znaków. Było jeszcze
jedno bardzo mylne miejsce, gdzie szlak dochodził do poprzecznej drogi i nie wiadomo było w
którą stronę pójść. Jestem pewna, że w warunkach tylko nieco lepszej widoczności to miejsce nie
sprawiłoby żadnych kłopotów. Na szczęście Krzysiek znalazł znak, ale niemal 100 m od skrzy-
żowania i to w stronę przeciwną niż wskazywał kompas, bo w tym miejscu szlak robił spory łuk.

TO BY£O

TO BÊDZIE

4 2.03 - wernisaż wystawy fotograficznej
Towarzystwa Karpackiego „Drewniane Cer–
kwie Karpackie” przygotowanej w gliwickim
EMPiKu przez Radka Trusia, Maćka Siuduta i
innych Harnasi. Honorowy patronat nad wy-
stawą objął Prezydent Miasta Gliwice.
Na wernisaż przybyło szerokie grono Harnasi,
kursantów oraz osób interesujących się kulturą
gór. Prócz oglądania wspaniałych fotografii
mogliśmy usłyszeć bardzo osobiste i różno-
rodne wspomnienia naszych kolegów doty-
czące spotkań z karpackimi cerkwiami.

¯ 19-21.03 Rajd Na Powitanie Wiosny z
metą na Lasku, organizuje Przemek „Kiciuś”
Wiktorczyk. tel. 505-058-112, email: ki-
ciek@zeus.polsl.gliwice.pl. Trasy prowadzą:
l Śliwek – piątkowa, przez chałupę w Lacho-
wicach, Jałowiec i Lachów.
l Radek – piątkowa przez Beskid Mały z noc-
legiem prawdopodobnie w Rychwałdzie.
l Tusia – sobotnia przez Pasemko Pew.  Ślem.
l Kiciuś – sobotnia, przez Mędralową i
Lachów Groń na Lasek.
¯ 17-18.04 PolUŚ rajd studencki z zakończe-
niem w PTSM w Nickulinie.

Pogoda nieco poprawiła się, wiatr zelżał,
pokazały się kontury gór i od razu było
wiadomo gdzie jesteśmy. Poprzednio przy-
puszczając, że jesteśmy już pod Wielkim
Rogaczem i wchodzimy na jego wierzchołek,
weszliśmy na jego wierzchołek południowy,
który szlak niebieski trawersuje, a czerwony w
ogóle omija.

Już w zupełnie innym nastroju dotarliśmy
na przełęcz pomiędzy wierzchołkami Rogacza,
gdzie był drogowskaz. Tymczasem przejaśniło
się, nad grzbietem Małych Pienin było widać
łunę znad Kieżmarku, ale temperatura spadła.
Przed nami był jeszcze jak to opisano w prze-
wodniku „spacer” na Trześniowy Groń, który
pamiętam jako niekończące się zapadanie w
śniegu, zwykle po kolana, a czasem głębiej.

Mijaliśmy po kolei zaznaczone na mapie
charakterystyczne punkty i pilnowaliśmy
znaków, aby nie przegapić strzałki wskazu-
jącej dojście do chatki. Jednak znak
„chatkowy” dostrzegł Krzysiek całkiem
przypadkiem. Kiedy oglądał grube drzewo
dziwiąc się, że nie ma na nim znaku, zobaczył
ledwo widoczny, narysowany białą farbą
domek. Poszliśmy lekko w dół leśną drogą i w
niecałe dziesięć minut byliśmy w chatce.
Przejście z Obidzy do chatki – latem łatwy
dwugodzinny spacer – zajęło nam ogółem 5
godzin.

Kiedy w ulokowano nas w ciepłym pokoju
i poczęstowano ciepłą herbatą poczułam to co
lubię w górach – jak ważne są rzeczy zwykłe i
proste – takie jak ciepła herbata.

Kolejnego dnia zejście z Trześniowego
Gronia do Rytra i podejście na Cyrlę – to była
zimowa bajka, z pięknymi dookolnymi
widokami, ze świeżym śniegiem
pokrywającym gałęzie drzew. Zupełnie inna
zima niż poprzedniego dnia.

Basia Zygmańska



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

Nakład 80 egz.
Redakcja: Jacek Ginter Katowice ul. Korfantego 61/13 tel. 258-23-80, e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl

MAMMUTHUS

MONTANUS

103

Marzec 2004 i spłaszczone wierzchołki, krajobraz jest tu górzysty „na sposób skandynawski”. Gdzieniegdzie
widok na morze, pierwsze fiordy, na jednym z nich (Svinesundzie) przekraczamy, bez żadnej
kontroli, granicę norweską. Wraz z nią obniżamy naszą szybkość podróżną do 80 km/h, po-
wszechnie obowiązującą w tym kraju, a powodującą senność u większości kierowców.

Zbliża się wieczór i próbujemy szukać noclegu po zjechaniu z autostrady na boczną drogę do
Lokkeviki , ale okazuje się to błędem. Wkoło same dacze. Powracamy na autostradę i „niebezpiecz-
nie” zbliżywszy się już do Oslo, znajdujemy świetny restplatz tuż przed Moss: z tyłu, za stacją
benzynową, niewidoczni z drogi stawiamy namiot obok dwóch innych, należących do nielegalnie
pracujących tu Polaków.

Środa. Lampa, tak więc porzucamy pierwotną koncepcję zatrzymania się w Oslo i obejrzenia
Frama oraz Kon-tiki. Może w drodze powrotnej? Mkniemy (80 km/h) na północ przez Honefoss,
doliną rzeki Begna do Fagernes. Krajobrazy beskidzkie, tylko nad jeziorami strome zbocza. W
Fagernes zaglądamy przez płot do skansenu i pierwszy raz podziwiamy trawiaste dachy. Techno-
logia stara: deski, kilka warstw kory brzozowej i na to darń. Wersja współczesna: jw. tylko zamiast
kory folia kubełkowa.

Z Fagernes podążamy w kierunku masywu Jotunheimen, zwiedzając po drodze stavkirke w
Lomen oraz Wang, wioskę, skąd pochodzi stavkirke w Karpaczu. Zaiste, patrząc na prostą szalo-
waną konstrukcję kościółka dochodzimy do wniosku, że kiepski biznes zrobili Norwegowie na tej
sprzedaży!

Dalsza droga wiedzie już stromo do góry. Zaczynają się brzozowe laski z licznymi hytte
(norweskie dacze), potem już tylko karłowata wierzba. Dojeżdżamy nad jezioro Tyin (1080m),
nad którym zakładamy biwak. To jedyny wieczór, w który dokuczają nam komary i palimy
ognisko, aby je odegnać. Dzień jest tu już bardzo długi, idziemy spać około 24-tej bez wyciągania
czołówek (i tak już pozostało, aż do naszego powrotnego biwaku w Danii, kiedy rozbijaliśmy się
już w ciemnościach).

Czwartek. Dalej lampa, więc wyruszamy na naszą pierwszą wycieczkę w norweskie góry
Jotunheimen. Wybieramy szlak znakowany, wiodący na wysokość 1400 m, nad jezioro Kvitevat-
net. W pobliżu dwutysięcznik Uranostind. Teren przypomina doliny tatrzańskie ze stawami,
tylko mniej tu roślinności. Nad stawem łapie nas szybka burza, potem znowu idziemy dalej;
otwierają się fragmenty widoków na masyw Hurrungane – najbardziej skalisty rejon w Jotunhei-
men. Zamierzamy dojść aż nad jezioro Urdalsvatnet i doliną wrócić nad Tyin, ale zaskakuje nas
niemiła niespodzianka: bród. Chociaż zaznaczony na mapie na szlaku, jest praktycznie nie do
przejścia. Wybieramy wariant awaryjny i na przełaj schodzimy skrótem. W padającym przez
chwilę deszczu docieramy do drogi i doliną Koldalen, podziwiając po drodze niewielkie, ale liczne
wodospady, docieramy późnym popołudniem do auta. Po objechaniu dookoła jez. Tyin zjeżdża-
my stromą (zakręty w tunelach) drogą do Oevre Ardal – miasta przemysłu aluminiowego. Tu
skręcamy w dol. Utladalen, którą osiągamy parking w Hjelle, znajdujący się tuż pod Hjellefoss,
fantastycznym, a pierwszym z trzech, wodospadem.

Na trawce nad rzeką tuż obok parkingu stawiamy namiot. Polewa ostry deszcz, ale potem
znowu się wypogadza i rano możemy wyruszyć w górę doliny. Po niecałych 3 godzinach docho-
dzimy pod położony 300 m nad punktem wyjścia, najwyższy wodospad Norwegii Vettifossen –
275 m spadającej wody. Po drodze niższy, ale piękny Avdalsfossen i niezwykły kanion rzeki Utla
z błękitną, spienioną, lodowcową wodą.

Po powrocie z wycieczki przemieszczamy się z powrotem do Ardal i dalej płatną drogą
przejeżdżamy na północą stronę Jotunheimen. Droga wąska, wiodąca wysokogórskim terenem z
widokami na Skagastolsstoren i Ringstindane – najwyższe szczyty Hurrungane. Zjeżdżamy do
Turtago, surowego miejsca, w którym nasza droga łączy się z główną, wiodącą znad Sogndalfjord
do Lom. Dalej piękne widoki na Fannaraken, Smorstabbtindane oraz masyw Galdhoppingen –
najwyższego szczytu Norwegii. Zjeżdżamy do Lom i mając w planie wypad nad Geirangerfjord,
jedziemy aż do Grotli, gdzie koło 24-tej rozkładamy biwak. Niestety, rano siada pogoda, ledwo
zdążamy się spakować i wobec zaistniałej sytuacji zmieniamy plany. Wracamy do Lom i udajemy
się na północ. Ponieważ chwilami przecierało się, postanowiliśmy zwiedzić jeszcze Kvitskriut-
prestein, czyli norweski odpowiednik „mnichów” z Kapadocji.  Wiedzie tam kawałek płatnej
(niewiele) drogi, a potem trzeba podejść ostro w górę, lasem do osuwiska jakieś 150 m nad dnem
doliny. Mnichy mają kilka metrów wysokości i tworzy je absolutnie miękka biała glinka z „kaptu-
rami” z kamieni. Niesamowite jak te twory się uchowały – rezerwat jest tam dopiero od 1974 roku.

Potem już szybko mkniemy na północ, przejeżdżając w deszczu przez  płaski i ponury
Dovrefjell; podobno są tam woły piżmowe.

Późnym popołudniem stajemy na pustej uliczce  pod katedrą w Trondheim, gdzie robimy parę
zdjęć i jedziemy dalej w poszukiwaniu noclegu. Ostatecznie dopiero koło 22-giej stajemy na miłym
parkingu nad jeziorem  Snasavatnet. Jedyne towarzystwo stanowi rodzina Samów, biwakująca
obok w przyczepie. Z Samem zamieniamy parę zdań (łamany angielski). On jest ciekaw skąd
jesteśmy, my pytamy go o to samo. Okazuje się, że mieszka w południowej Norwegii, ale brata ma
w Bodo.

Następuje kolejny dzień intensywnej jazdy. Stajemy jedynie, aby  podziwiać stragany z
lapońskimi trofeami (skóry, rogi, lisie ogony) oraz wodospad, gdzie w padającym deszczu obser-
wujemy skaczące łososie. Potem przejeżdżamy przez Mo i Rana i wreszcie wspinamy się na
kolejny fjell, gdzie przecinamy koło podbiegunowe. Parking, mnóstwo ludzi, okolicznościowe
pomniki, statuetki. Jest bardzo zimno i wietrznie. Kupujemy jajka z onyksu i ruszamy w dalszą
drogę, aż do Rognan, gdzie na parkingu z huśtawką z opon dosyć wcześnie (jak na nas) rozkładamy
biwak.

Marta „Żaba” Kubiczek

NORWEGIA WE TROJE
 (część 1)

Na początek zostało ustalone, że nie je-
dziemy do Bergen i na Nordcap – co pozwoliło
nam rozsądnie zaplanować nasz 3-tygodniowy
pobyt w Norwegii. Okazało się też, że będzie
nas tylko trójka, co niestety nieco obniżyło
jego „standard” towarzyski...

Podróż rozpoczęliśmy w dniu 12.07.03
(sobota) dosyć nietypowo, bo najpierw poje-
chaliśmy na Mazury odebrać Agatę z wakacji.
W niedzielę koło 10tej udaliśmy się na zachód –
przez Toruń i Piłę – do Prostyni, na pole biwa-
kowe nad Drawą, znane nam z zeszłorocznego
spływu tą rzeką. Tym razem na polu było pu-
sto, pogoda piękna, tylko nie widać było żad-
nych kajaków.

Kolejny dzień – poniedziałek – to podróż
do Danii. przez Stargard Szczeciński do Szcze-
cina, gdzie wywrócona na autostradzie cyster-
na zmusza nas do objazdu przez centrum mia-
sta. Potem już bez przeszkód pod Berlin i na
północ, omijając Hamburg i Kilonię przekra-
czamy granicę duńską. Wczesnym wieczorem
przemykamy przez Fionię – pierwszą z wysp
– i koło 21-szej wkraczamy na olbrzymi most
nad Wielkim Bełtem. Najpierw zwykły most,
na filarach do wyspy, potem kolej pokonuje
resztę cieśniny pod dnem morza, a my mostem
wiszącym 50 m nad wodą, a długim na 6,6 kilo-
metra. Za mostem decydujemy się na nocleg na
nadmorskim kempingu. W nocy most świeci
fosforyzującą farbą. Jest pusto, niezbyt drogo
i można się pluskać w cieplej wodzie do woli.
Komary bzyczą, na szczęście za moskitierą i
jest bardzo gorąco.

We wtorek znowu budzi nas upał. Szybko
załatwiamy formalności, podziwiamy pozo-
stawioną w charakterze eksponatu 8-metrowej
średnicy głowicę, która służyła do drążenia
podmorskiego tunelu (obok prom – na pamiąt-
kę dawnej przystani) i w drogę. Szybko mija-
my Kopenhagę i wjeżdżamy do tunelu
podmorskiego (-50 m), którym przejeżdża się
na sztuczną wyspę i dalej, nowym wiszącym
mostem (7,8 km, 2002 r) przejeżdżamy do
Szwecji. Jest płasko. W okolicy Goeteborga
pojawiają się wreszcie jakieś obłe, ale strome
górki, wkoło płaska trawa. Dalej strome zbocza



TO BY£O
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4 16-17.03 Wzięliśmy udział w TOST'cie –
czyli Targach Organizacji Studenckich.
4 19-21.03 Rajd Na Powitanie Wiosny z
metą na Lasku.
4 19-21.03 Szkolenie kursu z ratownictwa w
Podlesicach.
4 30.03 – na zakończenie wystawy o karpac-
kich cerkwiach odbył się wieczór poetycko –
muzyczny poświęcony Jerzemu Harasymo-
wiczowi.
4 6.04 – „Polesie po Stwidze” – prelekcja
Łysego o zeszłorocznym 1-majowym spływie
białoruską rzeką Stwigą.
4 8-10.04 Kursowy wyjazd w Tatry prowa-
dzony przez Belfegora.

Rajd Na Powitanie Wiosny
Lasek 19-21.03.2004

Kiciuś, który był głównym organizatorem tegorocznego rajdu sprawił się dobrze – chatka byla
nasza. Śliwek również – żarełko dojechało. Radeck zabawił towarzystwo konkursowo (ufundowa-
ne zostało dużo nagród – więc było o co walczyć), Tusia doprowadziła ludzi bezbłędnie nucąc
„Bagno, bagno...”, a kruczek zaszczycił nas swoją osobą późnym wieczorem .... zdążył na cudow-
nie słodki kisiel i budyń, na rewelacyjne grzanki oraz obrzydliwie owocową herbatę. Impreza
trwała do 300. Było granie i śpiewanie. 0% alkoholu.

Trasy były cztery, osób ok. 28, prowadzących kilku (Radeck, Tusia, Kiciuś, Śliwek, kruczek
i ja). Osób „z zewnatrz” było kilka, większość to jednak znajomi, ale może dzięki temu było jak
zwykle super. W niedzielę zwiedziliśmy kilka jeziorek na Lasku i do Jeleśni dotarliśmy skrótem,
przez sławną już, północną ścianę Lasku. Legendy nie kłamią ...

Wszyscy uczestnicy otrzymali informacje o PolUsiu, Kole i Akcji Lato. I co ciekawe – ludzie
wykazali zainteresowanie. Było stosunkowo dużo pytań o obozy jak i o rajd – są już nawet
pewniacy do obozow letnich.

Pogoda dopisala (deszcz + słonko), wiosennie już w górkach jest (żaby kochają się na potęgę,
a kwiatki z ziemi wyłażą ... Kto nie był niech żałuje.

... na podst.  relacji Żyrafa z listy dyskusyjnej

¯ 17-18.04 PolUŚ –  Międzyuczelniany Rajd
Studencki organizowany we współpracy z
SKPB Katowice, z zakończeniem w PTSM w
Rajczy – Nickulinie. Zaplanowano 4 trasy:
1. Węgierska Górka, Prusów, Zapolanka, NIC-
KULINA – Michał „Śliwek” Węgierek tel. 692-
426-966 miw@zeus.polsl.gliwice.pl
2. Złatna, Lipowska, Redykalny, Nickulina –
Adam „Zdziwiony” Kulawik adamkula-
wik@wp.pl
3. Ujsoły, Krawców Wierch, Nickulina –
Bartek „kruczek” Cisowski (zapisy: Adam
Kulawik)
4. Sopotnia, Romanka, Rysianka, Nickulina –
Kuba Pasieka (SKPB) tel. 603- 848-121 bla-
cha229@skpb.org
Koszt uczestnictwa – 15 zł.

¯ 20.04 Okolice jeziora Bajkał i Mongolia –
prelekcja Łukasza „Lexa” Sumy.
¯ 24-25.04 CHATWEEKREM czyli chatko-
wy weekend remontowy dla koneserów. Tema-
tem zajęć będzie układanie kamiennych puzzli
czyli bruku przed chałupą. Maciek S. prosi o
deklaracje uczestnictwa - telefonicznie,
sms'ami (606-488-967) lub ustnie na zebra-
niach.
¯ Dobiegają końca przygotowania do Akcji
Lato. Są już gotowe programy obozów, plaka-
ty i ulotki. Przygotowano 8 obozów w górach
Polski, 4 na Słowacji, po 2 na Ukrainie i w Ru-
munii oraz 2 rowerowe i jeden kajakowy.
Szczegółów szukajcie w internecie, oraz na pla-
katach.
¯ 21-23.05 Beskid Makowski. Szczegóły
wkrótce.

O TYM JAK KURS WYBIERA£ SIÊ W GÓRY Z RADKIEM
5-7.03.2004

Kolejny wyjazd kursowy został dokonany. W skrócie to było tak:
- nocleg u Bystrego z piątku na sobotę
- arcyciekawe montowanie grupy (* patrz niżej)
- trasa Wapienica - Palenica - Błotny - Stołów - Karkoszczonka. Śniegu na szlaku po kolana, poza
szlakiem miejscami po pas, na grzbiecie Błotnego syberia, wiatr jak halny tylko piekielnie (???)
zimny z tumanami śnieżnych igieł. Kursanci prowadzili odcinki trasy.
- w schronisku na Błotnym (przejętym od sierpnia 2003 przez Tomka Owczarza) uzupełniający
wykład z pierwszej pomocy.
- wykład ze speleologii z naciskiem na "Karpaty fliszowe"
- wyprawa do Jaskini w Trzech Kopcach - od 20.00 do 2.00 - było dość mokro i błotniście, w
środku prowadził Świstak - ja wycofałem się dyplomatycznie po awarii sprzętu oświetleniowego
- spręż poranny i dojazd do Bielska.
- wycieczka po Bielsku prowadzona przez Gabi Sąsiadek.
W wyjeździe wzięło udział 19 osób - 10 kursantów (Świstak, Tadek Piotrowski, Karolina, Magda
Biała, Qba-Komik z Blachowania, Qba-Starosta, Olga Qbowa, Herman, Maciek, Bartek), 2 Ry-
sianki (Ola Ginter i Anka Expieczanka), Picek, Artii (Frankiewicz), Toudi z Elizą, Przemek, Marta
i ja.

* 8 osób od Bystrego miało się spotkać z kursantami sobotnimi, którzy jechali pociągiem, Elizą,
która miała dotrzeć do Bystrego sama, Martą, która miała się spotkać z kursantami w pociągu, ale
znała tylko Świstaka i Tadkiem Piotrowskim, który gościł Magdę Białą - ci ostatni chcieli dojść do
Wapienicy piechotą, reszta miała się spotkać w autobusie MZK, który jechał od dworca 8.40,
(pociąg przyjeżdżał 8.20), więc wyglądało, że wszystko jest dograne. Grupa od Bystrego zadecy-
dowała, że nie będzie iść do dworca, tylko wsiądzie do autobusu na trzecim przystanku tuż przy
Bystrym...
Pierwszy SMS przyszedł od Świstaka, który nie zdążył na pociag w Katowicach i miał dotrzeć
następnym do Bielska około 9.30... Toudi zaczął się umawiać z Martą, która jechała w tym
pociągu, ale nie spotkała Świstaka (no bo go nie było), żeby znalazła kursantów na dworcu w
Bielsku. Kursanci chyba byli w pociągu, ale nie dawali znaku życia - nie można im było przekazać,
jak mają z nami się spotkać (niestety 1 marca zniknęła z internetu strona bielskiego MZK i nie
można było sprawdzić odjazdów autobusu).
Tadek pytał, kiedy dojdziemy do Wapienicy... rozespane towarzystwo Bystrego pod wodzą
sennej Oli G. zaczęło lobbing za następnym autobusem, czyli 9.40. Trasa była dość długa, warunki
śniegowe zapowiadały się niekorzystnie, a jaskinię trzeba było zwiedzić. Pomimo sprzeciwów
leniwców rozpoczęliśmy kontynuację planu zasadniczego:
Świstak został poinformowany, że będziemy na niego czekać, najwyżej zrezygnujemy z jaskini
(co oczywiście dla Świstaka było niemożliwe...) - blefowaliśmy...
Eliza dotarła do Bystrego i została natychmiast zagospodarowana przez Toudiego, kursanci dali
znak życia, powiedzieli, że są, ale bez Świstaka i bez Olgi Qbowej, która w Tychach zobaczyła, że
pociąg ("Ornak") jedzie do Zakopanego i nie wsiadła. Dowiedzieli się, że mają być w autobusie.
Poszliśmy na przystanek, na przystanku okazało się, że Qba-Komik źle zobaczył na rozkład i że
następny autobus 9.40 nie jedzie, więc Świstak będzie musiał czekać na kolejny o 10.40 (no my
też, gdybyśmy się rozleniwili)...
Nadjechał autobus, w którym znaleziono kursantów z Martą, która ich rozpoznała na przystanku
oraz Olgą, która zdążyła dogonić ich następnym pociągiem, który jechał 15 minut po "Ornaku".
Wykonano plan awaryjny rezerwowy, pytając Zosię Piotrowską, czy zgodziłaby się dowieźć
Tadka i Magdę Białą do Wapienicy, zabierając po drodze Świstaka z dworca...
Zosia się zgodziła, a wspomniana trójka dogoniła nas na Wysokim przy miejscu nabożenstw
ewangelików, od tego czasu szliśmy już całą grupą...
Uff!!! swoją droga, jak by to było bez telefonów komórkowych, to ja nie wiem...

Radeck
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W TAURACH CZYLI ZA
MIEDZ¥

Maciej Siudut
Zima wypadła marnie – dwa weekendy na

nartach, jakieś wycieczki w Beskidy, tatrzań-
ski weekend z kursem, jeden zimowy biwak w
górskich ostępach. Bo to i zmiana miejsca pra-
cy, i braki w kasie, i przede wszystkim brak
czasu w niektóre soboty związany właśnie z
nową pracą. Niby wszyscy na te rzeczy narze-
kamy, ale większość jakoś przywyka i niepo-
strzeżenie, stopniowo zamienia sobotnio-nie-
dzielne wyjazdy na grillowanie na działce, a
dalekie wielodniowe wyprawy na dwutygo-
dniowe urlopy przeznaczone na remont domu
czy budowę altany w ogródku. Góry gdzieś
odpływają, do albumów zagląda się coraz rza-
dziej, solidnie zakonserwowane buty tury-
styczne wędrują do najmniej dostępnego paw-
lacza…

Narzekam, ale nie przywykłem. Boli brak
czasu, boli każdy dzień wolny od pracy, który
jakoś tak „nijak” przeleciał, po głowie kołacze
się wers z piosenki Wolnej Grupy: „… a tam w
mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru
graniu….”. Powiesiłem naprzeciwko łóżka linę
i pęczek sprzętu górskiego, by radośniej wsta-
wać do pracy, a w podświadomości umieściłem
imperatyw: Latem w Alpy, Alpy, Alpy, na
pewno, bezwzględnie, absolutnie!

Mój Kuba zimy nauczył się już dostatecz-
nie, narty czy też wędrówki w zadymie i mro-
zie są czymś oczywistym i zarazem wspaniale
radosnym. Przyszedł czas, by z bliska zoba-
czył białe góry, posłuchał nocnych trzasków
lodowca, zajrzał w zieleń szczelin, łyknął rzad-
szego powietrza i poczuł zadowolenie, że to
nie kolejka dostarczyła zmęczone ciało na al-
pejski szczyt…

Pół soboty poświęciliśmy na pakowanie.
Ponieważ miało nas być tylko dwóch, odpadał
problem upychania bagażu, ale pozostawało
zagadnienie zabrania wszystkiego, co niezbęd-
ne i prawie wszystkiego, co potrzebne. Staru-
szek-polonez sprawnie wchłonął trzy duże i
dwa małe plecaki, pudło żarcia, namiot, śpiwo-
ry, karrimaty. Przepraszam, jeden karrimat.

Mój, bo… Jakub swojego zapomniał. Plecak pełen sprzętu uzupełniłem o dwa czekany (luzem), w
podręcznym plecaczku wylądował prócz dokumentów zestaw map oraz przewodnik po Alpach.
Nie zajrzałem do niego przed podróżą, ale pomysł celu podróży konsultowałem z kolegami z KW
(przy próbie umówienia się na wspólny wyjazd) i jeden z nich powiedział, że jeśli Wysokie
Taury, to raczej od południa, gdzie mniej ludzi, bardziej kameralnie i zapewne trochę taniej.

I oto pędziliśmy tam trasą: Bielsko, Cieszyn, Frydek-Mistek, Ołomuniec (w którym kiedyś
jeden z naszych przodków „… na warcie sobie stał…”), Brno, Mikulov. Pogoda cudowna, w aucie
włączona klima, czyli okna otwarte szeroko, na niebie ani chmurki. Podobno w Alpach rekordowo
ciepłe lato…

Pierwsza noc wypadła nad zalewem przed granicą czesko-austriacką. Zielona woda nadawała
się jedynie do mycia, sąsiedzi z auta na litewskich tablicach uprzejmie zapytali (po rosyjsku), czy
ich obecność nam nie przeszkadza, licznie biwakującym wędkarzom co chwila piszczały elektro-
niczne sygnalizatory „brania” (może by takie posłom i politykom zamontować???). Słońce efek-
townie zaszło za las, a my konsumując w ramach kolacji ogromnego arbuza z piwkiem z frydkow-
sko-mistkowskiego „czesko Tesco” upajaliśmy się początkiem kolejnej wspaniałej podróży. Po-
patrywaliśmy też w kierunku Litwinów urządzających biwak w świetle reflektorów samochodo-
wych. Milutka laska kilka razy uśmiechnęła się do mnie, gdy tymczasem jej partner usiłował do
niewielkiego namiotu włożyć wielki, dwuosobowy, dmuchany materac. Po kilku próbach wymy-
ślił, że upuści trochę powietrza. W ten sposób odkrył, że czasem łatwiej wkłada się wiotkie …

Niedzielny poranek, sprawny odjazd (laska znów się uśmiechnęła i pomachała …), tankowa-
nie, granica. A potem migały za oknami Wiednie, Graze, Villachy, Klagenfurty. Próżno wypatry-
waliśmy jakiegoś „Makro” czy „Tesco”, by nabyć drugi karrimat. Owszem, stały sobie supermar-
kety, ale na głucho zamknięte. Cóż oni mają za kapitalizm, u nas to zakupy możesz robić nawet w
święto o czwartej nad ranem…

Przenocowaliśmy za Lienz, nad mleczną rzeką Isel toczącą wody z tauryjskich lodowców.
Podczas kolacji niepokoił nas miejscowy góral (dolinny) jeżdżący nieopodal na swoim motorze
crossowym z dzikim rykiem silnika. Patrzył przy tym uważnie w stronę blondyny siedzącej ze
mną, aż długowłosy Jakub odwróciła się w jego kierunku. Wtedy zniechęcony definitywnie zmie-
nił rejon popisów motocyklowych.

W poniedziałek już przed dziewiątą staliśmy w kolejce (tak!) do wielkiego sklepu sportowego.
Nie było czasu na zwiedzanie stoisk z interesującymi nowinkami „outdoor-owymi”, więc Kuba
udawał, że nie ogląda osprzętu do rowerów górskich, ja – że nie patrzę na wymyślne detale
wyposażenia alpinistycznego. Sprawnie zakupiwszy materacyk, przy wyjściu z tego „sezamu”
obaj jednak jakoś tak smutno westchnęliśmy. Żądze materialne niebawem odstąpiły i uspokojeni
pomknęliśmy w górę dolinami Iseltal i dalej Kalser Tal. Droga niekiedy stawała dęba, za kolejnymi
zakrętami otwierały się coraz piękniejsze widoczki. Pożyczone od Nowego mapy wreszcie zaczę-
ły obejmować teren, przez który podążaliśmy. W zadbanej miejscowości (wieś? kurort?) Kals
nabyliśmy mapę obejmującą masywy Glocknera i Venedigera. I wszystko stało się jasne – dotar-
liśmy wreszcie do celu. Auto ugrzęzło na małym parkingu, zapakowaliśmy dwa niewielkie plecaki
– i w góry.

Rozgrzewkowy dzień objął wycieczkę na orograficznie prawe ograniczenie doliny Dorfer Tal.
Wystartowaliśmy z osady Kals-Taurer (ok. 1500m) wchodząc na teren Nationalpark Hohe Tau-
ern. Trasa wiodła na zachód, na przełęcz Hohes Tor (2477m) i dalej na północ ścieżką poniżej grani
w kierunku górnych pięter doliny potoku Steiner Bach (boczne ramię doliny Tauerntal). Swojskim,
chociaż nie czysto polskim akcentem miało być znajdujące się tam schronisko, noszące nazwę
„Sudetendeutsche Hűtte” i sama ścieżka grzbietem, nazwana „Sudetendeutscher Hohenweg”.

 Upał dawał w kość, lasy szybko ustąpiły miejsca nasłonecznionym halom z krowami, końmi
i owcami, w pustych kociołkach karowych słychać było paniczne gwizdy świstaków. Już na
początku wycieczki przeżyliśmy pierwszy (ale nie jedyny w tej podróży) szok cywilizacyjny,
konstatując, że kilkukilometrowy pastuch elek-
tryczny na hali zasilany jest z akumulatora łado-
wanego ogniwem fotowoltaicznym. Ot, takie no-
woczesne podejście bacy do problemu wypasu. I
zamiast kilku juhasów wystarczy jeden inżynier
elektronik… Za plecami tymczasem rosła śmiała
piramida skalna podścielona biało szarymi poła-
ciami lodu. Großglockner – bardzo piękny i jed-
nocześnie najwyższy szczyt Austrii, którego na-
zwa nieodmiennie przywołuje emocje z dzieciń-
stwa, kiedy to czytałem z przejęciem opisy
przedwojennych polskich wypraw alpinistycz-
nych.

Szczyty w osiągniętej wreszcie grani przekraczały 3000m, ale brak czasu wykluczał zbaczanie
na wierzchołki. Szliśmy drugą stroną grzbietu, po stronie doliny Tauerntal, podziwiając widoki
otwierające się w kierunku Venedigera. Obiad wypadł wśród bezwodnych piargów i kamiennych
pustaci, posileni przekroczyliśmy wysoką przełączkę stając nad szumiącą potokami doliną Stei-
ner Bach. Jej najwyższe piętro zajmował lodowiec Gradötz Kees spływający spod szczytu robo-
czo nazywanego przez Kubę Mutantem (Muntanitz 3232m). Góra ta też niestety pozostała poza
naszym zasięgiem, bowiem wejście na nią od widocznego już schroniska sudeckich Niemców
zajmuje około 3h.



Poskakaliśmy przez żwawe potoki lo-
dowcowe, po krótkim podejściu osiągnęli-
śmy przełączkę (ok. 2850m) wypolerowaną
przez niedawno tu jeszcze obecny lodow-
czyk Muntanitz Kees, powracając tym sa-
mym na zbocza doliny Dorfen Tal. Rozpo-
częło się zejście. Zdawało się, że nic się nie
przybliżamy do jej dna. Ścieżka przez rozle-
głe hale Ochsenalm miejscami przypominała
głęboki i wąski okop wymyty przez deszcze,
w dodatku bezpańsko wałęsające się kozy ga-
piły się na nas bezczelnie i ironicznie. Osta-
tecznie, korygując za pomocą mapy trasę zejścia osiągnęliśmy dno. Dno doliny, bo do dna zmęcze-
nia jeszcze brakowało kilku kilometrów wykańczającego „dobiegu” po płaskim – drogą używaną
jedynie przez mieszkańców Dorfen Tal. Wyjadając w marszu resztki pierniczków i marząc o
większej ilości napojów próbowaliśmy do końca być mocni, pogodni i rześcy. Przy pięknym,
kilkusetmetrowej długości przewężeniu naszej doliny z ryczącym w dole potokiem zastanawiali-
śmy się, który z naszych wioślarzy podjąłby to wyzwanie: Raketa?, Waldek?, może Radosław???
Dodam, że potok miał spadek przekraczający na oko 10 albo i 20%, zaś szerokość nie wszędzie
była większa od długości standardowego kajaka. Co do ilości wody, to było jej aż nadto. Z tablicy
edukacyjnej stojącej przy wejściu w cieśniawę wyczytaliśmy, że istnieje projekt przegrodzenia
doliny w tym właśnie miejscu wysoką zaporą wodną. Byłaby to prawdopodobnie jedna z najbar-
dziej smukłych zapór na świecie. Ja jednak wolałbym, by dolina pozostała doliną ze starymi
domostwami, alpejskim pasterstwem, szutrową drogą i dzikim lodowcowym strumieniem.

Zamknęliśmy 11-godzinne kółko, powracając do cywilizacji asfaltu, pensjonatów i pachną-
cych świeżością letników. Przemknęliśmy w kierunku naszego samochodu, starając się nie omijać
po nawietrznej stronie tych porządnych, zadbanych obywateli. Po chwili nieludzko zmordowani
odjeżdżaliśmy na upatrzone miejsce noclegowe.

Niewielki parking nad rzeką, ze stołem i ławami, własnym ujęciem wody źródlanej, kubłem na
odpady oraz obfitością gąszczy toaletowych, okazał się bardzo gościnny. Wieczorny posiłek i
ciepła kąpiel podsumowały ten górski dzień, a kropką nad „i” było piwo z własnych zasobów.
Jeszcze leniwe gawędzenie z Jakubem, plany na jutro – i do śpiworów od godziny puszących się
w namiocie.

Wtorkowa pobudka nie należała do udanych. Po bezskutecznym aktywizowaniu Kuby
(„Wstawaj cieniarzu, co, zmęczyłeś się wczoraj? Nóżki bolą? A tatuś – sam widzisz – świeżutki
i wypoczęty…”) z łatwością i uratowanym honorem wybrałem omówiony wieczorem wariant B.
Polegał on na pospaniu jeszcze troszkę (!!!), dochodzeniu do siebie przez pół dnia i wyruszeniu po
południu w góry na dwa-trzy dni. Zakładałem, że wczorajszy spacer na blisko 3-tysięczną wyso-
kość wystarczy nam za aklimatyzację.

Tak więc nastąpiło leniwe śniadanko, jakieś uzupełnienia elektrolitów, staranne zapakowanie
większych tym razem plecaków – i można było ruszać. Upatrzona trasa wiodła na Großglocknera
od południa. Opis przewidywał start z Kals-Taurer (1550m) i na wstępie podejście dnem doliny
Teischnitz Tal do schroniska Stűdl Hűtte położonego na wysokości 2800m, jednak jako ludzie nie
przepadający za reglami wybraliśmy dojazd płatną drogą biegnącą sąsiednią doliną Ködnitztal na
wysokość 1900m. Auto z trudem upchaliśmy na rozległym parkingu w pobliżu hotelu Luckne-
rhaus, jeszcze wypiliśmy literek soku z kartonika, jeszcze kombinowaliśmy, co by tu wyrzucić ze
zbyt dużych worów. A potem już marsz, marsz, marsz. Spokojnie, z godnością, bo 20 kilogramów
wbija w podłoże, żar słoneczny wali po głowie, a turystki schodzące już z gór przypatrują się z
zainteresowaniem. Nic dziwnego, miejscowe cherlaki nie noszą wzbudzających i lęk i szacunek
tobołów, oni nocują pod dachem, jedzą pod dachem, linę, raki i czekan ma dla takiego klienta pan
przewodnik. W ich małych plecaczkach jest miejsce dla kilku ciuchów i kompletu kart płatniczych.
My ciągle musimy wyznawać szkołę samodzielności i niezależności – niezależności od schronisk,
od przewodników, od pełnych kont…

Przy pierwszym schronisku Lucknerhűtte (ok. 2200m) usunęliśmy z bagażu pierwszą puszkę
„elektrolitu” z Warki, za jakieś 2 godziny zrobiliśmy to z następną puszką. Tęsknie zerkaliśmy na
linę wyciągu towarowego, którym jechało zaopatrzenie dla niewidocznego jeszcze drugiego schro-
niska, wspomnianego Stűdl Hűtte (2800m). Pojawiło się niespodziewanie, na przełęczy w grzbie-
cie rozdzielającym dwie doliny i wieńczące je dwa lodowce Glocknera. Rzuciliśmy na chwilę wory,
by popatrzeć na pożywiających się przed obiektem miejscowych cherlaków, po czym ruszyli-
śmy dalej, chcąc jeszcze w świetle słońca urządzić biwak.

Lodowce alpejskie gwałtownie maleją – to fakt widoczny gołym okiem. Trasa na Glocknera
opisana w przewodniku zakładała podejście od naszego schroniska lewym lodowcem Teischnitz
Kees, przewinięcie się przez przełączkę na prawy lodowiec Ködnitz Kees i dalej marsz tym
lodowcem do trzeciego schroniska Erzh.-Johann Hűtte (3450m) położonego na grani podszczyto-
wej. Obecnie prawy lodowiec na tyle stopniał, że jego czoło nie spływa już barierą potrzaskanych
i groźnych seraków przez próg skalny w głąb Ködnitztal, więc „neue Weg”, przecina to miejsce
biegnąc bezpiecznie po skale, morenach i innym przylodowcowych nieporządkach. Sprawnie
dotarliśmy więc na krawędź płaskiego lodu, na wygładach po lewej stronie udało się znaleźć
poziome i równe miejsce. Kuba sugerował, aby zanocować na ogromnym głazie stanowiącym
kapelusz tzw. grzyba lodowego, ale wyperswadowałem, że lodowa noga grzyba nie gwarantuje
stabilności tego dzieła sztuki przyrodniczej. Nocne łomoty potwierdziły, że grzyby tracą czasem
swe skalne kapelusze i lepiej nie myśleć, jaki los spotkałby śpiących na wierzchu głupców…

Odbyło się rutynowe w tych warunkach przynoszenie wody, gotowanie, budowanie murków

osłaniających legowisko od wiatru. Najedzeni i
napici wskoczyliśmy do worów. Przed oczami
rysowała się sylweta Wielkiego Dzwonnika.
Przyroda cichła, góry wysyłały ciepło w czerń
wszechświata, plusk strumieni lodowcowych
powoli zamierał, na ciemne niebo wytoczył się
ogromny, milczący „compact disc” kosmosu.
Srebro natychmiast zalało lody, kamienie, skal-
ne urwiska, góry nabrały niezwykłego, ma-
gicznego wyglądu. I gdyby nie rozsądek po-
mieszany ze zmęczeniem, nie zasnąłbym tej
nocy.

Środowy przedświt. Oszukaliśmy o kwa-
drans maszyny budzące, ale chwilę po piątej
byliśmy już na nogach. Przydała się cieplejsza
odzież, bo kałuże ścięła porcja mrozu. Gdy
ubrani w czapki i rękawice gotowaliśmy śnia-
danko, poniżej przemykały w góry pierwsze
teamy cherlaków. Oni tak mają, że gdy jest na-
pisane w książce: „na szczyt wychodzi się ze
schroniska o godzinie 04.45”, to startując pięć
minut później już przeżywają stres. Nam to
nie groziło, bo rzadko trzymam się szczegóło-
wych zaleceń tego typu. Wyruszyliśmy przed
siódmą, pozostawiwszy niepotrzebny bagaż
(kuchnia, śpiwory) pod głazem. Na nogi trzeba
było ubrać plastikowe skorupy, kilka kroków
po lodzie spowodowało równie ochocze zało-
żenie raków. Jeszcze przypomniałem Kubie
jak stawiać nogi by nie uszkodzić nogawek i nie
pokaleczyć sobie łydek, jeszcze na oczy nasu-
nąłem ciemne okulary lodowcowe. O lód za-
zgrzytał metal, ruszyliśmy.

Płaski lodowiec stopniowo stromiał, na
szarej powierzchni pojawił się biały firn, wzro-
sło potencjalne zagrożenie szczelinami ukry-
tymi pod śniegiem. Przewodnicy alpejscy spo-
tykani po drodze (oczywiście już schodzący w
dół…) prowadzili swych klientów powiąza-
nych linami niczym owieczki (albo barany) na
uwięzi, co jakiś czas pokazując miejsca na lo-
dowcu, w których kiedyś tam wpadł do szcze-
liny nieostrożny turysta. Szczeliny miały
prawdę powiedziawszy po kilka decymetrów
szerokości, ale dobra opowieść przewodnicka i
tak upewniała klienta, że słusznie zrobił wy-
najmując opiekuna (za ciężkie pieniądze…).
My związaliśmy się liną dopiero w miejscu, w
którym normalni turyści pokonują szczelinę
brzeżną po drewnianej kładce, z ulgą uciekając
z lodu w teren skalny. Naszym celem było
wejście w świat prawdziwych szczelin, strom-
szego lodu, seraków i innych fenomenów lo-
dowcowych, a to wymagało opuszczenia utar-
tej ścieżki. Zaczęło się asekurowanie, ostrożne
ruchy, obserwacja wszystkiego wokoło.
Szczeliny od razu nabrały charakteru, wielkie
zielone rozpadliny ziały zimnem, wywołując
jednocześnie fale ciepła w chwili skoku nad
przepaścią lub w czasie czujnego pokonywa-
nia mostów lodowych. Nie omieszkaliśmy tro-
chę pofotografować, w nadziei na mrożące
krew w żyłach ujęcia…

I trwał ten spacer skrótem przez lód, trwał.
Kolejne szczeliny, jakieś mosty lodowe, ścian-
ki. Najwyższą część lodowca położoną na
lewo od nas zaczęło muskać słońce, co zaowo-
cowało kanonadą lecących kamieni. Byliśmy
poza ich zasięgiem, ale wrażenie i tak było ko-
losalne. Wreszcie osiągnęliśmy górną krawędź
lodu i niebawem wydostaliśmy się na poziomą
w tym miejscu grań Glocknera, pomiędzy
schroniskiem Erzh.-Johann Hűtte (3450m), a



piramidą wierzchołka. Przed nami otworzył się widok na
północne i wschodnie zbocza góry, pokryte rozległym
lodowcem Pasterze. Kuba popatrzył w kierunku szczytu
i orzekł: „jeszcze jakieś pół godziny”, a ja poprawiłem:
„półtorej”.

Po niewielkim posiłku ruszyliśmy do ataku szczyto-
wego. Szeroką granią pokrytą lodem biegła solidnie wy-
deptana ścieżka, ścieżkę wypełniała biała bryja wodno-
firnowa. Błogosławiliśmy nieprzemakalne plastiki na no-
gach. Lód stopniowo spiętrzał się, płynąca wierzchem
woda wypłukiwała kamienny szuter, większe kamienie
nabierały natychmiast prędkości. Należało uważać tym
bardziej, że nad nami byli ludzie czynnie uczestniczący
w procesie uruchamiania kamieni. Jeden z kamieni potrą-
conych przez nieostrożnego gościa miał wielkość głowy
noworodka i minął przerażonych turystów w odległości
nie przekraczającej dwóch metrów. Gdyby kogoś trafił, z
pewnością mielibyśmy sposobność obejrzeć akcję ratun-
kową w wykonaniu alpejskich goprowców…

Dotarliśmy do skał, sprawnie omijając i wyprzedza-
jąc innych. Reszta grani (było tego ze 200 metrów) była
już wyłącznie skalna, teren miał charakter lekko wspi-
naczkowy, a emocje potęgowała ekspozycja i rozległe pa-
noramy w dal i w dół. Na koniec mocno wcięta przełączka

– i szczyt. Kuba stanął obok masywnego krzyża i uniósł ręce do góry. Zapytany o powód
wyjaśnił, że chciał „dotknąć” okrągłych 3800 metrów.

Minęła właśnie trzynasta. Ta magiczna liczba wywołała wspomnienie złocistych napojów,
jakie leżą sobie w aucie i wierniej niż jakakolwiek dziewczyna czekają naszego powrotu. Pragnienie
dawało znać o sobie. Zatem nie pozostaliśmy długo na tym najwyższym szczycie bratniej Austrii.
Dla porządku zrobiliśmy pobieżną panoramkę: prześledziliśmy trasę wycieczki sprzed dwóch
dni, rozpoznaliśmy niektóre wierzchołki włoskich Dolomitów, nazwaliśmy po imieniu sąsiednią
wielką górę stanowiącą potencjalny cel naszej następnej wycieczki (Großvenediger) i ruszyliśmy
w dół. Kuba pamiętał o uwiecznieniu nas na kliszy, sobie kazał zrobić specjalny portret w chu-
steczce otrzymanej od pewnej pięknej dziewczyny… Pomyślałem, że wcale młodym romanty-
zmu nie brakuje.

Na ścianie Erzh.-Johann Hűtte widnieje tablica poświęco-
na członkom Austriackiego Klubu Wysokogórskiego, którzy
zginęli w różnych górach świata. Czytając nazwiska najwy-
bitniejszych alpinistów poczułem tchnienie historii „niepo-
trzebnych zwycięstw”, historii, w której wszak i Polacy zaj-
mują poczesne miejsca. Natomiast napis umieszczony na
drzwiach wiodących do jadalni prozaicznie acz bezwzględnie
zakazuje wchodzenia w… rakach! Wstąpiliśmy (bez raków)
na herbatkę i nie marnując czasu, sprawnie i szybko podąży-
liśmy dalej. Grań skalna, szczelina brzeżna, firny i szczeliny
pozostały za nami. Na płaskim lodzie lina wróciła do plecaka,
niebawem i raki przestały być potrzebne, bo dotarliśmy do
naszego biwaku.

Nim zawrzała woda na palniku, mieliśmy prawie zapako-
wane toboły. Bo zapadła decyzja o zejściu jeszcze dzisiaj na
dół. Nitki wysokich cirrusów na niebie wróżyły pogorszenie
pogody, więc lepiej było już następnego dnia ruszać na Vene-
digera. Solidny posiłek, ostatnie spojrzenie na to magiczne
miejsce i znowu marsz. Marsz? – gdzież tam. Zbiegaliśmy
niczym psychodeliczne kozice ścieżką stanowiącą stromy skrót do dna doliny. Godzinę później,
mijając (normalnym marszem!) najniżej położone Lucknerhűtte doznaliśmy kolejnego szoku cy-
wilizacyjnego. W świetle popołudniowego słońca dostrzegliśmy faceta wytwarzającego szczapy
drzewne dla – jak się domyśliliśmy – wyżej położonego schroniska. Ów pan wrzucał do potężne-
go kosza kawałki drewna rozłupywanie na bieżąco ELEKTRYCZNĄ SIEKIERĄ. Pod ostrze
maszyny o wyglądzie małej gilotyny podstawiał porznięte drewniane „kuloki”, toporzasty nóż
powoli zagłębiał się w drewno, które po chwili pękało wzdłuż słojów. Wypełniony kosz prawdo-
podobnie zabierał na górę helikopter… No, tak, małe plecaki, karty kredytowe, teraz jeszcze nie
wymagająca ani siły, ani dynamiki elektryczna siekiera. Gdzie te chłopy! Gdzieeee!!!

Po niespełna półtorej godzinie od opuszczenia biwaku znowu byliśmy przy aucie. Glockner,
realnie stojący za plecami i kłujący rzadsze powietrze swym malowniczym wierzchołkiem, dla nas
stawał się przeszłością. Będzie zapewne obecny w niektórych srebrnych snach, chociaż niewy-
kluczone, że kiedyś znowu zgrzytną na jego lodzie nasze raki… Tymczasem najważniejsze było
doprowadzić się znowu do ładu estetycznego i funkcjonalnego: odzyskać wygląd, stracić zapach
i w dniu następnym osiągnąć normalną sprawność fizyczną. Więc biwak w sprawdzonym miejscu,
ciepła kąpiel, kolacja, uzupełnianie płynów, sen.

Czwartkowy poranek nie był już tak pogodny. Pomarańczową półciężarówką przyjechał na
nasz plac noclegowy pracownik służby utrzymania dróg. Uprzejmie pozdrowiliśmy się, po czym
pan przystąpił do porządków. Przesypał odpady z kosza na śmieci do przywiezionego plastiko-

wego pojemnika i starannie wybrał z dna kosza
WSZYSTKO, co tam się zawieruszyło. Je-
szcze obejrzał otoczenie, pozbierał jakieś pa-
pierki, luźne kapsle, znów nas pozdrowił i od-
jechał. Kuba śledzący akcję z głębi namiotu
przeżył trzeci szok cywilizacyjny. Nie mógł
pojąć, jak to może być, że ów mężczyzna
mimo braku nadzoru wykonuje to mało presti-
żowe zajęcie starannie i dokładnie, w dodatku
jest miły i uśmiecha się do innych. Dyskutowa-
liśmy potem o kulturze pracy, tradycyjnej rze-
telności otaczanej tutaj szacunkiem i poważa-
niem, presji społecznej wywieranej na ludzi
byle jak pracujących i nie honorujących
odwiecznego porządku, streszczonego powie-
dzeniem: „Ordnung muss sein”. I o wynagro-
dzeniach za pracę, których poziom umożliwia
godne życie, na poziomie bardzo niepodob-
nym do polskiej wegetacji na piaskach pustyni.
Wnioski były mało patriotyczne.

Wyruszyliśmy bez śniadania. Zjazd do
doliny Iseltal, zakupy świeżego pieczywa w
Matrei i poszukiwanie sympatycznego przy-
drożnego parkingu przeciągnęło się trochę.
Ostatecznie za Virgen, miejscowością poło-
żoną u południowych podnóży Venedigera
rozłożyliśmy kuchnię. Pieczywo, sery, kawa z
mlekiem… Syty i zadowolony Kuba zaległ na
ławce i chyba drzemał, ja uzbrojony w okulary
rozczytywałem na mapie topografię sąsiednie-
go masywu. Plany dojrzewały, ale niebo zyski-
wało na szarości. Gdy już dobrze wiedziałem,
jak i kiedy iść, zagrzmiało i lunęło. Schronieni w
aucie modyfikowaliśmy plany. Jeśli prognoza
pogody będzie dobra, możemy wyjść jutro o
poranku i powrócić w sobotę wieczorem. Pani
w informacji turystycznej w Virgen rozwiała
nasze nadzieje mówiąc, że w najbliższych
dniach tylko poranki będą ładne, zaś popołu-
dnia i wieczory deszczowo-burzowe. Czyli
warunki sprzyjające kilkugodzinnym wyciecz-
kom, ale nie dwudniowym wyjściom na więk-
sze wysokości. Niebo skrupulatnie potwier-
dzało prognozę, południowa burza przerodziła
się w uporczywe, przelotne deszcze, góry pa-
rowały, wierzchołki utkwiły w chmurach.
Kuba powiedział, że nie ma nic przeciwko kra-
joznawstwu… Wysłaliśmy więc obowiązko-
we pocztówki, obejrzeliśmy spokojnie kościół
i interesujący cmentarz z fantazyjnymi, nie-
zwykle urozmaiconymi krzyżami nagrobny-
mi, ja przestudiowałem wszystkie uwiecznio-
ne na pomniku nazwiska bohaterów pierwszej
wojny światowej, po czym ruszyliśmy w kie-
runku Lienz. Tauryjska przygoda dobiegła
końca.

A krajoznawstwo przybrało formę
włóczęgi „by night” po Wiedniu w piątkowy
wieczór oraz zwiedzania jednego z wiedeń-
skich przybytków sztuki w sobotę. Wybrali-
śmy Muzeum Sztuki Nowoczesnej posiadają-
ce zbiory dzieł niełatwych w odbiorze, kontro-
wersyjnych, szorstkich i nawet brutalnych.
Sztuka ostatniego półwiecza nie pozostawała
obojętna na przemiany społeczne i wydarzenia
polityczne coraz mocniej zglobalizowanego
świata, a komentując ów świat posługiwała się
adekwatnym językiem przekazu. Po kilku go-
dzinach opuściliśmy czarny, bunkrowaty
gmach tej galerii, mając zamęt w głowach i pu-
stkę w żołądkach. Teraz już można było wra-
cać do domu.

Maciej, wrzesień 2003



TO BY£O

TO BÊDZIE

4 17-18.04 PolUŚ – tym razem Rajd nie wy-
padł zbyt dobrze pod względem organizacyj-
nym. Główny organizator Kiciuś z przyczyn
obiektywnych nie mógł doprowadzić organiza-
cji do końca i przyjechać na metę. Niestety nie
znalazł się również nikt, kto by go zastąpił, co
zaowocowało nieporozumieniami, brakiem ob-
sługi na mecie, zbyt późnym przygotowaniem
posiłku itp. Jedną z tras rajdowych (najlicz-
niejszą zresztą) stanowił kurs, który w ramach
tego wyjazdu odbył wycieczkę geologiczną z
Maćkiem Siudutem oraz INO ze Zbyszkiem
Sochą. Niewątpliwie z tych potknięć Rada po-
winna wyciągnąć odpowiednie wnioski, aby
uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości.
4 20.04 obejrzeliśmy bardzo ciekawe slajdy
z Mongolii i znad Bajkału autorstwa Łukasza
„Lexa” Sumy.
4 24-25.04 w CHATWEEKREM'ie – czyli
chatkowym weekendzie remontowym wzięli
udział Maciek Siudut, Daniel Węcel, Marcin
Janik, Lex oraz Marta Soszanka z trójką znajo-
mych. Prócz tego w chatce było ok. 40 gości z
PŚl i UŚ. Udało się pociąć i porąbać sporą ilość
drewna oraz wykonać ponad połowę bruku
przed chałupą.
4 8-9.05 – wyjazd kursu w skałki do Mirowa

¯ 29-30.05 RUŻA czyli Rozśpiewane Usta-
wianie ŻurawiA na Roli Staszkowej u Żab.
¯ 29-30.05 Dzień Dziecka organizowany w
Lachowicach przez Smoki i Paskudy połączo-
ny z próbą zainstalowania huśtawki przed
chatką.
¯ 5-6.06 Impreza Muzyczna w chatce w La-
chowicach.

ZAPROSZENIE W MAKOWSKI
21-23.05.2004

Grupa Klimasa i Zembalowej nie miała
szczęścia na wyjazdach w Makowski, gdyż
była już kilkakrotnie w oficjalnych planach,
lecz – bądź to z powodu pogody, bądź z braku
czasu – nie udało nam się tam dotrzeć. Dlatego,
w tym roku wyjazd rozpocznie się od tego re-
jonu.

Motywem przewodnim tegorocznego wy-
jazdu będą „Drewniane kościółki wokół Kli-
masa i Zembalowej”.

Startujemy z dol. Krzczonówki (PKS
Krzczonów n.ż.) w piątek wieczorem. Pierw-
szy nocleg w dolince przedostatniego, prawo-
brzeżnego (orograficznie) dopływu Krzczo-
nówki (okolice osiedla Spyrki).

Sobota: podejście przez oś. Cyrla na Ze-
mbalową, Krzeczów (kościółek) – Łętownia
(kościółek) – Łysa Góra – Skomielna Czarna
(kościółek) – przeł. Bez Jeża (nocleg) – zapra-
szamy szczególnie Jeża).

Niedziela: Tokarnia (kościółek) – tzw. Kal-
waria Tokarska przy czarnym szlaku na Ze-
mbalową – powrót do punktu startu.

Konieczny jak zwykle namiot lub miejsce
w namiocie, kociołek (o ile to możliwe), pro-
dukty na pieczonki (ziemniaki, cebula, kiełba-
sa, boczek, marchewka, ewent. przyprawy).

Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa.
Jacek Ginter

D£UGI WEEKEND HARNASI
Tegoroczny niezbyt długi weekend majo-

wy spędzaliśmy w różnych podgrupach i w
różnorodnych miejscach.

KURSANCI Z ¯YRAFEM I TUSI¥ szkolili
się – podobno bardzo intensywnie – w Worku
Raczańskim (Danielka, Rycerzowa, Wielka
Racza).

REDAKCJA z rodziną, Żabą, Sławkiem
Nowickim, Rafałem Grochlą (Murzynem) i
znajomą Olą K. wędrowała po Murańskiej Pla-
ninie z noclegami w schronie na Niżnej Klako-
wej oraz w namiotach na Velkiej Luce. Rejon
całkiem ładny i ciekawy, choć – jak rzekła Żaba
– nieco dla koneserów. Sporo ładnych polan,
skałki, trochę zdatnych do noclegu bacówek i
paśników, mało ludzi (nie licząc rejonu Murań-
skiego Hradu).

DAREK T. Z PASKUD¥ i dziećmi byli w
Lachowicach i odbywali spacery po okolicy.
Wg informacji Darka bruk przed chatką został
ukończony.

***
JASIU KOWALIK z rodziną był w Suchej

Rudnej w Jesionikach skąd zaliczyli jak pisze
Jasiu: „Pradziada z dziećmi po śniegu. Karlovą
Studankę, Jesenik, Grafenberg z willą Pryszni-
ca (Priessnitza), Velke Losiny z pięknym par-
kiem i termalnym kąpieliskiem, Jaskinię Na Po-
mezi, półdniową wycieczkę dookoła Suchej
Rudnej, w czasie której mój Maciek szedł cały
czas dzielnie, dźwigając w ręce kilogramowy
kamyk „bo mu się spodobał”. Jeszcze Bruntal i
Karniów. Słowem bardzo intensywnie i bardzo
interesująco.”

***
JELON z rodziną jeździła rowerami po

GOP'ie.
***

LEX spędził weekend – jak pisze na liście –
w ... kamieniołomie: "... byłem mianowicie po-
nurczyć w Svobodnych Hermanicach, pojeź-
dziłem po całkiem ładnych i sielskich okolicach
Opavy, Bruntala i Vitkova, zwiedziwszy przy
okazji całkiem nową zaporę i zalew oraz cał-
kiem stare i dość zawalone sztolnie okolicz-
nych kopalń. Generalnie rejon Bramy Moraw-
skiej całkiem fajny, lekko górkowaty i niezły
na rower jest, a i amatorzy wspinaczki znajdą
parę przyjemnych, dobrze ospitowanych ska-
łek. O amatorach mniej (lub bardziej) ryzy-
kownego moczenia się (również pod ziemią)
nie wspominając oczywiście."

***
WOJTEK SPA£A zgodnie z zapowiedzią

był w Niżnich Tatrach:

„W sobotę wyruszyłem w Niżne Tatry.
Samochód został w Jaseni powyżej wsi. Z dro-
gi w dolinie zabrali mnie Słowacy wozem i za-
wieźli aż do polovnickej chaty pod Prostred-
nym Gruniem. A że zaczęło padać, zostałem z
nimi – baranina, krowie żołądki i tego rodzaju
specjały. Z trunków był koniak, a z napoi chło-
dzących – wino. Pod wieczór przestało padać,
więc krótki wyskok na Chochulę i z powrotem,

na dalszy ciąg świętowania wejścia
Polski i Słowacji do Unii.

Niedziela już gorsza, bo trzeba
było pójść z worem w góry. Wi-
doczność na ogół ok. 20m. Na Kotli-
skach zrezygnowałem z pójścia na
Chopok i skierowałem się na Skałkę.
Tam słychać już było z daleka burzę,
która dopadła mnie na zejściu na
1700m. Nocleg w namiociku, nieco
wilgotny. W poniedziałek zejście
przez Palenicke i Strmy Vrstek do
Jaseni, w tym – przebijanie się przez
kosówkę, bo w wielu miejscach na-
wet nie widać śladu ścieżki. A że
było po deszczach, więc... przemo-

kłem bardziej niż poprzedniego dnia. Niżej, na
śniegu świeże ślady misia. Na szczęście – wła-
ściciela nie spotkałem. W Jaseni jeszcze odwie-
dziny u poznanego wcześniej Jano, oczywi-
ście, nie dałem rady wyjść bez obiadu. Na ko-
niec miły unijny akcent – wreszcie ilość prze-
wożonego przeze mnie piwa i wina nie kolido-
wała z przepisami.”

***
RADO spędzał długi weekend na krajozna-

stwie w towarzystwie swojej sympatii Kasi
oraz rodziny:

„Mieszkaliśmy w pensjonacie „Gawra” w
Zagórzu Śląskim k/Wałbrzycha, skąd urządza-
liśmy wycieczki piesze i samochodowe. W so-
botę zwiedziliśmy m.in. zamek Grodno i je-
ziorko Bystrzyckie.

W niedzielę ruszylismy w trase. Chcieli-
śmy pochodzić po Skałach Teplicko-Adrspas-
skich, później Kudowa-Zdrój, Czermna, prze-
jazd przez PN Gór Stolowych, Wambierzyce i
powrót do Gawry. Granicę przejechaliśmy na
dowodach osobistych! W Skalnym Mieście
byliśmy ok. 12, a tam jakieś 100 aut.  I to 99%
z rejestracją polską. Swojaki. Chodziliśmy z 5-
6 godz. i przeszliśmy większość szlaków, od-
poczywając chwilkę podczas przejażdżki
łódką. Potem pojechaliśmy do Kudowy. Pogo-
da się wyklarowała, słoneczko jeszcze grzało,
ale niestety nie zdążyliśmy do Kaplicy Cza-
szek – otwarte do 17:30. W Kudowie też się na
długo nie zatrzymywaliśmy, bo chcieliśmy
zdążyć na mszę do sanktuarium w Wambie-
rzycach.

W poniedziałek wracaliśmy już do Gliwic,
ale po drodze wstąpiliśmy do arboretum w
Wojsławicach. Udało nam się, bo Arboretum
otwarto 1.05. Szczegółowo opisane wszystkie
okazy, wspaniale przygotowane ścieżki, ład-
nie położone ławeczki, staw – dobre zakończe-
nie wyjazdu na długi weekend.”

Tusia i kursanci (fot. Żyraf)

Z£OTE MYŒLI
„Och, jak ja nie lubię chodzić po
górach. Bo są same podgórki” – po-
wiedziała Olga do Paskudy i Darka podczas
podejścia do chatki.
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Maj 2004 NORWEGIA WE TROJE
(część 2)

Następnego dnia pod Fauske pogoda dalej kiepska, postanawiamy jednak zerwać się wcześnie.
Tak więc już o 7:30 wyruszamy na mglisty, odludny 250-cio kilometrowy odcinek do miejscowo-
ści Skrutvik, gdzie zamierzamy zaokrętować się na prom do Svolvaer na Lofotach. W lekko pada-
jącym deszczu przyjeżdżamy na opustoszałe nadbrzeże i widzimy, że z właśnie mającego odejść
promu opuszcza się ponownie furta i ktoś intensywnie macha na nas abyśmy wjeżdżali na pokład.
Co uczyniwszy, opuszczamy auto i wsiadamy do wskazanej nam windy. Drzwi zamykają się
szybko i stajemy niepewni siebie wobec dużej tablicy rozdzielczej z opisem w języku norweskim.
Dopiero po dłuższej chwili udaje się Waldkowi wybrać kombinację klawiszy, która wysadza nas
w odpowiednim miejscu, czyli w „salonie” dla podróżnych.

Dwie godziny, które zajmuje przepłynięcie na Lofoty spędzamy jednak na pokładzie – nie
pada i nie bardzo wieje; jest dosyć przyjemnie, chociaż niestety nic nie widać poprzez mgłę.
Dopiero kiedy zaczynamy zbliżać się do Svolvaer zaczynają nam majaczyć fantastyczne kształty
gór. Po opuszczeniu promu zostawiamy auto w centrum miejscowości i szybko udajemy się do
księgarni po mapę (1: 100 tys.). Gdy ponownie wychodzimy na ulicę, lekko przeziera już błękitek
na niebie. Jedziemy więc za Kabelvag, na plażę na zachodnim wybrzeżu wyspy Austvagoya
zwaną Rorvika. Tam, w coraz wyraźniej objawiającej się lampie gotujemy obiadek (jest 15-ta) i
wysyłamy SMSy. Gdy już z nieba znikają wszystkie chmury, a plaża chowa się pod wodą
przypływu, z pomocą mapy wybieramy możliwy do osiągnięcia jeszcze tego wieczoru szczyt na
Lofotach. Wybór pada na samotny wierzchołek Hoven (368 m npm) na wyspie Gimsoa, wkoło
otoczony płaskimi łąkami. Nieopodal pola golfowego zostawiamy auto i wąską, podobno znako-
waną ścieżką w półtorej godziny wchodzimy na szczyt. Tutaj podziwiamy widoki na ośnieżone
szczyty rejonu Trolltinden na wyspie Austvagoy, na Weseralen, oraz na zachód – góry wyspy
Vestvagoy. Na wierzchołku spędzamy sporo czasu robiąc zdjęcia i ciesząc się, póki co, z pogody.
Potem schodzimy do auta. Jako że świeci jeszcze słońce, a pora nie jest zbyt późna (koło 20-tej)

XX BESKID MAKOWSKI
21-23.05.2004

Jubileusze obrodziły tego roku. Po setce
Mammuthusa przyszła kolej na 20-ty wyjazd
w Beskid Makowski. Tym razem było jednak
skromnie i bez pompy, choć ... pompę mieli-
śmy co jakiś czas z nieba. Mimo nieciekawych
prognoz, na wyjazd zapowiadało się ok. 30
osób. Pogoda nieco osłabiła jednak chęci i w
rezultacie frekwencja wyniosła 22 osoby.

Rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór, kie-
dy to ekipy z 2 samochodów – Śliwka z Żyra-
fem i Tusią oraz znajomymi Jolą i Magdą oraz
Redakcji z Jolą, Olą oraz Jelonem i Maćkiem
spotkały się w Karczmie Zbójnickiej w
Krzczonowie. Już po zmroku wyruszyliśmy
na poszukiwanie bezimiennej dolinki, w której
planowany był nocleg. Po nocy nie było to
łatwe więc poszliśmy napotkaną ścieżką do
góry. Po ok. 15 min. uznaliśmy, że tu możemy
zabiwakować. Ekipa Prezesa długo stawiała
swój potężny 6 osobowy namiot. Redakcja za-
brała się natomiast za próbę rozpalenia ogni-
ska, mimo iż wszystko dookoła było mokre po
wieczornej ulewie.

Gdy ognisko zapłonęło, zadzwonił „Mu-
rzyn”, który z Olą i Grześkiem dojechał wła-
śnie PKS’em do Krzczonowa. Wytłumaczenie
gdzie jesteśmy nie było całkiem proste, zwła-
szcza, że sami nie byliśmy pewni gdzie jeste-
śmy. Po pół godzinie Murzyn zadzwonił po-
nownie twierdząc, że doszli do stacji benzyno-
wej (a więc stanowczo za daleko). Nastąpiły
ponowne tłumaczenia i dalsze oczekiwanie. W
końcu postanowiłem wyjść im naprzeciw.
Gdy doszedłem do mostku na Krzczonówce
zadzwoniłem do Murzyna, a po chwili zoba-
czyłem światła ich latarek.

Na pamiątkę poszukiwań miejsca piątko-
wego noclegu, postanowiłem nadać naszej bez-
imiennej dolince, w której w końcu nie zanoco-
waliśmy nazwę „Dolina bez Murzyna”.

Całą noc lało. Ranek nie był lepszy i oba-
wiałem się nawet czy uda nam się zwinąć bi-
wak i wyruszyć. Na szczęście ok. 10 deszcz
ustał. Koło południa zeszliśmy na dół, gdzie
dołączyły do nas kursantka Gosia i Rysianka
Ania M. Okazało się, że wejście do naszej do-
linki prowadziło wprost korytem potoku i stąd
wieczorne trudności ze znalezieniem drogi.
Dość błotnistą drogą przemierzyliśmy dolinę i
dotarliśmy do przysiółka Cyrla. Po drodze
dwa razy zgubił nam się kolega Grześ, ale Mu-
rzyn zapewnił nas, że on tak ma.

Pogoda polepszyła się i zaczęło nawet wychodzić słońce. Tymczasem zaczęły napływać
wieści ze świata. Radek pozdrawiał nas z obsługi w Lachowicach, Żaby zamierzały wyruszyć na
spotkanie z nami z Roli, gdzie ponoć sypał śnieg, Maciek Siudut i kursantka Karolina minęli

właśnie bramki na autostradzie.
My natomiast rozpoczęliśmy niezwykle strome podejście

na grzbiet Klimasa i Zębalowej. Ponieważ zrobiło się późno po-
stanowiłem zrezygnować z kościółka w Krzeczowie i zejść pro-
sto do Łętowni. Podczas zejścia dostałem kolejny telefon – tym
razem od Jurka Kotyni z córką Zosią. Okazało się, że pokonali
oni całą trasę, zaliczając również Krzeczów i właśnie ruszyli z
Łętowni w dalszą drogę. Dowiedziawszy się, że jesteśmy za
nimi zawrócili do Łętowni. Tam spotkaliśmy się też z Maćkiem
i Karoliną. Po obejrzeniu kościółka wstąpiliśmy do baru na her-
batę, kawę itp. Maciek zakupił też 5 butelek „Harnasia” otrzy-

mując w prezencie metalowy otwieracz w postaci figurki Harnasia. Po wyjściu z baru spotkaliśmy
Żaby, które zamierzały Samurajem dojechać na samo miejsce noclegu.

W wieczornych promieniach słońca, ruszyliśmy na grzbiet Łysej Góry. Po drodze w malow-
niczo położonym gospodarstwie dostaliśmy ziemniaki na pieczonki, a potem zaczęliśmy zejście
zielonym szlakiem do Skomielnej Czarnej. Tu nadeszły kolejne sms’owe pozdrowienia – od Jeży
oraz Bystrych. Rejon Łysej i Stołowej Góry okazał się w ogóle bardzo widokowy i malowniczy.

W Skomielnej byliśmy ok. 2000. W murowanym, średnio ciekawym kościele znajduje się
bardzo cenny i ciekawy obraz Matki Boskiej z Kołomyi będący jedną z pierwszych kopii obrazu
jasnogórskiego. Nam udało się jedynie rzucić na niego okiem przez drzwi kościoła.

Pozostało nam ostatnie, krótkie podejście na przeł. Bez Jeża pod Kokorzykiem. Gdy o
zmierzchu doszliśmy na miejsce, Żaby czekały już na nas z ogniskiem i herbatą. Po rozbiciu
namiotów nastąpiły prace nad pieczonkami. A gdy pieczonki warzyły
się już nad ogniem rozegrany został tradycyjny konkurs. Tym razem
ekipa podzielona została na drużyny „Młodzieży”, „Starych Bab (SB)” i
„Chór wujów (CHW)”. Pojedynek był wyrównany i w rezultacie wszy-
scy zasłużyli na nagrody w postaci słodkości i znaczków rajdowych.
Pieczonki dochodziły długo, lecz okazały się bardzo dobre.

A rano powitało nas błękitne niebo i słońce. Jednak już w trakcie
śniadania, na które prócz kanapek postanowiono z resztek produktów
ugotować kartoflankę, zaczęło padać, a potem sypać gradem i śniegiem.
A potem znów wyszło słońce i tak było na zmianę niemal przez całą
niedzielę.

Zeszliśmy do Tokarni gdzie obejrzeliśmy kościółek oraz postępującą
budowę nowego potężnego kościoła, przytłaczającego swą bryłą i blisko-
ścią położenia stary, zabytkowy kościółek. Pisałem już o tym rok temu, teraz moje negatywne
odczucia potwierdzili pozostali uczestnicy wyjazdu.

Dalszy plany polegały na ześrodkowaniu samochodów w Tokarni – ekipa czekała w tym
czasie w sympatycznej i ciekawie urządzonej knajpce – kawiarni. Potem chcieliśmy jeszcze bez
plecaków obejrzeć tzw. Kalwarię Tokarską – wykonaną przez miejscowego rzeźbiarza Józefa
Wronę na stokach Chobociej Góry. Część kaplic i figur (szczególnie te wykonane z drewna) była
ciekawa, część (zwłaszcza te z gipsu) nieco nas zawiodła – jakby były innego autorstwa.

Ostatnim punktem programu była pizza w znanej z ubiegłego roku pizzerii w Pcimiu.
W wyjeździe uczestniczyli: Jacek Ginter, Jola i Ola Ginter, Basia i Maciek Zygmańscy,

Marcin „Żyraf” Kostempski, Justyna „Tusia” Lasota, Michał „Śliwek” Węgierek, Marta i Jola,
Ola Kozioł, Rafał „Murzyn” Grochla, Grzegorz, Gosia, Ania Mataczyńska, Maciek Siudut, Karo-
lina Szołtys, Jurek i Zosia Kotynia, Marta, Waldek i Agatka Kubiczek.
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TO BY£O
4 18.05 - tym razem zebranie odbyło się w
luźnej atmosferze w gliwickiej Gazdówce.
4 21-23.05 Beskid Makowski
4 29-30.05 RUŻA czyli Rozśpiewane Usta-
wianie ŻurawiA na Roli Staszkowej u Żab.
Prócz gospodarzy byli: Buźki, Rakety, Jeże,
Paskudy, MSiudut, Łysy i Bystry. Żuraw po-
noć stoi.

idziemy jeszcze na dwugodzinną wycieczkę brzegiem morza Norweskiego, gdzie zbieramy muszle
i obserwujemy graczy w golfa.

Około 22:30 uznaliśmy, że warto byłoby znaleźć miejsce na biwak i podeszliśmy trochę
ścieżką spowrotem w stronę Hovenu i na małym wypłaszczeniu, z widokiem na zmierzające ku
horyzontowi słońce, około 24-tej poszliśmy spać, kończąc ten wyjątkowo bogaty w wydarzenia
dzień.

Rano, koło 8-mej szybko zwinęliśmy się i zdążyliśmy wrócić do samochodu, gdy limit pogody
wyczerpał się, tzn. lunęło. Pojechaliśmy więc na następną wyspę Vestvagoy kierując się na Lek-
nes, znane z tego, że jest tam jedyne na Lofotach lotnisko. Po drodze, przemykając pomiędzy
zlewami, obejrzeliśmy „od tyłu”, tzn. bez biletu, zrekonstruowany 89-cio metrowy dom wodza
wikingów w Borg. Następnie tunelem przejechaliśmy na kolejną wyspę Flakstadoya, gdzie około
14-tej rozgościliśmy się na plaży Ramberg. Spędziliśmy tam miło ze dwie godziny obserwując
komercyjne kajakarstwo na Lofotach. I znowu wypogodziło się; przejechaliśmy na ostatnią już
dostępną mostem wyspę – Moskenesoy – najbardziej zarazem górzystą i „tropikalną” w krajobra-
zie. Pośród stromych, zielonych gór, otoczonych fiordami i jeziorami, cudne wioski rybackie
Hamnoy, Reine. Ale oczekiwanych nieprzebranych ilości dorsza nie widać. Parę suchych sztokfi-
szy na użytek turystów i tyle. A dawniej mnóstwo ich wysyłano m.in. do Portugalii. Bo Norwe-
gowie podobno jadają tylko dorszowe języki. A głowy eksportują do Afryki gdzie gotowane z
orzeszkami ziemnymi i chili stanowią potrawę narodową...

Dojeżdżamy do mitycznej miejscowości Å. Cisza. Nieliczni turyści snują się po uśpionej
wiosce będącej podobno muzeum rybactwa. My czynimy to samo, a potem pakujemy plecaki
gdyż postanawiamy wreszcie udać się wcześniej na biwak. Planujemy rozbić się nad jeziorem
Ågvatnet, wzdłuż brzegu którego biegnie zaznaczona na mapie ścieżka – jedna z nielicznych takich
na Moskenesoy. Waldek planuje nawet wyskoczenie wieczorkiem na pobliską przełęcz...

Szybko jednak okazało się, że lofocka natura skorygowała nasze plany. Przez ponad godzinę
szliśmy wąską ścieżką wydeptaną do skały na stromych wygładach zawieszonych nad taflą
jeziora. Mało gdzie było dogodne miejsce do zdjęcia plecaka, a co dopiero do postawienia namiotu.
Dopiero na drugim końcu jeziora (osiągalnym łódką w 10 minut, a dla nas jeszcze pewnie po drugiej
godzinie marszu) rysowały się jakieś możliwości. Wysoko w górze, ponad stromym zboczem
porośniętym bażynami zawieszona była niedoszła Waldkowa przełęcz, a wkoło szpiczaste wul-
kaniczne szczyty. Niedaleko stąd znajduje się najwyższy wierzchołek na wyspie – Hermansdal-
tinden 1020 m.

Ostatecznie zawróciliśmy jak niepyszni i po ponadgodzinnym marszu rozbiliśmy namiot w
jarzębinowym lasku nad tym samym jeziorem około 10 minut od auta, w towarzystwie dwóch
innych namiotów. Wieczorem (24-ta) zrobiliśmy jeszcze wyjście na pobliską bulę, aby zrobić parę
zdjęć. A rano szybkie zbiegnięcie do auta, tradycyjnie na 5 minut przed oberwaniem chmury, które
przeczekaliśmy robiąc śniadanie, a potem udając się na poszukiwanie „znakowanej” ścieżki do
Cabiny Mukebu – tamtejszego samoobsługowego schroniska.

Koło południa przejaśniło się i szybko wyruszamy w drogę. Dolina trochę tatrzańska, ale
bardziej wąska, nad stawami skały, w krzakach (karłowata brzoza) stoją nieliczne hytte – norwe-
skie dacze. Potem ścieżka robi się bardzo stroma i obła. Podchodzimy 500 m wyżej na mały
szczycik Djupfjordkeia i ogarnia nas mgła. Spotykamy dużego ptaka z młodymi, potem grupę
turystów z panią przewodnik, potem zaczyna lekko padać i wreszcie dochodzimy do Cabiny.
Norwegowie zapraszają nas do środka – chociaż nie opłaciliśmy „one-day-visit” a 20 NOK.

Wnętrze jak w samoobsługowych schroniskach alpejskich. Grzejemy się, jemy, potem wyru-
szamy w drogę powrotną. Nawet przestaje padać, ale z mgły wychodzimy dopiero po zejściu nad
najniższe jezioro Stuvdalsvatnet.

Mamy znowu szczęście. Wpadamy do auta tuż przed kolejną dłuższą zlewą. Przeczekujemy,
gotujemy (jest 20-ta) i gdy wypogadza się trochę idziemy do jarzębinowego lasku na biwak.

Kolejnego dnia (czwartek) niestety jest brzydko i nie wychodzimy w góry, tylko objeżdżamy
wyspę Vestvagoy i po 13-tej odpływamy promem do Skrutviku. Kołysze nieźle. Z kabiny raz
widać niebo, a raz morze. Większość pasażerów leży na fotelach, my stoimy na dziobie i uciekamy
przed falami od czasu do czasu przelewającymi się przez pokład – jedna mnie dopada.

Ze Skrutviku, przy fatalnej pogodzie wyjeżdżamy na południe. Mamy w planie zajrzenie do
Parku Narodowego Rago w niedalekiej odległości od Fauske. Zjeżdżamy więc w boczną drogę do
osady Lakshola, gdzie znajduje się ostatni parking w dolinie. Zastajemy tam jedynie Czecha, który

TO BÊDZIE
¯ 5-6.06 Impreza Muzyczna w chatce w La-
chowicach z udziałem sporej części dawnego
zespołu „Elekt” połączona z urodzinami Pa-
skudy.
¯ 5.06 Przemek „Kiciuś” Wiktorczyk zmie-
nia stan cywilny.
¯ 19.06 Związek małżeński zawiera w pełni
Harnasiowa para – Marcin „Żyraf” Kostemp-
ski i Justyna „Tusia” Lasota.
¯ 18-20.06 Ciekawa impreza odbędzie się na
Krawculi. Będzie to drugie już „Wierchowe
Granie i Górolskie Śpiewanie”.
¯ 19-20.06 Jarmark Świętojański w Lancko-
ronie

BLACHOWANI 2004 cz. 1
Maciej Grabowski - blacha 321
Nazywam się Maciej Grabowski i napiszę dlaczego

właściwie znalazłem się w Kole. Pierwszy raz góry zoba-
czyłem dawno temu, kiedy to jeździłem na wakacje z rodzi-
cami. Wtedy jednak piesze wycieczki wcale mi się nie
podobały. Zamiast chodzić, wolałem siedzieć nad rzeką i
godzinami brodzić po pas w wodzie, co sprawiało mi dużo
większą frajdę. Z czasem jednak chodzenie w góry podoba-
ło mi się coraz bardziej i bardziej. Aż kiedy pierwszy raz
pojechaliśmy z przyjaciółmi, z namiotem, sami, stwierdzi-
łem, że właśnie to lubię. Tylko, że znajomych w góry wy-
ciągnąć wcale nie było łatwo.

Postanowiłem więc zapisać się na kurs i znaleźć sobie
ekipę, z którą mógłbym jeździć dużo częściej, a przy okazji
nauczyć się czegoś więcej o naszych górach. Tak też zrobi-
łem i udało się – jestem przewodnikiem, a w góry jeżdżę jak
tylko mam czas. Tak więc teraz turystyka jest moją pasją.
Jednak nie tylko ona, narty i wspinaczka (rekreacyjna) podobają mi się niezmiennie i również  od
dawna. Jeśli chodzi o moje codzienne zajęcia, to studiuję automatykę w Gliwicach, więc na kurs
miałem blisko.

Dolina rzeki Rago (fot. W.Kubiczek)

właśnie zszedł z gór i wykręca wodę ze spodni
oraz innych części garderoby. Jest tak kiepsko,
że postanawiamy chwilowo zrealizować plan
B, tzn. podjechać w stronę miasta Bodo, aby
rano o 9-tej mieć możność obserwacji maksi-
mum przypływu pod mostem w Saltstraumen.
Śpimy więc nieopodal drogi, rozbiwszy się,
już tradycyjnie przede 24-tą. Miejsce nie jest
śliczne, ale za to rano jest lampa i o 8-mej wy-
ruszamy na punkt widokowy pod mostem,
gdzie woda z morza jak górska rzeka wpada
przez wąskie gardło do olbrzymiego zbiornika
jakim jest Skjedsdalfjord. Widać wiry, w
których stateczek z turystami kręci się wkoło.
O 9:30 kończymy obserwacje, robimy śniada-
nie no i wracamy do Lakshoa, aby jednak obej-
rzeć park Rago. I nie żałujemy! Najpierw
oczom naszym ukazuje się szmaragdowo-zie-
lona rzeka, a dalej krajobrazy „alaskańskie”
(tak je sobie wyobrażamy, w każdym razie).
Na dnie doliny, ze skalistym progiem, z ka-
miennymi „wannami”, podmokłe łąki z chodni-
kami z desek, a wkoło parkowo rosnące sosny
i dalekie widoki na skaliste lecz wygładzone
przez lodowiec grzbiety. No i dwa wodospa-
dy, które podziwiamy już w drodze powrot-
nej. Cały czas towarzyszy nam pełne słońce.
Do auta wracamy o 21-szej. Robimy obiad (!)i
koło 22-giej udajemy się w dalszą drogę na po-
łudnie, aby rozłożyć biwak już daleko za Fau-
ske, a tuż przed kręgiem polarnym. Tym razem
jest to parking daleko od szosy w sosnowym
lasku rosnącym na wygładach lodowcowych.

Marta „Żaba”Kubiczek
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Czerwiec 2004

W GÓRACH KORSYKI
Magda Wróbel

W czerwcu 2000r. wybraliśmy się na letnie
wakacje na ciepłą wyspę należącą do Francji –
Korsykę. Z włoskiego Livorno, leżącego na
południe od Pizy, słynnej z krzywej wieży,
przepłynęliśmy promem do Bastii na pn.-
wsch. Korsyki. Przeprawa zajęła nam około 4
godz. Na miejscu od razu zaopatrzyliśmy się w
mapy oraz przewodnik, które w Polsce były
nie do zdobycia. W zakupionym przewodniku
w wersji angielskiej „The rough guide to Corsi-
ca” (autor: Dawid Abram), można było odna-
leźć skrócone opisy wyjść na ważniejsze
szczyty górskie na wyspie, położone prawie
wszystkie poza szlakami turystycznymi. Te
informacje były dla nas istotne, ponieważ
większą część czasu spędzonego na wyspie
chcieliśmy poświęcić wędrówkom górskim.

Po przyjeździe na Korsykę odwiedziliśmy
północną część wyspy, zobaczyliśmy kilka
ładnych miejsc, (m.in. dziką plażę, na której
pasły się krowy), oraz odpoczęliśmy po
podróży, pławiąc się w ciepłym morzu.

Działalność górską rozpoczęliśmy od naj-
wyższego szczytu Korsyki – Monte Cinto
(2706 m). Masyw Cinto znajduje się niedaleko
Corte, miasteczka leżącego na wzgórzu w sa-
mym centrum wyspy, będącego stolicą Korsy-
ki w czasach jej niepodległości. Punktem wy-
padowym w ten rejon jest Haut Asco (schroni-
sko Asco), do którego dotarliśmy samocho-
dem, malowniczą górską drogą, wijącą się po
zboczach głębokiego skalnego wąwozu rzeki
Asco (Gorges de l’ Asco). Przy schronisku
spakowaliśmy plecaki na 3-dniowy pobyt w
górach i wyruszyliśmy w stronę Monte Cinto.
Poruszaliśmy się początkowo szlakiem, wśród
pięknych okazów sosen o obwodzie sięgają-
cym często do 5-6 m. Chcąc udać się na szczyt
przez przełęcz Punta Minuta i dalej granią na
Monte Cinto, opuściliśmy znakowaną ścieżkę.
Gdy przybliżyliśmy się do końcowego podej-
ścia pod przełęcz i zobaczyliśmy, że wyjście
jest strome i mocno zaśnieżone, (nie mieliśmy
ze sobą raków, ani czekana – nie wzięliśmy
sprzętu na ciepłą wyspę), postanowiliśmy
zmienić wariant wejścia na szczyt. Wcześniej
zaliczyliśmy biwak nad pięknie położonym
stawem, nad którym kwitło mnóstwo fioleto-
wych tłustoszy, (staw nie był zaznaczony na

mapie, więc się go nie spodziewaliśmy). Wróciliśmy z powrotem do
szlaku, prowadzącego do schroniska Tighiettu, przechodzącego przez
grań w rejonie Cinto w miejscu, w którym można było odnaleźć odbi-
cie na wierzchołek, oznakowane za pomocą czerwonych kropek. Po
drodze napotkaliśmy wśród skał okazałą kępę orlików o dużych ja-
snoniebieskich kwiatach, innych niż spotykane przez nas w górach na
Słowacji. Ten gatunek orlika jest jednym z endemitów, występują-
cych w górach Korsyki. W okolicy szlaku na tarasie poniżej grani
rozbiliśmy namiot, aby wczesnym rankiem udać się na Monte Cinto.
Wschód słońca oglądany na tym biwaku, był wyjątkowo piękny. Wi-
doczne przed nami strzeliste granitowe szczyty, których kolor był
rudo-pomarańczowy, przybrały kolor czerwony. Wczesnym ran-
kiem widoczność była bardzo ostra. Po zwinięciu namiotu, wyruszy-
liśmy w stronę grani, a później odbiliśmy na szczyt. Szliśmy w ład-
nym terenie skalnym, dość litym, ale skala trudności nie przekraczała
0+. Po wyjściu na szczyt podziwialiśmy rozległą panoramę. Stąd
ujrzeliśmy nasz następny cel, położony bardziej na południe – Ma-
syw Monte Rotondo. (2622 m). W oddali można było wypatrzeć
wybrzeże. Podczas zejścia w doliny dwa razy zmieniła się pogoda:
najpierw zastał nas mocny zimny deszcz, a wieczorem, gdy zeszli-
śmy niżej w dolinę, znów było ciepło i słonecznie. Wróciliśmy do
samochodu i przejechaliśmy do doliny Restonica, gdzie spędziliśmy
następną noc. Spaliśmy na leśnym campingu, położonym w dolinie
przy głośno szumiącej wodzie rzeki Restonica. Rano podjechaliśmy
w głąb doliny, skąd wyruszyliśmy znów na parę dni w góry.

Naszym głównym celem był szczyt Monte Rotondo. Okolica do-
liny Restonica była bardzo malownicza, głównie ze względu na dużą
ilość jezior w tym rejonie. Nad pierwszym z nich – Lac de Melo
zauważyliśmy osobnika łowiącego ryby. Na szlaku, prowadzącym w

górne piętro doliny, były zainstalowane ubezpieczenia. Szlak dochodził do grani głównej, z której
odbiliśmy w kierunku szczytu Monte Rotondo. Nad małym stawem, nieco poniżej grani zaliczy-
liśmy biwak. Była to najzimniejsza noc, spędzona na wyspie, o czym przekonaliśmy się dopiero
nad ranem, widząc oszroniony namiot. Na ten biwak wynieśliśmy butelkę czerwonego wina, aby
uczcić naszą drugą rocznicę ślubu w dniu 13 czerwca. Na szczyt Monte Rotondo postanowiliśmy
podejść od jeziora Bellebone, znajdującego się na wysokości ok. 2300 m. Nad jeziorem pozostało
jeszcze sporo śniegu, na wodzie leżała duża kra. Wypatrzyliśmy wariant, którym powinno udać
się zdobyć szczyt i udaliśmy się w jego stronę. Podstawowe wejście na Monte Rotondo znajduje
się po przeciwnej stronie, droga prowadzi z niższej części doliny Restonica przez jezioro Orien-
talne, skąd za kopczykami można dotrzeć na wierzchołek, (tym wariantem zdobyliśmy szczyt w
czerwcu 2003 roku ). Od jeziora Bellebone poruszaliśmy się w górę na zasadzie, aby nie wpako-
wać się w zbyt duże trudności skalne. W okolicy wierzchołka, na grani zobaczyliśmy metalowy
biwak z książką do wpisania się. W bardzo podobnym obiekcie kilka lat temu zaliczyliśmy nie
planowany nocleg. Było to pod szczytem Antelao w Dolomitach, którego nazwę tłumaczyliśmy
na język polski jako: „Ale lało”. W dniu zdobycia szczytu Monte Rotondo, pogoda po południu,
jak pod Antelao, zmieniła się na burzową i mokrą, ale my zdążyliśmy przemieścić się w inny rejon,
(w okolice głównego szlaku o nazwie GR 20, poprowadzonego wzdłuż całych gór Korsyki, znako-
wanego na biało-czerwono), gdzie zmuszeni byliśmy schronić się przed nawałnicą pod swoim
namiotem, z braku jakiegokolwiek innego schronienia w okolicy. W tym miejscu spędziliśmy noc.
Rano, jak każdego dnia pobytu w górach Korsyki,
pogoda była bezchmurna. Pokręciliśmy się trochę
w rejonie szlaku GR 20, poznając dość ciekawy
odcinek szlaku, poprowadzony wąską widokową
granią, wyposażoną w ubezpieczenia. Odbiliśmy
ze szlaku, aby wejść na szczyt o nazwie Puntu a
Porte, gdzie wpuściliśmy się w niełatwe płyty
skalne, przez co wejście sprawiło mi nieco kłopo-
tu. Na szczycie kwitły całe kępy rogownicy al-
pejskiej, które wykorzystywały każdą szczelinę
w litych skałach. Zeszliśmy do szlaku o wiele
łatwiejszym wariantem. Wracając w dolinę,
podziwialiśmy pięknie położony wśród ścian
skalnych staw Lac de Capitellu, później znany
już z drogi wejściowej Lac de Melo. Po tej wy-
cieczce udaliśmy się na odpoczynek na zachodnie
wybrzeże wyspy, gdzie Park Narodowy Korsy-
ki dochodzi do brzegu morza. Zatrzymaliśmy się
na kilka dni w miejscowości Porto. Na odcinku
wybrzeża, pomiędzy miasteczkiem Piana a Porto
znajdują się słynne Les Calanches – piękne formy
skalne z pomarańczowego granitu, wśród których
poprowadzona jest droga. Droga pnie się po zbo-
czach górskich, jest bardzo widokowa. Les Calan-
ches znajduje się na liście światowego dziedzic-
twa przyrody i cieszy się dużą popularnością. Z
Porto, które było dobrym punktem wypado-
wym, realizowaliśmy jednodniowe wypady. Wę-
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Pierwszy biwak pod Monte Cinto



TO BY£O
4 29-30.05 odbyła się łączona autokarówka
kursów SKPB i SKPG. Stawiło się na nią 8
kursantów skpb i 7 skpg. Po Cieszynie opro-
wadzał Daniel Wadowski. W Wiśle odbył się
wykład z etnografii. Potem nastąpiło zwiedza-
nie Wisły, Ustronia i dojazd przez Górki Wlk.,
Stare Bielsko, Łodygowice do Żywca. Nocleg
w PTSM, a rano zwiedzanie Żywca i kolejno:
Gilowice, Rychwałd, następnie Ślemień, Su-
cha, Gorzeń, Kalwaria i Wadowice.
4 5-6.06 W chatce w Lachowicach odbyła się
Impreza Muzyczna z udziałem sporej części
dawnego zespołu „Elekt”. Chwilami grało jed-
nocześnie 6 gitar (i to zestrojonych). Był też
„paskudny” tort urodzinowy. Po imprezie
Łysy z Kasią i Buźką wybrali się na Lachów i
zabezpieczyli wstępnie bacówkę - m.in. napra-
wili drzwi, okap i ściany. Z braku materiałów
zabezpieczanie będzie kontynuowane.
4 Odbyły się spotkania przedobozowe,
które zgromadziły część przyszłych uczestni-
ków naszych obozów wakacyjnych.
4 Mniej więcej w podobnym czasie ukazały
się przewodniki „Słowacja” wydawnictwa
„Bezdroża”, gdzie jednym z autorów  jest Bar-
tek Cisowski (aktualnie pracujący w tym wy-
dawnictwie) oraz „Słowacja” wydawnictwa
„Pascal” mocno przeredagowana i rozszerzona
w porównaniu z poprzednim wydaniem, gdzie
Basia Zygmańska jest autorką opisów szlaków
górskich.

BLACHOWANI 2004 cz. 2
Micha³ „Œliwek” Wêgierek - blacha 322

Kiedyś mi ktoś powiedział, żebym pojechał w góry
na rajd. Było to w wyjątkowo mokry, marcowy wee-
kend. Potraktowałem ten wyjazd, jak pewną przygodę i
przyrzekłem sobie, że w taką pogodę już nigdy, nigdzie
się nie wybiorę. Parę miesięcy później ktoś inny stwier-
dził, że jest następny rajd, a tak w ogóle, to oni robią
kursy na przewodników. Przewodnik ? To jest coś !
Więc przyszedłem na kurs. I widać, jak to się skończy-
ło...

Podobno na przewodnika nadają się ludzie, którzy
lubią mówić. W moim przypadku to niekoniecznie się
sprawdza, ponieważ gadam ZA dużo, na dodatek często
bez sensu – należy więc traktować to nieco z dystansem.
Mimo wszystko ważne są chęci, prawda ? ;-)

Co poza górołażeniem ? Zawodowo jestem studen-
tem Jedynego Słusznego Wydziału Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki Pol.Śl. Chytry plan zakłada zakoń-
czenie za jakiś rok. Mam taką cichą nadzieję, że dzięki zamiłowaniu do gór i turystyki nie będę
przypominał medialnego wizerunku informatyka. Zdecydowanie za dużo gadam...

drowaliśmy szlakiem wzdłuż wybrzeża, kąpiąc się w mijanych po drodze zatokach, aby zobaczyć
zatokę Girolata z cytadelą i portem. Było to malownicze miejsce, które z lądu dostępne jest tylko
na piechotę, (około 3 godziny w jedną stronę). Wybraliśmy się też do wąwozu o nazwie Spelunca,
w którym pokręciliśmy się poza szlakiem, pływając w zimnej wodzie górskiej rzeki. W rejonie
wąwozu rosło dużo drzew kasztanowych, które były w porze kwitnienia.

Po opuszczeniu zachodniego wy-
brzeża udaliśmy się znowu w głąb gór.
Naszym celem był szczyt, który obser-
wowaliśmy już na poprzednich wyciecz-
kach górskich – Paglia Orba (2565 m).
Szczyt wydawał się bardzo strzelisty i
niedostępny. Wyjechaliśmy na naj-
wyższą przełęcz na Korsyce – Col de
Vergio (1484m), na której pasły się pół-
dzikie łaciate świnki. Na dwudniową wy-
cieczkę w góry zabraliśmy linę, ponieważ
z opisu wynikało, że wejście na Paglię
Orbę jest trudniejsze od pozostałych
szczytów, które zaliczyliśmy. Okolica,
którą podchodziliśmy do góry, była po-
rośnięta żółtymi krzewinkami o kwiatach podobnych do naszego żarnowca. Wszędzie było bar-
dzo żółto. Nocleg zaplanowaliśmy przy prymitywnym schronisku Cituttulu di i Mori w miejscu,
przeznaczonym na biwak. Było to jedyne płaskie miejsce w tym rejonie. Za biwak przy schroni-
sku zapłaciliśmy symboliczną opłatę. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy na szczyt. Wejście na
wierzchołek było strome i skaliste, lecz trudności (przynajmniej przy suchej skale) nie były
wystarczające na wyciągnięcie liny, noszonej w plecaku. Szczyt był płaski jak stół, podcięty z
każdej strony. Panoramki wokoło były ciekawe, choć widoczność nie była rewelacyjna. W drodze
powrotnej podeszliśmy jeszcze do olbrzymiego okna (na wylot) w sąsiednim szczycie Capu
Tofanatu. Przebywanie wewnątrz okna wywarło na nas duże wrażenie.

Trzeba było już schodzić w doliny i pożegnać się z górami Korsyki. Po zejściu tą samą drogą
do przełęczy ze świnkami, musieliśmy kierować się w stronę Bastii, skąd płynęliśmy do Włoch.

Magda Wróbel

TO BÊDZIE
¯ zebrania wakacyjne odbędą się 20 lipca i 10
sierpnia.
¯ na razie nadal nic niewiadomo o ERG-u,
krażą jedynie pogłoski, że ... będzie.

KOLEJNY D£UGI WEEKEND
W czasie „długiego weekendu” byłam z Jolą Wolińską i z moim Maćkiem w Białych Karpatach.

Góry ładne i zupełnie puste. Szłyśmy  trasą Puchov – Lednica (nocleg u przypadkowych mie-
szkańców, nie chcieli w ogóle pieniędzy), rano zwiedzanie Lednickiego Hradu (20 m drabina i
schody wykute w skale), potem trasa – Cerveny Kamen – Vrsatske Podhradie (mnóstwo po-
przewracanych drzew na szlaku), nocleg za 150 Sk w luksusowych warunkach. W sobotę rano
zwiedzanie Hradu Vrsatec i wejście na lekko na najwyższy szczyt – Chmielową. Potem Trenczan-
skie Teplice i Trenczyn. W Trenczanskich Teplicach odbywał się akurat zlot starych samochodów
z całego świata.  Ogółem było ok. 100 pojazdów, najstarsze z roku 1915 (drewniane).

Vrsatske Bradla są imponujące, poza tym piękne Lednicke Skaly (Tatra, Matra i Fatra, wyglą-
dające zupełnie jak godło Słowacji) i Cerveny Kamen - z 60 m czerwonej, pionowej, gładkiej ściany.

Basia Zygmańska
Ja pojechałem samotnie w Góry Świętokrzyskie. Zajechałem do Nowej Słupi i ruszyłem na

Święty Krzyż. Zwiedziłem klasztor i poszedłem przez Łysogóry na Łysicę, a wieczorem zsze-
dłem do Świętej Katarzyny. Rozbiłem namiot za wsią, pod lasem. W sobotę rano obudziło mnie
bębnienie deszczu o namiot. Pogoda była paskudna, co chwilę żabami prało (przepraszam Paskudę
i Żabę!). Pierwszym autobusem pojechałem do Kielc, a stamtąd do domu.

Kajetan.
My byliśmy sobie w Nieznajowej z zamiarem poleżenia sobie plackiem, pouczenia się tego i

owego i podoglądania chałupy w owem pięknem miejscu stojącej. I wszystko zasadniczo zgodnie

z powyższym się odbyło. Pogoda – jak chyba
wszędzie – w kratkę. Chałupa stoi, w niej zaś
nowy piec kuchenny grzeje jak się patrzy (jak
się nie patrzy, też zresztą). W całej dolinie nie-
samowicie zielono, trawy i pokrzywy po pa-
chy, a nawet po szyję. Ze szczegółów bardziej
praktycznych: chałupa ma być otwarta przez
całe wakacje (lipiec-sierpień).

Lex
A nas zaniosło na Szyroki, który stał sobie

taki puściutki, że aż szkoda nam było go opu-
szczać. Padający deszcz załatwił nam problem
chodzenia po wodę do studni, wystarczyło
wystawić garnek i kąpiel gotowa. Cały piątek
poświęciliśmy nauce. Prawie cały, bo na ko-
niec, ok. 18 zbiegliśmy do auta i pojechaliśmy
na Trzycatek. Przeszliśmy na czeską stronę i
poszliśmy na spacerek na Girową.

Pieczu
Czwartek spędziliśmy w Adrspachu, w

skalnym mieście, gdzie moje dziecko dzielnie
przemierzyło niemal całą pętlę. Potem zoba-
czyliśmy jeszcze Broumov i Nachod.

W piątek po południu, ruszyliśmy do Lu-
biąża zachwycającego klasztorem cysterskim.

W sobotę sprzedawszy Joasię babci, poje-
chaliśmy w Karkonosze. Zrobiliśmy ładną, wi-
dokową traskę ze Szklarskiej Poręby Górnej,
przez wodospad Kamieńczyka, Halę Szre-
nicką, Szrenicę, Voseckou boudę (gulasz z kne-
dlikami i capovany Gambrinus mniam mniam),
Śnieżne Kotły, schr. pod Łabskim Szczytem
do Szklarskiej.

Tomek Dygała
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HARNASIE NA WAKACJACH
Tusia po obozie Beskidzkim
 ...wciąż trudno wrócić do rzeczywistości.

Grupa zebrała się bardzo młoda i bardzo rado-
sna, rozśpiewana i ciekawa gór. Pogoda była
cudowna (jedna 20-minutowa burza przez cały
obóz), krótko mówiąc – atmosfera super! Mia-
łam 10 osób – w tym jednego praktykanta; plan
wykonaliśmy, prócz jednej trasy, którą musie-
liśmy skrócić z powodu koszmarnych, lecz na
szczęście krótkotrwałych skutków pokąsania
przez liczne osy.

Tusia i ¯yraf w podró¿y poœlubnej
Pierwsza część była sentymentalna - wróciliśmy w Alpy austriackie (okolice Zell am See) -

tam się zaręczyliśmy. Po kilku dniach w górach (i obcowania ze świstakiem - bynajmniej nie
Zygmańskim) – w naturalnym środowisku ruszyliśmy do Włoch, a ściślej w ich północne rubieże
– wybrzeże Adriatyku, Triest, starożytna Aquleia i duuuużo słońca. Zakończyliśmy podróż 3-ma
dniami w Wenecji.

I było pięknie!!! Aż żal, że minęło tak szybko... Ale, jak wiadomo, każda podróż po ślubie jest
podróżą poślubną, więc wszystko wciąż przed nami.
Jelon w S³owackim Krasie

Zwiedziliśmy w sumie 6 jaskiń, kasztel w Betliarze, zamek Krasna Horka (oba warte odwie-
dzenia). Osobiście czułam trochę niedosyt chodzenia po górach, ale uczestnicy woleli więcej
zwiedzania, mniej chodzenia. Niemniej codziennie przynajmniej 3 - 6 godz. trasa też była. Pogoda
kapitalna, w sumie przez tydzień 3 godz. deszczu (dwie przelotne burze), na planinach strasznie
gorąco. Pierwszy raz byłam tam w pełni lata, całkiem inna od naszej, taka bardziej południowa
roślinność, lejki, żłobki krasowe w ogromnych ilościach. Udział wzięło ogółem 5 uczestników +
praktykant (Michał) + walet (Maciek).
... i w Rudawach S³owackich

Byłam z Michałem i Maćkiem w Rudawach Slowackich, w tym w Murańskiej Płaninie i
Górach Weporskich . W Murańskiej Płaninie widzieliśmy (tzn. Michał widział) niedźwiedzicę z
młodymi na wolności. Zdobyliśmy Klenowski Wepor, a spaliśmy w „utulniach” i szałasach.
Potem byliśmy w Górach Szczawnickich gdzie zdobyliśmy Sitno i w samej Bańskiej Szczawnicy,
którą gorąco polecam, bo jest pięknym miastem. Potem jeszcze w Pohrońskim Inowcu i Tribczu.
Zwiedzaliśmy też Nitrę, a na koniec Bratysławę.
MSiudut ... na kolonii i nie tylko

Dwa tygodnie lipca spędziłem na kolonii letniej, ale nie w roli kolonisty. Myślałem o stanowi-
sku pielęgniarki ... niestety, zostałem kierownikiem, więc zająłem się dbaniem o całokształt oraz
jeździectwem na koniach huculskich. Nucąc o szumie Prutu i Czeremoszu wytrząsałem organizm
i obcierałem blade części ciała o siodło. Ponadto heroicznie i stoicko znosiłem pomysły dzieciaków
dbając, aby się zbytnio nie uszkadzały.

Po weeku remontowym, wyruszyłem na 10 dni w Beskid Niski. Przygoda była niezwykła,
błoto po pas, obklejone opony roweru, przeprawy przez potoki, klimaty cerkiewno-cmentarne,
chaszcze, konie, pustacie. Wędrowałem prawie cały czas samotnie, nawet zacząłem mówić do
siebie. Psychę ratowały miłe chwile na bazach i w chatkach.

Wreszcie z końcem sierpnia byłem w Słowackich Tatrach na 9-dniowym obozie. Grupa liczyła
10 osób, z poprawnym „lambda” i niezłą średnią wieku. Wycieczki max długie, średnio co drugi
dzień. Uczestniczkom wysiadały kolana (najładniejszej nie wysiadały), ale nikt nie wymiękał.
Panowała doskonała atmosfera w ekipie, było sympatycznie i przyjacielsko.
Wojtek Spa³a za oceanem i w górach Europy

Byłem na tygodniowym trekkingu w peruwiańskich Andach plus jednodniowa wycieczka w
kanionie Colca. Z bliższych rejonów – Dachstein i Wysokie Taury. Myślę jeszcze o Dolomitach.

Dachstein - 1-sze popołudnie: Obertraun-Gjaidalm  via Seewand. Dotarłem po ciemku i z
dwunastoma ranami na łapach. Nie wiem, skąd miałem przekonanie, że w Dachsteinie nie ma
trudnych ferrat. Seewand – jak się dowiedziałem następnego dnia jest w/g niektórych najtru-
dniejszą ferratą w Austrii. 2-gi dzień: Gjadalm-Simmony Hutte-Hoher Dachstein-Simony Hutte
(łatwa i krótka ferratka na szczyt, w zasadzie można nie korzystać z ubezpieczeń). 3-ci dzień:
zejście do Obertraun. 4-ty dzień: przejazd nad Gosauersee i dosyć długa pętla wzdłuż Gosauer-
kamm w pobliże Hofpuerglhutte, dalej do Adamekhuette i do punktu wyjścia. 5-ty dzień: przejazd
na pd. stronę, podejście najkrótszą drogą do Guttenberghuette, następnie Ramsauersteig (pierwsza
część łatwa, druga wymagała asekuracji), powrót do schroniska. 6-ty dzień: zejście via Silberkarhu-
ette do wozu, po czym przejazd do Bad Gastein w Taurach.

Taury – wieczorne podejście z Sportgastein do Hagenerhutte. 7-my dzień: wycieczka via
Duisburgerhutte i Schareck (3123m) do Niedersachsenhaus (latające pioruny spowodowały
znaczne przyspieszenie na trasie, jako że od szczytu Schareck do samego schroniska szlak prowa-
dzi prześliczną grzbietówką, a uroku dodawały jeszcze umieszczone tu i ówdzie stalowe liny i
klamry). 8-my dzień: mała pętelka do Sportgastein i powrót do domu.
Kolczasta i Je¿ na depresji

My w tym roku pojechaliśmy rodzinnie do mojej siostry, do Niemiec. Tam odbyliśmy nie-
wielkie, mało znaczące wycieczki. Głównym celem była Holandia. Mieszkaliśmy na południu
tegoż kraju na Zelandii, która "składa się w równej części z wody i lądu". Zwiedzaliśmy miastecz-
ka i podziwialiśmy na rowerach piękno tej krainy. Oczywiście towarzyszyła nam mała Idril, a
ponadto mieszkaliśmy jako rodzina "różnonarodowa", bo na 6 osób dorosłych byli: Polacy, Szko-
ci i Anglicy. Drugą część wakacji spędziłam na wsi pod Kazimierzem Dolnym z małą, gotując w
przeważającej ilości czasu dżemy (mniam), a Jeż budował półki w domu i pilnował zwierzyńca.
Kajetan u Wyspiarzy

Ja z rodziną zwiedzałem kraje za Kanałem - tam, gdzie samochody jeżdżą lewą stroną. Zwie-
dziliśmy kilka miast w zachodniej Anglii, Walii i na wyspie Man. Wszedłem też na trzy góry -
wszystkie o nazwach zaczynających się na S.

¯EGNAJCIE WAKACJE
Kolejne wakacje za nami. Wracamy do obo-

wiązków, również tych redakcyjnych. Na
dzień dobry – już tradycyjnie – Wasze krótkie
relacje z wakacyjnych wyjazdów zebrane
głównie z listy dyskusyjnej. W kolejnych nu-
merach znajdzie się zapewne miejsce na nieco
dłuższe formy, a zatem zachęcam do literackiej
twórczości.

A żeby nie zapomnieć wakacyjnych wę-
drówek  wybierzmy się na ERG, na który za-
praszają tegoroczni organizatorzy – Łysy i
Marcin Janik.

Nie zapomnijcie też o naszej chatce, którą
można odwiedzić zawsze, a szczególnie w naj-
bliższy weekend remontowo-imprezowy.

Fot. J.Mroczek



TO BY£O
4 Od kilku dni trwają prace remontowe w
szałasie na Mędralowej, ciężko pracują tam
kursanci i przewodnicy z SKPB Katowice.
Wzmocniono strop nowymi belkami, popra-
wiono deski noclegowe, są zamontowane uchy-
lane dymniki, które mogą służyć także za zi-
mowe wejście. Usunięto około 2m sześcienne
gruzu i ziemi spod podłogi. Planowana jest czę-
ściowa renowacja podmurówki i wymiana
przynajmniej części najniższych belek, zabez-
pieczenie ich przed wilgocią, naprawa i
wzmocnienie podłogi. W planach także
uszczelnienie ścian i dachu oraz drobne prace
wykończeniowe. Wszystko to własnym
sumptem, przy wsparciu logistycznym z bazy
na Głuchaczkach. Mamy nadzieję, że bacówka,
którą opiekują się różne środowiska, będzie
służyć jeszcze długo...

Kuba Pasieka (SKPB)
4 7.09 Na pierwszym powakacyjnym ze-
braniu pojawił się sam Milimetr, który rozpo-
znał Smoka, ale nie rozpoznał prezesa !
4 11.09 Troje Harnasi zmieniło stan cywilny:
są to Kasia Seweryn i Wojtek Jamróz (Buźka),
oraz Rado Gębarowski. W najbliższy weekend
18.09 podobny krok uczyni Michał Spek czyli
„Dźwiedź”.

TO BÊDZIE
¯ 1-3.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem -
meta w chatce w Lachowicach
¯ 16-17.10 Rajd Studenci Górom z zakoń-
czeniem w Zaolziance.
¯ 18-19.09 Rada Chatki ma zaszczyt kolejny
raz zaprosić Was na remont NASZEGO obiek-
tu w Lachowicach...
Istotne jest to, że Rada Chatki zaprasza rów-
nież na imprezę ogniskową w sobotę wieczo-
rem (dla robotników - dyspenza)...

Smoczyca
¯ 16-17.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego.
¯ kierownicwo nowego kursu obejmie Radek
Truś, a pomagać mu będzie Iza „Smok” Wło-
darczyk. Pierwszy wykład 13.10.2004
¯ 16-17.10. w chatce w Lachowicach odbę-
dzie się kolejne spotkanie Rady Przewodnic-
twa Studenckiego.

Z£OTE MYŒLI

Paskudne Ciecie na kajakach
My w tym roku rodzinnie. Najpierw w połowie lipca tygodniowy spływ Krutynią: rano do

kajaka, po południu z kajaka. Rzeka taka sobie dopóki nie wpłynęliśmy na Krutynię właściwą. Od
początku rzeki Krutyń do miejscowości Krutyń po prostu bajka. To raptem cztery kilometry (czy
coś koło tego), ale jakby lot samolotem. Woda przeżroczysta, rzeka wręcz płytka, ale dno raz
piaszczyste, raz kamieniste, raz porośnięte "lasem iglastym", raz "liściastym". Ryb mnóstwo.
Nasz spływ kończył się w Ukcie, bo dalej jest oficjalnie zamknięte, ale ponieważ jest to na razie
przepis martwy, więc po spływie zaliczyliśmu jeszcze jednodniowy spływ dolną Krutynią i
wyruszylismy opłotkami do domu. Zaliczyliśmy park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, Świętą
Lipkę, Lidzbark Warmiński i Pieniężno. W Pieniężnie chcieliśmy zobaczyć wąwóz rzeki Wałszy
- podobno jedyny taki w okolicy, bo o głębokości 40-50 m. Niestety nie dane nam było zobaczyc
tego cuda, ponieważ gdy zatrzymaliśmy się przed tablicą informacyjną, to rzuciły się na nas
niezliczone zastępy komarów - chyba byliśmy ich pierwszą szansą na posiłek od początku waka-
cji. W związku z tym obejrzeliśmy muzeum etnograficzne księży Werbistów gromadzące ekspo-
naty z misji. Potem w sierpniu Paskuda prowadziła obóz, a ja w tym czasie okupowałem z
młodymi bazę w Podwilku. Też ciekawe doświadczenie.
¯aby i Frankiewicze na wodzie i w górach

Pierwsze 10 dni sierpnia niezwykle miło spędziliśmy na spływie Brdą w towarzystwie całej
rodziny Frankiewiczów i Picka - my dwa kajaki, oni trzy. Przepłynęliśmy z Żołny do Koronowa,
przeważnie w cudnej pogodzie. Na całej trasie (180 km) ani jednego miasta, czysta woda, ludzi
mało. Wieczorem ognisko, gitarka (mieści się w dziobie jedynki), niektóre biwaki w miejscach
atrakcyjnych - np. nad gniazdem zimorodka.

Potem pojechaliśmy w Tatry Słowackie, dekując się na 6 nocy na polu namiotowym w Starej
Lesnej. Cała nasza trójka była na Rysach, Małej Wysokiej, Czerwonej Ławce i na Jagnięcym.

Pogoda rewelacyjna, żadnych burz popołudniowych, cudnie kwitły omiegi i ostróżki. Najpu-
ściej było w Wielickiej, najgorzej pod Czerwoną Ławką gdzie musieliśmy "obchodzić bokiem"
rosyjskojęzyczny tramwaj, ale pewnie i tak lepiej niż po polskiej stronie.
Radeck - rowerem, kajakiem i pieszo

No ja według planów: w lipcu obóz kolarski z Siedlec do Suwałk, w sierpniu najpierw spływ
Rospudą, a potem dwa tygodnie w Rumunii w Obczynach Bukowińskich, Górach Rarau-Giuma-
lau, Suhard i Rodniańskich. Generalnie wszystko udane, zwłaszcza sierpniowa pogoda.
Redakcja w górach wy¿szych i ni¿szych

Redakcja spędziła swoje wakacje najpierw w towarzystwie żony oraz Kasi i Wojtka (czyli
Buziaków) w Dolomitach zaliczając m.in. Civettę, a potem zwiedzała na rowerze Beskid Niski
wraz z rodziną swoją oraz rodzinami Mroczków i Rysiów. Szczegóły wkrótce.
Kowaliki na S³owacji i u bratanków

A my byliśmy najpierw na ATC Słoneczne Skały skąd zaliczyłem Strażov. Z dzieckami
przeszliśmy ścieżkę przyrodniczą Sulowskie Skały. Kamping wspaniale przygotowany dla ma-
łych dzieci – dwie małe kózki, dwie małe owieczki, dwa konie (można pojeździć). I najważniejsze:
Wypożyczalnia Kociąt!!! Były trzy małe kocięta, które można było wypożyczać, składając sym-
boliczną opłatę na karmę. Wszystkie dzieci z kampingu najpierw wyszarpywały od rodziców
drobne, a potem wyszarpywały sobie kocięta.

Później pojechaliśmy do Vonyarcvashegy, gdzie na luksusowym kampingu byliśmy jedynymi
Polakami i jednym z trzech namiotów. Reszta to kampery i trailery z Niemiec. Następnie cztery
dni w csardzie na puszcie za Tisafjured. REWELACJA. Niespotykane w Polsce ptaki, długorogie
bydło na stepie, czarne świnie z kręconym włosem, owce z rogami jak korkociągi, termalne kąpie-
liska. Wieczory przy suto zastawionym stole, butelce wina i pięknej muzyce. Kolejne dni, to
kamping w Krasnohorskim Podgrodziu. Po kilku dniach grzyby zbierały tylko dzieci za namiotem.
Program standardowy: Betliar, Krasna Horka, Silicka Planina, Ochtińska Aragonitowa, Aggtelek
Barlang, byłem również z synem na Hekerowej (1259 m). Bardzo pouczająca panorama. Później
już tylko powrót zahaczając o Szczyrbskie Jezioro.

Ale my wcale nie poszukiwaliśmy gór !
Góry nadal kochamy, ale fioła nie
mamy.

Kolczasta
***

Jelon:
Nie mam np. telefonu do Dźwiedzia, a tak
to będę mieć wszystko w kupie.
Nowy:
Chcesz mieć Dźwiedzia w kupie!!!! Boże!
To mój dawny qrsant, muszę go bronić,
więc: Po moim trupie!:-)

***
... u mnie (na Ukrainie) przez tydzień pada-
ło jeno dwa razy: raz przez 3 dni, a raz
przez 4... :-]

Lex

TEGOROCZNY PAMIÊTNY XXXVI ERG BÊDZIE!!!!!!
... jak już wiadomo w konwencji PASTERSKIEJ.
Termin: 25-26 IX 2004r.
Miejsce: schronisko DURBASZKA w Małych Pieninach
W tym roku organizatorzy zapraszają na dwie specjalne trasy:
1. Piesza - spotykamy się w sobotę w Krościenku o godz. 11 i ruszamy na szlaki PPN-u (z

pracownikami parku).
2. Rowerowa - spotykamy się w sobotę w Krościenku o godz. 11 i ruszamy na szlaki dookoła

PPN-u.
Na metę rajdu należy dotrzeć najpóźniej do godziny 19!!! Zgłaszając chęć uczestnictwa pro-

simy o wstępny wybór trasy. Nie trzeba będzie na rowerach wjeżdżać na nocleg, ponieważ
organizujemy przechowalnię w Jaworkach lub Krościenku.

Cena: 33 zł (nocleg, żarełko, impreza) + minimum 33 gr (dobrowolnie OBOWIĄZKOWY
datek na rzecz remontu bacówek beskidzkich - na Lachów Groniu i Mędralowej).

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do:
1. Artura „Łysego” Olchawy - via emalia arturo@wb.pl lub tel. 697-621-797.
2. Marcina Janika - janix@wp.pl tel. 504-062-501

Łysy
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Październik 2004 REDAKCJA ZNÓW W DOLOMITACH
Dolomity nie dają tak łatwo za wygraną. Jak się pojedzie raz, trudno tam nie wracać. Dla mnie

był to już czwarty z kolei wyjazd, czy ostatni - pewnie nie. Tym razem do wyjazdu namówiły nas
Buźki czyli Kasia i Wojtek. Termin pasował, koncepcja rejonu działania też (Civetta, Pale di San
Martino), wystarczyło uzupełnić sprzęt, dopracować plany, umówić się i jechać. Nie to co 9 lat
temu, gdy organizowałem pierwszy wyjazd w te rejony i przygotowania rozpoczęły się pół roku
wcześniej. Inne czasy, mniej formalności, mniejsza grupa no i większe doświadczenie.

Wyjechaliśmy w sobotę 17 lipca 2004 r naszym pojazdem. I jechałoby się całkiem przyjemnie,
gdyby nie to, że Buźka ledwie zasiadł za kierownicą, gdzieś tak za Gratzem, zaraz „popsuł” coś w
samochodzie. Kierownicą zaczęło trzepać i dalsza jazda była problematyczna. Podejrzewaliśmy
coś z oponami i nie myliliśmy się. Po znalezieniu warsztatu w pobliskim miasteczku – co nie było
zbyt proste w sobotę, o godz. 17, w państwie, które zbudowało już kapitalizm i jego obywatele,
nie muszą pracować w weekendy – mechanik stwierdził, że opona „kaput” (nastąpiło pęknięcie
kordu i wybrzuszenie). Zadzwonił też po miejscowego Polaka, aby lepiej się dogadać. Nasz rodak
wiele nam zresztą pomógł, bo znalazł nam warsztat, w którym za stosunkowo przystępną cenę
100 EUR zakupiliśmy i wymieniliśmy dwie przednie gumy. Po 2 godz. mogliśmy zatem ruszyć w
dalszą drogę. Gdy byliśmy już blisko celu pogoda popsuła się i zaczęło padać. Decyzja o noclegu
wobec późnej pory (ok. 22.30) była jednoznaczna – tzw. „stałe miejsce noclegowe” w dol. Campo
di Dentro, w okolicach Sesto. A nazajutrz poranna lampa wygoniła nas z namiotu już o 6.00. Po
śniadanku ruszyliśmy przez Dobiacco w stronę masywu Cristallo. Zaparkowaliśmy pod hotelem
„Ospitalle”, na północnym krańcu masywu i ruszyliśmy na ferratę Dibona od drugiej strony niż
zalecano w przewodniku. Przewodnik zakładał bowiem ułatwienie w postaci podjazdu kolejką, a
my, podobnie jak spotkana na parkingu para Słowaków, wybierająca się na tę samą trasę uważali-
śmy, że kolejka „To ne je turistika”.

Po pierwszych kilkuset metrach mozolnego podejścia – na razie bez żadnych trudności – Jola
musiała zawrócić ze względu na nie najlepsze samopoczucie. Ja też nie czułem się mocny tego dnia,
ale poszedłem dalej. Cóż, siedzący tryb życia i brak treningu wyłazi w wyższych górach bez
litości. Tymczasem nasz szlak okazał się bardziej „sentiero” niż „ferratą”. Ubezpieczeń było
niewiele, wspinania prawie wcale. Niestety pogoda psuła się. Zaczął padać deszcz, a potem nawet
grad. Wyciągnięcie parasola było nie od rzeczy, zwłaszcza, że trasa nie była trudna. Po drodze
mijaliśmy wiele ruin i fortyfikacji z czasów I wojny. Po dojściu do przełęczy, z której pozostało
nam 20 min. do schroniska i końca ferraty (akurat najciekawszy odcinek) z braku czasu spasowa-
liśmy i postanowiliśmy schodzić na dół długim i piarżystym żlebem. Jak na pierwszy dzień trasa
była i tak całkiem, całkiem – ok. 10 godz. Wróciliśmy doliną Padeon, a schodząc do punktu startu
wypatrzyliśmy jeszcze w lesie dogodne miejsce na biwak.

Następnego dnia po śniadaniu podjechaliśmy licznymi serpentynami na przeł. Giau. Tu mie-
liśmy w planie, w ramach dalszego ciągu rozgrzewki dwie małe ferratki – Giusella na Nuvolau oraz
druga, na szczyt Averau. Widoki z przełęczy były piękne – tylko szczyt Tofany krył się prawie
cały czas w chmurach. Pierwsza ferratka okazała się banalna. Prócz ok. 20 metrowego kominka nie
było właściwie miejsc uzasadniających ubieranie uprzęży. Koniec trasy stanowiło schronisko
umieszczone dość ekwilibrystycznie na samym grzbiecie Nuvolau. Potem łatwe zejście i wmiesza-
nie się w tłum turystów wyjeżdżających tu kolejką lub dochodzących ceprostradami od przełęczy
Falzarego.

Niespiesznie ruszyliśmy na kolejną ferratkę. Szczyt Averau wyglądał ambitniej i ferrata też
była ciekawsza. Tyle, że krótka. Po ok. 1/2 godz. wspinania i 15 min podejścia byliśmy na
szczycie (2649). Powrót tą samą drogą. A ponieważ czasu mieliśmy jeszcze dużo wybraliśmy
okrężny wariant powrotny w pobliżu schroniska i turni Cinque Torri. W tym rejonie nie ma ferrat,
ale jest sporo krótkich, lecz trudnych dróg wspinaczkowych.

I jak to bywa, najniebezpieczniejsze okazały się łatwe drogi – na typowej ceprostradzie udało
mi się stanąć nieszczęśliwie na ruchomy kamol i wykonać efektowny ślizg, obdzierając na szutrze
prawą nogę i nabawiając się stłuczenia lewej dłoni. Na szczęście leczenie altacetem dało pozytyw-
ny skutek i w następnych dniach mogłem bez przeszkód kontynuować nasze wspólne plany.
Kasia natomiast nie mogła opanować szoku florystyczno-fotograficznego. Co rusz robiła zdjęcia
napotkanym kwiatkom budząc obawy Buźki czy starczy im filmów. Na zakończenie wycieczki –
już na przełęczy – spotkaliśmy polskie małżeństwo, mieszkające od wielu lat w Niemczech, które
chciało sobie pogadać w ojczystym języku z rodakami.

Ponieważ czuliśmy, że nasza forma wzrasta postanowiliśmy jechać na spotkanie z Civettą, ale
wcześniej z Rysiami – i to nie tymi z Gliwic (MKTA Ryś) lecz z Warszawy. Z Zygą i rodziną
wstępnie umówieni byliśmy już przed wyjazdem, teraz okazało się, że jest realna szansa się
spotkać. Zjechaliśmy do Agordo i postanowiliśmy tę noc spędzić kulturalnie, na tym samym
kampingu co Zyga. Wprawdzie jak wynikało z sms’ów Zyga z rodziną okrążał właśnie Monte
Pelmo, ale znalezienie jego namiotu i zrobienie im niespodzianki nie stanowiło problemu. Wieczór
upłynął nam zatem na pogawędkach przy butelce włoskiego wina.

Wstępnie mieliśmy w planie jeszcze jedną wycieczkę rozruchową, lecz po rozważeniu róż-
nych wariantów wyszło nam, że nie ma co dłużej czekać – trzeba atakować Civettę.

Co prawda jest możliwe wejście na szczyt i zejście na dół w jeden dzień, jednak jest to
wycieczka bardzo długa i nie na naszą dopiero nabywaną formę. Postanowiliśmy zatem zrobić
wycieczkę dwudniową, z biwakiem w pobliżu startu ferraty Alleghessi. Zrobiliśmy drobne zaku-
py w Pecol – nabywając m.in. klej „Super Attack” (do butów, a nie w celach asekuracyjnych na
ferratę), podjechaliśmy do Palafavery, przepakowaliśmy się i wyruszyliśmy szutrową drogą w
kierunku schroniska Coldai. Zyga z rodziną wybrał się w podobnym kierunku tyle, że z użyciem
kolejki. Spotkaliśmy się zresztą na górze. Czasu mieliśmy dość, więc od schroniska przeszliśmy
się nad jeziorko Coldai. Potem pożegnaliśmy na dobre Zygę z rodziną i ruszyliśmy na miejsce
naszego biwaku. Trawersy po płatach śniegu były łatwiejsze niż wyglądały z oddali. Potem jednak
niespodziewanie na ścieżce opisanej w przewodniku jako „wygodna droga” pojawiły się porę-
czówki. Cóż było robić – z naszymi worami na dwudniowy biwak, nie wyjmując szpeju pomknę-
liśmy do góry. Wkrótce wspinactwo się skończyło i wyszliśmy na trawiastą przełączkę, którą
uznaliśmy za miejsce dogodne na biwak. Civetta spowita była wprawdzie w chmurę, ale widać

XXXVI ERG
Durbaszka 25-26 IX 2004r.

Tegoroczny ERG, podobnie jak w kilku
poprzednich latach był organizowany w ostat-
niej chwili. Organizatora znaleziono tuż przed
wakacjami i mimo szybkiego i sprawnego zor-
ganizowania całej imprezy frekwencja nie była
wysoka. Na zakończeniu w schronisku na Dur-
baszce w Małych Pieninach zjawiło się ok. 25
osób.

Wcześniej jednak chodziliśmy po górach.
Większość skorzystała z zaproszenia organi-
zatorów do przejścia po Pienińskim Parku Na-
rodowym z pracownikiem Parku – Sławkiem
Wróblem – skądinąd spowinowaconym z Har-
nasiami. Trasa wiodła przez Górę Zamkową i
Trzy Korony. Pogoda nie była zbyt piękna, ale
na szczęście nie padało.

Impreza zakończeniowa rozpoczęła się o
godz. 19.00 od spożycia bigosu. A potem roz-
poczęło się właściwe zakończenie prowadzone
przez Łysego i Bystrego. Tematem przewo-
dnim było pasterstwo. Do walki stanęły dwie
drużyny pod wodzą bacy Macieja i gaździny
Tusi. Pierwszym zadaniem było nakarmienie
bacy czyli przyrządzenie mamałygi. Potem
należało zadbać o inne potrzeby bacy – zapro-
jektować bacówkę, wykonać taniec pasterski, a
także zapewnić bacy ubiór. Ten ostatni kon-
kurs polegał na ułożeniu z ubrań uczestników
jak najdłuższego węża. W wężu znalazły się
różne części ubioru – nawet 3 biustonosze, a
niektórzy juhasi zostali w kąpielówkach.

A po zabawie nastąpiło śpiewanie przy
kominku, które zakończyło się o 3.30 nad ra-
nem. W ERGu, który w tym roku organizował
Artur „Łysy” Olchawa oraz Maciek Bogucki
wzięli udział: Tusia i Żyraf z ekipą z obozu,
Maciek Siudut wraz z obozowiczkami, Śliwek
z przyległością, Jacek i Ola Ginter, Ewa So-
szanka, Afa.

Redakcja
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TO BY£O

TO BÊDZIE
¯ 12.10 Dolomity – prelekcja wspomnienio-
wo szkoleniowa J. Gintera.
¯ 13.10 Rozpoczęcie nowego kursu pod
wodzą Radka Trusia i Izy Włodarczyk.
¯ 16-17.10 Rajd Studenci Górom z zakoń-
czeniem w Zaolziance.
¯ 16-17.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego.
¯ 16-17.10. RPS (Rada Przewodnictwa Stu-
denckiego) w chatce w Lachowicach.
¯ 19.10 Slajdy z Ukrainy Łukasza „Lex'a”
Sumy.
¯ 26.10 Tatry Słowackie – slajdy Marty Ku-
biczek – „Żaby”.
¯ 30.11 Walne Zebranie.
¯ 4-5.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach – temat przewodni – IKONY.
¯ 15-16.01.2005 Emil Zegadłowicz, Stefan
Żechowski – Erotyki w Chatce na Adamach –
czyli nastrojowy wieczór poetycko-muzycz-
ny ilustrowany grafikami i slajdami.

było ramię, którym powinna prowadzić ferrata. W drugą stronę mieliśmy fantastyczny widok
(wprost z namiotu) na Monte Pelmo. Wodę można było pozyskać z płata śniegu.

Rano powitało nas słońce i Civetta ukazała się w całej okazałości. W czasie zwijania biwaku
minęło nas kilka osób zmierzających również na szczyt. Zbędne rzeczy ukryliśmy pod głazem i
ok. 8.00 ruszyliśmy. Nim jednak doszliśmy do początku ferraty i włożyliśmy uprzęże zrobiła się
9.00, a nasza góra zniknęła w nadchodzących nie wiadomo skąd chmurach. W opisie ferraty
największe emocje budziły kilkudziesięciometrowe, nieubezpieczone kominki o trudności I, II. Na
dzień dobry było coś w tym rodzaju, ale ubezpieczeń nie brakowało. Potem ferrata prowadziła
raczej wypukłymi formami skalnymi, cały czas do góry. Minęliśmy też dwa niezbyt trudne płaty
śniegu i weszliśmy w partie szczytowe. Dopiero teraz chmury rozwiały się nieco i ukazały się
widoki m.in. na jezioro Alleghe oraz boczne ramiona Ci-
vetty. Potem jednak znów wszystko spowiła mgła. Po 4
godz. i 15 min od początku ferraty osiągnęliśmy wierz-
chołek. Ponieważ na widoki nie zanosiło się, rozpoczęli-
śmy zejście.

Wiedzieliśmy, że droga zejściowa tzw. „via normale”
nie należy do typowych, łatwych zejść. Na początek
należało dojść nieprzyjemnym, kruchym stokiem do
schroniska Torrani. Zajęło nam to ok. 30 min. Schronisko
okazało się bezobsługowe, ale można było wejść do środ-
ka i skorzystać z pryczy, kocy, czy dobrze wyposażo-
nej apteczki. Był też dostęp do wody. My jednak zrobi-
liśmy tylko krótką przerwę na posiłek i ruszyliśmy na
dół. Na drogowskazie pisało „Rif. Coldai – 3 h” – w prak-
tyce zejście do miejsca biwaku zajęło nam ponad 4 godz.
Droga była nieprzyjemna – na początek zejście kruchym,
stromym stokiem, bez ubezpieczeń, niewyraźną niby-
ścieżką. Dopiero po jakimś czasie zrobiło się stromiej i
zarazem ... łatwiej, bo pojawiły się poręczówki. Na ko-
niec ferrata ginęła w brzeżnej szczelinie potężnego płata
śniegu. Po zejściu śniegiem do jego dolnej krawędzi udało
się wypatrzeć dalszy przebieg ścieżki – był to koniec
zejścia i początek trawersu doprowadzającego do po-
czątku ferraty, a potem naszego miejsca biwakowego.

Ponieważ dotarliśmy tam ok. 19.00 nie było sensu
schodzić dalej. Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o drugim biwaku, zwłaszcza, że miejsce było
miłe. Co prawda nie mieliśmy zbyt wiele jedzenia, ale tym co zostało (różne rodzaje gorących
kubków, kisieli, słodyczy itp.) dało się zaspokoić głód.

A nazajutrz kontynuowaliśmy zejście i dziwiliśmy się, że tak dużo osób podchodzi na piecho-
tę, zamiast podjechać kolejką – uznaliśmy, że to pewnie Polacy, Czesi lub ... włoska biedota, tyle,
że jakoś dziwnie dobrze wyposażona. Po zejściu zrobiliśmy zakupy i podjechaliśmy na przeł.
Duran, aby zrobić spóźnione śniadanie. A potem zjazd do Agordo i dojazd na koniec dol. San
Lucano. Spóźniona pora nie pozwalała zrobić tego dnia żadnej solidnej wycieczki, poza tym
należał nam się dzień odpoczynkowy. Wobec tego urządziliśmy sobie małą kąpiel w potoku,
potem obejrzeliśmy pobliskie wodospady, a pod wieczór zrobiliśmy spacer w głąb bocznej doliny
Angheraz. Znaleźliśmy nawet kamienną bacówkę i podziwialiśmy szczyty w masywie Monte
Agner (na który prowadzi od drugiej strony jedna z trudniejszych ferrat – „Stella Alpina”) oświe-
tlone zachodzącym słońcem.

Na nocleg znaleźliśmy położoną niedaleko końcowego parkingu chatkę. Początkowo planowa-
liśmy rozbić obok niej namiot, jednak okazało się, że bacówkowy zamek dał się łatwo otworzyć i
można było spędzić noc w całkiem nieźle urządzonym wnętrzu.

W piątek czekał nas przejazd do San Martino i zrobienie najciekawszej w grupie Pala di San
Martino ferraty „Bover Lugli”. Ponieważ przejazd zajął jednak nieco czasu, postanowiliśmy
skrócić mozolne podejście pod ferratę, korzystając z kolejki do Bar Colverde. Z górnej stacji
kolejki do początku ferraty pozostała i tak jakaś godzinka podejścia. Wreszcie rozpoczęliśmy
właściwą ferratę, choć początek pozbawiony był ubezpieczeń i przypominał słynną „via norma-
le”, tyle że w wejściu. Gdy dostrzegliśmy wreszcie pierwsze stalówki, za nami rozległ się głuchy
pomruk burzy. Nad nami było słonecznie, ale od pd/zach. nadciągały burzowe, ciemne chmury i
słychać było kolejne grzmoty. Burza na ferracie nie byłaby przyjemna. Z bólem serca zarządzili-
śmy odwrót. Zejście było mniej miłe niż podejście, ale na szczęście niezbyt długie. Gdy zjechali-
śmy kolejką do miasta burza rozmyśliła się i przeszła bokiem. Było już jednak za późno aby
ponowić próbę. Pozostało nam powłóczyć się po mieście, a potem podjechać w poszukiwaniu
noclegu na passo Rolle. Tam też zrobiliśmy sobie obiad i wypatrzyliśmy miejsce na biwak w lesie,
poniżej przełęczy. Zasnęliśmy z postanowieniem zaatakowania feralnej ferraty w sobotę.

Rano pogoda nie była zbyt zachęcająca, jednak niezrażeni tym podjechaliśmy do Malga Fosse
di Sopra i ruszyliśmy szlakiem 712 w kierunku ferraty. Po godzinie marszu, gdy byliśmy już
blisko zaczęło kropić, a potem coraz bardziej padać. Nad górami wisiały ołowiane chmury. Jasne
było tylko to, że również dzisiaj nie zrobimy żadnej sensownej wycieczki. Gdy wróciliśmy do
samochodu zmuszeni byliśmy schować się pod daszkiem szopy, aby przeczekać ulewę. Gdy
zelżało wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy w stronę Cortiny. Po drodze zatrzymaliśmy się na drobne
zakupy w Moenie i pizzę w jakiejś małej miejscowości za Moeną. Niemal cały dzień padało, więc
widoki z trasy nie były rewelacyjne mimo, iż przejeżdżaliśmy przez wysokie przełęcze – Fedaia
i Falzarego. Aby dzień nie był całkiem stracony zaparkowaliśmy za Cortiną, przy wylocie dol.
Fanes i poszliśmy na wieczorny spacer do znanych już nam z poprzednich wyjazdów, ale i tak

4 25-26.09 Odbyło się XVII Wrzosowisko.
Miałem zaszczyt przewodniczyć JURY.
Podmiotów artystycznych było 22. Po nie-
zbyt długiej dyskusji udało się wybrać czwór-
kę zwycięzców:
I miejsce: Michał Łanuszka z Krakowa
I miejsce: zespół "Gabryś" z Konina
II miejsce: zespół "2/5 CONTEM" z Zabrza
III miejsce: Iwona Staniszewska z K-Koźla
Pozwoliłem sobie jak co roku przyznać nagro-
dę w imieniu SKPG dla najciekawszego wyko-
nawcy piosenki turystycznej - tym razem dla
zespołu PELTON JOHN z Dąbrowy Górni-
czej.
Nagrodę publiczności zdobył Michał Łanu-
szka - doskonały gitarzysta i student PWST w
Krakowie - wstępnie zaprosiłem go na koncert
przy kominku na Adamach i wyraził chęć.
Planowane jest to na połowę listopada.
W koncercie nocnym zagrali: „Bohema” z K-
Koźla, SDM, „Nic Wielkiego”, „Zgórmysy-
ny”. Na widowni było około 350 osób w wieku
przeróżnym

Radeck
4 1-3.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem – w
Lachowicach. Było zaledwie 10 uczestników,
ale mimo to impreza była podobno udana.
4 18-19.09 CHAT-WEEK-REM 2. Prócz
Harnasi starszych i młodszych przybyli kur-
sanci, zaprzyjaźnione osoby z rajdów i obo-
zów, oswojone okazy Eskapeboli, Rysie,
krewni i znajomi królika. Prace hulały pełną
parą całą sobotę i niedzielę, w zmiennym skła-
dzie, przy niezmiennym entuzjaźmie. Na wy-
mienienie wszystkich wykonanych prac bra-
kłoby niestety miejsca na łamach, ale m.in.
wykonano podbicie dachu, ściankę i podłogę w
Kierowniku, szlifowanie ścian salonu, szereg
prac porządkowych. Wieczorem odbyła się
impreza z grzańcem, wzbogacona filmem i slaj-
dami z prywatniej wyprawy Szczepana i Ka-
niona w Tień-Szan.
Ponadto tydzień później zdun i hydraulik wy-
konali nowy piec kuchenny i system ogrzewa-
nia łazienki, Kierownika i Sypialni.

Z£OTE MYŒLI
„Zamiast się chwalić lepiej byście

pokazali  ;-)”
– napisała Jelon na liście dyskusyjnej
pl.rec.gory, gdy dwaj koledzy wymieniali
uwagi o zdjęciach.

efektownych wodospadów wokół, których
prowadzi mała ferratka „Giovanni Barbara”.

Ostatnią noc spędziliśmy podobnie jak 9
lat temu na werandzie budki informacyjnej Par-
ku Narodowego. A w niedzielę pozostało wra-
cać do kraju.

Jacek Ginter
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SARDYNIA – KORSYKA
2003

czyli jak zdobywaliśmy góry z małą
Martusią

W czerwcu 2003 roku wybraliśmy się z
Andrzejem, niespełna 2-letnią Martusią oraz
Teresą Pieńkowską na letnie wakacje na włoską
wyspę Sardynię i francuską Korsykę. Była to
pierwsza daleka podróż dla naszej córeczki
Martusi, która dotychczas podróżowała z
nami w góry Polski i Słowacji.

Na wyspę dotarliśmy z włoskiego Livorno
(jak 3 lata wcześniej na Korsykę), a przejazd
promem zajął nam tym razem dziewięć godzin.
Długą podróż samochodem, zwłaszcza w 40-
stopniowym upale na włoskich autostradach, a
także przeprawę promem, najlepiej znosiła
mała Martusia. Wyruszając z domu w sobotę
wczesnym rankiem, do Livorno dojechaliśmy
następnego dnia rano, bez noclegu, ale z
dłuższą przerwą w ciągu dnia w chłodnej doli-
nie alpejskiej. Był to odpoczynek od upału pa-
nującego na włoskich autostradach. Port, do
którego dopłynęliśmy na Sardynii o nazwie
Golfo Aranci, położony jest na północnym-
wschodzie wyspy.

Na Sardynii naszym celem była zatoka
Orosei (Golfo Orosei) na wschodnim wybrze-
żu, leżąca na terenie parku narodowego o na-
zwie Gennargentu. Zatrzymaliśmy się na kilka
dni na campingu w miejscowości Cala Gonone
w północnej części zatoki Orosei. Dla Martusi,
która po raz pierwszy w życiu miała kontakt z
morzem, z początku wejście do wody nie było
łatwe i łączyło się ze strachem. Ale na szczę-
ście później sytuacja wyraźnie się zmieniła –
mała odważnie pluskała się i nie chciała wyjść z
morza. Odwiedziliśmy dwie piękne piaszczy-
ste plaże, otoczone ścianami skalnymi. Jedna z
nich – Cala Luna – dostępna z lądu jedynie na
piechotę, była szczególnie malownicza. Doj-
ście na nią przez wygrzane gorącym słońcem
wzgórza, porośnięte makią śródziemno-
morską, zajmowało około 2 godz. w jedną stro-
nę. Na plaży Cala Luna rozłożyliśmy się w
cieniu olbrzymiej groty przy samym morzu.
Na odcinku wybrzeża, które spenetrowaliśmy,
znajdowało się wiele takich grot. Do jednej z
nich płynęliśmy z Andrzejem wpław około 15-
20 min, aby znaleźć się w jej wnętrzu. Przy

zejściu na plażę, do której można dojechać z Cala Gonone, na ścianach wąwozu skalnego, wyzna-
czone były drogi wspinaczkowe, obite spitami. Wspinaliśmy się na nich następnego dnia wcze-
snym rankiem, zanim dotarło do nas słońce.

Po dwóch dniach, spędzonych nad morzem, trzeba było wyruszyć na wycieczkę. Cala Gono-
ne jest dobrym punktem wypadowym w rejon największego kanionu w Europie , (wg niektórych
źródeł) – wąwozu Gorruppu. Wyruszyliśmy na całodzienną wycieczkę z przełęczy, oddalonej o
kilkanaście kilometrów od naszej bazy. Znakowany szlak doprowadził nas do wylotu wąwozu,
dalej w głąb szliśmy „jak puszczało”. Przy wylocie wąwozu ujrzeliśmy wywierzysko, a ilość
wypływającej wody była tak duża, ze śmiało mogliśmy się w niej zanurzyć. Głębiej w wąwozie
było całkiem sucho. Potężne ściany wapienne robiły duże wrażenie. Szerokość wąwozu w nie-
których miejscach , nie przekraczała kilku metrów. Po drodze odnaleźliśmy zawieszone liny z
węzłami, ułatwiające wejście na olbrzymie bloki skalne, które trzeba było pokonać. Fragment
wąwozu spenetrowaliśmy na zmianę, aby z Martusią na plecach nie przeciskać się przez trudno-
ści. Po powrocie do wylotu wąwozu, zatrzymaliśmy się na dłuższą przerwę nad upragnioną
wodą, w której można było wykąpać się przed drogą powrotną na przełęcz, gdzie zostawiliśmy
samochód.

W następnych dniach planowaliśmy wyruszyć w góry , z zamiarem zdobycia najwyższego
szczytu na wyspie – Punta La Marmora (1834m), ale po przejeździe nie małej ilości kilometrów,
aby dotrzeć w jego rejon, okazało się, że góra wygląda zupełnie nieciekawie, okolica jest wygrzana
i zupełnie pozbawiona drzew. Stwierdziliśmy, że góry Sardynii są za niskie do chodzenia w lecie
i wiele tutaj nie zdziałamy. Wtedy podjęliśmy bardzo szybką decyzję przemieszczenia się na
sąsiednią wyspę – Korsykę, którą już poznaliśmy 3 lata temu, aby zobaczyć rejony górskie,
których nie zwiedziliśmy wcześniej. Jeszcze tego samego dnia przejechaliśmy na północ wyspy
do Santa Teresa, gdzie zatrzymaliśmy się na jedną noc na kempingu, z zamiarem przepłynięcia
następnego dnia rano na Korsykę.

Przeprawa promem z wyspy na wyspę zajęła nam jedną godzinę. Wpłynęliśmy do wąskiego
fiordu, nazywanego „szyjką od butelki” i zawinęliśmy do portu w miasteczku Bonifacio. Zosta-
wiając samochód w pobliżu portu, udaliśmy się do zabytkowej części Bonifacio, położonej na 60-
o metrowym przewieszonym wapiennym klifie. Spacerowaliśmy po wąskich uliczkach, zobaczy-
liśmy cytadelę, zabytkowe królewskie schody prowadzące stromo w dół w kierunku morza.

Po opuszczeniu Bonifacio, udaliśmy się w stronę upatrzonego rejonu w górach – masywu
Bavella. Po drodze, zatrzymaliśmy się nad jeziorem L’Ospedale, skąd we dwie z Teresą wspięły-
śmy się na pobliską niewielką skalistą górę ubezpieczoną drogą „via ferrata”. Na dwie noce zosta-
liśmy na leśnym kempingu niedaleko przełęczy Bavella (1218m), z której następnego dnia wyru-
szyliśmy w góry. Wystartowaliśmy wczesnym rankiem szlakiem wokół masywu turni Bavella –
Aiguilles de Bavella (ok. 1600-1800m). Na przełęczy, gdzie zostawiliśmy samochód, stało
jeszcze kilka namiotów, których właściciele krzątali się przy przygotowaniu na wyjście w góry.
Masyw Bavella obejmuje kilka potężnych turnic, które wypatrzyliśmy wcześniej od strony mo-
rza, płynąc promem na Sardynię wzdłuż wybrzeża Korsyki. W odległości około 15 min od prze-
łęczy, zauważyliśmy grupę skał, na których poprowadzone były drogi wspinaczkowe, gęsto
„ospitowane”. Postanowiliśmy się nimi zainteresować następnego dnia. Wycieczka wokół masy-
wu była długa, jednak starczyło nam też czasu, aby pokręcić się trochę poza szlakiem i przyjrzeć
się iglicom z bliska.

Następnego dnia, po kilkugodzinnym wspinaniu się w „ogrodzie skalnym” w pobliżu przełę-
czy Bavella, przemieściliśmy się w rejon masywu Monte Renoso (2352 m). Punktem wypado-
wym i zarazem miejscem, gdzie spędziliśmy noc, była przełęcz Col de Verde – Zielona Przełęcz
(1289m). Spaliśmy na dziko, lecz wśród półdzikich łaciatych świnek i krów, które co jakiś czas
chciały nam się dobrać do jedzenia. Udał im się jedynie zwinąć nam połówkę cytryny. Na szczę-
ście, gdy zrobiło się ciemno, „towarzystwo” oddaliło się w bardziej zaciszne miejsce. Wczesnym
rankiem zwinęliśmy się i wyruszyliśmy w kierunku Monte Renoso, zostawiając samochód na
przełęczy. W dolinie rosły potężne, dorodne sosny oraz jodły, co na wyspie należało do rzadko-
ści. Jedna z jodeł liczyła około 6m obwodu. Drogę na szczyt wybraliśmy z opisu w przewodniku,
w terenie była wyznaczona kopczykami. Po drodze minęliśmy „pastwisko” z pasącymi się kro-
wami, położone na wysokości ponad 1500m. Po drodze nie spotkaliśmy ani jednej osoby, pasą-
cych się krów też nikt nie pilnował. Na wierzchołku Monte Renoso spotkaliśmy całą grupkę
Francuzów, którzy zdobyli szczyt od przeciwnej strony. Poczęstowali nas kaszą Kuskus przy-
rządzoną na słodko z rodzynkami (nasypali nam pół menażki). W dolinę zeszliśmy innym warian-
tem, grzbietem, który zaprowadził nas głębiej w dolinę, gdzie spotkaliśmy szlak.

W tym samym dniu przejechaliśmy w rejon szczytu Monte d’Oro, gdzie rozbiliśmy namiot na
przełęczy Col de Vizzavona (1163 m). Naszym celem był szczyt Monte d’Oro (2389m). Na
podejściu upał najbardziej dał nam się we znaki, nawet powyżej 2.000 m, było jeszcze gorąco.
Okolica była bardzo malownicza. Na szczęście nie brakowało po drodze wody dla ochłody. W
dolinie dwukrotnie minęliśmy ludzi pływających w krystalicznie czystej i głębokiej wodzie gór-
skiego potoku, który w tych miejscach tworzył głęboki kanion. Po osiągnięciu grani, Martusia
została z Andrzejem na przełęczy pod folią, która służyła nam tutaj jako ochrona przed słońcem,
a my z Teresą wyruszyłyśmy na szczyt. Droga prowadziła łatwą skalną granią, a wyjście na
Monte d’Oro zajęło nam niecałą godzinę. Z wierzchołka roztaczał się piękny widok, od północy,
jak na dłoni, widać było masyw Monte Rotondo (2622m), drugi co do wielkości szczyt Korsyki,
zdobyty przez nas podczas wyjazdu w 2000r. Po naszym powrocie na przełęcz, na szczyt
poszedł Andrzej. Po zejściu w doliny, przejechaliśmy na zachodnie wybrzeże wyspy na krótki
odpoczynek. Zainstalowaliśmy się na campingu, nieopodal miejscowości Piana. Pomiędzy Pianą
a Porto znajdują się popularne Les Calanches, gdzie po stromym zboczu wzdłuż wybrzeża popro-
wadzona została widokowa droga, wijąca się wśród ciekawych form skalnych. Jeden dzień spędzi-
liśmy na malowniczej plaży d’Arone, piaszczystej, ze skałami po obu stronach, na którą dojście z
campingu zajmowało około 5 min. (w tempie Martusi).



TO BY£O

TO BÊDZIE
¯ 19-21.11 PIOSTUR w Andrychowie – w
programie m.in. pieśni Bułata Okudżawy –
koncert bardów z Rosji, SDM z chórem Viribus
Unitis z LO w Turku, WGB, Ela Adamiak,
Mirosław Czyżykiewicz oraz ... Anita Lipnic-
ka i John Porter.
¯ 26.11 koncert gitarowy Michała Łanuszki
– laureata Wrzosowiska – w Lachowicach.
¯ 27-28.11 Impreza Muzyczna u Żab na Roli
¯ 30.11 Walne Zebranie.
¯ 4-5.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach – temat przewodni – IKONY. Niestety
lista uczestników imprezy jest już zamknięta.
¯ 31.12 Tradycyjnie w chatce w Lachowi-
cach odbędzie się harnasiowy Sylwester. Zapi-
sy do 24.12 przyjmuje Maciek Siudut. Ilość
miejsc 45.
¯ 15-16.01.2005 Emil Zegadłowicz, Stefan
Żechowski – Erotyki w Chatce na Adamach –
czyli nastrojowy wieczór poetycko-muzycz-
ny ilustrowany grafikami i slajdami.

4 12.10 Dolomity – prelekcja wspomnienio-
wo szkoleniowa J. Gintera.
4 13.10 Rozpoczęcie nowego kursu pod kie-
rownictwem Radka Trusia i Izy Włodarczyk.
Zapisało się ok. 30 osób. Odbyły się też pierw-
sze wyjazdy kursu – na Lasek i do Lachowic,
oraz autokarówka po terenie uprawnień, a w
długi weekend wyjazd w Gorce.
4 16-17.10 Rajd Studenci Górom z zakoń-
czeniem w Zaolziance – poszły dwie trasy z 15
-oma uczestnikami. Z przewodników byli Śli-
wek, Sekwoja, Maciek Grabowski, Michał
Łyp.
4 16-17.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego zakończony wynikiem 6:3 dla kur-
santów. W Komisji byli: Radek, MSiudut, Ka-
jetan, Bogna F., Kasia S. i Lex. Zdali: Herman,
Michał Zygmański, Magda „Łosiczka”, Kuba
oraz Rysianki Natalia i Gosia. Pierwszy nocleg
był na Rogaczu, drugi w schronisku „Viktoria
K” w pobliżu Głuchaczek.
4 16-17.10. RPS (Rada Przewodnictwa Stu-
denckiego) w chatce w Lachowicach. Było 14
osób reprezentujących wszystkie koła stu-
denckie z wyjątkiem Wrocławia, Łodzi, Biel-
ska B. i Rzeszowa.
4 19.10 Slajdy z Ukrainy Łukasza „Lex'a”
Sumy.
4 26.10 Tatry Słowackie oraz spływ kajako-
wy Brdą – slajdy Marty Kubiczek – „Żaby”.
4 6.11 Odbyło się jak co roku organizowane
przez Stowarzyszenie „Olszówka” spotkanie
na temat „Wielokulturowość w Karpatach”
tym razem poświęcone Słowacji. Główną
gwiazdą (prócz Basi Z., która też miała prelek-
cję ze slajdami) był p. Antoni Kroh, który
mówił o kształtowaniu się współczesnego na-
rodu słowackiego. Inne prelekcje (zwłaszcza o
Janosiku) też bardzo ciekawe.
Dzięki nawiązanym przez Jelona kontaktom,
jest szansa zorganizowania na wiosnę autoka-
rówki na Spisz Słowacki prowadzonej przez p.
Kroha.

Po odpoczynku przejechaliśmy w rejon Monte Rotondo (2622m) do doliny Restonica na
camping, położony w dolinie przy szumiącej wodzie rzeki Restonica, który znaliśmy już sprzed
trzech lat. Na szczyt udaliśmy się drogą prowadzącą przez jezioro orientalne – Lavu d’Oriente –
położone na wysokości 2061m. Przy podejściu nad jezioro, pokonaliśmy wysoki próg z wodo-
spadem. Okolica jeziora była bardzo sympatyczna, świetnie nadające się na biwak. Spędziliśmy
nad nim dobrych kilka godzin, zdobywając (znów na zmianę) Monte Rotondo i gotując kaszę po
zdobyciu szczytu. Wejście na szczyt od jeziora zajęło nam 1 godzinę. Pod wierzchołkiem leżały
jeszcze spore płaty śniegu, które trzeba było pokonać po drodze, (na szczęście śnieg był miękki i
przejście nie stwarzało większych trudności. Drogę wyznaczały kamienne kopczyki. Po osiągnię-
ciu wierzchołka, zajrzałyśmy do metalowego biwaku, położonego nieopodal szczytu. Przypadko-
wo wypatrzyłam inną drogę zejściową – kopczyki schodziły prosto w dół w kierunku ściany.
Udało nam się zejść tamtędy w dół, stromym, ale nie trudnym żlebem, który nie był widoczny z
dołu od strony jeziora. Andrzej, po wyjściu na szczyt, w zejściu również powtórzył „wyczajony”
przez nas wariant.

Opuszczając Masyw Monte Rotondo, czas było myśleć o powrocie. Udaliśmy się do Bastii,
skąd przepłynęliśmy promem do włoskiego Livorno. Spędziliśmy na promie 4 godziny. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się na krótko we Florencji, aby przy zachodzącym słońcu zobaczyć
słynną katedrę. Nocleg zaplanowaliśmy w Alpach, w grupie Ortlera, gdzie rozbiliśmy namiot w
sympatycznym miejscu w dolinie niedaleko samochodu. Wybraliśmy się stamtąd na wycieczkę w
przyjemny rejon ze stawami, idąc wśród kwiatów – kozłowców, prosieniczników, astrów alpej-
skich, goryczek i wielu innych gatunków rosnących na wapieniach, który były w pełni kwitnienia.
Pogoda była mniej przyjemna jak na Korsyce, od czasu do czasu popadywał deszcz i było dość
zimno. W niektórych momentach szliśmy ubrani w polar, kurtkę i zimową czapkę, który były
rzadko używane na Korsyce. Gdyby pogoda była ładniejsza, z łatwością zdobylibyśmy szczyt o
wysokości przekraczającej 3000m, co byłoby rekordem dla Martusi. Z powodu niepewnej pogo-
dy, postanowiliśmy pokręcić się tylko wokół licznych stawów, zdobywając wysokość ok. 2700
m. Po wycieczce udaliśmy się w dalszą podróż w stronę domu, spędzając jeszcze jedną noc w
Alpach Austriackich, gdzie rozbiliśmy się po ciemku na środku leśnej drogi.

Magda Wróbel

EGZAMIN - druga ods³ona (6-7.11.2004)
Do drugiego starcia przystąpiła liczna, dziesięcioosobowa drużyna kursantów przeciwko za-

ledwie czteroosobowej Komisji w składzie Jacek Ginter, Żaba, MSiudut i Łysy. Mało brakowało,
a część Komisji nie zdążyłaby wsiąść do ruszającego już ze stacji w Żywcu pociągu.

Plan był jak zwykle utajniony, a cała ekipa wystartowała w dwóch podgrupach z Milówki, w
kierunku grupy Zabaw. Pogoda sprawiła miłą niespodziankę i mimo fatalnych prognoz była zupeł-
nie niezła, choć było dość zimno. Z Zabaw zeszliśmy do Rycerki. Tu, już o zmroku, Maciek
Antonik (Nowszy), otrzymał zadanie poprowadzenia „bez kombinowania” na Hutyrów. No i
powiódł nas tak pewnie wpław przez Rycerkę, że część z nas do końca wyjazdu czuła wodę w
butach. Następnie chyba najstromszym zboczem wyszliśmy na Hutyrów. Wszyscy spodziewali
się, że miejscem noclegu będzie Danielka, tymczasem pod chatką czekał na nas mikrobus, który
dowiózł nas do Soblówki, do „Starej Chaty„ – prywatnego schroniska przypominającego chatkę,
prowadzonego przez bardzo sympatyczne małżeństwo Darka i Wiolę.   Na miejscu spotkaliśmy
też dwie Jole, a potem dojechali na parę godzin kierownik kursu – Nowy oraz Jelon i Bystry. Po
obfitym obiedzie było trochę śpiewania, a potem długie obrady.

Nazajutrz wykonaliśmy wariant najprostszy i najmniej spodziewany dla zdających. Mieli
poprowadzić przez Wiertalówkę i przełęcz Kotarz na Muńcuł. W Ujsołach nastąpiło ogłoszenie
wyniku – 8:2 dla kursantów. Zdali: Ewelina, Ala, Marta i Magda Soszanki, Magda Lekarka Biała,
Nowszy, Tadek Piotrowski, Kuba „Pieczony”. Jeśli zatem wszystko dobrze pójdzie na Blacho-
waniu będzie 15 tortów, a Koło zyska 28 nowych i chętnych do pracy rąk.
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AUTOKARÓWKA KURSOWA
Drugi wyjazd kursowy udał się w pełni! Pojechało 22 kursantów. Prowadziliśmy autokarówkę

w 5 osób: Tusia, Pieczu, półprzewodnicy Herman i Michał „Świstak” Zygmański no i ja – Radeck.
W piątek pojechaliśmy do Gorzenia z wykładem z metodyki autokarowania i krótkim wyj-

ściem w Zatorze, a potem zwiedzaliśmy muzeum Zegadłowicza od 2100 do 2300 – z recytacjami
tekstów, śpiewaniami (między innymi chóralna prapremiera pieśni japońskiej SAKURA, SAKU-
RA), poezją – w tym „Wrzosy” w wykonaniu Tusi i moim wcielonych w Marylę i Emila, w
strojach epokopodobnych, przy świecach i z pomocą wnuczki Zegadłowicza, pani Ewy Wegenke.

W sobotę pojechaliśmy do Stryszowa, a potem ze Stronia, przeszliśmy na Żar, gdzie odbyła
się prezentacja historii rodu Skrzyńskich. Potem zeszliśmy do Kalwarii (którą zwiedziliśmy za
pomocą miejscowego mnicha) i do Brodów, skąd podjechaliśmy do Lanckorony. Potem odbyliśmy
długą podróż przez Sułkowice, przeł. Sanguszki do Skawiec, a następnie przez Tarnawę, Krze-
szów i Las na przeł. Kocońską, skąd na piechotę zeszliśmy do Ślemienia, odwiedzając słynną lipę
Katarzynę. Stamtąd przez Gilowice i Rychwałd do Żywca. W Żywcu zjedliśmy pizzę i ruszyli-
śmy na nocne zwiedzanie miasta z rynkiem, katedrą, zamkiem, parkiem, a potem suplementem dla
odważnych w postaci nocnego spaceru nad Sołą ze zwiedzaniem fabryki Solali i kościoła św.
Floriana.

Nocleg w PTSM, tamże powitanie Jagody, która gościnnie miała prowadzić w niedzielę,
potem długi wieczór integracyjny. W niedzielę ruszyliśmy do elektrowni Żar, gdzie ok. dwie
godziny zwiedzania (film i wejście do wnętrza góry), potem diretissima Żaru na szczyt i biesiado-
wanie przy kominku i winie. A potem panoramkowanie, zejście do zapory w Porąbce i dojazd do
Łodygowic i Mikuszowic – tam zapaliliśmy znicz na grobie Mariana Drewnioka.

W Bielsku zaczęliśmy kończyć autokarówkę. Wszyscy byli chyba zadowoleni – tym bardziej,
że pogoda była zupełnie niezła.

Radeck
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Grudzień 2004 NORWEGIA WE TROJE
(cz. 3 i ostatnia)

Po przekroczeniu kręgu polarnego przejeżdżamy aż za Trondheim i biwakujemy w lesie
nieopodal wsi Garli. W niedzielę (27-go lipca) pogoda znowu się psuje i tym razem jest to powód
do zmartwienia, gdyż w planie mamy zwiedzanie doliny Romsdalen ze słynną ścianą Trolli. Mimo
gromadzących się chmur jedziemy do Dombasu. Po drodze, w dolinie rzeki Diva i ponad nią,
zachowały się fragmenty starej królewskiej drogi, która do 1803 r. była jedynym rozsądnym,
lądowym przejściem między północną i południową częścią Norwegii.

Po przybyciu do Dombasu niebo trochę się rozjaśniło, a potem w miarę poruszania się w dół
doliny Rauma, chmur zaczęło ubywać. Gdy przybyliśmy pod Ścianę Trolli  powietrze zrobiło się
naprawdę przeźroczyste. Robimy liczne zdjęcia Filaru Trollrygen  i samej ściany – robi naprawdę
wielkie wrażenie, szczególnie gdy patrzymy na porównanie jej wysokości z doszkicowaną, na
zawieszonym na parkingu zdjęciu, wieżą Eiffla. Pod zdjęciem umieszczono sporo informacji o
historii zdobywania  ściany, ale o pierwszym zimowym przejściu na filarze ani słowa...

Napatrzywszy się na najsłynniejszą norweską ścianę skalną zjeżdżamy do Åndalsnes. Limit
pogody wyczerpał się jednak ostatecznie i bezradnie stajemy na parkingu przed domem-muzeum
Arne Heena próbując przeczekać oberwanie chmury. Ale bez skutku. Rezygnujemy więc tego dnia
z przejazdu Drogą Trolli i poszukujemy jakiegoś miejsca na namiot. Mamy wielkie szczęście (a
może oko?) gdyż udaje nam się wypatrzyć zjazd do starej żwirowni schowanej w lasku przy
drodze. Rozbijamy namiot, wieczór jest stracony – leżymy w śpiworach i czytamy przewodniki
pośród jednostajnego szumu wody na tropiku.

Rano wysuwamy nosy z namiotu – lampa! Zwijamy się i migiem wracamy pod ścianę Trolli
aby „cyknąć” jeszcze parę fotek przy innym oświetleniu, a potem jedziemy Drogą Trolli. W
porównaniu np. z drogą na Stelvio nie jest ona imponująca, ale ma swój niepowtarzalny styl.
Otoczenie jest bardzo skaliste, a most nad wodospadem robi wielkie wrażenie. Po wyjechaniu w
okolice przełęczy zanurzamy się w „zagłębie turystyczne” (dojeżdżają tu liczne taksówki z
Åndalsnes), aby czym prędzej je opuścić i zjechać „truskawkową” doliną Valldalen na spotkanie
ze słynnym Geirangerfiordem. Najpierw jednak krótkie promowanie przez Norddalsfiord, potem
wysokogórska dolina i już zaczynamy zjeżdżać widokowymi serpentynami do Geiranger.

Ale cóż to za niebieska mgła w dole? To cztery olbrzymie statki  wycieczkowe dymią jak
trabanty, podczas gdy ich pasażerowie szturmują sklepy z pamiątkami w Geiranger. My czym
prędzej uciekamy na wycieczkę ścieżką, która podchodzi 500 m zboczami fiordu na halę Homlong
z dwoma zabytkowymi szałasami i niezwykłym, kameralnym widokiem na fiord roztaczającym
się z pobliskiej skały. Po 4-godzinnej wycieczce, pod koniec zaprawionej deszczykiem, wracamy
do auta i udajemy się w dalszą drogę. Jedziemy na wschód do najstarszego norweskiego Parku
Narodowego Rondane (1962 r.). W miejscowości Otta kupujemy mapę i podjeżdżamy, płatną
niestety drogą, na wysokość ok. 1000 m na olbrzymie daczowiska Mysuseter i końcowy parking
położony na rozległym Flatfjellet. Zaczyna lać i w desperacji rozbijamy się tuż obok auta, wzorem
Czechów parkujących obok nas i w przeciwieństwie do autokaru Czechów biwakujących całym
miasteczkiem nad potokiem.

Rano przywitał nas mróz, ale i ostre słońce. Spakowaliśmy plecaki na dwa dni i przeszliśmy
w okolicę schroniska Rondvasbu położonego w pobliżu najwyższych szczytów masywu Ronda-
ne. Góry z wyglądu przypominają Tatry Zachodnie, tylko skała jest inna.

Wczesnym popołudniem stawiamy namiot za potokiem i wyruszamy na ponad 1000-metro-
we podejście na drugi co do wysokości szczyt - Storronden 2138 m. Jest nudno, bardzo zimno
(Agata podchodzi w polarze, kurtce, czapce i rękawiczkach). Skała jak biblioteka, marzymy aby
„jedną taką paczkę przenieść na Rolę”. Ale za to widoki z wierzchołka niezwykle rozległe i są
nagrodą za to monotonne podejście. Na dół na szczęście idzie się szybciej. Koło 20-tej stajemy
przed namiotem. Utrzymuje się piękna, ale zimna i wietrzna pogoda. Po szybkim gotowaniu z ulgą

WALNE ZEBRANIE
30.11.2004

Nie bez emocji przebiegło tegoroczne Wal-
ne Zebranie, które prowadziła kobiecą, ale
energiczną ręką Bogna Frankiewicz. Źródłem
dyskusji i emocji było sprawozdanie ustępują-
cej Rady, a raczej brak jednej z najistotniej-
szych jego części – finansów. Komisja Rewi-
zyjna okazała się tym razem znacznie łago-
dniejsza niż Walne przedstawiając zarówno
plusy jak i minusy mijającej kadencji, oraz
wnioskując o udzielenie absolutorium, mimo
nieprzyjęcia szczątkowego sprawozdania fi-
nansowego przedstawionego Komisji. Walne
przegłosowało natomiast wniosek o indywidu-
alne głosowanie nad absolutorium dla poszcze-
gólnych członków Rady, w wyniku czego pre-
zes oraz skarbnik absolutorium nie otrzymali.
Dodatkowo skarbnik otrzymał zakaz pełnienia
funkcji z wyboru na okres 2 lat.

Należy zaznaczyć, że na taką decyzję miał
wpływ nie tyle całokształt działalności Rady
w ostatnim roku, co niefrasobliwe podejście do
sprawy dokumentacji finansów.

O nierównej pracy Rady świadczy fakt, że
niektórzy jej członkowie zostali wyróżnieni
nagrodami – Maciek Siudut za nieustającą pra-
cę na rzecz chatki i wkład w imprezy kultural-
ne, Łukasz „Pieczu” Pisarek i Michał „Śliwek”
Węgierek za duży wkład pracy.

Kolejnym punktem programu był wybór
nowych władz. Już przy wejściu na salę obrad
było wiadomo kto jest kandydatem na Prezesa.
Półprzewodnicy zorganizowali bowiem kam-
panię wyborczą rozdając ulotki z napisami np.
"Pieczu na prezesa", "uPieczmy prezesa" itp.
Gorzej było z kandydatami na członków Rady.
Niewielki dopływ młodych przewodników w
ostatnich latach musiał w końcu spowodować
braki kadrowe. Tegoroczni półprzewodnicy
mogą zmienić tę sytuację, ale dopiero za rok.
Tymczasem prezesem  został Łukasz „Pie-
czu” Pisarek, natomiast do Rady weszli: Ma-
ciek Siudut, Anna „Paskuda” Pasek, Michał
„Śliwek” Węgierek, Maciek Grabowski,
Grzegorz „Bystry” Mentel (niestety w tydzień
później Bystry złożył rezygnację z funkcji w
Radzie z powodu otrzymania pracy w miejscu

mocno odległym od Gliwic).
Do Komisji Rewizyjnej weszli w tym roku Bogna Frankiewicz, Radek Truś i Darek Telinga.

Niewiele czasu pozostało na przedstawienie przez Jarka „Kurę” Jeziorskiego projektu nowego
statutu, a tym bardziej na jego przedyskutowanie. Główna zmiana miałaby polegać na przekształ-
ceniu Koła w stowarzyszenie. Postulat ten był już podnoszony kilka lat temu, jak widać jednak
temat powraca, wraz ze zmieniająca się sytuacją i zakresem działalności Koła. Prace nad tym
tematem będą kontynuowane i być może konieczne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania w celu podjęcia konkretnej decyzji.

Po tym punkcie programu nastąpiło krótkie expose nowego prezesa i zakończenie zebrania.
W trakcie były oczywiście pączki i napoje, a w nawiązaniu do aktualnej sytuacji na Ukrainie

przemawiający przywdziewali pomarańczową kamizelkę. Nie zabrakło też jak zazwyczaj zabaw-
nych dialogów np.:

Bogna: ... poczekajmy aż chłopaki przedstawią wyniki głosowania.
Kura: Tylko nie chłopaki, ja też jestem członkiem Komisji.

***
Bogna: Bystry i Łysy, czy moglibyście odczytać wnioski ?
Łysy: ... hmmm, myśmy byli siusiu ...
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zalegam w śpiworze.
W środę pogoda niezmiennie piękna, ale

my musimy wrócić do auta i stracić chwilę
czasu na przeniesienie się ponownie w Jotu-
nheimen – tym razem w okolice najwyższego
szczytu Galhoppingen. Po przejechaniu ko-
lejny raz przez Ottę i Lom wjeżdżamy w do-
linę Boverdalen, a z niej skręcamy na płatną
drogę do letniego ośrodka narciarskiego Juva-
shytta (1835 m). Droga jest naprawdę stro-
ma, szutrowa, bez barierek i zdaje się prowa-
dzić do nieba. Na szczęście jest szeroka. Na
miejscu witają nas dosyć obskurne zabudo-
wania, orczyk na małym lodowcu  i tłumy

zapalonych, w większości świetnie jeżdżących narciarzy. Robimy rekonesans na drodze w stronę
Galdhoppingena. Wydaje się, że nie jest na tyle trudno, abyśmy nie mogli zabrać tam Agaty!
Widzimy tłumy idące przez lodowiec, niektórzy w gumowcach... jutro przekonamy się dlaczego.
Nabraliśmy chęci, aby iść do góry, ale jest już za późno, a jutro już czwartek i pora zacząć wracać
do kraju. Postanawiamy więc zabiwakować nieopodal, na jednej z płasienek, na kamiennej równi-
nie. Założyliśmy, że jeśli pogoda utrzyma się, to idziemy na szczyt, a jeśli nie – zaczynamy
powrót do domu.

Budzik na 6-tą – wyglądamy na zewnątrz: mróz i lampa. O godzinie 8-mej, jako jedni z
pierwszych (!) wychodzimy na trasę. Najpierw przez płaską, ruchomą morenę, potem dochodzi-
my na lodowiec. I już wiemy po co są kalosze: mamy poważne problemy z „wpłynięciem” na lód.
Agata ma przykazane „biegnięcie tak szybko, żeby nie zdążyła nabrać wody do butów”. Potem na
użytek Agaty wiążemy się liną, pokazujemy do czego służy czekan i podchodzimy pod skalną
grzędę, która prowadzi na grań. Bez trudności wychodzimy z lodu na skały, którymi łatwo
wspinamy się aż do zwornika, gdzie następuje krótki trawers przez małe pole lodowe, a raczej jego
resztki. Za nim nasza droga łączy się z trasą wiodącą na szczyt ze Spiterstulen. I już jesteśmy na
wierzchołku, ze stojącym pod nim schronem, w którym nie tylko można przeczekać niepogodę,
ale zdaje się także coś kupić. Robimy sobie zdjęcia na samym czubku (2469m) korzystając z fakt,
że ludzi nie jest tu jeszcze zbyt wiele. Rzut oka na panoramę mówi nam, że widoki są piękne, ale
że lada chwila się skończą, bo od zachodu idzie „coś” bardzo szybko. Zarządzamy odwrót i w
zejściu mamy przyjemność mijać się z kilkudziesięcioosobowymi tramwajami prowadzonymi
przez lokalnych przewodników. Na lodowcu powiązani są linami po 30-40 osób, często pętla z
liny swobodnie umieszczona jest na górnej części kostiumu kąpielowego...

Brnąc w mokrej papce i strumieniach wody szybko wracamy na morenę. Niebo zasnuwają
chmury i Waldek biegnie przodem, aby jeszcze „na sucho” zwinąć namiot. Gdy po 15-tej z Agatą
stajemy przed autem, zaczyna lać, a Waldek właśnie chowa ostatnie rzeczy do bagażnika. Odjeż-
dżamy w strugach wody, ale po zjechaniu w doliny przeciera się. Jedziemy już bez zatrzymywa-
nia przez piękną dolinę Sjodalen ograniczającą Jotunheimen od wschodu. Mijamy fajne miejsca
biwakowe, ale zaopatrzone w tabliczki „camping verboten”. Zjeżdżamy do Fagernes i dalej na
południe, aż do parkingu Bjonevika nad jeziorem Sperillen, kilkadziesiąt kilometrów przed Hone-
foss. Jest już koło 21-szej, rozkładamy biwak, Waldek znajduje porzuconą przykrywkę do alumi-
niowego czajnika, która okazuje się być akurat w rozmiarze brakującej w naszym czajniku na Roli!

W piątek zaczynamy się już poważnie przykładać do powrotu. Przelatujemy przez Oslo i
Moss i wtedy przypominany sobie, że w okolicy są ryty naskalne z epoki brązu. Zbaczamy na
tzw. Oldtidesveigen wzdłuż której, na południowy wschód od Frederikstat, stajemy kolejno w
Begby, gdzie są liczne malowidła sprzed 3000 lat,  dalej odwiedzamy kurhany, a przy samym
zjeździe na E6, pod lasem podziwiamy łodzie namalowane na wielkiej skalnej płycie. Potem
wracamy na autostradę. Jest 12-ta, a my stajemy w korku, który trzyma nas aż do Svinesundu!
Dopiero koło 15-tej nabieramy rozsądnej szybkości przemieszczania się. Ledwo udaje nam się
zdążyć przez 22-gą na znany nam już kemping pod Wielkim Bełtem w Danii. Do późnej nocy
pluszczemy się pod prysznicami i gotujemy jedzonko.

No a rankiem jest sobota i witają nas strugi deszczu. Dobrze, że rozbiliśmy się blisko kuchni
turystycznej, w której samotnie rozkładamy się z naszymi rzeczami. Potem, po raz pierwszy i
ostatni na tym wyjeździe, zwijamy kompletnie mokry namiot. O 9-tej wyjeżdżamy w dalszą
trasę, z niepokojem obserwując autostradę w stronę Niemiec. Jedziemy na granicy korka, w prze-

RADA SKPG „HARNASIE'' 2004/05

Prezes V-ce ds szkolenia Skarbnik Cz³. ds  promocji

SK£AD KOMISJI
Rada na swoim pierwszym posiedzeniu

powołała Komisje:

Komisja Szkoleniowa:
Maciej „String” Siudut – przewodniczący
Basia „Jelon” Zygmańska
Justyna „Tusia” Kostempska
Radek Truś
Łukasz „Lex” Suma

Rada Chatki:
Maciej Siudut – przewodniczący
Iza „Smok” Włodarczyk
Radek Truś
Łukasz „Pieczu” Pisarek
Piotr „Picek” Michalski

Komisja Wydawnicza:
Darek „Cieć “ Telinga
Radek Truś
Grzegorz Cichy

Komisja Rewizyjna
ukonstytuowała się w składzie:
Bogna „Booba” Frankiewicz – przewodni-
cząca + nadzór nad imprezami SKPG i Akcją
Lato.
Darek „Cieć “ Telinga – członek + nadzór
nad dokumentacją SKPG i sprawami osobo-
wymi.
Radek Truś – członek + nadzór nad finansami
i majątkiem SKPG.

Uprzedzając plotki Radeck oświadczył, że
odmówił udziału w Komisji Statutowej, która
ma być powołana.

ciwną stronę auta stoją na przestrzeni dziesią-
tek kilometrów. Za Hamburgiem robi się lepiej,
a od Berlina jest pusto. Raz zatrzymujemy się
aby zrobić jedzenie... i tak szybko jak to moż-
liwe chowamy się spowrotem przed niesamo-
witym żarem do naszego klimatyzowanego
wnętrza.

Przed 23-cią, po przejechaniu tego dnia
1200 km wypakowujemy wreszcie nasze bety
i tak kończy się nasz 3-tygodniowy wyjazd do
Norwegii.

Marta „Żaba” Kubiczek

IMPREZA MUZYCZNA
ZIMA, czyli Zimowa Impreza Muzyczno

– Artystyczna na Roli Staszkowej odbyła się.
Uczyliśmy się  piosenki Nohavicy oraz po-
wtarzaliśmy „lekcje” z poprzednich imprez
muzycznych. Były dwa 8-litrowe gary pieczo-
nek i przeróżne napoje. Udział wzięli, w kolej-
ności przybywania: Kuba Siudut i Kotlet, Bo-
gna, Picek, Bystry, Przemek Padoł, Paskuda,
Radek, niejaki Leszek i Marek, RafiSu, Ola
Ginter (która w zastępstwie chorego Jacka
przywiozła nawet kasetę z piosenką do nau-
czenia, ale niestety nie było na czym jej odtwo-
rzyć) i Maciek Siudut no i nasza trójka. Gitary
były cztery.

Pozdrawiam, dziękuję i zapraszam znowu,
Żaba

Reine na Lofotach



MIKO£AJKI £EMKOWSKIE
Lachowice 4-5.12.2004

Mikołajki Łemkowskie odbyły się jak co roku, w chatce w Lachowicach. Ludzie ściągali na
Adamy o różnych porach i różnymi drogami – nieliczni (a raczej nieliczne, bo lambda była poraża-
jąca) skorzystali z jednej z dwóch proponowanych przez nas tras górskich: Śliwek poprowadził z
Zawoi przez Kolędówki i Jałowiec, a ja z Żyrafem z Suchej Beskidzkiej przez Lipską Górę i
Żurawnicę. Dzień był śliczny, pogoda zgoła niegrudniowa, wędrowaliśmy w krótkich rękawkach
i kontemplowaliśmy głębokie, piękne panoramki.

Gdy już po zachodzie słońca osiągnęliśmy chatkę, zapanowała w niej atmosfera gorączko-
wych przygotowań. Salon został zamknięty, schroniła się w nim żądna ciszy i przestrzeni grupka
organizatorów. Przystosowanie salonu do niezwykłego wieczoru, jaki miał nastąpić, było praco-

chłonnym zadaniem, jednak kiedy o 19-tej zapro-
siliśmy naszych zniecierpliwionych już nieco go-
ści do środka, atmosfera panowała szczególna.
Płonął ogień na kominku oraz dziesiątki małych
świeczek i długich świec – tak bardzo kojarzą-
cych się z religiami wschodu. Z magnetofonu pły-
nęły cerkiewne śpiewy, a z ekranu na oknie pa-
trzył na nas badawczo św. Mikołaj. To zapewne
z dedykacją dla niego Jacek zainotonował „Balla-
dę” i zaczął się wieczór poświęcony ikonom. Po-
mysł tematu przewodniego powstał po waka-
cjach, a na imprezę zostali nawet zaproszeni au-
tentyczni, współcześni malarze ikon. Niestety
tym razem z powodu wyjazdu zagranicznego nie

mogli przybyć. Nie przeszkodziło to jednak w w realizacji pmysłu. Potoczyły się opowieści o
ikonopisarstwie, o jego znaczeniu, historii, o symbolice tych niezwyczajnych obrazów i technice
ich tworzenia. Podróż w czasie i przestrzeni poprowadzili: Maciej, kruczek, Ania Wojciuch,
półprzewodnik Kuba Wypchałowski („architekt”) i ja (Tusia). Rozważania owe przeplatane były
recytacjami zarówno przejmującej poezji łemkowskiej – wraz z tłumaczeniem, rzecz jasna (Ra-
deck i ja) – jak i pięknych polskich wierszy Jerze-
go Harasymowicza (Maciej i Lena-sympatyk).
Były i śpiewy przy gitarze Radka, w tym rów-
nież nauka piosenek łemkowskich, które bardzo
dobrze zgromadzonej gawiedzi się udały. Przez
chwilę zadumaliśmy się nad radkowymi slajdami,
pozwalając wyobraźni na próbę ożywienia świa-
ta, którego dawno już nie ma…

Tymczasem w rogu salonu przez cały czas
troje malarzy-ochotników tworzyło na przygo-
towanych podobraziach ikony. Akcja trwała nie-
przerwanie do końca wieczoru, efekty zaś
były… w założeniu zgodne z kanonem, ale nie-
wątpliwie charakterystyczne. Stale też towarzy-
szyły nam ikony wyświetlane przez Żyrafa jako slajdy multimedialne z zeskanowanych przez
Kiciusia 60 obrazów. Po takiej dawce przeżyć intelektualnych i duchowych donośne burczenie w
54 pustych brzuchach kazało pomyśleć o strawie dla ciała. Smok przygotowała siermiężny łem-
kowski poczęstunek złożony z grubych pajd chleba z własnoręcznie robionym smalcem oraz
kiszonych ogórków.

Z kolei nastąpiła rozrywkowa część wieczo-
ru. Najpierw wzniesiono imieninowy toast ku
czci Jelona, a potem nastąpiło wejście
św.Mikołaja (Kuba „architekt”) wraz z towarzy-
szącą świtą: aniołkiem (Natalka Woźny) i dia-
błem (Maciek „Nowszy” Antonik) oraz
(śpi)worem pełnym prezentów. Trójka półprze-
wodników odegrała przezabawnie swoje role.
Nowszy jawił się jako istota z piekła rodem, Na-
talka z anielską łagodnością broniła niebożątek
przed cięgami mikołajowej rózgi, sam zaś Mikołaj
tak utożsamiał się ze swym nowym wcieleniem,
że długo nie dał się niektórym rozpoznać! Wszy-
scy zostali obdarowani zabawnymi prezentami,
których 60 sztuk Natalia sama kupiła i zapako-

wała. Trzeba przyznać, że nasz nowy kołowy narybek dowiódł w tym wypadku zaangażowania.
Część oficjalna zakończyła się o północy – przez 5 godzin 54 osoby w różnym wieku, z

różnym górskim doświadczeniem i znajomością tematu  przewodniego słuchało z zaciekawieniem,
jadło ze smakiem i śmiało się do łez – słowem, poddało się nastrojowi. W moim odczuciu to właśnie
na tym oraz na naprawdę sprawnej i udanej współpracy kilkunastu osób – poczynając od pierw-
szego ojca chrzestnego wydarzenia – Stringa, a kończąc na sprawnym obsługancie – Nowszym,
którym serdeczne dzięki składam niniejszym – polega duży sukces tej imprezy. Goście nie kryli
zadowolenia, a śpiewy w wykonaniu najwytrwalszych brzmiały do 5:30 rano!

Smok i Nowszy serwują prosty, łemkowski po-
siłek – pajdy ze smalcem i kiszone ogórki.

Po strawie dla ducha, nawet artyści nie pogar-
dzili strawą dla ciała.

Mikołaj – Kuba i aniołek – Natalia rozpoczęli
wręczanie prezentów ...

... w czym bezskutecznie starał się przeszka-
dzać diabeł – Nowszy.

Jedynym zgrzytem była nieodpowiedzial-
na rezygnacja z powierzonego zadania jednej z
naszych koleżanek, która zdecydowała się na
taki krok dzień przed Mikołajkami nie podając
żadnej istotnej przyczyny… Przykre to, że
blachę naszą noszą ludzie, którzy chyba jej nie
potrafią docenić.

Niemniej – by nie kończyć tak smutnym
akcentem – pozostaje zauważyć, że Harnasie
znaleźli radość i satysfakcję w organizowaniu
imprez kulturalnych jak najwyższych lotów –
budująca to konkluzja, nieprawdaż ? Teraz
czekamy jak wypadnie kolejna chatkowa im-
preza kulturalna – wieczór poezji Emila Zega-
dłowicza.

Jusyna „Tusia” Kostempska
Fot. Darek Kardasz

Wejście Mikołaja rozpoczęło rozrywkową
część wieczoru.

„kruczek” opowiada o ikonostasie.

W trakcie wykładów trwało malowanie ikon.



WRÓBLE W KRAINIE  WAMPIRÓW
czyli kolejne wojaże Magdy, Andrzeja i Martusi – czerwiec 2004

Odwiedziliśmy trzy grupy górskie:
1) Apuseni, rejon Padis – królestwo karpackiego krasu – wąwozy, jaskinie z podziemnymi rzeka-
mi, wywierzyska, ponory, leje krasowe.
2) Piatra Craiu Lui – wapienne góry z najwyższym szczytem La Om – 2238 m
3) Retezat – w którym spędziliśmy kilka dni biwakując nad jeziorem Bucura (2040 m) w zwięk-
szonym składzie (dojechali do nas Staszek Sikora, Bystry oraz znajomi z Bielska Monika i
Łukasz. Wspólnie zdobyliśmy najwyższy szczyt Vf. Peleaga (2508 m) i inne góry dostępne z
biwaku.

Poza górskimi wy-
cieczkami zwiedziliśmy
liczne zabytki Transyl-
wanii – m.in. zamki w
Hunedoarze (największy
w tym rejonie), Bran (za-
mek Drakuli), miasto Si-
biu oraz skansen w oko-
licznym lesie Dumbrava,
twierdze kościelne – Prej-
men, Harman (rejon Bra-
szowa), kościoły z XIII
w. z elementami rzym-
skich budowli w Densus i
Strei, twierdzę Calnic w
której spaliśmy zamknię-
ci za podwójnym murem.

Magda Wróbel

TO BY£O

TO BÊDZIE

4 19-21.11 PIOSTUR w Andrychowie.
4 27-28.11 Impreza Muzyczna u Żab na Roli
4 30.11 Walne Zebranie.
4 4-5.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach (relacja na str. 3).
4 10-12.12 w Chatce na Adamach odbył się
Wieczór Azjatycki zorganizowany przez pół-
przewodniczkę Magdę Białą i exkursantkę
Magdę Czarną. W programie slajdy z Laosu,
Kambodży, Wietnamu, południowych Chin.
W piątek wieczorem można było obejrzeć slaj-
dy z obozu w Rumunii.
4 10-12.12  Wyjazd kursu na Kozią Górkę,
Karkoszczonkę i do jaskini pod Trzema Kop-
cami zakończony zwiedzaniem Bielska-Białej.
Było ok. 20 osób.

¯ 14.12 (na zebraniu) slajdy Daniela Węcla z
wyjazdu na Krym.
¯ 15.12 (środa) o godz. 2000 w czytelni gli-
wickiego EMPiK-u odbędzie się koncert Mi-
chała Łanuszki z Krakowa. W programie utwo-
ry gitarowe, pisenki autorskie oraz piosenki Ja-
romira Nohavicy. Wstęp wolny.
¯ 16.12 „Rumunia: Esencja Karpat”. Pokaz
slajdów Radka Trusia z cyklu „Szlakiem i bez-
drożem”, godz. 1800 aula A Wydziału Automa-
tyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Ślą-
skiej. Wstęp wolny.
¯ 21.12 Wigilia Kołowa
¯ 31.12 Tradycyjnie w chatce w Lachowi-
cach odbędzie się harnasiowy Sylwester. Zapi-
sy do 24.12 przyjmuje Maciek Siudut. Ilość
miejsc 45.
¯ 15-16.01.2005 Emil Zegadłowicz, Stefan
Żechowski – Erotyki w Chatce na Adamach –
czyli nastrojowy wieczór poetycko-muzycz-
ny ilustrowany grafikami i slajdami.

Andrzej i Marta nad jeziorem Bucura w Retezacie

WESO£YCH ŒWI¥T ...
Bożego Narodzenia, wesołej zabawy Syl-

westrowej i powodzenia w Nowym Roku
życzy wszystkim Harnasiom, ich rodzinom
oraz sympatykom

Redakcja

PIOSTUR
Coroczny 3 dniowy maraton muzyczny

PIOSTUR w Andrychowie zakończył się w
niedzielę koło północy. Było nieźle, a najlep-
szy był chyba piątkowy koncert SDM’u.
Zaczął się nietypowo, od starych hitów – tych
Stachury, a zakończył piosenkami z najnow-
szej płyty „Beretka dla Bejdaka” oraz serią
piosenek wykonywanych wraz z ok. 15 oso-
bowym chórem „Viribus Unitis” licealistów i
studentów z Turka. Chór zabrzmiał rewelacyj-
nie – przypominając nieco stylem i ekspresją
chóry gospels.

W piątek wystąpili też goście z Rosji – z
Amatorskiego Klubu Piosenki z miasta
Żukowskij koło Moskwy. Śpiewali głównie
Okudżawę oraz innych rosyjskich bardów.

W sobotę odbył się koncert laureatów Pio-
sturu – pierwsze miejsce zajął Michał Łanu-
szka – rewelacyjnie grający na gitarze klasycz-
nej, laureat Wrzosowiska i Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie. Na koniec wystąpili
profesjonaliści – Anita Lipnicka i John Porter.

W niedzielę mieliśmy przyjemność wysłu-
chać koncertu z nurtu Krainy Łagodności. Wy-
stąpili: Wolna Grupa Bukowina, Ela Adamiak,
Mirosław Czyżykiewicz, Tomasz Wachnow-
ski, Piotr Bukartyk, Iwona Loranc.

W naszej ekipie byli – w piątek – MSiudut
z Kubą oraz Jacek i Jola G., w sobotę prócz nas
– Bogna z Pickiem, Rafi Su i Bystry, w niedzie-
lę Jacek i Ola G., MSiudut z Kubą, Bystry. W
ramach tradycyjnego losowania nagród od spo-
nsorów wylosowałem 3 książki m.in „Rambo –
ostatnia krew”, a Jola dwie statuetki z kryszta-
łu górskiego z zatopionymi podobiznami Lip-
nickiej i Portera, z którymi musiała pozować
do zdjęcia jakiemuś reporterowi z gazety.

Jacek G.

RYSIE ZAPRASZAJ¥
Minął drugi rok działalności MKTA

„Ryś”. Klub spełnił i spełnia swoją rolę, co wi-
dać choćby po ilości półprzewodników i kur-
santów wywodzących się z Rysi – „Świstak”,
Natalia, Gosia,  Ania. Ten fakt powoduje jed-
nak zarazem odpływ aktywnych członków
klubu do działalności na kursie i w Kole.

Rysie oczekują zatem na dopływ młodych
sił. Drogie Mamuty – jeśli Wasze pH osiągnęły
rysiowy wiek – ok. 15 lat, to zachęcamy do
zainteresowania się klubem. Prócz pH chętnie
widziane są też inne młode osoby zaintereso-
wane turystyką i ciekawym spędzaniem wol-
nego czasu.

Aktualnie Rysiami opiekują się Radek
Truś oraz Tusia. Przypominamy, że spotkania
odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwart-
ki, o godz. 17 w Gliwickim Centrum Organiza-
cji Pozarządowych na ul. Jagiellońskiej. Prócz
tego odbywają się oczywiście wyjazdy w
góry, do jaskiń, na narty.

A zatem Rysie zapraszają !

¯ 12-13.02.2005 BLACHOWANIE – PTSM
Ustroń Dobka.
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DWA SYLWESTRY W
CZARNOHORZE

Czyli garść „użytecznych” informacji z
wyjazdu w Czarnohorę w dniach 28.12-
02.01.2005r., które niechcący zamieniły się w
całkiem spory choć chaotyczny artykuł:
Cel:

Nasz cel był jeden. Posmakować choć tro-
chę, mitycznego narciarstwa w Czarnohorze.
Nakarmiony przed laty książką „Na nartach w
Czarnohorze” W. Lenkiewicza i wespół z Ko-
tletem opowieściami Waldka „Żabowego” Ku-
biczka z wyrypy jaką zaliczył z braćmi
Wróbel, czekaliśmy tylko na właściwy mo-
ment. Moja Magda nie czytała wspomnień p.
Władysława, ani tym bardziej nie słuchała opo-
wieści Waldka, bo zapewne w życiu by nie po-
jechała. Ona po prostu musiała mi towarzy-
szyć bo w tym roku na mnie wypadała kolej
„zorganizowania” Sylwestra. I trzeba jej przy-
znać, że była dzielna. Wytrzymała ze mną i
Kotletem na jednym wyjeździe. A to było chy-
ba trudniejsze niż zjazd we mgle do kotła
Dzembroni.

Tak więc skażeni mitami, napaleni na narty
z własnej mniej lub bardziej przymuszonej
woli ruszyliśmy pewnego poranka przez zie-
loną Polskę w poszukiwaniu śniegu za naszą
wschodnią granicą.
Granica:

Wjeżdżając na Ukrainę należy na przejściu
(ukraińskim) wypełnić wniosek wizowy. Le-
piej uczynić to zanim przyjdzie nasza kolej
odprawy. Jeśli nie będziemy go mieli przy po-
kazywaniu paszportu pogranicznik ukraiński
najczęściej reaguje poprzez bardzo długie trzy-
manie delikwenta. Jeśli wszystko jest dobrze
wypełnione, to przekraczanie nie trwa długo.
Od momentu naszego wstąpienia do UE w pol-
skich terminalach granicznych pojawiły się
pasy tylko dla obywateli Unii. Warto z nich
skorzystać, bo kolejka jest znacznie mniejsza,
a ta forma rasizmu znacznie przyśpiesza doje-
chanie do ukraińskich bramek.

Czas przekraczania w Korczowej we wto-
rek 1,5h, ale inna ekipa, wjeżdżająca w niedzie-
lę wyborczą (26.12) przeleciała w 0,5h. Osobi-
ście nie polecam tego przejścia ze względu na
fatalną drogę przez Krakowiec.

Wyjeżdżając z Ukrainy należy przede

wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Realia przekraczania są wciąż takie jak przed laty. Wielogo-
dzinne oczekiwanie w dwudziesto-samochodowej kolejce. Mnóstwo umundurowanych snujących
się bez żadnego widocznego celu, a najwięcej ich oczywiście przy stanowiskach, na których
aktualnie nie ma „klientów”. Zmiany służby, które trwają 1,5h. No i znany mi z autopsji sposób
telefonicznego „zamawiania” granicy.

Nie tak dawno temu w Bezledach cieszyłem się, że jadę samochodem, którego kierowca znał
właściwy numer telefonu. Minuta połączenia kosztowała 20$, ale automatycznie skracała kolejkę.
W Szegynii (Medyka) też było widać błyskawicznie przekraczające granicę pojazdy.

Po polskiej stronie wbrew pozorom też nie jest kolorowo. Jest raczej czarno, bo więcej niż
pewne jest spotkanie tzw. Czarnych Brygad - Służby Celnej, która ma przemożną chęć zajrzenia
wszędzie – nawet do wypchanego plecaka. Wydawało mi się, że niezłym sposobem na uniknięcie
wyciągania wszystkich bagaży będą pozostawione na wierzchu moje kilkudniowe narciarskie
skarpetki. Ku mojemu wielkiemu, a kotletowemu jeszcze większemu zaskoczeniu, nie pomogło.
Celnik niezrażony zapachami przetrzepał nam samochód jak rasowym przemytnikom. Nie wiem
czy miał katar, czy może nasz wygląd sugerował szmuglerskie zapędy. Szczerze życzyłem mu
żeby wziął mnie jeszcze na osobistą kontrolę, bo byłem pewien, że to go skutecznie zniechęci do
dłuższego trzymania nas na granicy. Na jego szczęście nie usłyszał moich cicho rzucanych pod
nosem próśb i chyba sam zrezygnował niczego nie znalazłszy (Nemiroffa mieliśmy dobrze scho-
wanego na widoku).

Bilans to 4 godziny czekania, wyładowany akumulator (Kotlet pchał Skodę aż miło) i prze-
czytane 30 rozdziałów „Kodu Leonarda da Vinci”. Podobno całkiem sensownym rozwiązaniem
jest przekraczanie granicy w Użgorodzie. Myślę, że następnym razem ten wariant sprawdzimy.
Drogi:

I tu jest diabeł pogrzebany, choć nie było najgorzej. Dystans 730 km, który dzieli Dzembronię
od Gliwic pokonaliśmy w 18h. To dłużej niż jadąc miesiąc wcześniej 1.100 km w Dolomity. Ale
niestety granica, różne postoje i jakość dróg robią swoje. Wyjazd udowodnił, że najsensowniej jest
jechać przez Ukrainę drogami, których numeracja jest dwucyfrowa i poprzedzona literą M lub P.
Nie są to autostrady czy chociażby dwujezdniówki, lecz zwykłe szosy, ale ich zaletą jest porów-
nywalna do polskiej jakość (oczywiście mam na myśli te polskie drogi, których jeszcze nie miałem
przyjemności remontować), szerokość, przebieg (poza centrami miast) i co chyba najważniejsze –
w miarę dobre oznakowanie!!! Ukraińcy dosyć swobodnie traktują wskazywanie kierunków na
drogach i dlatego ODRADZAM jeżdżenie skrótami. Na ukraińskich bezdrożach najlepiej spraw-
dza się harnasiowa definicja skrótu. Gdy wracając chciałem przejechać drogą powiatową z Sambo-
ra do Mościsk, po godzinie znalazłem się pod polską granicą, ale niestety za blisko naszych
Ustrzyk Dolnych (na południe od Medyki nie ma żadnego przejścia drogowego z Ukrainą). Klnąc
i wściekając się musiałem nadłożyć sporo kilometrów po asfaltach, które były w dużo gorszym
stanie niż gruntówka do Dzembroni.
Noclegi:

Trochę z wrodzonego lenistwa i wygody, a trochę z powodu pierwotnego założenia, że wy-
jazd ten traktujemy jako rekonesans przed ciekawszą włóczęgą postanowiliśmy skorzystać z
luksusowych noclegów w miejscowych „agroturystykach”. Duże znaczenie miały też niewygóro-
wane, a wręcz powiedziałbym niskie ceny noclegów które praktycznie zawsze można brać z
wyżywieniem. Poniżej podaję sprawdzone przez nas i innych namiary:
Werchowyna Ilcia – Moczerniak Wasyl (Мочерняк Василь Юрiйович)– mieszka visa-vie cer-
kwi, w drugim domu od drogi, tel. (++380 – 3432 - 4-71-63) za nocleg z wyżywieniem (śniadanie
+ kolacja) zapłaciliśmy 25 hr/os.
Dzembronia – Koszeluk Iwan (Кошелюк Иван) – mieszka w ostatnim domu, na grzbiecie wcina-
jącym się w wieś, przy żółtym szlaku prowadzącym do Bystrzca, tel. do pracy – Straż Pożarna
w Werchowynie (++380 – 3432-2-12-01) lub do znajomych komunikujących się z Iwanem za
pomocą krótkofalówki  (++380 – 3432 – 2-10-96). Za nocleg z wyżywieniem (obiadokolacja)
zapłaciliśmy 4 $/os (sam nocleg 2$). Atrakcją jest bania dostępna dla turystów i samo położenie
gospodarstwa.

Ponadto z noclegów można korzystać u nieśmiertelnej p. Paraski, która mieszka w centrum
wsi i wszyscy wskażą do niej drogę. Cen nie znamy, ale nie powinny być wyższe niż u p.
Koszeluka. U Paraski można również zostawić samochód i co ważne szczególnie dla młodszych
(co to ni w ząb nie rozumieją wschodnich języków) – świetnie mówi po polsku.
Wy¿ywienie:

Warto o tym w sposób szczególny wspomnieć, choć nie będę się rozpisywał, tego trzeba po
prostu spróbować. Kotlet, a on z racji wyuczonego zawodu zna się na tym, twierdził, że to istna
bomba cholesterolowa. Ale, co mi tam. Żarełko serwowane przez nasze przemiłe gospodynie było
po prostu super!
Ekwipunek, a w szczególnoœci mapy:

Nie wiem co nam odbiło, ale mieliśmy wszystko. Od ostrzałki do nart, żelazka i srebrnej taśmy
izolacyjnej zaczynając, poprzez gwizdki, moczkę, surowy pasztet (pomyłkowo wzięty zamiast
bigosu), na sondzie i łopacie lawinowej kończąc. Mieliśmy też ważący chyba tyle co sam Kotlet
statyw do jego super lustrzanki, co to zdjęcia robi, trzeba mu przyznać, ładniutkie.

To szczegół, że większość przydatnych rzeczy pozostawiliśmy w samochodzie. Jedną z
przydatnych i na szczęście wziętych rzeczy była mapa „Turystyczne Ścieżki Czarnohory” wy-
dana na Ukrainie w 2003r. (zakupiona „U Piotra”). Największy poziom szczegółowości (super
skala 1:50 000) spośród dostępnych map. Raz nas lekko wprowadziła w błąd informując o polanie,
której w rzeczywistości nie było tam gdzie być powinna, ale zważywszy na okoliczności szybko
jej wybaczyliśmy. Na bazarze w Jaremczy nabyłem drugą mapę z tej serii „Gorgany Centralne” i
niestety na tym seria ta – oby chwilowo – zakończyła się. Wiem na pewno, że inny wydawca
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ukraiński publikuje „aktualne” mapy topograficzne (1: 100 000) odpowiedniki naszych WIG-ów.
Wycieczki czyli co robiliœmy w wolnym czasie:

Musisz Drogi Czytelniku wybaczyć, ale stwierdziłem, że nie opiszę tu żadnych przeżyć z
naszych wycieczek. Coś tym razem musimy sobie zostawić na długie, niekoniecznie zimowe
wieczory przy ognisku. A naprawdę jest co przeżywać. I choć tras nie zrobiliśmy zbyt wiele na
tym wyjeździe, to obiecałem już sobie i Grzesiowi (jeśli wiecie o kim mówię), że w lutym nadro-
bimy to z okładem.

Z wyższych szczytów zaliczyliśmy Stepaniec i Munczel oraz Smotrec. Wyciągnęliśmy też
kilka nauk i nazwaliśmy parę prawd, reguł oraz zasad:
1. Foka trzymająca się jedynie na gumie i haku jest foką wolną w przeciwieństwie do foki zniewo-

lonej, dobrze przyklejonej. Foka wolna charakteryzuje się tym, że po opuszczeniu narty nie
znajdzie się jej tej samej zimy, nawet gdy dokładnie wiemy gdzie uwolnienie nastąpiło i użyje-
my najnowocześniejszej łopaty lawinowej.

2. Ścieżki w Czarnohorze (a jak wcześniejsze doświadczenie mówi w Gorganach również) nigdy
nie prowadzą doliną potoku. Dolina czarnohorska ma szerokość na dnie równą szerokości
koryta płynącego nią potoku, a ilość drzew ustawionych poziomo jest równa lub większa ilości
drzew ustawionych pionowo. Ponadto 50% doliny czarnohorskiej ma szerokość na całej swej
głębokości równą szerokości jak na poziomie lustra wody.

3.  Jeśli macie wybór, to zawsze wracajcie w doliny z wycieczki narciarskiej trasą, którą podeszli-
ście. Chociaż ja pewnie znowu będę twierdził, że tylko cieniarze wracają jak przyszli, a Kotlet
po wszystkim powie: „… już starzy wujowie ze szczytów wracali tak jak na nie włazili”.
Szczególnie wtedy wracajcie drogą wejściową, gdy nie znacie lub nie jesteście pewni innej drogi.
Zawsze jakieś niespodzianki mogą się przydarzyć szczególnie wtedy, gdy dzień się kończy i
po kilkugodzinnym podejściu wychodzicie nagle ponad morze chmur, które szczelnie zasła-
niają wszystko, co nie miało szczęścia i nie wypiętrzyło się wyżej niż na 1900 m.n.p.m. W
Czarnohorze, Marmaroszach i chyba Rodniańskich jest parę szczytów, które miały to szczę-
ście. Prawie tak wielkie jak my, kiedy jednak przemogliśmy się i w ostrym mrozie oraz mgle
poszliśmy jeszcze tylko te ostatnie półgodzinki, żeby za chwilę znienacka ogrzać się w słońcu
i pooddychać. Przestrzenią. Troszeczkę otumanieni wspaniałymi widokami i zaskoczeni fina-
łem, jak się nam wydawało trasy, skusiliśmy się na zjazd do kotła Dzembroni. Za szczegóły
powrotu niech wystarczy, że wrócili-
śmy z raptem 3-godzinnym opóźnie-
niem w stosunku do planowanego.

4. Nawet nocując w podgórskich wsiach
można zrobić w Czarnohorze całe
mnóstwo jednodniowych wycieczek
narciarskich, które bardziej przypo-
minają alpejskie wyrypy aniżeli be-
skidzkie deptanie lesistych grzbietów.

Podstawowe (dla nas) ceny:
Waluta na dzień 02.01.2005r.:1 hr=0,7 zł,
1 $ = 5,4 zł (tam) / 1 $ = 3,05 zł (tu)
Przykładowe ceny: paliwo Pb 95 (sym-
bol A95) =  2,95 hr (2,05zł/litr)
Uwaga! Na WSZYSTKICH stacjach obowiązuje ta sama cena skąd wniosek, że ceny paliwa są
urzędowe. Paliwo jakości nie gorszej, a być może lepszej niż na niektórych polskich stacjach.
Artykuły „spożywcze”: chleb – 0,60 hr, piwo – 1,00 hr, wino – 11,00 hr („Biała Zazdrość” –
polecam), szampan – 8,10 hr … innych towarów nie kupowaliśmy co nie znaczy, że ich w
sklepach nie ma. Są i to w asortymencie wystarczającym, aby nie brać niczego z Polski.

Do zobaczenia drodzy czytelnicy w lutym, w Czarnohorze ? 13-20 lutego! Wraz z Kotletem
i Magdą – ЗАПРОШУЕМО НА ГУЦУЛЬЩИНI

Artur „Łysy” Olchawa
Ps. A tytuł „Dwa sylwestry w Czarnohorze” wziął się stąd, że nie omieszkaliśmy przywitać

Nowy Rok 2005 dwukrotnie – raz oficjalnie wg czasu kijowskiego i godzinę później biegnąc przy
okazji myślami do kolegów i koleżanek bawiących w chatce. I tych na Lachów Groniu też !!!

4 31.12.2004 Sylwester
4 8-9.01 Chatkowe Spotkania Bajkowe
odbyły się tyleż kameralnie, co miło. Sobotnim
rankiem kontemplowaliśmy „czeski film” (sta-
rzy, poczciwi „Sąsiedzi”), wieczorem pokaza-
liśmy slajdy szwedzkie, a potem były na tape-
cie niecodzienne oblicza Kaczora Donalda i di-
sney’owski „Sindbad”. W planie było jeszcze
czytanie „Opowiadań z Doliny Muminków”,
ale audytorium wymiękło (kurs jakiś zmęczo-
ny był – bo po przejściu). Za to rano zupełnie
luźno poczytaliśmy wierszyki Tuwima. My-
ślę, że wyszło z tego miłe urozmaicenie chatko-
wego życia.

Tusia i Żyraf
4 7-9.01 oraz 14-16.01 odbyło się w dwóch
terminach przejście kondycyjne kursu. Na
pierwszy termin pojechało 11 kursantów. Pro-
wadzili Przemek Padoł i Daniel Węcel. Drugie
podejście i trasę 6 osobową prowadził pół-
przewodnik Herman. Trasy wiodły z Węgier-
skiej Górki do Lachowic i trwały ponad 20
godz.
4 11.01 slajdy Radka z podróży krajoznaw-
czych po Włoszech.
4 15.01 „Erotyki” w Lachowicach czyli im-
preza poświęcona życiu i twórczości Emila
Zegadłowicza oraz grafice Stefana Żechow-
skiego. Impreza zgromadziła 34 osoby, wśród
których byli nie tylko przewodnicy. Szcze-
gólną niespodzianką było przybycie wnuczki
poety, pani Ewy Wegenke z mężem. Przy pło-
nącym kominku i świecach Radek, Maciek i
Tusia rozpoczęli gawędą, najpierw o rodzicach
poety – Tytusie i Elżbiecie, potem o samym
Emilu. Uzupełniała te opowieści pani Ewa.
Potem nastąpiły recytacje wierszy, piosenki
autorstwa Radka i Grzesia Cichego do słów
Emila Zegadłowicza oraz slajdy z beskidzkimi
krajobrazami. Maciek nakreślił też sylwetkę
Stefana Żechowskiego, którego grafiki miały
ilustrować Zegadłowiczowskie „Zmory” i
„Motory”. Uczestnicy ocenili imprezę bardzo
wysoko, a niektórzy postanowili bliżej zapo-
znać się z jego twórczością. Ważnym uzupeł-
nieniem imprezy było zorganizowanie przez
Tusię i Żyrafa w sobotnie przedpołudnie trasy
obejmującej Wadowice (m.in. grób Tytusa Ze-
gadłowicza i pomnik Emila przed liceum) oraz
dworek w Gorzeniu.
Impreza ma zostać powtórzona w Gliwicach
lub w Zabrzu. Termin nie jest jeszcze znany.
4 18.01 opowieść Lexa o wyjeździe na Ukra-
inę, tym razem w charakterze obserwatora wy-
borów prezydenckich.

¯ 25.01 slajdy Jacka Gintera z wakacji na ro-
werach w Beskidzie Niskim.
¯ 12.02 BLACHOWANIE w PTSM w
Ustroniu Dobce.
¯ 5-6.03 Kwadratlon z SKPB Katowice i
SKPG Kraków w Lachowicach.
¯ 18-20.03 Rajd na Powitanie Wiosny
¯ 8-10.04 Rajd PolUŚ
¯ 22-24.04 autokarówka kołowa na Spisz
słowacki z udziałem p. Antoniego Kroha
(czyli tzw. „krohówka”).

SYLWESTER W LACHOWICACH
Tym razem w chatce nie było tłoku. W imprezie, która

odbyła się wg znanego z ubiegłych lat scenariusza i była rów-
nie sympatyczna i udana brało udział ok. 38 osób. Odwiedził
nas też pan Franek z Lachowic z żoną przynosząc pokaźny
garnek bigosu. Alternatywna impreza w gronie półprzewo-
dników, Rysi oraz kursantów odbyła się na Lachów Groniu.
Przy okazji ekipa ta załatała pokaźną dziurę w dachu szałasu.
Łącznikami między imprezami byli Radek i Nowy, którzy
najpierw odwiedzili Lachów i powitali tam Nowy Rok, a po-
tem przybyli na 2 godziny do chatki. Obie ekipy spędziły
natomiast wspólnie wieczór noworoczny w chatce zaczyna-
jąc kolacją przy świecach, a kończąc śpiewaniem. W imprezie
uczestniczyli m.in. Redakcja z Jolą, M. Siudut i J.Siudut z
kolegami, Paskuda i Cieć z dziećmi, Mroczki, Mariusz Hant-
ke, Tusia i Żyraf, Adam Wieczorek, Jelon, Kura z żoną oraz
krewni i znajomi.

Redakcja

Fot. Grzegorz Koźlicki

W tym roku na Sylwestrze obowią-
zywały oryginalne nakrycia głowy.

Fot. Janusz Mroczek
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BLACHOWANIE
12-13.02.2005 Ustroń Dobka

Już dawno nie mieliśmy tylu blachowa-
nych i tylu uczestników blachowania. Kurs
prowadzony przez Ryśka „Nowego” Antoni-
ka, któremu pomagał Łukasz „Pieczu” Pisarek
ukończyło 14 osób, z czego 13 przystąpiło do
blachowania (1 osoba – Marta Socha z powodu
wyjazdu zagranicznego nie mogła odebrać bla-
chy w tym roku).

Wstępem do imprezy był posiłek (nieco
rzadki, ale smaczny bogracz) w barze na prze-
ciwko PTSM-u w Dobce, który przerodził się
w pewnym momencie w wesołą biesiadę z
udziałem zarówno Mamutów jak i młodszych
Harnasi. Uwieńczeniem tej części imprezy
było odśpiewanie 100-lat dla Bystrego, który
obchodził urodziny i otrzymał od Łysego i
Buźki prezent w postaci mini siekierki firmy
Fiskars oraz równie miniaturowego szampana
0,2 l, którym solenizant przy pomocy nakrętki
obdzielił wszystkich zgromadzonych (i je-
szcze mu zostało).

Równocześnie utrzymywany był kontakt
z Nowym, który po zajęciach w Bytomiu miał
dojechać na imprezę. Gdy to nastąpiło, wyru-
szyliśmy sporą gromadą w kierunku ogniska,
które zostało przygotowane przy czarnym
szlaku. W tym roku pogoda była o tyle niety-
powa, że śniegu było pod dostatkiem, ale za to
nadchodzące ocieplenie spowodowało opad
marznącego deszczu, który ustał dopiero pod
koniec ceremonii. Blachowani dotarli do ogni-
ska bez większych problemów i wszystko
odbyło sie zgodnie z tradycją. Nieco dłuższe
było jedynie przykręcanie blach, przemówie-
nie Kajetana oraz kolejka przewodników skła-
dających gratulacje blachowanym. Ok. 22.00
wróciliśmy do schroniska i zaczęła się część
artystyczna. Składała się ona ze scenek i piose-
nek parodiujących wydarzenia z kursu pod
ogólnym hasłem "Koło Przewodników Sezam-
kowych", które miało udowodnić, że Harnaś
potrafi poprowadzić wycieczkę złożona z do-
wolnych stworów i dziwolągów, w które prze-
istoczyli się blachowani. Bieżące wydarzenia
na scenie komentowali wybrani do loży szy-
derców Łysy i Picek. Równolegle można było

oglądać wyświetlane na ekranie slajdy
multimedialne z przebiegu kursu. Wrę-
czono też nagrody kierownikowi i z-cy
kierownka kursu, a także osobom, które
byli kursanci uznali za załużone. M.in.
Maciek Siudut otrzymał kawał ciasta
obrazującego przekrój fliszu karpackiego
oraz zamiast tradycyjnych już, kolej-
nych stringów – majtki w rozmiarze
XXXXXL z podpisami blachowanych.
Michał Łyp przekazał natomiast Pałę
Przechodnią najmłodszego Harnasia –

Natalii. Nastąpiło też wręczenie rodowodu pierwszego płci męskiej, pełnej krwi Harnasia – Mi-
chałowi Zygmańskiemu, a rodzicom czyli Basi i Markowi dyplomu uznania.

Końcowym akcentem programu były torty, których niestety nie zaprezentowano na żywo w
całości (można było je zobaczyć jedynie wirtualnie, na zdjęciach, a potem tylko w postaci pokro-
jonej). Trzeba też wspomnieć, że każdy uczestnik imprezy otrzymał specjalną gazetkę zawiera-
jącą sylwetki blachowanych oraz relację i zdjęcia z przebiegu kursu.

Wg obliczeń Redakcji na blachowaniu obecnych było 48 Harnasi oraz przedstawiciele Kół z
Katowic, Wrocławia i Bielska. W sumie w blachowaniu uczestniczyło ok. 130 osób.

Oto lista Harnasi, uczestników blachowania, tym razem wraz z rocznikami blachowania:
Kajetan Kowalski (1967), Jerzy Pawlikowski (1971), Zygmunt Ryś (1976), Marek Turlej (1977),
Barbara Zygmańska (1977), Marek Śpiewak (1979), Ryszard Borek (1979), Jolanta Wolińska
(1980), Jacek Ginter (1980), Janusz Mroczek (1981), Marek Zygmański (1982), Jan Kowalik
(1982), Maciej Siudut (1983), Ryszard Antonik (1984), Jarosław Hejdukiewicz (1985), Marta
Kubiczek (1986), Marek Franke (1986), Waldemar Kubiczek (1989), Dariusz Telinga (1989),
Zbigniew Machulik (1989),  Radosław Truś (1990), Jerzy Capi (1990), Grzegorz Płonka (1991),
Jarosław Jeziorski (1992), Joanna Wadowska (1992), Joanna Cichocka (1992), Marek Świech
(1992), Michał Spek (1992), Daniel Wadowski (1993), Anna Pasek (1993), Grzegorz Mentel
(1995), Łukasz Suma (1997), Daniel Węcel (1997), Wojciech Jamróz (1998), Grzegorz Koźlicki
(1998), Artur Olchawa (1998), Tomasz Dygała
(1999), Katarzyna Seweryn (2000), Marcin Janik
(2000), Bogna Frankiewicz (2000), Przemysław
Padoł (2002), Justyna Kostempska (2003), Mar-
cin Kostempski (2003), Michał Łyp (2003),
Łukasz Pisarek (2003), Dorota Łukaszewicz
(2003), Michał Węgierek (2004), Maciej Gra-
bowski (2004).

Poniżej przedstawiamy listę nowych Harnasi
z numerami blach – w tym roku przydzielanymi
w drodze losowania:
324 Maciej Antonik – „Nowszy”
325 Magdalena Traczewska – „Łosiczka”

lub „Trakolcia”,
326 Magdalena Socha
327 Ewelina Woźniak
328 Tadek Piotrowski
329 Jakub Szymański – „Kubuś Pieczony”
330 Jakub Wypchałowski – „Architekt”
331 Małgorzata Skorupska – „Dziobak”
332 Natalia Woźny
333 Ryszard Buczek – „Herman”
334 Magdalena Torbus – „Magda Biała”
335 Alicja Świeca
336 Michał Zygmański – „Świstak”
Blacha 337 została zarezerwowana dla Marty
Sochy.

Torty zostały wydane

DEKLARACJA
WST¥PIENIA DO KO£A
Rada Koła wprowadziła w tym roku,

przed Blachowaniem nowy zwyczaj polegają-
cy na indywidualnej rozmowie z półprzewo-
dnikami połączonej z podpisaniem deklaracji o
chęci przystąpienia do Koła i aktywnego w
nim działania, oraz znajomości naszych praw i
obowiązków. Jednocześnie półrzewodnicy
oddawali karty egzaminacyjne.

Cała ceremonia odbyła się po zebraniu, w
obecności Rady, Komisji Szkoleniowej i Komi-
sji Rewizyjnej i wzbudziła wiele kontrowersji
wśród członków Koła – sprawa była szczegól-
nie gorąco omawiana na liście dyskusyjnej. Je-
dni uważają te formalności za konieczne i mo-
tywujące, inni twierdzą, że sama rozmowa i
deklaracja są potrzebne, ale trzeba zmienić
zbyt sztywną formę, jeszcze inni krytykują
zarówno treść jak i formę tej – jak ją nazywają
– „nowej świeckiej tradycji”. Zdania są też
podzielone wśród samych półprzewodników
(obecnie już przewodników).

Redakcja

Kuba „Pieczony”, Herman i Kuba Architekt.

Fot. do relacji: Sylwia Franke „Pszczółka”



TO BY£O

TO BÊDZIE

4 25.01 slajdy Jacka Gintera z wakacji na ro-
werach w Beskidzie Niskim.
4 12.02 BLACHOWANIE w PTSM w
Ustroniu Dobce.
4 1.03 Kura przedstawił nam slajdy z Indii,
m.in. z Radżastanu i Pendżabu.

¯ 5-6.03 Kwadratlon czyli przewodnickie
zapasy w czterech konkurencjach z SKPB Ka-
towice i SKPG Kraków w Lachowicach.
¯ 18-20.03 Rajd na Powitanie Wiosny z
metą w chatce na Rogaczu. Przewidziano 4 tra-
sy w Beskidzie Śląskim oraz Małym. Pro-
wadzą Radeck, Kuba Architekt, Herman, Mag-
da Socha, Łosiczka i Tusia.
¯ 2-3.04 Wieczór Kawalersko-Panieński Bo-
gny i Picka w Lachowicach.
¯ 8-10.04 Rajd PolUŚ
¯ 22-24.04 autokarówka szkoleniowa na
Spisz Słowacki z udziałem p. Antoniego Kro-
ha (czyli tzw. „krohówka”). W programie
zwiedzanie biblioteki w Kieżmarku, Spiski
Czwartek, Spiski Zamek, Lewocza. W niedzie-
lę Stara Lubowla, spotkanie z mniejszością nie-
miecką w Chmelnicy. Powrót przez Czerwony
Klasztor i Niedzicę. Koszt ok. 120 zł. Zapisy i
bliższe informacje u Basi Zygmańsiej.

BLACHOWANI 2005 SAMI O SOBIE cz. 1

Magda Traczewska „£osiczka” lub
„Trakolcia" blacha nr 325

 Przewodnictwo weszło jej w krew – na co
dzień ubiera się na czerwono, a na praktycz-
nym prawie jej uwierzyłam, że wcale nie szu-
kamy dobrej drogi, a jedynie zboczyliśmy ze
szlaku, aby zobaczyć leśną ambonę...

Studiuje medycynę, ale jeśli ktoś ma poni-
żej 180cm nie radzę nosić z nią poszkodowa-
nych na noszach, co przydarzyło mi się na
szkoleniu ratowniczym  (szczególnie, że nosze
niosła też Natalia –160cm). Zawsze ma za to w
zanadrzu mrożące krew w żyłach opowieści z
życia studenta medycyny i kilka dowcipów o
lekarzach.

Zredagowała: Gosia Skorupska

Ma³gorzata Skorupska vel „Dziobak” blacha nr 331
Zdolna, inteligentna i wesoła osóbka, pełna uśmiechów dla wszystkich. Nieodłączna przyja-

ciółka Natalii (również tegoroczna maturzystka, a w przyszłości kto wie, kto wie..? wybiera się na
prawo). Gosia wraz z Natalią najszybciej zabrały się do zdawania egzaminów „harnasiowych”,
mobilizując swoją postawą cały
nasz leniwy qrs...

Znana jest już w kręgach ko-
łowych, choć myślę, że nie tylko
tam. Jej słynne napady głupawki,
mając to do siebie, że...są bardzo
zaraźliwe... Ciężko zachować po-
wagę, gdy niedaleko jest Gosia w
dobrym humorze... Podsumowu-
jąc: Gosia jest osobą, przy której
nie można się nudzić, która po-
prowadzi świetnie niejedną grupę
miłośników gór i która będzie
(przepraszam! już jest) solidnym
i odpowiedzialnym przewodni-
kiem.

Zredagowała: Magda Socha.

Ewelina WoŸniak blacha nr 327
„Parę lat temu pojechałam z Michałem Łypem zimą w

Tatry na kilka dni. Chciał on zwiedzić jak najwięcej w
krótkim czasie, a – jako, że ma nogi dużo dłuższe od moich
– chodził dużo szybciej, to ja cały czas musiałam za nim
biegać. Po kilku dniach już tak się przyzwyczaiłam do
biegania za Nim, że zostałam DH (dziewczyną Harnasia)”
– tak Ewelina opisuje swoje pierwsze kontakty z Kołem.
Później poszło szybko – zapisała się na kurs. Na pierw-
szym nie dotrwała niestety do końca. Dopiero przy dru-
gim podejściu – tym razem bez żadnych problemów –
zdała egzamin i została Harnasiem.

Na co dzień Ewelina jest bardzo żywiołową i pełną
dobrego humoru dziewczyną, która zna się na organizacji
przeróżnych imprez jak nikt inny – właśnie kończy w
Cieszynie studia na kierunku Animacja Społeczno-Kultu-
ralna. To gwarantuje wysoki poziom wszystkim rajdom i
obozom, prowadzonym przez Ewelinę, a na pewno bę-
dzie ich wiele.

Zredagował: Maciek "Nowszy" Antonik

Fot. Żyraf

Fot. Żyraf

Z£OTE MYŒLI

Ja nie jestem wrogiem nowego –
powiedział Nowy podczas dyskusji na temat
szkolenia.

£YSY ZNÓW W CZARNOHORZE
Łysy z Kotletem i Kasią wybrali się tuż po

blachowaniu w Czarnohorę. Oto krótka relacja:
Dramatów nie było za to przygody, wyciecz-
ki, śniegi i nowe miejsca noclegowe.

1. Spaliśmy m.in. w Zaroślaku i wbrew po-
zorom baza PRIDGATOWKI OLIMPIJ-
SKIEJ odbiega w sposób znaczny na korzyść
od standardów znanych nam turbaz ukraiń-
skich. Z uwagi na lokalizację i warunki pole-
cam.

2. Nie wpuścili nas na Zakarpacie. Mundu-
rowi byliby skłonni nas wpuścić odrobinę, ale
na przejechanie 300 km do Użgorodu nie chcieli
się zgodzić.

3. Z powyższego wynikła konieczność po-
wrotu przez Medykę, no i 12 godzin podzi-
wialiśmy zabudowania przejścia granicznego.
Tym razem nasze swojskie bo polskie "czarne
brygady" stworzyły imponującą kolejkę.

4. Silvretty 404 mają wadę, którą wykry-
łem przedostatniego dnia jazdy na nartach.
Wada ujawniła się gwałtownie podczas zjazdu.
Na szczęście sznurek i mózg pozwoliły mi jako
tako stracić wysokość na Pożyżewskiej ciągle
korzystając z nart. Niestety, nie mogłem pójść
następnego dnia na wycieczkę do kotłów pod
Howerlą. W ciągu tego tygodnia spędziliśmy
czas miło, aktywnie i rozrywkowo.

Bo jak to zwykle bywa z Harnasiami (obe-
cnymi i byłymi) nazbyt mądrze nie było, ale
wesoło na pewno.

Łysy

Fot. Redakcja

Ostatnio ludzie nie kochają
muld w ogóle – zmartwił się Maciek
Siudut w czasie narciarstwa w Jasnej.

Ze względu na to, iż notatki o blachowa-
nych spływają do Redakcji w dość przypadko-
wej kolejności, będą oni prezentowani na
łamach w kolejności równie dowolnej.

Z£OTE MYŒLI
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GÓRY  ZA  KANA£EM
Andrzej Kajetan Kowalski

cz 1
Jak niektórym wiadomo, kolekcjonuję naj-

wyższe szczyty państw europejskich. Zają-
łem się między innymi krajami, leżącymi na
wyspach za takim kanałem, który jest właści-
wie dużą cieśniną morską, tyle, że w nazwie ma
słowo „Kanał”. Czy to jest jeszcze Europa?
Zwykle uważamy, że tak. Ale mieszkańcy naj-
większej z tych wysp mawiali niegdyś:
„Sztorm na Kanale, Europa odcięta od świa-
ta!”. Teraz już chyba tak nie mówią, bo pod
Kanałem wydrążono tunel, którym pociągi
przejeżdżają niezależnie od pogody. No i kraje
na tych wyspach wstąpiły do Unii Europej-
skiej. Ale ciągle widać różnice między Wyspa-
mi, a kontynentalną Europą; choćby to, że
trzeba uważać na ulicach, bo tam lewą stroną
jeżdżą!

W zasadzie na Wyspach Brytyjskich leżą
dwa państwa: Zjednoczone Królestwo (UK) i
Republika Irlandzka. Ale Zjednoczone Króle-
stwo składa się z czterech części: Anglii, Walii,
Szkocji i Irlandii Północnej. W wielu dziedzi-
nach części te traktowane są jak odrębne kraje;
ot, choćby to, że mają osobne reprezentacje
krajowe w rozgrywkach piłkarskich. Postano-
wiłem więc potraktować je niezależnie przy
„zaliczaniu” ich najwyższych szczytów. A są
w tym regionie jeszcze inne, ciekawe twory
polityczne...

Postanowiłem opowiedzieć co nieco o
górach na tych wyspach. Zastanawiałem się, w
jakiej kolejności to zrobić; w końcu wybrałem
kolejność taką, w jakiej zdobywałem najwyż-
sze szczyty tych krajów.

1. Republika Irlandzka, 7.08.1998
Bazą dla wypadu w Macgillycuddy’s

Reeks, najwyższą grupę górską w Irlandii, był
dla mnie kemping położony kilka kilometrów
na zachód od miasta Killarney. W rejon
kempingu dało się jeszcze dojechać autobusem.
Ale dalej, w kierunku gór, nie było już żadnej
komunikacji publicznej. Kilkanaście
kilometrów, dzielące bazę od gór, należało
pokonać pieszo (asfaltówa, brrrr) albo
autostopem. Wyruszyłem więc rankiem na
szosę asfaltową, zastanawiając się, w jakim

stanie będę pokonywał ten odcinek wieczorem, w przeciwnym kierunku. Ale po przejściu dwóch,
może trzech kilometrów jakiś litościwy człowiek na moje sygnały zatrzymał swój samochód.
Okazało się, że chciał pochodzić po tych samych górach, co ja. Dzięki temu szybko znalazłem się
przy Knocknafreaghaun Farm, punkcie startowym w góry, na wysokości 150 m n.p.m.

Droga z początku prowadziła przez płaskie łąki, podzielone niekiedy kamiennymi ogrodze-
niami, wzdłuż szpaleru pięknych drzewiastych ostrokrzewów. W odległości paru kilometrów
widać było skalne ściany, których wyższe partie ginęły w chmurach. Tego się nie spodziewałem!
Krajobrazy typu tatrzańskiego w paśmie wzgórz w Irlandii? Tymczasem wszedłem w szeroką
dolinę, która doprowadziła do dwóch pięknych jeziorek, u stóp skalnych urwisk. Z mapy odczy-
tałem wysokość: 329 m n.p.m. Za jeziorkami droga zrobiła się bardziej stroma i weszła w żleb,
opadający z przełęczy, która w międzyczasie wyłoniła się z chmur. Pomagając sobie niekiedy
rękami (chociaż może nie było to konieczne) dotarłem na przełęcz, na wysokość około 730 m
n.p.m. Zatrzymałem się, aby pooglądać widoki. Na północy (skąd przyszedłem) rozpościerała się
równina. Ładnie prezentowały się jeziorka, koło których przechodziłem, położone u stóp gór. Po
drugiej stronie widać było pasma górek; niestety najwyższe szczyty ciągle skryte były w chmu-
rach. Dalsza droga prowadziła szerokim i niezbyt stromym, kamienistym grzbietem. Przeszedłem
ją we mgle. Chwilę posiedziałem na najwyższym szczycie Irlandii – Carrauntoohil’u (1039 m
n.p.m.). Mgła pozwalała tylko na stwierdzenie, że po północnej stronie szczytu jest urwisko.
Jakie – tego już widać nie było.

Droga powrotna oczywiście odbyła się w szybszym tempie. Gdy mijałem jeziorka, chmury
zaczęły się rozpraszać i niewiele później zobaczyłem Carrauntoohil w całej okazałości, z siedem-
setmetrową północną ścianą. Niestety, piękny widok nie trwał długo. A ja ruszyłem dalej. I znów
miałem szczęście spotkać uprzejmych ludzi w samochodzie. Przeszedłem niewiele ponad kilometr
od końcowego parkingu przy Knocknafreaghaun Farm, gdy zabrała mnie niemiecka rodzina,
podróżująca samochodem wypożyczonym w Irlandii. Dzięki temu jedenaście czy dwanaście kilo-
metrów, które pozostały mi do kempingu, nie zmęczyły mnie zbytnio i obiad zjadłem ze swoją
rodziną o całkiem wczesnej porze.

2. Irlandia Północna, 15.08.1998
Po przybyciu do nadmorskiego miasteczka Newcastle (nie mylić z innymi miejscowościami o

tej samej nazwie, a zwłaszcza z dużym miastem w północno-wschodniej Anglii) od razu zobaczy-
liśmy spore wzgórza wznoszące się na południe od miejscowości. Wydawały się jednak niższe,
niż są w rzeczywistości. Następnego dnia późnym przedpołudniem wyruszyłem w stronę tych
wzgórz – Mourne Mountains. Nie musiałem się spieszyć. Do najwyższego szczytu Irlandii Pół-
nocnej, Slieve Donard (850 m n.p.m.), z centrum miasteczka jest tylko 5 kilometrów; no i te ponad
osiemset metrów różnicy poziomów. Zaraz za zabudowaniami wszedłem w las. To rzecz dość
rzadka na Szmaragdowej Wyspie, której szmaragdowy kolor pochodzi raczej od pól i łąk, a nie od
lasów. Las wkrótce się skończył i ścieżka wyszła na łąki, wykorzystywane do wypasu owiec.
Szybko zyskiwałem wysokość. Pogoda sprzyjała: było niezbyt ciepło, ale pogodnie, słońce tylko
chwilami chowało się za chmury.

Chwilę zatrzymałem się na przełęczy między Slieve Donard, a Slieve Commedagh, gdzie
dotarłem do The Mourne Wall. Jest to mur kamienny, zbudowany w latach 1904 – 1922 jako
ogrodzenie terenu ujęć wody dla Belfastu. Ogrodzony teren jest pokaźny; mur ma długość ponad
35 kilometrów. Wysoki jest przeciętnie na 2,4 metra a szeroki na 90 centymetrów. W niektórych
miejscach z muru wystają kamienie tworzące schodki, dzięki którym można przejść na drugą
stronę. Ten mur, biegnący górskimi grzbietami, sprawia niesamowite wrażenie.

Wzdłuż muru skierowałem się na Slieve Donard. Ze szczytu pooglądałem krajobraz, z jednej
strony górski, a z drugiej morski. Niestety, chmur było zbyt dużo, aby zobaczyć wyspę Man i
góry w Anglii, które przy dobrej pogodzie podobno są widoczne z głównych wierzchołków
Mourne Mountains. Wróciłem na przełęcz i skierowałem się na drugi co do wysokości szczyt
pasma, Slieve Commedagh (767 m n.p.m.). O ile Slieve Donard ma stosunkowo „górską” sylwetkę
i wyraźny wierzchołek, to Slieve Commedagh jest rozległym, spłaszczonym grzbietem. Na nie-
zbyt wyraźnym szczycie nawet się nie zatrzymywałem, tylko zawróciłem na przełęcz, a stamtąd
do miasta. Zejście nie zajęło mi wiele czasu i wkrótce byłem znów z rodziną. Ot, taki spacerek
między drugim śniadaniem, a obiadem.

3. Szkocja, 13.08.2001
Szkocja jest najbardziej górzystą częścią Wysp Brytyjskich. Tu też znajduje się najwyższy

szczyt tych wysp – Ben Nevis (1344 m n.p.m). Leży on w północno-zachodniej części gór
Grampian, niedaleko od miasteczka Fort William. Do miasteczka, położonego nad fiordem mor-
skim, można dojechać pociągiem. Trzy kilometry od stacji, w dolinie Glen Nevis, znajduje się
kemping, stanowiący doskonałą bazę do wycieczki na Ben Nevis. Stąd do szczytu jest w linii
prostej tylko cztery i pół kilometra.

Z kempingu, położonego na wysokości około 20 m n.p.m., wyszedłem niezbyt wczesnym
rankiem. Długo zastanawiałem się, czy w ogóle wyruszać. Pogoda w Szkocji nie jest może tak
tragiczna, jak niekiedy mówią (w czasie naszego pobytu, trwającego dwa i pół tygodnia, był nawet
jeden dzień, kiedy w ogóle nie padało!), ale ten dzień był akurat najgorszy ze wszystkich. Na
wysokości 200 – 300 metrów zaczynała się jednolita, gęsta masa chmur, z której co chwila kropił
deszczyk (w przerwach między kropieniem – lało). Ale w końcu zdecydowałem się na wymarsz,
bo nie miałem żadnej pewności, że następnego dnia będzie lepiej (faktycznie było lepiej, ale tylko
troszeczkę). A okazja wejścia na najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii pewnie szybko by się nie
powtórzyła. Ubrany w rzeczy możliwie najlepiej chroniące od deszczu ruszyłem więc, żegnany
przez zrozpaczoną rodzinę, która pewnie myślała, że już zupełnie zwariowałem.
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4 17.03 Kolejny otwarty pokaz slajdów z
cyklu „Szlakiem i bezdrożem” poprowadził
Lex. Tematem była Mongolia i Bajkał.
4 18-20.03 – Rajd na Powitanie Wiosny
4 2-3.04 – ku zaskoczeniu niczego nie podej-
rzewającego solenizanta, impreza zapowiada-
na jako wieczór kawalersko – panieński okaza-
ła się 25 rocznicą 25-tych urodzin Maćka Siu-
duta. Prócz życzeń, tortów, prezentów (w
tym głównego – gitary), slajdów oraz piosenek
nawiązujących do osoby solenizanta odbyło
się też remontowanie Macieja w wykonaniu
Izy i Magdy Białej: golenie, farbowanie, ma-
seczki itp. Jubilatowi najbardziej spodobała się
jednak doustna kroplówka z jego ulubionego
grzańca galicyjskiego. Odśpiewaliśmy też sto
lat Rakecie, który tego dnia również obchodził
nieco mniej okragłe urodziny.

¯ 5.04 Herby rodów i miast na terenie
uprawnień przedstawi Magda „Biała” Torbus.
¯ 8–10.04 Rajd PolUŚ tym razem szantowy:
na mecie w PTSM Zawoja Wełcza wystąpi
zespół „Passat”. Rajd organizowany jest we
współpracy z SKPB Katowice.
¯ 22–24.04 Rajd Filmowy „Melonik i roz-
deptane buty”. Zakończenie w „Starej Chacie”
w Soblówce. W programie trzy trasy oraz war-
sztaty filmowe, zajęcia z grafiki, wywoływa-
nie zdjęć itp. Organizatorami są Ewelina Wo-
źniak i Michał Łyp.
¯ 22–24.04 Autokarówka na Spisz Słowacki.
Zapisy u Basi Zygmańskiej.
¯ 30.04–3.05 Szlakiem średniowiecznego
górnictwa srebra i złota – wyjazd na Słowację
w Góry Krzemnickie.
¯ 26–29.05 Dolny Śląsk – krajoznawczy wy-
jazd kolarski. Planowana trasa Wałbrzych –
Świdnica – Strzegom – Jawor – Legnica –
Lubiąż – Wołów – Trzebnica – Oleśnica – Sy-
ców – Kępno.  Informacje: Radek Truś.
¯ 31.05 Kołowa Majówka.
¯ 17-19.06 Podsumowanie Półrocza.

BLACHOWANI 2005 SAMI O SOBIE cz. 2
Natalia WoŸny blacha nr 332

Natalia jest „Aniołkiem”, ale nie tylko w przebraniu, z rozkosznymi skrzydełkami i anielskim
uśmiechem, nie tylko podczas zabawy mikołajkowej...każdy kto ją pozna zrozumie, że taka
koleżanka, przyjaciółka, to skarb. Zawsze porozmawia
szczerze, choć często dotnie jakimś dowcipem, jakimś
hasełkiem, potrafi rozśmieszyć nawet największego mru-
ka i zrzędę, choćby nie wiem co się działo, jaki marazm
dopadł grupę, na Natalię nie ma to żadnego wpływu. Za-
wsze widzi się ją śmiejącą się do całego świata, z dobrą
radą, solidarną, niezawodną w każdej sytuacji.

Pamiętam, jak miałam doła po oblanym pierwszym
terminie praktycznego, to właśnie wtedy Natalia zadzia-
łała motywująco. Nie wiem, czy gdyby nie jej ciągłe
smski, rozmowy, czy miałabym motywację, aby przy-
stąpić do kolejnego terminu. Jest po prostu kochaniutka i
szczera!!! I bardzo oryginalna, co widać nawet podczas
oprowadzania po górach. Podczas egzaminu praktyczne-
go Natalka wybierała  nowe, nieprzetarte ścieżki, żeby z
nimi zaznajomić przewodników weteranów, o czym
przekonał się Kajetan.

Zredagowała: Marta Socha

Północna ściana Carrauntoohil'a – najwyż-
szego szczytu Irlandii.

Fot.: Nowy

Ścieżka z początku biegła ukośnie w górę sto-
kiem góry Meall an t-Suidhe, dochodząc do prze-
łęczy oddzielającej tę górę od Ben Nevis’a. Już w
połowie tego odcinka drogi znalazłem się w chmu-
rach. Ścieżka była wygodna i wyraźna (wycięta w
stromym stoku góry); dzięki temu nie było żad-
nych kłopotów z orientacją. Na przełęczy, na
wysokości około 560 m n.p.m., byłem już cał-
kiem przemoczony. Podziwiałem wytrzymałość
mijanych turystów, którzy w zimnym deszczu
szli niekiedy w krótkich spodniach! Za przełęczą
ścieżka długimi zakosami zaczęła wspinać się na
Ben Nevis’a. Wreszcie na wysokości około 1200
m n.p.m. wyszła na łagodnie wznoszący się
grzbiet. W pewnej chwili zastanawiałem się, czy
nie jestem już na szczycie, bo grzbiet zaczął nieco
się obniżać. Ale przecież w przewodniku pisano
o ruinach obserwatorium meteorologicznego na
wierzchołku! Poszedłem więc dalej – i faktycz-
nie, po kilkudziesięciu metrach grzbiet zaczął się
znów wznosić. Po chwili z mgły wyłoniły się ru-
iny oraz niewielka automatyczna stacja meteoro-
logiczna. Znalazłem również szczytowy obelisk
oraz „najwyższy w Wielkiej Brytanii pomnik
wojenny”.

Chwilę krążyłem między tymi obiektami, ale nie znalazłem dobrego schronienia przed de-
szczem i zimnem. Na deszcz już nie zwracałem uwagi, ale gdy się nie ruszałem, natychmiast robiło
się zimno. Zacząłem więc schodzić ze szczytu, z żalem myśląc, że – jak to potem wielokrotnie
mówiłem – byłem na szczycie, ale nawet nie wiem, czy tam jest ładnie. W dół szło się szybko, ale
ja już straciłem poczucie czasu. Na wysokości około 300 m n.p.m. wyszedłem z chmur. Na pewien
czas przestało również padać. Już blisko kempingu przy grupie brzóz zobaczyłem brązowe
kozaki. Pokręciłem się pomiędzy drzewami i znalazłem jeszcze kilka sztuk. Dwadzieścia minut
później rodzina witała mnie szczęśliwa, że wróciłem cały, chociaż nie wiadomo, czy zdrów. Żona
szybko dała mi suchą odzież do przebrania się i zaczęła przygotowywać spóźniony obiad z
wykorzystaniem grzybów, które przyniosłem.

Kilka dni później w jakimś punkcie informacji turystycznej zobaczyłem zdjęcia z Ben Ne-
vis’a. Chyba jednak tam jest ładnie! Tym bardziej żałuję, że miałem takie fatalne warunki w czasie
wycieczki na ten szczyt.

Z żalem schodziłem ze szczytu. Drogę powrotną pokonałem dość szybko. Wiatr miałem „w
plecy”. Chmur było coraz mniej, słońce znów przygrzewało. Ani się obejrzałem, jak na kempingu
jadłem późny obiad. A następnego dnia podróż do Londynu, a potem pod Kanał i na kontynent...

Z Wielką Brytanią związane są jeszcze Wyspy Normandzkie, leżące na Kanale La Manche.
Ich status polityczny jest dość dziwny – chyba coś w rodzaju niesamodzielnych państw, zależ-
nych od korony brytyjskiej, ale formalnie nie wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
Czy najwyższe szczyty tych wysp też powinienem włączyć do swojej kolekcji? Ale na tych
wyspach nie ma prawdziwych gór. W niektórych przypadkach mogłoby nawet być trudne ustale-
nie, gdzie znajduje się najwyższy punkt na wyspie. Ale może na emeryturze, jak będę miał więcej
czasu i mniej sił, spróbuję się tym zająć.

Kajetan

KWADRATLON
Tak, tak, Harnasie górą!!! Byliśmy najmniej
liczną reprezentacją, wystąpiliśmy w składzie:
Michał Łyp, Śliwek, Pieczu, Nowszy, Tusia,
Żyraf i sympatyczka Lena. Zaczęło się od sze-
regu konkurencji w śnieżnym puchu (sztafeta
4* 100m, budowanie najwyższej konstrukcji
ze śniegu, palenie ognisk na czas, rżnięcie na
czas – drewna rzecz jasna). Potem jedliśmy
grochówkę autorstwa prezesa SKPB Katowice
– Kuby Pasieki. Wreszcie nastąpiły zawody w
salonie – zarówno siłowanie się na rękę, robie-
nie zastrzyków nadmuchanym balonom, jak i
czysto intelektualne zmagania – puzzle z po-
ciętych map czy pytania dotyczące terenu
uprawnień. Wyniki kilkugodzinnej walki były
jedynie słuszne: Katowice 19 punktów, Kra-
ków 20, Harnasie z 24 punktami zdobyli Pu-
char Prezesów. Potem glut, śpiewanie do 2:30
przy kominku. W sumie bardzo udana impre-
za, za co chwała Prezesom. Wiemy, że za rok
dołączyć chce SKPS Wrocław.

Giraff Camelopardalis
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GÓRY  ZA  KANA£EM
Andrzej Kajetan Kowalski

cz 2
4. Walia, 20.08.2004

W północno-zachodniej części Gór Kam-
bryjskich znajduje się najwyższy szczyt Walii
– Snowdon (1085 m n.p.m.), zwany po walij-
sku Yr Wyddfa (to ponoć znaczy: „miejsce,
gdzie mieszkają orły”). Można na niego wejść
różnymi drogami, można też wjechać pocią-
giem. Ja wybrałem drogę zwaną „Watkin Path”,
w przewodniku określoną jako „najtrudniejsza
i zarazem najpiękniejsza”.

Rankiem wystartowałem z kempingu w
miejscowości Beddgelert, położonego na wy-
sokości około 50 m n.p.m. Początkowo sze-
dłem niecałe cztery kilometry szosą, do wioski
Bethania, skąd zaczyna się wybrany przeze
mnie szlak. Tu wszedłem na ścieżkę prowa-
dzącą najpierw przez las, a potem przez pa-
stwiska. Po drodze podziwiałem ładny wodo-
spad. Krajobraz ogólnie przypominał górne
partie dolin w Tatrach Zachodnich (na przy-
kład Chochołowskiej), powyżej górnej granicy
lasu – tyle, że bez kosówki. Główne szczyty
schowane były w chmurach. Ścieżka począt-
kowo trzymała się w pobliżu dna doliny, po-
tem zaczęła stromiej wspinać się po stokach
gór. Pojawiły się formacje skalne. Ścieżka, co-
raz bardziej stroma, niekiedy biegła przez pola
nieprzyjemnych piargów. W końcu pomiędzy
skałkami wyszedłem na grzbiet.

Pogoda, z początku nawet nienajgorsza, z
czasem coraz bardziej się psuła. Z chmur, które
wyraźnie gęstniały, zaczął co jakiś czas spadać
drobny deszczyk. Na grzbiet wyszedłem już w
chmurach. Tu do tego wszystkiego dołączył
silny wiatr. Do szczytu na szczęście było już
bardzo blisko. Z odległości kilkudziesięciu me-
trów zobaczyłem stację kolejową. W końcu
XIX wieku na Snowdona doprowadzono kolej-
kę zębatą. Szybko wszedłem na szczyt (może
kilkanaście metrów wyżej od stacji) i jeszcze
szybciej zszedłem do budynku. W holu za-
trzymałem się na około pół godziny, żeby się
podsuszyć. Pożałowałem funtów na posiłek w
restauracji, zjadłem tylko kanapki przyniesio-
ne w plecaku. W budynku było dość ciasno;

tłoczyli się tu ludzie, którzy przyjechali pociągiem i oczekiwali na kurs powrotny.
Niestety, trzeba było opuścić ciepły budynek. Deszcz na szczęście już zanikał. Ruszyłem w

dół ścieżką zwaną „Rhyd Ddu Path”. Z początku trasa wiodła w pobliżu grzbietu, ale skałki nieco
osłaniały od wiatru. Później zakosami zaczęła schodzić po szerokim stoku. W niedługim czasie
znalazłem się poniżej granicy chmur, ale widoczność ciągle była słaba. Mijałem kolejne pastwiska,
oddzielone kamiennymi murkami, rzadziej ogrodzeniami z siatki. Ludzie mogli przejść przez nie
dzięki furtkom skonstruowanym tak, żeby stanowiły zaporę nie do pokonania dla owiec. Po paru
godzinach doszedłem do szosy w wiosce Rhyd Ddu. Jeszcze tylko około sześciu kilometrów
asfaltówy, na której tempo marszu bardzo obniżała „konieczność” zjedzenia co ładniejszych owo-
ców z przydrożnych krzaków jeżyn – i już jadłem obiado-kolację na kempingu w Beddgelert.

5. Wyspa Man, 26.08.2004
Na Morzu Irlandzkim, mniej więcej w połowie odległości między Wielką Brytanią a Irlandią,

leży wyspa Man. U nas powszechnie traktuje się ją jako część Anglii. Ale rodowici mieszkańcy tej
wyspy uważają, że nie jest ona w ogóle częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, lecz stanowi odrębne królestwo, połączone jedynie unią personalną z Wielką
Brytanią. Nawet znaki przynależności państwowej na samochodach są tam inne (nie brytyjskie
GB, lecz GBM). Oczywiście, najwyższy szczyt takiego tworu politycznego należało koniecznie
zdobyć.

Z kempingu, położonego kilka kilometrów od Douglas, stolicy wyspy Man, dwoma autobusa-
mi – z przesiadką w centrum stolicy – całą rodziną dojechaliśmy do miejscowości Laxey (około 50
m n.p.m). Po zwiedzeniu miejscowości (ciekawostką jest tam wielkie koło wodne, niegdyś napę-
dzające urządzenia kopalniane) ruszyliśmy drogą w kierunku wioski Agneash. Jednak córka zbun-
towała się i postanowiła wjechać na szczyt pociągiem. Bo na Snaefell (621 m n.p.m.), najwyższy
szczyt wyspy Man, doprowadzono elektryczną kolejkę górską. Więc córka zawróciła, a ja i moja
żona poszliśmy pieszo. Minęliśmy wspomnianą wioskę i skierowaliśmy się w głąb doliny Laxey
Glen starą drogą, prowadzącą do nieczynnej od dawna, niewielkiej kopalni rudy miedzi, odległej o
około cztery kilometry od Laxey. Koło pozostałości kopalni, na wysokości około 250 m n.p.m.,
droga skończyła się. Zaczęliśmy podchodzić ścieżką biegnącą prosto w górę dość stromym zbo-
czem, porośniętym krzakami i trawą. Z mapy wynikało, że należy skręcić w lewo w pierwszą
ścieżkę trawersującą stok. Skręciliśmy, ale znaleziona przez nas ścieżka zaczęła robić się niewyra-
źna, a co najgorsze – wchodzić w miejsca podmokłe. Była ona chyba użytkowana tylko przez
owce. Po krótkim czasie w butach nam chlupała woda. Wreszcie, około półtora kilometra od
kopalni, wyszliśmy na przełęcz, którą przebiega szosa. Tu dopiero zobaczyliśmy, że właściwa
ścieżka, znacznie wyraźniejsza, przebiegała wyżej od wybranej przez nas (a tej naszej po prostu
nie było na mapie, bo chyba nie powinno być).

Kolejne dwa kilometry wiodły asfaltową szosą, prowadzącą przez górzyste wnętrze wyspy.
Przebyliśmy je w pośpiechu, bo wkrótce szosa miała być zamknięta z powodu treningu motocy-
klistów, przygotowujących się do zawodów rozgrywanych na drogach wyspy. Zdążyliśmy na
czas dojść do miejsca zwanego Bungalow (około 410 m n.p.m.), gdzie znajduje się kilka budynków
i przystanek kolejki elektrycznej, kursującej na Snaefell. Tu żona odmówiła dalszego marszu w
przemoczonych butach i postanowiła podjechać kolejką na szczyt. Ja sam poszedłem pieszo,
wyraźną, niezbyt stromą ścieżką po trawiastym zboczu góry. Tuż przed szczytem wszedłem w
chmury. Pogoda tego dnia była raczej ładna, w ogóle nie padało, często wyglądało słońce, widocz-
ność była niezła. Ale na najwyższym szczycie prawie cały czas uczepiona była chmura.

Koło budynku stacji, mieszczącego również bufet, czekała już córka, która przyjechała ko-
lejką. Na szczycie znajdują się jeszcze jakieś inne budynki i dwa maszty antenowe. Pochodziliśmy
trochę koło nich, oczekując na żonę, która wkrótce wysiadła z pociągu (przypominającego raczej
wagon tramwajowy sprzed pierwszej wojny światowej). W bufecie uraczyliśmy się ciastkami i
herbatką, po czym wsiedliśmy do pociągu i rozpoczęliśmy powrót na kemping. Po drodze musie-
liśmy przesiąść się do innego składu, ponieważ tory przecinają szosę, na której już szaleli moto-
cykliści. Dla pasażerów zbudowano specjalną kładkę nad szosą. Z kładki nareszcie mogliśmy
podziwiać szczyt Snaefell, który na bardzo krótko zrzucił z siebie chmurę. Góry wyspy Man w
całej okazałości i bez chmur mogliśmy sobie pooglądać dopiero z promu, którym płynęliśmy do
Anglii. Przez pewien czas widać było równocześnie góry na trzech wyspach: Man, Wielkiej
Brytanii i Irlandii.

6. Anglia, 30.08.2004
Najwyższe góry Anglii znajdują się w

jej północno-zachodniej części, w hrab-
stwie Cumbria, i stąd noszą nazwę Gór
Kumbryjskich (Cumbrian Mountains) –
nie mylić z Górami Kambryjskimi w Wa-
lii. Region ten nazywany jest „Lake Di-
strict”, gdyż obfituje w bardzo ładne je-
ziora, zarówno w górach jak i u ich pod-
nóża.

Do Lake District udaliśmy się po
przypłynięciu z wyspy Man. Pociągiem
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4 5.04 Herby rodów i miast na terenie
uprawnień przedstawiła Magda „Biała”.
4 8–10.04 Rajd PolUŚ w Zawoji Wełczy pod
wodzą Nowszego. Uczestniczyło 29 osób, w
tym 6 organizatorów i prowadzących trasy i
23 uczestników. Z powodu żałoby narodowej
koncert szantowy nie odbył się. Pomimo to
pojawiło się sporo osób, w tym sporo nowych
twarzy.
4 16.04 – ślub Bogny Frankiewicz i Piotra
Michalskiego „Picka” (wprawdzie nie Harna-
sia, ale m.in. członka Rady Chałupy).
4 17.04 Autokarówka kursu dookoła Beski-
du Śląskiego.
4 21.04 Norwegia: kraina trolli i fiordów. Pre-
lekcja Żaby z cyklu „Szlakiem i bezdrożem” na
wydz. Automatyki Pol. Śl.

dojechaliśmy do miejscowości Windermere, a następnie autobusami przez Ambleside do doliny
Great Langdale. W pobliżu końcowego przystanku autobusowego, noszącego nazwę Dungeon
Ghyll (na wysokości niecałych 100 m n.p.m.), znajduje się hotel oraz kemping, który wybraliśmy
na swoją bazę.

Z kempingu wyruszyłem dość wcześnie rano. Rodzina nie zdecydowała się na towarzyszenie
mi w dość długiej wycieczce, zwłaszcza, że wystraszyła się pogody. Poprzedniego dnia solidnie
lało (co na Wyspach Brytyjskich nie jest niczym dziwnym). Gdy szedłem w górę doliny Mickle-
den (jedno z górnych odgałęzień Great Langdale), rodzina jeszcze spała w namiocie. Później moje
panie poszły na krótszą wycieczkę w okolicy kempingu. A ja – o dziwo w promieniach słońca –
podążałem w stronę najwyższego szczytu Angli – Scafell Pike (977 m n.p.m.). Słońcem nie
cieszyłem się zbyt długo. Gdy dochodziłem do pierwszej przełęczy, pojawiły się chmury, które
odtąd z wielką częstotliwością zasłaniały i odsłaniały błękit nieba. Spadł nawet deszczyk, na
szczęście krótkotrwały i mało intensywny. Dokuczliwy był jednak wiatr, chłodny i niekiedy
bardzo silny.

Pierwszy postój zrobiłem nad jeziorkiem Angle Tarn, na wysokości niespełna 570 m n.p.m.
Ze względu na wiatr nie zatrzymałem się na przełęczy Esk Hause (759 m n.p.m.). Dalsza droga
prowadziła częściowo stokami gór, a częściowo grzbietem, na którym jednak skałki w wielu
miejscach dawały osłonę od wiatru. Wreszcie wszedłem na Scafell Pike. Tu, korzystając z osłony
sporej platformy, nie wiadomo w jakim celu ułożonej z kamieni, zatrzymałem się na dłuższy czas,
aby obejrzeć wspaniałe widoki. Chmury, wciąż szarpane wiatrem, w większości utrzymywały się
na dużej wysokości, a poniżej nich widoczność była całkiem niezła. Na zachodzie, obok ładnej
sylwetki szczytu Scafell, o kilkanaście metrów niższego od Scafell Pike, pobłyskiwało morze. W
innych kierunkach pomiędzy górami widać było liczne jeziora. Nie na darmo Lake District uchodzi
za najpiękniejszy rejon Anglii! Z żalem schodziłem ze szczytu. Drogę powrotną pokonałem dość
szybko. Wiatr miałem „w plecy”. Chmur było coraz mniej, słońce znów przygrzewało. Ani się
obejrzałem, jak na kempingu jadłem późny obiad. A następnego dnia już podróż do Londynu, a
potem pod Kanał i na kontynent...

Z Wielką Brytanią związane są jeszcze Wyspy Normandzkie, leżące na Kanale La Manche.
Ich status polityczny jest dość dziwny – chyba coś w rodzaju niesamodzielnych państw, zależ-
nych od korony brytyjskiej, ale formalnie nie wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
Czy najwyższe szczyty tych wysp też powinienem włączyć do swojej kolekcji? Ale na tych
wyspach nie ma prawdziwych gór. W niektórych przypadkach mogłoby nawet być trudne ustale-
nie, gdzie znajduje się najwyższy punkt na wyspie. Ale może na emeryturze, jak będę miał więcej
czasu i mniej sił, spróbuję się tym zająć.

            Kajetan.

¯ 22–24.04 Rajd Filmowy „Melonik i roz-
deptane buty”. Zakończenie w „Starej Chacie”
w Soblówce. W programie trzy trasy oraz war-
sztaty filmowe, zajęcia z grafiki, wywoływa-
nie zdjęć itp. Organizatorami są Ewelina Wo-
źniak i Michał Łyp.
¯ 22–24.04 Autokarówka na Spisz Słowacki.
Zapisy u Basi Zygmańskiej.
¯ 26.04 zebranie: Czarnogóra – Prelekcja Jar-
ka Jeziorskiego „Kury”.
¯ 30.04–3.05 Szlakiem średniowiecznego
górnictwa srebra i złota – wyjazd na Słowację
w G. Krzemnickie pod wodzą Jelona. Radek z
kursem jedzie w tym czasie w G. Strażowskie.
¯ 20-22.05 Beskid Makowski. Start w piątek
z Budzowa. Trasa będzie wiodła przez pasmo
Koskowej, drugi biwak pod Babicą.
¯ 26–29.05 Dolny Śląsk – krajoznawczy wy-
jazd kolarski Radka Trusia.
¯ 31.05 Kołowa Majówka.
¯ 17-19.06 Podsumowanie Półrocza.
¯ AKCJA LATO – informacje o obozach są
już na stronie www.skpg.gliwice.pl.

Od red.
W MM113 wkradł się błąd w tekście Kajetana. Podczas podziału na dwie części, na końcu cz. 1
znalazły się fragmenty końcówki całego artykułu. Za pomyłkę redakcja przeprasza autora i czytel-
ników.

¯ 4-5.06 Zapraszamy wszystkich Harnasi
wraz z dziatwą na MAJÓWKĘ RODZINNĄ.
Wystarczy rower, samochód (ew. namiot).
Miejsce: leśniczówka w Smolnicy k. Gliwic.
Program: sobota: wyjazd ok. godz 10  rowera-
mi ze Smolnicy w kierunku Kuźni Raciborskiej
pod przewodem J.M. Kowalika. Przewidziane
są 2 trasy o różnej długości. Po powrocie ok.
17-18 gry i zabawy dla dzieci, w tym jazda na
konikach polskich. Wieczorem ognisko oraz
nocne furmankowanie. Niedziela: trasa samo-
chodowa: żeremia bobrze w Suminie - 36m
wieża obserwacyjna nadleśnictwa Rybnik -
pozostałości umocnień z walk o Gliwice w 45r.
- ślady XVIw wyrobisk kopalnii gliny.
Aprowizacja: w sobotę po wycieczce bigos,
wieczorem kiełbaski, ciasto, w niedzielę rano -
śniadanie z jajecznicą.
Koszt udziału w pełnej wersji - 20zł.
Zgłoszenia: prosimy o mailowe zgłoszenia
udziału wraz z ilością osób i określeniem za-
miaru uczestnictwa w całości lub części impre-
zy do 26 maja na jeden z adresów:
kolczasta@kopernik.gliwice.pl
jerzy@kopernik.gliwice.pl

Kolczasta i Jeż

BLACHOWANI 2005 SAMI O SOBIE cz. 3
Ryszard Buczek "Herman" blacha nr 333

Bomba w kołysce, granat zamiast grzechotki – tak
rozpoczyna się dzieciństwo Hermana.  Herman dla
mnie to człowiek orkiestra, zaraża optymizmem wszy-
stkich którzy są w jego pobliżu. Szokujący spazma-
tyczny śmiech jest jego znakiem rozpoznawczym, (nie
radzę nikomu tego śmiechu naśladować, może to prowa-
dzić do utraty przytomności i duszności). Sam o sobie
mówi – "mam poczucie humoru, jestem luzakiem cza-
sem nawet za bardzo".

  W góry uciekał przed systemem, przed nakazami i
zakazami, potrafił odnaleźć tam spokój wyciszenie,
tam jest wszystko czego szuka...

Potrzebował ludzi, którzy tak jak on lubią wędro-
wać po górach i właśnie w taki sposób z Bielska Białej
pojawił się na kursie przewodnickim w Gliwicach.

Jego przeszłość składa się z wielu niezwykłych
opowieści, wydarzeń, które trudno opisać i przedsta-
wić. To może być dla was zachętą do rozmowy z Har-
nasiem, który ma oryginalny dar opowiadania..:

Herman jest Harnasiem o niewyczerpanych pokła-
dach witalności i żywotności, w jego obecności
hasło "luźne gumy" nabiera rangi motta życiowe-
go. Na świat i ludzi patrzy z przymrużeniem
oka, potrafi zobaczyć coś pozytywnego u każ-
dego z nas. Nie stara się wynosić ponad innych,
ceni odmienność, różny model życia.

Zredagowała: Ewelina Woźniak

Fot.: Nowy

– ... jedni ptaszkiem, inni batem... – napisał
MSiudut na liście dyskusyjnej.
– Batem się udaje, ptaszkiem nie próbowa-
łam ;) – odpowiedziała Tusia po awarii ser-
wera i próbach wysyłania wiadomości przy
pomocy różnych programów m.in "Bat'a" i
zaznaczając różne opcje (ptaszki).

Z£OTE MYŒLI
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Maj 2005 TATRZAÑSKI WYJAZD KURSU 2005
Maciej Siudut

„E...” – pomyślałem. (tak naprawdę, to pomyślałem mniej więcej: „Eeeeeee...”). I dalej pomy-
ślałem, tak literacko jakby, że może by co zaorać. Albo do MM napisać?.... Albo teksty napoczęte
wreszcie wykończyć?... Proste by to było, obszerny tekst z lata 2002, prawie gotowy, zabrakło
tylko rzetelnie podanych nazw różnych odwiedzanych miejsc.

Nie, niee, nieee! Jest przecież gorący temat niedawnej wycieczki kursowej w Tatry, podczas
której doszło do ALPEJSKIEGO wypadku (zakończonego zdrowo, bez interwencji kogokolwiek,
jeśli nie liczyć fotografa). A więc....

Na świecie srożyła się zimo-wiosna, Kłodnicą waliła czarna woda, gdy Lex zajmował miejsce
w moim nieśmiertelnym polonezie (to takie dawne auto, modyfikacja kultowej syrenki...). Po
chwili dołączył GC310 (Grześ Cichy – blacha 310) i we trójkę w piątkowy wieczór podążaliśmy
ku górom, z nocnym przystankiem w Wadowicach. Tu dopakowałem wszelki szpej, w złudnej
nadziei, że kursanty radośnie i dobrowolnie przejmą jakąś jego część na swoje barki, gdy za kilka
godzin spotkamy się u wejścia w góry. Załoga mojego pojazdu miała i tak duże plecaki, a w
Zakopanem, gdy ja umieszczałem auto na zaprzyjaźnionym podwórku przy Chramcówkach,
chłopcy kupili i dopakowali sobie jeszcze nieco żarcia.

W trakcie jazdy na Podhale gwarzyliśmy o tym i o owym.
– Mijamy rodzinną wieś Jalu Kurka, będącą jednocześnie miejscem akcji najbardziej znanej

jego powieści pt. „Grypa szaleje w Naprawie” – zauważyłem przemądrzale.
– Czytaliście to? – zapytałem pasażerów, licząc, że usłyszę zaprzeczenie. Na to Grześ, że

owszem, czytał.
– I jak? – spytałem znowu, przyznając się do indolencji w temacie. Otrzymałem odpowiedź

jasno dowodzącą, że GC310 jest przenikliwym humanistą i to nieźle odróżniającym choroby od
zajęć mających znamiona rozrywki lub pracy zawodowej.

– ...ale w tej powieści, to więcej d...cenia niż grypy – powiedział po prostu Grześ. I muszę
przyznać, że długo jeszcze cieszyła mnie i Lexia ta genialnie krótka recenzja...

Kuźnice witały nas radośnie, a raczej zrobił to Belfegor (słowami na „k”, wyrażającymi w tym
przypadku stan umysłu po zbyt długim oczekiwaniu). Aura niczego dobrego nie obiecywała,
szary świat był ciepławy, na zboczach czaiły się do skoku miliony ton białego szaleństwa. Jeszcze
kilka dni temu kierownik kursu kwestionował sensowność tego wyjazdu, ale ani Belfegor, ani ja –
nie wymiękamy tak łatwo. W przeciwieństwie do pewnego dawnego Harnasia (będącego bardziej
„Watrokiem-aktowcem”), wierzymy w istnienie lawin śnieżnych (ja wiem o jeszcze innych lawi-
nach), i raczej od wielu lat unikamy ich z dobrym skutkiem. Przy tym unikamy czynnie – chodząc
po górach zimą, a nie biernie – pozostając w smudze promieniowania kineskopu...

Tak więc podążyliśmy w kilkanaście osób na Halę Gąsienicową przez Boczań i Skupniów
Upłaz – mniej ulubioną, lecz bezpieczną drogą dojściową. Tatry nie odsłoniły swych słynnych
wystrychłych  rypów, (Stanisław Staszic „O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i rownin Pol-
ski” 1805-1815 r.), lecz spowite mgłami oferowały widoki zaśnieżonych hal i białych regli. Betle-
jemka oczekiwała. Po sprawnym posiłku wyruszyliśmy na dwugodzinne ćwiczenia z zakresu
poprawnego wydeptywania ścieżki.

Belfegor (kierownik tegorocznego wyjazdu) orzekł, że nie tam jakieś ekstremy, lody i urwiska,
lecz rzetelne rzemiosło będzie przedmiotem szkolenia. Bo przyszły przewodnik beskidzki ma
przede wszystkim umieć deptać śnieg, robić ścieżkę dla siebie i towarzyszących mu ludzi, ścieżkę
dobrą, wygodną, bezpieczną. I deptały kursanty mokry śnieg sąsiadujący ze szlakiem biegnącym
nad Czarny Staw, torowały, kopały się po pół uda, po pas lub po pachy. Kolega GC310 obserwu-
jąc nieskoordynowane wysiłki kilku kursantek, podawał jako stary harcerz niebywale erotyczną
komendę: „równaj krok”, co jedynie wzbudzało radość Lexia i niżej podpisanego, ale nie skutkowa-
ło niczym ponadto.

Zadeptawszy pół lasu, w gęstniejących ciemnościach powróciliśmy do Murowańca, by przy
złocistym płynie poddać analizie wydarzenia mijającego dnia. Potem, już w Betlejemce, nastąpiła
obiado-kolacja, dyskusje i sen.

Noc zrobiła nam sporą niespodziankę, świt był mroźny i bezchmurny, co dawało nadzieję na
marznięcie zwałów śniegu i spadek potencjalnego zagrożenia. Uzbrojeni we wszelki sprzęt górski
podążyliśmy nad Czarny Staw. Słońce szalało, słynne Staszicowskie wystrychłe  rypy jawiły się w
całej okazałości, przydawały się ciemne okularki i kremy na odsłoniętą skórę. U podnóża zbocza
opadającego z przełęczy Karb omówiliśmy z grubsza rodzaje śniegów, a wykop badawczy (Bel-
fegor miał z sobą łopatę!) unaocznił kursantom, że śniegi są różne, różniste. Wysoko nad nami, w
połowie zbocza widniała poprzeczna rysa, rodzaj szczeliny brzeżnej, jaką zna każdy turysta i
wspinacz alpejski, a mało który turysta tatrzański. Bo szczeliny takie tworzą się u nas sporadycz-
nie, gdy śniegu jest bardzo dużo i skutkiem wielodniowego ocieplenia, następuje kompakcja piono-
wa i pozioma. Alpejskie szczeliny brzeżne bywają potężne, trudne do pokonania i niebezpieczne,
w Tatrach stanowią tylko ciekawostkę. Chociaż czy tylko?...

Ekipa podeszła do skał opadających ze zboczy Małego Kościelca, gdzie nastąpiły ćwiczenia w
samoratowaniu się w razie obsuwania po stromych śniegach. Kurs powoli odkrywał, że czekan nie
jest prostą modyfikacją Janosikowej ciupagi, noszoną „dla fantazji i honoru” przez panów alpini-
stów, że może  dobrze służyć, a nie tylko przeszkadzać. Belfegor dwoił się i troił, rzucał na śnieg,
zjeżdżał bezwładnie, po czym pokazywał, jak za pomocą czekana wyjść z opresji. Kolejni kursan-
ci powtarzali zabiegi Belfegora i z góry przypominało to radosną zabawę dzieciaków na zaśnieżo-
nej hałdzie gdzieś w Wirku lub Halembie.

Z góry, bo za przyzwoleniem Belfegora, jako kompetentna kadra wytyczaliśmy właśnie nieco
trudniejszą dróżkę, ubezpieczając poręczówką stromy śnieg i prożki skalno-trawiaste. Celem było
urozmaicenie żmudnych ćwiczeń i jednocześnie demonstracja techniki bezpiecznego chodzenia po
takim terenie. Zaśpiewały jakieś wbite w skałę haki, w kępie przemarzniętej darni pięknie „siadła”

... cd. str. 2

MAKOWSKI 2005
W tym roku na Makowskim nie spadła ani

kropla deszczu. Może to za sprawą znaczka
rajdowego, na którym przekornie widniały po-
stacie pod parasolami. Nie było też nadmier-
nych tłumów. W piątek wieczorem zebrało się
6 osób – prócz mnie i Joli byli: Jelon, Jola Wo-
lińska oraz Wojtek Wierba (naczelny inżynier
miesięcznika "n.p.m" i pl.rec.gory) z żoną Alą.

W sobotę dotarła 7-osobowa ekipa kursan-
tów. A na Koskowej dogoniliśmy jeszcze Rad-
ka, Sławka Nowickiego z synem Michałem i
kursanta Hausta (pH Krzysiek Bobek). A za-
tem w sumie było 17 osób.

Piątkowy wieczór należy zaliczyć do „ku-
linarnych”, gdyż posilaliśmy się barszczykiem
z uszkami wykonanymi przez Wojtka, kiełba-
skami, szaszłykami, pasztecikami i ciastem. A
w sobotę nieśpiesznie wędrowaliśmy pasmem
Koskowej podziwiając cały czas widoki na
Tatry i Beskidy, czego kulminacją był widok z
Koskowej. Prowadzili kursanci i robili to bar-
dzo dobrze.

Drugi biwak założyliśmy pod Babicą, z
widokiem na Pogórze Wielickie i Kraków z lą-
dującymi w Balicach samolotami. Pieczonki –
mimo pewnych ubytków w oprzyrządowaniu
kociołków (brak kety) wyszły bardzo dobre i
udało się je skonsumować przed północą. Nie-
stety o północy ja i Jola opuściliśmy towarzy-
stwo. Nie obyło się jeszcze bez drobnego kło-
potu z autem. Mimo księżycowej nocy jakoś
nie uśmiechało nam się jechać jedynie na świa-
tłach pozycyjnych. Grzebanie w bezpieczni-
kach zajęło trochę czasu, ale wreszcie dało re-
zultat.

W niedzielę kursanci przeszli przez dol.
Gościbii, Harbutowice do cisów Raciborskie-
go, a potem przez Bucznik w dwóch podgru-
pach do Jachówki i Budzowa.

Redakcja
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4 22–24.04 Rajd Filmowy z zakończeniem w
„Starej Chacie” w Soblówce. Organizatorami
byli Ewelina Woźniak i Michał Łyp.
4 22–24.04 Autokarówka na Spisz Słowacki
z udziałem Antoniego Kroha. Ogółem wzięło
udział 27 osób z 7 kół przewodnickich.
4 26.04 prelekcja Jarka Jeziorskiego „Kury”
o górach i miastach Czarnogóry.
4 1-3.05 Wyjazd kursu z Radkiem w Góry
Strażowskie. Redakcja z Jolą, Jelon z Mać-
kiem, Jola W., Nowy i Nowszy jeździli na ro-
werach i wędrowali w tym czasie w Małych
Karpatach i Poważskim Inowcu.
4 19-21.05 Troje Harnasi  otrzymało upraw-
nienia państwowe: Magda Biała, Herman i
Nowszy. Następny termin w czerwcu.
4 14-15.05 RPS w Łutowcu na Jurze. Harna-
si reprezentowali Basia i Michał Zygmańscy.
4 XI Turniej Wiedzy o Górach pod wodzą
Radka Trusia i przy pomocy Piecza, Śliwka,
Natalii, Gosi-Dziobak, Tomka Rawskiego,
Świstaka, kursantki Ani M., exkursanta Maćka
Mroza. Udział wzięło 12 drużyn z 5 gimna-
zjów oraz 8 drużyn z trzech liceów.
Był przedstawiciel prasy, Radek udzielił  też
wywiadu dla radia...
Do stałych sponsorów dołączyły z 10% zniż-
kami sklepy „Active” i „HiMountain”.

¯ 2.06 – kolejna ogólnodostępna prelekcja na
Pol. Śl. z cyklu „Szlakiem i bezdrożem”. Tym
razem Radek Truś opowie o Hiszpanii i Portu-
galii.
¯ 4-5.06 rowerowo - kajakowo - samochodo-
wa majówka w leśniczówce w Smolnicy k. Gli-
wic organizowana przez Jeża i Kolczastą.
¯ 11-12.06 CHATWEEKREM w Lachowi-
cach dla koneserów chcących popracować
ciężko (lub mniej ciężko), a sobotni wieczór
poimprezować.
¯ 17-19.06 RUG – impreza muzyczna u Żab
+ Podsumowanie Półrocza + 80-te urodziny
Nowego i Paskudy. W niedzielę można wziąć
udział w szkoleniu na licencję Babiogórskiego
Parku Narodowego w Zawoi.
¯ AKCJA LATO – informacje o obozach są
już na stronie www.skpg.gliwice.pl.

śruba trawkowa, a po najtrudniejszym odcinku drogi za przelot i punkt mocowania liny poręczo-
wej posłużyła solidna gałąź kosodrzewiny. Lex i Grześ ruszyli dalej przez śniegi, ale ja pozostałem
przy tym dendrologicznym przelocie, by wspierać radą, dobrym słowem i żartem kolejne osoby
docierające do wspomnianego krzaka kosówki. Bowiem  pokonanie konia śnieżnego zalegającego
pod przewieszonym i pełnym sopli prożkiem, przy zastosowaniu mało wytwornej i z gruntu
zabawnej techniki posuwisto-okracznej wcale nie było łatwe. Przypominało to powolne i nieśmia-
łe anglezowanie. Jak mogłem przypuszczać, bazując na wieloletnim, życiowym doświadczeniu
(co by to nie miało znaczyć!), koleżanki okazały się w tym lepsze...

Tymczasem słoneczko skryło się za granią i ogarnął mnie chłodek. Pomyślałem o nieśmiertel-
ności gór, podobnie, jak pewien uczeń, który napisał w wypracowaniu: „Pan Tadeusz Mickiewi-
cza jest nieśmiertelny bo są w nim opisy wschodów i zachodów słońca, a słońce ciągle jeszcze
wschodzi i zachodzi”. Po chwili wiedziałem, że trzeba jednak drzeć do góry, by rozgrzać ekipę.
Rutynowo sprawdziłem śnieg zalegający w wąskim, niezbyt stromym żlebie, a stwierdziwszy, że
całkiem bezpieczny – zarządziłem kontynuację podejścia ku grzbietowi. Przećwiczenie technik
poruszania się po śniegach dawało efekty, kursanci już wiedzieli, co robić z czekanem, jak korzy-
stać z raków... Niebawem wszyscy dotarli na Mały Kościelec, oświetlony zbawczym i ciepłym
słońcem. W sąsiedztwie przełęczy Karb samotna kozica zademonstrowała zaskoczonemu kursowi
swe umiejętności wysokogórskie, troszkę podrywając autorytet Belfegora, Grzesia i mnie samego.
Myślałem nawet, czy nie dać kursowi do zrozumienia, że kozica była zamówiona i opłacona.
Gdyby uwierzyli, osiągnąłbym kolejny sukces w przewodnickim bajerowaniu klientów...

Belfegor zarządził powrót do Betlejemki ścieżką biegnącą przez Dolinę Stawów Gąsienico-
wych czyli tzw. „pojezierze”, a kilka osób (za przyzwoleniem) wybrało się  jeszcze na szczyt
Kościelca. Widoki z wierzchołka były zapierające (dech), śniegi dość dobre. Po niedługim czasie,
gdy słońce chciało definitywnie ukryć się za dalekim horyzontem, ponownie staliśmy w piątkę na
Karbie. W rachubę wchodził tylko powrót przez Czarny Staw, gdyż tylko na stronę Czarnego
Stawu zbiega z przełęczy pokaźny stok (stok na stronę Stawów Gąsienicowych jest krótki i
płaski). Oczywiście, decyzja podyktowana była moją słabością do d...zjazdów. Nie potrafię się
powstrzymać, gdy pode mną leży kilkaset metrów odpowiednio nachylonego śniegu, a zagrożenie
związane z przemierzaniem go tą szlachetną techniką jest niewielkie.

Ruszyłem pierwszy. Cień panujący tu od dłuższego czasu zmroził podłoże, warstwa wczoraj-
szego opadu polepszała warunki trakcji, maskując jednak zamarznięte małe lawiniska. Jechałem
niezbyt szybko na ruchomej stercie świeżego śniegu, zbliżając się ku zauważonej rankiem szcze-
linie brzeżnej. O, jest! Szczerzy się ciemniejszą linią szerokości metra i niewiadomej głębokości.
Zwolniłem, po chwili zatrzymałem się na krawędzi, by wyprzedzający mnie śnieg wypełnił prze-
szkodę. I wtedy  właśnie dogonił mnie Łukasz. Jechał równolegle, ale nie kontrolował prędkości,
zapomniawszy całkiem o czekającej na stoku niespodziance. Natychmiast, nogami do przodu,
wylądował w dziurze, obsypany i uszczelniony sunącym śniegiem. Głowa nie wystawała mu
ponad stok, a nogami, jak twierdził, majtał w powietrzu, nie sięgając dna. Podjął mało energicznie
próby wydostania się z pułapki, jednocześnie wykazując rosnący niepokój.  Wszystko działo się
szybko, następni koledzy, nieświadomi sytuacji jechali już z góry. Do szczeliny dotarła kolejna
porcja śniegu i.... głowa Łukasza znikła całkowicie. Teraz żarty się skończyły, facet po prostu
zaczął się dusić. Krzykiem powstrzymałem jadących, by nie zasypywali nas śniegiem, kopiąc

jednocześnie i uwalniając głowę i ramiona kolegi.
Głos wydobywający się z tkwiącego w śniegu
klienta był mało bohaterski, sceneria nadchodzą-
cej nocy w górach przydawała niesamowitości
temu zdarzeniu. Oczywiście, gdy klientowi już
nic nie groziło, a pozostali koledzy dojechali do
nas, nastąpiły niezbędne w tych okolicznościach
żarty. Łukasz błagał, by go wydobyć, ja na głos
zastanawiałem się, jak zareagują ratownicy TO-
PRu otrzymawszy informację, że człowiek
wpadł do szczeliny, jednocześnie pocieszając
poszkodowanego, że spędzi tu najwyżej kilka
godzin. Lex w tym czasie ustawiał parametry
aparatu fotograficznego, by udokumentować to
niezwykłe wydarzenie, a pozostali po prostu z lekka nabijali się z Łukasza. Potem pokrótce przea-
nalizowaliśmy sytuację, dochodząc do wniosku, że samotny d...zjazdowiec mógłby przy odpowie-
dniej dozie pecha poczekać w tych śniegach nawet do wiosny...

Wydobyliśmy ostatecznie Łukasza, który mimo profesjonalnego kombinezonu zaczął już marz-
nąć. Jeszcze 200 metrów d...zjazdu, potem staw, ścieżka, piwo w Murowańcu i Betlejemkowe
pielesze. Opowieść o naszej przygodzie poruszyła pozostałych, Łukasz był prawie bohaterem, tym
bardziej, że już  powrócił mu normalny tembr głosu...

Poniedziałek – trzeci dzień ta-
trzańskich zajęć kursu, był jeszcze

fo
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piękniejszy. Mrozik, lampa, zdradliwe, łaskawe słońce... Ruszyliśmy na Świnicę
przez Świnicki Żleb. Dziewicze śniegi, w żlebie twarda skorupa lodoszreni, na przełę-
czy wielki lecz niewysoki nawis śnieżny.  Parcie do góry, przez zmienne śniegi na
poszczególnych odcinkach zboczy Świnicy. Końcówka ubezpieczona poręczówką,
ostatnie kilka metrów pokonywane przez większość techniką posuwisto – okraczną.
I wreszcie szczyt, nieodmiennie zachwycająca panorama Tatr, ochy i achy oczarowa-
nego widokiem kursu. Potem już tylko powrót, asekurowane zejście z przełęczy po
zlodzonym zboczu, deptanie na Halę...

We wtorek musiałem rankiem zejść na doliny. Kopuła głębokiego błękitu przykry-
wała cały świat: Tatry zalane złotym słońcem, pokryte zwałami śniegów, z czernieją-
cymi skałami i srebrem zlodzonych grani, przedwiosenno-szare Podhale i wreszcie
niebieskawy Beskid na północy. Ruszyłem, znów rozstając się z domem.

Maciej
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Czerwiec 2005 II DNI TYBETU W KRAKOWIE
Trochę przypadkiem udało mi się niedawno wziąć udział w ciekawej imprezie, która miała

miejsce dosłownie za miedzą, bo w naszej ulubionej „dawnej stolicy Polaków”.
W dniach 7-10 marca bieżącego roku odbyła się organizowana przez Turystyczne Koło Nau-

kowe „Wagabunda” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie druga edycja Dni Tybetu, imprezy
mającej na celu przybliżenie mieszkańcom naszego kraju zarówno prastarej kultury i tradycji
religijnych, jak i współczesnych problemów tego znajdującego się pod chińską okupacją teryto-
rium. W programie znalazły się trzy okolicznościowe wystawy: etnograficzna ekspozycja „Sa-
kralna sztuka Tybetu” oraz dwie wystawy zdjęć „Tybet w fotografii” Wojciecha Kurtyki i Ewy
Waldeck oraz ekspozycja zdjęć Marka Kalmusa pod tym samym tytułem, szereg prelekcji, dysku-
sji, wykładów i pokazów slajdów oraz prezentacji filmów fabularnych i dokumentalnych ukazują-
cych bogate tradycje tybetańskiego lamaizmu.

W przeprowadzonej w 7 marca w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” dyskusji
pod hasłem „Tybet – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” udział wzięli między innymi Sonam
Tensing (przedstawiciel XIV Dalaj Lamy i Emigracyjnego Rządu Tybetu na Europę Środkową i
Wschodnią), dr Piotr Klafkowski (tybetolog, Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Łukasz Trzciński,
(Prof.. UJ, Instytut Religioznawstwa UJ), Adam Kozieł (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
oraz Marek Kalmus (moderator dyskusji, podróżnik, znawca kultury Tybetu). Ciekawa dla osób
zainteresowanych tematem okazała się też z pewnością otwarta sesja naukowa „Buddyzm tybe-
tański” organizowana przez Instytut Religioznawstwa UJ z udziałem wielu znanych w kraju
badaczy kultury, religii, filozofii i obyczajów tybetańskich.

W czasie trwania imprezy w znajdującym się na Rynku kinie „Pod Baranami” obejrzeć można
było dwa najbardziej chyba znane współczesne filmy fabularne dotyczące Tybetu – wyświetlany
w naszych kinach kilka lat temu niezwykle egzotyczny zapis życia Tybetańczyków pt. „Himala-
ja” oraz świetną, lecz niestety nie pokazywaną dotąd oficjalnie w Polsce, komedię „Puchar Hima-
lajów”.

Najbardziej jednak interesowały mnie pokazy slajdów i filmów dokumentalnych, które odby-
wały się we wtorek i środę (8 i 9 marca) na Akademii Ekonomicznej. Na pierwszy ogień poszedł
filmu „Oddanie i opór” przedstawiający trudne losy znajdującego się pod chińskim panowaniem
narodu tybetańskiego. Tego samego dnia wieczorem odbył się też pokaz wyreżyserowanego
przez znanego skądinąd Wernera Herzoga dokumentu „Kalaczakra – Koło Czasu” stanowiący
zapis dwóch inicjacji Kalaczakry udzielanych przez XIV Dalaj Lamę. Oba filmy (podobnie
zresztą jak dwa kolejne) tłumaczone były symultaniczne z języka angielskiego (na szczęście z
angielskiego...) i komentowane przez adiunkta pracującego w warszawskim Muzeum Azji i Pacy-
fiku Macieja Magurę Góralskiego (cóż za ciekawe w kontekście górskim nazwisko, prawda?). Jeśli
ktoś będzie miał okazję je zobaczyć, szczególnie polecałbym drugi z nich; jest to ponad 45 minut
obrazu przedstawiającego świat niezwykle barwny i dla nas Europejczyków egzotyczny, a być
może powoli odchodzący w przeszłość. Przerwę w seansach filmowych stanowił naprawdę nie-
zły pokaz slajdów Marka Kalmusa z bardzo mało znanej części Tybetu – Spiti.

W środę pierwszym filmem była „Dusza Tybetu” z narracją Richarda Gere, czyli historia
życia i dzieła Dilgo Khjentse Rinpocze, mistrza szkoły ningmapa. Ciekawy film o ciekawym
człowieku. Na marginesie: i sam przedstawiony Rinpocze i wypowiadający się o nim Dalaj Lama
sprawiają wrażenie niesamowicie pogodnych i wiecznie uśmiechniętych ludzi, co może nam się
wydawać dość dziwne, zważywszy na ogólną sytuację, w której znajdują się oni sami i ich kraj.
Kolejnym punktem programu był pokaz slajdów i prelekcja pt. „Everest, Gonga Shan – wędrówka
przez płaskowyż tybetański” autorstwa Iwony i Jerzego Maronowskich. Był to bardzo ciekawy
zapis ponad dwumiesięcznej podróży po rzadko odwiedzanych zakątkach wschodniego Tybetu
oraz trekkingu pod najsłabiej zbadaną wschodnią ścianę Czomolungmy. Ostatnim punktem pro-
gramu był film „Wielkie Wyzwolenie – Tybetańska Księga Umarłych” z narracją Leonarda Cohena
(prywatnie również buddysty, podobnie zresztą jak Richard Gere). Dokument przedstawiający
rytuały związane ze śmiercią i traktowaniem zmarłych z jednej strony, prezentuje zupełnie
odmienny niż w naszym kręgu cywilizacyjnym stosunek buddystów do tematu śmierci, a z drugiej
daje dużo do myślenia również na temat chrześcijańskiej, zwykle dość powierzchownej, obrzędo-
wości religijnej.

Dodać trzeba, że udział we wszystkich wymienionych imprezach, z wyjątkiem seansów
filmowych odbywających się w kinie „Pod Baranami”, był zupełnie bezpłatny. Dodatkową za-
chętą do odwiedzenia pokazów mogły być z pewnością organizowane po prelekcjach proste
konkursy, w których można było między innymi wygrać przewodniki wydawane przez krakow-
skie „Bezdroża”. W czasie trwania imprezy przed aulą, w której odbywały się pokazy można było
również po cenach nieco niższych od standardowych kupić dosłownie wszystkie przewodniki
tego wydawnictwa.

Radzę zanotować sobie początek marca przyszłego roku jako prawdopodobną datę imprezy i
z czystym sumieniem polecam kolejną edycję krakowskich Dni Tybetu, na którą ja z pewnością
spróbuję się wybrać.

Więcej informacji o imprezie znaleźć można
pod adresem: http://www.dnitybetu.tk

Łukasz „Lex” Suma

RUG i inne imprezy
Weekend 18-19.06 był bogaty w imprezy,

a wszystkie one odbywały się na Roli Staszko-
wej zwanej coraz częściej Żabową oraz w nie-
zbyt odległych okolicach. Pierwszą z imprez
była tradycyjna już impreza śpiewana połą-
czona z – tym razem drobnymi – pracami na
rzecz Żabowej chałupy pod nie do końca roz-
szyfrowanym kryptonimem RUG.

Drugą imprezą były połączone 80-te uro-
dziny Paskudy i Nowego, przy czym Paskuda
obchodziła niezmiennie 18-stkę (dodajmy nie-
dyskretnie, że nie pierwszą), a Nowy resztę,
czyli ponoć 62. Impreza odbyła się przy ogni-
sku zamienionym w grila, na którym Nowszy
dwojąc się i trojąc przypiekał mięsiwa różnora-
kie, kiełbasy, kaszanki i ... bakłażany.

Trzecim pretekstem do spotkania było
Podsumowanie Półroczne, które jednak ograni-
czyło się do kilku zdań wygłoszonych przy
ognisku przez Prezesa – Piecza. Nie było jakoś
klimatu do tradycyjnego bicia piany.

Tuż przed północą odśpiewaliśmy też 100
lat kolejnemu solenizantowi Zygmuntowi F.,
który swe dość okrągłe urodziny miał obcho-
dzić w niedzielę i dlatego musiał nas opuścić w
środku nocy wraz z resztą rodziny.

Koło północy deszcz wygonił towarzy-
stwo do chałupy, gdzie potoczyło się dalsze
śpiewanie trwające ponoć do 4 nad ranem.

W niedzielę większość Harnasi podążyła
na kolejny punkt programu – szkolenie na li-
cencję Babiogórskiego Parku Narodowego w
Zawoi. Szkolenie składało się z części teore-
tycznej w siedzibie Parku oraz wycieczki jedną
ze ścieżek przyrodniczych ilustrujących for-
my ochrony przyrody w BPN.

W imprezie brali udział: Żaby, Frankiewi-
cze i Michalscy (Bogna i Picek), Gintery (3
szt.), Jola Wolińska, Rafi, Nowy, Nowszy,
Stasiu Krawiec, Jelon, Magda Biała, Wiewiórka
z Hipą i dwoma psami, Cieć z Paskudą i dzieć-
mi, Jeż z Kolczastą i Idą, Kajetan, ...Marek,
Śliwek, Pieczu, Lex, Ania, Radeck z kuzynką z
zagranicy, Pszczółka z kolegą. W sumie 35
osób + 2 psy, co stanowi ponoć rekordową
liczbę podczas imprez na Roli.

Redakcja

Z£OTE MYŒLI
– Piecza dziś nie będzie ?
– Nie, jest na szkoleniu ojcowskim.
(chodziło o szkolenie w Ojcowskim Par-
ku Narodowym)



TO BY£O

TO BÊDZIE

4 4.06 w sobotę zmarł Władek Nadopta zna-
ny wszstkim jako Majster Bieda z piosenki
Wojtka Belona. Pogrzeb odbył się w Mocza-
rach koło Ustrzyk Dolnych.
4 5.06 przybyły nam dwie przewodniczki z
uprawnieniami państwowymi: Gosia Skorup-
ska i Natalia Woźny czyli tzw. Dziobaki.
4 11-12.06 CHATWEEKREM w Lachowi-
cach. Tym razem przede wszystkim rozpo-
częto umacnianie fundamentów chałupy pod
miejscami wiązania ścian wewnętrznych ze
ścianą północną z użyciem podnośników hy-
draulicznych. Niestety przy okazji wykryto
wyciek z instalacji wodnej pod łazienką. Po-
nadto polakierowano nowe drzwi do Kierow-
nika, Dziecięcego i Sypialni, ocieplono i za-
mknięto strop nad schodami, naprawiono deski
czołowe wyrwane wraz z rynną przez lód, na-
prawiono rynny uszkodzone zimą. Naprawia-
no też i odnawiano stoły chatkowe.
W pracach brali udział: Maciek, Picek, Mariusz
Trzciński (kursant), Lechu Smoczy, Pieczu,
Żyraf, Daniel, Lex, Janix, Radeck, Śliwek, a z
Pań: Iza-Smok,  Tusia, Magda Biała oraz kilko-
ro krewnych i znajomych. Ponadto w przerwie
zajęć dydaktycznych imprezę odwiedziła Re-
dakcja z żoną.
4 Radek Truś został wybrany na Konferencji
Regionalnej PTTKwojewództwa śląskiego de-
legatem na Zjazd Walny PTTK 16-18.09.2005.
Delegatem został również Kuba Pasieka
(SKPB K-ce).
4 24–25.06 Noc Kupały, czyli  świętojańska,
bacowanie na Tajchu. W programie przygoto-
wanym przez Hermana m.in. poszukiwanie
kwiatu paproci.
4 28.06 połączona z wykładem dla kursu
prelekcja Dzidy o górach Rumunii.

¯ Rozpoczyna się AKCJA LATO – bliższe
informacje o obozach są na stronie
www.skpg.gliwice.pl. Wprawdzie spotkania
przedobozowe już się odbyły, ale nadal można
zgłaszać uczestników.
¯ Są jeszcze nieobsadzone terminy na obsługi
w chatce, w czasie wakacji. Jeśli ktoś chciałby
pogospodarzyć sobie przez jakiś czas w chału-
pie proszony jest o kontakt z Radkiem.
¯ 19.07 i 9.08 – zebrania wakacyjne. Pierw-
sze zebranie po wakacjach odbędzie się 6.09.

1–2.10.2005 ERG czyli
Ekskluzywny Rajd Górski

W tym roku zabawa będzie przebiegać pod ha-
słem:

HARNAŚ – RAJD PO ZBÓJU
Gdzie: schronisko pod Kopą Biskupią, Góry
Opawskie.
Wymagane: krawaty (na stracenie), elementy
stroju etnicznego (jakiegokolwiek) – organiza-
torzy zachęcają do łączenia się w "grupy et-
niczne".
Kontakt:
Magda „Biała” Torbus
magda-biala@o2.pl tel. 501-337-078
Magda „Czarna”
iga_a@o2.pl tel. 603-753-095
Natalia Woźny
woznysz@vp.pl tel. 508-713-011

BLACHOWANI 2005 SAMI O SOBIE cz. 4
Jakub Wypcha³owski – blacha nr 330

zwany Kubą Architektem lub Męskim (czego nie
lubi). Obecnie student III roku architektury (no
kto by zgadł...). Był starostą naszego kursu, bo
lubi ludzi i mówi dużo (zagadał nawet na egzami-
nie praktycznym Maćka S. !!!). Ponadto wszyst-
ko potrafi załatwić. Ma w sobie pełno werwy i
energii oraz wiele pomysłów, które realizuje z
właściwym sobie wdziękiem i bałaganem. Poza
tym jest bardzo przychylny innym i zawsze po-
maga nawet gdy mu to nie bardzo pasuje, co nie
znaczy, że daje się wykorzystywać, bo jednak
potrafi postawić na swoim... Jak już kogoś polubi
to polubi i jest fajnie. Jest od czasu do czasu zły
na cały świat, ale nawet wtedy łamie serca niewie-
ście, bo w końcu jest Harnasiem z długimi włosa-
mi...: no i grał Wielkiego Ptaka na blachowaniu –
co świadczy o  ułańskiej fantazji i dużym poczu-
ciu humoru. Jednym słowem – trzeba go koniecz-
nie poznać !!!

Zredagowała: Magda Torbus „Biała”

Micha³ Zygmañski „Œwistak” – blacha nr 336
Przyszedł na świat  18 lat temu jako kolejny po-
tomek Harnasi: Belfegora i Basi. Jako, że nie
znam Świstaka dość dobrze, postanowiłem zadać
Mu kilka „górskich” pytań.
1. Twój pierwszy raz ? Odp.: Nie pamiętam, po-
noć na Mnichu.
2. Kiedy było najlepiej ? Odp.: Z Qrsem.
3. Twoja pierwsza „dziura”: ?  Odp.: Trudno po-
wiedzieć, wiele ich było ...
4. Które Cię najbardziej pociągają ?  Odp. : Wyso-
kie.
5. Po co to robisz ? Odp.: Żeby się KOŁO rozwi-
jało (śmiech).
6. Przyszły teren uprawnień ? Odp.: Hmmm.
Może w ślady Ojca.
7. Gdzie dalej na studia ? Odp.: Nie wiem, jeszcze
dużo czasu. (Jak to maturzysta, wszystko na
ostatnią chwilę. Egzaminy na kursie zaczął zda-
wać jako ostatni – ale z jakim skutkiem. Trudno
mu się powstrzymać od zbiegania ze stromych
stoków. Jak wiemy posiada poczucie humoru.
Niestety nie mówi dużo, choć ma wiele trafnych
spostrzeżeń.
Niestety nie mówi dużo choć ma wiele ciekawych
informacji do przekazania innym ...  Jest osobą

pogodną, energiczną. Wędrowanie z nim po górach, to wielka przyjemność.
Zredagował: Herman

MAJÓWKA RODZINNA 4-5.06.2005
Majówka Rodzinna była bardzo udana pomimo wieczornego deszczu. Odbyły się trasy: rowe-

rowa i kajakowa. Organizatorzy uczestniczyli w rowerówce prowadzonej przez Jasia K. ze Smol-
nicy przez Leboszowice, Stanice do Rud Raciborskich na obiadek, powrót przez lasy różnymi
wariantami. Na trasie oprócz dorosłych jechały maluchy: nasza w foteliku, a od Zosi na specjal-
nym rowerze i w rowerowej przyczepce. Pogoda na trasie dopisała, tylko końcówka była mokra,
ale było przyjemnie. Wieczorem ognisko, bigos, kiełbaski,trochę grania na gitarze,  zabawy z
szalejącymi dziećmi.

Majówkę w Rudnicy najbardziej wspomiają jednak uczestnicy zaplanowanej przez Machuli-
cza trasy kajakowej. Szlak rzeczką Bierawką byłby ponoć ciekawy, gdyby nie zanieczyszczenia
i powalone drzewa. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili kilka ciekawych obiektów w lasach
rybnickich – miejsce osiedlenie się bobrów nad rzeczką Suminą, ciekawą leśniczówkę wybudo-
waną na fundamentach dawnej wieży cysterskiej i 36-metrową wieżę obserwacyjną w rejonie
Rybnika. W imprezie wzięli udział: Cieć i Paskuda z dziećmi, Jaś Kowalik z żoną i dziećmi,
Kubiczkowie z dzieckiem, Lilka Cader z mężem i dziećmi, Machulik z znajomym Marianem, Łysy
z Afą, Jelon z Maćkiem, Olek Gomola z żoną i dzieckiem, Zosia Piotrowska z synem i znajomymi.
Dziękuję za przybycie i miłą atmosferę.

Kolczasta+Jelon+Red.

Fot. Nowy

Fot. chyba Żyraf ?
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DZIKIE SERCE BESKIDU
¯YWIECKIEGO

Chciałbym zaprezentować krótką, gorącą
relację z niebywale inspirującego wyjazdu.

Postanowiliśmy z Ines wziąć udział w
wyprawie Tusi i Żyrafa. W sobotę 16. lipca, o
godzinie 8:00 rano wyruszyliśmy z miejsca
gdzie potok Glinka wpada do potoku Cicha
(oczywiście wszyscy Czytelnicy natychmiast
mentalnie lokalizują to charakterystyczne
miejsce na mapie Terenu Uprawnień) i poza-
szlakowo (jak na Harnasi i okołoharnasi przy-
stało), zaciekle zaatakowaliśmy zachodnie
ściany Kubiesówki. Teraz przyspieszę trochę
bieg wydarzeń i przeskoczę aż do momentu,
kiedy weszliśmy na żółty szlak z Glinki.

Ów urokliwy szlak zaprowadził nas na
Krawculę. Stremowani spodziewaliśmy się
zjazdu wszelkiego rodzaju Harnasiów (także
tych in statu nascendi, czyli pozostałych kur-
santów). Co tu dużo mówić: skład osobowy
wyprawy rzeczywiście nas zadziwił. Aż poło-
wa uczestników przejścia to byli tegoroczni
kursanci (Sebastian), druga połowa pochodziła
z grona tzw. sympatyków kursu (Ines); poło-
wa to były kobiety (Ines), a połowę stanowili
mężczyźni (Sebastian). Plus dwoje Gospoda-
rzy imprezy. Zgodnie uznaliśmy, że przyszło
nam wędrować w bardzo szacownym, może
nawet elitarnym gronie.

Po powitalnej konwersacji i skonsumowa-
niu delikatnej krawculowej jajecznicy, tj. ok.
godziny 11:00, weszliśmy – obciążeni tonami
fachowego sprzętu outdoorowego – na mitycz-
ny Błękitny Szlak. To znaczy, żebyśmy się
dobrze zrozumieli, jako niepoprawni legaliści
oczywiście na razie pomknęliśmy WZDŁUŻ
NIEBIESKIEGO SZLAKU, LECZ PO POL-
SKIEJ STRONIE, po czym przekroczyliśmy
granicę państwową na Przełęczy Ujsolskiej.
Gdy tylko poczuliśmy w płucach powiew
wolności, dokonaliśmy strategicznego zakupu
w położonym po drugiej stronie granicy skle-
pie (dodajmy, że nie chodzi o zapas wody,
środków opatrunkowych czy konserw, ale o
najzwyklejszą w świecie butelkę taniego sło-
wackiego wina).

To wówczas rozpoczęła się właściwa, naj-
bardziej dzika i pasjonująca część wyprawy!
Zuchwale i łapczywie skierowaliśmy się na

południowy zachód, poszliśmy słowackim granicznym szlakiem. Wbrew nieciekawym progno-
zom pogoda dopisywała, słońce świeciło; mieliśmy nawet to szczęście, że na naszej trasie nie było
specjalnego ścisku. Niestety, po przekroczeniu legendarnej poziomicy 1000, w okolicach Soliska,
niebo zasnuły szarobure chmury i mieliśmy ledwie kilka minut, żeby rozłożyć namioty. Kiedy
dociskaliśmy ostatnie śledzie i wrzucaliśmy do środka wory, już zaczynała się ulewa. Schronili-
śmy się w domkach i czekaliśmy na poprawę pogody. Nie dość, że lało, to jeszcze solidnie
grzmiało (piękny monumentalny surround, porównywalny z brzmieniem dobrze skonfigurowane-
go DTS ES). Kołysani grzmotami posnęliśmy w tych namiotach niczym dzieci.

Kiedy pogoda JAKBY zaczęła się poprawiać, zwinęliśmy obóz i zjedliśmy mały posiłek
regeneracyjny. Wszystko razem (z drzemką włącznie) trwało jakieś dwie godziny. Podjęliśmy
marsz. Jeszcze przed Żebrakówką (czyt.: Smerekowem Małym) na nowo się rozpadało; lecz nam
było już naprawdę wszystko jedno, parliśmy dalej.

Zejście z Jaworzyny było (jak się niebawem okazało: pierwszym z serii) błotnym zjazdem. Z
prześwitów w lesie łypał na nas Vel’ký Kopec. Drżeliśmy z emocji, bo mimo niedogodności
związanych z meteorologicznymi perturbacjami coraz silniej odczuwaliśmy magiczną obecność
masywu Oszusa (zwanego również, nie bez racji, Wysokim Beskidem) i jego ultradzikich ostę-
pów. W miarę jak zbliżaliśmy się do Kaniówek, masyw ów piętrzał i piętrzał, a my utwierdzali-
śmy się w przekonaniu, że jest po prostu p-i-ę-k-n-y.

Lada moment po prawej – polskiej – stronie powinien był zacząć się rezerwat. Zastanawiałem
się CZY W OGÓLE i ewentualnie W JAKIM JĘZYKU OPISANE tablice napotkamy: bo chociaż
szlak jest tylko i wyłącznie słowacki, to rezerwat znajduje się po naszej stronie granicy. Byłem
mile zaskoczony, kiedy wyrosła przed nami spora, polska tablica informacyjno–zakazująca (pod-
pisana przez Nadleśnictwo Ujsoły).

Zaczęło się błotniste i NAPRAWDĘ STROME podejście. Ale nie dawaliśmy za wygraną.
Wreszcie stanęliśmy na mokrym cielsku Oszusa i wtedy... opadły nam szczęki.

W miarę jak podchodziliśmy przez przepiękny las rezerwatu, zaczęły się ku nam przedzierać
pierwsze nieśmiałe promienie słońca. A na górze panowała już zupełnie inna pogoda. Skąpani w
pięknej pomarańczowej poświacie zorientowaliśmy się, że na naszych oczach dziki, zadrzewio-
ny, zarośnięty, nieprzystępny grzbiet Oszusa zamienia się w nieziemską platformę widokową.
Szlak zakręcił pod kątem prostym, weszliśmy na blat wysokiego, podłużnego stołu, pomiędzy
sięgające pasa trawy i paprocie. Przed nami znienacka rozpostarła się panoramka – tak nieprawdo-
podobna, że trudno ją opisać. To był szok! Rajski, błogo pofałdowany, parujący krajobraz z Małą
Fatrą jak na dłoni. Wokoło pierwotna cisza. Trochę trwało zanim ochłonęliśmy i poszliśmy dalej.
Potem był odcinek leśny. I za jakiś czas... także zachwycająca, ale zupełnie inna od poprzedniej
panoramka – tak cudowna, że i tym razem zanie-
cham opisu. To trzeba zobaczyć na własne oczy.
Drugi szok, kolejna przerwa w wędrówce! Wre-
szcie stanęliśmy na właściwym, upragnionym
wierzchołku Oszusa; wierzcie, ma swój klimat.
Warto nadmienić, że w myśl najogólniejszego
podziału beskidzcy wędrowcy dzielą się na dwie
grupy: na 1. tych, którzy nie weszli na Oszusa,
oraz na 2. czołówkę, która tego dokonała. Teore-
tycznie rzecz biorąc powinno się jeszcze wyróż-
nić najbardziej ekskluzywną grupę 3., czyli pie-
churów, którzy przedarli się na Oszusa zimą – ale
chyba tacy jeszcze się nie narodzili. Nam w zu-
pełności wystarczy, że zaliczamy się do podgrupy 2b., to znaczy do tych, którzy nie weszli w
typowych warunkach letnich (= tzw. podgrupa 2a.), lecz w obfitym, śliskim, mlaskającym błocie).
Ale dajmy spokój klasyfikacjom i wróćmy do czworga śmiałków na odludziu, którzy wkrótce
potem przeżyli trzeci szok – szlak znowu zakręca o niemal dziewięćdziesiąt stopni i oto rozpo-
czyna się surrealistycznie pionowe zejście w dół! Moim zdaniem to taka „Lackowa Terenu
Uprawnień”. Bardzo poważny konkurent słynnej „Żar’s West Face”; ale tutaj poprowadzono
szlak! Wprost potykaliśmy się o (niewiarygodnie gęste!!!!) poziomice. Nie muszę chyba doda-
wać, że bardziej ZEŚLIZGIWALIŚMY SIĘ niż schodziliśmy. I na oszusowy deser czwarty szok
– dostojne morza mgieł oblewające polskie i słowackie tereny. Nie lada widowisko.

Na przełączy za Oszusem przystanęliśmy pod egzotycznie oczasowanym znakiem:
„VEL’KÁ RAČA 8:10h / PIL’SKO 8:45h”, po czym weszliśmy na Równy Beskid. To jest dopie-
ro ciekawostka! Człowiek ma wrażenie jakby stąpał po jakimś pedantycznie regularnym choć
nieco zarośniętym... nasypie kolejowym, tyle że wzniesionym przez szalonego inżyniera w naj-
dzikszym rejonie Beskidu Żywieckiego. Historia jak z filmu Herzoga. Kim był tajemniczy Fitzcar-
raldo tej ziemi? Ech, i ta Vysoká Magura z bliska!

Później to już właściwie była głównie desperacka walka z tonami błota. Ufff, nieustanne
chlupanie w butach, borówczyska, pokrzywy, muszki, pachnąca lasem ciemność.... Wszystko, co
Harnasie lubią najbardziej. Przy okazji: GORE-TEX TO JEST TO – aż do końca wyprawy nie
wypuścił z moich asolo na zewnątrz nawet kropli wody.

Śliczny okazał się owiany legendą, porzucony przez historię pośród głuszy Pański Kamień.
Myślałem, że jest mniejszy! Oczywiście źródłem dużych emocji dla naszego (uświadomionego
hydrograficznie) zespołu było przekroczenie słynnego wododziału w rejonie Świtkowej/Bukowi-
ny.

Największą niespodziankę sprawiła nam jednak na koniec sama Świtkowa – nie na darmo
mająca za patrona tak radykalnego łazika-INOwca, niestrudzonego pogromcę dzikich, dziewi-
czych terenów, kursanta Kamila Ś. Już dość zmęczeni i sfatygowani, nastawieni moralnie raczej na
rychły kontakt z Przysłopem, nadzialiśmy się na ubłocone, zasłane powalonymi drzewami, impo-
nująco strome zejście z jej szczytu. Na dodatek znowu zaczęło padać. O muszkach nie wspomnę
(ponawiane przez Żyrafa próby nawiązania z nimi dialogu nie przyniosły spodziewanych rezul-



TO BY£O

TO BÊDZIE

4 8.07 Rada Studenckiego Koła Przewodni-
ków Górskich „Harnasie” przyznała upraw-
nienia Studenckiego Przewodnika Górskiego
nr 337 koleżance Marcie Socha. Uroczyste
wręczenie blachy przewodnickiej odbędzie się
w czasie najbliższego Blachowania.
4 25.07 na świat przyszedł kolejny malutki
(na razie aż 46 cm) potomek Harnasia Jacuś –
syn Agnieszki i Kićka (Przemka Wiktorczy-
ka).
4 10-11.09 kolejna impreza z cyklu „Nasze
dzieci śpiewają dla nas” u Wiewióra zgroma-
dziła jak zwykle kręgi częściowo kołowe, czę-
ściowo watrowskie.

tatów).
W końcu dokulaliśmy się ok. 23:00 na Ryce-

rzową – szczęśliwi i syci wrażeń. Powitała nas
tam wesołkowata chmielowa brać, szczerze zdu-
miona widokiem czterech frajerów sunących po
górach z latarkami na czołach i z plecakami na
grzbiecie. Jakby nigdy nic, nie zważając na oto-
czenie walnęliśmy sobie UTĘSKNIONEGO vi-
fona i rozbiliśmy własny, autonomiczny obóz.

Nazajutrz, po leniwej pobudce zjedliśmy py-
szny makaron popijając go zakupionym w sobo-
tę, przetransportowanym z narażeniem życia
przez Oszusa winem (prawdziwy turysta kwalifikowany nie pije na szlaku!). Potem mieliśmy
jeszcze możliwość zapoznania się – ciągle na Rycerzowej – z ciekawym Obiektem Historycznym,
czyli (uwaga!) Milimetrem, który pojawił się znienacka. Ma się dobrze, chodzi po górach (ostatnio
po Jesenikach) i dopisuje mu humor.

Po południu zeszliśmy do Soblówki.
* * * *

Oszus to naprawdę DZIWNY, KLIMATYCZNY rejon. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że
nie warto. Zapadła nam w pamięć rzeźba terenu i (oczywiście uwarunkowany po części kształtem
granicy państwowej) bieg szlaku: arcystrome podejścia na przemian z długimi wałami / platforma-
mi / wypłaszczeniami.

Poza tym: to miłe uczucie wypełnić osobistą treścią te tajemnicze, majestatyczne – zwykle
zamykające horyzont naszego Terenu Uprawnień – szczyty.

Przy okazji pragnę publicznie podziękować Organizatorom wyprawy.
Sebastian Korczyk „Maestro”

1–2.10.2005 ERG czyli
Ekskluzywny Rajd Górski

Zabawa będzie przebiegać pod hasłem:
HARNAŚ – RAJD PO ZBÓJU

Gdzie: Góry Opawskie, schronisko pod Kopą
Biskupią.
Wymagane: krawaty (na stracenie), elementy
stroju etnicznego (jakiegokolwiek) – organiza-
torzy zachęcają do łączenia się w „grupy et-
niczne”.
Kontakt:
Magda „Biała” Torbus
magda-biala@o2.pl tel. 501-337-078
Magda „Czarna”
iga_a@o2.pl tel. 603-753-095
Natalia Woźny
woznysz@vp.pl tel. 508-713-011
¯ 24-25.09 WRZOSOWISKO w Kędzierzy-
nie Koźlu. W programie:
m.in. Michał Łanuszko, Małgorzata Zwierz-
chowska i Olek Grotowski, Stare Dobre Mał-
żeństwo.
¯ 26.09 – tydzień remontowy w  Lachowi-
cach – wymiana podłóg w kuchni i salonie.
Przyda się każda para rąk, zapraszamy.
 ¯ 7-9.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem” z
metą w SST Oźna.
¯ 21-23.10 „Studenci Górom” z metą w Chat-
ce pod Potrójną, w której od niedawna gospo-
darzy „kruczek”.

po rusku mówi, hue hue. Nieszczególnie mu to
wychodzi, ale co tam ;o) Dobra, kończę. 3mta
się tam ciepło i do zrobaczenia we wrześniu.
Redakcja i Mroczki w Szumawie

Redakcja z rodziną własną oraz Mroczków
spędziła 2 tygodnie na rowerach w czeskiej
Szumawie. Dłuższa relacja niebawem.
Jelon na Ukrainie

Basia wraz z synami i dwójką znajomych
chodziła po Czarnohorze oraz Połoninach
Hryniawskich.
Radeck
– obóz kursowy w Beskidzie Śląsko-Moraw-
skim i Żywieckim
– obóz kolarski z Międzyzdrojów na Hel
– spływ kajakowy górną Brdą
– Pasmo Łososińskie i Łyżka z Tusiafami
– Gorce, Beskid Sądecki i Małe Pieniny

HARNASIE NA WAKACJACH
Nowszy na obozie Lex'a

Oba lipcowe obozy Lexa poszły. Ja byłem tylko na drugim. Na pierwszym byli: Lex z Agnie-
szką, Przemek Padoł i 5 uczestników. Byli w Czarnohorze, z tego co mówili obóz udany.

Na drugi obóz dojechaliśmy w składzie: ja, Pieczu + 2 osoby. Przeszliśmy główny grzbiet
ukraińskiej części Bieszczadów, po czym zeszliśmy z Pikuja i podjechaliśmy do Miżgirii, skąd
weszliśmy na Borżawę ocierając się o połoninę Kuk. Zdobyliśmy najwyższy szczyt  tego pasma
– Stochy (Stoj).

W sobotę dotarliśmy do całkiem ładnego i zadbanego miasteczka – Mukaczewa, gdzie po 3 w
nocy wsiedliśmy w pociąg do Lwowa. Tu  odłączył się od nas Przemek, który wracał przez
Słowację i Pieczu, który postanowił nagle pojechać do Bułgarii (Rumunii, Turcji ??... wersji po
drodze było kilka). My dojechaliśmy do Lwowa, zwiedziliśmy miasto i zakończyliśmy obóz, bo
Lex już tu odbijał do Kirgizji. Reszta bez problemów dotarła do domu.
Sliwek spêdzi³ 6 dni  w Tatrach S³owackich.
Wojtek Spa³a w górach Europy ...
 ... odwiedził Prowansję, wąwóz Verdon, Dolinę Cudów a także zaliczył dwutygodniowy pobytu
w Alpach (głównie Dolomity). Teren działania, to grupa Cristallo, Civetta, Monte Pelmo, Pale di
San Martino, Brenta, Alpy Oetztalskie, Dolomity austriackie.
Zyga Ryœ

Byłem z rodziną kilka dni w Słowackim Raju, potem kilka dni w Krasie (Betliar) i jeszcze nieco
w Górach Bukowych (Szilvasvarad) na Węgrzech. Zwiedziliśmy trochę Eger i romański kościół w
Belapatfalva. W drodze powrotnej zobaczyliśmy zamek Murań.
Kajetan w Grecji

W sierpniu wyjechałem z rodziną do Grecji (na 3 tygodnie). Wyjazd miał charakter krajoznaw-
czy. Zwiedzaliśmy głównie południową część Grecji: wyspa Egina, Korynt, Olimpia, Mistra
(koło Sparty), Monemvasia, Nafplion, Tiryns, Mykeny, Epidauros, przylądek Sounion (koniec
Attyki). Podróżowaliśmy pociągami, a tam, gdzie nie dojeżdżały – autobusami, taksówkami i
promem. Nocowaliśmy na kempingach, a jedną noc w hotelu (nie licząc nocy w pociągach). Trochę
pomoczyliśmy się w morzu. Niestety, nie wybraliśmy się w żadne góry (jedynie przejeżdżaliśmy
autobusem pięknymi górskimi drogami).
Nowy w Kirgizji

Z Kirgizji szczęśliwie powróciła też ekipa Nowego, Nowszeo i Kaniona. Oto relacja Nowego:
Było tak: najpierw cały tydzień w jedna stronę – samolotem, pociągiem, samochodami, na

piechotę za kónmi, potem dalej się już nie dało – skały nie dały się obejść ani przełoić, no to
zrobiliśmy bałwana na pamiątkę i ... tydzień w drugą stronę.  :-) Dużo więcej o Kirgizji wie na
pewno Lex.
Wieœci od Lexa prosto z Kirgizji:

Tien-Szan ładnym jest, teraz jadziem pasmatric Lenina (znaczy pik jego) i Pamir z bliska.
Może już jutro dotrzemy do bazy jak pójdzie dobrze, teraz kombinujemy jak z Osz wyjechać na
pd. Fajna ta Kirgizja tak w ogóle i dość niedroga (zwłaszcza żarcie w knajpach, na bazarach, ciuchy
tamże i wszelki chiński badziew), komunikacja też może być cenowo, gorzej z jakością dróg.

Gorzej, że łapówkarstwo straszne i momentami dość już można mieć tego ciągłego naciągania
i kombinowania.

Tak żeby śmieszniej było siedzi tu w kafei wokół chyba z 5 czy 6 Czechów i jeden udaje, że
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Październik 2005

ERG - 2005
1-2.10.2005 Kopa Biskupia

Tegoroczny ERG odbył się w pierwszy
weekend października w rzadko przez nas
odwiedzanych, maleńkich Górach Opawskich.
Harnasie i „znajomi królika” docierali do schro-
niska pod Kopą Biskupią o różnych porach i
różnymi trasami. Nasza grupa – najliczniejsza i
najbardziej spóźniona – wędrowała od świtu z
Prudnika.

Szlak wił się malowniczo przez prudnickie
lasy nabierające z wolna barw jesieni, „żabie
oczko”, gdzie podobno płazy mnożą się na
potęgę, skalne wychodnie ukryte w gąszczu.
Udało nam się uciąć nawet rozkoszną zbiorową
drzemkę na zalanej słońcem łące.

Na stokach Kopy Biskupiej zeszliśmy ze
znakowanej drogi i – chaszczując z upodoba-
niem – zaatakowaliśmy szczyt w gęstniejącej
ciemności.

W schronisku czekało upragnione jedzon-
ko (barszcz z krokietem i bigos), wreszcie – po
tradycyjnym na Kopie obcięciu krawatów –
zaczęła się impreza pod hasłem „Rajd po
zbóju”. Magdy: Biała i Czarna oraz Dziobaki
przygotowały wieczór doprawdy pomysło-
wy, by wymienić tylko takie konkurencje, jak:
najgrubszy pas dla Harnasia i taniec w tymże
(Prezes mógł się poszczycić niezwykle…
żywym pasem z sześciu bardzo przywiąza-
nych do niego – sznurkiem, rzecz jasna – ko-
biet), najdłuższy warkocz dziewczyny Harna-
sia (kto by pomyślał, ze Jelon ma taaaaakie
włosy!) i łupanie orzechów metodą Jagienki,
tłumaczenie – przy użyciu li i jedynie języka
ciała drogi do ukrytego skarbu i bezszelestne
wyjmowanie pieniążków z licznych kieszonek
na ozdobionym dzwoneczkami odzieniu Now-
szego, czy wreszcie nocne podchody.

Nieco spóźnione dotarły Żaby i Jacki –
piękne śpiewanie pachnące wiatrem potrwało
niemal do 3-ciej rano.

W niedzielę schodziliśmy w doliny różny-
mi wariantami; o ile wiem, zmotoryzowani
Harnasie wypuścili się nawet za granicę.

Rajd był szalenie udany, za co chwała orga-
nizatorkom! W imprezie wzięło udział ok. 40
osób.

Tusia

REDAKCYJNE ROWEROWANIE W SZUMAWIE
Miała być Ukraina i Czechy, wyszły tylko Czechy, za to dłużej. Pomysł wyjazdu wynikał z

potrzeby wypracowania kompromisu pomiędzy członkami naszej rodziny. Ja chciałem w góry,
Jola na rowery, Ola krajoznawstwo. Było zatem wszystkiego po trochu.

O Szumawie czytałem kiedyś w „npm’ie” oraz w artykule Alojza w MM. Ponadto Czechy –
mimo iż tak bliskie – są nam dużo mniej znane niż Słowacja.

Zakupiłem więc mapy – w tym również typowo rowerowe, przewodnik po Czechach, na-
mówiliśmy też Mroczków i 16 lipca niezbyt bladym świtem ok. 11 wyjechaliśmy w dwa samo-
chody z sześcioma rowerami na dachach, kierując się na Brno, a potem Pragę. W Humpolcu
zjechaliśmy z autostrady na lokalne drogi i zatrzymaliśmy się w Taborze – ciekawym miasteczku
o bogatej historii i ładnej zabudowie. Zjedliśmy obiad na rynku, a potem dotarliśmy do celu, czyli
na kamping nad jeziorem Lipno w Czernej w Poszumawii. Jako, że pogoda nie była zbyt zachęca-
jąca do rozbijania namiotów wynajęliśmy dwa domki i postanowiliśmy pozostać 3 noce. Niedziela
powitała nas chmurami i opadami, w związku z czym trzeba było myśleć nad planami awaryjny-
mi. Na pierwszy ogień poszedł zatem pobliski zamek Rużmberk oraz piękne, zabytkowe mia-
steczko z potężnym zamkiem – Czeski Krumlow.

W poniedziałek pogoda pozostawała bez zmian. Nasze rowerki musiały zatem poczekać na
lepsze czasy, a my postanowiliśmy pieszo zdobyć najwyższy szczyt czeskiej Szumawy – Ple-
chy (1378 m). Podjechaliśmy przez Novą Pecz do przysiółka Jeleni Vrch i ruszyliśmy dość
monotonną asfaltówą, przez las, w stronę Ple-
sznego jeziorka. Po drodze mija się wlot tunelu
Schwarzenberskiego kanału – zabytku techniki
wybudowanego na przełomie XVIII i XIX w. słu-
żącego niegdyś do spławiania drewna i ciągnącego
się stokami Szumawy przez 52 kilometry. Od je-
ziorka szlak zrobił się ciekawszy, choć pogoda
pogorszyła się. Stromą, kamienistą ścieżką,
wśród starego, ale najwyraźniej zaatakowanego
przez jakieś szkodniki lasu, po niecałej godzinie
dotarliśmy na szczyt zwieńczony potężnymi
głazami. Po małym posiłku i uruchomieniu para-
soli podjęliśmy męską decyzję dotarcia do Troj-
mezi – punktu, gdzie spotykają się granice Czech,
Niemiec i Austrii. Miejsce to leży na przełączce
ok. 3 km na pn/zach od Plechów. Po zdjęciach
przy ozdobnym, granicznym słupku szybko
wróciliśmy na Plechy i zaczęliśmy zejście do je-
ziorka, a potem innym niż podejściowy warian-
tem, wśród potężnego głazowiska, a na koniec
znów wzdłuż kanału do miejsca startu.

We wtorek czekał nas przejazd do nowej
bazy – w miejsce na razie nieokreślone, wcześniej
jednak postanowiliśmy wykonać wycieczkę. Wreszcie pogoda dała nam i rowerom szansę. Podje-
chaliśmy zatem na pn/zach kraniec jeziora Lipno do Nowej Peczi i stąd rozpoczęliśmy trasę.
Najpierw prowadziła ona prostą drogą wzdłuż Wełtawy, którą prowadzi również tzw. Szumaw-
ska Magistrala – długodystansowy szlak rowerowy.

Po pierwszych dziesięciu km postój na pierwsze piwo, kawę itp. I dalej do wsi Stożec. Tam
obejrzeliśmy małą, ale ciekawą ekologiczno-geologiczną ekspozycję na wolnym powietrzu z roz-
maitymi zabawkami ekologicznymi dla dzieci. Dalsza trasa była już mniej płaska i wiodła leśnym
traktem o wdzięcznej nazwie „Osla cesta” w stronę znanego nam już kanału. Dojechaliśmy do
wczorajszego miejsca startowego – Jeleniego, skąd zaliczyliśmy jeszcze dwie „atrakcje” – Jelenie
Jeziorko (to przez przypadek – naśladując znanych z piosenki turystów, co poszli dobrym
szlakiem, ale w złym kierunku) oraz pomniczek poświęcony ostatniemu czeskiemu misiowi za-
strzelonemu w Szumawie w 1856 r. W Jelenim wstąpiliśmy też do baru na zasłużone piwa i
„utopence”, które nie wszystkim jednak posmakowały. Aby nie kończyć wycieczki zbyt szybko
pojechaliśmy dalej wzdłuż kanału – częściowo wczorajszą, pieszą trasą, a potem zjechaliśmy
zielonym szlakiem do Novej Peczi. W sumie ok. 50 km.

Pozostało teraz znaleźć nowe miejsce noclegowe. Udało się to w Borowej Ladzie – małej,
spokojnej wiosce położonej dość wysoko, wśród Szumawskich Plani i Slati (torfowisk). Pensjona-
cik nie był zbyt tani – 280 KC od osoby, ale warunki były niezłe, więc zostaliśmy na dwie noce.

W środę przy pięknej pogodzie wy-
startowaliśmy na rowerach wprost z
Borovej Lady w kierunku głównego
grzbietu. Motywem przewodnim miały
być dwie rzeki – Wełtawa i Wydra.
Wkrótce byliśmy na pierwszym postoju
przy schronisku Kniżeci Plane. Dalej
wśród dość dzikich łąk, ale za to rów-
nym, wąskim asfalcikiem, a potem szu-
trami podążaliśmy do źródeł Wełtawy.
Pierwsze dość strome podjazdy dały
nam nieco popalić, ale gdy osiągnęliśmy
przełączkę Pod Strażi (1258 m) i zoba-
czyliśmy jak wygląda zjazd, uznaliśmy,
że wybraliśmy i tak właściwy kierunek.

Formacje skalne pod Plechami



TO BY£O

Z£OTA JESIEÑ Z HARNASIEM
„Złota Jesień z Harnasiem” była zaiste złota tego roku: pogoda nas rozpieszczała, widoki były

urzekające, jeżyny w całej krasie.
W sobotę wędrowaliśmy z naszą grupką i praktykantką (teraz już półprzewodniczką) Juzią z

Kamesznicy doliną Janoski, zboczami Tynioka, przez Koczy Zamek i Sołowy Wierch. Zachód
słońca nad Beskidem Śląsko-Morawskim oczarował nas bez reszty…

Tuż przed schroniskiem spotkaliśmy kompletną rodzinkę Paskudy i dotarliśmy razem do
PTSM-u na Oźnej. Pozostałe grupy szły przez Zabawy (Marta Socha i Łosiczka) oraz z Polany
Bułkowej przez Wielką Raczę (Radeck).

Wieczorem silna grupa męska upichciła 2 zupy i 3 gary pulp rozmaitych, a młode przewo-
dniczki przygotowały oryginalne rajdowe konkurencje (np. tworzenie jesiennej rzeźby z warzyw,
nizanie jarzębinowych koralików po omacku, wiele emocji wzbudziły utrudnione kalambury). Na
koniec Paskuda i Radeck dali przepiękny koncert, prześpiewano m.in. wszystkie hity opiewające
legendarną, a nieobecną postać niejakiego MSiuduta.

W niedzielny piękny ranek, po niespiesznym śniadanku, w podgrupach schodziliśmy do
Zwardonia, rozkoszując się jesienną aurą.

Cóż, można tylko rzec, że kołowa młodzież po raz kolejny pokazała pomysłowość w organi-
zowaniu rajdów – i tak trzymać!

Tusia

Wiele mówiące były specjalne znaki ostrzegawcze z rysunkiem człowieczka prowadzącego rower.
Ruch rowerowy był faktycznie dość spory, pieszy znacznie mniejszy. Ale wielkiego tłoku, który
utrudniałby jazdę jednak nie było. Aby zobaczyć źródła Wełtawy zbaczamy ok. 500 m od naszego
szlaku. Cóż, źródło jak źródło. Wracamy na nasz szlak i znów walczymy z podjazdem. Wkrótce
czeka nas jednak długi, przyjemny zjazd zakończony ciekawym odcinkiem pieszego, czerwonego
szlaku aż do doliny Modrawskiego Potoku i dalej już asfaltem do Modrawy. Po uzupełnieniu
elektrolitów zjeżdżamy doliną Wydry do Antygla, aby za chwilę, drugą stroną rzeki wrócić do
Modrawy. Dolina ciekawsza jest jednak w dolnej, niedostępnej dla rowerzystów części od Anty-
gla do Cienkovej Pily. Ten fragment szlaku zrobimy jednak w następnych dniach na piechotę.
Teraz pozostał nam ostatni, choć niezwykle mozolny podjazd do Kvildy z ciekawym kościółkiem
i powrót do Borovej Lady. I znów standardowe 50 km na liczniku.

W czwartek postanawiamy najpierw zmienić miejsce pobytu, a potem wyruszyć na wyciecz-
kę. Zjeżdżamy w dolinę Otavy i rozbijamy namioty na sympatycznie położonym kampingu
„Nove Mestecko” (uprzednio sprawdzając warunki na wszystkich innych okolicznych kampin-
gach). Koło południa wyruszamy na podbój dwóch zamków – pobliskiego Kaszperku oraz poło-
żonego w okolicach większego miasteczka Suszyce – zamku Rabi. Już ten pierwszy cel okazał się
niełatwy – najpierw błotnista ścieżka żółtego szlaku, potem stromy asfalt, a w końcu zdobywanie
zamkowego wzgórza bez szlaku na „pych” (przerzutka 1–0). Zamek obejrzeliśmy z zewnątrz, na
wnętrze nie było siły i czasu. Po tym wysiłku zjeżdżamy do najbliższej wioski na piwo i lody, a
potem dalej lokalnymi drogami przez Straszin, Żichovice do ruin największego w Czechach gotyc-
kiego zamku Rabi. Tu kupujemy bilety i zwiedzamy zamek z czeską przewodniczką. Szczególnie
ładny jest dookolny widok z zamkowej wieży. Po tych atrakcjach jedziemy prosto, szosą do
Suszyc, gdzie na całkiem ładnym rynku raczymy się tradycyjnymi wyrobami czeskich browarów,
a potem podążamy na nasz kamping zaliczając kolejne 50 kilometrów.

W piątek postanawiamy zrobić wypad do Żeleznej Rudy i zaliczyć jeziorka – Cerne i Certovo.
Do pierwszego docieramy ze Spicackiego sedla wygodną, leśną ceprostradą w ok. 15 min. Drugie
jezioro położone jest 2,5 km dalej, za grzbietem i na rowerze dojechać się do niego za bardzo nie da.
Zostawiamy więc pojazdy przy pani z lodami, która słusznie twierdzi, że w godzinę nie obróci-
my. Certovo Jeziorko okazało się mniejsze, ale bardziej spokojne i dzikie. Po dwugodzinnej
pieszej wycieczce ruszamy dalej na rowerach w stronę tajemniczego Statecka, który pojawia się na
drogowskazach, choć trudno go znaleźć na mapie. Nasza droga raz wznosi się, raz opada. Przy
odejściu żółtego szlaku oglądamy ponoć jedyny w Szumawie wodospad. Natomiast w miejscu
gdzie miał być ów „Statecek” znajdujemy pomalowany na kolorowo, powiększony model kała-
sznikowa z potężnego korzenia. Dalej jest już więcej zjazdu niż podjazdów. W porywach osiąga-
my prędkości ok. 50 km/h. i w końcu docieramy do Hamrów, w górnej części jeziora Nyrsko. Jest
już jednak późno, a pogoda zaczyna się robić niepewna, więc nad samo jezioro nie zjeżdżamy.
Zwłaszcza, że czeka nas jeszcze 10 km w poziomie i 400 m w pionie podjazdu do punktu startu,
na Spicacke Sedlo.

Najpierw musimy zatem uzupełnić płyny w najbliższym punkcie uzupełniania płynów, a
potem przy strumieniu zjadamy jeszcze wiezione przez cały dzień rohliki. Na podjeździe liderem
jest oczywiście Jola. Reszta ciśnie mozolnie na przerzutce 1-1. Gdy dojeżdżamy z pierwszymi
kroplami deszczu na przełęcz, Jola wraca właśnie z zakupów w pobliskim sklepie.

Sobotę postanawiamy uczynić dniem nieco ulgowym. Najpierw podjeżdżamy do Cienkowej
Pily, zostawiamy auta z rowerami na dachu na ciasnym i wertepiastym parkingu i ruszamy na 4
km spacer doliną górskiej rzeki Wydry. Po 3 km dochodzimy do Turnerowej Chaty, a po kawie i
innych napojach oglądamy jeszcze kolejny, dość ładny kilometr szlaku doliną. Wróciwszy do
rowerów podjeżdżamy do parkingu przed wioską Prasily i stąd startujemy na krótką wycieczkę
rowerową w kierunku jeziora Laka. Jeziorko jest bardzo ładne, a i droga, choć początkowo znów
pod górkę, bardzo przyjemna. Przejeżdżamy przez miejsca oznaczone na mapie jako np. „byv.
Żdanidla”, „byv. Hurka”. Oznacza to, że kiedyś były tu wsie. Dziś nie ma po nich śladu. Przez
wiele lat te tereny jako ściśle przygraniczne nie były zresztą ogólnodostępne i raczej słabo zalu-
dnione. Po ponad 20 km zamykamy kółko i postawiamy zjeść obiad w knajpce w Prasily’ch.

A w niedzielę do południa żegnamy się z Mroczkami i postanawiamy urządzić sobie prawdzi-
wy dzień „sanitarny”.

c.d.n. Jacek Ginter

4 26.09 - 1.10 odbył się zapowiadany ty-
dzień remontowy w chatce poświęcony wy-
mianie podłogi w kuchni. Udzielali się: MSiu-
dut, Radeck, Picek, Nowszy, Grześ Cichy,
Pieczu, Tomek Rawski, Michał Łyp z Eweliną,
Irek, kursant Krzysiek z lepszą połową i dwie
obozantki Lex'a.
4 7-9.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem”.
4 15-16.10 Pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego. Z Komisją w składzie: Kajetan,
Żaba, MSiudut i Kasia „Buźkowa” zmierzyło
się siedmioro kursantów. Tym razem wygrała
Komisja wynikiem 4:3. Zdali: Ania Juzwa
zwana Juzią, Sebastian i Łukasz. Trasy wiodły
z Milówki do PTSM w Nickulinie, a w niedzie-
lę przez Wilczy Groń na Małą Zabawę.
4 Wzięliśmy udział w TOŚT'cie czyli Tar-
gach Organizacji Studenckich.
4 18.10 – pierwszy wykład kursu ze slajdami
Radka o Kole oraz wykładem Smoka o górach
świata. Przybyło ok. 40 osób. Kierowniczką
jest Tusia, a sekretarzem Kuba Architekt.
4 21-23.10 Pierwszy wyjazd nowego kursu.
W sobotę trasa prowadziła z Koszarawy przez
Lachów Groń i Jałowiec do chatki w Lachowi-
cach. Wieczorem odbył się wykład z historii
piosenki turystycznej mistrzowsko poprowa-
dzony przez Żabę, Maćka i Radka. Przy Żabo-
wej gitarze śpiewy trawały do 4 nad ranem.W
niedzielę kurs udał się przez Wsiórz, Siwców-
kę, Kolędówki, Kiczorę do Suchej B. ćwicząc
panoramki i posługiwanie się mapą.
4 21-23.10 Rajd „Studenci Górom” był cał-
kiem udany i to nie tylko dzięki pięknej pogo-
dzie. Poszły 3 trasy: Natalii (z Huciska), Do-
roty (z Gorzenia Grn.) i najliczniejsza 22-oso-
bowa Nowszego (z Andrychowa). Rajd zgro-
madził ponad 30 osób. Wyraźna większość to
ludzie którzy pierwszy raz byli na naszym raj-
dzie, było tylko kilku "stałych rajdowiczów’
tudzież krewnych i znajomych.
Metą była chatka na Potrójnej, gdzie stałym
obsługantem jest kruczek z Martą. Wieczorem
był ciepły posiłek i kilka konkursów typu gra
psychologiczna, puzzle, czy budowa chatki ze
słodyczy. Nowszy po raz kolejny prowadził
kalambury w kilku wydaniach. Były też śpie-
wy przy gitarach.
4 Na świat przyszły dwa nowe pH – drugi
syn Rafiego oraz córka Dźwiedzia.

TO BÊDZIE
¯ 29-30.10 pierwsza autokarówka nowego
kursu na Śląsk Cieszyński oraz w Beskid Ślą-
sko Morawski.
¯ 15.11 – slajdy z Szumawy Jacka Gintera.
¯ 18-20.11 PIOSTUR w Andrychowie. W
tym roku wystąpią m.in. Czerwony Tulipan,
VooVoo, Martyna Jakubowicz, Michał Łanu-
szko.

Z£OTE MYŒLI
Dialog z listy dyskusyjnej pl.rec.gory:
Śliwek napisał:
–  Ja się nauczyłem odróżniać drzewa igla-
ste  na pierwszym wyjeździe kursu.
...
– od liściastych ?;–) – zapytał ktoś.
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Listopad 2005 REDAKCYJNE ROWEROWANIE W SZUMAWIE cz 2
Po wyjeździe Mroczków – i po samodzielnie wykonanym obiadku – postanawiamy pojechać

do Kasperskich Hor na lody. Oczywiście rowerami i żeby było ciekawiej z zaliczeniem okolicznej
górki z kościółkiem św. Maurycego z XIII w.

W poniedziałek, po odpoczynku planujemy zaatakować najwyższy szczyt całej Szumawy,
położony po niemieckiej stronie i liczący 1456 m n.p.m. – Grosser Arber. Ola nie pała zbytnio
chęcią wspinania się na rowerze na tę górę, ale nie ma wyjścia. Jedziemy jeszcze raz do Żeleznej
Rudy, z trudem znajdujemy jedyny chyba kantor, aby wymienić choćby symboliczne 20 EUR,
gdyby trzeba było np. zapłacić za parking i przekraczamy granicę. Dojeżdżamy najpierw do
jeziora Grosser Arbersee, a potem dalej do jednego z przydrożnych – darmowych jak się okazuje
– parkingów.

Niestety, niemieckie szlaki w terenie zupełnie
nie odpowiadają szlakom na czeskich mapach, więc
mamy trochę kłopotów ze znalezieniem optymal-
nego punktu startu. Wreszcie ruszamy pieszym
szlakiem nr 12. Ścieżka nie jest zbyt rowerowa, ale
póki co, z małymi przerwami da się jechać. Joli
przestaje się to podobać, Oli wręcz przeciwnie.
Szlak zaczyna się robić całkiem górski, pojawiają się
wokół skałki i wkrótce dochodzimy – bo tu jechać
się już za bardzo nie da – do pięknych wodospa-
dów. Wkrótce ścieżka staje się nieco bardziej zdatna
do jazdy, a potem wyjeżdżamy na typową drogę
rowerową. Potem pojawia się nawet asfalt. Jola jest
już zadowolona, Ola wręcz przeciwnie. Dojeżdża-
my pod Klaine Arber, następuje kawałek zjazdu
szutrówą, a potem mozolny okrężny podjazd pod
szczyt. Na szczycie upiększonym kopułami woj-
skowych instalacji stajemy po 3 godz. od startu.
Podziwiamy dookolne widoki, Ola robi mi efektow-
ne zdjęcie z rowerem wniesionym na szczytową
skałkę, wysyłam nieco złośliwego sms’a do Janusza
i zjeżdżamy wariantem typowo rowerowym tzw.
Auerhalmstrasse na dół. Zjazd zajmuje nam 45 min.

Nazajutrz, we wtorek opuszczamy miły i tani kamping w Nowym Mestecku (800 KC za 5
dni) i jedziemy w stronę Prachatic. Po pewnych kłopotach ze znalezieniem noclegu (ubytownia
Hubertus nie wygląda na działającą, a kamping w Kandluv Mlynie nie istnieje) rozbijamy się na
małym prywatnym kampingu „Blatnicki Mlyn” położonym 10 km od miasta. Miejsce wygląda jak
z angielskich thrillerów. Zjeżdżamy z głównej drogi, mijamy opuszczony i zdewastowany budy-
nek dawnego młyna i wjeżdżamy na leśną polankę z pensjonatem i restauracją, kilkunastoma
domkami kampingowymi i niewielkim placem z kamperami. Gospodyni – niska, tęgawa pani nie
jest zbyt sympatyczna. Proponuje domki wraz z wyżywieniem za 500 KC/os.  lub własny namiot
za w sumie 250 KC za noc. Wybieramy namiot. Kamping zamieszkują sami Niemcy. Jeden z nich
przechadza się po placu z modelem czołgu sterowanym falami radiowymi na pilota. Wokół krąży
całe mnóstwo kotów różnej maści. Postanawiamy zjeść obiad w restauracji. Gospodarz pełniący
zarazem rolę kelnera jest podejrzanie miły, ale na posiłek czekamy chyba z godzinę. Ola układa
scenariusze jak z typowych horrorów, gdzie wszystko zaczyna się sielankowo, a potem następują
coraz dziwniejsze zdarzenia. Po obiedzie jedziemy do Prachatic. Miasto jest bardzo piękne –
obchodzimy je dookoła, robię zdjęcia, a o 20 idziemy do kościoła na koncert angielskiego kwartetu
muzyki dawnej. Wracamy tuż przed zmrokiem. W nocy Jola budzi się twierdząc, że dusi ją ...

STUDENCI GÓROM
22-23.10.2005

W samym środku nocy, czyli przed go-
dziną 6:00 na dworcu w Gliwicach spotkało się
kilku rajdowiczów i komplet prowadzących –
Dorotka Łukaszewicz, Nowszy i ja – Natalia
Woźny. Nowszy przywitał nas oryginalnym
„dobry wieczór”. Kolejni uczestnicy dosiadali
w Zabrzu, Katowicach i Ligocie. Wkrótce oka-
zało się, że rajd jest całkiem liczny – 33 uczest-
ników, 3 przewodników i jedna kursantka
odbywająca praktykę – Ania Mataczyńska. W
pociągu było śniadanko i wstępne zapoznawa-
nie się uczestników.

Nowszy i jego 22-osobowa grupa (!), wy-
siedli w Andrychowie. Ich trasa wiodła przez
Gancarz, Jaworzynę i Łamaną Skałę. Kolejna
grupa prowadzona przez Dorotkę, licząca 7
osób, wysiadła w Wadowicach. Dalej podje-
chała PKSem do Gorzenia Górnego i stamtąd
ruszyła w góry przez przeł. Panczakiewicza,
Leskowiec i Łamaną Skałę. Ostatnia grupa, pod
moją opieką, liczyła zaledwie 4 osoby (...
czyżby płeć przewodnika odgrywała tak
istotną rolę przy wyborze trasy ?). Dojechali-
śmy aż do Suchej, tam przesiedliśmy się do
przewozu zastępczego PKP i wysiedliśmy w
Hucisku. Stąd szliśmy przez Gachowiznę, Śle-
mień, Łamaną Skałę. Prowadziła Ania, robiąc
na każdej polance panoramki, bo widoczność
była bardzo dobra, a kolorowe góry, jak przy-
stało na jesień, same przyciągały oczy. Na roz-
stajach pod Łamaną Skałą zdecydowaliśmy się
urozmaicić naszą trasę o Grotę Komonieckiego
do której Ania znalazła szybkie i proste dojście
(na pewnym fragmencie nawet oznakowane).
Po krótkim popasie w grocie wróciliśmy na
szlak i dotarliśmy do naszego celu – do chatki
pod Potrójną.

Na miejscu „kruczek” i Magda, obsługują-
cy chatkę już od kilku miesięcy, zaserwowali
nam kilkugarowe pieczonki z grzybkami
(wszyscy żyją). W chatce pojawiło się jeszcze
kilku znajomych – m.in. Marcin Janik, Prze-
mek Padoł, ex-kursant Adam i Świstak (późno
wieczorem, na rowerze, bo jak inaczej). Wie-
czorem Nowszy i ja zabawialiśmy uczestni-
ków – były kalambury w wielu postaciach,

budzące wiele śmiechu ale i emocji, chatkowe puzzle, zabawa na spostrzegawczość i budowanie
chatki ze słodyczy. Po oficjalnej części nastąpiły kalambury nieoficjalne i nadobowiązkowe oraz
granie, śpiewanie, a nawet ognisko. Około pierwszej w nocy Marcin Janik zdecydował się pokazać
tym, którzy jeszcze nie spali slajdy, m.in. z wyprawy rowerowej na Roztocze.

W niedzielę, jak zwykle, ludzie rozeszli się na wszystkie strony świata. W jedną stronę świata
poszła liczniejsza grupa, prowadzona przez Anię, w której znalazłam się również ja. Doszliśmy
przez Gibasów Groń (zwiedzając jaskińki rozpadliskowe) do Łękawicy. W Okrajniku Nowszy
spełnił swój obywatelski obowiązek (wybory), i PKSem oraz stopem dotarliśmy do stacji PKP
(stopowicze do Bielska, pksiarze do Żywca), a stamtąd podążaliśmy już w kierunku domów.

Kilka refleksji na temat samego rajdu – wśród uczestników mało było krewnych i znajomych
królika, czy stałych rajdowiczów. Przeważali ludzie, którzy nie znali wcześniej Harnasi, a o
rajdzie dowiadywali się z internetu bądź plakatów. Tak więc te środki przekazu faktycznie dzia-
łają. Przy okazji jedna z uczestniczek stwierdziła, że na UŚ-iu panuje coś w rodzaju „wojny na
plakaty” między Harnasiami a SKPB. Podobno działamy przeciwko sobie i ustalamy ten sam
termin na rajd, żeby zrobić sobie konkurencję... chwilę to trwało, zanim wyjaśniłam sytuację. Na
koniec pojawiały się pytania o inne imprezy i wyjazdy. Z tego wszystkiego wynika, że naprawdę
warto – i to cieszy.

Natalia „Dziobak” Woźny

... cd. str. 2



TO BY£O
4 15.10 Uroczystość umieszczenia tablicy
pamiątkowej poświęconej Piotrowi Michnolo-
wi w kaplicy na Okrąglicy.
4 5-6.11 Drugi termin egzaminu praktyczne-
go. Z Komisją w składzie Kajetan, MSiudut i
prezes Pieczu zmierzyło się czworo kursan-
tów. Obronną ręką wyszły z boju 3 osoby –
Hela, Ania M. (ex Rysianka) i Michał (zwany
Bażantem). Trasa wiodła z Ponikwi przez Le-
skowiec do Lachowic. Po egzaminie Maciek z
Pieczem kontynuowali prace przy nowej ku-
chennej podłodze (szlifowanie, lakierowanie,
kafelki przy piecu i zlewozmywaku).
4 Egzamin państwowy zdali Magda Tra-
czewska „Trakolcia”, Ewelina Woźniak, Mi-
chał Łyp, Maciek Grabowski i Kuba Wypcha-
lowski.
4 10-13.11 – w długi listopadowy weekend
kurs wędrował po Worku Raczańskim. W
szkoleniu licznie przybyłych kursantów
udzielali się z dobrym skutkiem prócz kierow-
nictwa – Żyrafostwa, młodzi przewodnicy –
Dziobaki – Gosia i Natalia oraz Nowszy.
W tym samym czasie Prezes oraz Basia Z. i
Jola W. uczestniczyli w Międzykołowym Raj-
dzie z okazji 50 lecia przewodnictwa studenc-
kiego na Durbaszce organizowanym przez
SKPG i AKPG Kraków.
4 15.11 – slajdy z Szumawy Jacka Gintera.
4 18-20.11 PIOSTUR w Andrychowie. W
tym roku wystąpili m.in. Czerwony Tulipan,
Robert Kasprzycki, VooVoo, Michał Łanu-
szko. I miejsce w konkursie zajął rodzinny ze-
spół „Drużyna Wawrzyna”. Na widowni poja-
wili się Maciek i Kuba Siudut, Jola i Ola Ginter,
Nowszy, Bystry.

TO BÊDZIE

Z£OTE MYŒLI KURSANTÓW

zapach jakichś roślin. Ola sugeruje, że za namiotem jest trup. Ja nic nie czuję. Prawdopodobnie
Jola jest uczulona na pokrzywy, które rosną w dużej ilości za namiotem. Poza tym scenariusz z
horroru jednak się nie sprawdza.

W środę przy słonecznej pogodzie, ale dość zimnym wietrze wybieramy się na dość krótką ok.
20 km pętlę rowerową wprost z naszego kampingu. Jedziemy nieznakowanymi drogami i ścieżka-
mi, przez małe przysiółki i wioski z ładnymi widokami na Boubin, Bobik i Libin. Pod koniec trasy
docieramy nad jeziorko Kristanovickie, przy którym położone jest pole namiotowe. Widać, że
brak w nim wielkich wygód, ale miejsce jest ładne, a atmosfera chyba dość turystyczna. Stąd
możemy dojechać do głównej drogi i szybko wrócić na kamping. My wybieramy jednak niebieski,
pieszy szlak prowadzący przez ruiny za-
mku Hus. Początek szlaku wiedzie leśną
drogą, jednak wkrótce droga przechodzi
w ścieżkę, a ta zaczyna piąć się do góry
po kamieniach, korzeniach i skałkach.
Jest to już kolarstwo dość ekstremalne
(przerzutka 0-0 czyli rowery na ramie-
niu). Z zamku jak się okazuje pozostało
niewiele – jakieś symboliczne filary i fun-
damenty. Zejście do rzeki jest równie
ekstremalne jak podejście. Ale odcinki te
są na tyle krótkie, że nawet Jola nie narze-
ka, zwłaszcza, że sama optowała za tym
wariantem. Nad rzeką robimy jedzonko, przechodzimy przez most i mijając jeszcze jaskinię
dojeżdżamy do drogi niedaleko naszego miejsca noclegu.

Jest dość wczesna pora, więc proponuję na popołudnie wycieczkę na Boubin, gdyż kusi mnie
obejrzenie rezerwatu „Boubinski Prales”. Ola postanawia zostać (nawet pan z czołgiem jej już nie
straszny), a my wyjeżdżamy o 16 przez Lenorę i Zatoń do podnóży Boubina.

Dojazd zajmuje jakieś 30 min. Gdy startujemy na szlak wszyscy już wracają. Narzucamy
jednak dość ostre tempo. Mijamy jeziorko i idziemy wzdłuż parkanu, którym ogrodzony jest
właściwy rezerwat. Ogrodzenie nie robi na mnie zbyt pozytywnego wrażenia. Właściwy boubin-
ski prales zobaczymy jednak w drodze powrotnej. Końcowy odcinek podejścia na szczyt okazuje
się zamknięty z powodu erozji i zniszczenia szlaku. W zamian można dotrzeć do celu drogą
okrężną – ok. 4 km. Trudno, idziemy. Po 1.45 godz. od wyjścia jesteśmy na szczycie, z którego
ewakuują się ostatni turyści. Szczyt wieńczy dość potężna, nowa wieża widokowa z drewnianych
bali. A widok jest akurat daleki i dookolny. Nie widać wprawdzie Alp (a ponoć z Szumawy są
czasem widoczne), ale i tak jest nieźle. Gdyby tylko tak nie wiało.

Spadamy wariantem nieco innym, aby zobaczyć rezerwat. Wariant okazuje się też znacznie
dłuższy, ale okazy świerków i innych drzew, które widzimy za nieszczęsnym ogrodzeniem są
naprawdę imponujące. Na parkingu jesteśmy o 20:30, na kampingu ok 21:00. Gotujemy trady-
cyjną, ryżową pulpę. Nazajutrz opuszczamy Szumawę i na ostatnie 3 dni jedziemy do Pragi.

Reasumując – w ciągu 1,5 tygodnia udało nam się poznać chyba najciekawsze miejsca tego
mało znanego u nas rejonu. Szumawa jako góry do pieszych wędrówek nie jest może efektowna,
choć parę ciekawych szlaków i rejonów też da się znaleźć. Niewiele jest dobrych punktów wido-
kowych, same góry są mało rozczłonkowane, a przez to widoki nie tak atrakcyjne jak w naszych
Beskidach. Wiele szlaków prowadzi monotonnymi leśnymi duktami lub wręcz asfaltem. Za to na
rowery są to tereny bardzo dobre, o ile nie liczymy na trudne, techniczne szlaki terenowe. Na
drogach dojazdowych większość samochodów osobowych jeździ z rowerami na dachu. Sieć szla-
ków rowerowych jest bardzo gęsta i są one dobrze i konsekwentnie oznakowane. Mimo tak dużej
popularności, nie ma jednak na szlakach tłoku – może właśnie dzięki dużej ilości tras i rozległości
terenu – 120 x 50 km. Nie korzystaliśmy też – z jednym wyjątkiem – z tras po austriackiej i
niemieckiej stronie, a jest ich jak wynika z mapy chyba jeszcze więcej niż w Czechach.

Dość słabe (jeśli chodzi o wybór) jest zaopatrzenie w miejscowych sklepikach, za to nie ma
problemów ze znalezieniem restauracji czy baru z dobrym jedzeniem. Piwo oczywiście jest tanie
- 18 - 25 KC, w sklepie jeszcze tańsze. Jednym słowem Szumawę można z czystym sumieniem
polecić turystom – cyklistom bez sportowego zacięcia.

Jacek Ginter

¯ 26-27.11 BIM – czyli Bezimienna Impreza
Muzyczna na Roli u Żab.
¯ 3.12 Mikołajki jak zwykle w stylu łem-
kowskim na Adamach – w tym roku motywem
przewodnim będą obrzędy, zwyczaje i trady-
cje łemkowskie związane z okresem Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowym Rokiem. Lista ucze-
stników jest już praktycznie zamknięta i liczy
72 osoby. Ewentualne dopisanie do listy nale-
ży negocjować z Magdą „Białą”.
¯ 29.11 Walne Zebranie.
¯ 29.11 dzięki pracy Radka Trusia, Grzesia
Cichego oraz Darka Telingi ukaże się 17 numer
„Harnasia”.
¯ 31.12 Tradycyjny Sylwester Kołowy w
chatce w Lachowicach – zapisy przyjmuje
Maciek Siudut.

Pierwszy wyjazd nowego kursu na Lachów
Groniu. Tusia do kursantów:
– Jak sie orientuje mapę?
Paweł po namyśle:
– Hmmm..., trzeba najpierw znaleźć... mech !

***
Wspomniany Paweł robi panoramkę ze szczy-
tu Jałowca:
– To jest Pilsko... a dalej zaczynają się moje
kłopoty.

ENDEMIT PILSKI – czyli niezwyk³e odkrycie pó³przewodników
Vibramopodium humulophilum – niezwy-

kle rzadka, ściśle chroniona roślina piętra subalpej-
skiego, kwitnie z początkiem lipca. Endemit z kopu-
ły Pilska. Regularny, promienisty kwiat; korona
zbudowana z 6 wielobarwnych, rozdwojonych, wi-
bramowato zakończonych płatków. W środku 8 te-
leskopowych słupków z charakterystycznymi,
krótkimi pętelkami.

Płoży się na wygodnych, ciepłych, okolonych
kosówką polanach. W zasadzie mięsożerna (i chmie-
lolubna). Po kilkunastu miesiącach dojrzewania (w trudnych, górskich warunkach) pokrywa się
zwykle czerwienią i obrasta w charakterystyczne, harnasiowate blaszki. Spotykana gł. w miej-
scach widokowych, w partiach szczytowych, bo na tle innych roślin (nie tylko górskich) wyróż-
nia się zdolnością do panoramkowania...

Sebastian Korczyk
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WALNE ZEBRANIE
29.11.2005

Tegoroczne Walne Zebranie odbyło się bez
większych sensacji i niespodzianek. Przewo-
dniczącym Zebrania został doświadczony w
tej roli Nowy, natomiast rola gwizdka przy-
wracającego ciszę na sali przypadła w udziale
Łysemu. Największą dyskusję wzbudziła na-
tomiast proponowana zmiana wysokości
składki oraz włączenie do składki kołowej
składki PTTK. Propozycja Rady, którą Nowy
przedstawił na tablicy wprowadzała nowe, re-
wolucyjne zasady arytmetyki: 40+28=50 oraz
20+14=35. Pojawiło się też kilka innych pro-
pozycji. W rezultacie przegłosowano jedna-
kową dla wszystkich składkę w wysokości 35
zł oraz ustalono, że przy wpłacie skarbnik bę-
dzie pobierał również składkę PTTK, chyba,
że ktoś wykaże się dowodem opłacenia tej
składki np. w innym niż OU oddziale.

Komisja Rewizyjna dość pozytywnie oce-
niła działania ustępującej Rady. Tym niemniej
wytknięto głównie braki w szkoleniu wewnę-
trznym przedstawiając na końcu sprawozda-
nia słowniczek zapomnianych pojęć takich jak:
prelekcja, szkolenie, honor, słowo honoru, re-
manent. Komisja zawnioskowała też, aby
„zwolnić Piecza z udziału w wielu ciałach w
charakterze członka”.

Rada i Komisja Rewizyjna uzyskały abso-
lutorium bez problemów, natomiast potem,
przed najważniejszą częścią zebrania pojawił
się problem z quorum. Kilka telefonów i szyb-
kie przeniesienie kilku osób do seniorów po-
zwoliło jednak przywrócić Zebraniu prawo-
mocność. Tym razem nie było zbyt wielu chęt-
nych kandydatów do Rady, więcej osób było
zainteresowanych działalnością rewizyjną. Je-
dynym kandydatem na prezesa został ponow-
nie Łukasz „Pieczu” Pisarek.

W wyniku głosowania nowym, starym
prezesem pozostał Pieczu, natomiast do Rady
Koła weszły następujące osoby: Maciej Siudut
(v-ce prezes d.s. szkolenia), Anna „Paskuda”
Pasek (skarbnik), Magda „Biała” Torbus (se-
kretarz), Jakub Wypchałowski „Kuba Archi-
tekt” (d.s. imprez i promocji), oraz Grzegorz
Cichy zwany czasem GC310 (d.s. różnych
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ALPY RODZINNIE I NIE TYLKO
Piotr Piwczyk „Alojz”

Po ubiegłorocznym zwiedzaniu Litwy, postanowiliśmy udać się w rejon nieco cieplejszy i ...
bardziej górzysty.

By spokojniej przetrwać problemy ekonomiczne kupiliśmy porządny namiot rodzinny. W
lipcową niedzielę wyruszyliśmy z Poznania na zachód, w stronę Berlina i następnie na południe w
kierunku Monachium i dalej. Pod wieczór zobaczyliśmy w oddali wapienne szczyty Alp.

Rozbiliśmy namiot na kampingu, nad Jeziorem Seehamer w Bawarii. Rano mogliśmy podzi-
wiać śliczne widoki nad czystym, prawie już alpejskim jeziorem. Wadą, ale może też i zaletą tego
kampingu jest jego położenie, bezpośrednio obok autostrady.

W południe ruszyliśmy w dalszą drogę, po chwili przekroczyliśmy trudno zauważalną granicę
austriacką i wtedy odczuliśmy, że ruch samochodowy znacznie zmalał. Za to góry „rosły w
oczach”. Jadąc w kierunku Innsbrucku, a potem dalej, na zachód doliną rzeki Inn, podziwialiśmy
śliczne i szybko zmieniające się górskie krajobrazy. W miejscowości Landeck zjechaliśmy z auto-
strady i skręciliśmy na południe, jednak nadal poruszaliśmy się wzdłuż Innu. Gdy wjeżdżaliśmy
do sześciokilometrowego tunelu była dobra pogoda, zaś przy wyjeździe z niego dosłownie wpa-
dliśmy na ścianę wody – wokół szalała gwałtowna burza.

Zanocowaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym w Nauders. Droga ze Stuben do Nauders
jest piękna widokowo, prowadzi przez wykute w skale tunele, wznosi się kilkaset metrów nad
rzeką Inn, która „odchodzi” do pobliskiej Szwajcarii.

Nauders leży na wysokości niemal 1400 m. n. p. m., w odległości kilku kilometrów od granic
ze Szwajcarią i Włochami. Wokół widać wysokie góry trzech państw. W tej miejscowości było
wszystko, co w Alpach być powinno: stylowe domy, kościółek z oryginalnym cmentarzem,
okrągłe studzienki z krystalicznie czystą wodą,  zbudowany z kamieni zamek, słychać było
odgłosy dzwonków pasącego się w pobliżu bydła. Widzieliśmy lasy, hale i skały Alp Oetztal-
skich.

Przebywając przez tydzień w tyrolskim Nauders kilka razy wybrałem się w góry. Jednego
dnia zdobyłem szczyt Schartlkopf (2810 m. n.p.m.), innego Schmalzkopf (2724), wreszcie dotar-
łem nad jeziora Schwarzsee i Grunsee (1820),  położone blisko miejsca, gdzie spotykają się trzy
granice i wszedłem na widokowy Grosmutzkopf (1987). Spośród wymienionych szczytów jedy-
nie Schmalzkopf mógł sprawić pewne trudności i to wyłącznie w partii szczytowej. Widoki na
góry trzech krajów (m. in. Glockturm) i lodowce (Ortles) były wyśmienite. Prawie w ogóle nie
spotykałem turystów, jedynie bydło i pasterzy. O niewielkim ruchu turystycznym świadczyła
także mała liczba wpisów w księgach wejść na szczyty.

 Szczególne wrażenie zrobiły na mnie potężne lasy modrzewiowe, właściwie nieznane z na-
szych gór. Partie leśne dochodziły do wysokości 2 tysięcy metrów nad poziom morza. Góry te
obfitują w wodę. Żywotne jest tu pasterstwo, jednak tamtejsi pasterze są ludźmi bardzo prak-
tycznymi i wygodnymi. Idąc w kierunku Schartlkopf, wysoko w górach, zobaczyłem bacówkę,
przypominającą bardziej domek letniskowy niż surowy szałas, a przed nią stał, co zresztą było
normą na tej wysokości, wysłużony ... samochód.

Wybraliśmy się do Szwajcarii, do której odległość w poziomie wynosiła 3 kilometry, zaś w
pionie około 400 metrów w dół (dwanaście zakrętów – pod kątem niemal 180 stopni). Jechaliśmy
znów wzdłuż Innu zwanego tu Ennem, do miejscowości Scuol, położonej w szwajcarskim Enga-
dynie. Mimo, że odległość z Nauders do Scuol to zaledwie 25 km, zobaczyliśmy jednak odmienny
styl budownictwa, tubylcy posługiwali się językiem retroromańskim, nad centrum miasteczka
dominował kościół kalwiński. Krajobrazy były tu jeszcze piękniejsze niż w Nauders, w pobliżu
znajduje się Park Narodowy. Potężne ściany skalne, wyrastały niemal zaraz za miejscowością.
Uwzględniliśmy zasady wolnego rynku i uznaliśmy ceny na basenie termalnym za zbyt wygóro-
wane. Zwróciliśmy uwagę na atrakcyjne położenie kampingu oraz niezwykle malowniczo zawie-

oraz magazynu).
Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: Łukasz „Lex” Suma (przewodniczący), Bo-

gna Michalska, Darek „Cieć” Telinga. Po wyborze władz można było przystąpić do długo oczeki-
wanej konsumpcji pączków i luźnych rozmów. Końcowe dyskusje, z powodu późnej pory nie
były już nadmiernie rozwijane, a ekspose prezesa też było dość lakoniczne.
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szone mosty nad Ennem.
Innego dnia pojechaliśmy, poprzez przełęcz Reschen (1504 m. n.p.m.), do Włoch, gdzie zaraz

za granicą podziwialiśmy charakterystyczną dzwonnicę stojącą w ...wodzie sztucznego zalewu.
Wieża w wodzie stanowi tło dla wielu zdjęć.

Pobyt u gospodarzy w Nauders był sympatyczny i nie najdroższy. Funkcjonalne mieszkanie,
masło, mleko prosto od alpejskich krów i przede wszystkim cudowny widok na góry z okna
„naszej” kuchni – dzięki czemu żona chętnie zmywała naczynia - to wszystko odpowiadało nie
tylko mojej osobie.

Nadszedł czas aby docenić walory namiotu. Pojechaliśmy znów przez Reschenpas do Włoch
i następnie poprzez dolinę Adygi, Merano, Bolzano, Trydent nad Jezioro Garda, gdzie znaleźli-
śmy kamping w miejscowości Cassone, położonej na wschodnim wybrzeżu jeziora. Jak okazało
się, woda w Gardzie jest czysta i w miarę ciepła. Kąpiel, zwłaszcza w upalne dni sprawia dużą
przyjemność. Wokół wznoszą się wysokie góry, ściany skalne opadają wprost do jeziora.

Wybrałem się na Monte Baldo (2218 m. n.p.m.), najwyższy okoliczny szczyt. Była to niezła
wyprawa, bowiem Garda leży na wysokości niespełna 200 m. n.p.m. Początkowo szedłem przez
potężne gaje oliwne, potem widywałem inne nieznane u nas drzewa liściaste. Dopiero od wysoko-
ści około 1100 m. pojawiła się roślinność znana mi z innych gór. W Masywie Monte Baldo nie
napotkałem strumyków, zbiorników wodnych – to suche góry. Mimo to w pobliżu głównego
wierzchołka widziałem owce „idące gęsiego”, stromo pod górę, gnane chyba owczym pędem, bo
pasterzy i psów  nie było w pobliżu. Blisko szczytu znajduje się schronisko i kaplica, zaś na nim
zastałem metalowy krzyż i kompletną mgłę. Jedynie w trakcie wejścia i zejścia podziwiałem
widoki na Gardę. Imponowały mi potężne, wapienne ściany skalne, snujące się wśród nich mgły i
wręcz nierealistyczne widoki na wielkie jezioro.

Znad Gardy pojechaliśmy nad włoski Adriatyk, do znanej od czasów starożytnych miejsco-
wości Grado. Kąpaliśmy się w ciepłych i płytkich w tym miejscu wodach tego morza, zwiedzili-
śmy dwa kościoły z VI w. Po kilku dniach  byczenia się na kampingu i w morzu pojechaliśmy w
kierunku Słowenii. Po drodze zwiedziliśmy jeszcze włoską, a właściwie rzymską Akwileję, gdzie
duże wrażenie zrobił na nas kościół pochodzący z IV w., a także rzymskie forum.

W Słowenii zatrzymaliśmy się na kampingu w Kamniku, opisanym już przez innych na
łamach MM. Ta ciekawa miejscowość z kilkoma zabytkami (m. in. Mali Grad, Stari Grad) zatrzy-
mała nas na tydzień. W niedzielę w kościele widzieliśmy miejscowych w pięknych strojach,
zwłaszcza potężne kobiece czepce są niezwykle oryginalne.

Dwukrotnie wybrałem się w Alpy
Sawinskie. Z Kamnickiej Bystricy wy-
szedłem na Kokrsko Sedlo, a następnie na
Grintovec (2558 m. n. p. m.). Wejście na
najwyższy szczyt tych gór jest łatwe,
porównałbym je z wejściem na Rysy od
strony słowackiej. Nieco trudniej szło się
poprzez Kamnisko Sedlo  na Branę (2252
m. n.p.m.). Z jej stoków i szczytu wi-
doczny był Slap Rinka, najwyższy wo-
dospad Słowenii. Była to jedyna woda
jaką zobaczyłem w Alpach Sawinskich.
Te góry o niezwykle ostro zarysowanych
kształtach i śmiało wyznaczonych ścież-
kach turystycznych zasługują na częstsze wizyty turystów z Polski. Słoweńcy ciągle brali mnie
za Czecha.

Zwiedziliśmy Lublanę, która mimo braku zabytków z prawdziwego zdarzenia, żywo nas
zainteresowała. Może zadecydowały o tym niewielkie rozmiary tego miasta – stolicy.

W drodze powrotnej do Polski podziwialiśmy jeszcze górę Plesivec koło Słowenskego Gradca,
pasmo Koralpe w Austrii wydawało mi się podobne do Kralowej Holi. Po noclegu w Pieszczanach
zwiedziliśmy Czachticky Hrad w Małych Karpatach, a potem wróciliśmy do domu, którym na
dwa tygodnie stało się mieszkanie moich rodziców w Rybniku.

Alojz (Piotr Piwczyk)

TO BY£O
4 26-27.11 BIM – czyli Bezimienna Impreza
Muzyczna na Roli u Żab. Tym razem było ka-
meralnie, co nie przeszkodziło w tradycyjnym
poszerzaniu naszego repertuaru muzycznego.
4 30.11 Walne Zebranie.
4 3.12 Mikołajki Łemkowskie na Adamach
zgromadziły ok. 80 osób. Część popularno-
naukową poświęconą zwyczajom łemkow-
skim przygotowali kursanci wraz z Radkiem.
Nowym elementem były prezenty przy ogni-
sku, do którego uczestnicy doszli po świecz-
kach. Mikołaj w wersji damskiej (Iza „Smok”)
zajechał saniami. Nowszy realizował się w
swej jakże naturalnej roli diabełka, W roli
Aniołka wystąpiła natomiast Ewelina, która
poprowadziła ponadto zabawne konkursy.
Skonsumowano 25 kg pierogów, 18 l. maślanki
i 5 kg cebuli.
4 29.11 Walne Zebranie.
4 5.12 Tomek Dygała został ojcem syna
Piotrusia.
4 20.12 Wigilia Kołowa, na której ukazał się
18 numer „Harnasia” zredagowany przez Ko-
misję Wydawniczą w osobach Radka Trusia,
Darka Telingi oraz Grzesia Cichego.

TO BÊDZIE
¯ 6-8.01 przejście kondycyjne kursu
¯ 21-22.01 Wieczór poezji Jana Sztaudynge-
ra w chatce w Lachowicach.
¯ 25-26.02 Blachowanie – schronisko
PTTK Błatnia.
¯ 3- 5.03 Kwadratlon Międzykołowy.
¯ 17-19.03 XXII Rajd na Powitanie Wiosny.
¯ 1-2 lub 8-9.04 POLUŚ.
¯ 19-21.05 Rajd Filmowy
¯ 10-11.06 Podsumowanie Półrocza
Uwaga! Terminy niektórych imprez mogą je-
szcze ulec zmianom.

Jak co roku zapraszamy na narty do Do-
nnersbachwaldu w terminie 5-12.03.2006.
Koszt noclegu uzależniony od ilości osób (ok.
50-70 EUR za tydzień od osoby). Ceny karne-
tów nie są jeszcze znane. Ośrodek narciarski
można obejrzeć na stronie www.riesneralm.at.
Mieszkamy 100m od wyciągu. Wyżywienie
własne (dobrze wyposażona kuchnia). Idealne
warunki do nauki jazdy, także dla małych dzie-
ci. Śnieg zamówiony (wszystkie trasy są na-
śnieżane). Wszystkich chętnych prosimy o jak
najszybszy kontakt.

ŻabySYLWESTER KO£OWO - KURSOWY W LACHOWICACH
Jak co roku chatka była miejscem sylwestrowej zabawy Harnasi oraz kandydatów na Harnasi.

Bardziej nawet tych drugich, bowiem tym razem organizacji Sylwestra podjął się aktualny kurs.
Miejsca niewykorzystane, przez tych, którym nagły i ostry atak zimy nie pozwolił dotrzeć do
chatki zajęli młodzi przewodnicy, którym z kolei nagły i niespodziewany atak zimy nie pozwolił
dotrzeć do szałasu na Lachów Groniu.

W tym roku ogłoszono, że zabawa będzie przebiegać w stylu lat 60-tych i 70-tych (XX wieku
oczywiście). Ok. godz. 19.00 w chatkowym salonie zaczęły pojawiać się dziwne osobniki odziane
w kolorowe koszule, marynarki, spodnie dzwony, ciemne okulary, szerokie spódnice itp., z nie-
zwykłymi fryzurami na głowie. Zanim jednak rozpoczęła się właściwa zabawa dokonano pod-
stępnie (co stanie się chyba tradycją) „obejścia” 50–tki Redakcji. Był Smoczy tort z odpowiednią
ilością świeczek, pieśń o Ja(ni)cku w wykonaniu Macieja, życzenia, gratulacje i prezenty – z
siekierą marki „fiskars” na czele.

Po tej uroczystości z komputera popłynęła muzyka z lat 60-70 (Beatlesi, Abba, Boney M
itp.) a kolorowy tłumek ruszył do tańca. Zabawa trwała do 7 rano z przerwą na tradycyjne
ognisko, przy którym  powitaliśmy Nowy Rok, złożyliśmy sobie życzenia i pośpiewaliśmy.

Imprezę należy uznać za bardzo udaną.
Chatka funkcjonowała jak należy i nawet Ma-
ciej użył słowa „idealnie” – stale utrzymywany
był porządek, kursanci naprawdę się starali.
Było 61 osób, w tym m.in. MSiudut, Tusia i
Żyraf, J.J.O.Ginter, Marek Ś, Smok i Lech,
Bogna i Picek, Śliwek i Monika, Natalia i Gosia
(Dziobaki), Kuba Architekt, Nowy i Nowszy,
Bystry ze znajomymi, Kotlet z Kasią i Sław-
kiem (SKPB).

Chatkę odwiedzili też przelotnie przedsta-
wiciele zespołów „Na Bani” oraz „U Pana Boga
za piecem”, spędzający Sylwestra na Wsiórzu,
których wstępnie zaprosiliśmy na muzyczną
imprezę na wiosnę.

Redakcja
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Styczeń 2006 TURCJA
W minione wakacje pracodawca Żyrafa nie sypnął zbyt hojnie urlopem – prócz górskich

weekendów (m.in. legendarnej wyprawy w okolice Oszusa, tak barwnie opisanej przez Sebastia-
na) mieliśmy tylko jeden wolny tydzień. Wykorzystaliśmy go na podróż w poszukiwaniu nasze-
go kolejnego „końca świata” – jak dotychczas najdalszą naszą eskapadę – do Turcji. Mieszkaliśmy
w hoteliku nad Morzem Śródziemnym, na granicy Mahmutlar i Kargicak (dzielnice Alanyi), syci-
liśmy się słońcem, którego polska aura poskąpiła tego lata – ale, prócz mozolnego zdobywania
opalenizny, oddawaliśmy się także krajoznawstwu.

W samej malowniczo położonej Alanyi najcenniejszym i nieprzereklamowanym zakątkiem
okazała się starówka z Czerwoną Wieżą. Zbudowana w 1326 roku z masywnych bloków czerwo-
nego kamienia pełniła funkcje obronne przez wiele stuleci. Dziś mieści się w niej muzeum historii
Alanyi. Z wieży roztacza się malowniczy widok
na port i Wzgórze Zamkowe, po którego zbo-
czach wiją się wielowiekowe mury obronne.

Udało nam się też wejść do jednego z miejsco-
wych meczetów – młody Turek pokazał nam,
gdzie należy zostawić sandały i mogliśmy zoba-
czyć modlących się w skupieniu Muzułmanów
oraz wnętrze meczetu, które nie ma w sobie nic z
przepychu,  jaki zwykliśmy kojarzyć ze świąty-
nią. Jest zupełnie puste, jeśli nie liczyć dywanów
na podłogach, proste, surowe, pozbawione zdo-
bień czy malowideł – istotą bowiem muzułmań-
skiej modlitwy jest absolutne skupienie na roz-
mowie z Allachem – nic tu nie ma prawa dekon-
centrować wiernych.

Fascynująca była też wycieczka do jednego z
cudów tureckiej przyrody – Pamukkale, czyli
„bawełnianego zamku”. Tryskająca z podziem-
nych źródeł, wysycona wapniem gorąca woda
tworzy mineralne jeziorka wśród bieluteńkich
(jak bawełna – stąd nazwa) skał, z których rozta-
cza się panorama Gór Taurus. Jedynym manka-
mentem tego bajkowego miejsca są nieprzeliczone
tłumy zwiedzających…

W pobliżu Pamukkale zachowały się frag-
menty Hierapolis – w erze przed Chrystusem tęt-
niącej życiem metropolii. Do dziś zdumiewają swoją potęgą grobowce, teatr o niezwykłej akusty-
ce, tradycyjne łaźnie (hamamy) i – najpyszniejsze, zdobne w rzeźbione ornamenty dawne centrum
życia towarzyskiego – latryny !

Chodząc po kamiennych ulicach Hierapolis, zanurzyliśmy się w atmosferze historii, która
niewyobrażalnie dawno minęła, podziwialiśmy dzieła ludzi, których barwny świat umilkł przed
tysiącami lat… Doprawdy, niezapomniane to było przeżycie.

W ostatni dzień przed wylotem wybraliśmy się na odkrywanie Gór Taurus – potężny łańcuch
górski kusił nas niezmiennie, ale wędrówka w sandałach po skalnym rumoszu w 45- stopniowym
upale i palącym słońcu trudna była do zrealizowania. Wobec powyższego pierwszy raz w życiu
pojechaliśmy w góry … jeep’em – z tureckim kierowcą. Odwiedziliśmy maleńki meczet i domy
osmańskiej wioski wkomponowane w skały niczym orle gniazda, wyłożone misternymi dywana-
mi, obrośnięte winogronami… Zakosztowaliśmy nomadzkiego specjału zwanego gözleme ( kruche
„naleśniki” wypełnione serem i warzywami, m.in. natką pietruszki, której Turcy nie oszczędzają)
i zobaczyliśmy namioty Nomadów – ludności wciąż koczującej, mieszkającej stale w górach,
hołdującej swym tradycjom bezdyskusyjnie. Nie jest tajemnicą, że te dzieci Nomadów, które
decydują się na naukę, zejście w doliny i życie osiadłe, są wykluczane ze swych rodzin bez prawa
powrotu.

Chłonęliśmy nieznaną nam, egzotyczną kulturę, upajaliśmy się widokami tych wysuszonych
bezlitosnym słońcem, piarżystych gór – ale i żyznych dolin takich, jak dolina rzeki Dim, gdzie
pomysłowi Turcy stworzyli niezwykłą restauracyjkę na wodzie.

Turcja dała nam tylko przedsmak swej niezwykłości i kusi, by wrócić doń na dłużej…
Justyna „Tusia” Kostempska, fot. Marcin „Żyraf” Kostempski

Góry Taurus

SZKOLENIE LAWINOWE
Babia Góra 4-5.02.2006

Obecna Rada Koła zainicjowała ostatnio
szereg działań szkoleniowych, z naciskiem na
podnoszenie poziomu umiejętności praktycz-
nych.

Pierwszą z takich imprez było szkolenie
lawinowe zorganizowane przez schronisko na
Markowych Szczawinach przy współpracy z
COTG PTTK w Krakowie. Prócz naszego
Koła udział wzięło krakowskie SKPG (po 15
osób z każdego koła). Zainteresowanie było
duże, w związku z czym przewidziano drugą
turę, która ma się odbyć 18.02.2006.

W programie przewidziano takie elementy
jak poruszanie się w terenie lawinowym, testy
lawinowe, metody zabezpieczeń, ratownictwo
lawinowe, rodzaje śniegu, sprzęt. Zajęcia pro-
wadzone były w okolicy przeł. Brona. Pogoda
nie całkiem dopisała, gdyż padał śnieg i brak
było jakiejkolwiek widoczności.

Lepsza pogoda była w niedzielę, kiedy to
uczestnicy zrobili jak napisał Łysy – „zimową
diretissimę północnej ściany (czyli prostowa-
nie perci wariantem harnasiowym przy użyciu
tourów, rakiet i Kury). Co poniektórzy nawet
zjechali sobie na dechach na łeb, szyje i inne
organa. Ponoć czad.”

Jak zeznają uczestnicy impreza była bar-
dzo udana i sympatyczna, choć spodziewano
się więcej ćwiczeń praktycznych z zakresu
rozpoznawania terenu zagrożonego itp.

W najbliższym czasie planowane jest też
szkolenie ratownicze dla kursu i członków
Koła. Sprawą zajmuje się Kuba „Architekt”
Wypchałowski.

Redakcja
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TO BY£O
4 6-8.01 pierwszy termin przejścia kodycyj-
nego kursu z metą w Lachowicach. Trasy z
Węgierskiej Górki, oraz Korbielowa prowadzi-
li Kasia i Wojtek Jamróz, Przemek Padoł, Jarek
„Kura” Jeziorski i Kuba Szymański. Przejście
trwało ok. 20 godz. Wszyscy przetrwali, choć
prowadzący mieli do kursantów sporo uwag
dotyczących braku inicjatywy przy torowaniu
oraz przygotowywaniu ognia i posiłku w ba-
cówce na Lachów Groniu. Uwagi te zostały
przedyskutowane po zakończeniu tras z kie-
rownictwem kursu.
4 13-15.01 drugi termin przejścia kondycyj-
nego. Trasa prowadzona przez Śliwka wiodła
tym razem z Tresnej przez Cisowe Grapy,
Kocierz, Ściszków, Gilowice, Barutkę, Baków,
Hucisko do chatki w Lachowicach i trwała 23
godz. Przejście rozpoczęło 10 kursantów, za-
kończyło 8. Dwójka wróciła z Kocierzy do
domu.
4 14-15.01 – spora grupa Harnasi i przyle-
głosci dokonała ski-turowego wystupu na
Babią Górę ze Slanej Vody. Wśród nich byli:
Żaba, Agatka, Waldek, Przemek P., Bogna,
Dorotka, Ola-Sekwoja, Picek, Łysy, Janix i
Mateusz. Należy wspomnieć, że kołowych
ski-turowców nęka ostatnio złe fatum. Marci-
nowi skradziono narty na Słowacji, Mateusz
zgubił jedna nartę pod Babią, Żabom próbowa-
no się włamać do bagażnika, a Nowszemu w
Czechach skradziono kijki.
4 4-5.02 Szkolenie lawinowe na Babiej dla
członków naszego Koła oraz SKPG Kraków.
4 4-12.02 Zimowy obóz kursu w Beskidzie
Niskim prowadzony przez Basię Zygmańską.
4 Trwa przygotowywanie Akcji Lato, która
podobnie jak w ubiegłym roku kieruje Paskuda,
we współpracy z krakowskim COTG PTKK.

TO BÊDZIE
¯ Wieczór poezji Jana Sztaudyngera, który
miał się odbyć 21-22.01 w chatce w Lachowi-
cach został przełożony na zakończenie Rajdu
na Powitanie Wiosny.
¯ Trwa akcja zapisów na swetry kołowe –
informacje u prezesa.
¯ 7.02 koncert gitarowy Damiana Stroki w
KW o godzinie 18:00 (ok. 40 minut klasycznej
muzyki gitarowej z programu dyplomowego
Damiana).
¯ 18-19.02 Drugi termin szkolenia lawinowe-
go na Babiej. Cena 30 zł. W cenie: szkolenie,
kolacja, śniadanie i nocleg w schronisku. Zapi-
sy przyjmuje prezes – Łukasz Pisarek.
¯ 25-26.02 Blachowanie w schronisku
PTTK na Błatniej.
¯ 3-5.03 Kwadratlon Międzykołowy organi-
zowany przez SKPG Kraków na Hali Łabow-
skiej.
¯ 17-19.03 XXII Rajd na Powitanie Wiosny.
¯ 1-2 lub 8-9.04 POLUŚ.
¯ 19-21.05 Rajd Filmowy
¯ 10-11.06 Podsumowanie Półrocza
Uwaga! Terminy niektórych imprez mogą je-
szcze ulec zmianie.

BLACHOWANI 2005 SAMI O SOBIE cz. 5
Magda Socha (326) i Marta Socha (337) – (zwane Soszkami albo Soszankami)

Na kursie można spotkać różne rodzaje osobowości. Magdę i Martę bez zastanowienia zali-
czyłabym do „słoneczek” kursowych, a teraz już ogólnokołowych. „Słoneczka” są ciepłe, otwarte
i przyjacielskie – wstaną wcześniej, żeby zrobić śniadanie, podzielą się miejscem pod parasolem,
a nawet przyniosą czekoladki na zebranie (a to już prawdziwy altruizm).

Jak przystało na „słoneczka” Marta i Mag-
da są pełne energii. W ubiegłe lato przedeptały
cały główny szlak beskidzki. Pogodę miały co
najmniej deszczową (ach, ten mokry namiocik)
i szły w niewielkiej, babskiej ekipie. Na nie-
których odcinkach towarzyszyli im przedsta-
wiciele płci brzydkiej.  Soszki jednak twierdzą,
że rozpaliły najsolidniejsze ognisko, gdy wszy-
stkie pierwiastki męskie odjechały do swoich
ciepłych i suchych domów.

Z Soszkami można pośmiać się ze wszyst-
kiego: z przemokniętych skarpetek, z pulpy
wybieranej z kratki ściekowej, z Baltazara Gąb-
ki herbu „zielona pietruszka”, a także z siebie
samych nawzajem (dla ścisłości – z innych nawzajem też).

Krążą plotki, że „słoneczko” jest tylko jedno. W zeszłym roku blachowane pod numerem 326,
w tym roku dostanie blachę 337. Ale pojedyncze „słoneczko” to złudzenie – to drugie najczęściej
przebywa we Francji, ewentualnie ma złamaną nogę. Dobrzy obserwatorzy widują je razem, a od
lutego dobrych obserwatorów z pewnością przybędzie (czyt.: Magda wraca z Francji, a Marta na
razie nigdzie nie wyjeżdża).

Zazwyczaj wymienia się Martę i Magdę jednym tchem i myśli się o nich razem. Faktycznie,
pod pewnymi względami są do siebie bardzo podobne. Ale pod pewnymi względami zasadniczo
się od siebie różnią. Zupełnie, jak w tej śmiesznej piosence o trzech kolegach, którą czasem
śpiewają: „zawsze razem się trzymamy, zawsze razem... albo nie”.

Natalia Woźny

Maciek Antonik – „Nowszy” (324)
To niespotykanie spokojny człowiek. Nie

lubi się rzucać w oczy i  może dlatego tak mało
mówi. Całe jego życie to realizacja zasady :
„mało gadać, a dużo robić”. Gdy jest w górach,
nie potrzebuje wiele snu – zawsze wstaje
pierwszy i przygotowuje innym śniadanie. Nie
usłyszałam, żeby kiedyś kogoś krytykował.
Nie jest też pamiętliwy – nawet gdy ktoś wy-
stawi go do wiatru, śniegu i mrozu, a nawet jeśli
zmieni jego plany, wcześniej go o tym nie
uprzedzając.

Nie wiedzieć czemu, przypadła mu na mi-
kołajkach łemkowskich rola czarnego charakte-
ru – czyli diabełka. Urzeka ludzi niezwykłym taktem i uprzejmością. Niestety, w lutym Nowszy
wyjeżdża na pół roku do Belgii. Będzie nam go bardzo brakować.

Natalia Woźny
PS. Redakcja dowiedziała się od autorki, że większość powyższego tekstu możnaby w zasa-

dzie wziąć w duży cudzysłów, bądź też zastosować zna-
ny z internetu „emotikon” ;-).

Tadek Piotrowski (328)
Potwierdza się teza, że Koło to zbieranina indywi-

dualności. Tadek jest indywidualistą od czubka głowy
po pięty. Nie lubi robić niczego pod dyktando i zgodnie
z przyjętymi kanonami. Sprzeciwia się im nawet wte-
dy, gdy może mu to zaszkodzić. Tak samo szczerze i
otwarcie wypowiada swoje opinie. Zresztą, nie mówi
zbyt wiele, jakby wiedząc, że czasem nie ma powodu,
by sobie strzępić język. Nigdy jednak nie przepuści
okazji, żeby wypowiedzieć się w sprawie wyższości
kotów nad innymi zwierzętami domowymi (zwłaszcza
psami). Może dlatego, że sam lubi chodzić własnymi
drogami.

Natalia Woźny

Wszystkie przedstawione powyżej osoby, to potom-
kowie Harnasi czyli pH.
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ŒLA,ZAKU – ZWIEDZAJ
UKRAINÊ

Piotr „Alojz” Piwczyk
Ukraina pociągała mnie od dawna. Może

jak na Ślązaka to dziwny pociąg, jednak teraz
jestem Ślązakiem z Poznania. Będąc nauczy-
cielem II LO w tym mieście postanowiłem po-
ciągnąć za sobą na wschód moich uczniów. W
październiku 2003 r. zorganizowałem wyjazd
na polskie Roztocze. Dojazd pociągiem z Po-
znania, poprzez Warszawę do Suśca, to szyb-
ka sprawa. Nawiązałem współpracę z biurem
Quand z Tomaszowa Lubelskiego i to oni zor-
ganizowali jednodniową wycieczkę do Lwowa.
Uczniowie, biegli w językach zachodnich nacji,
ze zdziwieniem odkryli, zupełnie inną cywili-
zacyjnie Ukrainę, na terenie której nie potrafili
odczytać ... liter.

Pierwsza wizyta na Ukrainie pozostawiła
niedosyt. Dlatego na wiosnę 2004 r. wyruszy-
liśmy pociągiem przez Warszawę do Lublina,
gdzie o godz. 600 czekał na nas autokar, podsta-
wiony przez biuro Quand. Oprócz uczniów,
na wyjazd zaprosiłem także znajomych, w
tym zacnego WW, czyli niecnego Witka Wol-
nego – starego Harnasia.

Po przekroczeniu granicy w Hrebennem
szybko dotarliśmy do Żółkwi, miasta hetmana
Stanisława Żółkiewskiego. Byliśmy pozytyw-
nie zaskoczeni. To miasto w ciągu pół roku
znacznie poprawiło swój wygląd. Dotyczy to
zwłaszcza olbrzymiego rynku, wyłożonego
nową nawierzchnią. Zwiedziliśmy kościół
unicki, obejrzeliśmy z zewnątrz ciągle remon-
towany kościół katolicki i mocno zniszczoną
synagogę. W czasach radzieckich to miasto no-
siło nazwę Niestierow, od nazwiska lotnika ro-
syjskiego z czasów pierwszej wojny świato-
wej. Dziś odzyskuje dawny blask i świetność.

Ominęliśmy Lwów i dotarliśmy do zamku
w Olesku, gdzie urodził się król Jan III Sobie-
ski, po kądzieli potomek hetmana Żółkiew-
skiego. Zamek, który w czasach radzieckich
stanowił ośrodek wychowawczy dla dzieci, nie
robi, zwłaszcza w środku, imponującego wra-
żenia. Jedynie dziedziniec jest ciekawy, a oko-
lica malownicza.

Równie pięknie prezentowały się tereny
wokół pałacu w Podhorcach, w XVII w. wspa-

niałej rezydencji Koniecpolskich, obecnie powoli, bardzo powoli przywracanej do dawnego bla-
sku.

W Złoczowie odwiedziliśmy ciekawy kościół katolicki.
Opisane wrażenia przeżyliśmy pierwszego dnia, gdy nasz autosan mknął z Lublina do Jazłow-

ca koło Buczacza, miejsca naszego noclegu. Dotarliśmy tam o zmroku. Zdążyliśmy zauważyć, że
klasztor sióstr Niepokalanek, a jednocześnie nasz hotel, znajduje się na niezwykłym miejscu,
otoczonym z trzech stron głębokim jarem Jazłowczyka. Spaliśmy w byłym pałacu Poniatow-
skich, zaraz obok stoją malownicze ruiny zamku z XIV w., które zwłaszcza przy pełni księżyca
robiły wręcz upiorne wrażenie. Warunki w pokojach były bardzo przyzwoite, obiadokolacje i
śniadania znakomite.

Drugiego dnia udaliśmy się w kierunku Karpat. Już w Stanisławowie zobaczyliśmy góry, z
czasem panorama ośnieżonych Gorganów i Czarnohory wyostrzyła się. Zwiedziliśmy Jaremczę,
gdzie obejrzeliśmy progi skalne na Prucie, targ huculski i zrobiliśmy sobie zdjęcie z napotkaną parą
Hucułów. Zatrzymaliśmy się w Kołomyi, podziwialiśmy piękne krajobrazy podczas przejazdu
przez Dniestr, po czym wróciliśmy do Jazłowca. Jak dowiedzieliśmy się, miejsce, które obecnie
jest kaplicą klasztorną, było za Poniatowskich salą balową. W centralnym miejscu kaplicy znajdu-
je się figura Matki Boskiej Jazłowieckiej.

Następnego dnia pojechaliśmy w stronę Kamieńca Podolskiego. Jadąc przez Ukrainę podzi-
wialiśmy widoki: mnóstwo wozów zaprzężonych w konie, małe koniki biegnące obok rodziców,
ludzi wykonujących ręcznie wszelkie prace polowe, kobiety – wyłącznie kobiety – reperujące
niemal bez sprzętu wielkie dziury w drogach, wreszcie kolor niebieski, który dominuje w obej-
ściach wokół domów, mnóstwo budujących się cerkwi. Ukraina jest biedna, jednak ma swoją
odrębną duszę i już zawsze będzie niezależna od Rosji.

Dotarliśmy do Skały Podolskiej. Znajdujące się na wysoczyźnie ruiny zamku robią wrażenie.
Z lubością przechodziłem przez wiszący most nad rzeką Zbrucz. Tu przez ponad sto lat biegła
granica, najpierw pomiędzy Austrią a Rosją, później między Polską i ZSRR. Miejscowy człowiek,
już po „galicyjskiej” stronie, powiedział do mnie, wskazując na drugi brzeg: „Tam hluboka Rossija”

Zamek w Kamieńcu Podolskim sprawił zawód. Może dlatego, że od dawna żył w moich
marzeniach. W środku nie jest tak imponujący, jak z  zewnątrz. Może decyduje o tym to, że w
zamku nie ma żadnej pamiątki po Wołodyjowskim, Natomiast wszędzie wyeksponowano ślady
dotyczące miejscowego rozbójnika – Karaljuka. Także wychwalany jar Smotrycza nie zrobił osza-
łamiającego wrażenia. Może za dużo się spodziewałem ...

Wszystkim zaimponował natomiast Chocim. Ta niegdyś mołdawska twierdza, położona nad
Dniestrem, wciągnęła nas do środka na blisko dwie godziny. Także Okopy św. Trójcy są niesamo-
wite, głównie ze względu na walory przyrodnicze. Na południe teren opada kilkudziesięciometro-
wym urwiskiem ku potężnemu Dniestrowi, z drugiej strony pojawia się stromizna schodząca w
kierunku rozlewisk Zbrucza, z których dochodziło niesamowite kumkanie żab. Czegoś podobnego
nie słyszałem w życiu.

W ostatnim dniu zwiedziliśmy osławiony Zbaraż, jednak tamtejszy zamek nie może zaimpo-
nować. Można powiedzieć, że niewiele pozostało po dawnej chwale. Następnie przez Lwów,
gdzie zatrzymaliśmy się jedynie na trzy godziny, wróciliśmy do Polski.

* * *
Tegoroczne lato przyniosło mi kolejne wrażenia, wreszcie o charakterze górskim Na przełomie

czerwca i lipca zorganizowałem dla Szkolnego Koła Turystycznego Muńcuł, które od kilku lat
funkcjonuje w II LO w Poznaniu, wyprawę w góry Ukrainy. Po przejeździe pociągiem z Poznania
do Przemyśla wynajęliśmy busik, którym dotarliśmy do granicy i przekroczyliśmy ją pieszo.
Potem ukraińskim busem dojechaliśmy do Lwowa, gdzie zwiedziliśmy otwarty oficjalnie kilka dni
wcześniej cmentarz Orląt Lwowskich. By podziwiać panoramę Lwowa wyszliśmy na Wysoki
Zamek. Jazda pociągiem ukraińskim z Lwowa do Jaremczy to osobna sprawa. Najwięcej proble-
mów było z prozaiczną sprawą zakupu biletów.

Spaliśmy w Jaremczy u Saszy, którego poznałem rok wcześniej. Mieliśmy do dyspozycji cały
dom, żona Saszy – anglistka – gotowała smaczne obiady. Sasza zaproponował oprowadzenie
grupy po górach.

Następnego dnia udaliśmy się na górujący bezpośrednio nad Jaremczą Jawornik (1467
m.n.p.m.). Piękne widoki na Chomiak i dolinę Żeńca, postój na Połoninie w pobliżu bacówki
huculskiej, przejście po wielkich głazach w partii szczytowej, to wszystko sprawiło nam wielką
frajdę.

Pojechaliśmy wynajętym busikiem (poradziecki UAZ) do Worochty i Zaroślaka. Po drodze
uiściliśmy opłatę przy wjeździe do Parku Narodowego. Niestety, pogoda uległa załamaniu, Czar-
nohora przywitała nas mgłą i drobną mżawką. Ufny w poprawę pogody zadecydowałem o wy-
marszu na Howerlę. Szliśmy drogą poprzez stację botaniczną na Pożyżewską, Breckuł i wreszcie
na Howerlę. Na tej ostatniej zastaliśmy wielu Ukraińców i niestety jeszcze więcej śmieci. Była
także pomarańczowa flaga, w ogóle motyw niedawnej rewolucji towarzyszył nam nieustannie. Już
na Howerli – wbrew pesymizmowi Saszy – mgła zaczęła ustępować, a podczas zejścia do Zarośla-
ka zobaczyliśmy wszystkie walory Czarnohory. Widzieliśmy także wodospady na Prucie. W
drodze powrotnej nasz UAZ zatrzymał się jeszcze przed szesnastowieczną cerkwią w Woroch-
cie.

Widząc zapał kierowcy UAZa (ach te pieniądze), jak i podziwiając wytrwałość członków
SKT Muńcuł zdecydowałem, że nazajutrz pojedziemy na Zakarpacie. Jadąc przez  Jasinię zwróci-
liśmy uwagę na inny już typ architektury ludowej, a następnie ruszyliśmy karkołomną drogą do
Drahobratu. Tam niestety pogoda uległa ponownemu załamaniu i to na dobre. Zdecydowaliśmy
się jednak iść na Bliźnicę (1883 m. n. p. m.). Prowadził nas osiemnastoletni Stiopa. Niestety cały
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TO BY£O
4 7.02 koncert gitarowy Damiana Stroki na
zebraniu.
4 25-26.02 Blachowanie w schronisku
PTTK na Błatniej. Blachy otrzymało sześcioro
ubiegłorocznych kursantów: Ania „Juzia” Ju-
zwa, Sebastian Korczyk, Łukasz Płaczek, Hela
Suchodolska, Ania Mataczyńska, Michał „Ba-
żant” Tomczak oraz Marta Socha, która nie
mogła być obecna na ubiegłorocznym blacho-
waniu. Dokładna relacja ukaże się w następ-
nym numerze MM, tu można jedynie zazna-
czyć, że impreza była bardzo udana.

TO BÊDZIE

BLACHOWANI 2005 SAMI O SOBIE cz. 6

czas szliśmy w kompletnej mgle i
mżawce. Widzieliśmy dwa jeziorka,
w tym to, położone bezpośrednio w
cyrku lodowcowym pod Bliźnicą. Pa-
miątkowe zdjęcie przemoczonych
istot uwieczniło zdobycie szczytu.
Po dwóch godzinach wróciliśmy do
suchego UAZa i już bez wysiadania
obejrzeliśmy śliczną cerkiew w Jasi-
ni.

Potem była niedziela, zaś pogoda
nadal nieustalona. Poszliśmy do cer-
kwi unickiej w Jaremczy, a po połu-
dniu, znowu za pomocą wynajętego

busa, dotarliśmy do doliny Żeńca, gdzie po półgodzinnym marszu zobaczyliśmy kilkunastome-
trowy wodospad. Po ostatnich deszczach wodospad robił niezłe wrażenie. Zwróciliśmy uwagę na
silną erozję, łatwo zauważalną także w paśmie Świdowca, w rejonie Drahobratu.

Ostatnią noc spędziliśmy przy ognisku, w pobliżu domu Saszy. Nie warto było spać, nasz
pociąg odjeżdżał z Jaremczy o czwartej rano. Będąc jeszcze raz we Lwowie, poruszaliśmy się po
nim czterema taksówkami marki żiguli, z bagażnikami zamykanymi na sznurek.

Do Przemyśla wróciliśmy w  busikowo – pieszy sposób. Niestety, przekraczanie granicy
polsko – ukraińskiej nadal nie należy do przyjemności.

Nasz tygodniowy pobyt na Ukrainie był niezwykle udany. Podkreślę ogromną życzliwość
Ukraińców, pewnie częściowo związaną z pieniędzmi, które przywieźliśmy. Ich sympatia do nas
była jednak autentyczna, oni są wręcz zapatrzeni na Polskę i wielu rzeczy nam zazdroszczą. Ze
zdziwieniem nieraz obie strony odkrywają bliskość naszych języków. Myślę, że jeszcze wrócę do
sympatycznego Saszy i jego rodziny a przede wszystkich do ukraińskich gór.

Alojz (Piotr Piwczyk)

Magda Torbus (334)
– popularnie zwana Magdą Białą (w odróżnie-
niu od innych licznych Magd), jest znana już
bardzo wielu osobom. Żywiołowy charakter,
energiczny styl życia i rozbrajający uśmiech
pozwalają jej bardzo szybko zaskarbić sobie
sympatię rozmówcy. Od początku swojej
przygody z Harnasiami dużo udzielała się
przy organizacji różnych imprez. Zawsze była
świetnym kompanem wyjazdów górskich i nie
tylko.

Już od jakiegoś czasu Magda jest lekarzem
psychiatrą – tym bardziej jest cennym nabyt-
kiem dla Koła. Na codzień Biała jest bardzo
ciepłą i sympatyczną koleżanką, moją (i nie
tylko moją) przyjaciółką.

Maciek Antonik

Alic ja Œwieca (335)
„Mała filigranowa blondynka... metr osiemdziesiąt z długimi kręconymi włosami po pas...60-

90-60...” *. Tak mniej więcej opisywaliśmy Alę Nowemu na naszym obozie kursowym.
Ala obecnie studiuje w Cieszynie Etnologię, pochodzi z

Katowic, jest Ślązaczką (jej ojciec ponoć w dniu narodzin
przekupił kierowcę karetki, żeby nie jechał do Sosnowca,
do szpitala gdzie był jedyny dyżur) chociaż nie potrafi
mówić po śląsku, próbuje to nadrobić. W swoich
podróżach górskich trafiła dwa razy na kurs przewodnicki.
Po drugim została Harnasiem.

Pewnego dnia podczas robienia panoramki „stanął
przed nią Maciek G. i przysłonił jej cały świat”, więc pano-
wie, póki co jest zajęta. Jest naładowana pozytywną ener-
gią, którą potrafi przelać na ludzi. Nie potrafię napisać jakie
ma plany na życie, bo ma ich 1000 na minutę, ale jedno jest
pewne, że chce jeździć w góry i miejmy nadzieję, że będzie
jeździć z nami.

* z tego cytatu prawdą jest chyba jedynie tylko „mała fili-
granowa blondynka”.

Kuba Szymański.

¯ 3-5.03 Kwadratlon Międzykołowy organi-
zowany przez SKPG Kraków na Hali Łabow-
skiej.
¯ 10-12.03 – XXXI YAPA – wspólny wy-
jazd do Łodzi. Informacje na temat biletów
wstępu i możliwości noclegu u Piecza.
¯ 17-19.03 XXII Rajd na Powitanie Wiosny
połączony z wieczorem poezji Jana Sztaudyn-
gera w chatce w Lachowicach. Zaplanowano
trzy trasy:
– piątkowa z Gabrysią Pasmem Polic, a na-
stępnie przez Zawoję, Pasmo Jałowieckie,
– sobotnia Oli z Suchej Beskidzkiej przez Ma-
gurkę, Jałowiec,
– sobotnia Maćka i Ali z Korbielowa u pod-
nóży pasma granicznego.
¯ 21-23.04 Rajd POLUŚ organizoway
wspólnie z SKPB Katowice.
¯ 19-21.05 Rajd Filmowy.
¯ 19-21 maja Weekend Remontowy w La-
chowicach.
¯ 10-11.06 Podsumowanie Półrocza.

Kuba Szymañski (329)
– zwany Pieczonym lub Szyną (nikt nie wie
dlaczego...). Jako jeden z nielicznych Harnasi
uczestniczył w prawdziwej akcji TOPR (jako
poszkodowany). Zawsze tryskający humorem
– wieczny student. Kojarzony z pewną pio-
senką z Muppetów, gdyż Loża Szyderców nie
jest mu obca. Blisko związany ze słynną
Pszczółką. Jego bronią na mrozy są kalesonki,
a na potyczki słowne z Maćkiem S. ma swoje
sposoby. Można go spotkać wszędzie poza
miejscami wcześniej umówionymi. Mimo to
fajny z niego facet.

Magda Biała

Z£OTE MYŒLI
A teraz Kajetan powie ostatnie słowo
– rzekł prezes Pieczu do blachowanych
przy ognisku.
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BLACHOWANIE 2006
Błatnia 25.02.2006

Po wielu latach blachowanie znów wróciło
w góry. Może nie były to jakieś strasznie wy-
sokie i dzikie góry, ale podjechać samochodem
pod schronisko na Błatniej raczej się nie dało.
Zwłaszcza, że zima tego roku trzymała jak
rzadko w ostatnich latach.

Harnasie, kursanci i sympatycy docierali
na miejsce blachowania z różnych stron – z
Brennej, Jaworza lub Bielska niemal przez całą
sobotę. Wiele osób dotarło na nartach touro-
wych.

Ok. 19 wyruszyliśmy do ogniska, w okoli-
ce siodła Pod Przykrą – prawie 100 m poniżej
schroniska ! Część oficjalna odbyła się zgodnie
z tradycją. Natomiast po powrocie do schroni-
ska zaczęła się wyjątkowo bogata w treści i
efekty specjalne część artystyczna. Najpierw
była prezentacja blachowanych oraz prezenta-
cja nietypowych, bo prostokątnych tortów.

Potem nastąpiły kolejne – nierzadko multi-
medialne – punkty programu. Jednym z nich
były „TeleHarnasie” czyli nagrody dla wyróż-
niających się przedstawicieli Harnasi w takich
kategoriach jak: „Rysiaczek Pysiaczek”,  „Roz-
koszny Słodziuteńki Dzióbeczek”, „Burszty-
nowy Piwożłop”, „Wypasiony Sułtan Samo-
chodingu”, „Mr Hardkor”.

Były też dość egzaltowane teksty Zyg-
munta Lubertowicza o Beskidzkich szczytach
w wykonaniu Juzi. Natalia przekazała nato-
miast Pałę Najmłodszego Harnasia Ryś-Ance.

Nie obyło się też bez solowego występu
kierownika kursu Radka, który wcielił się tym
razem w Drupiego.

W wykonaniu całego zespołu blachowa-
nych oraz byłych kursantów zobaczyliśmy
natomiast scenkę teatralną p.t.„Rodzina
Adamsów, czyli prehistoria Chatki”.

Jak będzie wyglądała nasza chałupa w
przyszłości zobaczyliśmy natomiast w pre-
zentacji multimedialnej pod nazwą: „Adamy
Park Wellness Center 2056”.

Nie mogło również zabraknąć uhonorowa-
nia Radka jako kierownika kursu. Ubrany w
królewskie szaty i usadzony na tronie wysłu-
chał niezwykłych opowieści o swoich wyczy-
nach (dziwnie przypominających wyczyny
Chucka Norisa) oraz otrzymał prezent – ema-
liowaną, czerwoną tabliczkę z białym napisem
„Radeck – wieczysty kierownik qrsu 2004/

2005”.
Program zakończyła prezentacja slajdów z

kursu przy dźwiękach piosenki „Nigdy nie bę-
dzie takiego lata” oraz konsumpcja tortów.

Nastąpiło również tradycyjne już przedsta-
wienie aktualnych kursantów, którzy nie ukry-
wali, że za rok będzie im niełatwo dorównać do
poziomu zaprezentowanego przez blachowa-
nych. Trzeba bowiem przyznać, że w ostatnich
latach, kolejne blachowania przynoszą coraz to
bogatsze, bardziej pomysłowe, błyskotliwe i do-
pracowane programy artystyczne. Niemal stan-
dardem staje się użycie komputera, rzutnika mul-
timedialnego i nagłośnienia, co daje znacznie większe możliwości prezentacji różnorodnych po-
mysłów. Aby jednak przyszli przewodnicy nie odnieśli wrażenia, że bez zaawansowanej techniki
nie da się zrobić dobrego programu, trzeba zaznaczyć, że najważniejsze są jednak pomysły, a

forma ich realizacji może być
przecież różna.

Nowością tegorocznego
blachowania jest też wydana
przez blachowanych płyta CD
zawierająca główne punkty
programu w postaci prezenta-
cji multimedialnych, zdjęć i
muzyki.

W blachowaniu uczestni-
czyło tradycyjnie ok. 40 Har-
nasi, a wszystkich obecnych na
imprezie było ok. 80 osób.

Redakcja, fot. J.Mroczek

Z LISTÓW DO REDAKCJI
Ostał się nam pewien materiał nie do końca wykorzystany w wiadomej Uroczystości. Jestem

w pełni świadomy mało formalnego, dość abstrakcyjnego charakteru tego drobiazgu. Ba, odczu-
wam swego rodzaju zażenowanie, dyskomfort związany z tym, że odważamy się podty-
kać dziełko tak okolicznościowe, tak zatrważająco niskich lotów (to W ŻADNYM RAZIE  nie
świadczy o naszym stosunku do Państwa poczytnego Periodyku).

Mimo wszystko zdecydowaliśmy się wysłać go Szanownej Redakcji Ważnego Pisma. Oczy-
wiście niech Szanowna Redakcja sama podejmie decyzję CZY W OGÓLE i W JAKIM WYMIA-
RZE to zagospodarować. No i pytanie: czy to w ogóle jest zgodne z solenną, merytorycznie gęstą
linią Państwa Pisma?

Z wyrazami szacunku, Maestro.
Sprytnie to wykombinowałeś Chuck ! Ale rozumiem cię. Masz dość tej uciążliwej popularno-

ści i chcesz przelać ją na kogoś, kto mógłby ci dorównać. A któż to mógłby być jak nie RJT.
Rozumiem też, że ukrywasz się pod ksywką Maestro. I dlatego Redakcja MM spróbuje ci pomóc
i wykorzystać przesłany materiał.

Red. Nacz. MM
Wiedziałem, że za szyldem "MM" kryją się tęgie, analityczne umysły, ale nie sądziłem, że aż

tak szybko mnie rozpracują. Dobra, stało się.
Opowiem jak było. Otóż przychodzą do mnie ludzie ze Starego Qrsu i zaczynają ściemniać, że

chcieliby Kilka faktów ... wykorzystać na przygotowywanym właśnie przez nich Blachowanie
2006 Official CD-ROM. Ja im mówię: "Spokojnie, wyluzujcie, ja już mam swoje plany odnośnie
tego tekstu." Oni do mnie: "Jakie plany, Chuck?"

No to ja: "Wy macie dość materiałów na Waszą płytkę. A ten tekst pójdzie do mojej ulubionej
gazety..."

Przerywają mi, widać, że im się to nie podoba: "Ale jak to? Czytelnicy Texas City Sun tego nie
łykną, to zbyt niszowe."

Wtedy ja się szeroko uśmiecham i informuję ich: "A kto tu, do licha, mówi o TCS? Przecież ja
czytam głównie MM! Więc dam chłopakom z MM wyłączność na te Kilka faktów... Będą mieli
ekskluzywny (w skali światowej) materiał".

Ci ze Starego Qrsu wychodzą, lecz ja ich jeszcze zatrzymuję i mówię: "Aha, tylko przypad-
kiem nie wspominajcie Radkowi, że to ja podrzuciłem te kawałki Naczelnemu Mammuthusa. Wie-
cie, nie chcę mieć potem nieprzyjemności."

Wierny czytelnik, Chuck.
(Materiałów, o których mowa w korespondencji szukajcie na str. 2)

Marta Socha (337), Ania „Juzia” Juzwa (338), Ania Mataczyń-
ska (339), Hela Suchodolska (340), Sebastian Korczyk „Mae-
stro”(341), Michał „Bażant” Tomczak (342), Łukasz „Mapet”
Płaczek (343).

Zwycięzca TeleHarnasi w kategorii „Mr
Hardkor” – Maciej S.

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl


TO BY£O
4 3-5.03 Razem z SKPS Wrocław i SKPB
Katowice wygraliśmy Kwadratlon zorganizo-
wany przez SKPG Kraków na hali Łabow-
skiej. Rozegrane zostały takie konkurencje jak
przeciąganie liny, rzut oszczepem (kijkiem
Prezesicy), bieg z beczką do źródła, napełnie-
nie beczki i wciągnięcie na saniach na górę.
Było też rozpoznawanie na zdjęciach różnych
miejsc Polskich Karpatów, oraz konkursy
sprawnościowe: m.in. jedzenie pulpy ryżowej
na czas bez użycia rąk, dojenie "krowy" czyli
gumowej rękawiczki pełnej wody przyczepio-
nej do brzucha partnera – szczegółowa relacja
wkrótce.
4 Pieczu objął przewodnictwo w kolejnym
ciele i został szefem RPS-u.
4 10-12.03 kilkoro Harnasi i przyległości w
osobach Smoka, Lecha, Piecza, Gosi i Natalii
uczestniczyło w koncertach tegorocznej Yapy
w Łodzi. Impreza była bardzo udana. W piątek
konkurs młodych zespołów – Kuśka Brothers,
Zakaz Wyprzedzania. W sobotę koncerty
m.in. Peltona, Szwedy, Domu o Zielonych
Progach, Bez Jacka, Grzmiącej Półlitrówki,
Olka Grotowskiego. W niedzielę koncert laure-
atów oraz Orkiestry p.w. św. Mikołaja.
4 17-19.03 Rajd na Powitanie Wiosny połą-
czony z wieczorem poezji Jana Sztaudyngera
w Lachowicach. Na trzech trasach rajdowych
pojawiło się ok. 20 osób – tak mała ilość mogła
być spowodowana iście zimowymi i niezbyt
łatwymi warunkami jakie obecnie panują w
górach. Natomiast wieczorna impreza w chatce
zgromadziła w sumie ok. 60 osób i wg zeznań
uczestników była bardzo udana. Prócz fraszek
Sztaudyngera prezentowane były małe formy
innych poetów, grafiki Mai Berezowskiej oraz
próbowano też realizować twórczość własną
uczestników (której próbki poniżej).

TO BÊDZIE
¯ 8-9.04 szkolenie ratownicze w chatce w
Lachowicach z mozliwością uzyskania certyfi-
katu AHA – szczegóły u Kuby Architekta.
¯ 21-23.04 Rajd POLUŚ organizowany
wspólnie z SKPB Katowice z zakończeniem w
bacówce na Rycerzowej.
¯ 12-14.05 Rajd Filmowy organizowany
przez Ewelinę Woźniak i Michała Łypa.
¯ 19-21.05 Weekend Remontowy w Lacho-
wicach .
¯ 26-28.05 Beskid Makowski.
¯ 10-11.06 Podsumowanie Półrocza.

Ta fotografia obok to fragment mojego podejścia na Błotny - widać wyraźnie, gdzie jestem,
prawda? Aaaa, sekundę, to ja się może najpierw
przedstawię.

Jestem nowym pH i to pełnej krwi – moimi
rodzicami są Tusia i Żyraf. Mam już prawie 7
tygodni i prawie 2 cm wzrostu! Udało mi się spo-
ro zwiedzić jak na mój młody wiek – na początek
oczywiście Chatkę na Adamach, potem sło-
neczną nawet o tej porze roku Italię. Mam już za
sobą lot samolotem nad chmurami, rejs statkiem
po morzu, łapanie „stopa”… Ach, czego ci moi
rodziciele nie zrobią, żeby ich pociecha od po-
czątku (-ęcia) żyła kolorowo!

Ostatnio dane mi było uczestniczyć w waż-
nym kołowym wydarzeniu, jakim bez wątpienia
jest Blachowanie. Mama zabrała mnie nawet do
ogniska! Niestety, zagroziła, że to ostatni raz…
Jeżeli zechcę to powtórzyć, trzeba się będzie
zmobilizować i dojść na własnych nogach – i to
podobno „po świecach”! Ale na to jeszcze rodzi-
ce chcąc nie chcąc chwilę poczekają.

Póki co pozostaje mi tylko powiedzieć za-
cnym Harnasiom: do zobaczenia w październiku!

NOWE pH SAMO O SOBIE cz. 1 (?)

KILKA FAKTÓW DOTYCZACYCH
RADKA CZ I.
k - Dlaczego Chuck Norris nazywa się "Chuck Norris"?

- Bo "Radeck" było już zajęte.

k Większość niedźwiedzich wędrówek po Karpatach
była spowodowana pogłoskami o pojawieniu się Radka w
okolicy.

k Radek skonstruował globus Beskidu Małego.

k Radek jest lepszy od Siuduta. Potrafi wyciąć 20 hektarów lasu piłą spalinową w 30 sekund.
Bez jej włączania.

k Radek wygrał kiedyś ekstremalny triathlon z fortepianem przywiązanym do pleców. Kiedy
Radek odbierał nagrodę, przyznał, że po prostu przenosił swój fortepian i nie wiedział, że jest
jakiś wyścig.

k Uczestnik rajdu Jan Kowalski z Rybnika uszkodził cieszyniankę wiosenną, po czym zwyzy-
wał niskiego, niepozornego, lekko zarośniętego okularnika, który łagodnie zwrócił mu uwagę, że to
roślina objęta w Polsce ochroną. Jerzy Siodłak, Naczelnik Grupy Beskidzkiej, relacjonował repor-
terowi TVN 24: "Nasi goprowcy mieli dużo roboty  z uwolnieniem tego faceta nabitego na czeski
słupek graniczny".

k Radek potrafi zagrać w bierki rozgotowanym spaghetti.

k Jeśli szukasz informacji o Beskidzie Małym, korzystasz z Google. A Google pyta Radka.

k Krajoznawcy dzielą się na dwie grupy: na tych, którzy Łyskę, Barutkę i Gachowiznę zaliczają
do pasma Czeretników, oraz na tych, którzy dostaną kopniaka z półobrotu.

k Radek jako jedyny potrafi powiedzieć "drzwi" w liczbie pojedynczej.

k Kiedyś groźny niedźwiedź brunatny spotkał Radka. Od tej pory zwierzak ów jest znany jako
Kubuś Puchatek.

k Radek potrafi wstać i zobaczyć jak siedzi.

k Lud Beskidu Małego opiewa w pieśniach dwie postaci: Radka i Andrzeja Matuszczyka.

k Praktyczny egzaminio u Radeczka to odrobinka milutkich pytanek i łatwiutki do przewidzenia
wyniczek.

k Czym Bogumił Hoff dla Wisły, czym Hugo Zapałowicz dla Babiej Góry, czym Tytus Chału-
biński dla Tatr - ba! – czym Maciej Siudut dla masywu Opuśnioka – tym jest Radek dla Beskidu
Małego.

k Tylko Radkowi wolno pić na Adamach alkohol i… tylko on ma tyle silnej woli, że ostentacyj-
nie się od tego powstrzymuje.

Radeck – strażnik Beskidu

Fraszki lachowickie
KONESER MACIEJ
Mówi dziewczę do Macieja:
W Tobie cała ma nadzieja!
Na to Maciej odpowiada:
W mym wieku już nie wypada!
Wprawdzie chęci nie ubywa,
Lecz powłoka się zużywa!

Lepiej skłamać swojej matce
Niż się napić piwa w chatce.

Lepiej setkę wypić z rana
Niż spać koło Kajetana.

***

***

,
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... cd str. 2

PRZECZEKAÆ ZIMÊ
Pomysł wyjazdu na południe zrodził się

spontanicznie – wiedzieliśmy, że od marca za-
czynam pracę, że do jesieni nie dostanę urlopu
– słowem, ostatnia szansa na dłuższą eskapa-
dę.

No i stało się – pewnego zimowego dnia
bilety lotnicze relacji Katowice Pyrzowice –
Roma Ciampino zostały zarezerwowane i 11
lutego w ciągu zaledwie 1,5 godziny przenieśli-
śmy się z zimnych, mglistych i wietrznych
Pyrzowic w inny świat. Rzym przywitał nas
słońcem, wszechobecną zielenią i ciepłem!
Rozkoszowaliśmy się zatem aurą, ale przede
wszystkim intensywnie zwiedzaliśmy (znale-
źliśmy w Rzymie nawet prawdziwe cha-
szcze!) i chłonęliśmy atmosferę Wiecznego
Miasta.

Nie sposób tu oczywiście katować Czytel-
nika detalicznym opisem każdego z niepospo-
litych rzymskich kościołów czy placów, ogra-
niczyć się trzeba do tych miejsc, które wywar-
ły na nas wrażenie najsilniejsze.

Do takich zakątków niewątpliwie należy
Watykan – maleńkie państwo bez słupków
granicznych czy szlabanów. Granica między
Rzymem, a Watykanem biegnie wzdłuż jednej
z ulic, nieodległej od Placu Św. Piotra z góru-
jącą nad nim Bazyliką. Potęgi tego kościoła nie
oddadzą żadne najbarwniejsze nawet opisy,
filmy czy zdjęcia – kolana uginają się same nie
tylko dla świętości miejsca, ale dla niezwykłe-
go kunsztu jego twórców. Jakże ludzkie ręce
mogły wyczarować te wielometrowe malowi-
dła, rzeźby i mozaiki od krypt (w których
odwiedziliśmy grób Jana Pawła II) aż po
szczyt kopuły (z której widok na miasto i
Apeniny w tle z niczym nie może się rów-
nać) ?? Wzruszające wrażenie robi wyekspo-
nowana miękkim światłem „Pieta” Michała
Anioła – nie tylko każdy detal ludzkiego ciała,
ale każda bolesna myśl Matki rozpaczającej
nad zmarłym Synem oddane zostały dłutem w
marmurze.

Warto wspomnieć, że Bazylika Św. Piotra
była przez wieki największym kościołem
świata – dopiero w drugiej połowie XX wieku
oddała palmę pierwszeństwa zbudowanej na

swoje podobieństwo świątyni na… Wybrzeżu Kości Słoniowej!
Nie zdążyliśmy zobaczyć ekspozycji w Muzeach Watykańskich, ale pół dnia przeznaczyli-

śmy na Kaplicę Sykstyńską i Stance Rafaela. Dynamiczne sceny z życia władców i świętych
malowane na ścianach i kilometrach stropów, alegoryczne obrazy ludzkich przymiotów (jakże
było nie wspomnieć Macieja przy spotkaniu ze „Skromnością” wyobrażoną jako młoda dziew-
czyna występująca topless? ), stare mapy Italii malowane na potężnych płótnach, wreszcie słyn-
ny „Sąd ostateczny” z tą jedną jedyną w rozszalałym tłumie duszyczką przejmująco patrzącą w
oczy widzowi…

Choć nie zaliczamy się do koneserów malarstwa i rzeźby, wyszliśmy z Watykanu autentycz-
nie przejęci. Potęga miejsca uświadamia człowiekowi jego małość i nikczemność, paradoksalnie
budząc niewysłowiony podziw dla tego dzieła rąk ludzkich…

Zupełnie innego rodzaju wrażenia czekały nas na terenie Forum Romanum, Palatynu czy
Koloseum.

W czasach licealnych przeżywałam etap fascynacji historią starożytną, nic więc dziwnego, że
wędrówka śladami Cezara podziałała na moją wyobraźnię. Spacerowaliśmy ulicą o jakże znamien-
nej nazwie „Via Nova” wśród najstarszych zachowanych pozostałości cesarstwa rzymskiego –
wśród budowli, które – choć niszczone nawet przez sobie współczesnych – wygrały z czasem.
Podobne emocje budziła włóczęga po jednym z siedmiu rzymskich wzgórz – Palatynie. Mieściły
się tam pyszne rezydencje najzamożniejszych Rzymian – od nazwy tego właśnie miejsca pocho-
dzi podobno słowo „palazzo” – pałac. Uroku romantycznym ruinom dodaje mnóstwo zieleni, gaje
pomarańczowe pełne – nawet o tej porze roku – owoców, kwitnące krzewy.

Jeden z najsłynniejszych, zdaniem wielu, zabytków świata – Koloseum (zbudowany zresztą
za pieniądze podbitych w latach 70 n.e. Żydów i rękami żydowskich niewolników) – kryje w
sobie ponurą historię najpodlejszych ludzkich instynktów i niehumanitarnych zabaw, wnętrze
mocno zdewastowane robi wrażenie znacznie mniejsze, niż bryła widziana z zewnątrz. A już nocą
stare mury podświetlone malowniczo ciepłym światłem są widokiem iście bajkowym. Nawet
asymetrie i ubytki muru spowodowane nie tylko bezlitosnym zębem czasu, ale przede wszystkim
zwykłymi grabieżami (kamienie z Koloseum przez wieki wykorzystywano do budowy wielu
kościołów i innych ważnych rzymskich budowli) – dodają tylko kolosowi wdzięku.

Nocne iluminacje zresztą nie tylko w starożytnej części miasta dają przepiękne efekty –
nietrudno zgadnąć, że malownicza jest gra światła i wody w niezliczonych rzymskich fontannach
z najsłynniejszą Fontanna di Trevi na czele czy na placach takich jak Campo de'Fiori ze smutnym
pomnikiem straconego tu Giordano Bruno i … mnóstwem kwiatów.

Jeden dzień w czasie naszych „rzymskich wakacji” obudził się mglisty i deszczowy, to nas
jednak nie zniechęciło i przepadliśmy w krętych, wąskich i pozbawionych właściwej stolicy
komercji uliczkach Zatybrza. Dzielnica znajdująca się, jak nazwa wskazuje, na drugim brzegu
Tybru ma atmosferę zgoła inną niż szczelnie wypełnione wielojęzycznym tłumem serce Rzymu.
Maleńkie knajpki we wdzięcznych uliczkach, wysokie mury oplecione bluszczem, a o zmierzchu
ciepłe, niezbyt jasne światła stylowych latarni – wszystko to przenosi w rzeczywistość odmienną
od turystycznego zgiełku.

Deszcz stał się nawet naszym sprzymierzeńcem – oto mogliśmy zobaczyć, jak potoki wody
leją się do wnętrza Panteonu – świątyni niegdyś pogańskiej, obecnie chrześcijańskiej, która prócz
swych harmonijnych proporcji charakteryzuje się obecnością tzw. oculusa, czyli po prostu…
okrągłej dziury w szczycie kopuły!

Rzym to podróż w czasie, miejsce gdzie wszystko się zaczęło – dla jednych ważne będą
zalążki kultury, naszego języka czy alfabetu, dla innych burzliwe początki chrześcijańskiej wiary
– zawsze jednak to podróż do źródeł, dlatego może wrażenie jest tak niezatarte…

Po ośmiu dniach spędzonych w stolicy Włoch pojechaliśmy na południe – celem naszym był
Neapol, jednak zrobiliśmy sobie przerwę w podróży, wysiadając na małej stacji w Cassino. Z
centrum tego miłego, spokojnego miasteczka doszliśmy z pomocą mapy do miejsca, w którym
rozpoczyna się 8-kilometrowa pokrętna asfaltowa droga na Monte Cassino. Ponieśliśmy więc
nasze 20-kilogramowe plecaki w górę jezdnej drogi. Mieliśmy szczęście – udało nam się złapać
„stopa”. Miła Włoszka w średnim wieku w odróżnieniu od większości swych rodaków mówiła
nieźle po angielsku – wspominała coś o zimie i chłodzie patrząc z wyraźnym zdumieniem na nasze
letnie stroje. Taaaa, zima… Temperatura tego dnia przekroczyła 20 stopni!!

Zwiedziliśmy jasne, emanujące ciszą i niezmąconym spokojem wnętrza opactwa i wymowny
w swej prostocie polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino.

Schodziliśmy ze szczytu pieszo, pokonując heroicznie kolejne serpentyny i rozkoszując się
rozległymi panoramami: wokół były góry, góry i góry! Jednak jako piesi z plecakami wśród
turystów zmotoryzowanych i niezależnie od wieku wyposażonych w walizki stanowiliśmy taką
osobliwość, że w pewnej chwili zatrzymał się przy nas radiowóz i zaniepokojony policjant
zapytał: „Wszystko w porządku? Nie potrzebujecie pomocy?” Doceniliśmy troskę władzy, ale
pomoc jako żywo nie była nam potrzebna. Wieczorem tego samego dnia byliśmy w Neapolu.

To miasto położone ponad 200km na południe od Rzymu nad Zatoką Neapolitańską zrobiło
na nas przygnębiające wrażenie. Wszechobecny brud, wilgoć i dziwny odór w wąziutkich ulicz-
kach, niemal 2 mln ludzi stłoczone niemiłosiernie na małej przestrzeni i nieustający hałas na
ulicach, na których nikt nie przestrzega żadnych przepisów (łącznie z takimi wybrykami, jak
parkowanie naprawdę na środku jezdni gdy na szczelnie zapełnionych chodnikach brakło miej-
sca)… Jednak warto było pomieszkać w owym dziwnym miejscu, choćby tylko po to, by odwie-
dzić zasypane niemal 2000 lat temu przez pył rozwścieczonego Wezuwiusza Pompeje.
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TO BY£O
4 slajdowisko „Szlakiem i Bezdrożem” pt:
„Hiszpania – poza szlakiem”. Pokaz prowa-
dzony przez Andrzeja Wandrasza zgromadził
blisko 30 osób.
4 8-9.04 W szkoleniu ratowniczym w Lacho-
wicach uczestniczylo 18 osób, w tym 7 prze-
wodników, 7 kursantów i 4 osoby towarzy-
szące. Szkolenie poprowadzone było na wyso-
kim poziomie, a najważniejsze, że z możliwo-
ścią poćwiczenia na fantomach.
Dowiedzieliśmy się o nowych zasadach postę-
powania podczas udzielania pierwszej pomo-
cy, wypracowanych i wprowadzonych przez
Międzynarodową Radę Resuscytacyjną.
Instruktorzy pokazali nam półautomatyczny
defiblyrator, jeden z takich jakie Fundacja
WOŚP już od jakiegoś czasu rozdaje różnym
organizacjom oraz muzeom, umieszcza je rów-
nież na stacjach benzynowych. Należy żało-
wać, że w imprezie nie uczestniczyło więcej
osób.

Kuba Wypchałowski
4 21-23.04 Rajd Studencki PolUŚ z zakoń-
czeniem na Rycerzowej. Odbyły się 3 trasy, a
na mecie zgromadziło się w sumie 28 osób.
Atrakcją wieczoru był pokaz slajdów z wypra-
wy na Aconcaguę, w której uczestniczyła na-
sza ex-kursantka.
W tym samym czasie kurs odbył imprezę na
orientację przygotowaną przez Zbyszka So-
chę na Pietraszonce.

Miasto zachowane niemal w
całości, miasto żywe i ludne, porto-
we miasto w potężnym cesarstwie
zniknęło na wieki z powierzchni
ziemi w feralny ranek 24 sierpnia
79 r.n.e. Prace wykopaliskowe
(rozpoczęte ponad 200 lat temu i
nadal nieukończone) odsłoniły uli-
ce i place, sklepy i restauracje, pie-
karnie i termy, bramy i teatry,
wszystko – od burdelu po świąty-
nie. Wszystko, czego bujnie żyjące
miasto do owego bujnego życia
mogło potrzebować. Wielkie ka-
mienie umożliwiające pieszym
przejście przez ulice, którymi pły-
nęły ścieki, koleiny po kołach nie-
zliczonych wozów, których turkot umilkł przed wiekami – nawet odlewy postaci, ofiar wybuchu,
które nie zdoławszy uciec zostały zakonserwowane pod pyłem, a potem odtworzone – jako
gipsowe odlewy – leżące, uciekające, osłaniające dłońmi głowę, usta, dziecko…

Wrażenie jest potężne, miasto zaś musiało być piękne – z morzem po jednej i górami po drugiej
stronie… Dzień nie wystarczył, by to niemałe miasto zwiedzić dokładnie w całości.

Naszym pożegnaniem z Italią był rejs na największą z wysp Zatoki Neapolitańskiej – malow-
niczą Ischię z bezludnymi teraz plażami pełnymi chropowatych wulkanicznych skał, otoczoną
wodami Morza Tyrreńskiego, z którego w dali wyłaniają się niemałe górskie masywy.

Wracaliśmy z Włoch samolotem, na który o mały figiel nie zdążylibyśmy z powodu opóźnie-
nia pociągu. Udało się jednak i nim wylądowaliśmy w przeraźliwie mroźnych Pyrzowicach (-2
stopnie, brr!), dane nam było zobaczyć zachód słońca… z góry. Lecąc nad chmurami patrzyliśmy,
jak purpurowe słońce oświetla „baranki”… od dołu. 30 godzin później zmierzaliśmy już w stro-
nę… Błatniej.

Justyna „Tusia” Kostempska

TO BÊDZIE

KILKA FAKTÓW DOTYCZACYCH RADKA CZ II
k W porównaniu z Radkiem, Tony Halik to zaśniedziały domator.
k Radek jest taki ekstremalny, że na Słowacji wytrzymuje nawet do trzech godzin (= 180 minut!)
bez gospody z haluszkami i vineą.
k Radek jest tak charyzmatycznym artystą estradowym, że gdyby ułożyć jeden na drugim
wszystkie biustonosze rzucone mu przez fanki podczas jego autorskich recitali, to powstałaby
góra o wysokości Czeretnika.
k Górale Terenu Uprawnień treść swoich podań i legend uzgadniają najpierw z Radkiem.
k Radek tak dobrze mówi w esperanto, że od razu dostał tam honorowe obywatelstwo i pa-
szport dyplomatyczny. Bez czekania pod ich ambasadą.
k Radek jest Szarą Eminencją opozycyjnego przewodnictwa IV. Rzeczypospolitej.
k Wkurzony Radek potrafi tak ryknąć, że Nowy ze swoim głosem to przy nim Krystyna Loska.
k Ciągle zadziwiająco wiele osób nie wie, że "LPR" to skrót od "Ligi Przyjaciół Radka".
k Radek jest taki hardkorowy, że wyznakował zielony szlak z Huciska na Adamy.
k Radek ma taką siłę perswazji, że przekonałby Żyrafa do zjedzenia pulpy ze wspólnego gara.
k 1 % swojej przewodnickiej wiedzy Radek zdobył w terenie. 9 % wyczytał w książkach.
Reszta, czyli 90 % jego wiedzy pochodzi wyłącznie z introspekcji.
k Radek jest niewidzialny dla radarów.
k Radek jest takim skandalistą, że Emil Zegadłowicz to przy nim Ojciec Dyrektor.

¯ 12-14.05 Rajd Filmowy. SKPG Harnasie i
Stowarzyszenie "Mozaika" zapraszają na Rajd
Górski „Czarny Kot, Biały Kot”.
Na mecie w Soblówce – warsztaty z ceramiki,
filmu, malarstwa, masażu, batiki. Koszt udzia-
łu – 40 zł. Dodatkowe informacje i zapisy:
Ewelina Woźniak i Michał Łyp.
skitel@interia.pl, goreczki1@wp.pl
¯ 16 maja odbędzie sie szkolenie BgPN w sie-
dzibie koła. Początek o godz. 17. Osoby
przedłużające licencje powinny przynieść legi-
tymacje.
¯ 19-21.05 Weekend Remontowy w Lacho-
wicach. Po pracy niespodzianka muzyczna.
¯ 24 i 31.05 Turniej wiedzy o górach dla gim-
nazjów i szkół średnich.
¯ 25.05 slajdowisko Szlakiem i Bezdrożem:
TROPAMI INKÓW czyli Tour the South
America.
¯ 26-28.05 XXII Beskid Makowski:
piątek - dojazd do Myślenic, biwak pod Dali-
nem lub Plebańską Górą.
sobota - Barnasiówka - Pisana (Diabli Kamień)
- Jasienica - Trzebuńska Góra - przeł. Dział. -
Koskowa G. - polany przy nieb. szlaku na pd.
stokach Koskowej.
niedziela - Kozłowa Góra - Kamienna - Ma-
ków Podhalański.
¯ 30.05 Majówka kołowa w Parku Etnogra-
ficznym w Chorzowie.
¯ 3-4.06 Impreza Muzyczna u Żab.
¯ 10-11.06 Podsumowanie Półrocza.
¯ Jest już opracowana oferta AKCJI LATO.
Szczegółowe informacje na stronie interneto-
wej i plakatach.

HARNASIE NA MAJÓWCE
n W długi, majowy weekend Redakcja z żoną i z grupą Mamutów (Jelon, MSiudut, Jola W., Ala i

Janusz Mroczek, Żaba z Agatką) wędrowała po Górach Strażowskich.
n Kurs z Tusią i Żyrafem zwiedzał wsch. Słowację i Bieszczady.
n Belfegor z Buźką, Maestrem i byłymi kursantami działali w Tatrach Słowackich.
n Kura z żoną zwiedzali Choczańskie, Orawę i W.Fatrę z bazy w Luczkach.
n Jasiu Kowalik z rodziną spędzili majówkę w Świętym Antonim pod Bańską Szczawnicą. Zwie-

dzili m.in. skansen górniczy, muzea, Kalwarię, okolice Poczuwadlańskiego Tajchu, kąpali się w
Szklanych Cieplicach. Po drodze obejrzeli też Cziczmany i  zamek w Bojnicach.

n Jeże, Gomolowie i Machulicze byli w Kotli-
nie Kłodzkiej, w Lasówce. Zwiedzili m.in.
muzeum zabawek w Kudowie, zamek w
Książu, kopalnię uranu, Międzygórze.

n Łysy z Kotletem wykonywali ostatnie szu-
sy na Babiej, a Przemek P. na Pilsku.

Zespół redakcyjny Harnasia 18 (Cieć, GC310,
Radeck) serdecznie zaprasza potencjalnych
autorów o przysyłanie artykułów do powsta-
jącego Harnasia 18.

,

Pompeje
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Maj 2006 rej Chacie, docelowym punkcie rajdu.
Po rejestracji w chatkowej recepcji,

rozdzieleniu apartamentów, skorzystaniu
z prysznica i zjedzeniu wykwintnego
obiadu – pysznego bigosu domowej ro-
boty (dla wegetarian i uczulonych przy-
gotowano makaron z serem), rozpoczęła
się najważniejsza część projektu – war-
sztaty artystyczne na świeżym powietrzu.
Początkowo największym powodzeniem
cieszyły się warsztaty z masażu, ponie-
waż długa wędrówka z plecakami dała się
plecom we znaki. A cóż może być milsze-
go po takim wysiłku, jak nie sprawne pa-
luszki rozluźniające obolałe ramiona?!

W trzech innych miejscach odbywały
się warsztaty z malarstwa, ceramiki i fo-
tografii cyfrowej. Pod czujnym okiem
profesjonalistów uczestnicy zdobywali
praktyczne informacje, w jaki sposób
zrobić, a następnie obrobić zdjęcie, jak
wypełnić przestrzeń białej kartki, by po-
wstało dzieło plastyczne oraz jak z nie-
ciekawej na pierwszy rzut oka gliny ule-
pić kształtną i oryginalną ozdobę.

Po krótkiej przerwie na kolację roz-
poczęły się zajęcia filmowe, poprzedzone
zabawnym wykładem na temat absurdal-
nego humoru w twórczości Emila Kustu-
ricy na przykładzie filmu „Czarny kot,
biały kot”. Kulminacyjnym punktem so-
botniej nocy było ognisko w blasku księ-
życa, ze śpiewem, gitarami, bębnami i
kiełbaskami.

W niedzielne przedpołudnie powtór-
nie odbyły się warsztaty, które pomogły
utrwalić umiejętności zdobyte poprze-
dniego dnia. Dodatkową atrakcją były
warsztaty muzyczne, na których królowa-
ły bębny, garnki, pokrywki i tarka. Trze-
ba przyznać, że powstała orkiestra wy-
borna i nad wyraz spontaniczna!!

Po obiedzie nadszedł czas rozstania i
powrotów do domu. Żegnały nas rozsło-
necznione góry, Stara Chata w Soblówce
z jej przemiłymi i bardzo gościnnymi go-
spodarzami – Wiolą i Darkiem oraz stado
wszystko-jedzących kóz. Tak zakończył
się rajd obfitujący w wiele ciekawych
zdarzeń, wzbogaconych warsztatami ar-
tystycznymi, które uświadomiły nam –
organizatorom – jak wielki potencjał
drzemie w ludziach. Stąd już kolejne po-
mysły na nowe rajdy, na nowe warsztaty i
projekty. Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział i za otwartość. Mamy
nadzieję, że spotkamy się ponownie za
rok, gdyż rajd górski będzie imprezą cy-
kliczną! Czekamy także na Wasze pomy-
sły i inspiracje. Drzwi Stowarzyszenia
„Mozaika” są dla Was zawsze otwarte!!

Asia Brzozowska – Stowarzyszenie
Mozaika

W rajdzie uczestniczyło 28 osób z
Krakowa, Katowic, Pszczyny, a na-
wet...Węgier i Niemiec, (w tym 14 orga-
nizatorów – 5 Harnasi: Ewelina Woźniak, Natalia Woźny i Gosia Skorupska, Kuba Szymański,
Michał Łyp, Agnieszka Matusiak - kursantka. Pozostali organizatorzy to członkowie Stowarzy-
szenia Mozaika z Krakowa).

Przybywają kolejni uczestnicy meldując się w
rajdowej recepcji.

Po przybyciu - posiłek przed chałupą w scenerii
zaaranżowanej w stylu filmów Kusturicy.

Warsztaty malarskie z powodu deszczu przeniosły
się pod okap chałupy.

W przedsionku trwają prace z ceramiki, które
prowadzi Agnieszka - z prawej, a uczestniczą

m.in. Dziobaki - Gosia i Natalia.

OD REDAKCJI
Ponieważ z pewnym opóźnieniem dotarły

do Redakcji teksty o minionych imprezach i
wydarzeniach, Redakcja postanowiła nadgonić
nieco zaległości i opublikować je w podwój-
nym numerze. Na publikację poczekać musi
jeszcze relacja Maćka Siuduta z chatkowej im-
prezy kulturalnej poświęconej Janowi Sztau-
dyngerowi oraz sprawozdanie z weekendu re-
montowego w Lachowicach. Wydaje się jed-
nak, iż nawet z pewnym opóźnieniem warto
utwalać i dokumentować tego typu zdarzenia i
wydarzenia. Jest to zresztą jednym z zadań
Mammuthusa.

Ponieważ Redakcja ostatnio nie zawsze
może osobiście uczestniczyć w kołowych im-
prezach, prosi wszystkich czujących w sobie
repoterskiego ducha o krótsze lub dłuższe rela-
cje z takich imprez i wyjazdów.

RAJD FILMOWY
Czarny kot, biały kot

Soblówka 12-14.05.2006
W dniach 12 – 14 maja odbył się rajd gór-

ski „Czarny kot, biały kot”, na którym każdy z
uczestników mógł na chwilę zapomnieć o
zgiełku wielkich miast i na łonie natury oddać
się sztuce. A okazji było niezmiernie dużo...
Sprzyjało temu miejsce naszego rajdu, czyli
Soblówka, maleńka wioska rozłożona u stóp
Beskidu Żywieckiego; i czas majowej sielanki;
i zachwyt nad darami wiosny; cisza gór oraz
radość, otwartość i pomysłowość wszystkich
zgromadzonych tam osób.

Zaczęło się prozaicznie, od zbiórki na ka-
towickim i krakowskim dworcu, gdzie opiekę
nad uczestnikami przejęli przewodnicy z
SKPG „Harnasie”. Wyznaczono trzy trasy,
które różniły się między sobą, ale żadnej nie
brakowało atrakcyjności, ani słońca!! Pierwsza
grupa miłośników beskidzkiej przygody ruszy-
ła na trasę już w piątkowe popołudnie, by  spę-
dzić noc na szlaku pod gwiazdami przychylne-
go, bo nie-deszczowego, nieba. Pozostałe dwie
grupy, rozpoczęły wędrówkę w sobotni pora-
nek. W czasie wspólnego marszu nastąpiła in-
tegracja, której skutki odczuwalne były pod-
czas spotkania wszystkich uczestników w Sta-
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QUADRATHLON  czyli pretekst do integracji
Rozsypały mi się plany na pierwszy weekend marca, a tu Piecz namawia, żeby jechać z nim na

Łabowską, reprezentować nasze Koło w bojach z innymi kołami. STUDENCKIMI! Jasne, że
proponuje tę rolę akurat mnie, bo studenci (rzeczywiści) dali ciała i z obiecującej obecność ekipy
nie pozostał nikt... Ano, mogę reprezentować, dzień krótki, a po ciemku spróbuję uchodzić za
studenta... Może nawet jakaś koleżanka z innego koła korzystnie się pomyli?...

Na razie startujemy po 2100 do Krakowa, zbierając po drodze do auta Przemka (student, a
jakże!, jakże doświadczony!), oraz katowickich ESKAPEBOLI w osobach Kuby i v-ce prezeski
Magdy. Śnieżyca trwa, kierujący autem Piecz rozmiękczany co rusz przez Kubę, żywi obawy o
nasz los w tych warunkach.

W Krakowie wizytujemy pewną studencką metę, gadamy, jemy, oglądamy jakieś absurdy w
kompie i układamy się do snu pokotem. Mija właśnie druga w nocy.

Sobotni poranek zastaje nas w aucie pędzącym do Bochni. Tu zgrabny skręt – po chwili zawi-
jamy do zaśnieżonego Nowego Wiśnicza. Oglądamy po wierzchu zamek, objeżdżamy dwukrotnie
spadzisty rynek, po czym syci krajoznawstwa pędzimy dalej.

Syci? –  a gdzież tam. Kuba z książką w garści plus Piecz  za kierownicą – oznacza zwiedzanie
wszystkiego, co po drodze, co w bok od trasy, niekiedy wyraźnie w bok... Ogólnie, to jedziemy w
kierunku Nowego Sącza, ale na trasie kościółki w Iwkowej, Łososinie Dolnej, Rajbrocie...

Wreszcie Nowy Sącz, szybkie zakupy jakichś drożdżówek i niebawem docieramy do Łabo-
wej. Piecz od dłuższego czasu pracował komórką, wymieniając informacje z ekipą krakusów.
Chodzi im o pomoc w wyniesieniu do schroniska żywności, a w związku z tym o precyzyjne
spotkanie się u podnóża. Parkujemy. Niebawem docierają krakowscy gospodarze imprezy i rze-
czone jedzonko, więc dopychamy plecaki i w drogę.

Ach, jaki płaski jest Beskid Sądecki od tej strony. Podążamy szeroką drogą leśną, co rusz
wpadając po pół uda w zwały wrednych śniegów. Widać, że poprzednicy nie byli szkoleni w
zakresie wydeptywania wygodnych  ścieżek... Piecz kombinuje, że tu bez trudu można by doko-
nać kolejnego aktu  „górskiego samochoddingu” i to bez łańcuchów i opon zimowych.

Łabowska jakaś taka inna. Mgły, mnóstwo śniegu rozjeżdżonego skuterami śnieżnymi. W
ogóle należy chyba zapomnieć, że kiedyś na beskidzkich polanach spotykało się dziewicze śniegi.
Teraz wszystko co możliwe, jest systematycznie rozjeżdżane przez panów goprowców (nie za-
wsze ratujących właśnie czyjeś życie) i radosnych tubyli, a nawet kolesi z dużych miast, co to góry
kochają inaczej: latem przy pomocy crossowych motocykli, zimą przy pomocy śnieżnych skute-
rów. Cóż... miłość, to nie pluszowy miś... Ale dziewiczość, jak widać, nadal w cenie....

W schronisku chłodno, ale atmosfera szybko robi się ciepła. Powitania z miłymi koleżankami-
przewodniczkami z krakowskiego SKPG, spotkania ze znajomymi... Recepcja rozlokowuje nas w
wieloosobowych pokojach, coś przekąszamy i udajemy się na obrady Rady Przewodnictwa Stu-
denckiego. Spora grupa ludzi z sześciu kół wymienia informacje, czyni ustalenia, porównuje aktu-
alną sytuację turystyki studenckiej w różnych ośrodkach akademickich. Jest co porównywać, bo
przyjechały reprezentacje Gdańska, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Katowic i Gliwic. Dodam,
że obrady prowadzi kompetentnie przewodniczący RPS-u. No, zgadnijcie, któż to taki? Ano, pre-
zes Piecz, jak się okazuje – postać znana i życzliwie traktowana nie tylko przez przewodniczki.
Ktoś nawet wspomniał o Pieczu jako członku udzielającym się w wielu ciałach. Widać, środowi-
sko dysponuje sprawnymi kanałami informacyjnymi.

Trochę przed zmrokiem rozpoczął się Quadrathlon. Organizatorzy podzielili wszystkich na
trzy obozy: krakowski (Kraków), śląski (Wrocław, Katowice, Gliwice) i resztę świata (Gdańsk,
Warszawa), które stanęły w szranki, wykazując się fizycznie i intelektualnie. Walczono na dwo-
rze, rzucając oszczepem czyli kijkiem narciarskim, przeciągając linę i biegając z 80-lirową beczką
po wodę. Ostatnia konkurencja odbywała się w ciemnościach, ale była jak najbardziej potrzebna
ze względu na awarię bieżącej wody w schronisku. Po niej wszyscy przenieśli się do obszernej
schroniskowej jadalni, gdzie organizatorzy serwowali tłumowi coś pośredniego między bigosem,
a kapuśniakiem. Posileni zawodnicy podjęli dalsze potyczki, tym razem bardziej sprawnościowe
niż siłowe. W półmroku jadalni rzucano surowym jajkiem, stopniowo powiększając dystans po-
między rzucającym i łapiącym, jedzono coś w rodzaju pulpy z talerza, ale bez użycia rąk, wreszcie
dojono się parami, za wymię mając gumową rękawiczkę komisyjnie dziurawioną. Muszę przyznać
nieskromnie, że śląski team okazał się nad wyraz sprawny. Co prawda przegraliśmy w siłowym
bieganiu po wodę, ale rzucanie jajkiem i jedzenie pulpy wygraliśmy bezwzględnie. Osobiście
rzucałem do Magdy, Magda do mnie, a dystans powoli zbliżał się do równego przekątnej jadalni.
Rzut niszczący sięgnął okna...

Zwyciężyliśmy również w pożeraniu pulpy. Reprezentantka Magda jadła jak najprawdziwszy
wygłodzony Azor, pozostawiając w tyle zatkanych i krztuszących się konkurentów. Polegliśmy w
dojeniu. Może dlatego, że organizatorzy nie wyjaśniając, na czym będzie polegała konkurencja,
kazali wystąpić dwóm osobom z każdego zespołu. Śląsk wytypował Piecza i Krzyśka. Organizato-
rzy zarządzili: ładniejsza osoba z każdej dwójki idzie na stronę po informacje. Nasi uznali, że
ładniejszy jest Krzysiek (ok. 195 cm wzrostu). Po chwili ci ładniejsi wkroczyli na jadalnię z wy-
pełnionymi mlekiem gumowymi rękawiczkami majtającymi się u pasa. Dojony przyjmował pozy-
cję „na czworaka”, a dojący manipulując pod dojonym, doił ile wlezie. Jedna reprezentacja wysta-
wiła parę mieszaną, im szło całkiem sprawnie, a koleżanka miała nawet błogą minę (jak myślicie:
była dojona czy dojąca?...) Doping i niesłabnący aplauz tłumu adresowany był jednak do pozosta-
łych dwójek, które wykonywały udój w składach czysto męskich. To trzeba było zobaczyć!

I ostatnia konkurencja Quadrathlonowa, zdecydowanie intelektualna. Wyświetlano satelitarne
zdjęcia Karpat, z zaznaczonym jakimś obiektem topograficznym, szczytem, rzeką, obiektem go-
spodarczym, a ekipy miały po cichu rozpoznawać i notować. Wykosiliśmy konkurentów, osta-

tecznie wygrywając cały Quadrathlon. Puchar
poszedł na początek w ręce Wrocławian,
którzy dzielnie walczyli, choć w rozpoznawa-
niu zdjęć Karpat byli mało przydatni.

Nie wszyscy dali się wygonić powtórnie na
dwór na pieczenie kiełbasek, ale samo ognisko
było sympatyczne i okropnie dymiące. Wre-
szcie na dobre można było powrócić do schro-
niska.

Integracja międzykołowa postępowała sto-
pniowo, boje podgrzały atmosferę, a utrzyma-
na w żartobliwym i autoironicznym tonie mul-
timedialna prezentacja krakowskiego SKPG
wprowadziła doskonałą atmosferę i chęć zaba-
wy. Ławki ustawiono w krąg wokół kilku
świec imitujących ognisko, dziewczyny rozno-
siły smakołyki, zadźwięczały gitary. Wszyscy
ochoczo zaczęli śpiewać, jak na najprawdziw-
szym studenckim rajdzie. Nie będę ukrywał, że
ożywieniu sprzyjały również płyny, konsumo-
wane systemem jak najbardziej góralskim, z
wykorzystaniem klasycznego dialogu:
- gaździno, widze wos bez to śkło
- dyć i jo nie ślepa

Od razu widać było, że studenckim prze-
wodnikom etnografia nie jest obca, rzekłbym
nawet  - jest w niektórych aspektach nad wyraz
bliska. Ochocze ćwiczenie ludowego dialogu
nadało tempo imprezie, po niejakim czasie
piosenki „Domu o zielonych progach” i
„SDM-u” straciły na czystości brzmienia, a
szum tła dźwiękowego i integracyjne rozmowy
międzykołowe przybrały na sile. Uznałem, że
najwyższy czas sprawdzić, jak wygląda noc
poza schroniskiem, tym bardziej, że ostatnia
porcja integracyjnego płynu pita ze zdobycz-
nego pucharu swą białością i mało szlachet-
nym aromatem wstrząsnęła mną do głębi.
Trop, jaki zostawiałem na świeżo spadłym
śniegu, unaocznił mi konieczność odpoczynku
w śpiworze...

Niedzielny poranek był ciężki dla tych,
którzy się nie wyspali. Ekipa krakowskich
organizatorów przygotowała sterty kanapek na
wspólne śniadanie, więc jedzono, rozmawia-
jąc, planując wspólne wyjazdy, wakacyjne
obozy, jesienne obchody 100-lecia turystyki
akademickiej, wymieniając się kołowymi na-
lepkami. Rozdaliśmy ludziom trochę nalepek
harnasiowych i chatkowych, zapraszając do
Lachowic na imprezy i weekendy remontowe.

A potem już tylko powrót. Zejście do Ła-
bowej, jazda autem przez Beskid Wyspowy z
oglądaniem całego szeregu kościółków (naj-
częściej tylko z wierzchu), spacer na Diabelski
Kamień w masywie Cietnia niedaleko Szczy-
rzyca, spacer na zamek w Dobczycach. Nie-
spodziewanie zrobiło się późno, a ponieważ
miejsce Przemka zajął w aucie Krzysiek z
Wrocławia, którego chcieliśmy dostarczyć do
pociągu w Gliwicach, Piecz nacisnął na gaz.
Tym samym okazało się, że Beskid Wyspowy
znajduje się niecałe 2 godz. jazdy  od Gliwic...

Dziwny to był weekend, ale niech żałują
nieobecni. Atmosfera miała smak prawdziwie
studencko-turystyczny,  widać było, że w in-
nych kołach jest rzesza bratnich, przewodnic-
kich dusz. Chciałoby się rzec: przewodnicy
wszystkich kół – łączcie się!  Z przewodnicz-
kami również...

Maciek  Siudut
marzec 2006.



BESKID MAKOWSKI 2006
Tak to jakoś bywa, że co roku Beskid Ma-

kowski jest nieco inny. Tym razem mieliśmy wę-
drować z Myślenic przez pasmo Barnasiówki, a
potem w poprzek pasma Babicy i Koskowej, na
jej południowe stoki. W wyniku różnych uwa-
runkowań, w tym zbieżności terminu wyjazdu z
wizytą Papieża w Krakowie, Wadowicach i Kal-
warii Makowski przerodził się w zlot gwiaździ-
sty. Redakcja z rodziną, która jako jedyna podą-
żała w piątkowy wieczór w kierunku Myślenic zatrzymała się jednak w krakowskiej siedzibie
Świstaka wraz z Jelonem i jej Maćkiem. W sobotni ranek obstawioną policjantami zakopianką,
podjechaliśmy do Jasienicy – pomijając tym samym początkowy fragment trasy.  Dalej podążali-
śmy już zgodnie z planem w kierunku Trzebuńskiej Góry. Pogoda była w kratkę, ale w sumie nie
padało.

Na miejsce biwaku – czyli przełęcz za Koskową Górą dotarliśmy dość wcześnie bo ok. 17:00.
Niedługo potem zaczęli docierać inni uczestnicy – z południa od strony Jordanowa dotarli Nowy,
Radek, Jola W. i Żyrafy, pod samą przełęcz dojechał swym pojazdem „sułtan samochodingu”
Pieczu, a Żaby zajechały swym samurajem na samą metę. Na rowerach dotarli Marek Ś. ze swoim
uczniem oraz Świstak. Najpóźniej zjawiła się ok. 20 osobowa grupa kursantów, która pod wodzą
MSiuduta realizowała mikrobusówkę geologiczną zakończoną pieszą trasą z Makowa przez Ko-
skową. Na przełęczy zaroiło się od namiotów, a przy ognisku trwało bez ustanku przygotowywa-
nie kolejnych kociołków pieczonek. Wkrótce zabrzmiały też piosenki inicjowane na zmianę przez
starsze i młodse pokolenie  (Grzesiu – naczelny gitarzysta kursu). Ponieważ Redakcja nie była
przygotowana na tak liczną frekwencję (38 osób) więc tym razem zrezygnowała z konkursów i
poprzestała na rozdaniu znaczków rajdowych, (których zresztą też zabrakło) połączonym z przed-
stawianiem się uczestników wyjazdu. Śpiewanie trwało do 3 czy 4 nad ranem. A w niedzielę w
podgrupach udaliśmy się do Kojszówki oraz Makowa przez Kozłową i Kamienną Górę.

Uczestnicy: Redakcja z rodziną (3), Jelon z Maćkiem, Świstak, Pieczu i Bystry, Radek, Nowy,
Jola W., Tusia, Żyraf, Lena, Marek Ś. + 1, Maciej S., Żaba i Waldek (razem 19)+ kurs (19)osób.

Redakcja

PAKIECIK
Jako zwycięzca KONKURSU TELEHARNASIA w kategorii V: „Mr Hardkor 2006” (pisow-

nia oryginalna!), odbywającego się podczas ostatniego blachowania na Błatniej, zostałem nagro-
dzony m. in. tajemniczym pakiecikiem z przeźroczystej folii polietylenowej o wymiarach wewnę-
trznych 160 mm x 93 mm. W związku z licznymi zapytaniami pt. Koleżanek i Kolegów śpieszę
poinformować, że pakiecik zawierał:
1. cukierek „karmelki o smaku owocowym” (1 szt.), skład: cukier, syrop skrobiowy, kwas cytry-
nowy, sztucznie aromatyzowane, sztucznie barwione, opakowanie: papierek woskowany, produ-
cent: przeds. „Odra” Opole,
2. guma do żucia „Planet” (1 szt.), skład: baza gumowa, syrop skrobiowy, cukier, aromat ident. z
natur., barwnik spożywczy (E 171), wosk pszczeli (E 901-903), gliceryna, opakowanie: papier
woskowany i folia alu, producent: przeds. „Karmel” Panki, ul. Górnicza,
3. ekstrakt kawy naturalnej PN-V-74018-EKN (2 szt.), skład: 100% kawy naturalnej, zawartość:
2 g, opakowanie: saszetka z folii metalizowanej, zgrzana hermetycznie, producent: MOKATE Sp.
z o.o, Żory, ul. Strażacka,
4. cukier biały kryształ (1 szt.), skład: cukier 100%, zawartość 2 g, producent nieznany,
5. serwetka papierowa biała (do ust), (3 szt.) wymiary: 142 mm x 142 mm, producent nieznany,
6. zapałki w karnecie (1 szt.), zawartość 20 zapałek na podłożu z czarnej tektury, zacierka, pro-
ducent nieznany,
7. papier toaletowy popularny szary (1 szt.), szer. 90 mm, odcinek długości 50 cm, producent
nieznany,
8. woreczek z cienkiej przeźroczystej folii polietylenowej (1 szt.), wymiary: 145 mm x 265 mm,
producent nieznany,

W kręgach osób zbliżonych do laureata pakiecik wzbudził wiele emocji i wywołał żarliwą
dyskusję. Rozważano nie tyle samą zawartość pakieciku, co wzajemne zależności i powiązania
pomiędzy składnikami (kawa- cukier, druga kawa-cukierek?, etc.). Próbowano ułożyć wszystkie
składniki pakieciku w logiczny ciąg konsumpcyjny, ale spowodowało to tylko pojawienie się ko-
lejnych pytań bez jednoznacznej odpowiedzi. Odkryto wtedy pozamaterialne oddziaływanie pa-
kieciku na osobowość posiadacza i użytkownika jego zawartości. Sformułowano nawet tezę, że
użytkownik mało odporny może popaść w zgubną frustrację, jeśli wzorem wyżej opisanego gre-
mium podejmie zbyt analityczne dociekania.

Niektórzy uznali za niedopatrzenie brak w pakieciku następujących rzeczy: papieros (1 szt.),
pastylka przeciwbólowa (2 szt.), banknot 50.- euro, (1 szt.), prezerwatywa (3 szt.), inni uważali,
że brakuje kilku wykałaczek, żyletki i scyzoryka. Wszyscy bez wyjątku orzekli, że w pakieciku
powinna się znaleźć minimalna porcja alkoholu 100 ml, najlepiej w dwóch porcjach po 50 ml.
Przedyskutowano możliwość zafoliowania tej substancji lub umieszczenia w ampułkach, bowiem
alkoholu w proszku nadal nikt nie produkuje. Prace nad rozwiązaniem tego problemem  trwają.
Opinia publiczna uważa, że sukces wart będzie Nobla...

Maciek S.

PAÑSTWOWY (z ostatniej chwili)
W piątek 9.06 przed godz. 800 ekipa Harna-

si w składzie RyśAnka, Świstak i niżej podpi-
sana, stawiła się w katowickim ośrodku egza-
minowania kierowców. Oprócz nas zdawały 4
osoby z SKPB oraz silna grupa z Bytomia (po-
nad 20 osób).

Po prezentacji komisji egzaminacyjnej,
której przewodniczył Marian Kunicki, słynny
gliwicki przewodnik tatrzański, autor licznych
opracowań dotyczących Tatr i Podtatrza,
współautor przewodników, rozpoczęliśmy
część pisemną. Test składał się z 30 pytań. Aby
zaliczyć pierwszą fazę egzaminu wystarczyło
odpowiedzieć poprawnie na 20 pytań. Kryte-
rium to spełnili wszyscy piszący.

Część ustna składała się z 3 pytań, jednego
obszernego, zawierającego liczne podpunkty
pytania z topografii (nazwy miejscowości,
szczytów, przełęczy; punkty wyjściowe lub
węzły szlaków; przebieg szlaku pomiędzy 2
punktami). Kolejne z pierwszej pomocy, a
ostatnie problemowe, np. ja miałam wyjaśnić
termin „koronkarstwo” i coś o nim opowie-
dzieć. Również podczas tej części nikt nie od-
padł.

W sobotę rano wyjechaliśmy autobusem na
wycieczkę objazdową przez teren uprawnień.
Egzamin rozpoczął się na parkingu w Cieszy-
nie. Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy i rozpo-
częliśmy zwiedzanie. Przeszliśmy przez
Wzgórze Zamkowe do rynku, a o 12 odjechali-
śmy w kierunku Bielska. W autokarze roz-
począł się test z „przewodnickiej gadki”.

W Bielsku już nie wysiadaliśmy tylko dol.
Straconki przez Przegibek wjechaliśmy w dol.
Soły. Doliną tą pojechaliśmy aż do Żywca,
zwiedziliśmy miasto i wspięliśmy się na Gro-
jec. Z kolejnych wierzchołków roztaczały się
piękne widoki.

Zeszliśmy do browaru – na „browara” i
wsiedliśmy do autobusu. Nocowaliśmy w pen-
sjonacie w Węgierskiej Górce: pokoje z łazien-
kami, obiadokolacja i śniadanie w cenie.

A w niedzielny poranek rozpoczęła się
mega-auokarówka. Najpierw podjechaliśmy
do fortu Wędrowiec, a stamtąd na przeł. u Po-
loka (super panoramka w wykonaniu RyśAn-
ki), dalej przez Jeleśnię do Żywca i dalej przez
Rybarzowice do Szczyrku i na Salmopol
(chwila oddechu).

Podczas wjazdu na przełęcz Świstak zau-
roczył wszystkich wspaniałym, obrazowym
porównaniem beskidzkich jaskiń tektonicz-
nych z rozsypanymi klockami LEGO.

Z przełęczy przez Malinkę pojechaliśmy
do Wisły Czarne, gdzie zawróciliśmy i w Oazie
skręciliśmy w lewo do Łabajowa. Stamtąd
skierowaliśmy się przez centrum do Ustronia i
na koniec do Brennej, gdzie po obiedzie, w
amfiteatrze nastąpiło ogłoszenie wyników.

Z całej grupy oblały tylko 3 osoby.
Anna „Juzia” Juzwa

PS: Jeśli wśród czytelników jest ktoś kto
się boi tego egzaminu, to zapewniam, że po
zdobyciu naszej trójkątnej blachy zdanie pań-
stwowego, to czysta formalność.

PS2: Oczywiście wielu Harnasiom z Rad-
kiem na czele należą się podziękowania, a sły-
nącej z surowości komisji październikowej w
osobach Żaby, Macieja, Kajetana, Kaśki i tow.
Prezesa słowa uznania.



TO BY£O
4 16.05 na zebraniu odbyło się szkolenie na
licencję Babiogórskiego Parku Narodowego
przeprowadzone przez pracowników Parku.
4 12-14.05 Odbył się opisywany szerzej w
oddzielnym artykule Rajd Filmowy organizo-
wany już po raz drugi m.in. przez Ewelinę
Woźniak i Michała Łypa.
4 19-21.05 kolejny, tradycyjny już ChatWe-
ekRem zgromadził ponad 20 osób. Po pracy
nie zabrakło  śpiewania uatrakcyjnionego
przez Sylwka Szwedę – lidera grupy „U Pana
Boga za piecem”. Obszerna relacja wkrótce.
4 26-28.05 XXII Beskid Makowski.
4 30.05 Majówka kołowa, która miała się
odbyć w chorzowskim skansenie, została prze-
niesiona do Skansenu Górniczego „Królowa
Luiza” w Zabrzu. Po zwiedzaniu podziemi, jak
to po szychcie grupa Harnasi udała się na piwo
do piwniczki przy Placu Krakowskim.
4 31.05 W finale XII-go Turnieju Wiedzy o
Górach wzięło udział 12 drużyn z gimnazjów i
liceów. Prócz Radka w przeprowadzeniu tur-
nieju brali udział Tusia i Żyraf, Magda Biała,
Dziobak, Piecz, Kuba Architekt.
4 2-4.06 Impreza muzyczna u Żab – tym ra-
zem pod kryptonimem RUCH czyli Rozśpie-
wane Układanie Chodniczka zgromadziła ok.
20 osób (Żaba, Waldek, Hipa, Pieczu, Prze-
mek P., Ola G., Kuba Pasieka i kursantka Kry-
cha,Grzesiu Machura z Kasią i Krzysiem, Ra-
dek, Tusia i Żyraf, Paskuda, kruczek, Grześ-
kursant, MSiudut i KSiudut).
4 Żyraf zaprezentował czytelnikom listy dys-
kusyjnej nowość w postaci elektronicznego al-
bumu fotograficznego z imprezy u Żab wraz z
krótkimi komentarzami. Autor planuje konty-
nuować podjęte dzieło, które ma stanowić fo-
tograficzną kronikę Kołowych wydarzeń i za-
prasza do współpracy fotografujących.

TO BÊDZIE
¯ Przed nami kolejny długi weekend, który
każdy planuje raczej indywidualnie. Wkrótce
natomiast wakacje. Koło przygotowało w tym
roku wraz z Salonem Turystyki Aktywnej
PTTK „Wierchy” z Krakowa Akcję Letnią
obejmującą 14 obozów w górach Polski, Sło-
wacji, Ukrainy, Rumunii oraz obóz rowerowy i
kajakowy. Prowadzą w tym roku Paskuda, Ra-
dek, Lex, Jelon, Natalia, Nowszy, Marek Ś.,
Kuba Architekt.

Nowością są obozy przygodowo – rozryw-
kowe z wykorzystaniem miejscowych atrakcji
typu parki linowe i wodne oraz obozy stacjo-
narne w chatce w Lachowicach połączone z
warsztatami artystycznymi. Obecnie trwają za-
pisy oraz spotkania przedobozowe. Pełna in-
formacja o AL znajduje się na stronie kołowej.

KILKA FAKTÓW DOTYCZACYCH RADKA CZ III (i ostatnia)
k W żyłach Radka płynie stężony testosteron.
k Andrzej Matuszczyk nie przyznaje się do tego, lecz ma w swoim domu ołtarzyk z podobizną
Radka.
k Radek jest tak twardy, że je pulpę przyprawioną jednocześnie przez Siuduta, Belfegora i Świ-
staka.
k Radek nie jest narcyzem. On po prostu kocha piękno.
k „Radek – powinni tego zabronić!!!!”
k Gdy zamykasz lodówkę, to właśnie Radek gasi w niej światło.
k Radek potrafi być tak niesamowicie spokojny, że Jacek Ginter wygląda wtedy przy nim na
takiego narwańca jak Maciek Siudut.
k Radek potrafi otworzyć piwo w butelce okiem (na dodatek lewym!).
k Matka Natura, Ojciec Radek.
k Radek jest najbardziej obiecującym młodzieżowym działaczem PTTK.
k Jeśli jakiś grzbiet wydaje ci się idealnie połogi, to zawołaj Radka, a poznasz 15 nowych prze-
łęczy i 20 nieoznaczonych na mapie, zalesionych kulminacji. Do każdego z tych obiektów tereno-
wych otrzymasz po 3 używane przez autochtonów nazwy (w tym jedną prawidłową i dwie zupeł-
nie błędne).
k Radek tak żarliwie propaguje kulturę w górach, że spróbuj się przy nim brzydko odezwać na
szlaku, a od razu dostaniesz kopniaka z półobrotu.
k Radek zlokalizował źródła Kocierki o wiele wcześniej niż Jacek Pałkiewicz źródła Amazonki.
k Radek wie tak dużo, że w końcu zainteresuje się nim Zbigniew Wassermann.
k Zielony szlak Radka jest tak wymagający technicznie, że skonsternowany Belfegor wycofał
się na stację w Hucisku, bo nie znalazł dogodnych punktów asekuracyjnych. Dodajmy, że to było
przejście letnie.

Szanowna Redakcjo!
Domagam się wydrukowania poniższego tekstu bez jakichkolwiek ingerencji redakcyjnych i cen-
zorskich.

Z poważaniem – Maciej
Wrodzona skromność nie pozwoliła Redakcji napisać „od siebie” o wydarzeniu poprzedzają-

cym ostatnią zabawę sylwestrową w Chatce, gdyż dotyczyło ono osoby Najwyższego Redaktora
Mammuthusa Montanusa. Pragnę więc poinformować Lud Harnasiowy, że naszemu Jackowi wy-
darzyła się okrągła rocznica bytowania na tym najpiękniejszym  spośród światów, uczczona wła-
śnie w Chatce przez grono tamobecnych Harnasi, kursantów i pozostałe sylwestrowe gremium.

Ku zaskoczeniu nic nie podejrzewającego Jubilata, przebranego już w tym momencie w ma-
lowniczego hippisa (taka była konwencja zabawy sylwestrowej), piękne  dziewczyny złożyły Mu
u stóp pęki owoców południowych i butelkę zacnego płynu z wyższej półki. Dalej wręczono jedy-
ny na świecie kubek z portretem Jubilata (fotografia z któregoś Rajdu Makowskiego) i odpowie-
dnimi napisami  oraz jedyny na świecie egzemplarz plakatu z tymże portretem i treściami teksto-
wymi. W części artystycznej wykonano pieśni sławiące Najdostojniejszą Osobę, by na koniec
wręczyć symboliczny, a zarazem niezwykle użyteczny prezent w postaci 1400-gramowej ciupagi
marki Fiskars (podobną użytkujemy w Chatce od 2 lat).  Jedną z pieśni przytaczam poniżej. Melo-
dia ludowa...

Prziseł cas na Jacka, w śrybło zmienił głowe
Prziseł cas na Jacka, w śrybło zmienił głowe
Ale serce mu zostawił, ślachetne i młode
Hej, ślachetne i młode
Coraz bardziej Jacku, idzies ku dolinom
Coraz bardziej Jacku, idzies ku dolinom
Ale piykne nuty twoje, nigdy nie zaginom
Hej, nigdy nie zaginom
Hej niepodwazalny, nas autorytecie
Hej niepodwazalny, nas autorytecie
Nie najdzies takiego, na calutkim świecie
Hej, na calutkim świecie
Juześ Jacku, juześ, uwiecnion w piosence
Juześ Jacku, juześ, uwiecnion w piosence
Teraz miarkuj coby jaki harnaś, trafieł się Oleńce
Hej, trafieł się Oleńce
Jacku, hej nas Jacku, harnasiu od kompa
Jacku, hej nas Jacku, harnasiu od kompa
Zasłuzyłeś sobie bez te lata, i stąd dziś ta pompa
Hej, i stąd dziś ta pompa

JA(NI)CEK
Hej Jacku, hej Jacku, jesteś hyrny zbójnik
Hej Jacku, hej Jacku, jesteś piykny zbójnik
Wyrubałeś sobie, do legendy chodnik
Hej, do legendy chodnik
Jacku, hej, nas Jacku, ty Harnasiu cichy
Jacku, hej, nas Jacku, ty Harnasiu cichy
Kto ciebie nie usanuje, ten jest bardzo lichy
Hej, ten jest bardzo lichy
Jak Jacek co powie, to słuchajom gory
Jak Jacek co powie, to słuchajom gory
Ten się ino z tym nie zgodzi, co jest bardzo chory
Hej, na umyśle chory..
Idzie Jacek górom, idzie ku dziedzinie
Idzie Jacek górom, idzie ku dziedzinie
W jednej sobie upodobał, haj, w jednej dziywcinie
Hej, ino w tej dziywcinie
Śpiewajom se ptaski, z wielkiego jasiona
Śpiewajom se ptaski, z wielkiego jasiona
Wytrzimała z Jackiem Jolka, hej, najlepso zona
Hej, najzacniejso zona

,
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JAK ROBILIŒMY
POSZUKIWANIE WIOSNY
z poezjami Jana Sztaudyngera i grafi-

kami Mai Berezowskiej
Koncepcja wieczoru poświęconego twór-

czości Jana Sztaudyngera zrodziła się przed
rokiem, po chatkowym spotkaniu z poezją
erotyczną Emila Zegadłowicza. Wiedziałem, że
żadna poważna i szacowna poezja „nie chwy-
ci”, jeśli poprzednio goście Chatki słuchali
smakowitych erotyków z epoki naszych pra-
babek, będących niegdyś niezłymi laskami,
skoro tak szarpały wyobraźnię wspaniałych
wtedy pradziadków. Należy raczej wybrać
twórczość mądrą, ale zabawną, lekką, ale fine-
zyjną, a nade wszystko – zawartą w krótkich
formach wyrazu. Fraszki Sztaudyngera narzu-
ciły się same...

Utwory Sztaudyngera znam z czasów, gdy
ludzie dobrowolnie i z radością czytali książki.
Nie znano jeszcze słowa „internet”, nie IRCo-
wano wieczorami, a rolę NICKów pełniły wła-
sne imiona i nazwiska, za to w dobrym tonie
było podczas towarzyskiej pogawędki przy-
toczyć jakiś aforyzm Gomeza de la Serna, złotą
myśl Kreci Pataczkówny, nieuczesaną myśl
Leca, cytat z mistrza Ildefonsa czy właśnie fra-
szkę Sztaudyngera. Podobno dwie epoki wcze-
śniej stylowe było powiedzieć z pamięci „Odę
do młodości”, płynnie wyjaśnić w rozmowie,
dlaczego „nam strzelać nie kazano...” i w jakim
celu „...wstąpiłem na działo...”, a nawet zacy-
tować po łacinie Owidiusza. Kajetan twierdzi,
że jeszcze wcześniej, ku uciesze Zagłoby, Baś-
ki i takiego malutkiego faceta z szablą deklamo-
wał w Chreptiowie treny Jana z Czarnolasu, a
jego prapradziad zaginał intelektualnie towa-
rzyszów z pancernej chorągwi Spytka z Mel-
sztyna cytowaniem „Rozmów, jakie miał król
Salomon mądry z Marchołtem grubym a spro-
śnym”...

Jak więc pokazałem powyżej – dzięki mo-
dzie na erudycję wiele mądrych myśli, celnych
sformułowań z prozy i poezji, w tym także
fraszek – weszło do potocznego języka, gubiąc
po drodze podpis autora, żyjąc własnym
życiem w ludzkiej mowie i ludzkiej świadomo-

ści. Zatem warto je przypomnieć, tym bardziej, że wiele z nich doskonale się nada na opisy GG,
a najbardziej syntetyczne można wysyłać sms-ami do znajomych...

Uzupełnieniem Zegadłowiczowskich utworów były przed rokiem obrazy świetnego, a zapo-
mnianego grafika – Stefana Żechowskiego. Perfekcja rysunku, niezwykły światłocień, ale przede
wszystkim baśniowe wizerunki zwiewnych, rusałkowatych dziewczyn doskonale zilustrowały
gorące wiersze Emila. Ponieważ ubiegłoroczną imprezę poetycką można było potraktować jako
wzorzec, teraz też należało dobrać jakąś ilustrację do poetyckich tekstów. Zadanie utrudniała
różnorodność tematyczna fraszek, ale ponieważ znaczna ich część traktuje o relacjach damsko-
męskich, zakochiwaniach i odkochiwaniach, wierności i niewierności, miłości, erotyce,  rozpuście,
małżeństwie, to wybór autora obrazów nie był aż tak trudny. Oczywiście – Maja Berezowska,
rówieśnica Jana Sztaudyngera, ilustratorka fraszek i wielu tomów poezji wszelakiej! Jej grafiki
malowane akwarelą urzekły mnie kiedyś, więc na półce powinien stać skutek tej fascynacji – album
z pracami artystki.

I wreszcie trzeci element artystycznego wieczoru: muzyka ilustrująca teksty i obrazy. Spraw-
dził się przed rokiem pomysł ułożenia i wyśpiewania piosenek z tekstami bohatera wieczoru, więc
wystarczy znów zachęcić ubiegłorocznego barda...

Zamierzałem imprezę przygotować w sprawdzonym zespole organizacyjno-merytorycz-
nym, we troje z Tusią i Radkiem. Prace nad tekstami trwały chyba od listopada. Dyskutowaliśmy
nad wizją imprezy, próbowaliśmy przeprowadzić selekcję fraszek, wybrać najlepsze i najcelniej-
sze. Odkrywaliśmy, że Sztaudynger, to nie tylko fraszki, że trudno będzie przedstawić cało-
kształt dzieła mistrza Jana w przeciągu kilku godzin.  Porwaliśmy się na rzecz wcale nie tak lekką,
jakby można przypuszczać. Zresztą nawet mistrz Jan już  dawno ostrzegał przed tą pozornością:

- Czy znasz fraszki skrzydlate?
- Nie, znam fraszki spod dłuta,
Aby fraszka leciała,
Musi być wykuta

Skład zespołu drastycznie zmalał, gdy Radek w grudniu ogłosił rezygnację. Na szczęście
przesunięciu uległ również termin imprezy. Zdecydowaliśmy  połączyć ją z „Rajdem na powitanie
wiosny”, rozwiązując tym samym problem programu na mecie rajdu. Oczywiście, goście zaintere-
sowani wyłącznie poezjami nadal mieli możliwość uczestniczenia,  bez konieczności brania udzia-
łu w rajdzie.

Teraz należało zająć się sprawami organizacyjnymi, informacją, przygotowaniem dekoracji,
załatwieniem sprzętu, kuchnią itp. Częścią tych spraw zajęli się pomocnicy. Brakowało jeszcze
plakatu informującego o imprezie, więc którejś nocy siadłem do „zrobienia” go na komputerze.
Materiałem wyjściowym było kilka  zeskanowanych wcześniej grafik Mai oraz kilka wiosennych
fotek autorstwa mojego Kuby. Przysypane świeżym śniegiem forsycje uznałem za doskonałe tło
wczesnowiosenne, na to wrzuciłem treść zaproszenia na imprezę, przetworzoną i wyczyszczoną
graficzkę z parą w miłosnym objęciu oraz tekst wiosennej fraszki:

Do ucha szepcze mi Amor skrzydlaty
- Powiedz, co wolisz: dziewczyny czy kwiaty?

Wszystko było piękne i gotowe, ale Windows zameldował o błędzie i zamknął bez ceregieli i
bez zapisu Corela. Poddałem się po drugim takim numerze, bo dochodziła trzecia nad ranem...
Plakat powstał jednak następnego wieczoru, przezornie zapisywany co kilka minut. Piecz miał
cenzorskie wątpliwości, gdy zobaczył na ekranie wspomnianą ilustrację. Obawy wiązały się z
powieszeniem plakatu w rektoracie Politechniki. Przekonałem go, że zapewne profesorowie, dzie-
kani z rektorem na czele, jako ludzie wykształceni, odróżniają pornografię od frywolnej sztuki, a
nazwiska poety i malarki widniejące na plakacie skojarzą poprawnie. To wszak pokolenie
„przedinternetowe”... Basia „Jelon” wydrukowała 20 sztuk plakatu w formacie A3, które zawisły
głównie w Gliwicach. Przy okazji RPS-u i Quadrathlonu, odbywających się 4-5 marca na Hali
Łabowskiej o imprezie dowiedziały się inne koła przewodników studenckich.

Dwa tygodnie przed imprezą zaprosiłem do składu organizacyjnego świeżo upieczonego prze-
wodnika – Sebastiana „Maestro” Korczyka. Troszkę się wzbraniał, próbował przekonywać, że
chętnie pomoże w sprzątaniu po imprezie, bo tylko w tym czuje się kompetentny.  Dla mnie były
oczywiste inne możliwości Maestra, które poznaliśmy oglądając część artystyczną blachowania,
opracowaną w głównej mierze właśnie przez niego. Poprosiłem, by przygotował tło muzyczne
złożone z popularnych utworów przed- i powojennych. Muzyka (z komputera) miałaby w szcze-
gólny sposób ilustrować epokę Sztaudyngera i Berezowskiej.  Gdy za kilka dni otrzymałem długi
i szczegółowy e-mail z wykazem utworów, gdy widać było, że Maestro połknął bakcyla, zadzwo-
niłem z kolejnymi prośbami-zadaniami...

Temperatura przygotowań rosła. Cały weekend poprzedzający imprezę siedziałem przed
kompem i skanerem, długo dyskutowaliśmy z Maestrem przez telefon i na żywo. Ubrałem Piecza
w załatwienie druku obrazów Mai. Gdy przywiózł je z drukarni, wpadłem w zachwyt. Rok temu
dysponowaliśmy tylko średniej jakości kserokopiami prac Żechowskiego.

Wreszcie nadszedł termin imprezy. Objuczony plecakiem zawierającym komputer i multi-
rzutnik, rulon grafik, tomy poezji i plik wydruków przedzierałem się wraz z Izą, Martą i małym
Pawłem (na plecach Izy) przez wredne śniegi w kierunku chatki. Po głowie snuły się  figlarne
fraszki, w gąszczach nocnego lasu widziałem urokliwe dziewczyny z grafik Mai, a fruwający nad
drzewami Amor szył z łuku nie wiedzieć czemu w moją stronę... Stanęliśmy na progu o 2200.
Dobrze, że nie przyszedł nikt poza nami, bo uruchamianie zamarzniętej chatki zajęło sporo czasu.

W sobotni poranek zeszliśmy do samochodu po żywność na imprezę. Z oczywistych wzglę-
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TO BY£O
4 12.06 ChuDaniel i Luśka czyli państwo
Wadowscy zostali po raz drugi rodzicami.
Nowe pH płci żeńskiej ma na imię Hania.
4 24-25.06 Noc Kupały czyli nowa, sponta-
nicznie powstała impreza już po raz drugi gro-
madzi spore grono Harnasii ich znajomych.
Tym razem miejscem imprezy była polana i
bacówka pod Tajchem (aktualnie zwanym
Skałą). A tak opisuje to Magda Socha:
„No i cóż ... było extra !!! Wianki zdobiące
później nie tylko  damskie głowy, śpiewy, uro-
dziny Magdy Białej, prezenty, tort truskaw-
kowy w wykonaniu Natalii, różne trasy doj-
ścia na Tajch, upał nieziemski, stada much, a
potem komarów ... , ognisko, kiełbaski, pyyy-
szne żarełko. Co do szukania kwiatu paproci
to... ja tam nie wiem ... nie zauważyłam by ktoś
szukał, pewnie dlatego, że ciemno było..;-) Ale
kiedyś chyba trzeba go znaleźć. W zeszłym
roku też nie wyszło ... Na imprezie byli: Mag-
da Biała, Kuba Architekt, Tadek + Iza, Natalia,
Gosia, Marek (kolega Mapeta), Bażant, Agat-
ka (kurs), Grzesiu (kurs) + gitara:), Ola z Za-
brza - koleżanka Ani Mataczyńskiej, Ola Gin-
ter, Migdi (kurs Radka), Świnka+Andrzej, Ma-
ciek Grabowski + Ala, Przemek Padoł oraz
Maciek Siudut, Świstak, no i ja i Marta. W su-
mie 21 osób, w tym 13 harnasi i 3 kursantów”.
4 27.06 Prelekcja Radka o kleszczach i bore-
liozie.
4 Rozpoczęły się wakacje. Miejmy nadzieję,
że spędzimy je beztrosko, słonecznie i cieka-
wie. Redakcja liczy jak zwykle na Wasze infor-
macje o tym gdzie byliście oraz relacje z wy-
praw i wyjazdów. Prośba jest skierowana jak
zwykle zarówno do Mamutów jak i młod-
szych Harnasi. Łamy MM są dla Was otwarte.

TO BÊDZIE
¯ 11.07, 8.08 wakacyjne zebrania Koła.
¯ 30.09 - 1.10 w schronisku na Hali Łabow-
skiej odbędzie się Eksluzywny Rajd Górski.
Szczegóły oraz zaproszenia niebawem. Koszt
28 zł. Organizatorem rajdu jest Ania „Juzia”
Juzwa.
¯ 6-8.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem.

dów nie próbowałem wczoraj na siłę zmieścić tych osiemdziesięciu surowych jajek w plecaku. Bo
podstawą zabawnego poczęstunku miały być właśnie jajka na twardo, z naklejonymi na skorup-
kach tekstami fraszek.

Tymczasem do chatki dotarła Gosia „Dziobak” i Kuba „Architekt”, którzy podjęli wraz z Izą
mniej poetyczne, ale jak ważne przygotowania kuchenne. Kolejni nadchodzący goście zajęli się
odgarnianiem śniegu i skuwaniem lodu przed wejściem do Chatki, porządkami, paleniem w pie-
cach. Pojawił się Maestro, Tusia i nasz bard – Grześ „GC310” z błękitną gitarą i stressem, że na
pewno się nie uda. Przybywało ludzi, tylko rajdu nie było widać. Niełatwo wita się wiosnę,
wędrując w śniegach do pasa.

W kuchni kłębił się tłum, liczna ekipa gastronomiczna serwowała smakowity kaszo-obiad.
Jedzono na schodach, bo w salonie trwały już przygotowania.

Na czas imprezy salon przemeblowano, usuwając stoły i rozkładając – jak zwykle – materace
na podłodze. Na środku ustawiono stolik z komputerem i rzutnikiem. Wnętrze oświetliły dziesiąt-
ki małych świeczek, w kominku płonął  ogień. Ściany ozdobiono dużym plakatem (A2) i dwudzie-
stoma pięknymi grafikami miłosnymi wydrukowanymi w formacie A3 na solidnym papierze. W
trakcie prezentacji wierszy rzucano na ekran te i wiele innych grafik Mai (ponad 60 obrazów).
Wszyscy uczestnicy rozsiedli się na ławach i materacach. Jeszcze czekaliśmy na ostatnią trasę
rajdową, odwlekając rozpoczęcie. Gdy pojawili się z godzinnym opóźnieniem, powiedzieli, by
zaczynać bez nich. Więc zaczęliśmy.

Zagaiłem (cóż za piękne słowo!), tłumacząc się z pomysłu i przekonując, że w przewodnic-
twie jest miejsce na kulturę i poezję. Maestro i Tusia przedstawili życiorys i dzieło Szatudyngera,
nawiązując do krajobrazów jego młodości, epoki przed- i powojennej, atmosfery tych dziwnych
czasów. Ja z kolei opowiedziałem o Mai Berezowskiej, jej afirmacji życia i miłości, doskonale
widocznej w uroczych grafikach. Potem czytaliśmy fraszki, pogrupowane według tematyki. Mi-
sterny plan  prezentowania fraszek w logicznym układzie sam jakoś zaniknął, wyparty przez
spontaniczne czytanie oraz mówienie z pamięci. Co jakiś czas wplatałem jedną z krótkich bajek
mistrza Jana, a Grześ śpiewał własne kompozycje. Bardzo dobrze przyjęto piosenkę o pertrakta-
cjach myszy z kotem („Bajka pacyfistyczna o kocie i myszy”):

Mysz, pacyfizmu ideą tknięta.
Opracowała pacta conventa
I do podpisu kotowi dała –
Za co jej chwała!

Bardzo się sprawą przejął kocurek,
Już do podpisu wyjął pazurek,
Traktat pokoju podpisać gotów
W imieniu kotów.

Lecz gdzie atrament? Nie ma go – biada!
Więc mysz ofiarna na pomysł wpada
I proponuje: – Drogi kocurze,
Mą krwią ci służę...

Nie trzeba było zachęcać kota,
Czyż mu pierwszyzna taka robota?
Podpisał krwią jej pacta conventa -
Po czym zjadł myszkę i... dokumenta!

Bajkę pt. „Kolejność rzeczy” przeczytaliśmy na głosy. Też się podobała:
Pewna panna urocza, naiwna jak piernik
I w słońce swej urody patrząc, jak Kopernik
Patrzył w słońce na niebie – spotkała bociana,
I wróciła do mamy wielce zapłakana.

– O mamo – mówi dziecię, łzy lejąc gorące,
– Spotkałam ci bociana na zielonej łące,
Szyj wyprawkę dla dziecka!
– Mama rzekła mądrze:
– Wszak spotkanie bociana niegroźne jest, skądże,

Chyba że wpierw się z panem spotkałaś,
– odpowiedz!
– Nigdy mamo! – tak rzekła ta najbielsza z
owiec.
– Można, córko, sto razy spotykać bociana,
Jeśli się ani razu nie spotkało pana! -
– A dlaczego?
– Córeczko, nikt temu nie przeczy,
Bo po prostu, już taka jest kolejność rzeczy... -

Oczywiście wymienialiśmy między sobą uwagi, komentowaliśmy fraszki, dorzucając z przy-
gotowanych zasobów kolejne teksty, co budowało luźną, pogodną, naturalną atmosferę. Goście
poznali fraszki o tematyce obyczajowej, refleksyjnej, górsko-góralskiej, miłosnej, rodzinno-mał-
żeńskiej, studencko-młodzieżowej itp. Wyeksponowano fraszki najbardziej znane, które „utraci-
ły” autora, funkcjonując w potocznej mowie jako powiedzonka, np.:

czy

Osobno przedstawiliśmy fraszki wyróżniające się doskonałością zawartą w absolutnie krót-
kiej formie. Mówiliśmy o przewrotności autora w głoszeniu sprzecznych prawd i zasad, o jego
finezyjnym dowcipie, doskonałości w posługiwaniu się językiem. Wszyscy ujrzeli Sztaudyngera
jako człowieka mądrego, pogodnego, lubiącego innych ludzi, głoszącego pochwałę miłości i radości
życia, dworującego z chamstwa, agresji, głupoty, fałszu, obłudy, przy tym jednocześnie komentu-
jącego ironicznie własne słabości...

Dodatkiem do poezji Sztaudyngera były krótkie formy innych mistrzów słowa, które miały
słuchaczom unaocznić możliwość zabawy mową ojczystą, uruchomić wyobraźnię i wrażliwość.
Przedstawiliśmy przygotowane przez Maestra limeryki, moskaliki, lepieje, altruitki, odwódki
autorstwa Szymborskiej, Barańczaka i innych twórców polskich i obcych.

W przerwie podano danie adekwatne do pogodnej atmosfery wierszy: „jajka z fraszką” na
twardo, z chlebem i majonezem.

W dalszym ciągu wieczoru próbowaliśmy zabaw poetyckich: tworzenia fraszek, dopisywania
drugiego wersu do pierwszego, pochodzącego z oryginalnej fraszki Sztaudyngera. Nie szło to
najlepiej, ale kilka osób, szczególnie starsi Harnasie, wykazało się artystycznie.

Nie da ci ojciec, nie da ci matka
Tego, co może dać ci sąsiadka

Myjcie się dziewczyny
Nie znacie dnia ani godziny

Warto jeszcze wspomnieć o uczestniku
jednej z tras. Rzadko się odzywał w trakcie
wieczoru, ale sądzę, że większość z prezento-
wanych utworów znał na pamięć. Ów starszy
pan okazał się gorącym wielbicielem twórczo-
ści Sztaudyngera. A swoją pasję eksponował
przy pomocy ciemnego swetra z dużym, bia-
łym napisem: „Jan Izydor Sztaudynger”. Za-
pytany skomentował to żartobliwie, przyrów-
nując sweter do szalika kibica piłkarskiego.

Zakończyliśmy imprezę zachęceniem słu-
chaczy do czytania i zabawy poezją. Czy uda-
ło się „dohumanizować” gości i przewodni-
ków? – pokaże czas. Mam nadzieję, że ponad
50-osobowy tłumek nie miał uczucia zmarno-
wania wieczoru. Ciekawe, czy pojawią się za
rok na kolejnej imprezie poetyckiej. Jakiej?...
jeszcze nie wiadomo. A może ktoś ma już po-
mysł?

Maciej Siudut



wspaniała, pachnąca i zniknęła błyskawicznie
w łakomych gardłach – nie muszę zapewniać.
Drugą blachę szarlotki Iza przezornie ukryła,
na następny dzień.

Jeszcze z początku dnia Radek został za-
proszony przez sąsiadów na kawę czyli w rze-
czywistości na rozmowy i konsultacje me-
dyczne, a ponieważ cieszy się wielkim powa-
żaniem, jest w stanie niejedno ustalić i uzgo-
dnić. Dogadał zasypanie przez nas błotnistych
kałuży na płaju, ale w zamian również wycinki
w drzewostanie sąsiada. Idąc za ciosem ciach-
nęliśmy dwie stare śliwki u nas i jedną pokaźną
śliwkę za płotem, odsłaniając kawał widoku na
górną część polany. Wyczyściliśmy martwe
konary naszych drzew, w tym kawał pnia sta-
rej jabłoni rosnącej po wschodniej stronie. Nie
pierwszy raz hardkorowe prace piłą łańcu-
chową realizowane z wierzchołka chybotliwej
drabiny wzbudzały dziewczęce zainteresowa-
nie  (niestety, nie wykonawcą, a tylko narzę-
dziem...), ale tym razem byłem odporny i Na-
talka musiała zadowolić się kilofem...

Około siódmej wieczorem zaczęliśmy koń-
czyć. Brzmi to dziwnie, ale zawsze trudno się
oderwać od nie zamkniętych robót. Tym razem
gonił nas dalszy program dnia, bo jakiś czas
temu dotarli z dolin zaproszeni goście – zespół
„U Pana Boga za piecem” czyli Sylwek Szweda
z żoną Krysią oraz kilka osób towarzyszą-
cych. Później dotarli jeszcze ich przyjaciele
oraz niezwykła, śpiewająca para: Kalinka i
Łukasz. Kalinka śpiewa jak najwspanialsza
dziewczyna pasąca krowy na hali, a Łukasz
wtóruje jak autentyczny juhas ze stadem owie-
czek na upłazie. Jak śpiewa Sylwek i Krysia,
wiedzą wszyscy bywalcy koncertów z cyklu
„W górach jest wszystko co kocham”.

Gdy już wszyscy spracowani koneserzy,
wykąpani i najedzeni rozsiedli się na matera-
cach, należało zaczynać część weekendu prze-
znaczoną „dla ducha”. Pozwoliłem sobie przy-
witać gości i ogłosić wszystkim podjętą w
styczniu, a utrzymaną dotychczas w tajemni-
cy decyzję Rady Chatki. Otóż RCh postano-
wiła cisowi stojącemu przy ganku nadać imię
„RADOSŁAW”. Tradycja nadawania imion
drzewom jest u nas stara, ale o ile nie wiadomo
jakiego Bartka uhonorowano, nadając staremu
podkieleckiemu dębowi to imię, o tyle wiado-
mo, czyje imię nosić będzie od teraz nasz chat-
kowy cis. Wszak RADOSŁAW, jak nikt inny,
jest tak ściśle i tak dawno związany z chatką.
Nadanie imienia nieprzypadkowo odbyło się w
dzień urodzin Radka, który nic nie wiedząc o
planowanym chrzcie, wykazał się wielkim in-
stynktem i ugościł wszystkich autentycznymi
lodami. Zaprezentowałem obecnym tablicę z
dębowej deski, która zostanie przymocowana
do drzewa. Inskrypcja wyżłobiona na tablicy
informuje: „Cis Radosław, prawem chronio-
ny”. Tym samym chatka wzbogaciła się o
obiekt krajoznawczy. Może nawet miejscowa
ludność przestanie co roku przed Wielkanocą
obcinać cisowi gałązki do przybrania świątecz-
nego stołu.

A potem już było granie i śpiewanie. Minę-
ła północ, minęła godzina pierwsza, druga,
trzecia. Niektórzy dawno polegli na rozłożo-
nych w salonie materacach, inni przezornie
udali się na górę do śpiworów, a Sylwek śpie-
wał, śpiewał, śpiewał. Podobno po czwartej

CHAT-WEEK-REM
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jest to impreza koneserska, w której uczestniczą tylko osoby chcące dość ciężko popracować na
rzecz chatki. Bywało, że grono machające łopatami liczyło tylko kilka sztuk, jednak i to się
zmienia z roku na rok.

Aby nieco większa ekipa mogła efektywnie działać, Rada Chatki przygotowała plan robót
zasadniczych, towarzyszących, dodatkowych i robót na niepogodę. Jednak najlepsze plany nie
wychodzą bez właściwych środków technicznych, wobec czego wyremontowaliśmy posiadane
narzędzia, dokupiliśmy trochę łopat, kilofów, grabi, uzupełniliśmy materiały o  tonę cementu i
wreszcie nabyliśmy wymarzoną przez uczestników poprzednich prac remontowych KLU-
CZOWĄ MASZYNĘ czyli piękną pomarańczową betoniarę. Zapewniliśmy również  serwis dla
wykonujących roboty właściwe czyli żywienie podstawowe i niespodzianki kulinarne, nie za-
niedbując nawet potrzeb estetyczno-duchowych całej koneserskiej ekipy. Jedyną niepewną
rzeczą była frekwencja. Do końca nie znaliśmy liczby osób wybierających się do chatki pomimo
próśb o wcześniejsze zadeklarowanie uczestnictwa.

W piątek ruszyły ku Lachowicom dobrze dociążone auta. Najszybciej dotarł Kanion, mając na
pokładzie dwóch kolegów od wspinania oraz Jelona i Bystrego. No i 55-kilową betoniarę, starannie
umieszczoną w bagażniku kombi. Startowaliśmy spod bytomskiego OBI jednocześnie, ale ja je-
szcze zbierałem załogę i musiałem odwiedzić pewnego producenta fantazyjnych desek... Gdy
dojeżdżaliśmy do gór, Centrum Emisji Wszelakiej Nieselekcjonowanej Informacji Kołowej zamel-
dowało telefonicznie, że są już na... górnych składach, czyli jakiś kilometr od chatki. Za daleko,
gdyż betoniara, pożyczone taczki i kilka innych rzeczy miało jechać na górę frankową kwadrygą.
Sugerowałem powrót pod dom pana Franka, ale niebawem CEWNIK przesłało kolejną wiadomość,
że ekipa wraz z betoniarą jest już przed chatką. Niezłe osiągnięcie gdy zważyć, że oba kółeczka
betoniary nadają się co najwyżej do przemieszczania jej po utwardzonym podłożu, a takiego na
płaju nie uświadczysz. Tym samym dokonano Pierwszego Wniesienia Betoniary na Adamy.

Chcąc, niechcąc zabrałem panafrankowe taczki na dach i jak poprzednicy dojechałem autem  na
górne składy, by w gęstniejącym mroku, ciągnąc i pchając z Markiem nasz jednokołowiec pełen
rupieci przez błotniste bajorka płaju, dotrzeć do celu. Pomarańczowe cudo stało przed chatką,
hołubione przez dumnych Kanionowców. Chłopcy oświadczyli, że podeszli do tematu sportowo,
więc dodatkowo jeszcze tego wieczoru przytargają z lasu troszkę kamieni. I przytargali trzy
ogromne głazy.  Potem uruchomili betoniarę i z lubością słuchali jej warkotów i zgrzytów. Praw-
dziwi koneserzy!

Stopniowo pojawiali się kolejni wielbiciele nietypowych weekendów, w piecu i kominku
zapłonął ogień, dziewczyny zrobiły wspaniałą kolację. Było fajnie i sympatycznie, ludzie ostrzyli
zęby na jutrzejsze zmagania z materią, a po naostrzeniu wcześnie udali się do śpiworów.

Zjawiła się też tego wieczoru nieznana nikomu trzyosobowa ekipa, deklarująca ochotę popra-
cowania. Niestety, jeden gość mimo objaśnień niezbyt dosłownie zrozumiał regulamin chatki (co
widać było, gdy pokonywał schody i forsował otwory drzwiowe...) i po nocnej rozmowie ze mną
i z Radkiem poczuł się urażony. Pozostałym osobom również to i owo w atmosferze chatki nie
leżało, czuły się wyobcowane, nikt się nimi nie zajmował... Tak więc w sobotni poranek nie stanęli
w szeregu, gdyż nie wstali w ogóle, a około południa, przeprosiwszy za nieporozumienie (jed-
nak!), udali się w swoją stronę.

Rozpoczęliśmy kilka minut po ósmej. Odpalono betoniarę, ustawiono sito do piasku (aby
odsiewać perz i kasztany), podłączono szlauch z wodą. Wszelkie narzędzia do prac ziemnych i
ogrodowych zostały wydane. Ekipa podzieliła się dość samorzutnie na poszczególne fronty.
Najważniejszy front – mur oporowy pod salonem, drugi front – kontynuacja płyty kamiennej
przed chatką w kierunku studzienki ściekowej, trzeci front – roboty w ogrodzie, wreszcie front
serwisowy – kuchnia.

Pierwszym frontem zajął się Pizzeq, Lech Smoczy, Bystry i Marek. Sprawnie rozmontowano
atrapowy murek pod salonem, wykopano rów do posadowienia muru i zaczęto układać ogromne
głazy muru oporowego. Irek mieszał w betoniarce, co jakiś czas donosząc kolejne wory cementu.
W tym samym czasie kursanci: Grzesiek i Krasnal pozyskiwali w lesie wielkie płyty kamienne, a
siły ukierunkowane ogrodniczo czyli Radeck, Natalka, kursantka Asia i Lena kosiły trawy, pielę-
gnowały młode choinki, usuwały suche konary, likwidowały zakrzaczenia.

Nieco później wystartowały roboty przy układaniu płyty betonowo kamiennej przed drewut-
nią. Wreszcie i ja sam mogłem zająć się czymś namacalnym, chociaż co chwilę musiałem wskazy-
wać, doradzać, decydować, zarządzać na pozostałych frontach. Tu też pracował Bażant i wyżej
wymieniony Grześ z Krasnalem. Jolka W. obsługiwała transport wody do betoniary, również
kopała, woziła itp. Także Piecz zajmował się wodą, ochoczo dolewając do szamba kolejne wiader-
ka. Urabianie zbitego gruntu kilofami nie należało do łatwych i dlatego zapewne cieszyło się
wielkim wzięciem. Natalka prawie błagała, by pozwolić jej troszkę pokopać, motywując prośbę
stwierdzeniem, że wszak jest dzieckiem DWÓCH górników, a kilof jest przecież taki górniczy...

Po południu dotarły nowe siły w postaci Gosi „Dziobaka” sytej nauk, a spragnionej bardziej
szorstkich doznań. Oczywiście dołączyła do nas, bo kilof również ją zafascynował. Chwilami
nasz front obsługiwała czysto dziewczęca brygada, brakowało tylko czerwonego transparentu z
buńczucznym hasłem...

Kuchnię obsługiwała Iza i Basia, pomagała również Lena. Na studni stał cały czas gar chłodnej
herbaty z cytryną i komplet garnuszków. Pierwszą przerwę dziewczyny ogłosiły, gdy pojawiły
się kanapki i herbata. Wszyscy pojedli, nieco wytchnęli, wymienili uwagi, pożartowali.  W na-
stępnej przerwie zaserwowano smakowity, dwudaniowy obiad. Z kuchni dolatywały kuszące,
słodkie zapachy, co było znakiem, że niespodzianka kulinarna – szarlotka już dochodzi. Że była



chatka ucichła...
Niedzielny ranek był mniej energiczny, jednak zmobilizowaliśmy siły, by kontynuować robo-

ty. Po nocnym deszczu nie było śladu, znowu zaczęło się kopanie, murowanie, precyzyjne ukła-
danie kamieni. Zasypywano również ceglanym gruzem wertepy na płaju. W międzyczasie sprzą-
tano wnętrze chatki, serwowano jedzenie. Goście – artyści siedzieli z nami przy posiłku, gadali-
śmy do upadłego, było sympatycznie i przyjaźnie. I – co najważniejsze – wszyscy byli bardzo
zadowoleni z powoli kończącego się weekendu.

Zaczęło się sprzątanie po pracy, czyszczenie narzędzi, porządkowanie terenu robót. Kolejne
ekipy, wymyte i przebrane w normalne ciuchy, schodziły do aut. Moja załoga musiała pozostać
do momentu zakończenia logicznego kawałka bruku przed chatką. Niestety, tej roboty nie udało
się całkiem zakończyć. Pozostającemu do poniedziałku Radkowi zleciłem kilka robótek i porząd-
kowań. Opuszczałem chatkę z ogromnym zadowoleniem, gdy na niebie jeszcze świeciło słońce.
Znów zrobiliśmy solidny kawał roboty, w świetnej atmosferze, a wolne chwile wzbogaciło dosko-
nałe jedzenie i wspaniała muzyka. Czegóż chcieć więcej... Może tylko tego, by inni Harnasie też
zasmakowali we wspólnym pracowaniu przy chatce.

W pracach uczestniczyło 21 osób: 4 Harnasi młodych (Gosia, Natalka, Bażant, Piecz), 7
Harnasi nieco starszych (Basia, Iza, Jola, Bystry, Marek, Radeck, niżej podpisany), 3 aktualnych
kursantów (Asia, Grześ, Krasnal), 2 rodziny Harnasi (Lech, Pizzek), 3 Kanionowcy (Kanion,
Adam, Sławek), 2 osoby zaprzyjaźnione (Lena, Irek). Wykonano prawie wszystkie z zaplanowa-
nych robót. Wszyscy pracowali w porządnych rękawicach roboczych, nie brakowało materiałów
ani narzędzi. Sprawnie funkcjonował serwis kuchenno porządkowy, doskonale wypadła też część
artystyczna. Organizacja dojazdu i powrotu również udała się bardzo dobrze. Chyba należy
powiedzieć, że to był udany weekend. WSZYSTKIM KONESEROM walczącym na poszczegól-
nych „frontach” należą się wielkie dzięki.

Maciek
czerwiec 2006

CHATWEEKREM
KONTYNUACJA

Minęło kilkanaście dni od CHATWEEKREM-
u i niedokończone roboty nie dawały spokoju.
Próba kontynuacji prac tydzień temu nie wy-
paliła, było zimno, deszczowo i dość bezlu-
dnie. Udało się jedynie wtedy zamocować na
cisie tabliczkę. Za to miniony weekend 10-11
czerwca przypadkowo zmienił się w CHA-
TWEEKREM-KONTYNUACJĘ. Niby miał
być tylko Piecz, Basia-Aparatka i Kuba Pie-
czony, ale ochoczo dołączyli obecni w chatce
kursanci i przewodnicy z SKPB. Co prawda
zaczęliśmy w sobotę dopiero od 1400, a zakoń-
czyliśmy w niedzielę już o 1500 (z blisko 14-
godzinną przerwą na jedzenie, muzykę i spa-
nie), jednak zespół liczący chwilami nawet 10
osób wykonał kawał dobrej roboty. Hulała be-
toniara (czy wspominałem już, że otrzymała
imię Pomarańczowa Rewolucja?), znikały ko-
lejne, bezimienne worki cementu, wiadra
żwiru, piasek, kamienie. Dziewczyny znowu
ochoczo machały kilofami, nosiły głazy, wy-
woziły ukopany grunt, a młodzieńcy w tym
czasie omawiali poważne problemy polityki
międzynarodowej, perspektywy Polski w
Mundialu, trendy na giełdzie warszawskiej.
W rzeczywistości też troszkę pracowali, cho-
ciaż w pamięci wszystkich utkwi jednak widok
kursantki Krysi, która z niezmąconym (i mi-
łym) uśmiechem obsługiwała najcięższe odcin-
ki robót, w ogóle nie przerywając roboty.
W międzyczasie po niebie przemykały chmury
z krótkimi deszczykami, a po trawie i błocie -
dwie dość liczne ekipy goszczących w Chatce
harcerzy młodszych.  Nawet specjalnie nie
przeszkadzali, nie włazili w beton, nie zadawa-
li pytań, a nocą spali grzecznie. I celnie trafiali
z potrzebami do toalety...
W sobotni wieczór, jeszcze przed północą zje-
dliśmy wspólną, robotniczą pulpę i pośpiewa-
liśmy nieco pod wodzą Aparatki, niedzielę zaś
rozpoczęliśmy eleganckim śniadaniem na stu-
dni, gdyż aura raczyła wreszcie nagrodzić nasz
upór i zaświeciło słońce. W ciągu tego weeken-
du udało się dociągnąć kamienny bruk do stu-
dzienki odpływowej, powiększyć do ostatecz-
nych wymiarów dół na płytę brukową i wypeł-
nić go wylewką fundamentową. Na brzegach
dołu osadziliśmy wielkie kamienie. Na koniec
dokładnie wymyliśmy narzędzia, a chatka nie-
zależnie od wielkiego zaangażowania wszyst-
kich osób w roboty techniczne, została solidnie
wysprzątana. Gdy schodziliśmy w piątkę
przed 1600 na dół do auta (dwie osoby wyru-
szyły w góry, inni opuścili chatkę już w połu-
dnie), każdy z dumą spoglądał koneserskim
okiem na wspólne harnasiowo-eskapebolskie
dzieło. I bardzo dobrze, że wspólne!
W pracach uczestniczyło: 2 Harnasi młodych
(Piecz, Kuba, ten ostatni tylko kilka godzin), 1
Harnaś nieco starszy (niżej podpisany), 1 ak-
tualna kursantka SKPG (Basia-Aparatka) 2
przewodników SKPB (Krzysiek, Wojtek,
pierwszy z nich jest prezesem Koła!), 3 kur-
santów SKPB (Krysia, Lusi, Emil) 2 osoby
zaprzyjaźnione (Nela, Maciek-Zeus).

Maciek
czerwiec 2006

Zdjêcia: Jola Woliñska

Grzesiek, Natalia i Krasnal

Sylwek Szweda z ekipą
Efekty wykonanych prac
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CZTERY DNI W RAJU
I znów, pognało nas do Czech z rowerami.

Rok temu była Szumawa, teraz nieco bliższy
Czeski Raj. Dlaczego właśnie tam ? Ano może
dlatego, że Słowacja już dość mocno przez nas
wyeksploatowana i wystarczająco bliska, aby
pozostawić co mniej znane rejony na kolejne
długie weekendy. Czechy natomiast są nie
mniej ciekawe, stanowczo mniej przez nas zna-
ne i nieco zbyt odległe na krótsze lub dłuższe
weekendy. Ponadto o Czeskim Raju myślałem
już od dość dawna. Po powrocie z Gorganów
zostało nam jeszcze 6 dni urlopu do wykorzy-
stania, więc uznałem, że to dobra okazja, aby
po szybkim odpoczynku, umyciu, upraniu i
ponownym zapakowaniu zrobić wypad w ten
rejon.

Wyjechaliśmy nieśpiesznie we wtorek
koło południa autostradą na Wrocław. Za Wro-
cławiem nadłożyliśmy nieco drogi, przegapiw-
szy zjazd na drogę nr 5 – autostrada za Wrocła-
wiem jest w przebudowie i zjazdy nie są zbyt
dobrze oznakowane (należy zjechać na Strze-
gom, Środę Śl.). Granicę przekroczyliśmy w
Lubawce, a potem pozostało ok. 80 km do Jici-
na – tego samego, w którym bywał rozbójnik
Rumcajs. Stamtąd już tylko kilkanaście km do
naszej bazy. Wstępne internetowe rozpozna-
nie zaprowadziło nas na spokojny kamping
Palda k. Rovenska pod Troskami. Zajrzeliśmy
co prawda wcześniej na kamping w Jinolicach,
ale tłok panujący na nim był zniechęcający.
Mieliśmy namiot, ale postanowiliśmy zamie-
szkać w małym 4 os. domku za 120 KC od
osoby. W cenie był żeton na prysznic. Przy
kampingu była też knajpka gdzie można było
coś zjeść oraz napić się piwa za 15 KC, spoglą-
dając na widoczny w dali symbol Czeskiego
Raju – zamek Trosky.

Czeski Raj to obszar o powierzchni ok. 20
x 20 km rozdzielony ukośnie od pd-wsch. do
pn-zach doliną Libunki łączącą Jičin z Turno-
vem. Od północy i zach. obszar ten ogranicza
dol. Jizery. W południowym, niezbyt wybit-
nym (400 - 500 m. n.p.m) grzbiecie porośnię-
tym lasami ukryte są dwa najciekawsze skalne
miasta. W pobliżu Jičina – Prachovskie Skalne
Miasto oraz w centralnej części – Hruboskal-
skie Skalne Miasto. W tym rejonie znajdziemy

też zamki – Trosky, Kost, Hruba Skala, Valdstejn. Na północ od doliny Libunki położony jest
najwyższy szczyt Czeskiego Raju Kozakov (744 m.n.p.m), na który prowadzi droga jezdna, ale
też kilka szlaków turystycznych i rowerowych. Ponadto można znaleźć tu mniejsze zespoły
skałek takie jak Bedešinskie i Suche Skaly koło miejscowości Mala Skala, czy Klokočskie Skaly.

W środę wyruszyliśmy na pierwszą wycieczkę rowerową. Celem był zbiornik wodny Koma-
rovski Ryb w pd./zach. części rejonu.  Najpierw przez Rovensko i dwie sąsiednie wsie dotarliśmy
do Hrubej Skały. Rzuciliśmy okiem na zamek i podążyliśmy w kierunku Vyškeru, gdzie zrobili-
śmy sobie pierwszy odpoczynek w miejscowej knajpce. Potem piękny zjazd asfaltem, aby za
chwilę mozolnie pchać pojazdy pod solidną górkę pieszym, niebieskim szlakiem w kierunku wsi
Dobšice. Dalej było już łatwiej i po kilkunastu km dotarliśmy do celu czyli nad wodę. Objechali-
śmy jeziorko dookoła i znaleźliśmy knajpkę gdzie postanowiliśmy zjeść obiad. Droga powrotna
prowadziła w kierunku zamku Kost. Na zwiedzanie było już jednak trochę za późno więc przez
Libošovice i Mladejov wróciliśmy na kamping.

W czwartek zrobiliśmy dzień pieszo-samochodowy. Podjechaliśmy do Prachova i uiszczając
opłatę weszliśmy na teren rezerwatu Prachovskie Skaly. Udało się też nabyć dokładną mapę
Czeskiego Raju w skali 1:25000 z aktualnymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Przez rezerwat
prowadzi dość skomplikowana plątanina szlaków. My
poszliśmy najpierw czerwonym, potem zboczyliśmy na
zielony, by znów czerwonym dojść do przeciwległej
bramki wejściowej. Po drodze jest kilka punktów wido-
kowych, wąskich przesmyków między skałkami i
podobnych atrakcji. Po odpoczynku ruszyliśmy w drogę
powrotną nieco innym wariantem tak, by zwiedzić naj-
ciekawsze miejsca i szlaki Prachovskich Skał. Całe zwie-
dzanie najciekawszych szlaków zajmuje bez zbytniego
pośpiechu ok. 3 godz.

Drugą część dnia postanowiliśmy spędzić w Jičinie.
Rumcajsa, ani księcia pana  niestety nie spotkaliśmy, ale
miasteczko jest ładne i warto się po nim nieco po-
włóczyć. Można też spojrzeć na miasto z góry, z wieży
miejskiej. Gdyby jeszcze nie te upały. Co prawda mieli-
śmy zamiar wybrać się jeszcze tego dnia do Hruboskal-
skiego skalnego miasta, ale po obiadku na Jicinskim rynku
i zakupach stwierdziliśmy, że na dziś dość wrażeń i mo-
żemy pozwolić sobie na dłuższy, wieczorny wypoczy-
nek na kampingu.

W piątek postanowiliśmy znów wykorzystać dwa
kółka w celu zwiedzenia północnych części Czeskiego Raju. Pierwszym celem wycieczki był
najwyższy szczyt Czeskiego Raju dobrze rozpoznawalny dzięki widocznej zewsząd wieży wi-
dokowo-przekaźnikowej – Kozakov (744 m.n.p.m).  Na szczyt wjechaliśmy mozolnie asfalcikiem
od strony wsi Tatobity. Po osiągnięciu szczytowego bufetu Jola miała mały problem z dogadaniem
się z panem bufetowym na temat rodzaju soczku i w końcu przeszła na angielski. Ja nie miałem
takich problemów zamawiając piwo – najbardziej ekonomiczny i izotoniczny napój w tych stro-
nach.

Z Kozakova mieliśmy zjechać do Zeleznego Brodu, ale aby było ciekawiej, zjechaliśmy z
równiutkiego asfaltu na czerwony, a potem zielony szlak pieszy. Żelezny Brod nie jest nadmiernie
ciekawym miasteczkiem, choć można w nim obejrzeć parę rzezcy m.in kościół św. Jakuba i stare,
drewniane  domostwa znajdujące powyżej kościoła w dzielnicy Travniky. Jeśli ktoś ma ochotę,
może też zwiedzić muzeum szkła. My jednak pojechalismy dalej, główną drogą wzdłuż doliny
Jizery do Malej Skaly. Tu przyszedł czas na obiad, po którym czekał nas podjazd do małej
miejscowości Bedešin. Zaczęło się nawet chmurzyć, ale deszcz jednak nie spadł. Zostawiwszy
rowery przy dość oryginalnej knajpce „U Kalicha” urządzonej w stylu nieco hippisowskim po-
szliśmy zwiedzić Bedešinskie Skały. Rundka wokół nich zajęła nam nieco ponad godzinę. Skałki,
mimo, że mniej znane są bardzo ciekawe, a przede wszystkim puste. Na trasie spotkaliśmy
zaledwie kilka osób. Z najwyższego punktu (Sokol) rozciąga się ładny widok na inną grupę wy-
chodni – Suche Skały. Po zakończeniu rundki i napojeniu organizmów czekała nas droga powrotna
– na szczęście w większości z górki – prowadząca m.in. przez Klokoči z Klokočskimi Skalami.

Na sobotę zostało nam Hruboskalsko. Aby wykorzystać sensownie czas postanowiliśmy
wrzucić rowery na dach i podjechać autem na parking w Sedmihorkach (80 KC za cały dzień). Na
początek poszliśmy pieszo zwiedzić skalne miasto. Tu wstęp jest akurat bezpłatny. Obeszliśmy
skałki najpierw od dołu, potem od góry, a na koniec przez środek, a skończyło się wyjściem w
zupełnie innym miejscu niż zamierzaliśmy – szlaki w terenie nie całkiem zgadzały się z mapą.
Żółty gdzieś definitywnie zginął, natomiast pojawił się zielony, który na mapie miał zupełnie inny
przebieg. Po drodze zwiedziliśmy też zamek Valdštejn.

Po powrocie na parking, zdjęliśmy rowery i wyruszyliśmy na trasę w kierunku Turnova.
Miasteczko całkiem ładne, ale niestety nie udało nam się znaleźć w nim sensownej (tzn. czynnej,
taniej i dającej dobrze zjeść knajpki). A ponieważ głód zaczął dokuczać, więc ruszyliśmy w drogę
powrotną znajdując wkrótce w przysiółku Hamry to, czego szukaliśmy.

Ponieważ mieliśmy jeszcze sporo czasu, więc ruszyliśmy na kolejną pętelkę do zamku Tro-
sky. Pod zamek udało się podjechać, jednak na zwiedzanie było już za późno, w związku z tym
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TO BY£O
4 11.07 wakacyjne zebranie nie odbyło się w
KW z powodu braku klucza. Zebranie odbyło
się jednak w gościnnym domu Paskudy i Ciecia
Były slajdy z ostatnich wyjazdów:
- Rajd Makowski
- RUCH na Roli
- Sulovske mamucie
- Bieszczady holenderskie
- obczajanie chaty na Błotnym
- Spisz Słowacki i Stara Lubownia
Były ciasteczka, herbatka, kupowanie koszu-
lek i naszywek, pojawiły się też szczątkowe
Rysie.
4 26-27.08 kolejny weekend remontowy w
Lachowicach zgromadził ok. 28 osób. Rozpo-
częto stawianie nowej szopy, naprawiano
schody, kontynuowano prace przy bruku
przed drewutnią i huśtawce. Wśród uczestni-
ków byli: MSiudut, Radeck, Piecz, Bogna, Pa-
skuda, Cieć (którzy kończyli w ten weekend
dyżurowanie), Jola Wolińska, Marcin Janik,
Mateusz, Sekwoja, Przemek P., 4 kursantów
(Grażka, Ania W., Staszek i Kamil zwany Śle-
dziem), Jola G., Ola G., Picek.

TO BÊDZIE
¯ 30.09 - 1.10 ERG w schronisku na Hali
Łabowskiej. Koszt rajdu to 28 zł, zaliczkę w
wysokości 10 zł należy wpłacić do 20 wrze-
śnia na ręce Juzi czyli Anny Juzwy.
Wskazane jest zabranie legitymacji PTTK!
¯ 30.09 - 1.10 XIX Przegląd Piosenki Tury-
stycznej i Poezji Śpiewanej WRZOSOWISKO
2006.
¯ na początku października odbędą się kolej-
ne Targi Organizacji Studenckich – TOST.
¯ 6-8.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem.
Meta w schronisku na Słowiance.
¯ 13-15.10 Międzykołowy Jubileusz Mu-
zeum na Markowych Szczawinach.

pozostawiliśmy sobie tę atrakcję na
dzień jutrzejszy, jako uzupełnienie
drogi powrotnej do domu. Droga po-
wrotna do Sedmihorek wiodła nato-
miast przez Troskovice, Vidlak z je-
ziorkiem i polem namiotowym,
Hrubą Skałę.

W niedzielę tak jak planowaliśmy
zwiedziliśmy zamek Troski – w
którym w zasadzie największą
atrakcją są widoki z wieży, zrobili-
śmy końcowe zakupy w Tesco w
Jičinie i pojechaliśmy do kraju.

Niektórzy twierdzą, że Czeski
Raj można zaliczyć w 2 dni. Zaliczyć
może tak. Nam starczyło programu na 4 pełne dni i na pewno nie zobaczyliśmy wszystkiego, co
na tym terenie jest interesujące. Zabranie rowerów znacznie zwiększa możliwości zwiedzania tego
rejonu. Jednym słowem – polecamy.

Jacek Ginter

HARNASIOWE WAKACJE
Jelon i Juzia prowadziły obóz w Rumunii – Rodniańskie, Marmarosze, Bukowina. O niesa-

mowitych przeżyciach i przygodach Basia obiecała napisać wkrótce obszerniejszą relację. Tu
zacytujemy tylko kilka zdarzeń z wyjazdu opisanych na liście dyskusyjnej:
l Połamanie wszystkich masztów jednego z namiotów przez niesamowity wiatr pod Inneulem
i całkowite złożenie się drugiego namiotu.
l Niesamowita burza pod Pietrosem i zalanie kilku namiotów.
l Moje zgubienie się (z kolegą z innego koła przewodnickiego) w dolinie potoku Repede.
l Zgubienie przeze mnie karty bankomatowej do konta, na którym były całe grupowe pieniądze.
l Zgubienie paszportu przez niepełnoletnią uczestniczkę w ostatni dzień.
l Przemycenie rumuńskiego psa pasterskiego psa przez dwie granice z Rumunii do Polski.

Harnasiowa m³odzie¿: My też wróciliśmy z Rumunii. Na początku było nas 13 osób:
Natalia, Gosia, Migdi, Iza+Tadek, Trakolcia+Marcin, Marta Socha, Herman, Grzesiek P. (kurs),
Bartek- brat Mapeta, Marek-kolega Mapeta, i ja – Magda Socha, potem dołączył Świstak.

Jechaliśmy przez Słowację i Węgry i wylądowaliśmy u podnóża Alp Rodniańskich na stacji
kolejowej Dealu Stefanitei. Stamtąd ruszyliśmy w góry, na główny, czerwony szlak. Szliśmy
przez Tarnita La Cruce na Pietrosul (gdzie spotkaliśmy obóz Basi). Potem był nocleg w uroczej
kotlince pod Negoiasa Mare, a dalej w stronę przeł. Przysłop. Z przełęczy stopem do Vatra
Dornei na Bukowinie. Następnego dnia tak padało i wiało, że wylądowaliśmy w uroczym schro-
nisku Cabana Giumalau. Stąd poszliśmy na Giumalau i Rarau, zeszliśmy do Kimpulungu i podje-
chaliśmy stopem do Gury Humorolui. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy monastery Voronet i Humor.
Następnie doszliśmy górami do miejscowości Solca. Wracaliśmy do domu, przez Ukrainę.

Oczywiście co wieczór była pulpa, ognisko i gitara, a począwszy od Bukowiny coraz więcej
wina..różnej jakości, mocy i ilości. Była świetna atmosfera, humory dopisywały, nie pozabijali-
śmy się wzajemnie, obyło się bez  poważniejszych problemów zdrowotnych.

¯aby: My we trójkę z Agatką przeszliśmy częściowo grań Alp Karnickich (od Silian do
Obertilien) polewani deszczem i przysypywani śniegiem. Po lekkim przesuszeniu zrobiliśmy
jeszcze wyjście z Marii Luggau na Zwolferspitze z przejściem przez dwie doliny, a następnie
zmyło nas już na amen do kraju. Odwiedziliśmy po drodze skansen pod Grazem (godny polecenia)
oraz serwis Forda w celu wymiany łożyska w kole. Bardziej szczegółowa relacja może kiedyś na
zebraniu?

£ysy i BuŸka walczyli z pogodą i ferratami w Dolomitach. Oto skrót dokonań:
Piz Selva (ferrata Mesules), Cimon della Pala (ferrata Bolver-Lughli), ferrata Masare i Roda di

Vael w Catinaccio. Ponadto w dni niepogody zrobiliśmy dwie krótkie wycieczki w rejon Sassolun-
go i Passo Role. Na Cimonie byliśmy chyba jedynym zespołem, który nie zawrócił z ferraty.
Zdobyliśmy go w warunkach prawie zimowych. Stopnie i chwyty na ostatnich 200m były niewi-
doczne pod warstwą świeżego śniegu. Ale nie byliśmy tam dla przyjemości, tylko dla sławy.
Wszak trzeba czymś bajerować laski w zimowe wieczory przy kominku ;-)).

Je¿ i Kolczasta: Byliśmy na rowerach w Borach Tucholskich z Gomolami i dziećmi. Później
tradycyjnie na wsi pod Kazimierzem Dolnym przetwarzałam owoce na dżemy i  konserwowałam
ogórki (odwiedzający nas – mam nowości w dżemach) i parę dni w chatce z naszym największym
czworonogiem.

Radek: Moje wakacje zaczęły się już w czerwcu. Na Boże Ciało tradycyjnie – wycieczka
kolarska, tym razem naokoło Wrocławia w 8 osób.

Już w niedzielę przemieściłem się w Bieszczady, by poprowadzić obóz dla holenderskiej
grupy NIVON (16 osób) na zlecenie COTG. Średnia wieku 63 lata, ale ludzie wspaniali, wiedzący
po co przyjechali, bardziej dbający o polskie góry niż Polacy. Dzierżawcy obiektów stanęli na
poziomie i takiej wyżerki to ja w górach nigdy nie miałem...

W lipcu prowadziłem obóz górski (5 os.) w Góry Leluchowskie, Pogórze Lubowelskie i Spisz.
Następny obóz (16 osób), to spływ na rzece o zmiennej nazwie: Lega, Małkiń, Jegrznia na

Zamek Trosky

Suwalszczyźnie.
W sierpniu znów rowerki, tym razem w

Kieleckiem i na Roztoczu  (6 osób).
Kajetan: A ja wyskoczyłem na trzy tygo-

dnie z małym hakiem – głównie do Hiszpanii
północnej, ale kilka dni spędziłem w południo-
wej Francji. W wycieczce towarzyszyła mi ko-
leżanka małżonka. Wyjazd miał charakter kra-
joznawczy (zwiedzanie miast): Girona, Bur-
gos, Valladolid, Salamanca, Avila, Leon, Gijon,
Oviedo, Zaragoza, Avignon, Arles, Orange, Ni-
mes, Tarascon. Podróż oczywiście pociągiem
(43 pociągi). Pogoda nie bardzo hiszpańska.
Wprawdzie na początku i na końcu upały (na-
wet powyżej 35 stopni), ale np. w Asturii tem-
peratura nie przekraczała 28 stopni i chwilami
padał deszczyk. A brzoskwinie mają tam nie-
samowicie smaczne (nie to, co kupowane w
Polsce, zrywane niedojrzałe i dojrzewające w
transporcie).

***
W następnym numerze kolejne notki o wa-

kacyjnych wojażach Harnasi.
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Październik 2006 skiego, gdzie wzruszeni miejscowi Polacy śpiewają dla nas kilka piosenek. Wpisujemy się w ich
księdze pamiątkowej pod Wojewodą Śląskim, a ja dostaję na pamiątkę piękną książkę o festiwalu
„Bukowina”.

Oglądamy jeszcze z zewnątrz najważniejszy zabytek Czerniowiec – dawny pałac patriarchów
(obecnie Uniwersytet). O 17 czekamy na umówionego busiarza przed dworcem kolejowym. Wsiada-
my w dwa podstawione busy, ale nasi przewoźnicy nie poprzestają na tym. Zjeżdżają gdzieś na bok i
zabierają pod siedzenia jeszcze cały arsenał jakichś pomp, silników czy innego badziewia. Przed samą
granicą zabieramy jeszcze „na stopa” dwóch Czechów, którzy chcą przekroczyć granicę, a nie można
tego zrobić pieszo. Kierowcy podwożą nas pod niedrogi, a całkiem przyzwoity hotel koło dworca
kolejowego. Kupujemy (z niemałymi problemami językowymi) bilety kolejowe na kolejny dzień do
Vatra Dornei. Potem przychodzą jeszcze znajomi Czesi i zapraszają na wino. Znów jestem tak zmę-
czona, że zasypiam prawie natychmiast, ale część grupy korzysta z zaproszenia.

Kolejny dzień – poniedziałek, to ostatni dzień przed wyjściem w góry. W Vatra Dornei – ładnym
uzdrowiskowym miasteczku – kupujemy żywność i jemy dobry obiad. Przy okazji wynikają pewne
nieporozumienia językowe. Chłopcy zamówili do pizzy „ambalage” myśląc, że to ketchup. Tymcza-
sem pani przyniosła im pizzę  ... w kartonie.

W samym mieście zwiedzamy jeszcze bardzo ładną cerkiew i doskonale zachowaną, a jakby
wczoraj opuszczoną synagogę. Niestety dach budynku przecieka i wali się, chociaż wewnątrz, w
miejscu gdzie przechowuje się Torę wiszą zasłonki, a w pomieszczeniu obok są całe stosy książek po
hebrajsku.

We wtorek ruszamy około 10
– jakoś do końca obozu nigdy nie
udało się nam wyjść wcześniej.
Początek podejścia jest typowo be-
skidzki, przy tym świeci słońce i
jest przepiękna widoczność. Mija-
my stada pasących się krów i
owiec, spotykamy kilkunastu ru-
muńskich turystów, którzy życzą
nam „drum bun”. Trawersujemy
wyniosły szczyt Ouşoru (1639 m
n.p.m.) przypominający swym
kształtem Rakytov z Wielkiej Fa-
try. Jak się okazuje na rumuńskie
psy pasterskie działa okrzyk „ku
łowcom, k..wa, ku łowcom”, dzię-
ki czemu udaje się nam zachować całą skórę. Wchodzimy na Muntele Tarniţa (1542 m n.p.m.) my-
śląc, że to Muntele Livada (1463 m n.p.m.), około 1900 znajdujemy nie najgorsze miejsce na nocleg,
tyle że woda jest dość daleko – około 400 m, ale przynosimy ją we wszystkich dostępnych butelkach
i w kociołku. Noc jest niesłychanie gwiaździsta i dość chłodna.

Rano dzień zaczynamy od mycia się pod źródłem, potem trawersujemy jak się nam wydaje Mun-
tele Tarniţa. Gdy już ją minęliśmy okazało się, że był to Vf. Fărăonae. Podchodzimy stopniowo coraz
to wyżej i wyżej. Męczące jest podejście połoniną od przełęczy Şaua Diecilor (1400 m n.p.m.) na Vf.
Diecilor (1631 m n.p.m.). Na sam koniec dnia czeka nas jeszcze przedzieranie się przez gęstą kosów-
kę przy trawersowaniu jednego z „trabantów” Omula – Vf. Pietrele Roşil (1773 m n.p.m.). W końcu,
już o zmierzchu docieramy do przełęczy pod samym prawie Omulem. Woda jest w odległości około
500 m, ale co to dla nas.

Ponieważ od spotkanych Polaków uzyskaliśmy informacje, że schronisko na Przełęczy Rotunda,
w którym mieliśmy zamiar uzupełnić zapasy jest nieczynne, podejmuję decyzję o podziale grupy.
Najszybsi – to jest Agnieszka, Szymon, Marta, Tomek i Michał pójdą do przodu, aby zostawić bagaże
na przełęczy Rotunda i kilka osób zjedzie stopem do najbliższego sklepu. Reszta wejdzie na lekko na
Omul, potem wróci do plecaków i pójdzie wolniej w kierunku przełęczy. Tak robimy i jak się okazało
wszystko nam się udało.

Grupa druga zostawia plecaki
pod skałą i wchodzimy na najwyż-
szy szczyt gór Suchard – Omul
(1932 m n.p.m.). Widok ze szczy-
tu jest piękny, chociaż nieco przy-
mglony. Widać jednak białe pie-
czarki stacji radarowej na szczycie
Tomnatyka – już za granicą ukra-
ińską, widać otaczające pasma
górskie i widać nasz kolejny cel –
Ineul w Górach Rodniańskich.

Wracamy do plecaków, pod
źródłem wszyscy myją sobie gło-
wy i idziemy dalej wygodną sze-
roką drogą trawersującą stoki
Omula. Znów mijamy stada
owiec, pasterze proszą nas o papie-
rosy. Po kilku godzinach marszu
docieramy do przełęczy Rotunda, gdzie koledzy już czekają na nas z zakupami. Jak się okazuje –
schronisko jest jednak czynne, nie ma w nim miejsc, ale można przynajmniej wykąpać się pod pry-
sznicem (odpłatnie), z czego wszyscy skwapliwie korzystają. Wieczorem robimy doskonałą pulpę
makaronową, a potem długo siedzimy przy ognisku. Miejscowi robotnicy leśni częstują nas palinką,
czyli własnego wyrobu wódką.

W GÓRACH RUMUNII
Subiektywna relacja z obozu

Wyjeżdżamy z Katowic do Przemyśla nocą
z 11 na 12 sierpnia. Zaczyna się od razu „cieka-
wie”. Tłok w pociągu przypomina najgorsze
czasy komuny. Aby się upewnić, że Michał i
Maciek wsiedli za mną do pociągu muszę do
nich zadzwonić. Są – stoją w przejściu pomiędzy
wagonami, a ja w środkowej części korytarza (i
przestoimy tak całą noc).

W Przemyślu spotykamy resztę grupy, wy-
mieniamy pieniądze, wsiadamy w busa i jedzie-
my na przejście graniczne. Tu przyjdzie nam
spędzić najbliższe dwie godziny w kolejce
„mrówek”.

Po stronie ukraińskiej szybkie targi z właści-
cielami busa i za 300 hrywien jedziemy wreszcie
do Lwowa. Najpierw najważniejsza sprawa –
kupno biletów na nocny pociąg do Czerniowiec.
Wybieramy taki, który jedzie 300 km trasę 12
godz. i jest w Czerniowcach o 8 rano kolejnego
dnia, ale za to się wyśpimy. Kupowanie biletów,
to długotrwała procedura, bo nazwisko każdej
osoby z paszportu wpisuje się na bilet, pani każe
sobie każde literować, a tu jak na złość prawie
wszyscy uczestnicy obozu mają długie nazwi-
ska, pełne dwuznaków, jednak w końcu jakoś
sobie poradziliśmy. Wreszcie ruszamy na pół-
dniowe zwiedzanie miasta – Katedra, Rynek,
kościół Jezuitów, Katedra Ormiańska, potem je-
szcze Katedra św. Jura. W międzyczasie idziemy
na obiad do „huculskiej” restauracji, gdzie nie-
spodziewanie spotykam swoje 5 kuzynek z Kra-
kowa, z którymi widziałam się ostatni raz 5 lat
temu.

Wieczorem wsiadamy do pociągu i zajmuje-
my swoje miejsca. Jestem już tak zmęczona, że
dosłownie padam po 10 min. od ruszenia pocią-
gu i śpię 11 godz. W środku nocy nie budzi mnie
nawet to, że Maciek z głośnym hukiem spada z
piętrowego łóżka na stolik.

W końcu dojeżdżamy do Czerniowiec, zo-
stawiamy plecaki w przechowalni i idziemy „w
miasto”. Na dworcu autobusowym umawiamy
się na 17 z dwoma busiarzami na przejazd do
Suczawy.

Czerniowce są wyjątkowo piękne, położone
na wzgórzach, z niezwykłą, trochę secesyjną, a
trochę wschodnią architekturą. W polskim ko-
ściele nasz kolega Jacek dogaduje się z miej-
scową panią organistką i daje półgodzinny kon-
cert organowy. Potem idziemy do Domu Pol- ... cd str. 2

Na szczycie Omula
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TO BY£O
4 Julka  i  Małgosia Suchodolskie – córeczki
Helci i ex-kursanta Marcina urodziły  się 29.08
w Łodzi.
4 19.09 slajdy Jacka Gintera z Gorganów oraz
Czeskiego Raju.
4 30.09 - 1.09 ERG na Hali Łabowskiej zgro-
madził ok. 40 osób. Były gry i zabawy w stylu
„Formuły 1”, ognisko itp. Pogoda dopisała, więc
część turystyczna również była udana.
4 3.10 zebranie w przychodni kolejowej – po-
kaz i ćwiczenia z udzielania I pomocy z użyciem
defibrylatora.

TO BÊDZIE

Kolejnego dnia, ponieważ trasa jest krótka, wychodzimy dość późno, tuż po południu. Rano
wszyscy zrobili pranie i nasze plecaki przyozdobione są skarpetkami, ręcznikami, podkoszulkami itd.
Podejście nie jest tak bardzo męczące jak się tego obawiałam, najtrudniejszy jest ostatni odcinek
prowadzący miejscami po ogromnych głazach. Około 19 docieramy do planowanego miejsca obozo-
wania nad jeziorem Lala Mica i rozbijamy się na morenie. Na skromnym ognisku gotujemy „pulpę”
i idziemy spać.

Tego co zaczęło się w nocy nikt się nie spodziewał. Już pod wieczór zaczyna wiać wiatr, ale w
nocy przybiera on siłę niemal huraganu. W największym namiocie zwanym od owej nocy „Latają-
cym Holendrem” łamią się dwa maszty. W środku nocy w całkowitych ciemnościach nasz lekarz –
Marek klei rurki namiotu plastrem, potem załoga „Holendra” rozbija się 100 m niżej nad samym
jeziorkiem obok obozujących tam Węgrów. Namiot – parasolka Agnieszki i Szymona składa się jak
parasolka, wobec czego obciążają go kamieniami i przenoszą się w nocy do Marka i Bartka. W środku
nocy słyszę jak moreną toczy się kociołek głośno pobrzękując łańcuchem. Nie chce mi się wyskaki-
wać z namiotu, a na zewnątrz trwają jeszcze prace przeprowadzkowe, więc tylko wołam „łapcie
kocioł”. Na szczęście ktoś przytomny go złapał. W tą bezsenną noc wymyśliłam z pięć wariantów
odwrotu z głównego grzbietu Rodniańskich.

Rano wiatr niespodziewanie cichnie. Z obozowiska odfrunęły wszystkie nieobciążone worki, a
także jak się potem okazało, niektóre butelki na wodę. Zapowiadam, że jeśli pogoda się popsuje, to nie
idziemy dalej grzbietem, ewentualnie dzielimy się na dwie grupy i część – zwłaszcza załoga połama-
nego namiotu schodzi w doliny. Na początek dnia podchodzimy jeszcze wszyscy na Ineul (2279 m
n.p.m.) – najwyższy szczyt wschodniej części Gór Rodniańskich i niewątpliwie najpiękniejszy szczyt
całych gór. Wchodząc na swoją kolejną „górę wymarzoną” tym razem nie odczuwam jakiejś szcze-
gólnej satysfakcji. Jest mgła, zerowa widoczność, nie wiadomo co jeszcze przed nami. A jednak – jest
to góra, o której marzyłam od kilku lat, no i weszłam na nią.

Na stokach Ineula spotyka mnie jeszcze coś bardzo miłego. Po zejściu ze szczytu, korzystając z
tego, że chwilowo jest zasięg włączam telefon i odbieram zupełnie nieoczekiwany SMS:  „Witaj
Basiu, Napisz mi prosze gdzie planujesz noclegi sb/nd, n/pn i pn/wt”. Autorem jest mój dobry kolega
z SKPB Lublin – Kuba. Korespondowaliśmy mailem tuż przed moim wyjazdem, ale nie miałam
pojęcia, że wybiera się również w te same góry co i ja. No cóż – trzeba przyznać, że ten SMS ma dość
znaczny wpływ na podjęcie decyzji, że jednak idziemy granią.

Pogoda się zresztą poprawia, widać jak na dłoni położony przed nami główny grzbiet przypomi-
nający trochę otoczenie Doliny Chochołowkiej, lub Kościeliskiej.

Zaczynamy wędrówkę. Na przemian wchodzimy na szczyty i schodzimy na kolejne przełęcze. W
pewnym miejscu grań staje się dość mocno eksponowana. Po pewnych problemach związanych
głównie z ciężarem bagażu udaje się ją jednak przejść.

Już pod wieczór wspi-
namy się dość stromo na
Vf. Omului (2135 m
n.p.m.), a potem na piękny
Gărgălău (2158 m n.p.m.).
Niebo jest prawie bezch-
murne. Na zachodzie wi-
dać cel naszej wędrówki –
Pietros, obok niego – Re-
brę. Na wschodzie skalisty
Ineul. Razem z Anią scho-
dzimy piarżytą ścieżką na
Przełęcz Gărgălău, gdzie
planowany był nocleg.
Naszą grupę  widzimy
sporo niżej, w kotle pod
przełęczą. Miejsce na noc-
leg jest tym razem wygod-
ne, bezwietrzne, ale z po-
wodu mokrego drewna nie udaje się nam rozpalić ognia, wobec czego gotujemy wieczorną pulpę na
trzech palnikach.

Kolejny dzień zaczyna się od kłótni Maćka z Michałem o kisiel. Kończy się tym, że chłopcy
rzucają w siebie kisielem brudząc przy tej okazji dwa namioty. W sumie trudno się dziwić, po 5
dniach bez przerwy w górach jesteśmy już wszyscy zmęczeni i mamy siebie dość. Zwijamy namioty,
podchodzimy na przełęcz Gărgălău i ruszamy w dalszą drogę wzdłuż „czerwonych pasków”. Tego
dnia szlak trawersuje większość szczytów, ale i tak przewyższenia są spore. W połowie dnia na prze-
łęczy Tarniţa Bârsanului (1970 m n.p.m.), gdzie wodę można zaczerpnąć z niewielkiego źródełka
robimy sobie ciepły posiłek złożony z kaszki i zupek. Po kolejnym trawersie, za przełęczą Tarniţa
Negoieselor spotykamy grupę złożoną z młodych „Harnasi”, kursantów i eks-kursantów.

Krótko rozmawiamy ze sobą. Przekazuję im informacje dla Kuby, gdyby czasem go spotkali. 500
m dalej, na przełęczy Şaua Între Izvorae jest obfite źródło i piękne miejsce na 1-2 namioty. Idziemy
jednak dalej. Spotykamy dwóch Polaków, którym również przekazuję informacje dla Kuby (jak się
okazało taki „sms” był skuteczny i wszystkie informacje do niego dotarły). Przy zapadającym zmierz-
chu trawersujemy Vf. Repede i w końcu schodzimy na przełęcz Tarniţa la Cruce. W planie było tego
dnia jeszcze dojście około 2-3 km nieznakowaną ścieżką nad jeziorka Tăurile Buhăescului, ale zapa-
dający zmierzch i piękne miejsce na obóz skłoniły nas do pozostania nad jeziorkiem Rebra, tuż pod
przełęczą. Tuż obok naszego obozowiska jest źródło. Wieczorem znów gotujemy pulpę na ognisku
(suchą kosówkę chłopcy przynieśli z odległości ponad 1 km).

Wieczór jest piękny, ale nocą około 2 rozpętuje się taka burza, jakiej jeszcze dotąd w górach nie
przeżyłam. Wiatr wieje dosłownie z każdej strony, o namiot bębni zacinający deszcz, jest prawie bez
przerwy jasno od błyskawic. Nasz namiot miał otwarty wywietrznik więc woda leje się po ścianie. Na
szczęście Michał bohatersko wychodzi na zacinający deszcz i zamyka ten wywietrznik. Nic nam nie
zmokło, ale w innych namiotach nie było tak różowo. Kilku osobom kompletnie zamokły śpiwory. Po

Widok z Gărgălău na Ineul

| 6-8.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem”.
Meta w schronisku na Słowiance pod wodzą
Magdy „Białej” Torbus. W tym roku zabawa
przebiegać będzie w konwencji hawajsko-ku-
bańskiej. Organizatorzy proponują trzy trasy:
jedną piątkową: Korbielów – Górowa (nocleg) –
Pilsko – Rysianka – Romanka – Słowianka –
prowadzi Radeck i dwie sobotnie: * z Żywca
przez Grojec, Jastrzębicę, przeł. U Poloka pro-
wadzi Pieczu.  * z Rajczy przez Suchą Górę,
Halę Boraczą prowadzi Michał „Bażant” Tom-
czak.
| 11.10 początek nowego kursu. Kurs pro-
wadzą Magda „Biała” Torbus i Łukasz „Pieczu”
Pisarek. Sekretarzem będzie Gosia „Dziobak”
Skorupska.
| 20-22.10 Egzamin praktyczny.
| 27-29.10 Termin poprawkowy egzaminu
praktycznego.
| 21-22.10 Rajd „Studenci Górom” z metą w
PTSM „Zaolzianka”. Impreza będzie miała cha-
rakter remizowo-weselny, z adekwatną muzyką
i zabawami. Kierowniczką rajdu jest Natalia
Woźny.
| W tym roku organizacją slajdowisk z cyklu
„Szlakiem i bezdrożem” zajmie się Maciek
„Nowszy” Antonik. Piewrszy pokaz odbędzie
się 19.10 i będą to slajdy Nowego z Kirgizji.

godzinie burza przesuwa się nad Borszę, ale po-
tem znów powraca. Odgłos grzmotów odbija się
od ścian kotła pod Pietrosem. Dopiero około 4-5
nad ranem burza ucicha.

W poniedziałek rano, po nocnej burzy zbie-
ramy się dość niemrawo. Jest mgła, widoczność
zerowa. Już wiadomo, że raczej nic nie wyjdzie
z naszych planów wejścia na Pietrosa w dwóch
kolejnych grupach. Proponuję, aby poszła z Mi-
chałem przynajmniej jedna grupa, ja czuję się na
tyle niewyspana i zmęczona, że postanawiam
zostać w obozowisku i pilnować dobytku. Zosta-
je ze mną Ania, cała reszta po dość długich wa-
haniach w końcu około godz. 11 wyrusza. Śle-
dzimy grupę aż do wysokości jeziorek Tăurile
Buhăescului, a potem po prostu kładę się spać,
aby odespać koszmarną noc. Nie śpię zbyt dłu-
go, po godzinie budzi mnie Ania, aby robić dla
grupy kanapki z ostatnich resztek chleba. Kiedy
już je kończymy ktoś z przełęczy nad nami woła
„Jest tam Basia ?”. Jak się okazuje jest to oczeki-
wany przeze mnie Kuba. Ulega namowom i
schodzi do nas. Po 15 minutach dochodzą i nasi.
Jak się okazało Michał poprowadził ich do góry
bez szlaku bardzo ciekawą trasą. Ze szczytu nie-
stety widoków nie było, zeszli szlakiem.

Jemy kanapki, zwijamy się, znów się to



wszystko ślimaczy, zaczyna popadywać deszczyk. W końcu wychodzimy z obozowiska około 16. Z
Kubą szybko dogadujemy się, że dołączy do naszej grupy i kolejnego dnia pojedziemy razem zwie-
dzać cerkwie marmaroskie. Bardzo się z tego cieszę, bo jest najlepszym znawcą budownictwa i sztuki
cerkiewnej jakiego znam, a obiecuje nas oprowadzić. On też się cieszy, bo my zapewnimy transport
(wynajmiemy busa). Na rzecz cerkwi marmaroskich zrezygnował już z Pietrosa. Mijamy ruiny szała-
su, schodzimy łąkami w dół potoku. Ścieżka jest dość niewyraźna. Obok kolejnego – tym razem
zachowanego, chociaż widać, że nieużywanego szałasu występuje pomiędzy przewodnikami różnica
zdań. Michał twierdzi, że należy iść w dół, wzdłuż potoku, ja i Kuba, że wg mapy, to należałoby iść
jeszcze do góry, łąkami i zejść później.

Jednak jak się okazało, tym razem Michał miał rację. Około 2 godz. chodzimy tam i z powrotem
razem z Kubą po łąkach, szukając drogi w dół. W pewnym miejscu zaczynamy schodzić łagodnym
wydawałoby się grzbiecikiem, kiedy nagle widzę pod sobą wierzchołki świerków. Z pewnością tam-
tędy zejść się nie da. W końcu jak niepyszni wracamy na miejsce rozstania z grupą i schodzimy za
nimi. Ścieżka jest tylko przez pierwszych 200-300 m niewyraźna, potem staje się coraz wyraźniejsza
i stromo schodzi w dół. W zapadającym zmierzchu podziwiamy spiętrzające się nad nami przewie-
szone skały, na które chcieliśmy wcześniej wejść „od góry”. Kiedy dochodzimy wreszcie do szerszej
(ale wcale nie lepszej) drogi na dnie doliny jest już prawie ciemno. Przez potok musieliśmy przecho-
dzić jeszcze co najmniej z 8 razy. Na początku staram się nie moczyć butów, ale potem jest mi już
całkowicie wszystko jedno, miejscami idę prawie po kolana w wodzie, staram się tylko, aby nie wylą-
dować w potoku z plecakiem. Potem wreszcie zaczynają się mostki (różnej jakości). Około 23, już na
dobrej drodze  widzimy na przeciwko nas jakieś światełka. Są to czołówki, a więc idą nasi. Okazało
się ze zrobili zakupy w sklepie, mają 9 świeżych chlebów i idą się rozbić na łące, którą im wskazano.
Łąkę minęliśmy 200 m wcześniej, więc też zawracamy.

Dochodzimy do drewnianej szopy. Niektórzy uczestnicy są zdenerwowani, mają mokre śpiwory,
obiecałam im nocleg pod dachem, a tu znowu łąka i namiot. Na szczęście Michałowi udaje się wła-
mać do szopy, która jest pełna siana. Robię szybko kanapki z masą czekoladową, Kuba i Ania gotują
na palnikach wodę, robią herbatę i znów świat jest dla wszystkich piękniejszy. Kładę się spać pod
dachem na ganeczku szopy, jest tam miejsce akurat na jeden karimat.

Kolejnego dnia rano leje jak z cebra. Zbieramy się wszyscy dość ospale, ale udaje się nam wyjść
około 1030, kiedy znów jest piękna pogoda. Idziemy przez „dzielnicę” Borszy – Repede, mijamy
pasące się przy błotnistej drodze krowy, owce, kozy i konie. Po około 3 km dochodzimy do miejsco-
wego centrum i sklepu. Jakoś udaje się nam dogadać, że o 1200 będzie „maxi-taxi” czyli busik, który
dowozi miejscowych do centrum Borszy. Siadamy przed sklepem, sklepowy przynosi nam ławeczki,
na których można posiedzieć. Podjadamy ciasteczka, popijamy sokami „Tymbark”, które są w skle-
pie. Faktycznie o 1200 przyjeżdża „maxi-taxi”, ale wszyscy się do niego nie mieścimy. Jadę wraz z
Anią i Kubą w pierwszej grupie, aby na miejscu w Borszy poszukać noclegu. W busiku kierowca
puszcza z płytki kapitalne rumuńskie melodie. W połączeniu z oszałamiającymi górami za oknem jest
to moment absolutnie wspaniały. Taka bajeczna, kolorowa chwila, którą potem się wspomina całymi
miesiącami w szare dni.

Dojeżdżamy do Borszy, Ania i Kuba idą szukać noclegu, a ja zostaję przy plecakach. Długo
szukają tego noclegu, zdążyła już dojechać druga część grupy, kiedy się pojawiają. Dochodzimy do
wniosku, że nie ma już co jechać tego dnia na zwiedzanie, po prostu wszyscy są zmęczeni. Robimy
dzień „restowy”, a kolejnego dnia pojedziemy rano zwiedzać cerkwie i od razu na Bukowinę, a kon-
kretnie do Kaczycy. Grupa przyjmuje tę decyzję gromkim „hurra”.

Po zakwaterowaniu w hotelu (śpimy w pokoju 3-osobowym z Maćkiem i Michałem, a Kuba
waletuje u nas na balkonie), kąpieli (wreszcie !) idziemy do biura podróży załatwiać busa na kolejny
dzień. Kuba zaczyna w biegłym angielskim  opowieść czego to konkretnie potrzebujemy, ale patrząc
na miny państwa z biura podróży widzimy, że oni kompletnie nic nie rozumieją. Naszym wybawie-
niem okazuje się Francuz mówiący biegle po angielsku, który akurat wszedł do biura. Kuba gada z
nim po angielsku, ten tłumaczy to na francuski, a pani z biura z francuskiego na rumuński swojemu
współpracownikowi. W końcu dogadujemy się co do ceny, płacę, dostaję fakturę. Kolejnego dnia
jesteśmy umówieni przed hotelem na 1000.

Idziemy na obiad. W knajpie spędzamy z więk-
szością grupy najbliższe 4 godz. zamawiając coraz
to nowe dania. Wieczorem kupujemy jeszcze arbu-
za i w hotelu kroimy go w brodziku kąpielowym.
Cała łazienka jest opaćkana arbuzem, który na do-
datek okazał się przejrzały.

Rano trzeba się szybko pakować. Aby się nie
denerwować zostawiam pakujących się chłopa-
ków i idę jeszcze razem z Kubą zwiedzić cerkiew
w Borszy. Mamy szczęście, że o 900 jest nabożeń-
stwo i cerkiew jest otwierana. Wewnątrz stare, bie-
dniutkie ikony, zaniedbana polichromia i plastiko-
we świecidełka – taki przejaw „ludowej pobożno-
ści”. Po powrocie do hotelu zjadamy szybkie śnia-
danie, plecaki zostawiamy na przechowanie w ho-
telu, żegnamy się z Michałem, który już nieodwo-
łalnie postanowił dołączyć do drugiej „Harnasio-
wej” grupy i jedzie stopem do Vatra Dornei, wsia-
damy wszyscy do busa i jedziemy zwiedzać. Kolej-
no – monastyr i cerkiew w Moisei, potem Săcel,
Săliştea de Sus, Bogdan Vodă, wreszcie najsłyn-
niejsze Ieud, w którym są dwie cerkwie – podobno
najstarsza w Maramuresz datowana na rok 1364
Cerkiew na Wzgórzu z niezwykle pięknymi malo-
widłami, które były akurat restaurowane i nowsza,
niestety zamknięta Cerkiew w Dolinie wpisana

dzięki swym nieskazitelnym proporcjom na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Wracamy do Borszy, ładujemy się do busa
wraz z bagażami i przez przełęcz Przysłop podą-
żamy w kierunku Bukowiny.

Kuba namawia nas jeszcze na zwiedzenie
tego dnia przynajmniej jednego monastyru –
Moldoviţa. Na więcej niestety nie starczy nam
czasu. Droga przez góry jest piękna. Przejeżdża-
my nie tylko przez Przełęcz Przysłop, ale rów-
nież przez kilka przełęczy w Obcina Feredeu
(przełęcz Paşcanu 1040 m n.p.m.). Zdumiewają
nas niezwykłe kształty tutejszych gór. Do kla-
sztoru dojeżdżamy dosłownie w ostatniej chwili
o 1845 (zamykano go o 1900).

Przed monastyrem Moldoviţa krótka kon-
sternacja, nie wszyscy mają długie spodnie, a tyl-
ko w takich wolno wejść na teren klasztorny.
Kupując bilety nie zauważyłam, że nie wszyscy
weszli na teren klasztoru. Kilkoro uczestników
wyjazdu zatrzymało się przy małym piesku,
którego ktoś wyrzucił na murek przed klaszto-
rem. Ostatecznie z pieskiem został Maciek,
który mając krótkie spodnie nie wszedł na teren
klasztorny, a siedział z nim na murku przed wej-
ściem w czasie kiedy my zwiedzaliśmy klasztor.
Musiał wyglądać bardzo biednie, bo jak sam
mówił, podeszła do niego jakaś pani i dała mu
jedną leję (równowartość 1,1 zł).

W monastyrze Kuba jest w swoim żywiole,
opowiada bez końca, wyjaśnia znaczenie po-
szczególnych symboli, sekunduje mu Agnie-
szka. A my tylko gapimy się z otwartymi buzia-
mi na cudowne, bajecznie kolorowe freski.
Trudno cokolwiek powiedzieć wobec ich pięk-
na.

Po wyjściu z monastyru okazuje się, że
mamy nowego pasażera. Jacek postanowił za-
brać ze sobą psa. Jedziemy teraz już prosto przez
Gura Humorului do Kaczycy, gdzie rano telefo-
nicznie zarezerwowałam noclegi. Do miejsca
docelowego docieramy po ciemku. Zaczynamy
szukać „domu polskiego”. Pierwszy napotkany
starszy pan odpowiada nam piękną archaiczną
polszczyzną. Wskazuje drogę i wkrótce dojeż-
dżamy do „domu polskiego”, w którym panują
warunki „chatkowe”, to znaczy kilka dużych
pokoi, dwie łazienki, samoobsługowa kuchnia z
wyposażeniem. Bardzo zmęczona kładę się spać
i prawie natychmiast zasypiam.

Kolejnego dnia o 6 rano Kuba nie budząc
nas wyjeżdża już do kraju. My wstajemy jak
zwykle około 800, robimy dobre śniadanie, o 1000

jesteśmy gotowi do wyjścia. Plan dnia znów
udało się nam zrealizować w całej pełni – rano
zwiedzanie miejscowego kościoła z cudownym
obrazem Matki Boskiej Kaczyckiej, potem zwie-
dzanie kopalni soli (w porównaniu z Wieliczką
lub Bochnią nie jest to jednak nic nadzwyczajne-
go), dalej przejście piesze przez pasmo Obczyny
Mare wprost do monastyru Humor. W tym rejo-
nie góry mają wysokość około 800-900 m
n.p.m. i bardzo przypominają Beskidy. Po zwie-
dzeniu monastyru Humor udało nam się złapać
busa, który odwiózł nas do Gura Humorului, a
potem umówiliśmy się z kierowcą, aby po obie-
dzie w miasteczku zawiózł nas jeszcze do mona-
styru Voronet, gdzie długo kontemplujemy „Sąd
Ostateczny” i na koniec do Kaczycy.

Na kolejny dzień Pani Krystyna – opiekunka
kaczyckiego Domu Polskiego zamówiła nam
busa, który zawiózł nas do Suczawy. Zaczyna
się nieuchronny powrót. Jeszcze zwiedzamy Su-
czawę, targujemy się z „przemytnikiem”, który
zawozi nas do Czerniowiec, przemycamy przez
rumuńsko-ukraińską granicę, psa, w Czerniow-
cach jemy obiad i kupujemy bilety na nocny po-
ciąg do Lwowa. Jest mi ciągle smutno, że trzeba

Monastyr Voronet

Cerkiew w Moisei



już wracać. W nocy rozmawiam w pociągu z dwoma Sło-
wakami, z których jeden jest bardzo zdziwiony i zachwy-
cony tym, że byłam na jego „rodzinnym” szczycie Marhard
w Poważskim Inowcu i że znam romański kościółek św.
Jura położony na stokach tego szczytu. Niestety Słowacy
szybko wprowadzają się w „stan znieczulenia”, nie da się
już z nimi gadać i trzeba iść spać.

Rano dojeżdżamy do Lwowa, jedziemy na zamówioną
dwa tygodnie wcześniej kwaterę przy ul. Halickiej i zaraz
potem na luksusowe „wiedeńskie śniadanie” do znanej
nam kawiarni obok domu. Potem wyruszamy całą grupą
na Cmentarz Łyczakowski. Odwiedzamy groby znanych
Polaków i Cmentarz Orląt Lwowskich. Na popołudniowe
zwiedzanie miasta i spacer na Wysoki Zamek jakoś nie ma
już chętnych, zwłaszcza, że zaczyna padać deszcz. Po po-
łudniu, kiedy chcę wypłacić grupowe pieniądze z przeraże-
niem stwierdzam, że nie mam karty do bankomatu. Musia-
łam ją zostawić w bankomacie w Czerniowcach, w czasie
ostatniej wypłaty. Kartę natychmiast blokuję telefonicznie,
ale co dalej ?

Na szczęście Agnieszka pamięta numer swojego konta. Przez telefon robię przelew na jej konto,
a ona wypłaca z niego potrzebne grupie pieniądze. Kupujemy również bilety na pociąg do Przemyśla
przypuszczając, że psa będzie łatwiej przemycić pociągiem.

Wieczorem idziemy na uroczysty pożegnalny obiad do knajpy – jedzenie jest całkiem niezłe.
Potem spacerujemy jeszcze trochę po Lwowie i koło północy idę spać. Tymczasem część obozowi-
czów postanowiła zwiedzać „Lwów by night” i wróciła do domu około 630, kiedy co porządniejsi
wybierali się na poranną mszę do katedry.

Pakujemy swoje rzeczy, po śniadaniu zwiedzamy Kaplicę Boimów. Znów mamy szczęście. Spo-
tkana tam przypadkowo Polka robi nam prawdziwy 20 minutowy wykład na temat architektury kapli-
cy, na tle innych kaplic grobowych magnackich, szlacheckich i mieszczańskich. Wracamy na kwate-
rę, pakujemy się i wychodzimy na tramwaj. Kiedy po wyjściu Ania prosi jeszcze o sprawdzenie, czy
każdy ma pod ręką paszport okazuje się, że najmłodsza uczestniczka – Ewa paszportu nie ma.

Na środku Rynku we Lwowie rozkładamy na ziemi folię, ku zdziwieniu miejscowych żebraków
wysypujemy na nią całą zawartość plecaka Ewy i przeszukujemy dosłownie wszystko. Paszportu nie
ma. Pociąg odjeżdża za godzinę, więc nie ma rady, jedziemy na dworzec. Z tramwaju udaje mi się
dodzwonić do konsulatu we Lwowie. Trzeba iść na milicję zgłosić utratę paszportu, potem pojechać
z zaświadczeniem z milicji do konsulatu, tam da się w ciągu kilku godzin wyrobić paszport wyjazdo-
wy. Wszyscy wsiadają do pociągu, a ja z Ewą idę zgłosić utratę paszportu na milicji. Ewa nie rozumie
ani w ząb ukraińskiego, ani nie zna cyrylicy, więc służę jako tłumacz. Trwa to wszystko półtorej

godziny. Potem jedziemy (wciąż z ciężkimi ple-
cakami) do konsulatu. Tam okazuje się, że trze-
ba mieć jeszcze zdjęcie, o czym wcześniej nam
nie powiedziano. Gdzie my teraz, o 1530 w nie-
dzielę znajdziemy czynnego fotografa ?

Kiedy wsiadamy do tramwaju i jedziemy w
poszukiwaniu fotografa, w kierunku centrum,
dzwoni Agnieszka, że paszport znalazł się ... w
kieszeni Jacka.

W życiu tak głośno i tak barwnie nie klęłam
jak wtedy. Po chwili drugi telefon, grupa posta-
nowiła, że Jacek zaraz po dojeździe do Przemy-
śla wsiądzie w busa, powróci na przejście w Me-
dyce i będzie na nas czekał z paszportem po stro-
nie ukraińskiej.

Wracamy razem z Ewą do konsulatu, infor-
mujemy, że paszport się znalazł, potem wraca-
my na dworzec i wsiadamy do „marszrutki” na
granicę. W Szegini jesteśmy około 1830. Kolejka
na stronę polską jest koszmarna – dobre dwie
godziny stania. Na szczęście na chłopaków z pa-
szportem czekamy tylko ok. 15 min. W końcu
całe napięcie opada, stojąc w tej przemytniczej
kolejce żartujemy sobie, opowiadamy różne hi-
storyjki. W Polsce jesteśmy około 21 czasu ukra-
ińskiego czyli 20 polskiego. W Przemyślu czeka
już na nas reszta załogi „Latającego Holendra” i
Agnieszka z Szymonem oraz oczywiście pies.
Idziemy na duuużą pizzę i lody. Agnieszka opo-
wiada o tym, jak przemycali przez granicę psa, a
nie było to wcale takie banalne. O 22 żegnamy
się już na dobre. Dziewczyny mają nocny auto-
bus do Lublina, Jacek jedzie z psem do Kraśni-
ka, do rodziny, a Agnieszka, Szymon i Bartek
śpią jeszcze w PTSM w Przemyślu. Ja samotnie
wsiadam w pociąg i wracam do domu. Po takim
barwnym i pełnym przygód wyjeździe trudno
będzie dostosować się do szarej rzeczywistości !

Basia „Jelon” Zygmańska

HARNASIOWE WAKACJE nym zakonie Kawalerów Mieczowych, park na-
rodowy w dolinie rzeki Gauji – na tym nizinnym
terenie są takie atrakcje jak autentyczne jaskinie
czy przejazd górską gondolą. Byliśmy też w Ry-
dze i Estonii oraz dotarliśmy do ogromnego je-
ziora Pejpus.
Z rodziną  byłem w Austrii, w pobliżu miejsco-
wości Bad Aussee, w rejonie Salzkamergut.
Chodziłem po ciekawych Totes Gebirge (byłem
m. in. na Rotgschirze 2267), odwiedziliśmy tak-
że Halsztat.

£ukasz „Lex” Suma (który poprowadził 3
obozy w Ukraińskich Karpatach): „... dosłownie
przed chwilą wróciłem z ostatniego obozu ukra-
ińskiego tego lata. I było fajowo. Plan został zre-
alizowany w jakichś 130% (bo oprócz Bieszcza-
dów, Ostrej i Równej udało się złoić też Holicę).
Pogoda jak na wrzesień doskonała, ekipa bardzo
fajna, choć średnio nieliczna, i tylko z powrotem
pewne problemy na granicy... ale to już temat na
inną historię.”

Belfegor i exkursant Klaus  zdobyli w
lipcu Munku Sardyk – szczyt o wysokości  3419
m npm na granicy rosyjsko-mongolskiej oraz
zwiedzałi szeroko pojęte południowe wybrzeżu
Bajkału.

Janusz Mroczek: Też wróciliśmy ... Było
tak: Słowenia – Alpy Julijskie i jaskinie, Chor-
wacja – parki narodowe i miasta, Czarnogóra –
Durmitor, miasta i Velika Plaża. Razem coś oko-
ło 5400km.

Nowszy: Niedługo po powrocie z Belgii
zrobiliśmy małą powtórkę z zeszłego roku czyli
Kirgizję. Choć tym razem wiele rzeczy nie po-

szło tak, jak pójść miało, to i tak przygód było co
niemiara. Potem w ramach naszej AL2006 pro-
wadziłem obóz w Małej Fatrze. Na początek
parę statystyk:

-7 uczestniczek, 2 uczestników no i ja, tak
więc lambda niezła. Był to z założenia obóz „bez
przemęczania się”, z noclegami na kempingach
w Niżnych Kamiencach i w Rajeckich Tepli-
cach i chodzeniem na lekko.

W części Krywańskiej byliśmy na obu Roz-
sutcach, obu Krywaniach i w Strecznie. W czę-
ści Luczańskiej załapaliśmy się tylko na Klak,
ale za to zahaczyliśmy też o Góry Strażowskie z
zamkiem w Lietavie.

D³uuugie wakacje Wojtka Spa³y:
1. (luty) kilka wycieczek na Gran Canarii i Tene-
ryfie.
2. (marzec) Wysokie Taury – Grossglockner
3. (kwiecień) Stubaier Alpen.
4. (maj) Karpaty rumuńskie – Cernei, Mehedin-
ti, Bihor.
5. (maj) szwajcarski Berner Oberland.
6. (czerwiec) Czarnogóra – Durmitor, Bjelasica,
Prokletije, Komovi.
7. (lipiec) Alpy – Wettersteingebirge, Lechtaler,
Oetztaler, Stubaier, Zillertaler Alpen, Totes Ge-
birge.
8. (sierpień) Pireneje.
9. (wrzesień) Dolomity oraz Alpy Julijskie.
W planach:
10. (październik) Karpaty rumuńskie – jeszcze
raz Bihor i zapewne Rodniańskie.

Wkrótce dłuższa relacja Wojtka z AlpJulij-
skich.

Jasiu Kowalik: My zwiedzaliśmy rodzinnie
południowe Czechy i Morawy. Cóś piknego!
Zwiedziliśmy Telcz, Trzeboń, Jindrzichów Hra-
dec, Tabor, Wyższy Brod, Rożmberk, Vimperk,
Tyn nad Vltavou, Bechyne, Prachatice, Hlubo-
kou nad Vltavou, Pernsztejn, Czeski Krumlow.
Najbardziej podobał nam się Telcz. Starówka
składająca się z dużego, bardzo podłużnego ryn-
ku, zamku i kilku bocznych uliczek wygląda jak
dekoracja filmowa. Wszystko jest tak odpicowa-
ne na hochglanz, że aż trudno uwierzyć. I to nie-
samowite położenie na sztucznym półwyspie
pomiędzy dwoma jeziorami połączonymi kana-
łem. Byliśmy też na Plechach – 1378 m npm.
najwyższym szczycie czeskiej Szumawy.
Maestro: Ja, Ines oraz Klaus wędrowaliśmy po
wschodnim Tyrolu, dokładniej: po Wysokich
Taurach, jeszcze dokładniej: po grupie Venedi-
gera. Właśnie wtedy gdy prowadziliśmy naszą
ożywioną górską działalność, nieprzerwanie
królowała iście alpejska lampa. Zewsząd wyra-
stały piękne i monumentalne skały, lodowce
lśniły malowniczo, u góry było biało, u dołu zie-
lono-brązowo, widoczność wyśmienita, Austria-
cy okazali się przemili... Człowiek wprost poty-
kał się o świstaki, krowy, owce i kozy. W objęcia
IV RP wróciliśmy z zaostrzonym  apetytem –
mamy już plany na kolejne wyjazdy.

Alojz – Latem byłem na dwóch wyjazdach.
Najpierw wraz z uczniami mojej szkoły, w ra-
mach wyjazdu SKT „Muńcuł”, byłem na terenie
Łotwy. Zwiedzaliśmy zamki pozostałe po daw-
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Triglav

EKSKLUZYWNY
RAJD GÓRSKI

Hala Łabowska 30.IX - 1.X.2006 r.

Rajd w tym roku był wyjątkowo ekskluzyw-
ny, a to z następujących powodów:

– odległe o przeszło 200 km miejsce,
– elitarny sport jako temat przewodni, no i

oczywiście:
– ekskluzywna ekipa rajdowiczów
Na rajd przybyło, podążając różnymi szlaka-

mi, ponad 30 uczestników. Zgodnie ze specy-
fiką ERG-u nie było ustalonych tras, jednakże
wszystkich chętnych na Halę Łabowską przy-
prowadził Śliwek. Wieczorem w schronisku zje-
dliśmy bigos, a po posiłku Juzia z Bażantem po-
prowadzili zabawę odwzorowującą wyścig For-
muły 1. Uczestnicy zostali podzieleni na po-
szczególne teamy, rywalizujące w następują-
cych dyscyplinach: budowy bolida (konkurencja
mechaników), stroju i wyposażenia kierowcy
(konkurencja designerska) oraz odwzorowania
wrażeń z wyścigu przez zawodników wyzna-
czonych przez teamy (pełen spontan). Nagrody
również były ekskluzywne, zwycięzca nie żało-
wał szampana oblewając wiwatujący na jego
cześć tłumek. Na koniec wybrano Miss Łabow-
skiej, która w nagrodę otrzymała szereg buzia-
ków i uścisków od jury w osobach Kajetana, go-
spodarza Łabowskiej - Mariusza oraz jego kole-
gi Pawła. Późną nocą rozpalono watrę i rajdowi-
cze, posiadający jeszcze zapas sił, upiekli sobie
nad ogniem kiełbaski. Niedziela powitała nas
pięknym słonecznym porankiem, zwiastującym,
niestety, konieczność powrotu w doliny...

Reasumując, imprezę, jako organizatorka,
uznaję za udaną, choć oczywiście można było
szerzej ją rozreklamować i ułatwić zaintereso-
wanym kwestie zgłoszeń.

Juzia

Widok spod wierzchołka na wschód, na
pierwszym planie podejście na Triglav
wschodnią granią, od Malego Triglava

(Triglavskego domu)

Chyba zawsze będę miał przed oczami takie zdjęcia - nie pamiętam już czy zamieszczone w
Taterniku, czy w Karpatach. Czarno-białe, kiepskiej jakości, ale rozbudziły marzenia: Triglav, Ja-
lovec… To było prawie trzydzieści lat temu. Czasami marzenia czekają bardzo długo, by się ziścić.
Aż nadszedł ten moment…

W ALPACH JUL IJSKICH
Wojtek Spała

Triglav (2864m) – najwyższy wierzchołek Alp Julijskich, jest jednocześnie najwyższym
szczytem Słowenii. W XIXw stał się symbolem odrodzenia narodowego, a obecnie jego stylizowana
sylwetka wchodzi w skład godła niepodległej Słowenii. Kopuła szczytowa wyrasta ok. 300m ponad
otaczające ją ze wschodu, południa i zachodu krasowe płaskowyże, a na północ przedzielona tylko
wąską półką (Kugyjeva polica) opada potężną ścianą 1200m wysokości.

Był to pierwszy szczyt w ramach mojego kilkudniowego pobytu w Słowenii. Pod Aljazev dom
dojeżdżam ok. godz. 1330 w sobotę. Pakuję plecak i w drogę. Do wyboru mam dwa szlaki: drogę
przez Próg oraz Tominskova pot. Jako że jeszcze nie wiem, którędy będę wracał, wybieram drugą z
nich, opisaną jako trudniejszą.

Szlak okazuje się całkiem łatwy; wszystkie trudniejsze miejsca są dobrze ubezpieczone liną oraz
zastępującymi stopnie, stalowymi bolcami i klamrami. Przez pierwszą godzinę marszu towarzyszy mi
muzyka, dobiegająca z ustawionej przy schronisku w dolinie estrady. Oprócz hitów z lat 70-tych oraz
80-tych słyszę również melodie znane z dzieciństwa i wycieczek zakładowych rodziców – przypomi-
nam sobie dawne, mało może ambitne piosenki i zaczynam sobie nucić: „O Rozalindo, gdybyś była
zakochana, nie spałabyś w tę noc...”

Scieżka to się pnie w górę, to znów widokowymi trawersami wije się pomiędzy skalnymi żebra-
mi. Spoglądając za siebie, podziwiam wspaniały skalny mur, w którym wzrok przyciąga zwłaszcza
Skrlatica, a w miarę zdobywania wysokości zaczynam zaglądać na południe poprzez przełęcz Luknja,
jak przez otwarte okno.

Wchodzę na piarżysty odcinek, który wyprowadza na mniej stromy teren – tu zaczynają się  już
rozległe płaskowyże, otaczające kopułę szczytową. Jeszcze krótka, ubezpieczona ścianka i widzę już
schronisko. Widzę też tłumy ludzi ciągnących gęsiego ze szczytu w stronę Triglavskiego domu.

W schronisku okazuje się, że nie ma miejsc; nawet podłogę okupuje już 50 osób. W tej sytuacji
jedna osoba więcej czy mniej nie stanowi różnicy. Panuje olbrzymi harmider, który przybiera chwila-
mi bardziej zorganizowane formy, kiedy ktoś łapie za instrument i zaczyna grać. Słoweńcy są bardzo
rozśpiewani. Co jakiś czas popisy daje 4-osobowy zespół, który – jak się dowiaduję – grał wcześniej
tego dnia na wierzchołku Triglava.

Przy moim stole zasiada gromadka Słoweń-
ców, stanowiących część prawie pięćdziesięcioo-
sobowej grupy, w sporej części przewodników
górskich. Nawiązują ze mną konwersację i teraz
już przekrzykując ogólny hałas, będę z nimi, a
zwłaszcza z jednym z nich – Marjanem – rozma-
wiał przez resztę wieczoru. Od niego dowiaduję
się, że ten dzień jest szczególny. Nawet w gaze-
tach ogłaszano, że na szczyt wchodzi stuosobowa
grupa kobiet. Gdybyż to była tylko setka... Osobi-
ście widziałem znacznie więcej ludzi schodzących
pod wieczór ze szczytu.

O 2200 zaczyna się wydawanie śpiącym w ja-
dalni materacy i kocy. Za sztukę – 500SIT (2,09euro). Jeśli komuś wystarcza własny sprzęt – nie
płaci w ogóle za nocleg. Imprezowanie kończy się po północy i można się ułożyć do snu. Niezbyt
długiego – ranne ptaszki zaczynają urzędować już grubo przed piątą rano.

Wychodzę ze schroniska jeszcze przed
wschodem słońca. Wkrótce wschodzące właśnie
słońce barwi skały na różne odcienie czerwieni.
Zarówno za mną, jak i przede mną widzę grupki
wędrujące w kierunku szczytu, a za chwilę spoty-
kam już pierwszych schodzących z wierzchołka.
Wreszcie staję na szczycie. Widoki rewelacyjne –
tylko w dolinach delikatna mgiełka; daleko na pół-
nocy ośnieżone wierzchołki Wysokich Taurów, a
w kierunku zachodnim, na tle odległych Dolomi-
tów, przyciągająca wzrok para: Jalovec i Mangart.
Konsumuję śniadanko, po czym obieram kieru-
nek na przełęcz Luknja drogą Bamberska pot. Jest
to w zasadzie ferrata. W zasadzie – bo różnice
między ferratą, a drogą z ułatwieniami jakoś się
zacierają. Jeśli spotyka się ludzi z uprzężą, to moż-
na w ciemno założyć, że nie są to Słoweńcy. Nato-
miast już częstszym zwyczajem jest chodzenie w
kasku. Z przełęczy łatwy powrót do wozu, zaparkowanego w pobliżu Aljazev domu, posiłek, przepa-
kowanie plecaka krótka narada z mapą i ruszam w drogę. Kierunek – Skrlatica.
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TO BY£O
4 Rozpoczął się nowy kurs. Na wykładzie
inauguracyjnym pojawiło się 27 nowych osób,
a także wielu Harnasi, exkursantów oraz krew-
nych i znajomych. Po krótkim wprowadzeniu
szefostwa (Magda „Biała” Torbus, Łukasz „Pie-
czu” Pisarek i Gosia „Dziobak” Skorupska), na-
stąpił wykład Maćka S. i nieśmiertelne slajdy
Radka. Na koniec Iza – Smok opowiedziała o
górach świata, a Lex zaprezentował wiązankę
slajdów.

Nowy kurs odbył już pierwsze wyjazdy
(m.in. w Beskid Śląski w połączeniu z Rajdem
Studenci Górom, w grupę Wielkiej Raczy, w
okolice Szczyrku oraz w Beskid Mały).
4 30.10 Szczęśliwi i dumni ogłaszamy, że
MAMY SYNKA ! Jan Jakub Kostempski uro-
dził się o 13:10, jest zdrowy, ciemnowłosy,
58cm wzrostu, 4100g wagi.

Tusia i Żyraf
4 20-22.10 I-szy termin egzaminu praktyczne-
go. Zmagania zakończyły się wynikiem 4:2 dla
kursantów. Zdali: Grześ „Elvis” Pasieka, Sta-
szek „Tasior” Wierzchowski, Sylwek „Krasnal”
Mateja, Adam „Owca” Nowak.
 Trochę gorzej poszło Grażce i Śledziowi. Prze-
grana komisja składała się z Radka (kierownik),
Basi Z., Kasi Buźkowej, MSiuduta, GC310 i
Lexa, a rejon działania był dość rozległy dzięki
zastosowaniu 4 samochodów (Beskid Ślaski,
Mały, grupa Pilska).
4 27-29.10 II-gi, poprawkowy termin egzami-
nu praktycznego zakończył się wynikiem 1:1.
Do grupy półprzewodników dołączyła Grażyna
"iGrażka" Tkocz. Komisja składała się z Jelona,
Maćka S. i Nowego, a nocleg wypadł w chatce
w Lachowicach.
4 16.11 Prelekcja z cyklu „Szlakiem i Bezdro-
żem”. O wyprawie na Syberię opowiedzieli Ma-
rek Zygmański i Klaudiusz Stępień.
4 18.11 (sobota) Stowarzyszenie „Olszówka”
organizowało kolejne spotkanie z cyklu „Karpa-
ty wielu kultur”, poświęcone Ukrainie.
4 17-19.11. Festiwal piosenki turystycznej i
poetyckiej PIOSTUR w Andrychowie.
* piątek: Evgen Malinovsky, Maria Peszek.
* sobota: koncert laureatów, goście: Drużyna
Wawrzyna – I nagroda Piosturu 2005,  Ilona
Sojda – I nagroda SFP w Krakowie 2005, SDM.
* niedziela JAROMIR NOHAVICA i jego go-
ście, Elżbieta Wojnowska, Antoni  Muracki, Mi-
chał Łanuszka.

TO BÊDZIE

Skrlatica (2740m) jest po Triglavie drugim co do wysokości szczytem Słowenii. Po powrocie
z Triglava przyszła kolej właśnie na nią. Jako, że były już godziny popołudniowe, postanowiłem
skorzystać z dobrodziejstwa Biwaku IV. Podchodząc, spotykam schodzących ludzi, którzy dziwią
się, że o tej porze wyruszam w góry. Ktoś informuje mnie, że mijał biwak i jest pusty. Fajnie – po
imprezie poprzedniej nocy w Triglavskim domu będę miał teraz spokój absolutny. Okazuje się jed-
nak, że na miejscu urzęduje już jeden Słoweniec i jeden Niemiec. Czas do zmierzchu spędzam przy
zabranej z dołu lekturze i piwku, obserwując zmieniające się kolory nieba i gór w świetle zachodzące-
go słońca.

Na drugi dzień startuję o świcie. Przed wejściem w skały pochłaniam śniadanie i wtedy dochodzi
mnie Niemiec. Myślę sobie – fajnie, będę miał kogoś na zdjęciach. Niestety, okazuje się, że Niemiec
jest na zasiłku i nie chce by ktoś zobaczył w necie, że wędruje sobie po górach. Kawałek drogi na
szczyt Skrlaticy jest czymś w rodzaju ferraty, ale niezbyt trudnej. Po drodze widzę w dwóch miej-
scach zdeponowane kijki trekingowe, ale nigdzie
po drodze, ani na szczycie nie spotykam właścicie-
li. Na wierzchołku tradycyjne:

- Berg heil!
- Berg heil!
- Ich bin Franz.
- Oo! Ja też Franz, choć tylko na drugie.
Pogoda piękna, wyciągam z plecaka piwko,

ale Franz dziękuje. Piwo po powrocie chętnie –
ale w górach... nie. OK, jestem w stanie wypić
całą puszkę sam. Schodzimy razem. Przy biwaku
Franz idzie zabrać pozostawione tam rzeczy, ja
mam wszystko przy sobie, więc ruszam w dalszą
drogę, w dół. Spotykamy się ponownie w dolinie,
ale na krótko. Franz ma zamiar poszukać fajnego, dyskretnego miejsca pod namiot, ja postanawiam
podjechać na przełęcz Vrsic by jeszcze tego popołudnia zrobić małą pętelkę na Malej Mojstrovce.

Mojstrovka. W pn.-wsch. grzbiecie odchodzącym od Jalovca, w pobliżu ważnej komunika-
cyjnie przełęczy Vrsic, znajdują się szczyty: Zadnja Mojstrovka (2369m), Velika Mojstrovka
(2366m) i Mala Mojstrovka (2332m). Od południa i wschodu nie prezentują się zbyt okazale, nato-
miast na pn.-zach. opadają kilkusetmetrowymi, pionowymi ścianami. Na Malą Mojstrovkę prowadzi
z przełęczy Vrsic szlak, a od strony północnej poprowadzona jest dobrze ubezpieczona, krótka ferra-
ta.

Na przełęcz Vrsic docieram przed 16:00.
Szybkie przepakowanie plecaka i w drogę. Spoj-
rzeć na mapę? Nie, szkoda czasu – będzie gdzieś
tabliczka z oznaczeniem kierunku. Rozglądam
się... nie widzę. Ale obok jakieś towarzystwo ple-
cakowe wyładowuje się z wozu z miejscową reje-
stracją – ci będą wiedzieć. Podchodzę. Są to dwie
dziewczyny. Hmmm... nic to – pytam. Pokazują
mi, że to ta ścieżka. Upewniam się, czy aby na
pewno ta, na której mi zależy. Chcę wejść fer-
ratką, a wrócić normalną drogą. Tak, są pewne.
Tiaaa... zapytaj kobiety i zrób odwrotnie. Rozglą-
dam się za drugą możliwością, ale nie widzę; OK,
skoro nie mogę zrobić odwrotnie – zaufam.

Ruszam w drogę szybkim krokiem, bo czasu za wiele nie mam. Już po chwili przestaje mi się
podobać kierunek – ścieżka mocno odbija w lewo, a ja bym chciał bardziej w prawo... może zaraz
skręci?... Jeszcze trochę podejdę... Oo! Schodzą z góry jacyś ludzie. Zatrzymuję; to są Czesi. Nieee, to
nie ta droga, to jest mój planowany wariant zejściowy. Cóż, odwrót i niemalże zbiegam na przełęcz.
Kawałek wzdłuż szosy w kierunku północnym... jest! Mam właściwą ścieżkę; jest już po 16:00.

Na małą przełączkę docieram zawilgocony, ale wiatr szybko mnie schładza. Teraz idę w cieniu
północnych ścian Mojstrovki. W końcu podejście pod skały i początek ferratki. Zakładać uprząż,
czy... po słoweńsku? Nie wygląda to zbyt trudno. Szkoda czasu, ruszam w górę. Miejscami dosyć
powietrznie, ale skała na ogół całkiem fajna – pewna. Docieram do małego zagłębienia, teraz będzie
prawie pion. Nagle... jakiś stukot nade mną i zaraz świst przelatujących kamieni – niemalże jak po-
gróżka. Cóż, zakładam uprząż i kask. Nic więcej z góry nie leci – w drogę! Kilka przepięć karabinków
i... słyszę głosy. Za moment spotykam dziewczynę i chłopaka z malutkim plecaczkiem. Słoweńcy –
żadnego zbytecznego sprzętu. Teraz już wiem, kto zrzucał kamienie. Jeszcze kilkanaście minut przy-
jemnej wspinaczki i powoli teren łagodnieje. Wychodzę na piarżyste tarasiki. Stąd jeszcze tylko jakieś
pół godziny i staję na szczycie Malej Mojstrovki. Na południe  łagodny stok, w kierunku zachodnim
kolejne wierzchołki – Velika, Zadnja. Iść? Hmm... właściwie mógłbym podejść i doczekać do zacho-
du słońca. Tak też się staje. Na Zadnjej Mojstrovce sesja zdjęciowa z zachodem słońca w roli głów-
nej.

Teraz szybko robi się chłodno i zaraz się ściemni. Wracam granią do Velikej, zejście na przełęcz
przed Malą lekko utrudnione, ale jeszcze jest jasno. Stąd skracam w kierunku, gdzie spodziewam się

¯ 28.11.2006 godz. 17:00 – Walne Zebra-
nie SKPG.
¯ 9-10.12 Poetyckie Mikołajki Łemkowskie
Kiedy: sobota 9 grudnia o godzinie 19:00
Gdzie: Chatka w Lachowicach.
Koszt: 16 zł wraz z noclegiem
Zapisy: Radek 601-80-26-95,
 mikolajki2006@op.pl
¯ 19.12 (wtorek) Wigilia Kołowa.
¯ Prezes ogłosił termin i miejsce 40-lecia,
które odbędzie się już za rok w ostatni weekend
października (27.10.2007) w  schronisku PTTK
na Hali Miziowej.
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znaleźć oznakowaną drogę. Udaje mi się to i jeszcze przed użyciem czołówki dostrzegam znaki.
Ufff... Po chwili uruchamiam czołówkę i bez specjalnych przygód docieram zupełnie po ciemku na
przełęcz Vrsic. Otwieram wóz i łapię za pierwszą z brzegu puszkę piwa. Mmm... fajna, chłodna...

Prisojnik (2547m) – to masywny kolos skalny opadający na północ ścianą liczącą ok. 1000m,
którą poprowadzono kilka ferrat. Od południa jest znacznie łatwiej dostępny. W jego grani znajdują
się dwa naturalne otwory – Malo oraz Veliko Prisojnikovo Okno. Wielkie Okno, mające ok. 80m
wysokości, widoczne jest dobrze z szosy prowa-
dzącej z Kranjskej Gory na przełęcz Vrsic. Za
swój cel obrałem wejście na szczyt ferratką pro-
wadzącą właśnie przez to skalne okno.

Budzik w telefonie zadzwonił o 6:15. Otwie-
ram oczy – za szybą samochodu brzydko i buro.
Nieee... nie wstaję. Jeszcze odrobinę drzemki, a
potem – cóż, w końcu wylegiwać, to mogę się w
domu. Z przeł. Vrsic aż pod ścianę, gdzie zaczyna
się ferrata, idę we mgle. Pod ścianą już ożywienie,
w sumie ponad dziesięć osób przygotowuje się do
drogi. Zakładam i ja rynsztunek. Mijam Czechów,
pozdrawiając ich: Ahoj! Uśmiechają się, już po
kasku widzą, że też jestem Czechem. Wyprowa-
dzam ich z błędu – kask faktycznie pochodzi z Brna, ale ja mieszkam nieco bardziej na północ.

Początek ferratki jest zupełnie łatwy i już za chwilę zmienia się w zwykłą ścieżkę, tyle że stromą.
Zyskuję szybko wysokość i za chwilę zaczyna coś rozbłyskiwać nade mną. To górny pułap chmur, a
nad nim – słońce. Super! Teraz jest naprawdę pięknie – góry przed i nade mną, morze chmur w dole.
Lubię te klimaty. Po chwili znów pojawiają się ubezpieczenia. Trawers miejscami dosyć powietrzny,
chociaż tej wysokości bardziej się domyślam, bazując na widokach z poprzedniego popołudnia. Pio-
nową ściankę pokonuję po metalowych klamrach, podziwiając kolejne plany, wyłaniające się znad
chmur. Po chwili muszę się nieco przeczołgać. Miejsce krótkie, ale ciekawe – wysokość lekko sko-
śnej szczeliny poniżej jednego metra, a na grzbiecie plecak. Przewijam się przez filar i... jest! Widać
już Veliko Prisojnokovo Okno. Podejście nieco żmudne, ale widoki coraz ładniejsze. Wyjście z Okna
na południową stronę grani strome – po klamrach. Jeszcze rzut oka za siebie – przez Okno: powoli
chmury się rozstępują. Po chwili wyjście na grań i teraz nią lub czasem tuż poniżej, coraz bliżej na
szczyt. Widoki na wszystkie strony. Na wierzchołku zasłużony posiłek. Obok mnie kilka osób. Ktoś
pyta Japończyka czy był już w Polsce. Był – w Krakowie. Dedukuję, że pytający to mój krajan.

Powrót na przełęcz drogą normalną całkiem fajny – pogoda zadbała o dostarczenie miłych wra-
żeń. W pobliżu przełęczy jeszcze rzut oka na Mojstrovki i moją wczorajszą nocną drogę zejściową. A
na przełęczy, obok mojego wozu... Franz. Też chciał tego dnia wejść na Prisojnik, ale dotarł na prze-
łęcz zbyt późno, więc zrobił tylko Mojstrovkę. Częstuję kawą, ciastkami, czas upływa na miłej rozmo-
wie. Potem się rozstajemy, ja wracam do Kranjskej Gory po benzynę, bo obawiam się, że w drugą
stronę mogłoby jej nie starczyć. Potem zajadę do Zadnjej Trenty przenocować przed kolejną wy-
prawą. Franz po wysuszeniu namiotu chce poszukać w pobliżu dyskretnego miejsca na nocleg. A
więc: Tschuess. Tschuess, viel Glueck.

Kiedy zajeżdżam później do doliny Zadnja Trenta, wita mnie już ... Franz. Nie znalazł nic lepsze-
go. Ten wieczór spędzamy wspólnie. Tym razem nie odmawia piwka. Namawia mnie, abym poszedł
z nim następnego dnia razem na Bavski Grintavec. Nic z tego, Franz. Moim jutrzejszym celem jest
Jalovec.

 Jalovec (2645m) – przez wielu uważany za najpiękniejszy szczyt Alp Julijskich. Od północy
prezentuje się jako imponujący blok skalny, a jego stylizowana sylwetka znalazła się na odznace
Planinskej Zwezy Slovenije. O Jalovcu marzyłem już dawno, jeszcze w studenckich czasach, kiedy w
którymś numerze „Taternika” ujrzałem go po raz pierwszy.

Za szybą wozu jeszcze ciemno, kiedy budzi
mnie warkot parkujących samochodów i gwar
ludzkich głosów. Kiedy cichną wraz z oddalający-
mi się krokami wyruszających w góry, udaje mi
się jeszcze dodrzemać do dźwięku mojego budzi-
ka. Szósta ! Wstaję, podchodzę do namiotu Fran-
za. – Pobudka! „Słoneczko wstało i śmieje się!”

Jeszcze nie wstało, ale już jest dosyć jasno –
niebo cudownie błękitnieje z minuty na minutę.
Żegnam Franza: – Pewnie się jeszcze zobaczymy?
Nasze trasy mają zbliżone czasy przejścia. Poma-
chaj mi z Grintavca.

Ruszam; początek trasy to podchodzenie le-
śnymi zakosami – ścieżka przyjemna, nie męczy.
Oznakowanie dobre. Dobre?.. To dlaczego przede
mną wyrasta właśnie domek myśliwski, który
znajduje się na innej trasie niż moja zaplanowana?
Tiaa, Franz mówił, żebym uważał na rozstajach

bo on też kiedyś nie zauważył odbicia w lewo i
potem musiał nadkładać drogi do Zavetisca pod
Spickom. Chwila zastanowienia. Cóż, skoro do-
tarłem do tego miejsca, to może spróbuję pójść
inaczej. Wprawdzie w przewodniku Nowickie-
go ostrzegają przed tym wariantem, a Franz opo-
wiadał, że w ogóle nie widział takiej możliwości
– to ja jednak decyduję się spróbować. Już po
chwili bez trudu odnajduję szlak prowadzący w
górę, w kierunku Jalovskej Skrbiny. Ścieżka
nadal bardzo fajna – żadnych problemów z
orientacją. Wychodzę ponad kosówki, jeszcze
chwila i jestem na przełęczy. Dobre miejsce na
śniadanie. Po północnej stronie chmury pod-
chodzą na jakieś 200m poniżej przełęczy.

 Po chwili obniżam się z powrotem pod ścia-
nę Golicicy. Tu początek ferratki. Nie wygląda
trudno – potraktuję to jako sztuczne ułatwienia.
Ściana południowo-wschodnia – bardzo przyje-
mnie się nią idzie o tej porze dnia. Docieram do
szerokiego, piarżystego żlebu; teraz przyjem-
ność wędrowania jest odrobinę mniejsza. Za to
widoki!.. Między Jalovcem a Golicicą otwiera
się wąziuteńki i bardzo stromy żlebik – pstrykam
fotki w różnych układach. Jeszcze moment i
łączę się z drogą najczęściej używaną do wejścia
na szczyt. Podejściem miejscami wyposażonym
w metalowe bolce osiągam grań szczytową,
którą już szybko na wierzchołek. Mam go zupeł-
nie dla siebie.

Pogoda piękna – widoki na wszystkie strony
wspaniałe! Czas wracać. Powtarzam końcowy
kawałek z trasy wejściowej, po czym skręcam na
południowy-zachód w kierunku trawersu Veli-
kego Ozebnika. W prawo spada kolejny piękny
żleb – oczywiście uwieczniam go wraz z otwie-
rającą się w tle włoską częścią Alp Julijskich.
Grupa Fuarta i Montasio – ostrzę sobie już zęby
na te szczyty.

Póki co, obniżam się ścianami Ozebnika;
ścieżka miejscami ubezpieczona i po niecałej
godzinie widzę już schronisko pod Spickom.
Nie zachodzę do niego, skrót prowadzi mnie do
szlaku zejściowego do Zadnjej Trenty (a także
do przeł. Vrsic). Obniżając się najpierw w ko-
sówce, potem już w lesie, nawet nie zauważam,
kiedy zacząłem stąpać po mojej porannej trasie
podejściowej. Odwracam się za siebie – nic
dziwnego, że rano nie zauważyłem tych rozsta-
jów, skoro i teraz mi się nie udało. I bardzo do-
brze! Dzięki temu udało mi się zrobić małą pętel-
kę.

Ok. 15:00 jestem przy wozie. Stolik, krze-
sełko, butla, palnik – zanim zagotuje się woda na
kawę, pojawia się... Franz. To się nazywa wy-
czucie czasu. Dolewam wody – będą dwie
kawy. Wymieniamy wrażenia oraz plany na na-
stępny dzień, po czym się żegnamy. Franz pój-
dzie na Prisojnik, ja podjadę na Mangartske Se-
dlo, by na drugi dzień wejść na Mangart. Czy
spotkam jeszcze Franza? Tym razem już chyba
nie, kończy się mój pobyt w Słowenii. Może
znów kiedyś w jakichś innych górach... Tschu-
ess, Franz. Viel Spass!

***

Mangart (2679m) znajduje się na grani-
cy słoweńsko-włoskiej. Skalny mur, ponad który
wyrasta wierzchołek Mangartu, opada na północ
800 metrową ścianą, zaliczaną do najtrudniej-
szych w Alpach Julijskich. Od południowego
wschodu można dojechać szosą prawie na samo

Widok ze szczytu w kierunku wschodnim, w
lewej części Skrlatica, z prawej Razor,

pomiędzy nimi Dovski Gamsovec i na jego
tle, słabo odróżnialny Prisojnik.



Mangartske Sedlo, na wys. ok. 2000m.
Na przełęcz docieram po godzinie 19:00.

Wprawdzie parkowanie tutaj jest płatne, ale punkt
pobierania opłat był już nieczynny, gdy obok nie-
go przejeżdżałem. Wyskakuję z wozu – wieje sil-
ny, zimny wiatr. Szybka zmiana: długie spodnie,
polar, kurtka – OK, jeszcze zdążę podziwiać za-
chód słońca. Staram się podejść jak najwyżej, ale
czas płynie szybko. To już ostatnie chwile i słońce
chowa się za chmurami, które gromadzą się po
zachodniej stronie nieba. Od kilku dni Grzegorz ,
który przysyła mi smsy z prognozą pogody, infor-
muje o nadchodzącej zmianie pogody. Jutro po
południu może już zacząć padać deszcz. Idę spać.

Kiedy wstaję, mam już pierwszych sąsiadów. Na razie jeszcze jest ładnie, chociaż chmurki wałę-
sają się coraz bliżej. Podchodzę szeroką ścieżką, najpierw wśród traw, dalej już po piargu. Rozstaje –
w lewo odchodzi via italiana (Italijanska pot). Prowadzi ona na szczyt od włoskich Laghi di Fusine i
jest jedną z najtrudniejszych ferrat w Alpach Julijskich. Jej górny odcinek jest jednak zupełnie łatwy
i mam zamiar wykorzystać go jako drogę zejściową.

Teraz kieruję się w prawo do miejsca, gdzie piarg osiąga wielki, ukośny komin we wschodniej
ścianie Mangartu. Prowadzi nim niezbyt trudna ferratka – Slovenska pot. Droga prowadzi trochę
kominem, miejscami przechodzącym w żleb, częściej jego prawą grzędą i jest dobrze ubezpieczona.
Widoki głównie na zachód. Gdy po godzinie mogę spojrzeć na południe, niewiele już zostaje do
podziwiania. Chmury powoli zaczynają dominować i gdy osiągam wierzchołek, nie widać już prak-
tycznie nic. Jem śniadanie, czekam jeszcze odrobinę – wiatr chwilami przegania chmury i odsłaniają
się widoki, ale nie są rewelacyjne. Wreszcie doczekuję się: pokazuje się cały Jalovec, a w oddali,
wprawdzie przymglony, ale jednak – Triglav. Pogoda się nieco stabilizuje, ale widać, że wkrótce
wszystko ogarnie niż.

Schodzę, zastanawiając się nad dalszymi planami. Miałem zamiar przed przejazdem w Dolomity
odwiedzić jeszcze włoską część Alp Julijskich – Fuart, Montasio, ale pogoda krzyżuje mi plany. OK,
spróbuję przeczekać trudniejszy okres w górach, w okolicy jeziora Garda. Jeśli to niż znad Atlantyku,
to tam mam szanse na ładną pogodę. Oby tylko nie był to niż śródziemnomorski... W międzyczasie
mijam ludzi podchodzących drogą włoską.

– Jak tam u góry? – Mogło być gorzej. – Wiatr wieje? – Duje.
Ubezpieczenia na tym odcinku są w kiepskim stanie, ale skała jest sucha i można się bez nich

obejść. Parking zapchany samochodami. Przebieram się i zjeżdżam na dół. Dalszy kierunek? Cóż,
jezioro Garda. Jest tam parę ciekawych dróg do przejścia, a w tym czasie mam nadzieję doczekać
ładnej pogody w Dolomitach. Żegnam Słowenię. Wrócę tu? Hmm, myślę, że kiedyś tak. Ludzie,
których tu spotkałem – serdeczni, przyjaźni. Przypominają mi się słowa Marjana, z którym prowadzi-
łem długą konwersację w Triglavskim domu. Mamy tu wszystko: piękne góry, piękne morze, piękne
kobiety, dobre piwo, dobre wino. Piękne góry – zgadzam się, morze mnie nie interesuje. Piękne
kobiety – po to nie musiałbym z Polski wyjeżdżać. – Ale wiesz, Marjan – mówię – chociaż Wasz
język nie jest taki łatwy do zrozumienia, to jednak najważniejsze słowa są takie same, jak i u nas. –
Jakie? – Piwo, wino...

Wojtek Spała

Jalovec i Mangart

BLACHOWANI 2006 SAMI O SOBIE cz. 1
Anna Maria Juzwa "Juzia" - blacha nr 338

W moim życiu góry istniały od zawsze. Tatrzańskie szczyty, reglowe dolinki, pachnące skoszo-
nym sianem podhalańskie łąki, bystre szumiące potoki były dla mnie krainą dzieciństwa. Odkąd pa-
miętam wędruję po górach. Najpierw na ramionach mojego taty zdobywałam Tatry Zachodnie. Po-
tem poznałam Tatry Wysokie. Beskidy odkryłam całkiem niedawno i zakochałam się w beskidzkich
ścieżkach i bezdrożach miłością głęboką i wierną. Dzięki "Harnasiom" uczucie to przypieczętowałam
Trójkątną Blachą SKPG, którą uroczyście otrzymałam w tym roku. W czerwcu br. zdałam również
egzamin państwowy.

Każdą wolną chwilę spędzam w górach, najchętniej po nich chodząc, albo
przynajmniej zgłębiając kolejne ich tajemnice zapisane na kartach przewodni-
ków czy też wyrysowane na mapach. Uwielbiam podróżować. Moim ukocha-
nym miejscem są góry Słowacji. Tegoroczne wakacje spędziłam na Jelonowym

obozie w Rumunii zgłębiając spe-
cyfikę karpacką.

W "cywilu", jako absolwent-
ka Wydziału Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej, pracuję w biu-
rze projektowym, specjalizując
się w konstrukcjach mostowych.
Poza górami interesuję się histo-
rią sztuki i z zamiłowaniem foto-
grafuję.

PÓ£PRZEWODNICY

Grażyna Tkocz, Grześ Pasieka, Staszek
Wierzchowski, Sylwek „Krasnal” Mateja,
Adam „Owca” Nowak.

¯YRAFY NA WAKACJACH
U nas głównie weekendowo było – nic nie

zapowiadało luksusu urlopu. Jeszcze w czerwcu
pojechaliśmy na długi weekend do Krynicy.

Z początkiem lipca spędziliśmy dwa wee-
kendy w chatce (w tym jeden, żeby zobaczyć
kurs kończący obóz).

Jeden weekend udało nam się wydłużyć o
dzień i w sposób zupełnie nieplanowany wylą-
dowaliśmy w czwartkowy wieczór w Jeleniej
Górze, a ściślej w Cieplicach, gdzie swego małe-
go Jacusia urlopowaly Kiciusie. Udał się szturm
na Karkonosze, m.in. na Śnieżkę (ale przyznam,
że zaludnienie na jednostkę powierzchni było
porażające).

Potem trafił się weekend w Beskidzie Ma-
kowskim, pod namiotami, w składzie nielicz-
nym, za to z wysoką lambdą oraz weekend kra-
kowsko-tatrzański ze Ślivkami i Toudim.

I wreszcie stał się cud – 3 wolne dni po dłu-
gim weekendzie dały nam w sumie 9 dni wyma-
rzonego urlopu! Zachłyśnięci taką niespo-
dzianką mieliśmy 1000 pomysłów na minutę.
Ostatecznie wykonaliśmy krajoznawstwo raczej
niż wędrówkę. Wzorem dawniejszych naszych
zwyczajów ruszyliśmy w Polskę zupełnie spo-
ntanicznie – połowę wyjazdu spędziliśmy w Pu-
szczy Bialowieskiej, a w środowy ranek – choć
obudziliśmy się w Białowieży, zasypialiśmy już
... w Gnieźnie.

Wielkopolska – równie dla nas nowa jak  re-
jon Podlasia – kryje rzecz jasna znacznie więcej,
niż udało nam się mimo napiętego planu w tych
kilka dni zobaczyć, ale wyjazd udał się ze
wszech miar. Takie wędrówki po Polsce zawsze
dawały nam dużo frajdy. Ta była najpewniej
ostatnią przed zimową przerwą.

Pozdrowionka – wciąż snująca podróżnicze
plany TuSiA

Mała Juzia i duża Juzia
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WALNE ZEBRANIE 2006
Dawno, dawno temu, bywało tak, że nawet

jeśli nie zawsze chodziło się na cotygodniowe
zebrania Koła, to na Walne przychodziło się
obowiązkowo. Było w nas jakieś poczucie
obowiązku uczestnictwa w tym może nie za-
wsze ciekawym, ale ważnym wydarzeniu.

Tegoroczne zebranie dowiodło, że ten
zwyczaj przestał obowiązywać. Z rozpoczę-
ciem zebrania trzeba było czekać ponad pół
godziny po planowym terminie, gdyż nie było
quorum. Brakowało wielu młodszych kolegów,
ale i mamuty nie obrodziły w tym roku.

Przewodniczącym zebrania został wybra-
ny Radek Truś, a pierwszą część wypełniło
odczytanie sprawozdań ustępującej Rady. Jak
zwykle najobszerniejsze sprawozdanie (mimo
wstępnych zapewnień, że będzie to skrót)
przedstawił Maciek Siudut na temat chatki.

Do tradycji należy już krytyczno-saty-
ryczna forma sprawozdań Komisji Rewizyj-
nej, którą reprezentował jej przewodniczący
Łukasz "Lex" Suma. Komisja oceniła działal-
ność Rady jako średnią, wskazując zarówno
sukcesy jak i niedociągnięcia. Pozytywnie oce-
niono organizację rajdów, chatkowych imprez
kulturalnych, slajdowisk stanowiących ele-
ment promocji Koła, turnieju wiedzy o górach i
innych imprez cyklicznych.

Pozytywnie oceniono też działalność
związaną z prowadzeniem chatki w Lachowi-
cach.

Zwrócono jednak uwagę na brak programu
i organizacji cotygodniowych zebrań Koła, bra-
ki w nadzorze Rady nad finansami kursu i chat-
ki itp.

Zakwestionowano też z powodu uchybień
formalnych decyzję Rady o skreśleniu 6 człon-
ków Koła.

Dostało się też Radzie za błędy i niezręcz-
ności w sprawozdaniu z działalności. Komisja
Rewizyjna poprosiła m.in. Radę o „uważniej-
sze stosowanie narzędzi do kopiowania i wkle-
jania tekstu”.

KR wytknęła też braki w dokumentacji ze-
brań Rady. Natomiast rozbawił KR „Protokół
z przebiegu Wigilii Kołowej”.

W podsumowaniu KR napisała: „W związ-
ku z aktualną sytuacją polityczną w kraju oraz
faktem, że ustępujący Prezes pełni rolę 1/2 kie-
rownictwa nowego kursu Komisja Rewizyjna

Nowa Rada: Sebastian, Nowszy, Magda, Pieczu, Śliwek.

c.d. str. 2

MIKO£AJKI WIERSZEM...
Nasze Mikołajki Łemkowskie nabrały chyba szacowności, jeśli już latem dopytywano się o

termin tegorocznej imprezy. Nic, tylko zabrać się za przygotowania. Były kiedyś Mikołajki
ikonowo-artystyczne, architektoniczno-cerkiewne, etnograficzno-obyczajowe, ale zawsze było
również troszkę poezji. Wpadłem któregoś wieczoru do Radosława i bez trudu przekonałem go do
poezji łemkowskiej jako tematyki wiodącej.

Plakat powstał w jeden wieczór, ale zaakceptowaliśmy dopiero wersję szóstą. Gotowy plakat
puściłem netem do Darka i niebawem goście naszej strony www zaczęli zgłaszać chęć udziału  w
imprezie.

Radek nie byłby sobą, gdyby poprzestał na prostym zaprezentowaniu poezji. Wymyślił
karkołomną rzecz – naukę języka łemkowskiego. Ja zająłem się sprawami techniczno-organizacyj-
nymi. Poprosiłem Elizę i Marcina „Toudiego” o pomoc w sferze zakupów i kuchni. Pozostawała
jeszcze sprawa samego Mikołaja, ale tutaj wystarczyło poprosić Izę „Smoka” i Maćka „Nowsze-
go”, bo im pomysłów i ochoty do zabawy nigdy nie brakuje. Na mojej głowie pozostało zgroma-
dzenie prezentów.

Nastał piątek przedmikołajkowy. Ruszyliśmy z Gliwic dobrze po godzinie 1800. Świat raczej
nie kojarzył się z zimą, u podnóża gór było ciepło i wietrznie. W Jeleśni spotkaliśmy „ekipę
kuchenną” i dalej jechaliśmy w dwa auta. O 2200 spotkaliśmy się przy chatkowym kontenerze z
liczną grupą tegorocznego kursu. Sprawnie rozdzieliliśmy ładunek: pudełka prezentów mikołajko-
wych, reklamówki ozdób choinkowych i różnych drobiazgów, worki ziemniaków, wiaderka kapu-
sty kiszonej, fasolę, boczek i co tam jeszcze.

Chatka powitała nas ciepłem i światłem, zapachem żywicznego dymu i domowym klimatem
tworzonym przez siedzącą tu od poniedziałku Harnasiową rodzinę: Tusię, Żyrafa i najmłodszego
„pH” – pięciotygodniowego Jasia. Przyszły – miejmy nadzieję – Harnaś doskonale odnajdował się
w tej scenerii, przekazywany z rąk do rąk uważnie śledził otoczenie, machał wszystkimi łapkami,
niekiedy cicho zagruchał lub przydrzemał pogodnie w objęciach macierzyńsko i ojcowsko nastro-
jonych dziewczyn i chłopaków. Gwar wielu osób i śpiewanie do późna zupełnie go nie raziło.
Trzeba sprawdzić, czy podobnie, jak pełnokrwiści potomkowie przewodników z innych studenc-
kich kół przewodnickich ma na stopach naskórek uformowany w naturalny wibram...

W sobotni poranek, po śniadanku samorzutnie zabrano się za przygotowania do imprezy i
różne roboty chatkowe. Zapachniało w kuchni kiszoną kapustą i smażonym boczkiem, na piecu
bulgotały wielkie garnki pełne ziemniaków w mundurkach. Na podwórku rąbano drewno, w łazien-
ce naprawiano awarię instalacji wodnej. A z gór i z dolin docierali kolejni goście Mikołajków.
Przybył wreszcie główny demiurg imprezy, z tajemniczą miną i – jak zawsze – plecakiem i gitarą.

Na dworze dawno zrobiło się ciemno, w Chatce gęstniał tłum, trwały ostatnie przygotowania.
Rozwieszono na ścianach i stropie słomkowe ozdoby oraz barwne lampki choinkowe, by stwo-
rzyć mikołajkową, zimowo-świąteczną scenografię. Czekaliśmy na powrót kursu, który gdzieś w

wyraża głęboką wdzięczność Opatrzności, że kol. Pisarek nie ma brata bliźniaka, gdyż naród
potrafi znieść wiele, ale Koło mogłoby temu nie podołać.”

Po sprawozdaniach i udzieleniu absolutorium ustępującym władzom nastąpił najważniejszy
punkt programu czyli wybór nowych władz

Tym razem na stanowisko prezesa zgodził się kandydować ... ponownie Pieczu, brakowało
jednak kandydatów na członków Rady. Przyczyniła się do tego zapewne również słaba frekwen-
cja na Walnym młodszych roczników Harnasi. W rezultacie z trudem udało się skompletować
minimalny z możliwych, pięcioosobowy skład najwyższych władz Koła.

Nagrodami uhonorowano Andrzeja Mokrosza oraz Natalię Woźny i Małgorzatę Skorupską.
Darek Telinga, któremu przyznano nagrodę za prowadzenie strony internetowej poprosił nato-
miast o przekazanie jej Redakcji Mammuthusa Jackowi Gintrowi. Za działalność na rzecz chatki
nagrodę otrzymał Maciej Siudut.

Należy też zauważyć, że najmłodszym uczestnkiem Walnego było małe Żyrafiątko czyli Jan
Jakub Kostempski liczący sobie ok. 4 tygodni życia.

A oto skład Rady (z przydzielonymi już po Walnym funkcjami):
Łukasz „Pieczu” Pisarek – prezes
Magda „Biała” Trobus – wiceprezes ds. szkolenia
Maciek „Nowszy” Antonik – skarbnik
Michał „Sliwek” Węgierek – sekretarz

Wybranego na zebraniu Sebastiana Korczyka zastąpiła natomiast wkrótce po zebraniu Nata-
lia Woźny, która została człon-
kiem d.s. imprez. Maestro uznał
bowiem, że jego decyzja o kandy-
dowaniu była zbyt pochopna, a
odległe miejsce zamieszkania
(Bielsko-Biała) utrudniłoby efek-
tywną działalność.

Zebranie zakończyło się tra-
dycyjną konsumpcją pączków i
krótkim wystapieniem nowego -
starego Prezesa, który chyba jako
pierwszy w histori Koła będzie
pełnił tę funkcję trzeci rok z rzę-
du.

Redakcja
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TO BÊDZIE
¯ pierwsze zebranie w nowym roku odbę-
dzie się 4.01.2007 w Katowicach w Muzeum
Śląskim al. W. Korfantego 3, o godz. 17:20. Ce-
lem zebrania będzie zapoznanie się z wystawą
przedstawiającą kulturę Żydów galicyjskich.
¯ zrodził się pomysł wydania kalendarzy
kołowych – chatkowego i ogólnego. Sprawą
zajmuje się Śliwek.

4 Na pierwszym zebraniu Rada przydzieliła
funkcje i obowiązki oraz powołała Komisje:
– sprawami chatki zajmie się Maciek „Now-

szy” Antonik.
– przygotowaniem plakatów będzie zajmował

się Michał Sliwek Węgierek.
– organizacją 40-lecia Harnasi zajmie się Jan

Pawłowicz, a ze strony Rady będą czuwali
prezes i wiceprezes.

– kontaktami z Uczelnią będą zajmować się
człokowie Rady będący jednocześnie stu-
dentami Politechniki Śląskiej czyli: Natalia,
Nowszy i Pieczu.

– organizacją Slajdowisk zajmie się Nowszy.
Komisja Szkoleniowa:

• Magda „Biała” Torbus – przewodnicząca
• Barbara „Jelon” Zygmańska
• Radek Truś
• Maciej Siudut

Rada Chatki:
• Maciej Siudut - przewodniczacy
• Iza Wlodarczyk
• Piotr Michalski
• Maciej Antonik
• Marcin Janik
4 12.12 – koncert gitarowy Damiana Stroki
na zebraniu Koła.
4 „Jest, jest! Już doszedł. Piękny, nowy,
lśniący projektor. Już niedługo będzie możli-
wość wypożyczania go.” – tak obwieścił za-
kup rzutnika multimedialnego przez Koło
Nowszy na liście dyskusyjnej. Rzutnik miał
już swoją premierę na Wigilii kołowej.
4 19.12 – Wigilia Kołowa.
4 31.12 – 1.01.2007 Harnasie, kursanci i
sympatycy spędzali Sylwestra w różnych
miejscach. W chatce w Lachowicach odbył się
bal przebierańców (ok. 50 os.). Ekipa młodszo-
harnasiowo-półprzewodnicka (18 os.) bawiła
się w „obiekcie” pod Błatnią. Kręgi zbliżone do
Łysego, Marcina Janika, braci Grabowskich
spędzały Sylwestra w Chochołowie i mimo
ogólnego w tym roku braku zimy ponoć udało
im się poszusować na nartach.
Redakcja witała tym razem Nowy Rok kame-
ralnie, na Roli Staszkowej z Żabami, Jolą oraz
Gosią i Markiem Franke.

Sebastian „Maestro” Korczyk – blacha nr 341
Rzadki gatunek Harnasia, w którym dominuje niewiara w siebie... ;-). Wiedza spora, wciąż

doskonalona, dorównuje nieśmiałości. Nikt tak jak on nie umie wyszperać nowinek w licznych
portalach. Po wielu namowach wreszcie zmolestowany, by dzielić się nimi z koleżeństwem na
liście dyskusyjnej, umieszczał je na „wyszalni”, by nie irytować nimi nikogo. W ogóle najchętniej
zaszyłby się w jakiś cichy kącik, a tu nieustannie jest proszony o kolejne wystąpienia.

No bo jeśli widziało się go jako konferansjera na ostatnim Blachowaniu, albo na kolejnej
autokarówce, to jak nie prosić o więcej. Zawodowo italianista (stąd ksywka) prywatnie miłośnik
gór wysokich i lodowcowych, właściciel Schroniska Sekcji Wysokogórskiej SKPG w Wapienicy
czyli domu jak najbardziej otwartego dla Harnasi. Mąż przewspaniałej Agnieszki, zwanej pie-
szczotliwie Ines. Po prostu: Maestro!

Radeck
P.S. Z próbką literackich talentów Maestra można się było zapoznać w MM117.

górach szlifował wiedzę przewodnicką.
Rozpoczęliśmy z godzinnym opóźnie-

niem i doraźną zmianą scenariusza. Po za-
gajeniu i zaprezentowaniu dwóch wierszy
odczytano po łemkowsku i po polsku
wiersz „Kapusta”, który pierwotnie miał
zamykać część poetycką, dając hasło do
rozpoczęcia mniej uduchowionego konsu-
mowania ciepłego posiłku. Oczywiście go-
ście nie mieli nam tej zmiany za złe, pochła-
niając ochoczo ziemniaki,  smażoną kapu-
stę okraszoną boczkiem i gotowaną fasolę.
Moje obawy, że syty odbiorca poezji
może łatwo zapadać w drzemkę okazały

się płone. Było wręcz przeciwnie – najedzeni ludzie w skupieniu słuchali poezji, łatwo zaakcepto-
wali i wspólnie śpiewali przerywnik-zawołanie „Łemkowyno!”, poddali się atmosferze budowa-
nej wokół egzotycznej kultury niegdysiejszych mieszkańców ziem na wschód od Dunajca i Popra-
du.

Na ekranie pojawiały się pejzaże Beskidu Niskiego, czytano kolejne utwory łemkowskich
poetów po polsku i niekiedy po łemkowsku. Kobiecą poezję czytały oczywiście dziewczyny –
Renata i Eliza. Wiersze opowiadały o łemkowskich tęsknotach, umiłowaniu krajobrazu zielonych
Karpat, dramatycznym losie tego małego narodu, codzienności życia w zagubionych pośród gór
wioskach, radościach, miłościach...

Zbliżał się kluczowy moment wieczoru.
Radek gdzieś zniknął, więc musiałem kilka
minut wypełnić opowieściami o czymkol-
wiek (co na szczęście nie jest dla mnie takie
trudne :). Wreszcie demiurg powrócił –
ubrany w wielką, stożkowatą czapkę,
barwną pelerynkę (z obrusa) i... krótkie
spodnie na szelkach z tzw. pampersem, ja-
kich używają kolarze. Wyglądem wzbudził
radość całej sali. Przedstawił się jako czaro-
dziej „Łem-Łem” i zapowiedział naukę ję-
zyka łemkowskiego. Za asystentkę miał
Renatę „Naganę” (filolog rosyjski!), na kil-
kudziesięciu kartkach prezentował kolejne
głoski alfabetu i przykłady słów z tymi gło-
skami. Renata czytała, sala powtarzała wymowę. Dawno nie widziałem tak licznej grupy, uczącej
się czegoś z takim skupieniem. Gdy w którymś momencie czarodziej odłożył kolejną kartkę z
łemkowskimi słowami, nim sala zdążyła ją przeczytać, podniosły się protesty! A gdy zakończył
nauczanie, otrzymał brawa.

Później były jeszcze łemkowskie piosenki ludowe, teksty poetyckie śpiewane a capella przez
Radka i Grzesia P., wiersz-psalm czytany wers po wersie i powtarzany przez całą salę. Mijał czas,
przygoda poetycka dobiegała końca. Kuchnia podała garnuszki z łemkowskim napojem – aroma-
tycznym, lipowym naparem z miodem i cytryną. Zapachniało latem, rozgrzanymi w słońcu
łąkami, Łemkowyną...

Nagle w kuchni zrobił się hałas, na salę wkroczyły dwie postacie ubrane na biało.  Wypytywa-
ne przez Adama „Owcę” i Marcina „Toudiego” plątały się w wyjaśnieniach. Że to niby są bie-
szczadzkimi aniołami, ale przybyły z Diablaka, to „coś” wystające z włosów, to są typowe
anielskie czułki, że nie widziały Mikołaja, a wielki worek, to ich własność. Potem nastąpiło
szybkie obnażenie prawdziwej natury obu postaci, odkryto, że ukrywają mikołajową czapkę i
koszulkę z krwawymi plamami, sprawnie zerwano z nich białe ubranka, pod którymi oczywiście
były czarne stroje. Moczone wodą święconą piekielne moce umknęły w popłochu... Pozostał
worek pełen prezentów, które Owca i Toudi rozdali pośród ludzi...

I tak zakończyły się piąte Mikołajki Łemkowskie w Chatce na Adamach. Minęła jedenasta w
nocy, ale mało kto opuścił Salon. Śpiewy trwały chyba do czwartej nad ranem. W niejednej duszy
pozostał ślad intelektualno-artystycznej przygody pomieszanej z dobrą i ciekawą zabawą. Pozo-
stał też gar gotowanych ziemniaków, które jednak zniknęły następnego dnia.

Maciek Siudut

BLACHOWANI 2006  cz. 2

Fot. Adam „Owca” Nowak

Fot. Żyraf

Maestro i Ines
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Styczeń 2007 AZYMUT 180° (no prawie...) – BA£KANY!
• Kiedy ? sierpień 2006 ( 14- 30.08.2006)
• Gdzie ? Czarnogóra
• Jak ? pociągiem (jak zwykle)
• Kto ? Drużyna Kociołka czyli nieformalna grupka, która już od kilku lat włóczy się

po rumuńskich i innych dzikich górach...
Tym razem nie było jak zwykle... bez map – osiągalnych  dopiero w Belgradzie, z dwoma

przewodnikami: Rewasza i Bezdroży, w okrojonym składzie (studenci zaczęli pracować!) i jedy-
nie z kilkoma pomysłami gdzie by tu wysiąść i kupić jakieś plany tych gór...wyruszyliśmy!

Bilet City Star  kupiony od Skalitego ( Słowacja) do samego Baru (czarnogórski port nad
Adriatykiem) to najlepsza metoda, by pozwolić sobie na kilkukrotne przemieszczanie się w różne
pasma tego kraju bez dodatkowych opłat. Z północy na południe, od Serbi przez całą Czarnogórę.

Naszym celem na pierwszy tydzień pobytu było pasmo Bjelasicy (najstarszy park narodo-
wy). Po długich namysłach za punkt początkowy wyprawy obraliśmy położony przy szlaku
kolejowym Kolašin. Do obniżenia, w którym się znajduje uchodzą grzbiety kilku pasm górskich,
dając swobodę manewru.Pomysł okazał się trafiony, ponieważ w biurze turystycznym, w cen-
trum można  zaopatrzyć się  za około 3€, w mapę Bjelasicy i Komovi (pasmo warte również
odwiedzenia).

Szlak wyprowadzający z Kolašina w Bjelasicę prowadzi przez Ključ i Górę Kapela (1930m.).
Jest trudny do odnalezienia i zaznaczony jedynie na najnowszej edycji mapy z roku 2006. Nam
udało się na niego natrafić dopiero na grzbiecie i  w jeden dzień przedostać się w sąsiednie pasmo.

Połoninny charakter Bjelasicy, brak dokładnie wyznakowanych szlaków (lub błędnie nanie-
SYLWESTER NA ADAMACH

Kolejną zabawę sylwestrową i powitanie
Nowego Roku 2007 w Chatce na Adamach
mamy za sobą.

Ale zanim to nastąpiło, w Chatce pojawiło
się kilka osób, by zapewnić obsługę pomiędzy
świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem.
Tym razem nie było potrzeby odśnieżania da-
chu i dojścia do ganku, do usunięcia nikłego
opadu wystarczała miotła. Na weekend 29-31
grudnia Magda „Biała” zarezerwowała miejsce
dla  10-osobowej grupy... tanecznej, z którą
łączy ją wspólna pasja – tango. Gościom
spodobała się nasza Chatka, nawet trochę po-
tańczyli, więc obiecałem, że za rok będą mogli
tańczyć w Salonie na nowej podłodze.

Sobotę większość obecnych wykorzystała
na długą wycieczkę. Na Jałowcu i Lachów Gro-
niu nawet wydawało się, że nadchodzi zima:
śnieg sięgał kostek, a wiatr przeszywał kurtki
tępawymi sztyletami mrozu. Oba weekendo-
we wieczory były pełne muzyki, bo prócz pół-
przewodnika Grzesia śpiewał i grał Olo – tan-
cerz od dawna tropiący turystyczno-muzycz-
ne klimaty w takich jak Adamy zakątkach.

Sylwestrowy poranek to reorganizacja
Chatki. W kuchni władzę objęła Agatka, dyry-
gując zespołem ds. Jedynych Na Świecie TA-
KICH Krokietów. W garnku bulgotał barszcz,
pachniało coraz wspanialej. Inni sprzątali po-
mieszczenia, dekorowali Salon, przygotowy-
wali drewno na ognisko. Spoglądaliśmy w
okna, licząc na symboliczny bodaj opad śniegu.
A tu nic, tylko deszcz... Grupa  tancerzy z
żalem pożegnała Chatkę, odchodząc w mokre
doliny.

Po nastaniu zmroku, wszyscy zaczęli się
kąpać, stroić, przebierać, gdyż info organiza-
cyjne kategorycznie głosiło:

"...Tegoroczna zabawa Sylwestrowa bę-
dzie mieć formę balu przebierańców. KAŻDY
ma się jakoś ustylizować, wcielić w oczywiste
postaci z bajek, książek, filmów, historii, poli-
tyki (?!) itp. Mogą też być stroje zupełnie sza-
lone, odlotowe, fantazyjne, niezwykłe. Po pół-
nocy stylizacja nie obowiązuje, można znów
ubrać roboczy frak, codzienną, czarną suknię
ozdobioną brylantami..."

Pojawianie się w Salonie kolejnych prze-
bierańców wywoływało entuzjazm i natych-
miastowe sesje zdjęciowe. Czarujące dziew-
czyny poprzebierały się za jeszcze bardziej

czarowne Czerwone Kapturki (Agatka), uskrzydlone Biedronki (Grażka), zwiewne Calineczki
(Gosia od Krasnala), Heidi z Tyrolu (Marta S.), choć nie zabrakło również Panieny z Podbitym
Okiem (?), Zakonnicy (Jolka W.) i Babci z Wałkiem Zaczepno-Obronnym („Juzia”). Mało kto
rozpoznał dziewczynę w starannie „zrobionym” Charlie Chaplinie (druga Marta S.). Magda „Bia-
ła”, „Inez” i kilka innych dziewczyn ozdobiło głowy gustownymi czułkami lub zgrabnymi różka-
mi. Ktoś określił je nawet: „rogacizna”. Płeć męska jakoś nie stosowała tych rekwizytów...

Wśród przebierańców męskich w oczy rzucał się Duży Zielony Krasnal (Sylwek „Krasnal”),
Zorro pomieszany z Nosferatu (Piecz), pełen werwy Zakonny Brat od Najświętszej Maryi Panny
(Adam „Owca”) z czarnym krzyżem na płaszczu oraz Playboy z Lat Siedemdziesiątych skrzyżo-
wany z Czeskim Piosenkarzem (Adrian). Klaus przebrał się za samego siebie, gdyż wystąpił w
moro, za rekwizyt mając śpiewający i świecący miecz Jedi, a Belfegor przebrał się za Kogoś
Zupełnie Innego (niż on sam), bo wdział na siebie prawdziwą, ciemną MARYNARKĘ. Ten widok
zszokował nawet najstarszych spośród obecnych Harnasi...

Kilka minut po ósmej zaczęliśmy zabawę. W imieniu organizatorów i Koła przywitałem gości,
część z nich po raz pierwszy znalazła się w Chatce w kręgach około-Harnasiowych. Nastrój był
taki jak trzeba, więc po chwili Salon tańczył, tańczył, tańczył. Kuchnia, jak zawsze pełniła rolę
kuluarów, tu częstowano się winem, podjadano smakołyki, opowiadano dowcipy i historyjki,
reformowano przewodnictwo, naprawiano ten okropny świat...

Mocnym akcentem zabawy było wejście na salę spóźnionego przebierańca w buro-szarej
skórze i potwornej masce co najmniej 150-letniego, wrednego starca. Postać przedstawiała Szczu-
ra, ale nie byle jakiego, bo Chatkowego,  o czym miały świadczyć umieszczone na uszach barwne
chatkowe naklejki... Szczur przedefilował po zamarłym z wrażenia parkiecie i prawie nikt nie
rozpoznał w nim Sebastiana „Maestra”.

Po dwóch godzinach tanecznych szaleństw Agatka poprowadziła jedną z tych dziwnych
zabaw weselnych, w których nie ma wulgarności, za to jest dużo biegania i jeszcze więcej śmiechu.
Dwanaście wybranych przez nią osób zasiadło na ławach, tworząc dwie rodziny. Zadanie polegało
na szybkim reagowaniu na treść czytanego tekstu i bieganiu obu „rodzin” lub ich poszczególnych
członków wokół ław, oczywiście w przeciwnych kierunkach. Wszyscy widzowie w tym czasie
odpoczęli, zaś rodzinne zwierzęta – oba Burki i oba Słonie były jeszcze bardziej mokre od potu.

Chwilę przed północą wszyscy wylegli na dwór. Płonęło wielkie ognisko, na jasnym niebie
świecił księżyc. Wystrzeliły korki od szampanów, nad głowami zabłysnęły fajerwerki. Składano
sobie życzenia, a potem odśpiewaliśmy tradycyjnego „Janicka”. Większość ludzi niebawem
schroniła się w Chatce, kuchnia podała legendarne krokiety i wspaniały barszczyk.

Niestety, zabawa nieco przygasła, część ludzi przeniosła się do pomieszczeń sypialnych.
Dała znać zauważalna od niejakiego czasu skłonność do tzw. „clubbingu” czyli rozmawiania we
własnych podgrupach i popijania w tychże podgrupach własnych alkoholi. Nierzadko przymyka
się jeszcze drzwi od „klubowego” pomieszczenia, izolując swój „klub” od pozostałych ludzi...
Tylko po co w takim razie przyjeżdżać na WSPÓLNĄ ZABAWĘ ?

W Salonie trochę się przerzedziło, ale zawołani tancerze w dość licznej grupie bawili się do
czwartej nad ranem. Potem już tylko niedobitki kontynuowały rockandrollowe szaleństwo, defi-
nitywnie kończąc tany o szóstej.

Poniedziałek Noworoczny był brzydki i deszczowy. Toczyły się leniwe rozmowy, sprząta-
no, śpiewano, jedzono pozostałe z nocy smakołyki. Wszyscy powoli powracali do zwyczajnej
rzeczywistości, malownicze stroje zniknęły w plecakach, kolejne grupki opuszczały Chatkę.
Wspomnienie zabawy zacznie niebawem blednąć w ulotnej pamięci. Na szczęście niedługo następ-
ny Sylwester. Z pewnością będzie co najmniej tak samo udany.

Maciek Siudut
(Na chatkowego Sylwestra zapisało się 58 osób, w tym 8 Harnasi, 3 pół-Harnasi, 14 kursan-

tów. Współczynnik  lambda miał wynosić 1,64. Ostatecznie bawiło się 46 osób, w tym 9 Harnasi,
3 pół-Harnasi, 11 kursantów. A lambda obniżyła się dramatycznie do poziomu 1,19...)

c.d. str. 2
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TO BY£O

TO BÊDZIE

4 2.01 – zebranie odbyło się w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach na wystawie poświęconej
Żydom galicyjskim. Przy okazji zwiedziliśmy
też ekspozycję grafik Rembrandta, zwracając
uwagę na nieco frywolne dzieła mistrza takie
jak „Sikający mężczyzna”, „Sikająca kobieta”,
„Mnich w zbożu”.
4 5-7.01 – przejście kondycyjne kursu po-
prowadzili Kasia Jamróz, Przemek Padoł i Mi-
chał Zygmański. Metę w „Telesforówce” pod
Trzema Kopcami Wiślańskimi obsługiwali
Magda Biała, Pieczu i Nowy. Powyżej 1000 m
było podobno nawet do 40 cm śniegu.
4 9.01 – pierwsza edycja wznowionego po
latach konkursu na nadprzewodnika przygoto-
wana i przeprowadzona przez półprzewodni-
ków Krasnala i Elvisa, krótka prelekcja p.t.
„Atrakcje turystyczne okolic Ciężkowic” Mi-
chała „Bażanta” Tomczaka. Ponadto obejrzeli-
śmy slajdy Maestra z jesiennej wycieczki w
Tatry Bielskie i do dol. Kieżmarskiej oraz na
Jagnięcy Szczyt, z którego można było podzi-
wiać morze mgieł, widmo brokenu i niezwykły
cień Durnego Szczytu na chmurze.
4 9.01 – Mamy kolejne pH, a nawet ppH.
Celina, Ewa Michalska, córka Bogny i Piotra
zwanego Pickiem urodziła się 9 stycznia 2007
roku o godzinie 14:21 siłami natury. 3380g i 55
cm.
4 13-14.01 w chatce w Lachowicach odbył
się wieczór literacki poświęcony tym razem
Tadeuszowi Boyowi Żeleńskiemu oraz malar-
stwu Wyspiańskiego, Pronaszki, Witkacego.
4 16.01 (zebranie) – ewangelickie świątynie
leśne w Beskidzie Śląskim (Ania „Juzia” Ju-
zwa),
– Wspomnienia z Bliskiego nam Wschodu  -
Syria, Liban (Łukasz „Lex” Suma).

sionego ich przebiegu na mapę)
oraz mnóstwo niesamowicie uro-
kliwych jezior i krystaliczno-wa-
piennych wzniesień, nadają mu
bajkowe piękno. Turystów spo-
tyka się sporadycznie, a świet-
nym miejsce na biwak jedno lub
kilkudniowy (można rozbijać się
wszędzie)  jest rejon Jezera
Pešića. To wyjątkowo dzikie i
przepięknie położone polany
wokół trzech oczek polodowco-
wych. Blisko też stąd na najważ-
niejsze szczyty pasma: Crną Gla-
vę (2139m.) – najwyższy szczyt,
Zekovą Glavę, a także jako punkt wejściowy na szlaki w stronę Mojkovaca przez Biogradskie
Jezero (kolejnej atrakcji tego regionu), który  my też  obraliśmy za punkt zejściowy.

Nie da się opisać wszystkich przygód, jakie wpisały się w scenariusz tego etapu naszej
wyprawy: arbuz i sok – prezent od spotkanych zakonic na kompletnie wizolowanym szczycie
Kapela, po dniu niesamowitego upału czy trafiająca się znikąd wielka wywrotka wywożąca auto-
stopowiczów na 2100 metrów po skalistych serpentynach, wpisują się na stałe jako jedne z
najpiękniejszych wspomnień.

Nasz następny i jedyny zaplanowany cel wyprawy to
Durmitor. Głównym punktem wypadowym jest Żabljak.
Można się tam dostać z Mojkovaca busem (przejazd kosztu-
je około 11€) lub złapać tańszą taksówkę i wynegocjować
cenę. Trasa ta biegnie kanionem Tary (wpisanym na listę Bio-
sfery UNESCO) wzdłuż niedostępnych szczytów Sinjajevi-
ny. Tańszy wariant – 7€ to przejazd z Podgoricy.

Durmitor to przepiękne, wapienne pasmo, którego naj-
wyższy  szczyt Bobotov Kuk osiąga wysokość 2553m. Szla-
ki są dobrze oznakowane w najpopularniejszych miejscach,
średnio trudne dla turystów, którzy zeszli te trudniejsze
szlaki w Tatrach, często esponowane i bez żadnych zabez-
pieczeń!!! Nie można rozbijać się wedle upodobań. Na mapie
(do kupienia w Belgradzie i Żabljaku – drogo) zaznaczone są
schrony turystyczne i ewetualne biwaki. Miejscem godnym
polecenia na kilkudniowy biwak i codzienne wędrówki na
lekko jest schron turystyczny i polanka na rozbicie kilku
namiotów na przełęczy pod Lokvicami (na szlaku turystycz-
nym z Żabljaka na Bobotov Kuk. Miejsce jest dobrze poło-

żone i z bieżącą wodą ze źródła. Ciekawe miejsca wypadowe z tego rejonu to Bobotov Kuk, Mini
i Tercin Bogaz, Ledena Pećina (naturalna lodowa grota z zachowaną szatą naciekową i lodowymi
stalaktytami i stalagnatami). Pełnym wyzwaniem jest wędrówka z Bobotov na Bezimeni vierh
(2487m.). Szlak jest praktycznie nie oznaczony, wędrówka granią w pełni eksponowaną. Liczne
niebezpieczne piargi. Łatwiejszy w swoim charakterze jest Masyw Prutasa bogaty w pięknie
odsłonięte fałdy i monoklinalnie ułożone, pełne sekwencje warstw skalnych.

Jako gwóźdź programu na sam koniec pozostał Adriatyk. Warto pojechać od razu pod granicę
albańską do muzułmańskiego Ulcina i tam przy Wielkiej (14km) Plaży ciągnącej się aż do grannicy
albańskiej, poszukać noclegu. Nas koszytował on  5€ w kilkuosobowym pokoju z łazienką, która
okazała się być niezbędna po kąpielach w tym naprawdę słonym morzu. Samo Ulcini, ze względu
na zabytkowy charakter i wkomponowane w jego panoramę wieże kilku interesujących meczetów
jest warte uwagi. Wzdłuż wybrzeża natrafić można na przepiękne strome klify zpadające w
błękitne, ciepłe morze Adriatyckie, w otoczeniu palm. Dodatkową atrakcją tego zakątka będzie
odszukanie  kilku plaż nudystów, naturystów lub tylko dla kobiet. Obowiązkowe  wycieczki do
takich miast jak Kotor i Boka Kotorska, Bar, Jezioro Szkoderskie.

Artykuł ten tylko bardzo pobieżnie oddaje urok tego jeszcze bardzo egzotycznego dla nas
kraju. W tym samym okresie pojawiły się tam zorganizowane wyprawy z Polski. Do ważniej-
szych należy zaliczyć polsko (klub z Poznania) - serbską wyprawę speolologów-geologów,
którzy w Prokletje – najwyższym masywie Czarnogóry poszukiwali głównych ciągów jaskinio-
wych oraz obóz AKG HALNY z Poznania w Durmitor i okoliczne pasma.

Wyjazdy w pasma Gór Dynarskich na terenie Czarnogóry  utrudnia brak  map i szczegóło-
wych informacji na temat topografii i zaplecza turystycznego.  Zdjęcia z wyjazdu odnaleźć można
na stronie: http://hefajstos.one.pl, a jeśli tylko nasze nabyte doświadczenie byłoby komuś przy-
datne, polecam maila: gabriielle@gmail.com.

Gabriela Sąsiadek, blacha 316

W związku z krytycznym uwagami po-
przedniej Komisji Rewizyjnej na temat braku
prelekcji i jakiegokolwiek programu szkolenio-
wego na zebraniach, nowa Rada namówiła Rad-
ka Trusia do zajęcia się organizacją szkoleń i
prelekcji. Efekty są już widoczne. Poniżej plan
najbliższych zebrań:
¯ 23.01 – ECEAT – fenomen Stryszowa (Ra-
dek Truś),
– Historia dworu w Stryszowie (Adam
„Owca” Nowak).
– Ciekawostki z góry Żar (Radek Truś)
– Fascynujące ruiny w Kozubniku (Łukasz Pi-
sarek)
¯ 24-25.02 – Blachowanie w schronisku na
Wielkiej Raczy.

TADEUSZ BOY-¯ELEÑSKI w chatce
Chatka gościła w ten weekend 30 osób dorosłych i troje dzieci; zdecydowaną większość

stanowili krewni i znajomi królika – sympatycy, nieliczni Harnasie, kilkoro zeszłorocznych kur-
santów, same znane twarze.

Impreza zaczęła się z pewnym poślizgiem, ale nie brakło elementów scenografii nawiązują-
cych do wnętrz Jamy Michalikowej, elementów stylizacji na krakowską cyganerię (Maciej wyglą-
dał zaiste jak bujający w obłokach artysta – nader przekonująco mu to wychodzi), była mieszanka
muzyki i malarstwa z epoki, oczywiście poezje no i kulinaria: śledziki, grzybki i namiastka...
alaszu!! Domowej roboty rzecz jasna. Tak, tak, na ten wieczór zniesiono w Chatce prohibicję i
każdy dostał po łyku czegoś naprawdę mocnego i związanego z całością klimatu.

Radeck odtworzył niektóre piosenki legendarnego „Zielonego Balonika”, niektórzy goście zgo-

dzili się uczestniczyć w imprezie i razem z
nami poczytać zabawne poezje. Ocenę całości
powinnam raczej pozostawić widzom, ale kil-
ka bardzo pozytywnych opinii nazajutrz usły-
szałam.

Konstruktywny wniosek nasuwa się jeden
– kolejne wydarzenia kulturalne lepiej plano-
wać na marzec niż na styczeń, w oczywisty
sposób kolidują tu sesje, studniówki, klasyfi-
kacje w szkołach.

TuSiA

http://hefajstos.one.pl
mailto:gabriielle@gmail.com
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BOY  W CHATCE
"Włóczęga po zakamarkach duszy

pruderyjnych mieszczuchów i wyuzda-
nych artystów sprzed stu lat - ścieżka-

mi poezji i publicystyki Tadeusza
Boya-Żeleńskiego..."

... odbyła się w Chatce w dwa tygodnie po
sylwestrowych szaleństwach. Wybór pozornie
odpowiedniego terminu (kiepska zima, krótki
dzień, długie wieczory...) chyba okazał się błę-
dem, gdyż w imprezie uczestniczyło zaledwie
ponad 20 osób...

Wnętrze Salonu nabrało nieco teatralnego
charakteru. Na stole nakrytym obrusem stanęły
tace z mało wytwornym szkłem ("nutellówki"
zamiast nieosiągalnych "musztardówek"), ema-
liowane garnuszki, talerze i miseczki pełne ma-
rynowanych śledzi, grzybków oraz prostych
kromek chleba z masłem. Oświetlenie stanowiły
dwie świeczki zatknięte w szyjki butelek. Z ko-
nieczności było też oświetlenie elektryczne, a na
końcu stołu stała nawet elektronika: komputer z
głośnikami i nowy rzutnik multimedialny. Re-
szta Salonu wyglądała tradycyjnie: lotnisko z
materacy, mnóstwo małych świeczek, ekran. Na
drugim stole (nie "biorącym udziału" w sceno-
grafii) czekały dalsze talerze i miseczki z jedze-
niem. W kominku dożarzał się kawał drewna.

Zasiedliśmy wraz z Tusią za stołem,  wysty-
lizowani na bohemę z przełomu wieków (oczy-
wiście XIX i XX!). Nie zabrakło fantazyjnej spó-
dnicy i białej bluzki (Tusia), barwnej koszuli,
apaszki, wymiętej marynarki i beretu zsuniętego
na ucho (ja). Artystka chwilami trzymała na rę-
kach autentycznego dzidziusia (Jan Jakub), bo
dzidziusie, jak wiadomo, nierzadko artystkom
się przytrafiały. Obok mnie siedział facet prze-
brany raczej za poetę z lat 70. (Maestro w swe-
trze), a za konsolą gość przebrany za informaty-
ka z początku XXI wieku (Żyraf w czymkol-
wiek). Zaczęliśmy.

Najpierw przedstawiliśmy tło historyczne,
ekonomiczne i społeczne okresu poprzedzające-
go  dekadentyzm i Młodą Polskę, snuliśmy roz-
ważania o sytuacji narodowej, wyznaniowej,
kulturowej i umysłowej, poglądach i postawach
Polaków z tamtej epoki. Bez tego niełatwo było-
by zrozumieć przełomowość omawianego okre-
su i rewolucję kulturowo-umysłową, jaka miała
miejsce za sprawą między innymi Tadeusza
Boya-Żeleńskiego. Po tym przedstawiona zosta-

ła sylwetka autora.
Tadeusz Boy-Żeleński (1974-1941) był postacią nie-

zwykłą, zaistniał w świadomości społecznej jako pisarz, poe-
ta, satyryk, publicysta, tłumacz literatury francuskiej i dzia-
łacz społeczny. Podziw budzi wszechstronność i pracowitość
tego lekarza-humanisty, doskonałe opanowanie języka pol-
skiego i staropolskiego, ogromna erudycja, znajomość litera-
tury i sztuki, wreszcie imponująca liczba dzieł przetłumaczo-
nych z języka francuskiego. Postępowość w poglądach spo-
łecznych, odważne publikowanie w prasie artykułów o spra-
wach kontrowersyjnych i pozostających tematami tabu,
"odbrązawianie" historii Polski, a nawet atakowanie zakła-
manego kleru przysparzały mu przyjaciół i wrogów.  Wyda-
wać by się mogło, że postać taka ma trwałe miejsce w
podręcznikach licealnych, a imię jej winno być jednym z
tych, które nadaje się szkołom.

Wreszcie przyszedł czas na wiersze, te najbardziej bły-
skotliwe utwory z okresu współpracy Boya z kabaretem "Zie-
lony Balonik". Jak zwykle, do czytania poezji przekonałem
wcześniej kilka osób. I wszyscy na długo przed imprezą,  z
wielkim przejęciem ćwiczyli otrzymane teksty. Łazienka i
Dziecięcy rozbrzmiewały deklamacjami... Niektórzy domagali się przesłuchań na osobności, żeby
wieczorem jak najlepiej zaprezentować wiersz.

Pierwsza była oczywiście "Stefania" z powszechnie znaną (i żyjącą własnym życiem jako porze-
kadło) pointą: "w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz", potem przeczytaliśmy
"Ernestynkę", "Frania", "Ludmiłę". Adrian "Biesiadnik" żywiołowo wygłosił "Litanię ku czci p.t.
Matrony Krakowskiej", a Michał "Śliwek" przeczytał "Wierszyk, który sam autor uważa za nie bar-
dzo mądry". Ola G. odważnie zaprezentowała "Pochwałę wieku dojrzałego" mimo, że jest to zdecy-
dowanie męski tekst. Sebastian "Maestro" zapoznał wszystkich z zabawnym "Abecadłem", zaś w
"Madrygale spod ciemnej gwiazdy" zrobił zgrabną przeróbkę, by zaadresować wiersz do swojej
Ines... Wiersz o "Dobrej mamie" i jej słodkiej, szesnastoletniej córeczce, która właśnie dostanie na
urodziny ulubiony waniliowy krem, przeczytaliśmy z Tusią na głosy. Ja byłem narratorem, Tusia -
dobrą mamą. Niestety, żadna z najmłodszych uczestniczek wieczoru nie chciała wejść w rolę córecz-
ki i odczytać kilku zaledwie wersów. Kto zna wiersz, ten może się domyślać - dlaczego...

Dwie kabaretowe piosenki zaśpiewał Radek, odtworzywszy wcześniej z nut ich autentyczne,
stare melodie. Próbki boyowskiej staropolszczyzny poznali wszyscy dzięki świetnemu przeczytaniu
przez niego wiersza pt.: "O tem, co  w Polszcze dzieiopis mieć winien", stanowiącego udaną parafra-
zę fraszki Jana Kochanowskiego. Próbki tłumaczeń prozy francuskiej na dowcipny i dosadny język
Jana z Czarnolasu przedstawiliśmy, czytając fragmenty "Żywotów pań swowolnych" szesnasto-
wiecznego Pierre'a de Bourdeille(s) Brantôme'a. Chyba najzabawniej zabrzmiały przeczytane przez
Elizę fragmenty o roboczych tytułach "Dziupla" oraz "Męczeństwo". Obfitość przygotowanego ma-
teriału nie pozwoliła wszystkiego zaprezentować. Odpadł wspaniały tekst pt.: "Odsiecz Wiednia czyli
tualetka królowej Marysieńki", dedykowany przez Boya Henrykowi Sienkiewiczowi, a ukazujący w
krzywym zwierciadle postaci i wydarzenia historyczne, które patriotycznie, heroicznie i "ku pokrze-
pieniu serc" opisywał twórca "Potopu". Odpadł też wiersz pt.: "Gdy człowiek robi się starszy" przygo-
towany przez Kajetana, choć zapewne w tym wykonaniu nabrałby dodatkowych walorów...

W trakcie czytania wierszy, gdy atmosfera stawała się coraz bardziej artystyczna, napełniłem
szkła specjalnie przygotowanym trunkiem, który miał przypominać popularny przed wiekiem alasz.
Mętny, aromatyczny i dosyć mocny (ok. 25%) płyn zaciekawił wszystkich, zaś nikła ilość tylko pod-
grzała atmosferę. Przegryzano śledzikami, marynowanymi grzybkami, pajdami chleba. Co do smaku
tego poczęstunku - zdania były podzielone, ale nawiązanie do epoki i klimatów krakowskiej bohemy
sprzed stulecia uznano za udane.

Wieczór poezji miał również tło plastyczne - wyświetlane na ekranie obrazy polskich malarzy
były opowieścią o rewolucji w sztukach plastycznych na przestrzeni drugiej połowy XIX-go i pierw-
szych dziesięcioleci XX-go wieku. Tłem muzycznym były utwory patriotyczne, klasyka, muzyka lu-
dowa i arie operetkowe adekwatne do czasów.

Na zakończenie przedstawiliśmy zaskakujące echa działalności naszego pisarza i publicysty -
fragmenty znalezionego w necie artykułu pt.:  "Czym Tadeusz Żeleński naraził się LPR-owi?". Arty-
kuł mówił o niedawnym proteście krakowskich radnych ze wspomnianej partii, nie zgadzających się
na nadanie imienia jednemu z krakowskich gimnazjów. Radni zażądali nawet usunięcia pomnika
pisarza z krakowskich plant i zmiany nazwy ulicy Żeleńskiego.

Można tylko ubolewać lub śmiać się. Lecz to nie śmiech z satyrycznych utworów Boya, lecz z
tego, co jego samego śmieszyło przed wiekiem. No cóż, nie wszystko zmieniło się w ciągu minionych

stu lat.
01'2007 Maciek Siudut

Fot. Marek Świech
W imprezie wzięły udział 23 osoby, w tym

10 Harnasi, 2 obecnych kursantów, 7 szeroko
rozumianych sympatyków. Nie liczę trójki
dzieci, choć 10-tygodniowy Jan Jakub i 3,5 let-
ni Paweł "Smoczy" nawet uczestniczyli "czyn-
nie", skupiając akceptującą uwagę wszystkich
obecnych. Alkoholowy poczęstunek miał cha-
rakter symboliczny i nie oznaczał przyzwole-
nia na cokolwiek innego w ten poetycki wie-
czór.
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TO BY£O
4 30.01 prelekcja o wyprawie na Ural Polarny
– Magda Bregin i Michał Łyp.
4 6.02 Tajemnice góry Żar – Radek Truś.
4 13.02 Ekwador – kraj na równiku – Adam
„Zdziwiony” Kulawik.
4 20.02 O mieszkańcach lasu słów kilka – pre-
lekcja przyrodnicza Heli Suchodolskiej.

TO BÊDZIE
¯ 24-25.02 Blachowanie – schronisko PTTK
na Wielkiej Raczy.
¯ 27.02 Beskidenverein – Staszek Wierz-
chowski.
¯ 6.03 Ciekawe dzieje rodziny Kawuloków –
Grażka Tkocz.
¯ 9-11.03 Kwadratlon czyli turniej studenc-
kich kół przewodnickich – schronisko „Telesfo-
rówka” na Trzech Kopcach Wiślańskich.
¯ 13.03 Cysorka – Grzesiek Pasieka.
¯ 16-18.03 Wyjazd na YAPĘ. Koszt karnetu
20 zł. Zapisy Łukasz Pisarek.
¯ 20.03 Naczynia pasterskie – Sylwek Mateja.
¯ 23-25.03 Rajd na Powitanie Wiosny.
¯ 27.03 Fascynujące ruiny w Kozubniku –
Łukasz Pisarek.
¯ 30.03 – 1.04 Niedziela Palmowa w Kalwarii
Zebrzydowskiej – autokarówka.
¯ 3.04 Cerkiewne skarby – Rafał Suwiński.
¯ 20-22.04 PolUŚ Rajd studentów Politechni-
ki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

Uczestnicy wyprawy w dolinie rzeki Izjaszor

URAL POLARNY
Ciekawe jak może wyglądać kraj za kręgiem polarnym? Pewnie jest tam wszędzie mnóstwo śnie-

gu, lodu, mróz przeszywa, a nade wszystko jest jasno, wszędzie płasko aż po horyzont, biało. Takie
wyobrażenie pewnie większość z nas ma o Arktyce, jednak to, co nam się ukazało podczas podróży
było zupełnie inne. Ural Polarny, to wspaniałe góry. Szerokie doliny wydają się nie mieć ani począt-
ku, ani końca. Z daleka dobiega szmer rzeki, jednak tylko w momentach, gdy uda mu się przebić
przez głośne i silne podmuchy wiatru.

Chmury zwolna spływają z grzbietów gór ku dolinom przybierając ciepłe kolory, jakby płonęły
całe, a mimo wszystko dookoła spokój. Tak, spokój, to chyba najlepiej zapamiętane uczucie tego
miejsca. Idzie się ciężko, woda z rozmarzającej gleby wlewa się do butów, cały czas szukam suchszej
kępy trawy czy brzozy by tam na chwilę przystanąć, by rozejrzeć się mimo zmęczenia i mimo wiedzy,
że do celu jeszcze bardzo daleko. O kępę taką nie jest łatwo, woda jest wszędzie, i w małych zagłębie-
niach, i w dużych płaskich torfowiskach, ale co najdziwniejsze jest nawet na nachylonym stoku.
Wystarczy kamień, by już za nim mogła powstać mała kałuża. Wszędzie tundra usiłująca wkroczyć w
każdy fragment doliny pomiędzy wielkimi, szarymi górami. Krajobraz niegościnny, a mnie wydaje
się, że czekał na mnie od bardzo dawna. Co wieczór wychodzę gdzieś ponad dolinę, by spojrzeć co
jutro mnie czeka. Płaskie, niewielkie tafle jezior odbijające ostatnie promienie słońca wydają się być
nie do policzenia. Są wszędzie. Często mija się je bardzo blisko nawet nie wiedząc, że tuż za tym
garbem, który jest tak mały, że nawet nie zachęca by na niego wejść, znajduje się jeziorko, cicho
schowane wśród krzewów karłowatej brzozy czy wierzby polarnej.

Wydaje mi się, że coś na przeciwnym stoku się poruszyło. Idę parę kroków. Tak, teraz jestem
pewien. Wydaje się być wielką nieregularną, brązową bryłą, której kształty zmieniają się i to z jednej
strony prędzej niż z drugiej. Idę dłuższą chwilę i zza pleców słyszę, że jeden z moich przyjaciół nad
jeziorem zobaczył namiot Chantów. Niezwykłe przeżycie. Z daleka widać jak wokół namiotu krząta
się kilka osób. Pewnie to miejsce noclegu pasterzy pasących w dolinie renifery. Powoli, nie bez obaw
podchodzimy do tych ludzi spodziewając się sam już nie wiem czego. Jednak rozmowa się nie trzy-
ma, zdaje się, że nikt nie spotkał dzisiaj tego na kogo liczył. Ludzie ci już dawno zarzucili swoją
kulturę, bo tak pewnie łatwiej. A może to ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, że totalitaryzm może
odbijać się na ludziach nawet tak mało mających z nim wspólnego. Szkoda.

Kolejny dzień wędrówki i kolejne kilometry do naszego celu. Ramiona obciążone plecakiem z
jedzeniem na 20 dni coraz częściej domagają się odpoczynku, a co gorsza wtórują im stopy dla
których codziennie zupełnie mokre buty też stanowią ciężką próbę. Jeszcze tylko dzień drogi i będę
mógł wysuszyć buty, jeszcze tylko dzień i dam odpocząć ramionom, które bolą od plecaka. No i w
końcu jeszcze tylko jeden dzień, a będę mógł zacząć realizować swój cel, prowadzić badania tych gór
i poznawać ich przyrodę.

Teraz coraz mniej zatrzymuję się dla przyjemności i rozejrzenia się, droga jest już ciężka i chce się
ją jak najszybciej skończyć. Nie urzekają mnie rozległe torfowiska, czy wysoko położone kotły lo-
dowcowe – chcę już być na miejscu. Myśl ta jest dla mnie jak mantra. Na szczęście widzę już góry,
pod którymi jest nasza dolina. Miejsce gdzie spędzimy kolejne 10 dni.

Co rano dzień zaczyna się podobnie. Szybkie wstawanie, żarty, jedzenie, pakowanie i w góry.
Lodowiec leży w najwyższej części doliny, trzeba kilka razy przekroczyć potok lodowcowy, przejść
wysoki wał morenowy, okrążyć jezioro i już się jest u jego czoła. Ogromna masa lodu leżąca w
głębokim kotle, jakby chowała się przed najmniejszym promieniem słońca wydaje się dudnić. To
rozpędzona woda z jego powierzchni spadająca w głębokie studnie wydaje dźwięki tak niepokojące,
że ciągle myślę, czy aby nie wpadnę za moment do jednej ze szczelin. Dziwne miejsce.... cały czas
zachmurzone, ponure.

Na szczęście jest też dolina – piękna, zielona, otoczona wysokimi, skalistymi graniami, wydaje się
być zupełną przeciwnością kotła lodowcowego. Słońce przebijające zza obłoków daje odrobinę cie-
pła, czegoś tak tu nietypowego, że chce się stać twarzą do niego nie zważając na pracę i uciekający
czas. Czasu przecież mamy sporo, a słońca tak niewiele. W dole doliny jest jezioro, o egzotycznej
nazwie Chadata-Jugan-Lor, która nawet w części go nie opisuje. Jezioro jest po obu brzegach otoczo-
ne wysokimi, skalistymi górami, które odbijają się w wodzie tak czystej, że chce się do niej od razu
wskoczyć. Ale to niemożliwe, cały czas ubrani jesteśmy jak zimą w Polsce. Nie znajduje się nikt
chętny na taką zabawę. Wielką radość sprawia nam widok kolegi ze złowionymi jedenastoma pstrą-
gami. Wraz z upływającymi dniami coraz bardziej zaczyna nam brakować normalnego jedzenia.
Ryba smażona na ognisku ze znalezionych desek jest przysmakiem dorównującym nastrojowi tego
wieczora, kiedy to słońce zachodząc obdarza nas ciepłymi barwami otaczających szczytów.

Od kilku dni coraz bardzie zaczynam myśleć o powrocie. Tak naprawdę, mimo że udało nam się
tu bezpiecznie dotrzeć i zrealizować swoje zamierzenia, cały czas trzeba pamiętać, że wyprawa skoń-
czy się dopiero we własnym domu. A do tego czasu tundra, chociaż piękna i czasami pokazująca
swoją łagodną twarz, może stać się naszym największym przeciwnikiem w sytuacji awaryjnej. Uczu-
cie takiego rozdwojenia panuje we mnie cały czas. Na szczęście są też inni, a każdy musi wierzyć, że
nasze skromne siły w razie czego wystarczą.

Powrót okazuje się jeszcze jednym zaskoczeniem. Najpierw dobra pogoda, idzie się dobrze, szyb-
ko, planowo pokonując kolejne doliny rzek Izjaszor i Wielkiej Usy. Gdyby tak reszta trasy mogła być

taka miła. Niestety góry są zawsze i wszędzie
takie same – zmienne i nieprzewidywalne. Ko-
lejne dni niczym gehenna. Nie mogąc znaleźć
dawnej ścieżki, kolejny raz przychodzi nam
zmierzyć się z własną cierpliwością. Trudny,
męczący i nade wszystko mokry odcinek spra-
wia, że humory stają się minorowe. Coraz
mniej jedzenia powoduje, że myśli krążą już
tylko wokół tego co zostało i co powinno wy-
starczyć do końca. Tylko w naprawdę trud-
nych warunkach, takich kiedy nasze zachowa-
nia zaczynają często zaskakiwać, człowiek
przekonuje się jak bardzo jest słaby. Słabość ta

jest tym bardziej widoczna w sytuacjach, gdy
ręce grabieją z zimna i każdy dodatkowy ruch w
przemoczonym ubraniu jest bardzo męczący.
Naważniejsze jest jednak to, że dopiero wtedy
można docenić pomocną dłoń, dopiero wtedy
można zobaczyć uśmiech wdzięczności za oka-
zaną pomoc.

Nie wiem czy to było gdzieś zaplanowane,
czy po prostu był to przypadek, ale ostatnie dwa
dni wędrówki były wynagrodzeniem za cały do-
tychczasowy trud. Schodzenie w doliny ma
jedną ciekawą cechę – coraz bardziej cieszy się
człowiek z wszystkiego co spotyka nawet po kil-
kutygodniowym rozstaniu. W dolinie Pajpudyny
mijamy pierwsze drzewo. Widać, że ciężkie ma
tu życie. Powyginane od silnych wiatrów gałęzie
chylącym się ku ziemi cienkim pniem, to jakby
symbol powrotu do trudów normalnego życia.
Wieczorem ze złowionych w jeziorze pstrągów
zrobiliśmy chyba ostatnią taką wesołą ucztę.
Każdy myślami był już w domu, choć po nikim
tego nie było widać. Rano po wyjściu z namio-
tów widzimy błyszczącą taflę jeziora, a w oddali
przebiegające stado reniferów. Kłębki chmur na
niebie zapowiadają dobrą pogodę, że aż chce się
iść. A jest to nasz ostatni dzień w prawdziwej
tundrze. Takiego przyjemnego pożegnania nikt
z nas się nie spodziewał. Jakby chcąc zachować
jak najwięcej wrażeń, każdy chciał się zatrzymać
by jeszcze raz zrobić zdjęcie temu w czym przy-
szło nam żyć przez prawie miesiąc. Tego dnia
doszliśmy do starej drogi, która doprowadziła
nas po kolejnym dniu do stacji kolejowej. Dla
mnie wtedy przygoda się skończyła, a pozostał
tylko czas podróży do domu.

Pisząc to jakiś czas po powrocie dalej nie
mogę oprzeć się wrażeniom jakie spotkały nas
na Uralu Polarnym. Chyba to, że w tym roku je-
dziemy tam kolejny raz stanowi najlepszą zachę-
tę do podróży w te góry, góry które są przecież w
Europie, a dzięki swej dzikości wydają się być na
zupełnie drugim końcu świata.

Michał Łyp
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BLACHOWANIE
Wielka Racza 24-25.02.2007

(relacja subiektywna)
Sobota rano. Pociąg w kierunku Zwardonia

powoli zapełnia się Harnasiami i ich znajomymi.
Dzielimy się na dwie grupy: pierwsza wysiądzie
w Rajczy i spróbuje jak najszybciej dostać się do
schroniska, aby pomóc w przygotowaniu impre-
zy, druga planuje dłuższą wycieczkę ze Zwardo-
nia. Należę do tej pierwszej grupy. W Rajczy
Centrum od razu łapiemy busa do Rycerki Kolo-
nii, targujemy się z sympatycznym kierowcą o
cenę i bierzemy od niego wizytówkę (jutro nam
się przyda). W Kolonii wita nas swojska melodia
rozwoziciela firmy Family Frost, wprawiając nas
w szampański humor. Opowiadając sobie stare
kawały i wymyślając nowe, wnosimy na górę
znicze i tort od Rady. Kursanci: Biesiadnik i
Majkel rozbijają panoramkę Worka Raczańskie-
go. Po drodze spotykamy Krasnala, również z
tortem w ręce i razem dochodzimy na Raczę.

Na miejscu jest już kilka osób. Gosia, Now-
szy i ja ruszamy w kierunku Małej Raczy. Znaj-
dujemy miejsce na ognisko (wydaje nam się
osłonięte od wiatru, lecz wieczór zmieni naszą
opinię), potem wytyczamy trasę na drogę świa-
tełkową i wracamy do schroniska. Tymczasem
zjawia się tam prezes, z którym ustalamy plan
imprezy. Rozkładamy się po pokojach, niektórzy
odsypiają zarwaną noc, inni zaspokajają głód.

Zbliża się godzina, o której mamy iść rozpa-
lać ognisko i rozkładać znicze, a wciąż nie ma
grupy idącej ze Zwardonia. W ostatniej chwili
zjawiają się i od razu zgadzają się na pomoc w
przygotowaniach. Zjadają tylko obiad  i ruszają z
nami. Do ogniska idą sami mężczyźni: Herman,
Nowszy, Tomek, Bażant, Mapet. Trasą zajmują
się dziewczyny: Trakolcia, Marta i Magda, Go-
sia i ja.

Zaczynamy trasę światełkową od ogniska i
na hali mamy spore problemy – płomieni z dale-
ka nie widać, bo jest jeszcze jasno, a poza tym
wiatr cały czas gasi znicze. Okopujemy więc zni-
cze porządnie od strony wiatru. Potem wchodzi-
my w las, zakreślamy światełkami łuk i docho-
dzimy do przecinki, która wiedzie na grzbiet.
Tam ustawiamy zaledwie kilka zniczy  i idziemy
pod górę, starając się, by ślady nie prowadziły od
świeczki do świeczki. Wychodzimy w końcu z
lasu i ustawiamy ostatnie znicze w pobliżu
grzbietu.

Wracamy, zadowolone z siebie, bo idealnie

zmieściłyśmy się w czasie, zniczy
nam nie zabrakło, a trasa jest długa
i urozmaicona. W schronisku są
już tłumy ludzi, przygotowujące
się do wyjścia. Idąc po raz trzeci do
ogniska stwierdzam, że umiejsco-
wiliśmy je odrobinę za daleko. Do-
chodząc widzimy chłopaków,
którzy po raz kolejny znoszą drew-
no z lasu i śmieją się, że ognisko
zdążyło się już porządnie zapaść w
śnieg. Faktycznie, wygląda to zja-
wiskowo, ale wydziela mało cie-
pła, zwłaszcza jeśli każdy chce być
blisko ognia. Śpiewamy piosenki
przy akompaniamencie Radka,
marzniemy niemiłosiernie i wypa-
trujemy nowoblachowanych.

Wreszcie zaczynają się zja-
wiać: Sylwek "Krasnal" Mateja,
Grażyna "Grażka" Tkocz, Adam
"Ovca" Nowak, Grzesiek Pasieka,
Staszek "Tasior" Wierzchowski.
Następują pamiętne dla wszyst-
kich blachowanych chwile – przy-
pięcie blachy, przyrzeczenie, sa-
kramentalne słowa Kajetana i gra-
tulacje od przewodników.

Wreszcie tłum Harnasi po-
większony o pięć kolejnych sztuk
wraca do schroniska. Tylko mała
grupka (Kuba Architekt, Iza
Smok, Świstak i ja) powtarza je-
szcze drogę nowoblachowanych
zbierając znicze. Kiedy dochodzi-
my, w budynku panuje gwar roz-
mów, a przez tłum trudno się przecisnąć. Jeszcze tylko szybki prysznic, zabranie prowiantu i schodzę
do salonu, gdzie już za chwilę rozpocznie się program artystyczny. Na początek prezentacja nowych
przewodników – krótki opis każdego z nich, przedstawiony przez szefową kursu – Tusię.  Nowi
Harnasie rozdają nam po małym kawałeczku tortu i znikają... Ale to nie koniec, to tylko efektowny
początek „Koła fortuny”. Pani Madzia (Harry w swojej życiowej roli)  z niewysłowioną gracją kręci
kołem, które zatrzymuje się na jednym z kolorów. Kolor odpowiada balonikowi, który należy przebić,
ponieważ w środku jest litera hasła, a hasło, to imię lub ksywka „zasłużonego” dla kursu. Po odga-
dnięciu imienia, dana osoba zasiada na wspaniałym krześle przyozdobionym balonikami i oglądamy
prezentację specjalnie ułożoną na jej cześć (przy okazji okazuje się, jak śmieszne zdjęcia przewodni-
ków skompletował kurs). Poźniej „zasłużeni” otrzymują podarunki i powracają na widownię. Wśród
wyróżnionych znaleźli się: Tusia, Żyraf, Kuba Architekt, Pieczu, Basia, Nowy, Msiudut, Radeck,
Lex, Gosia Dziobak i Jola Wolińska. Następnie blachowani wykonują piosenkę ku chwale mamusi –
Tusi, Gosia zostaje otoczona przez ogromną kursową kapustę, a męski zespół baletowy wykonuje
Jezioro Łabędzie w siudutowych geterkach.

Program w miarę krótki (chwała mu za to) i wciąż przerywany salwami śmiechu, kończy się
sześcioma pysznymi tortami, na które wygłodniała widownia po prostu się rzuca. Teraz mamy czas
na rozmowy, zwłaszcza z tymi, których już dawno nie widzieliśmy, oraz na śpiewanie. Gitarę chwyta
do ręki świeżo blachowany Grzesiek, by nie wypuścić jej do późnych godzin nocnych. Towarzystwo
się rozleniwia, zaczyna pokładać na karimatach, w salonie lub w łóżkach na górze. Najtwardsi, posi-
lając się resztami tortów, wytrzymują podobno do piątej. Tak kończy się dzień, w którym Koło wzbo-
gaciło się o kolejnych pięciu przewodników.

Impreza zgromadziła ok 80 uczestników, w tym ponad 40 Harnasi:
Staszek Wierzchowski (348), Grzesiek Pasieka (347), Adam "Ovca" Nowak (346), Graży-

na "Grażka" Tkocz (345), Sylwek "Krasnal" Mateja (344), Łukasz Płaczek (343), Michał  Tom-
czak (342), Sebastian Korczyk (341), Ania Mataczyńska (339), Ania Juźwa (338), Marta Socha
(337), Michał Zygmański (336), Ala Świeca (335), Magda Torbus (334), Ryszard Buczek (333),
Natalia Woźny (332), Gosia Skorupska (331), Kuba Wypchałowski (330), Magda Socha (326),
Magda Traczewska (325), Maciek Antonik (324), Maciek Grabowski (321), Łukasz Pisarek  (319),
Marcin Kostempski (315), Justyna Kostempska (314), Bartek Cisowski (307), Tomek Rawski (304),
Kasia Jamróz (295), Artur Ochlawa (289), Iza Włodarczyk (288), Wojciech Jamróz (286), Daniel
Węcel (285), Lila Cader  (267), Marek Świech (259), Jarek Jeziorski (256), Andrzej Starosolski
(252), Radek Truś (243), Jola Nowicka (236), Darek Telinga (230), Marek Franke (210), Sławek
Nowicki (205), Jarek Hajdukiewicz (200), Rysiek Antonik (195), Maciek Siudut (179), Jasiu Kowa-
lik (173), Marek Zygmański (172), Janusz Mroczek (169), Jacek Ginter (155), Jola Wolińska (149),
Basia Zygmańska (122), Marek Turlej (114), Jacek Żurek (98), Andrzej Kajetan Kowalski (14).

Natalia W oźny
Od Redakcji

Najmłodszym (zapewne w historii wszytkich Blachowań) uczestnikiem właściwego wręczenia
blach przy ognisku był mały Jan Jakub czyli Żyrafiątko. Miejmy nadzieję, że za kilkanaście lat stanie
przy ognisku po tej drugiej stronie, aby odebrać swoją własną blachę.
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DOL OMITY 2006 - czyli trochê zimy latem
Reguła, że raz na 2 lata wracamy we Włoskie Dolomity zaczyna się sprawdzać.
Właściwie, to nie mieliśmy w planie Dolomitów. Wracając z Czeskiego Raju odebraliśmy jednak

telefon od Bogny z propozycją wspólnego wyjazdu w dowolne góry, w pierwszej połowie sierpnia.
Ponieważ nie jest dziś łatwo uzgodnić z kimś wspólny termin wyjazdu, więc tym bardziej chętnie
podchwyciliśmy pomysł i obiecaliśmy zacząć myśleć nad rejonem działania, biorąc pod uwagę nasze
wspólne preferencje, możliwości i ograniczenia. Kombinowałem dość długo, siedząc nad mapami i w
internecie i w końcu wyszły mi z tych kombinacji znów ... Dolomity, co zresztą nawet ucieszyło
resztę ekipy. Jolę, bo zawsze chętnie tam wraca, Picków (Bogna i Piotr Michalscy), bo jeszcze tam
nie byli (nie licząc narciarstwa zjazdowego). Może najmniej entuzjazmu wyrażała Ola, która aktual-
nie zafascynowana była górami o nieco innym charakterze – Czarnohorą.

Do ekipy dołączyła wkrótce Jola Wolińska. Nie udały się natomiast negocjacje z Żabami – ze
względu na terminy i wędrowny charakter wyjazdu, który oni proponowali (Alpy Karnickie). W na-
szej ekipie ze względu na obecność kobiety w ciąży (Bogna), oraz inwalidów z wysiadającymi kola-
nami preferowaliśmy wycieczki wprawdzie niekoniecznie krótkie, ale na lekko.

Wyjechaliśmy w dwa auta w sobotę, 5 sierpnia rano. Trasa standardowa, przez Czechy, Austrię.
Spotkaliśmy się jednak dopiero w zajeździe przed Brnem, gdzie też wyrównaliśmy obciążenie wozów
– Jola W. przesiadła się od nas do Bogny i Picka.

Podróż minęła bez kłopotów i pod wieczór byliśmy w tzw. stałym miejscu noclegowym, czyli w
dol. Campo di Dentro. Pogoda nie była ani zła, ani dobra – generalnie było zimno i ten czynnik nie
zmienił się w zasadzie do końca wyjazdu.

Następnego dnia (niedziela) przewidziałem wycieczkę zapoznawczo-rozruchową w standardo-
wy rejon, którego nie można pominąć będąc pierwszy raz w Dolomitach – Tre Cime di Lavaredo.

Wyruszyliśmy więc do Misuriny gubiąc po drodze parę razy Picków – cóż dla nas widok dolomi-
towych turni nie był czymś nadzwyczajnym, zwłaszcza przy niezbyt pięknej pogodzie, natomiast
nowicjusze nie mogli się powstrzymać od częstych przerw na fotografowanie.

Ponieważ wycieczka uwzględniała dojazd Dolomiten bus do schroniska Lavaredo, a zejście u
wylotu dol. Rienza (kilka km poniżej Misuriny) więc musieliśmy wykonać jeszcze rozstawienie sa-
mochodów. Aby zdążyć na autobus, Picek musiał wykazać się zdolnościami rajdowca na pełnej ser-
pentyn drodze. Rzutem na taśmę zdążyliśmy jednak na autobus. Widoki spod Cim zaparły oczywiście
dech w piersiach niemal wszystkim. Wkrótce trzeba było jednak ruszyć ceprostradą na rundkę dooko-
ła słynnych Trzech Turni. Po zamknięciu pętelki czekało nas jeszcze zejście wzdłuż drogi, a następ-

nie dol. Rimbianco z ciekawym kanionem.
Chwilowo nawet pogoda się polepszyła,
wyszło słońce i ukazało się błękitne niebo.
U wylotu doliny odkryliśmy natomiast cie-
kawy obiekt noclegowy – drewniany
schron na kilka osób z pryczami – otwarty
i bezobsługowy. Po zakończeniu wyciecz-
ki pozostało dotarcie na kolejne, tym ra-
zem zupełnie nowe miejsce noclegowe.
Miała to być dol. Marzon położona w połu-
dniowo-wschodniej części masywu Cadi-
ni, niedaleko Auronzo di Cadore. Miejsce
okazało się miłe, choć wieczorem niepoko-
iły nas nieco dwa samochody, które przy-
jeżdżały, stały kilkanaście minut, po czym
odjeżdżały. Podejrzewaliśmy nawet, że

trafiliśmy na miejsce spotkań jakichś mafiozów. Bardziej prawdopodobna teoria głosiła, że to raczej
miejsce schadzek.

W poniedziałek mieliśmy wystartować z naszego biwaku do schroniska Citta di Capri (900 m
podejścia), a potem zrobić niewielką ferratkę, stanowiącą fragment sentiero Bonacossa, aby zapo-
znać się ze sprzętem asekuracyjnym i jego użyciem. Podejście było mozolne, ale im wyżej tym cie-
kawsze widoki mieliśmy dookoła. Minęło nas też kilku rowerzystów. Po odpoczynku przy schroni-
sku weszliśmy w skalny krajobraz grupy Cadini i wkrótce zaczął się ubezpieczony fragment trasy.
Być może nie wymagał on nawet użycia sprzętu, jednak dla nas był okazją, aby przećwiczyć jego
zakładanie, a potem użycie w boju. Zresztą nie obeszło się bez drobnego wypadku spowodowanego
brakiem asekuracji. Na szczęście poszkodowanym był ... futerał od pickowego aparatu, który spadł
kilkadziesiąt metrów niżej, ale wkrótce został uratowany przez właściciela.

W ten sposób osiągnęliśmy następne schronisko – Fratelli Fonda Savio – położone pod fanta-
styczną skalną turnią. Tu uznaliśmy, że zasłużyliśmy nawet na schroniskową szarlotkę.

Pozostało dotarcie do szlaku zejściowego, co przy coraz silniejszym wietrze nie było wcale
banalne i przyjemne. Dopiero dużo niżej, wśród kosówek znaleźliśmy spokojne miejsce, nadające
się na krótki odpoczynek i zrobienie kanapek. Pod koniec dość długiej jednak trasy niektórzy z nas
zaczęli niedomagać – mnie i Joli W. zaczęły wysiadać kolana, Picek obtarł stopy przy pomocy no-
wych butów.

Kolejną noc spędziliśmy w tym samym miejscu, a we wtorek podjechaliśmy na przeł. Tre Croci
oddzielającą masyw Cristallo od grupy Sorapis. W planie mieliśmy nieco krótszą wycieczkę z zali-
czeniem jeziorka położonego w centralnej części masywu Sorapis. Szlak dojściowy okazał się ty-
pową ceprostradą, którą podążały całe wycieczki lepiej lub gorzej wyposażonych, głównie włoskich
turystów – młodzież, rodziny z dziećmi, ludzie starsi. A szlak miejscami nie był jak na ceprostradę
taki całkiem banalny i w kilku miejscach, gdy ścieżka trawersowała strome zbocza pojawiły się
nawet poręczówki.

Po ponad 2 godz. dotarliśmy do schroniska, a potem nad jezioro. Miejsce byłoby niezwykłe –

jeziorko o jasnoseledynowej, matowej tafli
wody, z której wystają potężne głazy, wokół
skalny amfiteatr masywu Sorapis i tylko te tłumy
ludzi, rozwrzeszczane dzieciaki, piknikujące
wśród kosówek grupki ludzi (niektórzy palili na-
wet małe ogniska) psuły piękno tego miejsca.

Droga powrotna miała prowadzić przez
przełęcz w bocznym grzbiecie. Nasza motywa-
cja do wysiłku gdzieś się jednak rozwiała i posta-
nowiliśmy potraktować ten dzień ulgowo, wra-
cając tą samą drogą.

Po powrocie zjechaliśmy do Cortiny, połazi-
liśmy po mieście i jako, że grupa wykazywała
potrzebę spędzenia nocy w bardziej cywilizowa-
nych warunkach podjechaliśmy na kamping
Olimpia. Znaleźliśmy z niejakim trudem kawa-
łek placu na nasze namioty, tuż obok sporego
obozowiska angielskich wspinaczy. Wieczór
spędziliśmy przy świeczce i gitarze.

A w środę wynieśliśmy się z kampingu ma-
jąc dość cywilizowanego tłoku i wyruszyliśmy
na nieco ciekawszą niż dotychczas trasę – ferra-
tę M.Strobel na Punta Fiames w masywie Poma-
gagnon położonym dokładnie na przeciw kam-
pingu.

Pogoda początkowo była nawet niezła. Dość
szybko zdobywaliśmy wysokość piarżystą
ścieżką, aż wreszcie doszliśmy do ubezpieczeń.
Po uszpejeniu ruszyliśmy w kolejności: na po-
czątku Bogna i Picek – jako, że nie posiadali ka-
sków, potem ja, za mną Ola i dwie Jole.

Ferrata pięła się dość szybko w górę, pod
nami przybywało luftu, a widoczny w dole sta-
dion sportowy robił się coraz mniejszy. Bogna
szła do przodu jak za dwóch, Picek nadążał za
nią, nasza czwórka posuwała się nieco wolniej,
ale co jakiś czas zbieraliśmy cały 6 osobowy ze-
spół. Mniej więcej w połowie trasy pogoda za-
częła się psuć – zaczęło kropić i co gorsza
grzmieć. Wracać nie było jednak sensu, trzeba
było jak najszybciej wejść na szczyt i schodzić
drogą normalną. I tak też zrobiliśmy. Ferrata nie
była w sumie bardzo trudna, ale nie należała też
do tych najbanalniejszych. Całkiem przyzwoita
długość trasy, sporo ekspozycji, kilka miejsc wy-
magających pokombinowania gdzie by tu posta-
wić nogę i za co chwycić. Nasi debiutanci mieli
wreszcie przykład typowej, średnio trudnej trasy
typu via ferrata.

Na szczycie nie zabawiliśmy zbyt długo, bo
pogoda pogarszała się z minuty na minutę. Zej-
ście, trawers łatwym, ale ubezpieczonym sto-
kiem na przełęcz, a potem prosto w dół, nieprzy-
jemnym, piarżystym żlebem, ogarniętym na do-
datek mgłą. W trakcie zsuwania się piargami za-
częło lać. Zwykle noszę w plecaczku parasol, nie
wierząc zbytnio w nieprzemakalność nieprze-
makalnych tkanin. Tym razem wyrzuciłem go z
plecaka i cała woda spływała sobie swobodnie
po mnie. Na dokładkę końcówka zejścia była
dość kiepsko oznakowana i w rezultacie scho-

Fot. Jola W.

Fot. Jacek G.



dziliśmy jakimś innym niż planowany wariantem. W
końcu dotarliśmy jednak do aut. Jeszcze wizyta w sklepie
sportowym i postanowiliśmy udać się na miejsce biwa-
kowe – tym razem na werandę znanej budki informacji
turystycznej przy wejściu do doliny Fanes. Zadaszenie
pozwalało siedzieć i pichcić posiłki w czasie deszczu, a
także przetrwać noc bez rozbijania namiotu.

Rano (czwartek) pogoda nie była znacząco lepsza,
więc postanowiliśmy zaliczyć kolejny standardowy w ta-
kich przypadkach punkt programu, czyli wodospady w
dol. Fanes. Tym razem udało się dotrzeć do obu wodo-
spadów. Podczas wycieczki mieliśmy nawet przejaśnie-
nia i słoneczne momenty. Ponieważ kolejnym punktem
naszego programu miał być trzytysięcznik Piz Boe, więc
po południu wyruszyliśmy w stronę masywu Sella, przez
przeł. Falzarego.

Chcieliśmy rozbić się gdzieś przed przeł. Pordoi, aby
nie wracać na nią kolejnego dnia. Obszar pomiędzy Cor-
tiną, a dol. di Fassa jest jednak dość ubogi w miejsca noc-
legowe i to zarówno te dzikie jak i legalne. Jedyny kam-
ping zaznaczony na mapie okazał się nieczynny, a wręcz nieistniejący. Pogoda też była raczej w
kratkę. Nad przełęczą zalegały przewiewane przez wiatr chmury, więc widoki były dość ograniczone.

Przed przełęczą zrobiliśmy zatem krótki postój na kanapki serwowane na masce samochodu i
postanowiliśmy odpuścić masyw Selli i udać się prosto do dol. di Fassa, w grupę Catinaccio. Ze
względu na zmienną pogodę z przechodzącymi co rusz opadami udaliśmy się prosto na kamping
Vigor w Poza di Fassa. Tu znalezienie miejsca też nie było całkiem proste, zwłaszcza, że wskazany
przez obsługę plac próbowali zająć jacyś Hiszpanie.

W piątek mimo nadal niepewnej pogody wyruszyliśmy w grupę Catinacio czyli do Różanego
Ogrodu króla Laurina. W planie mieliśmy zaliczenie ferraty Santner, która dla mnie była wyjątkowo
pechowa, gdyż podchodziłem do niej już dwa razy. Ale w końcu, do trzech razy sztuka. Najpierw
dojechaliśmy busem do schroniska Gardecia. Tu należało zdecydować, w którą stronę robimy plano-
waną pętlę. Ze względu na okoliczności pogodowe postanowiliśmy udać się najpierw na przeł. Sant-
ner, aby obejrzeć turnie Vaiolet, póki jeszcze było coś widać. Ten plan miał tylko jedną wadę – ferratę
musieliśmy pokonywać z góry na dół, co w następnych dniach odczuliśmy w nogach.

Gdy dotarliśmy do schroniska Re.Alberto I z widoków były przysłowiowe nici. Jednak nieco
później, po dotarciu na przełęcz chmury zaczęły się rozwiewać i chwilami mieliśmy całkiem ładne
widoki na Tori di Vaiolet oraz położone na zachód doliny. Nie było jednak za dużo czasu – musieli-
śmy zdążyć na ostatniego, powrotnego busa, a i temperatura nie zachęcała do dłuższego postoju.

Ruszyliśmy na ferratę. Najpierw na małą skalną przełączkę, potem kominkiem w dół. Wkrótce
dotarliśmy do zaśnieżonego żlebu, z którego przy poprzednim przejściu – ok. 10 lat temu musieliśmy
się wycofać z powodu kontuzji barku jednego z kolegów, z którym wtedy szedłem. Pogoda znów się
pogorszyła i teraz nie dość, że było zimno i nie było nic widać, to jeszcze zaczęło sypać śnieżnymi
krupami. Schodziliśmy dalej, ściankami i kominkami, aż w końcu teren stał się nieco łagodniejszy i
ubezpieczenia skończyły się. Nie oznaczało to wcale końca trasy. Teren, mimo iż niezbyt trudny, w
zejściu wymagał sporo uwagi. W drugą stronę byłoby pewnie prościej. Wreszcie dotarliśmy do dłu-
giego i łatwego już trawersu zmierzającego w kierunku schroniska Fronza (Rosengardenhutte). Do
punktu startu pozostało jeszcze „tylko” ok. 300 m podejścia na przeł. Coronelle i ok. 500 m zejścia do
schroniska Catinaccio.

Bogna z Pickiem pognali jak zwykle szybciej, aby w razie czego łapać busa, a my wspomagając
się kijkami podążaliśmy nieco wolniej. W rezultacie wszyscy zdążyliśmy nawet na przedostatni kurs.

Kolejną noc spędziliśmy na tym samym kampingu. Ciągle przechodzące deszcze nie skłaniały
bowiem do zmiany miejsca pobytu. Zdesperowani Bogna i Picek postanowili w tej sytuacji wyruszyć
nazajutrz na poszukiwanie lepszej pogody, przed planowanym na niedzielę powrotem do kraju. My
zamierzaliśmy zostać w górach do wtorku lub środy.

W sobotę podjechaliśmy wspólnie na przeł. Costalunga i tu pożegnaliśmy się z Pickami. Pogoda
była nadal niepewna – mglisto, przelotne deszcze i zimno. Zaplanowałem zatem lajtową wycieczkę
szlakiem o ciekawej nazwie „Labirynt” – przebiegającym podnóżami grupy Latemar. Początek pro-
wadził pastwiskami, wśród krów. Potem doszliśmy jednak do tytułowego labiryntu. Ścieżka kluczyła
wśród potężnego głazowiska obejmującego obszar co najmniej kilku km 2. Wszystko to robiliśmy
niestety we wzmagającym się deszczu.

Tego dnia nawiązaliśmy kontakt z Łysym i Buźką, którzy jak się okazało właśnie dojechali w
Dolomity i była szansa na spotkanie. Na rozgrzewkę robili pętelkę wokół grupy Sassolungo. Sms'y od
Bogny informowały nas natomiast, że mają zamiar dojechać w okolice Pragi.

Tymczasem my znaleźliśmy u wylotu Labiryntu całkiem zgrabną bacówkę z sianem i piecem.
Szkoda, że nie była położona bliżej przełęczy (ok. 1 godz. marszu) bo byłaby niezłym miejscem na
nocleg w takich warunkach. Po dotarciu do auta okazało się, że leje tak mocno, iż nawet przepakowa-
nie plecaków do ewentualnego wyjścia na nocleg byłoby mocno kłopotliwe. Postanowiliśmy zatem
wrócić na kamping, gdzie umówiliśmy się z ekipą Łysego.Pod wieczór nastąpiło spotkanie.

Ponieważ deszcz nieco ustał, postanowiliśmy zabiwakować w dolince Monzoni, w znanym z
dawnych lat miejscu, z widokiem na grupę Catinaccio. Pogoda poprawiła się zresztą chwilowo na
tyle, że mogliśmy obserwować i fotografować piękny zachód słońca. Wieczór upłynął nam na pichce-
niu pulp i pogawędkach.

A ranek przywitał nas szronem na trawie, czystym, błękitnym niebem i ... pobielonymi górami.
Taką okazję trzeba było wykorzystać. Zapadła decyzja o zdobyciu Piz Boe. Ponieważ świeży opad
śniegu mógł jednak utrudnić dotarcie na szczyt wprost z przeł. Pordoi postanowiliśmy iść na łatwiznę

i wykorzystać kolejkę.
Łysy, Buźka i Dominik wybrali się również

w grupę Selli, ale na ferratę. Podczas dojazdu na
przełęcz Pordoi mieliśmy zacne widoki zarówno
na Catinaccio jak i na Marmoladę z profilu oraz
Sellę. Takie Dolomity – w pełnej, ostrej lampie
widzieliśmy na tym wyjeździe po raz pierwszy.
Nie trwało to jednak zbyt długo. Już po dojeź-
dzie na przełęcz zaczęły napływać chmury. Gdy
wyjechaliśmy kolejką na Sas Pordoi było ich już
znacznie więcej i Marmolada zaczęła się w nich
chować. Wraz z nami wyjechały oczywiście tłu-
my turystów wszelakiej maści – zarówno tych
nieźle wyposażonych, jak i takich w półbutach.
Zimowe warunki w środku lata były nie lada
atrakcją, ale i sporym problemem dla niektórych.
Dla mnie również – łatwa latem ścieżka od stacji
do schroniska była śliska, a ja miałem na nogach
legendarne, 11-letnie Scarpy niemal bez vibra-
mu, kupione niegdyś w Cortinie.

Do szczytu nie mieliśmy daleko, ok. 1,5
godz. Jola W. posiadająca równie śliskie buty jak
ja postanowiła zrezygnować z wejścia i wybrała
spacer do schroniska Boe. Poszliśmy więc w
trójkę. Ścieżka była wydeptana, choć szlak,
który pamiętam jako całkiem łatwy okazał się w
paru miejscach nieco mniej łatwy w tych wcze-
snozimowych warunkach. Dobrze, że na skal-
nych uskokach były poręczówki (których z mo-
jej poprzedniej bytności jakoś nie zapamiętałem
– albo zostały założone niedawno, albo w letnich
warunkach nie były mi specjalnie potrzebne).

Wreszcie osiągnęliśmy mityczne 3000 m. ze
152 groszami. Widoki były ograniczone i chwi-
lowe, gdyż nad Dolomity napływało coraz wię-
cej chmur i nasz szczyt tkwił w nich niemal bez
przerwy. Dopiero podczas zejścia ukazał się po-
nownie w całej okazałości.

Wracając trafiliśmy w schronisku na mały
koncercik w wykonaniu włoskiego mini chóru.
Brzmieli na prawdę rewelacyjnie. Po spotkaniu
z Jolą zjechaliśmy kolejką na przełęcz.

Nasze dalsze plany polegały na przemie-
szczaniu się w kierunku kraju, gdyż poprawa
pogody wyglądała na chwilową. Ponieważ jed-
nak dostaliśmy informację od Żab, że właśnie
schodzą z grzbietu Alp Karnickich, aby prze-
nieść się nieco bardziej na wschód, postanowili-
śmy zaaranżować kolejne spotkanie ze znajomy-
mi. Wymiana sms'ów i mały łut szczęścia spo-
wodowały, że podjechawszy na parking w Silian
ujrzeliśmy Waldkowego Forda i samego Wald-
ka, który niemalże w tej samej chwili dojechał
stopem do swojego auta. Dalszy scenariusz  był
prosty. Dojazd do wylotu doliny, z której Wal-
dek miał ewakuować Żabę i Agatkę, a potem
poszukanie dogodnego miejsca na nocleg.

Wkrótce po spotkaniu całej ekipy i przeje-
chaniu paru kilometrów znaleźliśmy niewielki,
rodzinny kamping w Maria Luggau. W prze-
rwach między kolejnymi falami deszczu rozbili-
śmy namioty, a wieczorem udało nam się nawet
rozpalić mocno symboliczne ognisko z kilku
znalezionych desek.

Poranek przywitał nas nisko wiszącymi
chmurami i deszczem. Śniadanie zjedliśmy w ...
męskiej łazience, która była dość obszerna i wy-
posażona w kącik kuchenny. Wobec takich oko-
liczności przyrody postanowiliśmy stanowczo
wracać do domu. Żaby natomiast zostawały do
końca tygodnia w górach.

Jacek Ginter

Fot. Piotr "Picek" M.



Jak nowy kurs zapali³ siê do roboty
Ten weekend miał w sobie coś wielkiego i wy-

jątkowego. Może to nadchodząca wielkimi kroka-
mi wiosna, a może zwykłe przeczucie. Jeśli jednak
piątkowy wieczór upłynął spokojnie i bez eksce-
sów, to sobota była już gwarna i zapowiadała
nadejście czegoś wielkiego. Na zegarze była godz.
19. A przynajmniej tak mi się zdawało, bo chatko-
wi naprawili zegar, który zaczął gnać do przodu.
Choć mnie ciągle się zdaje, że stoi na 19 godzinie.

Ktoś spojrzał przez okno i podobnie jak ja uj-
rzał rozweseloną grupę osób, którą coś bardzo roz-
bawiło. Gdy wiedzeni złym przeczuciem wyszli-
śmy na dwór, nie byliśmy jeszcze pewni tego, co
ujrzeliśmy. Wieczorna mgła i zachmurzenie starały
się ukryć przed nami fakty. Rzeczywistość była
jednak nie do przeskoczenia. Nasz oddział gineko-
logiczno-położniczy został skradziony, a my po-
zbawieni czegoś więcej niż tylko złudzenie.

Po chwili dopatrywania się w gęstniejącej
mgle, co tak naprawdę się stało, odkryliśmy, że to-
alety nikt nie ukradł, za to dowcipnie przewrócił
kabinę i efekt końcowy był bardzo podobny. Toa-
lety po prostu nie było. Wieczór uniemożliwił nam
szersze działa-
nie oraz pu-
szczenie się w

pościg za sprawcami. Dlatego finał rozegrał się w niedzielę rano.
Gdy nad ranem obejrzeliśmy przewróconą i rozklekotaną ka-

binę, Maciek zadecydował, że ponowne zbijane jej zajmie za dużo
czasu. W dodatku w jego głowie pojawiło się coś, co od razu przy-
padło nam do gustu, a co osobiście znałam tylko z piosenki Nie-
mena w wersji z Płonącą Stodołą. Parafrazując pomysłodawcę na-
szego happeningu – sztuka wymaga poświęceń. Wszyscy zrozu-
mieliśmy to wlot i natychmiast wzięliśmy się do roboty. Mówiąc
krótko, to była prawdziwie paląca potrzeba. Sztuka to jedna spra-
wa, a druga, to fakt, że puściliśmy z dymem kawałek zacnej histo-
rii oddziału ginekologiczno-położniczego na Adamach.

Kamila Zacharuk (kursantka)

CHATKOWE WIEŒCI

Fot: Mateusz "Giszter" Geisler
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POWITANIE WIOSNY
XXIII Rajd na Powitanie Wiosny okazał się skuteczny: WIOSNA PRZYSZŁA!!!
Trasa Strzyg i Strzygoni nocowała w Domu Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej – pełny kom-

fort włącznie ze śpiewami anielskimi – za 12 zł. Trasa liczyła początkowo 8 osób (ja, 2 Rysie, 1
sympatyk, 3 kursantów i brat kursanta) wzbogacone rankiem o Maestra, Ines i Klausa.

Zdobyliśmy klasztor, dwa zamki Barwałd , Działy Stryszowskie, Jaroszowicką Górę, w między-
czasie napotkani przez wszędobylskiego Piecza. Z kwiatów wiosennych: lepiężniki, przebiśniegi,
miodunki, szczyry, zawilce, pierwiosnki, śledziennice, złocie, ziarnopłony, śnieżyce, wawrzynki,
czosnek (liście), kokorycze, barwinki i inne. Latały cytrynki.

Na miejscu była już grupa GrześkaktóregonienależynazywaćElvisem czyli Świętosówki i Bogin-
ki (9 sztuk), potem pojawił się Pieczu i upragniony MSiudut, który przywiózł ofiarnie jedzenie i
sprzęt swoim agonalnym Polonezem.

Impreza poza śpiewaniem, które było w tzw. międzyczasach zagnieździła sięw Dworku Zegadło-
wicza, wspaniałomyślnie udostępnionym nam przez panią Ewę Wegenke.

W sieni posłuchaliśmy o straszydłach i upiorach z wierzeń małobeskidzkich, takich jak: mary,
siodełki, utopce, czarownice, płanetniki itp. Potem przewędrowaliśmy przez cały dworek prowadzeni
przez ponurą zjawę w białych szatach i osiedliśmy w Pokoju Ojca przy wspaniałym kominku, specjal-
nie dla nas uruchomionym przez panią Ewę (to
była jej niespodzianka dla nas). Potem były śpiewy
zegadłowiczowskie, konkursy slajdowe, konkursy
o trasach, pokazy slajdów wiosennych i opowieści
o losach dworku i nie tylko. Upragniony posiłek to
dzieło Ines i Grześka – ryż po meksykańsku z kur-
czakiem i czosnkiem niedźwiedzim (mniam), her-
bata, ciasteczka pieczowe i śpiewy.

Rankiem wiosennym i słonecznym zwiedzali-
śmy dworek tym razem już muzealnie przy boga-
tych opowieściach pani Ewy. Potem trasa przez
Dzwonek do Wadowic i powrót do domków.

Rajd udany, 22 zadowolone osoby no i wiosna
zadomowiona.

Niestety nie było z nami chorej Tusi ani Żyrafa
i Jasia. Duchem byli z nami; Emil i Tytus także.

Radeck

Wiosna kryła się jak mogła, ale dociekli-
wy Radeck i tak ją zdybał.

***
Trzeba podkreślić, że był to jedyny w

swoim rodzaju Pogański Rajd z Kalwarii Ze-
brzydowskiej do Wadowic. Tylko Radeck
mógł popełnić coś takiego.

***
Mieliśmy z Ines, Klausem i Grześkiemk-

tóregonienależynazywaćelvisem swoje pięć
minut, ba, całe pięć godzin na scenie!!!!!
 (rozłożyliśmy sobie karimaty i śpiwory pod
fortepianem.)

Maestro

U mnie na trasie było 9 osób: 4 "niezrze-
szonych", 3 kursantów, jeden były kursant i
ja. Ruszyliśmy z Andychowa i przez grupę
Pańskiej Górki i Przykraźni dotarliśmy do
osławionej Doliny Kaczynki. Tam w pięk-
nych okolicznościach przyrody (licznie wy-
stępujące żywce gruczołowate, miodunki i
zawilce) zrobiliśmy biodegradowalną ma-
rzannę (którą ktoś nie wiedzieć czemu na-
zwał Romanną), którą spaliliśmy i spławili-
śmy najważniejszą rzeką IV RP..

Bliźniaki i Iłowiec szturmowaliśmy dość
szybko więc doszliśmy do Gorzenia wcze-
śnie. Impreza jak zwykle sympatyczna i cie-
kawa.

Grzesiek

TO BY£O

TO BÊDZIE
¯ Naczynia pasterskie – Sylwek Mateja pre-
lekcja przełożona z 20.03 na później.
¯ 30.03 – 1.04 Niedziela Palmowa w Kalwarii
Zebrzydowskiej – autokarówka.
¯ 3.04 Cerkiewne skarby – Rafał Suwiński.
¯ 10.04 Najważniejszy bank naszych lasów –
Hela Suchodolska.
¯ 20-22.04 PolUŚ Rajd studentów Politechni-
ki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego organizo-
wany wspólnie z SKPB Katowice.
Meta: PTSM w Rycerce Kolonii.
Organizacja mety: Magda „Biała” Torbus.
Prowadzenie tras: Grażka Tkocz, Michał „Ba-
żant” Tomczak i Staszek Wierzchowski.
W programie:
� sobotnie wędrowanie od punktu do punktu

– czyli turystyczna impreza na orientację,
� wspólny posiłek w sobotni wieczór,
� pokaz slajdów z wyprawy 3x4000 zimą,
� wspólne zabawy integracyjne,
� w niedzielny poranek, dla chętnych możli-

wość wystartowania w biegu na orientację.
¯ 17.04 Walny Zjazd OU PTTK.
¯ 24.04 Masymilian Kapalski (prac. Muzeum
w Cieszynie) – Skarby cieszyńskiego muzeum.
¯ 28.04-6.05 Wiosenny obóz kursowy – od
Czadcy do Makowa.
¯ 28.04-6.05 Obóz Radka na Słowacji.
¯ 11-13.05 ChatWeekRem.
¯ 25-27.05 Beskid Makowski.
¯ 1-3.06 Podsumowanie Półrocza – Adamy.

4 24-25.02 Blachowanie – w schronisku
PTTK na Wielkiej Raczy.
4 27.02 Beskidenverein – prelekcja Staszka
„Tasiora” Wierzchowskiego.
4 6.03 Ciekawe dzieje rodziny Kawuloków –
prelekcja Grażki Tkocz.
4 9-11.03 Kwadratlon czyli turniej studenc-
kich kół przewodnickich – w schronisku „Tele-
sforówka” na Trzech Kopcach Wiślańskich.
Tym razem uznano, że nie ma zwycięzców ani
zwyciężonych.
4 13.03 Cysorka – czyli prelekcja Grześka Pa-
sieki o dawnych drogach na terenie uprawnień i
nie tylko.
4 16-18.03 Grupa Harnasi z Prezesem na cze-
le uczestniczyła w YAPIE w Łodzi.
4 23-25.03 Rajd na Powitanie Wiosny z za-
kończeniem w dworku Emila Zegadłowicza w
Gorzeniu Górnym. Trasy prowadzili Radeck i
Grzesiek Pasieka. Uczestniczyły 22 osoby.
4 27.03 - Michał Węgierek – Srebrna Góra,
Rysiek Antonik – Wakacje na Krecie.
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Kwiecień 2007 BEZ GPS
(czytać z mapą Beskidu Sądeckiego)

Wczesnowiosenną porą wybierałam się jak co roku na kolejny „meeting” pl.rec.gory pod nazwą
„biwak zimowy”. W tym roku na początku marca pogoda była raczej wiosenna niż zimowa. Starałam
się ograniczać wielkość plecaka, ale za to – w związku z niedawnymi dyskusjami na pl.rec.gory, kiedy
to zarzucono mi „nie dyskutuj o potrzebie używania GPS w górach, bo się na tym nie znasz” –
chciałam zabrać ze sobą pożyczony GPS, aby się trochę w jego używaniu podszkolić. Tak jednak
wyszło, że w końcu rzeczonego GPS-a nie zabrałam.

Planowałam dojechać w piątek wieczorem do Rytra, podejść do schroniska na Cyrli, odwiedzić
dawno nie widziane, a bardzo miłe miejsce i sympatycznych właścicieli tego schroniska – Irenę i
Jacka, a w sobotę przejść spacerkiem do przysiółka Fiedorki nad doliną Kokuszka, gdzie w prywat-
nym domu naszego kolegi Tomka odbywało się spotkanie.

W piątek przed południem zamykałam jeszcze w programach księgowych rok 2006, byłam z
chorym Maćkiem u lekarza, wymieniłam z kolegami kilka maili – jednym słowem normalnie praco-
wałam. Wyjechałam z Katowic pociągiem o 15:28. Do Rytra udało mi się dotrzeć około godz. 21.
Było ciemno jak u przysłowiowego murzyna w nosie, padał drobny nieprzyjemny deszczyk. Założy-
łam ochraniacze, wyjęłam latarkę i kijki i około 21:20 ruszyłam do góry. Na Cyrlę prowadzi dość
wybitnym grzbietem czerwony szlak, ale nie jest to ani droga optymalna, ani też ciekawa. Planowa-
łam podejście znanym mi „skrótem” przez przysiółek Makowica, położony na stokach szczytu o tej
samej nazwie. Do Makowicy prowadzi z dołu całkiem porządna, przejezdna dla samochodu tereno-
wego droga, którą dowozi się również zaopatrzenie do schroniska. Skrót ścina dość mocno jej serpen-
tyny i stromo wyprowadza na polany, na których położonych jest kilka gospodarstw przysiółka. Naj-
pierw trzeba dojść wąską szosą ponad zamek w Rytrze. Tam, w miejscu gdzie droga, o której mowa
wyżej gwałtownie skręca w lewo, a szlak czerwony w prawo należy iść prosto. Po lewej stronie
zostawia się samotną leśniczówkę i zaraz za nią skręca się w lewo w las. Idąc wzdłuż słupów niskiego
napięcia podchodzi się stromą, wąską ścieżką aż do polan, na których położone jest osiedle i ponow-
nie do drogi jezdnej.

Znam ten skrót, chodziłam nim kilka razy, ale zawsze zimą, teraz – bez śniegu wyglądało to
wszystko nieco inaczej.

Minęłam leśniczówkę, po drodze topiąc się kilka razy w błocie do połowy łydki. We mgle musia-
łam przegapić odejście w lewo, stosunkowo wąskiej ścieżki. Przekroczyłam potok i zaczęłam się
wznosić coraz bardziej stromą drogą do zrywki drewna. Już po około 200 m od przekroczenia potoku
zorientowałam się, że nie idę planowaną trasą, bo po lewej stronie mam coraz głębszy jar, którego tam
nie powinno być. Jednak zwyczajnie nie chciało mi się wracać i szłam dalej do przodu. Droga była
całkiem szeroka, chociaż błotnista. Miałam świadomość, że z mojej lewej strony, gdzieś za jarem
znajduje się droga dojazdowa do Makowicy, a grzbietem z prawej strony prowadzi szlak czerwony.
Obie trasy spotykają się około 100 m przed schroniskiem.

Dolina, którą się poruszałam była prosta jak strzelił. Oglądając się za siebie widziałam cały czas
światełka wyciągu narciarskiego ponad Rytrem, jednak aby cokolwiek więcej zobaczyć na dalszym
planie musiałam gasić latarkę, bo w jej świetle widziałam tylko drogę i las w promieniu około 10 m.

No to w pokapującym deszczyku szłam sobie i szłam coraz bardziej stromą drogą, aż ta ni stąd ni
zowąd się skończyła. W pobliżu leżało kilka ściętych, dorodnych buków, jakieś gałęzie, na drzewie
wisiały rękawice i maska do cięcia drewna. Miałam teraz do wyboru iść w lewo, w kierunku niewi-
docznej stąd Makowicy (z tamtej strony słychać było szczekanie psów), ale od niej odgradzał mnie
głęboki jar, lub drzeć w prawo, stromo w górę na grzbiet do szlaku czerwonego. Wybrałam to drugie
rozwiązanie.

I tak podchodząc po chaszczach, po ciemku, w deszczu i mgle przez stromy las, znowu miałam to
wspaniałe uczucie, że moje miejsce jest dokładnie tutaj – w bukowym lesie, nie w pracy przed kom-
puterem, ale tutaj – w mokrym bukowym lesie jestem u siebie. Chciało mi się z radości śpiewać i
nawet coś tam nuciłam, ale nie za głośno, bo było mocno pod górę.

Koło mnie przeszedł chyba lis, bo silnie powiało „pieskim” smrodem. Po półgodzinnym podej-
ściu dotarłam do grzbietu, ale szlaku na nim nie było. Za grzbietem był kolejny stromy jar, a dopiero

POLUŒ
Rycerka 21-22.04.2007

W weekend 21-22 kwietnia odbył się VII
Międzyuczelniany Rajd Górski „PolUŚ”. Przy-
jęta od początku istnienia tego rajdu formuła in-
tegracji studentów różnych śląskich uczelni i
tym razem się sprawdziła. Rajd był zorganizo-
wany przy współpracy przewodników SKPB
Katowice (m.in. Wolf i Aurel). Zapowiadana
dobra pogoda na cały weekend dobrze rokowała,
a w piątek przed rajdem zapisanych było całkiem
sporo osób.

Uczestnicy wszystkich trzech tras jechali
tym samym pociągiem – „Rachowcem”, a wy-
siadali na stacjach w Rajczy Centrum, Rycerce i
Soli.

Pierwszą trasę prowadziła Grażka ze mną i
mieliśmy 21 uczestników. Wyruszyliśmy z So-
blówki, skąd czarnym szlakiem podeszliśmy na
Rycerzową, zatrzymując się po drodze na
odwiedziny u Darka w Starej Chacie. Podejście
nie było zbyt trudne, ale niektórym uczestnikom
nachylenie dawało się we znaki. Ale mieli odpo-
wiednią ilość środków zaradczych... Odpoczy-
nek przy Bacówce PTTK pod Rycerzową był
prawdziwą przyjemnością, a widoki z przełęczy
były przepiękne: Pilsko, Babia, Tatry. Dalej za
Rycerzową wspaniałe widoki na Małą Fatrę i
inne góry Słowacji. Na Przegibku spotkaliśmy
się z uczestnikami pozostałych tras, ale na metę
rajdu każda grupa dotarła swoją drogą. Z Będo-
szki podziwialiśmy kolejną rozległą panoramkę i
zeszliśmy nad samo schronisko starą przecinką
leśną prowadzącą z niewielkiego ramienia Bę-
doszki Wlk. zwanego Pleskierówką – staraliśmy
się zapamiętać tę ciekawą nazwę, typową dla
tzw. pipantów.

Drugą trasę, w której uczestniczyło 16 osób
prowadził Bażant z Aurelem. Wyszli z Rycerki i
przez Hutyrów i Mładą Horę doszli na Ryce-
rzową. Potem Przegibek, Będoszka Wlk. i zej-
ście z przeł. Przysłop Potócki. W trzeciej trasie
prowadzonej przez Staszka szło 7 osób i nie bar-
dzo się męcząc przeszli z Soli przez Łysicę i Pra-
szywkę Wlk. na Przegibek i zeszli zielonym szla-
kiem prosto na metę rajdu.

Zakończenie jak łatwo się domyślić miało
miejsce w PTSM-ie w Rycerce Górnej Kolonii.

Tam czekała na nas strawa w postaci fasolki, której każdy mógł zjeść do woli i jeszcze zostało.
Wieczorna impreza wypełniona została dwoma rundami twistera oraz przezroczami z Atlasu. Twister
doskonale porozciągał mięśnie niedostatecznie zmęczone na trasach, a konfiguracje niektórym mo-
gły sprawiać wiele przyjemności...

Po oficjalnej imprezie integracyjnej niektóre osoby kontynuowały integrację do godz. 4, ale rano
wszyscy wstali na śniadanie i nie było z tym żadnego problemu. Po śniadaniu część uczestników i
organizatorów wzięła udział w INO. Bardzo miły teren i choć nie była to zbyt trudna impreza, to dla
uczestników rajdu okazała się wielką frajdą. Imprezę wygrała grupka Bażanta, tuż za nimi nasza
dwójka tzn. Grażka i ja.

Oczywiście na rajdzie reklamowane było Koło, następne rajdy i Akcja Lato. Wiele osób już wyra-
ża chęć wzięcia udziału w rajdzie AEiI i mat-fiz pod koniec maja.

Wszystkim biorącym udział w przygotowaniach należą się wielkie podziękowania, a szczególnie
Magdzie Białej, która sprawnie zarządzała przygotowaniami w PTSM-ie.

Przewodnicy z naszego Koła, o których nie wspominałem wcześniej to: Pieczu, Krasnal, Gosia
Dziobak, RyśAnka. Zdjęcia z rajdu można obejrzeć na picasaweb.google.com/gagusiaster

kruczek
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4 3.04 Cerkiewne skarby – prelekcja Rafała
Suwińskiego o księgach cerkiewnych.
4 10.04 Najważniejszy bank naszych lasów –
prelekcja Heli Suchodolskiej.
4 20-22.04 Rajd PolUŚ zgromadził na mecie
w Rycerce ok. 60 uczestników.
4 17.04 Naczynia pasterskie – prelekcja Sylw-
ka Mateji  „Krasnala”.
4 14-15.04 Szkolenie Ojcowskie ... a raczej
macierzyńskie. W Ojcowie mamusie obrodzi-
ły,tatusiów też nie brakło. Słońce nas przypiekło,
pachniało latem, a my pod bacznym okiem
dwóch leśniczek zaprzyjaźnialiśmy się z przy-
rodą OPN. Po części oficjalnej na głównym trak-
cie OPN w Dolinie Prądnika, przeszliśmy się
niemal bezludną Doliną Sąspowską. Na koniec
pojechaliśmy zobaczyć zamek w Pieskowej Ska-
le – już we wczesnowieczornym słońcu.
Wyjazd   prowadziła Helcia  i  jej  koleżanka  po
fachu – Sylwia, naszą drużynę stanowili także:
Marcin z bliźniaczkami, Darek z Olgą, Bogna z
Celinką, Kokosia z Jacusiem, Juzia, Radeck,
Paweł i nasza trójka. Leśniczkom serdeczne
dzięki za przemiły dzień.

Tusia
4 14-15.04  Szkolenie tatrzańskie 2007: pro-
szę Państwa, było po prostu R E W E L A C Y J
N I E. Iście alpejska pogoda, świetne i obfite
śniegi, dobre humory, niezgorsza widoczność.
Kursanci dzielnie radzili sobie w terenie. No,
może roślinek mniej niż na szkoleniu Ojcow-
skim. MSiudut i Grześ Cichy przeszli samych
siebie! GC310 pracowicie poprowadził 2 piękne
i śmiałe drogi: „Cichą Fantazję” oraz „Cichą
Fantazję Bis”.

Maestro
4 24.04 Masymilian Kapalski (prac. Muzeum
w Cieszynie) – Skarby cieszyńskiego muzeum.
4 28.04-6.05 Wiosenny obóz kursowy – od
Czadcy do Makowa.
4 28.04-6.05 Dłuuugi weekend, na który Har-
nasie rozjechali się w różne strony począwszy od
Ukrainy, przez Słowację i Rumunię, aż po Alpy.
Czekamy na relacje.

za nim kolejny grzbiet, po którym prawdopodobnie biegł szlak. Cóż było robić – poszłam tym „swo-
im” grzbietem do góry, gdzieś tam w górze one wszystkie się łączą. Grzbiet powoli się wypłaszczał,
szło się wygodnie, bo nie było tu błota, a las nie był poprzerastany chaszczami, było nawet coś w
rodzaju ścieżki. Po kolejnych 15 minutach łagodniejszego podejścia dotarłam do poprzecznej, tra-
wersującej grzbiet drogi. O dziwo droga była zaznaczona na mapie i doprowadzała wg tejże mapy do
przysiółka Makowica w połowie wysokości polany. Kiedy tak sobie deliberowałam co lepiej zrobić –
czy iść drogą w kierunku Makowicy, czy dalej grzbietem wprost do góry zobaczyłam nagle światła
samochodu jadącego drogą przez Makowicę w stronę Cyrli. Jak się potem okazało, byli to koledzy
jadący na Cyrlę samochodem terenowym. Byłam prawie dokładnie na wysokości przysiółka, ale od-
dalona od niego co najmniej o trzy kolejne jary.

Zdecydowałam się zaufać drodze. Był to klasyczny, bardzo wygodny płaj, przecinający poziomo
stromy stok, lekko obniżający się w kolejne jary i wznoszący na rozdzielające je grzbieciki. Bałam się
tylko czy droga znowu się nagle nie skończy, ale prowadziła mnie dość pewnie. Pod sam koniec, już
około 200 m od Makowicy, w której świeciły się tylko jedne okna płaj zaczął się gwałtownie obniżać.
Nie bardzo mi się chciało tracić z trudem osiągniętą wysokość, a tu w prawo, nieco w tył w stosunku
do mojego kierunku marszu odgałęziała się stromo w górę kolejna szeroka i wygodna droga. Tym
razem wybrałam jednak „znane” i podążyłam prosto w kierunku Makowicy. We wsi, przed tym jedy-
nym oświetlonym domem opadły mnie psy. Były tylko dwa, a szczekały za 20. W świetle mojej
latarki świeciły ich oczy, u jednego  dwukolorowe – jedno zielone, drugie pomarańczowe. Na szczę-
ście psy poprzestały na dokładnym oszczekaniu mnie i „przegonieniu poza swoje terytorium”. Wzno-
sząc się pomiędzy ciemnymi domami osiągnęłam w końcu drogę jezdną. Teraz jeszcze tylko dobrze
znany stromy zakręt, potem krótki odcinek po równym, z prawej strony dochodzi do drogi szlak
czerwony i już w odległości 100 m widać mimo mgły rozświetlony budynek schroniska. To jeden z
najmilszych momentów na każdej wędrówce – zapowiedź ciepłej herbaty i ciepłego kominka. Nie
samo schronisko – ale dochodzenie do schroniska.

Przed schronem na ganku zauważyłam, że ktoś siedzi i pali papierosa. Okazało się, że to Tomek
– jeden z naszej „preclowej” ekipy dojechał tu samochodem ze swoją dziewczyną i z kolegą. Jacek
był tak miły, że sprzedał mi jeszcze jedno piwo, dostałam też klucze do pokoju. Spałam tym razem (po
raz pierwszy) w dwuosobowym małżeńskim łożu, niestety sama. Taaa, samotne chodzenie po górach
jest wspaniałe, ale w tym łóżku przydałby się jeszcze Ktoś. Tak sobie nad tym dumając szybko zasnę-
łam.

Kolejne dwa dni to inna bajka – sobotnie spotkanie na Cyrli z „preclową” ekipą, wspaniałe buki
na grzbiecie w kierunku Kokuszki, sympatyczne wieczorne rozmowy przy winie i „herbatce”, pio-
senki „Domu o Zielonych Progach”, kolejny nocleg, tym razem na werandzie, piękna wiosenna po-
goda w niedzielę rano taka, że bardzo żal było wyjeżdżać.

I tak sobie myślę, czy gdyby tak reklamowany GPS zaprowadził mnie „jak po sznurku” do schro-
niska, to byłoby w tym mokrym bukowym lesie tak wspaniale ? Mnie ciągnie w góry element niepew-
ności i przygody i tym bardziej cieszy potem dochodzenie do schroniska. Nie lubię być prowadzona
„jak po sznurku”, chodzę sobie to tu, to tam, nie ważne czy dojdę do celu w czasie 1,5 czy 2,5 godz.
Ważny jest moment satysfakcji, że drogę wybrałam dobrze, sprawdzenie swoich umiejętności, ode-
rwanie od codzienności, w której niemal cały czas obcuję z elektroniką.

W czasie wycieczki byłam sama – tylko ja i las, i czułam się częścią tego lasu. Czy „idąc jak po
sznurku” też bym się tak czuła ? Nie wiem.

Basia Zygmańska

¯ 10-12.05 egzamin państwowy, na który wy-
bierają się nowoblachowani Harnasie.
¯ 11-13.05 ChatWeekRem. czyli kolejny wee-
kend remontowy w chatce połączony z niespo-
dzianką muzyczną.
¯ 25-27.05 Rajd wydziałowy organizowany
przez  Samorządy Wydziałów AEiI oraz Mat-Fiz
wraz z naszym Kołem.
Ponadto Koło w osobie Prezesa nawiązało kon-
takty z Samorządami Studenckimi, które są za-
interesowane naszymi rajdami oraz powrotem
do rajdów wydziałów. Jeśli się uda, to Rajd Stu-
denci Górom zostanie objęty patronem Rektora.
Byłoby to ukoronowaniem obchodów 40 lecia
Harnasi i 50 lecia Studenckiego Przewodnictwa
Górskiego w Gliwicach.
¯ 25-27.05 Beskid Makowski – przy sprzyja-
jącej pogodzie planowana jest wersja rowerowa.
Szczegóły wkrótce na stronie kołowej.
¯ 1-3.06 Podsumowanie Półrocza – Adamy.
¯ 28-30.09  39 ERG. W tym roku meta w
schronisku na Śnieżniku. Organizacja – Natalia
Woźny oraz przewodnicy z SKPS Wroclaw.

LECIOWE APELE
W związku ze zbliżającym się 40-leciem Koła podjęte zostały działania mające na celu zgroma-

dzenie materiałów fotograficznych dotyczących naszej historii. Oto treść odezwy wystosowanej w tej
kwestii przez Żyrafa, który podjął się zbierania tych materiałów:

Art.1 Bez znaczenia jest medium fotografii. Każdy slajd, odbitkę, w kolorze szlachetnej sepii
bądź wszechbarwną przyjmuje się na cele archiwalne; po digitalizacji następuje oddanie prawowite-
mu właścicielowi.

Art.2 Wartość niosą wszelkie tematy, każda fotografia ma znaczenie! Opiszcie je obligatoryjnie,
mając na  uwadze czas (dd/mm/yy), miejsce i historyczne persony.

Art.3 Gdy zachodzi niemożność przesłania archiwaliów medium internetowym, takowe należy
przesłać kurierem, z usług poczty (ul.Piastowska 17/6, 44-122 Gliwice) korzystając bądź personalnie
nastręczyć do właściwego Organu Digitalizującego. Takowym dzisiaj jest kol. Żyraf.

Art.4 Format minimalny w medium cyfrowym: JPEG, 300 dpi.
Art.5 W każdym przypadku zaistnienia wątpliwości kontaktujcie się z Organem ds Digitalizacji:

giraff@wp.pl, tel. 695-922-997.
***

Ponadto Redakcja MM, która podjęła prace nad wydawnictwami jubileuszowymi z okazji 40-
lecia apeluje o dostarczanie pisemnych prac dotyczących naszej historii. Cenne będą zarówno krótsze
jak i dłuższe wspomnienia z dalszej i bliższej przeszłości. Redakcja oczekuje na artykuły do końca
czerwca b.r.

Z dyskusji na temat wystroju nowego Lachowickiego klopa:
– Zamknijmy oczy, zróbmy myślowy eksperyment: do Przybytku

fatyguje się nasz prawnuk, wchodzi do środka, zamyka drzwi – co
chcielibyśmy mu pokazać? Jakie przesłanie chcielibyśmy wyemito-
wać w nieokreśloną przyszłość ?

Maestro
– Maestro,  jesteś  jedyny! Tylko  Ty  wchodząc  do  klopa „emi-

tujesz przesłanie” :))))))
Tusia

-  Ale jazda, Belfegor
się złamał i chce, aby
mu w prezencie kupić
telefon komórkowy.
- Mówcie co chcecie,
to koniec pewnej
epoki.

mailto:giraff@wp.pl
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Maj 2007 JASIO-MAJÓWKA
Kiedy po świętach wielkanocnych zostawaliśmy w Chatce na dodatkowy, wyłącznie już rodzin-

ny wieczór, nie przypuszczaliśmy nawet, jak bardzo będzie on owocny. Bingo! Właśnie wtedy zrodził
się plan tegorocznego, bardzo długiego, majowego weekendu. Głodni prawdziwego wędrowania
szukaliśmy gór (ten warunek był najłatwiejszy do spełnienia), noclegów w schroniskach na tyle nie-
odległych, by w razie potrzeby dostosować trasę do możliwości i samopoczucia Jasia, (co już nieco
zawęziło krąg poszukiwań) i …czegoś nowego, nieznanego nam jeszcze. Wybór padł na Sudety,
konkretnie Rudawy Janowickie, potem – w ramach odświeżania wspomnień – Karkonosze. A po-
tem? Improwizacja. Tak już przed laty bywało, że w Sudetach brały początek nasze najbardziej zwa-
riowane, spontaniczne podróże, dlaczego podobnie nie miało stać się i tym razem?

By uniknąć największego zagęszczenia pasażerów kolei, wyruszyliśmy już w piątek rano – przez
Wrocław, gdzie uzupełniliśmy potrzebne zakupy – do stacji Trzcińsko. Żyraf z wieeelkim plecakiem,
a ja z nosidłem, w którym siedział, drzemał, sapał, kopał i gaworzył Jaś. W pogodne, rozjarzone
zachodzącym słońcem popołudnie rozpoczęliśmy naszą wędrówkę do jednego z najstarszych pol-
skich schronisk – „Szwajcarki”. Architektura drewnianego budynku – dawnej siedziby tyrolskich
pasterzy przywodzi na myśl domki w malowniczych alpejskich dolinach. Od Alp jednak dzielił nas
szmat przestrzeni, a Królowa Karkonoszy – Śnieżka kusiła swą dumną sylwetką tak dobrze widoczną
sprzed „Szwajcarki”. Apetyty nam rosły.

Na rozgrzewkę w sobotę wybraliśmy się na nieznakowaną malowniczą trasę przełomem Bobru.
U podnóży Gór Ołowianych rozciąga się cenny przyrodniczo teren pretendujący do ochrony rezerwa-
towej. Wokół wijącej się wdzięcznie rzeki utworzył się maleńki światek: budzące się o tej porze roku
łąki na łagodnie falujących wzgórzach, ruiny wapiennika, stare, nieczynne już  sztolnie i kamienioło-
my wpisane w krajobraz i odsłaniające w całej krasie budujące ten fragment gór gnejsy. W Janowi-
cach Wielkich nastąpił postój tyleż długi, co odmienny od przeciętnych górskich odsapek – za skle-
pem odbyło się nie tylko uzupełnianie płynów, konsumpcja lodów i kontemplacja mapy, ale też …
przewijanie, karmienie zupką (małego smakosza poważnie dekoncentrowało niezwykłe zjawisko na
pobliskiej drodze - kolorowe … ruchome … duże i małe …warczące … SAMOCHODY!). Najistot-
niejszy był wszakże odpoczynek dla młodziutkiego kręgosłupa, który – bądź co bądź – przechodził
właśnie chrzest bojowy w nosidełku wymagającym nie tak dawno opanowanej pozycji siedzącej.
Kręgosłup niczym nie zrażony domagał się wciąż nowych wrażeń, poszliśmy więc dalej aleją, której
sklepienie tworzą korony prastarych dębów, a potem w górę – ku ruinom zamku Bolczów. Niezwy-
kłość budowli rzuca się w oczy natychmiast – zdaje się przychodzącym, że ręce ludzkie tylko uzupeł-
niły kamiennymi blokami skalne wychodnie tworzące w istocie zasadniczą część murów. Wróciliśmy
do Szwajcarki znakowanymi drogami, by nazajutrz zaatakować Sokolik. Widok w ten pogodny,
późny ranek roztaczał się ze skałki przepiękny – Karkonosze, Góry Izerskie i Kaczawskie, fragmenty
przedgórza upstrzonego żółtymi kwadracikami pól kwitnącego rzepaku. Jednak gęstniejący tłum
szybko przegonił nas z najbardziej obleganego obszaru Rudaw. Poszliśmy przez Starościńskie Skały,
Grzbietową Drogą w kierunku Skalnika (najwyższy szczyt tej grupy górskiej), aż smakowity w swej
feerii kolorów zachód słońca zastał nas na Małej Ostrej. Jaś wyraził głośno swój protest przeciwko
intensywnym ruchom powietrza – wiatru nie lubi i tu się z Kolegą Synem znacząco różnimy.

Zeszliśmy – zgodnie z planem – do prywatnego schroniska „Czartak” nad Czarnowem. Miły
pokoik w stylu retro miał swój urok, opuściliśmy go nazajutrz niespiesznie. Zaczynał się właśnie
dzień, w którym najmłodszy uczestnik wędrówki skończył pół roku! Jego opalona w poprzednich
dniach buzia śmiała się radośnie, gdy wyruszaliśmy Starym Traktem Kamiennogórskim do Kowar.
Droga ta wytyczona bez mała 150 lat temu miała – co ciekawe – służyć przejazdom … dyliżansów
między Kamienną Górą, a Kowarami. Nas zawiodła do Kowar na pierwszy od 3 dni obiad i … Ruda-
wy zostały za nami. Tego samego popołudnia weszliśmy na teren Karkonoszy.

Podejście na Przełęcz Okraj Jaś pokonał bez jednego kwiknięcia, zafascynowany przyglądał się
drzewom wokoło, a w schronisku budził swym spokojnym usposobieniem powszechną sympatię.
Dostał w prezencie od obsługi znaczek turystyczny, który zapoczątkował jego kolekcję. Nie będę
ukrywać, że rozpierała nas radość i duma z naszego maleńkiego turysty, który kolejnego ranka po raz
pierwszy znalazł się za granicą! Od czeskiej strony zaatakowaliśmy Śnieżkę (oczywiście z przerwą na
… kaszkę w Jelence).  Ze szczytu Śnieżki mogliśmy w pięknym słońcu podziwiać dotychczasową
naszą trasę – maleńkie Sokoliki i całe Rudawy, ale i Chojnik jak biały punkcik, i lusterka podgórzyń-
skich stawów, i wielorybie grzbiety „Izerów”. W dolinach panowała już niepodzielnie wiosna, tu – na
grzbiecie – szliśmy po śniegu. A szliśmy szybko – Jaś nie krył niezadowolenia z porywistego wiatru.

MAJ DOOKO£A MAJ …
... i dlatego bieżący numer zdominowany

jest tematami wiosenno – majówkowymi. Znaj-
dziecie w nim krótkie relacje wzięte wprost z
naszej listy dyskusyjnej na temat długiego, majo-
wego weekendu. Większość z nas wybrała – co
nietrudno zgadnąć – Słowację. Trzeba powie-
dzieć, że nie łatwo jest się nam ze sobą umówić.
Młodsi preferują swoje – rówieśnicze towarzy-
stwo – czemu trudno się dziwić i nawet nie zdra-
dzają swych wyjazdowych planów, starsi z kolei
mają dość zróżnicowane i wyszukane preferen-
cje co do rejonu – jako, że każdy chce poznać
coś nowego, a dla każdego to „coś nowego” co
innego oznacza. Do tego dochodzą różne formy
działania – jedni chcą pieszo, z namiotem, inni
stacjonarnie, jeszcze inni na rowerach. Tym nie-
mniej samotnie, w podgrupach lub rodzinnie
udało nam się zwiedzić w ten długi weekend
spory kawałek gór różnych.

Drugi akcent 135 Mammuthusa, to temat
dziecięcy podjęty przez Tusię. Wszystko wska-
zuje na to, że pojawił się nie tylko pojedynczy
przypadek odważnego uprawiania turystyki z
dzieckiem, ale że odradza nam się nurt turystyki
rodzinnej zapoczątkowany kilkanaście lat temu
przez pokolenie Mamutów. Na potrzeby tego
nurtu powstał w końcu Mammuthus, z pokole-
nia tego wyrosły też Rysie i pH, które zasiliły ko-
łowe szeregi. Miejmy zatem nadzieję, że wspól-
ne działania kolejnego pokolenia Harnasi-rodzi-
ców (jakoś trudno mi ich nazywać mamutami –
wszak to z naszego punktu widzenia młodzież)
przyniosą równie owocne skutki – integrację
wewnątrz i międzypokoleniową samych Harna-
si, a w przyszłości kolejnych pH Harnasi.

Z tym nurtem związane jest też nowe wy-
dawnictwo powstałe z oddolnej inicjatywy Mar-
cina „Żyrafa” Kostempskiego – wydawany w
elektronicznej formie nieregularnik fotograficz-
ny „H@rnasiątko”. Zapowiedź i barwny jak
zwykle komentarz do pierwszego numeru autor-
stwa Sebastiana „Maestra” Korczyka zamie-
szczamy również w MM.

I na koniec sprawa ważna dla nas wszyst-
kich. Publikujemy oczekiwane zapewne od
dawna zaproszenie na 40-lecie Koła przekazane
przez Komitet Organizacyjny. Można by zosta-
wić go bez komentarza, gdyż rzecz wydaje się
oczywista. Jako osoba działająca w naszym śro-
dowisku od wielu lat chciałbym jednak dodać do
tego zaproszenia parę osobistych słów skierowa-

nych do wszystkich, ale może szczególnie do młodszych Kolegów, dla których Koło, to głównie
bieżąca działalność. Potraktujmy tę imprezę naprawdę bardzo poważnie,  jako rzecz priorytetową.
Otóż Koło jest takie, jakie jest właśnie dzięki temu, co wydarzyło się w ciągu tych 40 lat historii.
Obchodzone tradycyjnie co 5 lat jubileusze, to nie tylko spotkania starych dziadków, którzy chcą
pogadać o dawnych czasach i o tym co słychać dzisiaj. To również okazja dla młodych, aby spotkać
się z żywą historią Koła, a dla starszych, aby zobaczyć dzisiejsze jego oblicze – poznać ludzi, o
których mogą jedynie przeczytać w MM, a którzy są naszymi następcami i wychowankami. Jedni i
drudzy są na takim spotkaniu jakim jest Lecie potrzebni. Nie usprawiedliwiajmy się wysokimi koszta-
mi imprezy – może faktycznie nie są one niskie, ale  zwykły weekendowy wyjazd kosztuje czasem
niewiele mniej. Zaróbmy, zaoszczędźmy, uzbierajmy – Harnaś powinien sobie z tym poradzić.

Włączmy się też do organizacji imprezy – Komitet jest otwarty na pomysły. Ponadto czekamy na
wszelkie historyczne materiały – głównie zdjęcia i inne pamiątki, które dałoby się utrwalić w wydaw-
nictwach , lub zaprezentować na wystawach leciowych. Potraktujmy ten temat jak coś ważnego, bo
od nas zależy jak ten Jubileusz będziemy potem wspominać i co w nas pozostawi to spotkanie z naszą
historią.

Redakcja

... cd str. 2
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4 10-12.05 Egzamin państwowy. Harnasiowa
ekipa w składzie: Grażka, Staszek, Krasnal, Ba-
żant i Ovca zdali z wyróżnieniem. Gratulacje.

Grażka: „Chciałam napisać jeszcze jedno.
Wszyscy egzaniowani z Tychów dopytywali się
kto nas uczył, kto nam wpoił tyle ciekawiej wie-
dzy. Nie omieszkaliśmy się pochwalić, że to WY!
Dziekujęmy Wam bardzo za czas, siły i serce
włożone w całe szkolenie!!!! Oby było nam
dane ciagle tę wiedzę poszerzać, a przede wszy-
stkim wykorzystywać!”
4 11-13.05 ChatWeekRem, w czasie którego:
- zelektryfikowano nowy klop,
- dokończono kamienny murek pod szopą, usy-
pano skarpę poniżej szopy oraz wyłożono teren
za nią kamieniami,
- dociągnięto niemal do końca kamienny bruk
przed drewutnią,
- naprawiono więźbę dachową nad gankiem.
W pracach uczestniczyli:
Maciek Siudut, Janusz i Arek Mroczek, Nowy i
Nowszy, Jacek Ginter, RyśAnka, Pieczu, Śli-
wek, Emil, Daniel z Renatą, Cieszynka, Krasnal,
exkursantka Agata z Krzyśkiem, Biesiadnik.
W sobotni wieczór przybył do nas Sylwek Szwe-
da z żoną Krysią, aby umilić nam muzycznie
wieczór. I faktycznie było miło – Sylwek w prze-
rwach rozmów i opowieści – śpiewał solo, z
Krysią  i wspólnie z nami. Większość po praco-
witym dniu padła ok 2:00, Sylwek, Krysia, Cie-
szynka i Nowy siedzieli do 4:00.
4 17.05 Adam 'Ovca' Nowak poprowadził slaj-
dowisko z serii 'Szlakiem i Bezdrożem' p.t.: La-
dakh Zanskar – w krainie tysiąca przełęczy.
4 18.05 o 6 rano urodziła się Meliana – druga
córka Kolczastej i Jeża.
4 24.05 finał  Turnieju Wiedzy o Górach.
4 25-27.05 Beskid Makowski w tym roku bar-
dzo kameralny, 4 osobowy. Prócz Redakcji z ro-
dziną wyjazd zaszczycił Darek T.elinga. Była tra-
sa rowerowa pod hasłem „Tour de Lubomir” a
wieczorem ... grill na kampingu w Myślenicach.
W niedzielę wyjechaliśmy z rowerami na Chełm
i dotarliśmy na Kudłacze.
4 29.05 Kołowa Majówka w ośrodku jeź-
dzieckim Wiewiórki w Stodołach koło Rybnika.

SZKOLENIE OJCOWSKIE
Minęło sporo czasu, odkąd w główce Helci zrodził się plan poprowadzenia kursu na przyrodnicze

szkolenie po najmniejszym polskim parku narodowym. Wici zostały rozpuszczone, wyjazd zaplano-
wany, tyle że … kurs ostatecznie gremialnie wyjechał w tym terminie w Tatry, a wycieczka po Oj-
cowskim Parku Narodowym przyciągnęła towarzystwo zgoła odmienne niż pierwotnie planowane.
Szkolenie Ojcowskie stało się bardziej… macierzyńskie: Tak, tak, mamy (i tatusiowie też!) z pocie-
chami dopisały. W roli przyrodników – kursantów zadebiutowała gromadka pH w składzie (wg star-
szeństwa): Olga Telinga, Jacek Wiktorczyk, Julka i Gosia Suchodolskie, Jaś Kostempski i Cela Mi-
chalska. Dorosłych reprezentowali: Darek, Kokosia, Helcia i Marcin, niżej podpisana z kolegą mał-
żonkiem, Bogna, Juzia, Radeck z Rysiem Pawłem i Sylwia – koleżanka po fachu Helci, która poma-
gała w przeprowadzaniu zajęć terenowych.

Rankiem zjechaliśmy do Ojcowa. Aura przywitała nas iście letnia, zieloność jak najbardziej wio-
senna, OPN otworzył swe podwoje. Instruktorki w osobach Helci i Sylwii już przed budynkiem mu-
zeum podzieliły nas na dwie drużyny, rozdały mapy i wyjaśniły, na czym polegać będą zadania do
wykonania w kolejnych punktach trasy. A zadania były naprawdę pomysłowe – prócz oznaczania
roślin czy rozpoznawania śladów zwierząt np. na przystanku o tajemniczej nazwie „podstawa scho-
dów”  celem naszym było doświadczanie przyrody wszystkimi zmysłami. Chwila wyciszenia, za-

Kolejny nocleg wypadł nam w Lučni boudzie po czeskiej
stronie Karkonoszy – mieniące się „horską chatą” schroni-
sko oferuje iście hotelowe luksusy! Spędziliśmy tam dwa
dni – pustki w spiżarni Jasia wymagały zejścia do Karpa-
cza na zakupy, co tata Żyraf wykonał heroicznie w poje-
dynkę. Mały brzuszek po spotkaniu z winogronami miał
niestety kryzysowy dzień … Dopiero wieczorem lepszy
nastrój pozwolił naszemu synkowi zakosztowania … bilar-
du. Tak, tak, Jaś dzielnie trafiał kolejne bile rączkami, po-
tem pozwolił pograć rodzicom. Ten dzień laby przydał się
przed najbardziej intensywnym etapem pokonywania kar-
konoskiego grzbietu – kolejny ciepły ranek przywitaliśmy
z powrotem po polskiej stronie gór, podziwiając z wysoko-
ści „Samotnię” nad zwierciadłem Małego Stawu, kocioł
Wielkiego Stawu, skałkę o wdzięcznej nazwie – Słonecz-
nik. Czas na kaszkę nadszedł dopiero na Przełęczy Karko-
noskiej, w „Odrodzeniu”. Na dalszym odcinku szlaku wio-
dącego przez Śląskie i Czeskie Kamienie, Czarną Przełęcz
ku Wielkiemu Szyszakowi nie spotkaliśmy wielu turystów

– tu już dojechać samochodem niepodobna, wyciągu także jeszcze nie pobudowano, więc i ludzi
znacznie mniej niż na Okraju czy Śnieżce. A widoki cieszyły oczy, oj cieszyły! Ciemne skały śnie-
żnych kotłów z górującą nad nimi wieżą TV na Łabskim Szczycie oglądaliśmy już w bladym, wie-
czornym słońcu. Krajobraz to był mroczny, aż przeszywający dreszczem. Odludne pustkowie, sza-
rość pokryta gdzieniegdzie resztkami śniegu, kontur ponurej budowli na tle nieba … Brr. I wiatr –
górski, zimny, mocny wiatr, który obudził drzemiącego Jasia. Głośny krzyk kazał nam szybko poko-
nywać strome i zaśnieżone zbocze. Sympatyczne schronisko „Pod Łabskim Szczytem” osiągnęliśmy
wieczorem, w chwilę poźniej z jego okien roztaczał się widok na połyskującą tysiącami żarówek
Kotlinę Jeleniogórską.

Ostatni dzień w Karkonoszach – jeszcze parę kroków we wdzięcznej kosówce, krótki odcinek na
Szrenicę obleganą tłumnie przez amatorów kolejki i nudne zejście kamienistą drogą do Szklarskiej
Poręby. Pizza zdawała się nieskończoną rozkoszą dla podniebienia.

Przed nami były jeszcze trzy wolne dni – pomysły rodziły się w naszych głowach jeden za dru-
gim, gdy zmierzaliśmy do bardzo oddalonego od centrum Szklarskiej, przesympatycznego schroni-

ska PTSM „Wojtek”. Może morze? A
może – jak przed kilkoma laty – Izerskie?
A może … Góry Sowie? Tam nas jeszcze
nie było – kolejnego ranka podjęliśmy
podróż z przesiadkami w Jeleniej Górze i
Wałbrzychu do Rzeczki koło Walimia.
Stąd w promieniu 1,5km natknąć się moż-
na na dwa schroniska: „Orzeł” (o charak-
terze raczej barowym, który wypłoszył nas
w oka mgnieniu) i „Sowa” – gdzie spędzi-
liśmy dwie ostatnie noce majowej eskapa-
dy w towarzystwie gospodarzy schroniska
i ich rocznego synka … Jasia. Nasze am-
bitne plany pokonania grzbietu Gór So-
wich i zanocowania w Srebrnej Górze sku-

tecznie udaremniło załamanie pogody – niedziela pochmurna, mglista i deszczowa nie zachęcała do
kilkugodzinnej wędrówki z niespokojnym (jak zawsze przy burzowej pogodzie) Jasiem. W rześkim,
wilgotnym powietrzu zrobiliśmy sobie tylko krótką pętelkę na szczyt Wielkiej Sowy i Kozie Siodło,
by cieszyć się ciepłem pustego schroniska w to leniwe popołudnie. Ostatni ranek przywitał nas słoń-
cem, kręta droga sprowadziła do Walimia … Czas powrotów.

Jaś, dla którego była to pierwsza próba prawdziwej wędrówki pokazał turystyczną klasę, nie za-
kłócił współspaczom żadnej nocy, śmiał się do świata i chłonął go wszystkimi zmysłami – nie omie-
szkał pogłaskać gładkiej kory buka, dotknąć kłujących gałązek świerka i kosówki, zanurzyć łapek w
zimnym górskim potoku, bawił się szyszkami modrzewia i mokrymi kamieniami wyjętymi z rzeki,
zafascynowany wpatrywał się w poruszane wiatrem drzewa, wsłuchiwał w głosy ptaków i śledził ich
lot – wszystko to wygrywało bezapelacyjnie z zabranymi z domu zabawkami!

Tusia Kostempska

mknięcie oczu… i nagle jakby intensywniej od-
czuwało się zapachy, powiewy wiatru, jakby
łatwiej nanosiło się na kartkę papieru odgłosy
natury – szemrzący Prądnik, trele, bzyczenia i…
silne punkty akustyczne zlokalizowane w wóz-
kach/nosidełkach. W pamięci zapadła mi też
rozmowa ze starymi modrzewiami, które poda-
rowały wszystkim szyszki na pamiątkę; nie bra-
kło elementów ekologii, oceny krajobrazu i
oczywiście wspólnego posiłku.

Po części oficjalnej udaliśmy się – już bez
Helci, Marcina i bliźniaczek – na niezwykle
wdzięczny spacer Doliną Sąspowską, pod za-
mkniętą bramę zamku Ojców, wreszcie do sa-
mochodów, by odwiedzić jeszcze zamek w Pie-
skowej Skale i pokazać dzieciom legendarną
Maczugę Herkulesa oraz… żaby, które w oko-
licznych bajorach heroicznie walczyły o utrzy-
manie gatunku. Dzieci prezentację przespały.

Eskapada zakończyła się w wieczornym za-
chodzącym słońcu. W nogach czuliśmy troszkę
kilometrów, na twarzach i ramionach skutki in-
tensywnego słońca – niektóre dzieciaki też przy-
pominały małych Indian. Aż żal, że tylko 10
godz. trwał ten wyjazd. Helci i Sylwii należy się
uznanie za pomysł i podziękowania za realizację
– lekką, niebanalną i ciekawą.

Tusia Kostempska



ZAPROSZENIE
Rada Koła oraz Komitet Organizacyjny  40 –  lecia

mają przyjemność poinformować wszystkich Harnasi o
uroczystym spotkaniu, które odbędzie się w Schronisku
na Hali Miziowej w dniach

20-21.10.2007.
Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 160,00

PLN (sto sześćdziesiąt złotych), dla studentów do lat 26
składka wynosi 100,00 PLN (sto złotych).

Zainteresowanych udziałem w naszym Jubileuszu
informujemy, że do dnia 15.07.2007 należy przelać za-
liczkę w kwocie 70,00 PLN (siedemdziesięciu złotych)
na konto OU PTTK, ul: Strzody 8, 44-100 Gliwice ING
Bank Śląski S.A. 29 1050 1285 1000 0002 0211 3890 z
dopiskiem „XL Lecie”.

Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 15.09.2007.
Na stronie internetowej Koła będzie wywieszona lista osób, które dokonały wpłaty.
W ramach opłaty każdy uczestnik otrzyma koszulkę, kalendarz oraz Jubileuszowe wydanie „Har-

nasia”.
Organizatorzy zapewniają nocleg z 20/21.10.07oraz wyżywienie:
sobota - gorący posiłek o godz.14:00, uroczysta kolacja o godz. 18:30
niedziela - śniadanie o godz. 9:00
Serdecznie zapraszamy wszystkich „Harnasi”, którzy prowadzą działalność gospodarczą do

umieszczenia Swojej reklamy w wydawnictwach Naszego Koła.
Szczegółowych informacji dotyczących umieszczenia reklamy udziela:
Jan Pawłowicz tel. 601 400 809 e-mail janpawlowicz@onet.eu
Osoby, które są zainteresowane udziałem w pracach Komitetu Organizacyjnego serdecznie za-

praszamy do współpracy. Aktualne wiadomości dotyczące przebiegu prac oraz szczegółowy program
będzie udostępniony na naszej stronie www.skpg.gliwice.pl

Bezpośrednich informacji w sprawie XL lecia udzielają w zakresie:
l spraw organizacyjnych Jan Pawłowicz 601 400 809
l informatyczno-wydawniczych Wojciech Rohm 603 947 365

Jacek Ginter 609 104 271
l programu artystycznego Radosław Truś 601 802 695
l wystaw Maciej Siudut 606 488 967
l logistycznych Łukasz Pisarek 691 772 382

„HARNASIATKO   - œwiatowa premiera!
Wreszcie ktoś zatroszczył się, aby zapełnić tę

jakże dotkliwą lukę na rynku wydawnictw fotograficz-
nych i górskich! Do naszych wirtualnych rąk trafia dziś
pierwszy numer dość hermetycznego, lecz ciekawe-
go nieregularnika "H@rnasiątko"! Tak, to młodszy brat
zasłużonego, dorosłego periodikosa "H@rnaś" - cza-
sopisma, które przewróciło do góry nogami PDF-owy
underground XXI-ego wieku.

Na wstępie trzeba uprzedzić, że nowe pismo nie
jest dla wszystkich! To szalenie specjalistyczny nieregu-
larnik, adresowany do czytelników/oglądaczy przygoto-
wanych merytorycznie i dysponujących odpowiednio
szerokim pasmem wrażliwości.

Kąpię się w kubeczku wody, jem 130g na jeden posiłek,
sypiam, gdy mam ochotę. Nie płaczę. Bo niby dlaczego?

- te piękne, chwytające za serce słowa Poety stanowią manifest zupełnie nowej, czystej
w swej formie, autentycznej i stuprocentowo prorodzinnej turystyki.

Pierwsze lata w życiu człowieka to okres, kiedy każde, dosłownie każde, nawet naj-
mniejsze doświadczenie ma posmak absolutnej nowości i przygody. A góry są przecież
takim wyjątkowym miejscem, gdzie ów błogosławiony stan świadomości towarzyszy nam
niezależnie od wieku, gdzie uszy i oczy są szerzej otwarte, gdzie zawsze za kolejną prze-
łęczą odsłaniają się nowe rzeczy do zobaczenia. I wyobraźmy sobie, że w tą magiczną
przestrzeń po raz pierwszy zabieramy chłonące każdy odblask światła, każdy szmer stru-
mienia, każdy półton zieleni dzieci! O tym pierwszym spotkaniu z górami opowiada
"H@rnasiątko". Redakcja postawiła sobie ambitne zadanie, ale wydaje się, że doskonale
sobie z nim poradziła.

W pierwszym numerze występują Celina, Julia, Małgorzata oraz męski rodzynek, Jan
Jakub. Można się spodziewać, że w kolejnych pojawią się kolejne gwiazdy, ponieważ -
jak wieść gminna niesie - górski bocian ostatnio nie próżnował.

Według niepotwierdzonych przecieków, są już pomysły na nowe rubryki. Możemy się
spodziewać np. relacji z młodzieżowych przejść górskich starej daty. Trzeba tylko za-
chęcić niektóre osoby, żeby poszukały w archiwach i zeskanowały swoje stare materiały

TO BÊDZIE
k Zaczynamy już przyjmować chętnych na ob-
sługi chatki w wakacje. Zgłoszenia przyjmuje
Nowszy.
k W  pierwszy  weekend czerwca, a więc tuż
po Dniu Dziecka rusza Pierwsza  Eskapada  Ro-
dzinna. Mamy zaklepany nocleg w Zawoi,   pla-
ny wycieczkowo-ogniskowo-niespodziankowe,
całkiem już pokaźny skład – nie tylko pH. Zapra-
szamy rodzinnie – warunek – dziecko w wieku
dowolnym.

Tusia
k 1-3.06 Podsumowanie Półrocza – Adamy.
k 19.06 slajdy z zeszłorocznego wyjazdu do
Maroka zaprezentuje Artur „Łysy” Ochawa.
k 28-30.09  39 ERG w schronisku na Śnieżni-
ku. Organizacja – Natalia Woźny.

ORWO. Kto wie, kogo zobaczymy na po-
żółkłych kliszach? W jednym z kolejnych
numerów może się też pojawić specjalny
reportaż poświęcony wielkiemu promoto-
rowi dzieci w górach, kumowi Maciejowi.

Spostrzegawczy czytelnik "H@rna-
siątka" podejrzy również na zamieszczo-
nych zdjęciach aktualne trendy w dziedzi-
nie nosidełek, sprzętu minioutdoorowego i
młodzieżowej mody górskiej.

Za tymi z pozoru rozrywkowymi zdjęcia-
mi stoi solidny warsztat fotograficzny, wyso-
kiej klasy sprzęt i bardzo osobista, niemal
magiczna wizja rzeczywistości. Trawestu-
jąc znane powiedzenie: w zasadzie dzieci
trzeba fotografować tak jak dorosłych, tyl-
ko o wiele uważniej, ostrożniej i umiejęt-
niej. Chwilami czytelnik ma wręcz wraże-
nie, że Autorzy zdjęć starają się odgadnąć
punkt widzenia dziecka, spojrzeć na góry
jego lśniącymi z ciekawości oczami, na
nowo zobaczyć miejsca, w których sami
już wcześniej byli. Wykreowana przez Re-
daktora Naczelnego "H@rnasiątka" wizja
jest na tyle sugestywna, że na usta ciśnie
się nam pytanie: a właściwie jak wygląda-
łyby góry... bez rodziców? Czy ten świat
przyrody nie byłby jeszcze doskonalszy
jako przedmiot bezinteresownej, sponta-
nicznej, nieuschematyzowanej kategoriami
"dorosłego" języka kontemplacji?

Gratulujemy Redakcji wspaniałego po-
mysłu i życzymy wytrwałości! Aktualnie,
po wydaniu "H@rnasiątka", centrum wy-
dawnicze przy ulicy Piastowskiej urasta do
rangi wiodącego ośrodka dziecięcej foto-
dokumentacji turystycznej w Polsce Połu-
dniowej.

Bardzo małe dzieci szybko rosną, dlate-
go można zaryzykować twierdzenie, iż
prawdziwa wartość "H@rnasiątka" objawi
się nam w całej pełni dopiero po latach.

Poza tym zaznaczmy, że młodzieżowa
turystyka koordynowana przez Żyrafa i
Spółkę to nic innego jak kuźnia kadr dla
Radkowych Rysiów.

Hejo, dziecięca przygodo! I zachęcamy
do ściągnięcia pierwszego numeru "H@r-
nasiątka":
http://www.wbp.zabrze.pl/~giraff/harnasiat-
ko/harnasiatko01.pdf

Maestro
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,
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D£UGI MAJOWY WEEKEND HARNASI
Redakcja z małżonką, Alą i Januszem Mroczkami oraz Żabami (Marta, Waldek, Agata i kuzynka

Ala) wybrała się na Słowację w Białe Karpaty oraz  częściowo Sulovskie i Strażowskie na rowery.
Mieszkaliśmy w domku Slovenskich Lesov pod Javornikiem i Czereszeńką – 7 km od ostatniej wsi
Hornej Suczy. Chatka bardzo fajna, 5 - osobowa. Mieszkaliśmy w 8 osób, płaciliśmy jak za 5. Białe
Karpaty okazały się bardzo sympatyczne, zwłaszcza na rowerowe wycieczki górskie. Najdłuższa wy-
cieczka liczyła 65 km + 1450 m podjazdów (i tyleż samo zjazdów). Inne, nieco krótsze, ale też po
górkach – m.in. na Javorinę (33 km + ponad 700 m w pionie). Na koniec zrobiliśmy też małą 32 km
pętelkę z Mojtina do Mojtina w Strażowskich.

Żaba: My zostaliśmy nieco dłużej w Pensionie „Barborka” w Mojtinie, który okazał się elegancki,
na modłę łowiecką (nad kominkiem czaszka najprawdopodobniej tygrysia, poza tym liczne niedźwie-
dzie, dziki, ptaki, jelenie, borsuki, w każdym kącie zdechły lis itd. Do wanny marmurowe schody ... )
ale niestety niezbyt tani. Jeszcze wieczorem po wyjeździe reszty byliśmy na krótkim wieczornym
spacerze na Rogatą Skałę.

W piątek był Stražov i Gruba Kaczka, w sumie 12 godz. wycieczka, w trakcie której pierwszy raz
wszyscy zaznaliśmy torowania w liściach bukowych do kolan. Niestety jest gorzej niż na śniegu,
pierwszy idący wcale nie udeptuje dla następnych.

W sobotę mieliśmy bogate plany rowerowe, ale deszcz obudził nas już o świcie, więc spakowali-
śmy na dach nasze 3 rowery, a do środka naszą czwórkę i jeden rower i pojechaliśmy do domu.

Redakcja i Żaba
cd

Ja z Magdą, Olą K., Mateuszem G. i  Aśką oraz pierwsze 2 dni z Ksenią i Juanem jeździliśmy
również po Słowacji. Większość zaczęła w niedzielę, w Chochołowie, a ja z Magdą następnego dnia
w Bešenovej. Zrealizowaliśmy marzenia Mateusza i objechaliśmy V.Fatrę zaliczając przejazd grzbie-
tem Starohorskych Vrchów (polecam szczególnie na rowery z sakwami ;-) ), Bańską Bystrzycę i
przejazd koleją przez Harmanecką Dolinę (gorąco polecam – super rzecz). Pętlę zamknęliśmy jadąc
bardzo przyjemną ścieżką rowerową z Turcianskich Teplic do Sučan.

Łysy
cd

Wyjechać mogłem dopiero w poniedziałek. Przez to odbyłem wycieczkę samotnie. Zwiedzając
po drodze Lučenec dotarłem do miejscowości Utekač i zabiwakowałem nieco ponad nią. Następnego
dnia ruszyłem na cztery dni w góry: Veporske Vrchy (główne zaliczone szczyty: Tri Chotare, Kleno-
vsky Vepor, Fabova Hola) i w poprzek Muraňskej Planiny do miejscowości Muraň, skąd rozpoczą-
łem powrót.

     Andrzej Kajetan Kowalski.
cd

Spędziłem kilka dni w Austrii, w Totesgebirge w towarzystwie licznych kozic, niewielu spotka-
nych przelotnie turystów, bez ciepłej strawy, ale za to ze stanowczo zbyt ciężkim plecakiem. Było
pięknie! Szczytowań nie było zbyt wiele (dwa), ale jaka gra wstępna! :)

Nowy
cd

Radek z niewielką ekipą – szefem "Watry" Jarkiem i obozantem Michałem oraz Jelonem docho-
dzącym i odchodzącym przemierzali Słowację na trasie Zwoleń, Góry Kremnickie, Kremnica, Vtacz-
nik, Priewidza, Góry Strażowskie (Rokosz).

Słowacja piękna, kwitnąca, słoneczna, czasem chłodna (na szczęście) kofola, haluszki, wypraża-
ny sir  (a nawet korbaczyki), knedle, piwo ;-) cisza, spokój, zero turystów słowem – cóż więcej do
szczęścia...

Radeck
cd

Ja niedzielnym rankiem udałem się z Chochołowa oczywiście na Słowację, gdzie spotkałem się z
kolegą. Depcząc po śladach Harnasi szliśmy z Detvy Rudną Magistralą aż do Niżnej Klakovej, z
której, ponieważ w pt. w nocy zaczęło padać, zeszliśmy do Murania Hrdzavą doliną  i wróciliśmy do
domu. Miała jeszcze być dalsza część Magistrali, ale to już innym razem.

Przemek  P..
cd

Spędziliśmy 7 dni na Ziemi Świętokrzyskiej. Wyjazd był stricte rodzinny i dostosowany do moż-
liwości dzieci (1,5 i 4 lata). Mieszkaliśmy w Świętej Katarzynie i trochę pochodziliśmy po Górach
Świętokrzyskich (Łysica, Święty Krzyż), ale jednak głównie nastawiliśmy się na turystykę samocho-
dową i krajoznawstwo. Zwiedziliśmy Kielce wraz z okolicami (Jaskinia Raj, Chęciny, kieleckie rezer-
waty geologiczne), objechaliśmy Ponidzie (Pińczów, Wiślica), zawadziliśmy o Jurassic Park w Bałto-
wie (dla dzieci to rewelacja), Krzemionki Opatowskie, Opatów, Ujazd (Krzyżtopór), Klimontów.
Ponadto zwiedziliśmy Iłżę (ruiny zamku biskupiego), Koprzywnicę i Sandomierz.

Jestem pod wrażeniem bogactwa krajoznawczego regionu, mnogości zabytków od romanizmu
po renesans.Wyszło, że robiliśmy po 200 zdjęć dziennie.

Tomek D.
cd

W piątek z rana pojechaliśmy dla odmiany w Sudety. Zaczęliśmy od obejrzenia Bystrzycy Kłodz-
kiej. Dalej przez Spaloną pojechaliśmy do Zieleńca na torfowisko „autostradą sudecką” (cudzysłowy
w pełni uzasadnione, bo trwał nieoznakowany remont i 2/3 drogi było po tłuczniu) i na koniec dnia

wylądowaliśmy w Błędnych Skałach. Potem był
nocleg w Szczelince. Sobota to Szczeliniec
Wielki drogą bez turystów i pętla od Fortu Karo-
la do Skał Puchacza. Na niedzielę zaplanowana
była Wielka Sowa, zamek Grodno i ew. muzeum
w Jaworzynie Śląskiej, ale nieprzyjazna pogoda
spowodowała, że zrobiliśmy zygzakówkę przez
Góry Sowie i wróciliśmy do domu.

Paskuda i Darek
cd

Podobnie jak w zeszłym roku, odwiedziłem
w ten długi weekend Rumunię. Wycieczki gór-
skie: – Góry Hasmas [haszmasz]:

– Piatra Singuratica, Haghimasul Mare,
– Gradina Zanelor, Suhardul Mic,
– Piatra Poienii, Turnul Negru,
– Cheile Laposului,
– Cheile Bicazului,
– okolice Cheile Sugaului i Piatra Glodului,
– Góry Ceahlau [czialau] (Vf. Toaca, plate-

au w pobliżu Ocolasul [okolaszul] Mare),
– Góry Rarau (Pietrele Doamnei).
Ostatnie dwa dni poświęciłem na malowaną

Bukowinę i drewniany Maramuresz.
W ojtek Spała

cd
My spędziliśmy trochę czasu w Choczań-

skich. Radyczyna, Chocz, takie tam standardy. Z
nowości: krótki szlak do punktu widokowego na
Radyczynie. Jeszcze Orawskie Zamki, Besze-
niowa i Vlkolinec. Pogoda jak drut, rano szron
na szybie. Dziś lało od rana więc szybki powrót,
nici ze Zvolenia.

Być może nie wszystkie Mamuty wiedzą, że
w Janosikowej Karczmie nie ma już jego popier-
sia, z którym można się było napić.....

Wasz uchoczowiony jmk
cd

Ja jeszcze może dodam, że ekipa w składzie
Michał (Świstak), Tadek, Herman i kolega Her-
mana przeszła Niżnie Tatry od Donoval po
Ramżę. Podobno było fajnie chociaż zimno i
miejscami mgliście. Za to miejscami widoki
piękne. Jako ciekawostka – w utulni pod Dur-
kową spotkali ludzi, którzy dwa dni wcześniej
pytali na pl.rec.gory o trasę w Niżnie Tatry i
których odesłałam do przewodnika po Słowacji.

Basia Z.
cd

My w składzie Juzia, Grażka, kruczek i ja
przeszliśmy Polanę od Detvy do Hronca. Na
Weporskie już zabrakło czasu, bo wracaliśmy
już w środę. Mieliśmy namioty, ale po jednym
noclegu z przymrozkiem resztę spaliśmy już pod
dachem. Okolice bardzo ładne, pogoda też
mimo ochłodzenia. Na koniec jechaliśmy wą-
skotorową kolejką czarnohrońską i zwiedziliśmy
zamek w Slovenskiej Lupcy (ale tylko z ze-
wnątrz). Na pewno tam wrócimy tzn. w Wepor-
skie i Murańską Planinę.

Jola W.
cd

Pojechaliśmy w niedzielę przez Wisłę i  Żyli-
nę do Sulova. W poniedziałek połaziliśmy po
Sulowskich Skałach, było pięknie.

Później pojechaliśmy jeszcze rekreacyjnie
do Pszczyny, a innego dnia na Jurę.

Bogna i Picek
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Czerwiec 2007 TRASA NR 1
Wystartowaliśmy z naszej bazy pięknym 7 km zjazdem do Hornej Sučy. Na licznikach zanotowa-

liśmy od razu max. prędkości do 50 km/godz.(prędkości Waldka nie bierzemy pod uwagę). Z cen-
trum wsi kontynuowaliśmy zjazd główną drogą aż do odejścia w prawo drogi na Dubravę (uwaga –
drogowskaz na tę wieś istnieje, ale tylko dla jadących do góry). Tu przyjemności chwilowo się skoń-
czyły, a zaczął się mozolny podjazd. Wokół otaczały nas zielone, łagodne grzbiety Białych Karpatów.
Minęliśmy Dubravę i po krótkim odpoczynku rozpoczęliśmy zjazd do dol. Drietomicy. Teraz musie-
liśmy poruszać się ok. 4 km wzdłuż głównej, dość ruchliwej drogi, aż do przecięcia jej przez żółty
szlak ok. 2 km przed przejściem granicznym. Tu skręciliśmy w prawo w pełną zieleni dolinkę Lie-
snianskiego potoku. Mijając co jakiś czas domki i dacze dotarliśmy po dalszych 4 km do miejsca,
gdzie droga przecinała granicę słowacko czeską. Jeszcze krótki podjazd szutrową drogą i znaleźliśmy
się na czeskim asfalcie, którym w lewo, pod górkę dotarliśmy do wsi Žitkova. Do tej pory nie było
okazji na dłuższy postój, ale teraz po pokonaniu podjazdu trafiliśmy na stosowne miejsce – bar z
piwem i ławeczkami na zewnątrz był tym, co było nam potrzebne. Po odpoczynku ruszyliśmy dalej.
Po ok 2 km skręciliśmy z asfaltu w prawo i tu zaczął się terenowy odcinek naszej trasy. Szutrowa
droga wyprowadziła nas na niebieski szlak wiodący płaskim grzbietem z widokami na okoliczne
górki oraz odleglejsze nieco Góry Strażowskie. Uznaliśmy, że tym razem nadszedł czas na konkrety –
czyli kanapki w plenerze.

Dalsza droga prowadziła leśnymi duktami, a towarzyszył nam czerwony szlak turystyczny,
którym zmierzaliśmy w kierunku granicznego szczytu Bašta. Teren był dość płaski, jako że wysokość
zdobyliśmy już w pierwszej części wycieczki. Po kolejnych kilku km szlak kilkoma zakosami dopro-
wadził nas do granicznego grzbietu. Znaleźliśmy się znów na Słowacji. Przyjemną drogą wśród bu-
kowego lasu wkrótce dojechaliśmy do znanego nam z rekonesansu miejsca z ławeczkami i stołami
pod szczytem Čerešienek. Na tym nie zakończyliśmy jednak wycieczki. Postanowiliśmy zdobyć po
raz drugi Čerešienki (758 m) oraz kolejny szczyt – Javornik (783m). Pod pierwszą górkę zmuszeni
byliśmy (prócz Waldka) wypchać nasze pojazdy, na drugą prawie udało się wjechać. Zjazd w kierun-
ku naszej bazy wykonaliśmy w dwóch podgrupach. Pierwszy wariant prowadził ścieżką wprost w
dół, w kierunku pd/zach. Wyprowadzała ona na widokowe polany i po kilkuset metrach dochodziła
do solidnej stokówki, którą skręciliśmy w prawo. Wariant drugi prowadził ze szczytu wzdłuż granicy,
niebieskim szlakiem narciarskim aż do najbliższej przełączki i stamtąd „łapał” naszą stokówkę. Ten
łagodniejszy wariant wybrał Janusz, któremu pod Baštą pękła linka tylnego hamulca. Po kilkunastu
minutach dotarliśmy do kolejnego znanego z rekonesansu miejsca, gdzie stokówka łączyła się z „di-
rettisimą” naszych ulubionych Čerešienek. Kolejne kilkaset metrów leśną, nieco wyboistą drogą w
dół i wkrótce znaleźliśmy się na placu drzewnym, a zaraz potem na wąskim asfalcie przy leśniczów-
ce, który wkrótce doprowadził nas do naszej chatki. Na licznikach mieliśmy 48 km, a Janusz na
swoim GPS'się i Waldek na swoim super zegarku odczytali różnicę podjazdów – ok. 1000 m.
TRASA NR 2

Na kolejny dzień zaplanowaliśmy wycieczkę w stronę Vršatskiego Bradla – jednego z najładniej-
szych rejonów Białych Karpatów, od którego białych skałek być może pochodzi nazwa całego pasma.
Rejon ten zdążyliśmy już zwiedzić pieszo, teraz postanowiliśmy zdobyć Vrsatskie Podhradie na 2
kółkach. Drogę powrotną uzależnialiśmy od tego jak nam pójdzie pierwsza połowa trasy. Zaczęliśmy
od krótkiego podjazdu w kierunku leśniczówki, przed którą odchodzi w prawo, w dół droga do dol.
Luborčy. Zjazd szybkim, wąskim asfaltem przez las, przy temperaturze poniżej 10 st. lekko nas zmro-
ził, toteż zatrzymaliśmy się na chwilę na słońcu, przy wielkim, ośmiokątnym paśniku, w którym
mogłoby przenocować ze 20 osób. Dalej było bardziej połogo, ale cały czas w dół. Na chwilę zatrzy-
maliśmy się przy płocie zameczku myśliwskiego Antonstal – który podobnie jak nasz domek można
wynająć, tyle, że za nieco inną cenę. Po kilku km, gdy las po lewej stronie drogi skończył się mieliśmy
przeskoczyć niski już w tym miejscu grzbiet rozdzielający doliny i zjechać do Hornego Srniego.
Łatwo powiedzieć „przeskoczyć”. W praktyce oznaczało to miejscami naszą ulubioną przerzutkę „1-
0”.  Za to zjazd polną drogą – jak zwykle w takich przypadkach – wynagrodził wysiłek. Horne Srnie
nie było zbyt ciekawe ze względu na mieszczącą się tam cementownię. Główną drogą skierowaliśmy
się w lewo, aż do leśniczówki, za którą odchodziła w prawo, w boczną dolinkę szutrowa droga. Drogą
tą pojechaliśmy łagodnie, w górę doliny. Po prawej minęliśmy dwa małe jeziorka, z ukrytym w lesie
lekko zdewastowanym ośrodkiem kampingowym oraz – tuż za nimi – spory kamieniołom. Zaraz
potem dojechaliśmy do widokowej polany przy leśniczówce Fodorka. Stąd biegły dalej trzy drogi. Tą
właściwą była środkowa. Wkrótce spotkaliśmy zielony szlak turystyczny i pojawiły się nawet pierwsi
turyści piesi oraz rowerowi. Jedna z ekip urządzała sobie nawet mały piknik z ogniskiem w miejscu,
gdzie strumień tworzył malownicze wodospady rezerwatu „Dračia studnia”. My też zatrzymaliśmy
się tu na chwilę, aby zrobić zdjęcia. Właściwy odpoczynek z małym co-nieco zrobiliśmy nieco dalej
na słońcu, pod dwoma potężnymi świerkami, nieopodal leśniczówki Chrastkova. Teraz należało pil-
nować odejścia wypatrzonej na mapie nikłej drogi odchodzącej w lewo od naszego szlaku i podcho-
dzącej stokami w miarę łagodnie aż do przełęczy pod Vršatcem. Każdy inny wariant wymagałby
mozolnego wpychania rowerów na piechotę. Dojeżdżając do powyższego miejsca zatrzymaliśmy się
jeszcze przy stojącej tuż przy drodze, nowej wieży widokowej z prowizoryczną na razie drabiną.
Odejście naszej drogi (przed przecięciem strumienia) zaczynało się mało zachęcającym, rozjeżdżo-
nym i stromym podjazdem. Jednak nieco dalej, droga zamieniła się w całkiem przyjemny, lekko poro-
śnięty trawą leśny trakt, z którego zaczęły się pojawiać ładne widoki na skały Vrszatskiego Bradla. W
ten sposób wyjechaliśmy wprost na parking przed sporym hotelem górskim pod Vrszatskim Hradem.
Na licznikach stuknęło 30 km, zatem należał nam się odpoczynek, a nawet obiad w restauracji. I był
to jak potem stwierdziliśmy całkiem niezły pomysł, gdyż droga powrotna okazała się nie całkiem
krótka i lekka.

Posiliwszy się ruszyliśmy niebieskim szlakiem na przełączkę pod Okršliskom. Stąd nastąpił zjazd
czerwonum szlakiem, rozległymi polanami z pięknymi widokami w stronę lasu. Tu ścieżka stała się
znacznie trudniejsza i stromsza. Krótkie odcinki zmusiły nawet niektórych do zejścia z rowerów.

REDAKCYJNA MAJÓWKA
NA ROWERACH

Białe Karpaty ujrzałem po raz pierwszy wie-
le lat temu z okien pociągu, gdy wracałem z ja-
kiejś dalszej eskapady – bodajże z Bułgarii. Po-
tem nie było okazji, aby wybrać się w ten rejon
Słowacji. A ponieważ w ostatnich latach na dłu-
gie majowe weekendy najlepiej uciekać w mało
znane i dzięki temu wolne od tłumów rodaków
okolice, postanowiliśmy tym razem zwiedzić
właśnie Białe Karpaty. Jako, że góry te nie są
zbyt wysokie i prócz skalistego rejonu Vrsatskie-
go Podhradia ich grzbiety są bardzo łagodne,
uznaliśmy (czyt.: uznałem), że najlepszą formą
ich poznania będą wycieczki rowerowe. Jako
bazę zarezerwowaliśmy niewielki domek nale-
żący do Słowackich Lasów, położony na zupeł-
nym odludziu, ok. 17 km od Trenčina, 7 km od
wsi Horna Suča, i ok. 4 km od głównego, gra-
nicznego grzbietu ze szczytami Čerešienki i Ja-
vornik. Białe Karpaty przecina bowiem obecnie
granica państwowa między Słowacją i Czecha-
mi. Nie bardzo wiedzieliśmy jak ją traktować,
zwłaszcza, że wiele szlaków i dróg przecina gra-
nicę. Okazało się, że przekraczanie granicy na
szlakach jest dopuszczalne i nie ma z tym żad-
nych problemów – a często ułatwia to zaplano-
wanie optymalnej trasy.

Na wspólny wyjazd udało się namówić Alę i
Janusza Mroczków oraz Żabę i Waldka z Agatką
i kuzynką Alą. My oraz Ala i Janusz wyjechali-
śmy w sobotę i zrobilismy krótką rowerową roz-
grzewkę w Sulowskich Skałach, Żaby dojechały
następnego dnia. Ten dzień poświęciliśmy
zresztą na piesze poznanie okolic Vrsatskiego
Podhradia oraz wejście na Chmielową – najwyż-
szy, widokowy szczyt w tym rejonie. Po wy-
cieczce pojechaliśmy do Hornej Sučy, gdzie spo-
tkaliśmy się z panem Hornym, który przekazał
nam naszą kwaterę. Domek był pięknie położo-
ny i w zasadzie komfortowy. Jedynym manka-
mentem były drobne problemy z ujęciem wody,
której było albo za dużo, albo za mało.

Wieczorem wykonaliśmy rowerowy 2-go-
dzinny rekonesans najbliższej okolicy wjeżdża-
jąc z pewnymi trudnościami na Čerešienki.

Poniżej opiszę 3 trasy rowerowe, w Białych
Karpatach, które możemy polecić średniozaa-
wansowanym górskim turystom rowerowym.
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TO BY£O
4 1-3.06 powtórka z weekendu remontowego
oraz Podsumowanie Półroczne w Lachowicach.
Frekwencja na obu imprezach nie była jednak
wysoka. Przy okazji odbyło się jednak spotkanie
Komitetu Organizacyjnego 40 -lecia.
4 10-12.06 Na kolejnym terminie egzaminu
państwowego dwóch Harnasi - Sebastian „Mae-
stro” Korczyk oraz Grzegorz Pasieka uzyskało
uprawnienia przewodnika beskidzkiego. Gratu-
lacje.
W podziękowaniu za materiały o Kawulokach
udostępnione zdającym przez Grażkę Maestro
ułożył następujacy dwuwiersz:

 "Wolisz sukces niż porażkę?
   Proś o materiały Grażkę!"

4 12.06 koncert gitarowy Andrzeja Rawskie-
go (brata harnasia Tomka). Jako support wystą-
piła Agata Kubiczek.
4 16-17.06 w bacówce na Tajchu odbyła się
impreza urodzinowa Gosi, Magdy Białej i No-
wego.
4 19.06 slajdy Artura „Łysego” Olchawy z
Maroka.
4 26.06 slajdy i wrażenia Radka Trusia z obo-
zu wędrownego w Bieszczadach, którego ucze-
stnikami byli turyści – seniorzy z Holan-
dii.Najstarsza uczestniczka miała 77 lat.

TO BÊDZIE
k Są jeszcze wolne terminy na obsługi chatki
w wakacje. Bliższe informacje u Nowszego.
k OU  PTTK Gliwice otwiera w sobotę 30.06
nową, letnią bazę namiotową na Przysłopie Po-
tóckim. Bazą będą się opiekować Łukasz „Pie-
czu” Pisarek i Sylwek „Krasnal” Mateja.
k Zebrania wakacyjne odbędą się w termi-
nach: 17.07.2007 i 14.08.2007.
Pierwsze zebranie po wakacjach: 4.09.2007
k Letni obóz kursu poprowadzi w tym roku
Nowy w terminie 7-15.07.2007. Trasa: Od Be-
skidu Śląsko-Morawskiego do Lachowic. Noc-
legi: bazy, chatki.
k Magdalena Affanasowicz i Artur „Łysy”
Olchawa zapraszają na swój ślub, który odbę-
dzie się 1.09.2007 r. o godz. 15:00 w Rudach
Raciborskich.
Podobny krok zamierzają uczynić 6.10.2007 r.
Dariusz Telinga oraz Anna Pasek zwana Pa-
skudą, w USC Gliwice.
k 28-30.09  39 ERG w schronisku na Śnieżni-
ku. Organizacja – Natalia Woźny.BLACHOWANI 2007 cz. 1

Sylwester "Krasnal" Mateja, blacha nr 344
Zapalony górołaz, przewodnik z powołania i student wydziału Muzyki i Tańca (MT) na Politech-

nice Śląskiej. Kto raz z Krasnalem w góry
pójdzie zapewne nie zapomni tego do koń-
ca życia, gdyż osobnik ten raczej nie uzna-
je prostych i wygodnych przejść – bądź co
bądź „szlaki są dla mięczaków, a chodze-
nie w dzień jest nudne”. Oczywiście owa
sentencja trochę hiperbolizuje postać
Sylwka, ale po części oddaje jego „styl” –
chadzanie po krzaczkach, spanie w baców-
kach, ognicha, pulpy, to dla niego chleb
powszedni w górach. Krasnal jest osobą
bardzo otwartą, nigdy nie odmawiającą po-
mocy, co czyni z niego wspaniałego przy-
jaciela i towarzysza na każdym szlaku.

Grzegorz Pasieka

Podczas konkursu Ewa pyta Nowego:
– Jakie są rodzaje TIPSÓW ?
– Paprykowe, cebulowe, bekonowe...

***
Żyraf po zejściu z konia na majówce:

– Fajnie, tylko brakuje przyspiesze-
nia, hamulca i swobody.

– I lufy - dodała Tusia.
***

Nowy:
– Z wiekiem coraz częściej
  mam rację.

Z£OTE MYŒLI

Wkrótce jednak przekroczyliśmy potok po iluzo-
rycznym mostku i znaleźliśmy się na asfalcie i na
granicy słowacko - czeskiej. Mijając przysiółek
Sidonie dojechaliśmy równą już drogą do głów-
nej szosy nr 57 tuż za przejściem granicznym.
Tu zdecydowaliśmy, że najlepiej, a zarazem naj-
ciekawiej będzie wykonać wariant powrotny
przez Czechy. Do najbliższego czeskiego mia-
steczka Brumov-Bylnice mieliśmy szosą, tere-
nem lekko falistym ok. 7 km. Potem skręciliśmy
w lewo do mniejszej miejscowości Stitna nad
Vlazi i stąd znów w lewo, wąską, asfaltową
dróżką w górę doliny Zelenskiego potoku, w
stronę naszych ulubionych i mitycznych już
Čerešienek. Podjazd zaczęliśmy ok. godz.
18:00. Droga pięła się powoli w górę – nie było
lekko zwłaszcza na zakończenie dość długiej
wycieczki. Na ok. 8 km musieliśmy pokonać ok.
350 m podjazdu. Pod koniec asfalt zamienił się
w szutr i w końcu łagodnym trawersem dojecha-
liśmy do polany z widokiem na zachód słońca
nieopodal grzbietu i miejsca odpoczynku z ława-
mi i stołami. Na koniec wepchaliśmy po raz 3-ci
rowery na szczyt i zjechaliśmy prosto w dół do
naszej bazy. Ok. 20:30 zakończyliśmy trasę
osiągając wynik 65 km i ok. 1450 m podjazdów.
TRASA 3 - JAVORINA

Kolejna trasa wymagała dojazdu samocho-
dami do miejscowości Stara Tura. Auta zostawi-
liśmy koło Billi i żółtym szlakiem ruszyliśmy w
stronę najwyższego szczytu Białych Karpatów
Javoriny (970 m n.p.m.) – ozdobionego wi-
doczną zewsząd wieżą przekaźnikową. Wkrótce
jednak – jako, że od pierwszego śniadania minę-
ło już sporo czasu – grupa zaczęła stanowczo
domagać się postoju i uzupełnienia kalorii. Za-
trzymaliśmy się zatem w pobliskiej wiosce, a po-
nieważ bardzo miła pani bufetowa obiecała nam
wykonać w przyspieszonym trybie langosze – z
dopiero co wyrobionego ciasta, więc założyli-
śmy biwak pośredni skracając oczekiwanie roh-
likami oraz piwem i herbatką. Wkrótce pani za-
częła donosić langosze – normalne czyli czosn-
kowe dla większości ekipy oraz specjalne bez
czosnku dla Żaby i Joli. Posiliwszy się mogliśmy
ruszyć dalej. Droga bezlitośnie wznosiła się co-
raz wyżej nie dając żadnych szans na odpoczy-
nek. Co 1 km na asfalcie namalowane były napi-
sy pokazujące jak daleko mamy do celu. Nasz
peleton rozciągnął się dość znacznie – liderem
był oczywiście Waldek, który po dotarciu do po-
łożonego poniżej szczytu schroniska wyskoczył
jeszcze jakby nigdy nic na sam szczyt pooglądać
widoki i przed dotarciem całej ekipy zdążył zje-
chać z powrotem.

Po napojeniu wszyscy wjechaliśmy na ko-
pułę szczytową z dookolnym widokiem. Wyżej
póki co już się nie dało, więc nastąpił zjazd czer-
wonym szlakiem turystycznym przez Čupec, w
kierunku Myjawy. Ponieważ jednak nasza pętla
musiała się zamknąć w Starej Turze, więc przed
skrzyżowaniem z żółtym szlakiem  skręciliśmy
w asfaltową drogę w lewo i mijając w dużym
tempie niewielkie przysiółki pognaliśmy w dół
do dol. Potoku Trstie. Ponieważ wycieczkę za-
kończyliśmy dość wcześnie padła propozycja
aby w drodze powrotnej obejrzeć zamek
Čachtice. I było warto, bo zarówno okolice za-
mku jak i oświetlone popołudniowym słońcem
ruiny prezentowały się bardzo malowniczo.

Ostatniego dnia – tuż przed wyjazdem prze-
mieściliśmy się w Góry Strażowskie, do Mojtina
i wykonaliśmy dość krótką – 33 km wycieczkę
okrężną wokół Ostrej Malenicy.

Redakcja

fot. Jola Wolińska

PRZYPOMINAMY :
Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł,

dla studentów do lat 26 – 100 zł.
Zaliczkę w kwocie 70 zł należy

wpłacić do dnia 15.07.2007 na konto
OU PTTK, ul: Strzody 8, 44-100 Gliwi-
ce ING Bank Śląski S.A. Nr konta:
29 1050 1285 1000 0002 0211 3890
z dopiskiem „XL Lecie”.

Pozostałą kwotę należy wpłacić do
dnia 15.09.2007.
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HARNASIE NA WAKACJACH  -  cz. 1
Tusia: Tydzień na Mazurach minął na Dzidziusiowisku – jak nazwała ten wyjazd koleżanka

Bogny. Dzidziusie zaiste dopisały – najmłodszą uczestniczką była Celinka (6 m-cy), 2 raczkujące
chłopaki (nasz Jasiek i 10-miesięczny Staś), 2-letni Jacuś, a ze starszaków – Gosia naszej psiapsiołki
Wiewióry, no i Tymek oraz Olga Paskudy i Darka. Pogoda była wymarzona – słońce non-stop, ożyw-
czy wietrzyk od wody łagodził skwar. Plażowaliśmy trochę nad Bełdanami i Jeziorem Nidzkim, część
maluchów po raz pierwszy zakosztowała kąpieli w wielkiej wodzie (czyt.: większej niż wanienka).

Zaliczyliśmy rejs żaglowcem „Smuga Cienia”. Dla dzieciaków – i dorosłych też – atrakcją była
wizyta w Popielnie – widok konia nawet u tak małego turysty jak Jaś wywołał ekstazę, jakiej jeszcze
nie widziałam! Połączyliśmy te atrakcje z wizytą w Iznocie – Galindia jest miejscem niezwykłym,
utrzymanym w klimacie pradawnych, pogańskich mieszkańców Krainy Tysiąca Jezior.

W ramach zajęć w podgrupach zrobiłyśmy sobie z Kokosią, pieszą wycieczkę do Piasków i po
lasach, maluchy pojadły jagód prosto z krzaka, w tym samym czasie Wiewióry i Paskudy wybrały się
na spływ kajakowy, a Bogna z Anią pojechały uprawiać krajoznawstwo w Mikołajkach. Byliśmy też
na koncercie szant w Rucianem. No i – nie sposób pominąć milczeniem rozkoszy podniebienia –
jedzonko u Ewy było po prostu wyśmienite!

(Ponadto Żyrafy przeszły z namiotem Beskid Sądecki, a Tusia z Jasiem przez tydzień sprawo-
wali obsługę w chatce.)

hhh

Bogna: Przyznam, że wyjazd był nadspodziewanie udany... nie sądziłam, że z bobasami w jed-
nym miejscu, przez tydzień nie zajrzę nawet do zabranej książki... Bobasy każdego wieczora padały
wymęczone, my podobnie. „Turystyka wózkowa” ma swoje uroki, no i można się zmęczyć.

Do krajoznawstwa doliczyć jeszcze trzeba Pisz, Leśniczówkę Pranie z muzeum Gałczyńskiego,
Jezioro Śniardwy. No i nie można pominąć hazardowego wręcz grania w scrable o każdej porze dnia
i nocy.

hhh

Jelon: Wyjazd (obóz w Gorganach) udał się nadspodziewanie. W sumie było 5 uczestników z
czego tylko trójka (w tym młoda Sianosówna) aktywnie chodziła po górach. Dwójka panów na
pierwszej wycieczce obtarła sobie nogi tak, że potem wybrali się tylko raz (mieli wojskowe buty).

No i kolejno „padły” :
• niedziela – Grofa i staw Grofecki oraz powrót ok. 10 km drogą,
• poniedziałek – Wysoka i Ihrowiec, wyjście rano we mgle, potem piękne widoki, mgła podchodząca

z jednej strony pod grań,
• wtorek – Sywula (bardzo ładną, nieznakowaną trasą - trawersem Sywuli), Łopuszna, Borewka,
• środa – w deszczu i burzy podejście na ładną polankę pod pierwszy wierzchołek Arszycy i zejście

na północ, trochę zwiedzania (rezydencja metropolity Szeptyckiego),
• czwartek – Pietros, Wierch Koretwina i Popadia, zejście tą samą trasą, bajeczna widoczność,
• piątek – wycieczka na maliny w okolicach Osmołody, potem pluskanie w rzece, upał słońce.
• sobota – przejazd do Lwowa, zwiedzanie centrum (w tym 5 kościołów oraz cerkwi, dodatkowo

sobór św. Jura) potem, pod wieczór – Wysoki Zamek, dobry obiad i mołdawskie wino.
• niedziela – cmentarz Łyczakowski oraz skansen (ekspresowo w 2 godz.), powrót z przygodami.

Z „nowych” dla mnie szczytów była tylko Popadia (oraz Ihrowiec i trabanty Sywuli) – za to
widok z niej – zachwycający. Widać było m.in. Czarnohorę, Kostrzycę, Popa Iwana Marmaroskiego,
a z drugiej strony – Pikuj.

Bardzo się cieszyłam, że wreszcie udało mi się dotrzeć do skansenu we Lwowie. Zaiste wart jest
zwiedzenia. Uczestnicy bardzo fajni i wszystkim zainteresowani.

Jelon c.d.: Wróciłyśmy razem z Jolą W. wczoraj po 26 godz. prawie nieprzerwanej podróży (6
km pieszo i 11 środków lokomocji) z Padisz. Rewelacyjny rejon krasowy. Wcześniej byliśmy w skła-
dzie – Ania Juzia, Jola W., Maciek Zygmański, ja i trzech zaproszonych przez nas panów (znanych
nam z różnych wcześniejszych wyjazdów) w Karpatach Marmaroskich. Weszliśmy całą grupą na
Farkaula (część również na Michajłek), potem na Pietros Budyjowski (wycieczka twała 28 godz. bez
przerwy, dużo by opowiadać), potem na Torojagę. Część grupy  była również na Pietrosie Rodniań-
skim.

hhh

Przemek Pado³: Wreszcie byłem w Rumunii. Z Olą i Mateuszem spędziliśmy w samych
górach pięć dni. Trzy dni w Rodniańskich (Pietros i kawałek głównego grzbietu z Borszy) i w Mar-
maroskich (masyw Farcaula z Ruskiej Polany). I jeszcze w drodze powrotnej kupno Tokaju prosto z
piwniczki w Tokaju :-) i przejście dol. Zadielską.

hhh

Lex: Dla nas wakacje zaczęły się pod koniec maja, a skończyły miesiąc później. Cały ten czas
przejeździliśmy krajoznawczo po gorącym Egipcie. Z wyczynów górskich, poza paroma pustynnymi
wydmami, udało nam się wleźć na górę Synaj (zwaną czasem Górą Mojżesza – tam gdzie Pan Bucek
miał dać rzeczonemu przykazań 10). Poza tym Egipt jest taki sobie, naprawdę fajnie jest na Synaju, a
najfaniej pod okalającymi go wodami.

hhh

Kajetan: W pierwszych dniach lipca zebrałem grupę dwuosobową (tzn. ja i koleżanka małżon-
ka) i wyruszyliśmy kolejowym szlakiem (chwilami przeobrażając się ze szczurów lądowych w wilki

PO WAKACJACH
Czas leci nieubłaganie i kolejne wakacje za

nami. W bieżącym numerze możecie przeczytać
– jak zwykle po wakacjach – skrótowe notatki o
Waszych wyjazdach, zredagowane na podsta-
wie relacji z listy dyskusyjnej. Redakcja czeka
teraz na obszerniejsze artykuły powyjazdowe.

Akcja Lato nie była w tym roku imponująca
– poszło mniej obozów niż zazwyczaj. Koło
wzbogaciło za to swą wakacyjną ofertę o bazę
namiotową na Przysłopie Potóckim, zwaną
przez niektórych Bazą im. Piecza – głównego
pomysłodawcy, organizatora i szefa tego nowe-
go obiektu. Przez bazę przewinęło się ok 100 tu-
rystów. Jeśli inicjatywa będzie kontynuowana w
następnych latach, a są takie plany, to frekwen-
cja może być lepsza zważywszy na to, iż w tym
roku zabrakło czasu na informację i reklamę.

Ponadto trwają przygotowania do 40-lecia
Koła. Na razie zaliczkę wpłaciło ok. 100 osób,
co nie jest liczbą zadowalającą organizatorów.
Być może błędem była rezygnacja z listownych
zawiadomień – zwłaszcza dla starszych pokoleń
ta forma przekazu informacji ma nadal podsta-
wowe znaczenie, a zarazem świadczy o poważ-
nym potraktowaniu imprezy i jej potencjalnych
uczestników. Tym niemniej wielu z nas też nie
zawsze podchodzi do takich imprez jak Jubile-
usz Koła odpowiednio poważnie i odkłada decy-
zję o wpłacie wpisowego na ostatni moment, bez
wyraźnego powodu. Dla organizatorów stanowi
to natomiast poważne utrudnienie działań.

W związku z Leciem trwają też prace nad
jubileuszowym wydawnictwem zawierającym
historię ostatniej dekady oraz artykuły wspo-
mnieniowe. Na ukończeniu jest też nowe wyda-
nie śpiewnika kołowego, kalendarz na 2008 rok
ze zdjęciami autorstwa Harnasi oraz płytka
DVD zawierająca różne historyczne materiały
multimedialne. Materiały do tego ostatniego wy-
dawnictwa możecie jeszcze dostarczać np. do
rąk Redakcji MM.

Wszystkie te wydawnictwa otrzymacie na
40-leciu, na Hali Miziowej, 20 paździednika
2007 roku. Termin wpłaty zaliczki dawno już
wprawdzie minął, ale nadal można wpłacić
pełną kwotę i wziąć udział w tym niepowtarzal-
nym wydarzeniu w życiu Koła.

Redakcja
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morskie) do Norwegii. Zwiedzaliśmy miasta: Stavanger, Bodo (to tuż za kołem polarnym), Trondhe-
im, Alesund, Bergen, Oslo, Fredrikstad, Kongsberg, no i parę wiosek. Pooglądaliśmy fjordy (szcze-
gólnie atrakcyjne płynięcie promem przez Geirangerfjord). Odbyliśmy jedną wycieczkę o charakterze
górskim: na słynny punkt widokowy Preikestolen; widoki były ciekawe, sięgające ok. 30 m, za to
kąpiel pod natryskiem z chmur zastąpiła płatne natryski na kempingu. Ogólnie było fajnie. Nawet
dwa razy wykąpałem się w otwartych zbiornikach wodnych: raz w morzu (za kołem polarnym, bo
tam było najcieplej!) i raz w jeziorze.

hhh

Pieczu: U mnie w tym roku wakacje poza wakacjami, początek czerwca spędziłem w Szkocji –
rejon Ben Nevis, a później Cairngorms. Zwiedzanie: Glasgow, Fort William, Aviemore, Inverness,
Edinburgh. Potem praca przy organizacji bazy namiotowej, początek lipca rowerowo-kajakowy po
Pojezierzu Brodnickim. A w najbliższy weekend śpiewanki w Muszynie, później impreza na bazie i
wrześniowe praktyki w Gliwicach, przerwane tylko wylotem do Wenecji na koniec tygodnia.

hhh

Tomek Dyga³a: My większą część wakacji (2 tygodnie) spędziliśmy w Czechach, w Górach
Stołowych. Mieszkaliśmy w Teplicach nad Metuji. Robiliśmy wycieczki z dziećmi po skalnych mia-
stach, Broumovskich Stenach i oczywiście naszych Górach Stołowych z obowiązkowym wejściem
na Szczeliniec Wielki i w Błędne Skały. Dzieci były zachwycone.

Z innych atrakcji dziecięcych podkreślić należy Szlak Ginących Zawodów w Czermnej (niemal
na wprost kaplicy czaszek) gdzie jest mini skansen, mini zoo i możliwość samodzielnego wyrabiania
naczyń z gliny (za opłatą oczywicie). W okolicy zwiedzaliśmy Broumov, Nachod, Police nad Metuji.
W szeroko rozumianej okolicy odwiedziliśmy ZOO Safari w Dvorze Kralove, klasztor w Kuksie i
bunkry w Dobroszowie, będące fragmentem czeskiej linii Maginota. Byliśmy także w Pradze.

Druga część wakacji (tydzień), to pobyt nad morzem w Sztutowie – w wielkiej piaskownicy i
basenie. Przy okazji udało się trochę obejrzeć zarówno w 3-City jak i na Żuławach, a w drodze po-
wrotnej na Ziemi Chełmińskiej.

hhh

Nowy: Ja zacząłem wakacje, jak wiecie od poprowadzenia obozu kursowego na trasie: Ch.
Ostry – Pietraszonka – Pieczowa baza – Soblówka – Górowa – Głuchaczki – Podwilk – Lachowice.
Liczba osób – przeciętnie 15. Pogoda nas nie rozpieszczała.

W sierpniu byłem z Cieszynką w Chinach.
hhh

Jacek Ginter: My spędziliśmy tydzień (początek sierpnia) w towarzystwie Żab w Alpach Kar-
nickich, na pograniczu Austrii i Włoch. Bazę mieliśmy na kameralnym kampingu w małej miejsco-
wości Maria Lugau i stamtąd robiliśmy wypady. Wyjazd był o tyle nowatorski, że wzięliśmy zarówno
sprzęt do turystyki pieszej, szpej na ferraty jak i rowery i na przemian robiliśmy wycieczki rowerowe
i piesze, w tym jedną ferratkę na Monte Peralba.

Jak to stwierdziła Żaba:  „genialne rozwiązanie dla starszych organizmów” – co od razu odnie-
śliśmy do faktu, że codziennie robiliśmy co najmniej 1000 m podjazdu, lub ok. 1700 m podejścia.
Żaby zdobyły też najwyższy szczyt rejonu Hohe Warte (2780). Pogoda na początku trochę deszczo-
wa, potem była bardzo dobra – pod koniec totalna lampa. Żaby zostały parę dni dłużej.

W pierwszej połowie września zwiedzaliśmy rodzinnie Czeską Szwajcarię i Kokořinsko – rejony
mało znane w naszym środowisku, a bardzo ciekawe – skalne miasta, kaniony rzek, zamki, sieć
szlaków rowerowych, oryginalna architektura ludowa. Niestety pogoda nie dopisała i program (zwła-
szcza rowerowy) realizowaliśmy na pół gwizdka. Pewnie kiedyś tam wrócimy.

hhh

¯aba: W niedzielę po Waszym wyjeździe przenieśliśmy się na malutkie pole biwakowe w Lie-
fling pod Dellach. Po południu mały rekonesans rowerowy po okolicy. W poniedziałek – lampa i
wyjście na Reisekofel (2371) – najwyższy szczyt Alp Gailtalskich.

We wtorek wycieczka rowerowa w Karnickie – do Zollnerhutte (1800). Koło 17tej, 5 minut po
powrocie na kamping – burza i załamanie pogody. W środę wracamy do Gliwic. Potem parę dni na
Roli, przeczekujemy tam deszcze.

Na koniec spływ Liswartą i fragmentem Warty. Trzy dni – 65 km, odcinek od Zawad do Krzeszo-
wa. Piękna pogoda,  piaszczysta i ładna rzeka. Woda w zasadzie czysta, za wyjątkiem paru kilome-
trów za Działoszynem. Biwaki na dziko, na rzece dosyć pusto. Zimorodki i bobry – jawne i bezczelne.

hhh

Radeck: Moje wakacje to:
• rajd kolarski „Opolszczyzna” w czerwcu – 5 osób
• Bieszczady z Holendrami w czerwcu – 12 osób
• obóz kolarski od Leszna po Piotrków Trybunalski w lipcu – 7 osób
• spływ Dobrzycą – 19 osób
• obóz w Beskidzie Niskim (PL + SK) – 3 osoby
... czyli rowery, kajaki, góry... jak zawsze – sympatyczne towarzystwo, ciekawe miejsca, pogoda...
możliwa. Czuję się spełniony.

hhh

Kolczasta: A nasza rodzinka z Gomolami i znaną niektórym Anettą i jej rodziną spędziła waka-
cje w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie. Byliśmy tam po raz drugi. Dzieciory wraz z rodzicami
jeździły na rowerach w fotelikach albo samodzielnie, a ja z malutką Melcią i córką Anetty odwiedza-
łyśmy samochodem okoliczne atrakcje lub wypoczywałyśmy. W sumie było 6 osób dorosłych, czwo-
ro dzieci i dwa niemowlęta.

4 Rada Koła przyjęła zmiany w składzie Rady
Chatki. Obecny skład to: Maciej Siudut – prze-
wodniczący, Maciej Antonik – członek Rady
Koła ds. Chatki, Agnieszka Mikulak-Szczodra
(Jagoda), Marcin Janik, Radosław Truś.
Kandydatem na członka Rady Chatki jest kol.
Arek Mroczek (kursant, pH).
4 1.09 w Rudach Raciborskich niejaki Artur
„Łysy” Olchawa powiedział sakramentalne
„Tak” niejakiej Magdzie „Affie” Affanasowicz,
czego świadkami było wielu Harnasi – część z
nich utworzyła przed kościołem szpaler z nart
tourowych.
4 2.09 przyszedł na świat Michał Knap syn Ja-
rosława i Jadwigi 3500g i 56 cm.
4 8-9.09 ChatWeekRem – wymiana podłogi
w salonie i przebudowa kominka. Podczas prac
odkryto ... piwnicę zapewne jeszcze z dawnej
chaty. Ponieważ nie można było na niej oprzeć
legarów nowej podłogi została zasypana z powo-
du bezpieczeństwa.
Udział w pracach wzięli: MSiudut, Radeck, Ja-
goda, Krasnal, Smok, Lech Smoczy, Biesiadnik,
Wilu, Krzyś Cichy, Adaś Mazgaj, a w niedzielę
także Pieczu i Lucy.
4 15-16.09 Kontynuacja ChatWeekRem'u
związana z wymianą podłogi i kominka. Udział
wzięło 9 osób: Maciej Siudut, Jagoda Szczodra,
Andrzej Wilk (Wilu), Rysiek Antonik, Radek
Truś, Irek Sinkiewicz, Adam Mazgaj, Gosia i
Agnieszka Franke.
Wykonano wszystkie stopy pod legary podłogo-
we, naprawiano spróchniałą podstawę ściany
sień-salon, ale też konsumowano kolejne dzieła
gastronomii artystycznej Jagody – m.in. gołąbki,
pierogi ruskie, bezy i słynne jagodowe pączki....
Kontynuacja prac w następny weekend.

k 22-23.09 XXX lecie wyprawy SKPG Har-
nasie do Afganistanu, w Hindukusz. Spotkanie
uczestników wyprawy z 1977 roku odbędzie się
w Zawoji  – Wiewióry. Udział potwierdzili
wszyscy uczestnicy wyprawy.
k 29-30.09  39 ERG w schronisku na Śnie-
żniku. Tematem przewodnim rajdu jest świat
orientalny.
Wpisowe wynosi 27 zł i obejmuje opiekę prze-
wodnicką, nocleg, posiłek i wieczorną zabawę.
Organizacja – Natalia Woźny: email: nata-
lia.wozny@gmail.com.
k 29-30.09  Wrzosowisko w Kędzierzynie-
Koźlu.
k 6-7.10 Złota Jesień z Harnasiem – Rajd z
metą na Pietraszonce. W tym roku Rajd połączo-
ny jest z Łasunaliami organizowanymi przez
AKT „Watra”. Trasy prowadzą Ania Mataczyń-
ska, Łukasz Płaczek i Marta Socha, Grzegorz
Pasieka. Koszt imprezy 15 zł.
Na mecie na uczestników Rajdu czeka gorący
posiłek i główna atrakcja wieczoru: ŁASUNA-
LIA  oraz KONKURS KABARETOWY.
Organizator: Michał „Bażant” Tomczak e-mail:
bazant@kolar.pl
k 13-14.10 Rajd Studenci Górom z metą
prawdopodobnie na Rycerzowej. Organizuje
Natalia Woźny.
k 20-21.10 40 lecie SKPG „Harnasie” w
schronisku na Hali Miziowej.
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MOJE PIERWSZE LECIE
Tego roku październikowa złota jesień po-

zostawiała wiele do życzenia, ale mimo to wszy-
stkie weekendy spędziłam w górach, w tym je-
den już od dawna zaplanowany. Po spontanicz-
nym wypadzie na Małego Rozsutca i rajdzie Stu-
denci Górom przyszedł czas na czterdziestolecie
naszego Koła – SKPG „Harnasie”. Na uczelni
sporo roboty, po zajęciach mnóstwo obowiąz-
ków, w domu mówią: „zostaw nam chociaż
swoje zdjęcie, byśmy wiedzieli jak wyglądasz”.
Ale mimo zmęczenia i ciągłego niewyspania nie
ma mowy o tym, by odpuścić TAKĄ imprezę!

Piątek po południu – wystarcza mi pół go-
dziny na spakowanie plecaka i wyjście na auto-
bus do Katowic. Stamtąd niebieski samochodzik
z rozradowaną zawartością czyt. Nowym, Jolą,
Kurą, Staszkiem i mną rusza w stronę Sopotni
Wielkiej. Jesteśmy na miejscu ok. godz. 22 – jest
rześko i białawo. Mimo naszych namów Kura
nie wkłada stuptutów. Nie chce wierzyć, że za
chwilkę będzie szedł po kostki w śniegu. Nowy
wybiera malowniczą „ŚCIEŻKĘ REKREA-
CYJNĄ Sopotnia Wielka – Hala Jodłowcowa”.
Prowadzą nas małe zielone ciapki na drzewach.
Im dalej tym coraz bardziej stromo, coraz więcej
chaszczy i wciąż pod górę, a my zastanawiamy
się jaką definicję słowa „rekreacyjna” przyjął
ten, kto określił tę trasę takim mianem. Po wyj-
ściu na zasnutą mgłą halę i zrobieniu z bliżej nie-
wyjaśnionych przyczyn kółeczka o godz. 1 w
nocy docieramy do bacówy na Hali Górowej.
Tam witają nas: Przemek, Ovca, Herman, Kra-
snal, Natalia, Pieczu i … pusty kociołek po pul-

pie. Na rozgrzanie oczywi-
ście grzaniec i do śpiworków.

Sobota rano. Jakie rano?
Okiennice zabite, więc nie
chcemy wierzyć zegarkom,
że już dziewiąta. Po śniada-
niu i ogarnięciu bacówy
pierwsze tej zimy, tzn. jesieni
zjazdy na sankach. Zabawa
pierwsza klasa, ale koniec
tego dobrego, czas podreptać
znów pod górkę. Po drodze
na Halę Miziową spotykamy
ekipę Mroczków z JMK. Po
dwunastej przybywamy z od-
sieczą zapracowanej Natalii i
w składzie: RyśAnka, Mro-
ku, Przemek, Staszek i ja
przejmujemy recepcję. To
świetny sposób by osobiście
poznać wszystkich Harnasi,
którzy postanowili dotrzeć na
Miziową. Dalszy plan dnia
wygląda następująco: je-
dzonko, atrakcje (wyjście na
Pilsko), jedzonko, atrakcje
(integracja przy smalczyku),
jedzonko, atrakcje (część ar-
tystyczna), jedzonko, atrak-
cje (Słodki Całus od Buby),
jedzonko, mnóstwo atrakcji
(ze względu na porę!), a
przez ten cały czas serdeczne
i jakże radosne pogaduchy.

Aż w serduchu ciepło się robi, gdy patrzę na
tych szczęśliwych, z kolejnego spotkania ludzi w
większości znanych mi tylko z opowieści. Wspo-
minają dawne dzieje, aktualizują bieżące informa-
cje i rozrabiają jak to na Harnasi przystało.

Silna brygada młodych pH i 1/2pH wcale się
nie nudzi – to hazard przy kawiarnianym stole, to
harce w pokojach. Oj, jak dobrze mieć rówieśni-
ków o podobnych upodobaniach.

Oczy się kleją, ale tak szkoda iść spać. Przecież
gra Żaba, Jacek, śpiewa Paskuda, Jola, Basia, Ma-
ciej. Jest tak klimatycznie, zostaję na jeszcze jedną
i jeszcze jedną piosenkę.

Na koniec jeszcze raz przyglądam się tym twa-
rzom… Choć wszyscy jesteśmy tak różni, to jedno
mamy wspólne – ten błysk w oku, który mówi: „w
górach jest wszystko co kocham!”.

Tej nocy w schronisku na Hali Miziowej czas,
rzekłabym, osiągnął granicę chaosu. Tak, to tu
czas jednocześnie się zatrzymał (wystawa Macie-
ja), cofnął (dla każdego o inną liczbę lat), ale i pę-
dzi jak szalony (wystarczy spojrzeć na zegarek).

To moje pierwsze lecie –
czterdziestolecie, które wypa-
dło dokładnie w rok po egzami-
nie praktycznym, to kolejny
niepodważalny argument na to,
jak cudownie być Harnasiem,
należeć do jedynej w swoim rodzaju społeczności ludzi wiecznie młodych, szczę-
śliwych z nigdy nie gasnącym błyskiem w oku!

Grażyna „Grażka” Tkocz
zdjęcia : 1, 2 – Grażka, 3,4,5 – Żyraf

Od Redakcji: Nieco mniej osobista, a bardziej dokumentalna relacja z Lecia
i przygotowań do niego ukaże się w następnym numerze MM.

(2) Pierwsza siódemka: Kajetan Kowalski, Andrzej Mokrosz,
Mirek Barański, Zyga Ryś, Antek John, Marek Turlej, Basia

Kosarewicz.

(3) Trzech Janów: Jan Pawłowicz – szef 40-le-
cia, Jan Kowalik i Jan Jakub Kostempski.

(5) Jeden z wielu posiłków.

(4) Najmłodszy i najstarszy numer blachy: Je-
rzy Jasiczek (blacha nr 4) i Staszek Wierzchow-
ski (blacha nr 348).

(1) Grupa na Pilsku

mailto:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BY£O
4 22-23.09 Spotkane z okazji 30-lecia wypra-
wy SKPG Harnasie w Hindukusz u Wiewióra.
4 25.09 Zebranie wyjazdowe w Palowicach k.
Żor zorganizowane przez Helę Suchodolską
upłynęło na rozmowach przy ognisku. Udało się
bez strat w pojazdach i ludziach przetrwać gwał-
towne porywy wiatru, którym towarzyszyło ist-
ne bombardowanie żołędziami z rosnących
wokół starych dębów.
4 29-30.09  39 ERG w schronisku na Śnie-
żniku. Tematem przewodnim rajdu był świat
orientalny. Frekwencja niestety była bardzo ni-
ska – zaledwie 9 uczestników.
4 6-7.10 Złota Jesień z Harnasiem – Rajd z
metą na Pietraszonce połączony z Watrowskimi
Łasunaliami. Na trasach zanotowano ok. 40
uczestników, w chatce było  ok. 90 osób.
4 13-14.10 odbył się rajd Studenci Górom z
metą na Rycerzowej. Z planowanych trzech tras
poszła tylko trasa Grażki z Ujsoł przez Muńcuł
w liczbie 19 uczestników. Na mecie ciepłe je-
dzonko przygotowane przez obsługę schroni-
ska, a wieczorem slajdy z obozu w Bieszczadach
Wschodnich wrzesień 2006 (Grażka) oraz z Alp
2007 (Maestro i Ines). W niedzielę –zejście w
doliny.
4 13-14.10 Pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego. Czwórka kursantów, która zdecydo-
wała się podejść zakończyła starcie z przeważa-
jącymi siłami Komisji sukcesem. Mamy zatem 4
półprzewodników: Asię Śliwę, Marysię Hole-
ksę, Anię Wolińską i Piotra „Metzgera” Latuska.
Komisję stanowili: Nowy (przewodniczący),
Żaba, Radek, Jacek Ginter, Przemek Padoł. Po
piątkowym, wieczornym zwiedzaniu Bielska
Białej i noclegu w leśniczówce w Lipniku zali-
czyliśmy „busówkę” do Makowa, podjechali-
śmy do Białki i w dwóch grupach poszliśmy
przez Jawor i Obłak oraz Naroże na Rolę Sta-
szkową. W niedzielę nastąpiło zejście do Sidzi-
ny, a wyniki zostały ogłoszone na stacji w Jorda-
nowie.
4 20-21.10 40 lecie SKPG „Harnasie” w
schronisku na Hali Miziowej zgromadziło 119
osób.
4 23.10 Odbył się pierwszy organizacyjno -
historyczny wykład nowego kursu prowadzone-
go przez Ryśka „Nowego” Antonika i Sylwka
„Krasnala” Mateję. Na wykład przybyło ok. 20
kursantów i wielu Harnasi. Prócz spraw organi-
zacyjnych kursanci obejrzeli slajdy prezentujące
Koło oraz wysłuchali paru zdań na temat naszej
historii. Radek poprowadził też wykład na temat
gór świata.
W tym roku wykłady odbywać się będą we wtor-
ki w Sali Forum Samorządu Studenckiego Poli-
techniki Śląskiej, ul Strzody 10/7.
4 27-28.10 W chatce pod Solniskiem odbyło
się „Judkowisko” czyli Wielkie Śpiewanie z
udziałem członków byłego zespołu Elekt m.in.
Agaty Judki i Marty „Żaby” Kubiczek oraz wie-
lu grających i śpiewających Harnasi i sympaty-
ków zespołu.

TO BÊDZIE
k 6.11 WALNE ZEBRANIE – tym razem w
terminie wcześniejszym niż zwykle ze względu
na wyjazd obecnego prezesa za granicę.

CHAT-WEEK-REM 2007
Swego czasu jedna z Harnasic zapytała mnie, kiedy w Chatce BĘDĄ ZROBIONE nowe toalety.

Odpowiedziałem zgodnie z prawdą: gdy ZROBIMY. Bo tak właśnie w znacznej części wygląda two-
rzenie nowego lub generalne remontowanie starego w Chatce. Owszem, niektóre z prac robi ktoś
inny, w ciągu ostatnich sześciu lat kilkakrotnie korzystaliśmy z sił obcych. Wymianę dachu robiła
trójka dekarzy, wykopy pod system odwodnienia poczynił małą koparką wynajęty pan operator,
łazienkę kafelkowali zawodowi kafelkarze, piec i  niewielką instalację grzewczą budował wraz z
hydraulikiem dekarz ze Stryszawy, wreszcie prace przy uzupełnianiu i wymianie starego „omszenia”
ścian realizował fachowiec spod Sidziny. Całą resztę prac ZROBILIŚMY my – liczny zespół amato-
rów, niekiedy po raz pierwszy posługujacych się kielnią czy heblem. A Chatka jaka jest – widzi każdy,
szczególnie każdy dawny jej bywalec.

Latem 2007 w Chatce działał wspomniany pan obtykacz. Mówił niewiele, pracował po 10 - 12
godzin dziennie. Współpracujące z nim osoby usuwały ze ścian stary mech, a on obtykał, obtykał,
obtykał... Warto zaznaczyć, że pana obtykacza żywiła wymyślnie i nietuzinkowo Jagoda - od niedaw-
na członek Rady Chatki. Dla charakterystyki jej dokonań kulinarnych wystarczy, gdy zdradzę, że
Andrzej „Wilu” jadąc w lipcu w Tatry wpadł do Chatki na 2 godziny. Pozostał 2 tygodnie... Tak to
Jagoda tworzyła mocną ekipę wspomagającą fachowca.

Letni REMONT-WEEK nie trwał tydzień, zaczęliśmy od remontowego weekendu, nie wiedząc,
co będzie dalej. Na świecie od kilku dni srożyła się niepogoda, uporczywy deszcz zalewał świat, rosło
zagrożenie powodzią i związane z tym niebezpieczeństwo zamknięcia dróg i mostów. Powiat Suski
wymieniano w mediach na pierwszym miejscu. Stryszawka-Lachówka ryczała w centrum miastecz-
ka, Skawa właśnie tworzyła nielegalne jezioro zaporowe w Świnnej Porębie (zapory oficjalnie jeszcze
nie otwarto). W piątkowy wieczór 7 września z niejakimi obawami pokonaliśmy śliską powierzchnię
Mostu Franciszka. Kapałów Potok przypominał kipiel, polne drogi nad Lachowicami zamieniły się w
strumienie. Nie odważyliśmy się iść chatkowym szlakiem, obchodząc narowiste potoczki osią grzbie-
tu. Brnęliśmy do góry rozważając, czy inni przyjadą, czy też we czworo będziemy zaczynać Wielkie
Roboty Salonowe. Na szczęście to my nieśliśmy w plecakach sporo produktów spożywczych i Jago-
da też była z nami...

Do Chatki po naszej grupce (Jagoda, Sylwek „Krasnal”, Adrian „Biesio”, niżej podpisany) dotarł
jednak nieustraszony kierowca Radek, dwaj młodzi jego obozanci: brat Grzesia „GC310” – Krzyś i
Adaś M. oraz wspomniany „Wilu”. Nieco później pojawiła się Iza „Smok” z Lechem. Ci ostatni
próbowali dotrzeć aż na Górne Składy, lecz strumień-droga, którym właśnie jechali pozbawił ich rury
wydechowej. Pozostawili amfibię-uno obok małego tartaku i wraz z wytrwałym Pawełkiem myknęli
pieszo na górę.

Zespół na razie nieliczny, dojrzewał wewnętrznie. Przy wieczornej herbatce omawialiśmy ju-
trzejsze wyzwania, by już po chwili, spontanicznie rozpocząć owe „jutro”. Brechy, obcęgi i młotki
poszły w ruch, pierwsza oderwana deska salonowej podłogi ukazała straszne to, co było pod spodem.
Podłubaliśmy ze dwie godzinki, pogadaliśmy nieco, określiliśmy godzinę, przed którą nie wolno
wstawać...

Sobotni poranek był... bezdeszczowy, tylko gdzieś z doliny docierał ryk Kapałowego Potoku. Po
śniadaniu usunęliśmy z Salonu meble i inne przedmioty, ćwicząc przy okazji wyobraźnię prze-
strzenną. Bo stoły bardzo opornie pokonują wszelkie otwory drzwiowe, w dodatku nie mieszczą się
w tych miejscach, w których mogłyby stać, nikomu nie przeszkadzając. Ostatecznie jeden wylądował
w ganku, drugi pięknie wypełnił kuchnię. Potem prace same się podzieliły. Wyniesiono z szopy drew-
no przeznaczone na konstrukcję wsporczą podłogi, umieszczając je na murku-składziku. Jego miej-
sce zajęły nowe deski podłogowe, od roku leżące w Salonie. Na podwórku stopniowo lądowały ele-
menty demontowanej starej podłogi, rosła sterta opału... A w Salonie odsłaniały się zwały brudu
zmieszanego ze starym materiałem uszczelniającym, tu i ówdzie połyskiwały resztki ozdób z ostat-
nich zabaw sylwestrowo-noworocznych. Niekiedy znajdowaliśmy zabytkowe monety z orłem bez
korony, pionki z gier planszowych, spinacze, agrafki, pinezki...  Ujrzeliśmy wreszcie zakryte dotych-
czas dolne części ścian, a raczej to, co z nich pozostało. Narożnik NW okazał się dość wklęsły, z
płazów sypało się próchno, chociaż te same belki w Niebieskim prezentowały się całkiem dobrze. Pod
nimi leżały inne stare drewna, nieskutecznie rozdzielające przestrzenie podpodłogowe Salonu i Nie-
bieskiego. W ich miejsce należało wymurować solidną ściankę z kamieni i betonu. Oczywiście kole-
dzy zaczęli murować. Wcześniej próbowałem usunąć z narożnika jak najwięcej próchna. Skuteczne
okazało się zastosowanie piły łańcuchowej w roli frezu. Kto nie widział, jak wyglądało w tym czasie
powietrze w Salonie, ten niewiele widział. Ja też podczas tej pracy widziałem niewiele. Za to wyra-
źnie czułem smak i zapach...

Zagłębienie przy północnej ścianie Salonu, zamknięte przed dwoma laty solidnym murem funda-
mentowym, po konserwacji belek i zaizolowaniu papą wypełniła mieszanina gliny i żwiru. Polewali-
śmy to wodą i ubijaliśmy, by stworzyć nośny grunt pod przyszłe fundamenty podłogi. Stare ocieplenie
z mchu i wszelki naturalny brud usuwaliśmy prosto do lasu, nadmiary suchej gliny wędrowały za
Chatkę. Wydawało się, że spokojnie obniżymy i wyrównamy grunt pod Salonem, wykopiemy dołki
pod fundamenty podłogi, oszalujemy, zalejemy betonem. Radek zawzięcie projektował konstrukcję,
uwzględniając wymiary posiadanego materiału, ktoś jeździł taczką, ktoś inny mieszał beton w „Po-
marańczowej Rewolucji”. Rósł wspomniany murek pod ścianą zachodnią. Kopano zagłębienia obok
przewodu kominowego, by poszerzyć jego fundament. Aż tu nagle...

Kamienie sterczące z ziemi przed kominkiem, w odległości metra od zachodniej ściany przeszka-
dzały kopiącym, więc postanowili je wydobyć. Po wyłuskaniu egzemplarza wielkości encyklopedii
ukazała się dziura prowadząca do jakiejś pustej przestrzeni. Katakumby? Ziemianka partyzantów?
Krypta? Schron przeciwatomowy? Zniknęło zmęczenie, wszyscy rzucili się oglądać, zaglądać, ja son-
dowałem długą listwą, Radek fotografował po omacku, wsuwając rękę z aparatem do otworu. Nie
spodziewaliśmy się tego znaleziska, w dokumentacji inwentaryzującej Chatkę przed trzydziestoma
laty nie zaznaczono niczego takiego.  Przy południowej ścianie zauważyliśmy obramowany kamie-



szczenia. Oględziny wykazały konieczność wy-
miany jednej z ościeżnic, jakiegoś zamocowania
wiszących belek ściany. Trudne zadanie. Na ra-
zie osadzono na betonie wielki głaz, na którym
będzie wsparty słup zastępujący ościeżnicę.

Zrobiło się późne popołudnie. Radek z naj-
młodszymi z ekipy musiał już wyjeżdżać, bo
chłopcy mają na jutro odrobić lekcje. Jagoda ser-
wowała smakowite racuchy. Wręczyłem Ada-
siowi i Krzysiowi po cztery talony noclegowe.
Ten sposób nagradzania nie-Harnasi pracują-
cych na rzecz Chatki stosujemy od ubiegłego
roku. Niestety, na wielu spośród nas, Harnasi,
mających prawem kaduka możliwość bezpłatne-
go nocowania – podczas sporadycznych prze-
cież aktów remontowych zbytnio liczyć nie
można.

Potem zszedł do auta Piecz i Lucy, do dru-
giego auta Lech, Iza i brudny, ale nieźle wyba-
wiony, czteroletni Paweł „Smoczek”. Pozostali
kończyli betonowania, myli i chowali narzędzia.
Deszcz oczywiście lał równo, pomagając spłu-
kać bruk przed Niebieskim. Po kolacji, gorącej
kąpieli i uporządkowaniu wszystkiego, przed
2200 opuściliśmy Chatkę. Umawialiśmy się na
„za tydzień”, wszak dopiero DOBRZE ROZPO-
CZĘLIŚMY roboty przy wymianie podłogi.

W pracach uczestniczyło 12 osób: 3 Harnasi
młodszych (Iza „Smok”, Sylwek „Krasnal”, Pie-
czu), 2 Harnasi nieco starszych (Radeck, niżej
podpisany), 1 aktualny kursant (Adrian „Bie-
sio”), 1 rodzina Harnasi (Lech Zmełty), 1 osoba
z RCh, nie-Harnaś (Jagoda), 4 osoby zaprzyja-
źnione (Andrzej „Wilu”, Krzyś Cichy, Adaś Ma-
zgaj, Lucy Sklarczyk). Sprawnie funkcjonował
serwis kuchenno porządkowy, doskonale wypa-
dła część artystyczna CHATWEEKREM-u, tym
razem nie muzyczna, lecz kulinarna...

Maciek Siudut

BLACHOWANI 2007 cz. 2
Grzegorz Pasieka, blacha nr 347
Grzegorz Pasieka jest świeżo upieczonym studentem Automatyki i
Robotyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Poli-
techniki Śląskiej. Ale wcale nie przystaje do stereotypowego stu-
denta tego wydziału. Wyróżnia się uzdolnieniami muzycznymi (na
wyjazdach kursowych miał wierne grono słuchaczek!) czy pla-
stycznymi (koszulki na naszym blachowaniu). Był chyba najak-
tywniejszym uczestnikiem kursu, w czasie którego przybierał roz-
maite ksywki ( Elvis, Tasiemiec, Kefirek...). Jego autorstwa są też
liczne perełki, np. „jestem hardkorowcem dopóki mam pełny
brzuch”.

Staszek Wierzchowski
A oto co Grześ pisze sam o sobie na swojej stronie www:
„Moją pasją jest podróżowanie, a właściwie włóczenie się, bo to
słowo bardziej odpowiada temu co robię. W wieku lat 14 zapadłem
na to wstrętne choróbsko i jak dotychczas nie udało mi się z niego wyleczyć, wręcz przeciwnie – stan
pogarsza się z dnia na dzień. Oprócz włóczęgostwa zajmuję się wieloma różnistymi rzeczami: gram
na gitarze, harmonijkach, śpiewam, żegluję, trenuję aikido, czasem rysuję i maluję, robię zdjęcia...”

niami, zasypany obecnie otwór wentylacyjny. Podziemne fotografie ukazywały kamienne wnętrze
piwniczki z łukowym sklepieniem, pod drzwiami do sieni widać było częściowo zasypany korytarzyk
wejściowy. Oczywiście bardzo chcieliśmy zajrzeć do środka.

Chwila kopania, ostrożne usuwanie kilku dużych płaskich kamieni i dziura w stropie korytarzyka
pozwalała wsunąć głowę. Jeszcze moment i do poszerzonego otworu wpełznął Krzyś. Przez chwilę
szokująco wystawały z ziemi jego nogi, ale i one zniknęły. Następni nurkowali ochoczo, by w pozycji
kucznej zająć jakieś miejsce w podziemnej budowli.

Obejrzeliśmy ściany i strop, zmierzyliśmy długość i szerokość pomieszczenia. Pustka, po której
skakały całe pokolenia chatkowych gości, miała poziome wymiary: 3,65m x 2,55m, wysokość nie
przekraczała 1,5m. Sklepienie w osi N-S wykonane z kamieni wiązanych gliną dzięki półkolistemu
kształtowi trzymało się dość dobrze, chociaż wykazywało wyraźnie deformacje. Od strony SW dawa-
ło się zauważyć wybrzuszenie stropu ku wnętrzu piwniczki. Dno pokrywał wilgotny grunt, zapewne
pierwotny poziom podłogi znajdował się niżej.

Wróciliśmy na powierzchnię. Trzeba było coś zrobić z odkrytym obiektem, tyleż ciekawym, co
nieprzydatnym, a komplikującym nasze zamiary budowlane. Dalsze usuwanie gruntu w Salonie sta-
wało się niemożliwe, gdyż cienka warstwa gliny leżała bezpośrednio na kamiennym stropie naszego
znaleziska. Rozważyliśmy pomysły: zachowania obiektu, wypełnienia go gruntem, wreszcie najdalej
idący – zawalenia stropu. Pustka miała objętość przekraczającą 10 metrów sześciennych, więc wy-
pełnianie bez zburzenia zajęłoby nam całą jesień... Zachowanie budowli oznaczało skomplikowane
konstruowanie podłogi, przy tym niemożliwość obniżenia jej do poziomu podłogi kuchennej. Decy-
zja była prosta.

Rozdłubano otwór wentylacyjny, wyjęto pierwsze klinujące strop kamienie. Poszłoooo... Z mie-
szanymi uczuciami likwidowaliśmy budowlę, która prawdopodobnie pamiętała poprzednią chatę z
1866 roku, a której od kilkudziesięciu lat, może nawet od wybudowania nowej chaty nie używano...
Gdy doszliśmy z rozbiórką na wysokość kominka, pojawił się problem podparcia ściany piwniczki, bo
dalsze wyburzanie mogło zagrażać całości przewodu kominowego znajdującego się zaraz obok. Wy-
murowano solidną plombę-przyporę, korzystając z nadmiaru kamieni. Potem zawalono resztę stropu
i przystąpiono do obniżania poziomu gruntu w Salonie.

Gdzieś późnym popołudniem serwis kuchenny w osobach Jagody i Izy podał ekipie zupę. Ba, ale
jaką zupę! Wszyscy się zajadali, przczuwając, że to tylko preludium. Rzeczywiście, późniejsze drugie
danie przeszło oczekiwania. Pyzy z mięsem, oblane masą duszonych warzyw były wyśmienite..

Wydarzeniem organizacyjnym był przyjazd Waldka „Żabowego” Kubiczka. W innej sytuacji po-
jawienie się przed Chatką samochodu byłoby niemile widziane, teraz jednak Waldkowy samuraj do-
starczył zakupiony dzień wcześniej w bytomskim OBI żeliwny wkład kominkowy. Zabrakło chęt-
nych, którzy wnieśliby to cudo, jak przed rokiem wnieśli „Pomarańczową Rewolucję” czyli chat-
kową betoniarkę. Fakt, kominek waży dwukrotnie więcej i noszenie 145-kilowgo klocka byłoby trud-
ne. Zresztą wyładunek też zaangażował aż czterech spośród nas. Nie muszę dodawać, że wymianie
podłogi miała towarzyszyć totalna przebudowa kominka, bo dotychczasowy ani nie grzał zanadto, ani
nie był piękny... Pod koniec dnia ekipę zasilili Piecz i Lucy, przyjeżdżając prosto z jakiejś eskapady po
północnych Włoszech.

Niespodziewanie nadszedł wieczór. Zamknęłiśmy Salon, wymyliśmy narzędzia. Na dworze
znów lało, było chłodno. Wymęczona ekipa zasiadła w ciepłej kuchni wokół stołu. Kolacja, potem
rewelacyjna szarlotka, herbatki, kawki, pogaduchy. Radek wziął nawet gitarę i trochę pośpiewaliśmy.
Powoli opadały emocje, kolejne osoby wędrowały pod gorący prysznic. Dziwnie łatwo wszyscy udali
się na spoczynek, o północy panowała martwa cisza.

Ranek zaczęliśmy od wytwornego, „Jagodowego” śniadania. Po nim trzeba było wskoczyć w
brudne ciuchy, znowu ustawić i podłączyć betoniarę, rozwinąć szlauch. Jedni zabrali się za porządko-
wanie starych desek podłogowych, inni wytyczali wykopy pod stopy fundamentowe, kopali, zasypy-
wali dół po piwniczce. Podjęto murowanie poszerzeń fundamentu komina, budowę centralnej stopy
mającej podeprzeć podłogę w środku Salonu. Czyszczono szlifierką części ścian, które znajdowały
się dotychczas poniżej podłogi.

Trzeba było zmierzyć się z drugim, tragicznie zniszczonym przez czas SE narożnikiem pomie-

HINDUKUSZ 1977
30 lecie wyprawy

Miałem przyjemność uczestniczyć jako za-
proszony gość (prasa) w imprezie zorganizowa-
nej w Zawoi Wiewióry z okazji wymienionej w
tytule. Prócz gospodarza czyli Jerzego „Wie-
wióra” Pawlikowskiego przybyli prawie wszy-
scy uczestnicy tej historycznej, kołowej wypra-
wy. Z Harnasi (bo wśród uczestników były też
osoby spoza Koła) byli: Asia Mroczkiewicz-Si-
tarz, Krysia Nitzschke, Jasiu Madey, Jan Wajler
(Walerian), Marcin Małkowski (kierownik wy-
prawy), Andrzej Mokrosz, Andrzej Poślednik
(Kubeł), spoza koła – Marek Matlengiewicz, Le-
szek Sojka – lekarz, Michał Bucholz, Andrzej
Drach (Jorguś). W niedzielę wpadł na 2 godz.
Jacek Węglarczyk (Dziadek Jacek). Zabrakło
tylko Andrzeja Drygajły (Aci). Prócz samych
uczestników obecne były osoby towarzyszące –
żony, mężowie, dzieci. Spotkanie zaszczycił też
Prezes Pieczu wraz z trójką kursantów.

Andrzej Mokrosz przygotował płytkę CD ze
skanami zdjęć z wyprawy oraz wszelakimi do-
kumentami jakie się zachowały – na prawdę
kawał historii. Wieczorem oglądaliśmy zdjęcia i
słuchaliśmy komentarzy i wspomnień. A cał-
kiem w nocy Marcin odczytał niezwykle cieka-
we fragmenty dziennika z wyprawy. I trzeba po-
wiedzieć jedno: to, że po 30 latach spotkali się
niemal wszyscy uczestnicy świadczy o – może
to zabrzmi nieco patetycznie – niezwykłej sile
przyjaźni i znajomości zawieranych i utrwala-
nych w górach i dzięki górom.

Redakcja



HARNASIE NA WAKACJACH  –  cz. 2
Basia za Belfegora: obóz prowadzony dla „Wierchów” przez Belfegora też udany. Belfegor

zafundował uczestnikom m.in. chaszczowanie w deszczu przez kosówkę przy zejściu do Ilci. Ale
uczestnicy zadowoleni. Oglądałam wczoraj zdjęcia z ich obozu z okolic Żabiego, Krętej itd. i wyje-
chałabym tam natychmiast  :-)

hhh

Gra¿ka: Dla mnie wakacje zaczęły się obsługą na chatce (jeszcze w czerwcu), a potem mie-
sięczną praktyką, która mijała od weekendu do weekendu. Pierwszy z nich to Beskid Śląsko-Moraw-
ski z qrsem, który właśnie tam rozpoczynał swój letni obóz.

Kolejny – trochę wydłużony – to końcówka obozu, od Babiej do Chatki przez Orawę. A w ponie-
działek Barutka z Kicią i moim bratem Adasiem.

21-22 lipca to Myślenice – Lubomir – Kasinka Mł. – Strzebel – Luboń Wlk. w składzie: ja,
Staszek, Kicia, Harry i para jego znajomych.

Następny weekend to rowery: pt: Hucisko – Chatka; sob: Chatka – Stryszawa – Sucha – Stry-
szów – Zakrzów – Lanckorona – Palcza – Budzów – Sucha – Chatka (zaledwie 87km); niedz Chatka
– Szwabski Dział – Kocońskie Gronie – Ślemień – Gilowice – Rychwałd – Żywiec. Skład : ja, Staszek
i Witek (kursant Basi). Po tych 140km dobrych kilka dni nie potrafiliśmy siedzieć, ale było warto!

Zakończenie praktyk uczciliśmy w deszczowych Gorcach (Jola W., Harry, Stach i ja).
Dłuższy wyjazd to tydzień na Słowacji w Wielkiej i Małej Fatrze.

hhh

Kura: Wakacje spędziliśmy z Bieszczadach i w dolinach słowackich Tatr Wysokich. Skład: żona
Mirosława Barbara, roczna córka Martyna Mirosława, coś w brzuchu Mirosławy Barbary, no i moja
skromna osoba. W Bieszczadach towarzyszyła  nam jeszcze dwójka dzieci siostry mojej żony, więc
na szlakach uchodziłem za wyjątkowego dziecioroba. Nie zaprzeczałem. Ba, czułem się dumny !!!
Pierwszy raz w życiu byłem też w Krywem k. Tworylnego w dolinie Sanu (w odróżnieniu od Krywe-
go k. Cisnej) – piękne miejsce, bajka.

Druga część wakacji to Tatry Wysokie, już bez dzieci szwagierki. Największym wyczynem było
wejście do chaty Teryho na ponadwójce n.p.m. Generalnie Tatry, jak Bieszczady – góry, tyle że
wyższe. Majestat Stworzenia. My i tak oglądaliśmy je raczej z poziomu dolin i przełęczy.

Polecam noclegi u księdza w Nowej Leśnej. Kawał fajnego faceta z księdza. Codziennie rano
wychodził z fary ze śliwką:-), a wieczorami wracał zadowolony z biblią.

Poza górami pojeździliśmy trochę po Spiszu. Poza odwiedzaną już wiele razy Lewoczą czy Spi-
skim Czwartkiem (w którym pracują polscy franciszkanie, jeden z Ustronia) pierwszy raz byłem w
Spiskiej Sobocie i w miejscowości, której nazwa brzmi Żehra. Spiska Sobota to bajka, miasteczko
wygląda jakby było dekoracją filmową do opowieści o panience z okienka, a kościół kryje cudne
ołtarze gotyckie, w tym made by Paweł z Lewoczy. Piękne jest to, że nie tak jak w Lewoczy, w
Spiskiej Sobocie można podejść i patrzeć na nie z metra. Super. A Żehra, to kościółek romańsko-
gotycki z arcyciekawymi freskami. Robi wrażenie. Wrażenie robi też osada Dobra Wola, przez którą
się po drodze przejeżdża. Osada cygańska. Czegoś takiego nie widziałem w Indiach, a nawet chyba w
Etiopii. Czwarty świat w środku zjednoczonej Europy. A teraz do roboty !!!

hhh

Wojt ek Spala: Tym razem byłem we włoskiej części Alp Julijskich oraz w Dolomitach. W
Alpach Julijskich przeszedłem kilka tras w rejonie szczytów Jof Fuart, Jof di Montasio (po Triglav'ie,
najwyższy szczyt tych gór) oraz Canin. Jestem zachwycony potężną granią łączącą dwie pierwsze,
wymienione góry.

W Dolomitach aura sprawiła, że korygowałem plany na miejscu. Miałem w planie więcej ferra-
tek, a wyszło więcej wędrówek. Zaraz moim przyjeździe nastąpiło załamanie pogody, po którym
Dolomity ukazały się w zimowej szacie. Wprawdzie na południowych ścianach śnieg stopniał błyska-
wicznie, ale na północnych było bardzo niebezpiecznie jeszcze w tydzień później – lód, zmrożony
śnieg. W efekcie grafik wyglądał tak:
1. Próba wejścia na Antelaao, odwrót z wys. ok.3000m w momencie, jak deszcz zaczął się przeplatać
ze śniegiem.
2. Kaskady na Rio di Fanes – jest ich tam sporo i  pod paroma można przechodzić pod spadającym
wodospadem, prócz tego – miniaturki łatwych ferrat.
3. Dolomity di Braies (Pragser) – wejście na Croda da Becco, zimowe plenery.
4. Bosconero – spacer przez trzy przełęcze, miejscami bardzo kiepskie oznakowanie.
5. Schiara – kilka przyjemnych ferrat, a jedna częściowo zalodzona.
6. Nuvolau, Averau – jedna łatwa krótka ferratka i jedna namiastka.
7. Dolomiti di Fanes – wejście na dwa najwyższe szczyty:  Conturines oraz La Varella.
8. Grań Fanis – piękna ferrata Tomasselli z trudnym, do tego zalodzonym zejściem oraz łatwa ścieżka
Veronesi, plus rozpaczliwa ucieczka przed lawiną kamienną.

Ponadto w ramach kontynuacji wakacyjnych wyjazdów, byłem kilka dni w Alpach. Zamierzałem
być dłużej, ale wygoniła mnie pogoda. W efekcie przeszedłem w kolejności:
s Postalmklamm Klettersteig w Austrii,
s Berchtesgadener Hochthron, Pidinger Klettersteig na Hochstaufen oraz grań Watzmanna w Niem-
czech,
s dwie miłe ferratki (w wejściu oraz w zejściu) na Elmauer Halt w Wilder Kaiser,
s dwie ferratki na Sulzfluh w Raetikonie na granicy A-CH (szwajcarską do góry, austriacką – przez
jaskinię – w dół),
s łatwe, ubezpieczone drogi na Monte Grignetta nad jez. Como we Włoszech,

s wałęsanie się bez upatrzonego celu po Schlad-
minger Tauern w austriackich Niskich Taurach.

hhh

Natalia & co.: Chwalimy się:) Symfero-
pol, Bakczysaraj, Sudak, Czatyrdach, skalne
miasta, kanion, góry, morze i wiele innych atrak-
cji. Góry schodzą wprost do morza – bajeczny
widok. Okazało się, że na Krymie można łapać
stopa i nic za przejazd nie płacić. Tatarzy  krym-
scy są super gościnni (jak zwykle sprawdza się
zasada, że najbiedniejsi potrafią oddać najwię-
cej) i przyjaźni, czego nie można powiedzieć o
kobietach w kasach, sklepach itp. Nasz rosyjski/
ukraiński znacznie się polepszył (tzn. w ogóle
zaczął funkcjonować). Poza tym cieszymy się,
że wróciliśmy, bo mieliśmy DUŻE problemy z
nabyciem biletów powrotnych. Ogólnie było su-
per ciekawie i niebanalnie. W wyjeździe uczest-
niczyli: Marta, Magda i Ewa Socha, Natalia Wo-
źny, Gosia Skorupska, Ania Mataczyńska,
Łukasz „Mapet” Płaczek, Metzger (obecnie pół-
przewodnik), Ola Ginter, Arek Mroczek oraz
znajomi Mapeta.

hhh

Lysy: A ja ze świeżo poślubioną małżonką
spędziliśmy ostatnie dwa tygodnie w podróży.
Celem była Szwajcaria i tam w trybie pilnym
udaliśmy się przez Czechy, w których pogoda
była zaiste paskudna.

Zaliczyliśmy tylko Nowy Jicin, Czeskie Bu-
dejowice z browarem, Czeską Lhotę, Treboun i
Czeski Krumlov. Po sprawdzeniu pogody via
sms dzięki Buźce, który został na służbie w Ru-
dach karmiąc i zabawiając Juranda, galopując
przy okazji na różnych ograch i wałach, pognali-
śmy w kierunku Szwajcarii, w której pogoda
miała być przecudna. I była. Zatoczyliśmy kółko
przez ten piękny i drogi kraj zaczynając i koń-
cząc na Bodensee. Czegóż tam nie było po dro-
dze?

Były Zermatt z Matterhornem, na który tyl-
ko spoglądaliśmy, ale z pułapu 3.100, była Lo-
zanna i Luzerna, była fabryka czekolady, gdzie
za darmochę można pozwiedzać i ponapychać
się do woli (Broc). Już wiem jak zadowala się
żonę! Były przełęcze górskie z wystawkami
nart, których żona nie pozwoliła mi wziąć do
kraju, a były tam też deski turowe choć ze stary-
mi wiązaniami Silvretta 400.

Muszę przyznać, że z Buźką w zeszłym
roku było lepiej bo dał się przegwałcić i wozili-
śmy przez tydzień pozyskane na wystawce bie-
gówki.

Obejrzeliśmy mityczną ścianę Eigeru nocu-
jąc w Grindelwaldzie i spacerując u jej podnóży.
Rzeczywiście robi duże wrażenie!

Posłuchaliśmy też grzmotów Renu spadają-
cego w malowniczych wodospadach koło pięk-
nego Szafhausen. Wracając, w Niemczech zaha-
czyliśmy jeszcze o zamki króla Ludwika Szalo-
nego i Ratyzbonę. A dzisiaj w Pilznie o Muzeum
Piwowarstwa. Było fajnie, krajoznawczo i wido-
kowo.

hhh

Lex: Nie wiem, czy można to podpiąć pod
wakacje, ale wróciłem właśnie z komercyjnego
wyjazdu trampingowego na bliski wschód, czyli
do Turcji, Syrii, Jordanii i Libanu. Z górskich
„osiągnięć” zdarzyło się wejście (choć właści-
wie wjazd) na Nemrut Dagi i bardzo fajny prze-
jazd przez pasmo Libanu (z Baalbek do Bszary).
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Listopad 2007 MOJE SZÓSTE LECIE - czyli 40-Lecie okiem Redakcji
Bardzo osobistą relację Grażki z 40-lecia należy uzupełnić o niezbędne fakty i szczegóły. Przygo-

towania do jubileuszu zaczęły się ponad rok temu, kiedy to prezes Pieczu dokonał rekonesansu i
zaklepania miejsca imprezy – czyli nowego schroniska na Hali Miziowej. Miejsce było tyleż atrakcyj-
ne, co kontrowersyjne i kłopotliwe zarówno dla organizatorów jak i uczestników (zwłaszcza tych
starszych lub mających różnorakie ograniczenia czasowe).

Nie było wielkiego problemu ze znalezieniem organizatora, gdyż ku zaskoczeniu wszystkich za-
dania tego podjął się na Walnym Zebraniu w 2006 r.,  nieznany wielu obecnie czynnym Harnasiom
Jasiu Pawłowicz (blacha 129). W skład Komitetu organizacyjnego weszli ponadto Wojtek Rohm,
Radek Truś (sprawy programowe), Jacek Ginter (wydawnictwa), Maciek Siudut.

Pierwsze spotkania organizacyjne odbyły się wczesną wiosną 2007 r. Ustalono m.in., że z okazji
40-lecia zostanie przygotowane wydawnictwo uzupełniające historię ostatniej dekady, śpiewnik w
nowej wersji, kalendarz ze zdjęciami Harnasi oraz płytka CD z różnymi zdjęciami z historii Koła.
Wkrótce koncepcja płytki została wzbogacona o wszelakie materiały multimedialne dokumentujące
historię naszego środowiska. Planowano też wykonać pamiątkowe koszulki oraz naklejki z logo im-
prezy zamiast tradycyjnego znaczka.

Wkrótce pierwsze informacje o Leciu ukazały się na stronie internetowej i w MM. Jan wykonał
też wiele telefonów do przedstawicieli poszczególnych roczników Harnasi oraz załatwiał sponsorów
imprezy. Z perspektywy czasu należy uznać za błąd rezygnację z wysłania już na wiosnę pisemnych
zaproszeń na imprezę do możliwie szerokiego grona członków Koła. Być może był to dość istotny
powód, iż do ostatniej chwili organizatorzy borykali się z mniejszą niż zakładano ilością zgłoszeń i
wpłat. Nie wszyscy członkowie Koła na bieżąco śledzą stronę internetową, nie wszyscy na bieżąco
żyją sprawami Koła – mimo, iż chętnie pojawiają się na jubileuszach. Jest to wskazówka dla przy-
szłych organizatorów, że tradycyjna poczta ma nadal dużą siłę oddziaływania na wielu z nas mimo
istnienia elektronicznych środków przekazu.

Najgorętszy okres nastąpił w drugiej połowie września, gdy należało przygotować program im-
prezy, zamykać wydawnictwa i kończyć wszelkie inne przygotowania. Do działań włączyło się wiele
osób – Radkowi pomagała Natalia i Ovca, Redakcji – Żaba jako główny redaktor śpiewnika, Żyraf,
Maestro, Maciek Siudut, Nowy, Ola G., Jagoda pomagający przy tworzeniu płytki, skanowaniu i
obróbce zdjęć i skanów starych wydawnictw, korekcie materiału. Kolejne wersje płytki, która z CD
powiększyła się do DVD powstawały niemal do ostatniego dnia przed imprezą.

Na samą imprezę postanowiliśmy przyjechać już w piątek i to wprost do schroniska, aby dobrze
wypocząć przed wyczerpującą bądź co bądź imprezą. Prócz mnie i Joli było tylko kilka osób – Jasiu
Pawłowicz, Jurek Jasiczek (Harnaś o najniższym na Leciu numerze blachy – 4), Wojtek Rohm, Jasiu

WALNE 2007
6.11.2007

Uczestników tegorocznego Walnego Zebra-
nia powitało hasło wypisane na tablicy: „Razem
o NOWSZE i BEZPIECZNE jutro”. No i niemal
wszystko było jasne. Zebranie poprowadził Ra-
dek Truś, który na początku wcielił się w działa-
cza młodzieżówki socjalistycznej z lat 50-tych.

W części bardziej oficjalnej jak zwykle na
początku zostały wybrane Komisje, po czym na-
stąpiło odczytanie przez ustępującego prezesa
Łukasza „Piecza” Pisarka sprawozdania Rady.
Pewną innowacją było umieszczenie na końcu
sprawozdania kompletnej propozycji składu no-
wej Rady oraz prezesa wraz z podziałem na
funkcje.

Po sprawozdaniu Rady nastąpiło zgodnie z
tradycją i porządkiem obrad odczytanie sprawo-
zdania Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczący
Jarek „Kura” Jeziorski już na początku uprze-
dził, że czeka na wiadomość o narodzinach swo-
jego drugiego dziecka i w związku z tym nie
wyłączy telefonu komórkowego, a jego wystą-
pienie może zostać przerwane.

Niezwykle szczegółowe i napisane w iście
prawniczym stylu sprawozdanie zawierające ob-
szerne cytaty sprawozdania Rady nie zostało
jednak niczym zakłócone. Uczestnicy zebrania
słuchali w milczeniu, a Kura skrupulatnie odno-
sił się do wszystkich punktów i podpunktów
sprawozdania Rady – zarówno tych, do których
miał uwagi i komentarze jak i do tych, do
których nie miał uwag i zastrzeżeń. Na koniec
podsumował całość wymieniając jeszcze raz te
sprawy, do których Komisja miała zastrzeżenia.
Wreszcie po jakichś 30 minutach rekordowe
sprawozdanie KR dobiegło końca. Aby zdążyć z
wyborami  dyskusję przełożono na później. Kan-
dydatury na prezesa i członków Rady mieliśmy
przygotowane przez ustępującą Radę, okazało
się natomiast, że problemem w tym roku jest
skompletowanie kandydatur do Komisji Rewi-
zyjnej. W końcu jednak i z tym problemem pora-
dziliśmy sobie i wybraliśmy zarówno Radę jak i
Komisję Rewizyjną.

Po tej najważniejszej części Jasiu Pawło-
wicz podsumował 40-lecie składając podzięko-
wania i honorując dyplomami wszystkich,

którzy pomogli w organizacji naszego jubileuszu.
A potem nastąpiła dyskusja, którą zainicjował Szczepan podnosząc zasygnalizowaną już wcze-

śniej na liście dyskusyjnej sprawę psa w chatce. Obecny regulamin chatki nie wspomina nic na temat
zwierząt w chatce i wszystko zależy od aktualnej obsługi. Szczepan postulował, aby sprawa ta była
uregulowana w sposób bardziej jednoznaczny.

Sprawę nowego statutu Koła dostosowanego do obowiązującego standardu kół PTTK przedsta-
wił Kura. Jego projekt statutu ma być przedstawiony w najbliższym czasie i dopracowany przez spe-
cjalnie powołaną Komisję Statutową. Wreszcie umożliwiono najcierpliwszym uczestnikom, którzy
doczekali tego momentu na konsumpcję tradycyjnych pączków. Na koniec nowy prezes Nowszy
wygłosił tradycyjnie krótkie expose.

A oto nowe władze Koła w kadencji 2007/08:
Maciej „Nowszy” Antonik – prezes, członek d.s. chatki, p.o. skarbnika (do powrotu Stanisława
Wierzchowskiego zza granicy),
Adam „Owca” Nowak – członek d.s. reklamy i informacji o Kole w Internecie,
Grzegorz Pasieka – członek d.s. magazynu oraz plakatów,
Grażyna Tkocz – członek d.s. imprez oraz kontaktów z radiem,
Radosław Truś – członek d.s. szkolenia oraz świadczenia konsultacji historycznych,
Stanisław Wierzchowski – skarbnik (przejmie funkcję po powrocie zza granicy),
Natalia Woźny – sekretarz oraz członek d.s. archiwum.

Komisja Rewizyjna bę-
dzie pracować w składzie:

Magda „Biała” Torbus, Iza
„Smok” Włodarczyk, Przemek
Padoł

Redakcja
P. .S. W ok. godzinę po zakoń-
czeniu  Walnego Kurze urodził
się syn. Gratulacje dla Mirki i
Jarka oraz zdrowia i pomyślno-
ści dla nowego pH. Nowsza Rada, od lewej: Adam „Owca” Nowak, Natalia Woźny,

Maciej „Nowszy” Antonik, Grzegorz Pasieka, Radosław Truś.
Brakuje Grażki Tkocz i Staszka Wierzchowskiego.

... cd str. 2

mailto:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BY£O

TO BÊDZIE

4 4.11drugi termin egzaminu praktycznego,
do którego przystąpił tylko jeden kursant Adrian
Wójcik. Komisja w składzie Łukasz „Lex”
Suma, Przemek Padoł i Artur „Łysy” Olchawa
oceniła pozytywnie wiedzę i umiejętności zdają-
cego, w związku z tym mamy szansę na 6 tor-
tów.
4 2-4.11wyjazd kursu w Beskid Śląsko - Mo-
rawski.
4 13.11 prelekcja Radka T. o Jaszczurowej.
4 17-19.11 autokarówka kursu prowadzona
przez Jelona, Grażkę, kruczka i Nowego na tra-
sie Bielsko - Wadowice - Wysoka - Zubrzyca -
Orawka - Spytkowice - Krzeczów -Łętownia -
Tokarnia - Wiśniowa - Poznachowice. W nie-
dzielę kurs zwiedził Raciechowice, Dobczyce,
Myślenice, Lanckoronę i Kalwarię.

Zdjęcia z kursowych wyjazdów można obej-
rzeć w kursowej galerii pod adresem:
http://picasaweb.google.com/QRS2007

Ponadto powstała nowa grupa dyskusyjna
dostępna zarówno dla kursantów jak i dla Har-
nasi: skpg.kurs.forum.
4 17-19.11 grupowo i indywidualnie Harnasie
ski-tour'owcy rozpoczęli sezon narciarski, jako
że zima przyszła w tym roku wyjątkowo wcze-
śnie. O kolejne wyjazdy narciarskie zaintereso-
wani mogą pytać reprezentanta sekcji ski-touro-
wej – Łysego.
4 22.11 godz 18:15 wydz. AEiI – Slajdowisko
z cyklu „Szlakiem i bezdrożem” Montenegro –
w krainie gór, jezior i upalnego słońca. Prowadzi
Adam „Owca” Nowak.
4 23-25.11 odbyły się nieoficjalne imprezy to-
warzyskie z okazji urodzin kilku Harnasi. W
tzw. wapienickim schronisku Sekcji Wysoko-
górskiej ku zaskoczeniu nic niepodejrzewające-
go solenizanta urządzono imprzę z okazji uro-
dzin Maestra. Zjawiło się liczne grono starszych
i młodszych Harnasi. Wygłoszono mowę ku czci
jubilata, wręczono prezenty, a po spożyciu fon-
due trwały rozmowy i śpiewy aż do ok. 4 rano.
 W sobotni wieczór w PTSM w Rycerce odbyły
się natomiast tzw. „Urodziny Wszystkich”,
które zgromadziły również liczne grono Harnasi
i osób towarzyszących.
? Zmarł Janusz Kalinowski – wieloletni dzia-
łacz i prezes zarządu Oddz. Międzyuczelnianego
PTTK w Katowicach, przewodniczący Komisji
Przewodnickiej i Egzaminacyjnej, członek
SKPB Katowice itd. itp. Jednym słowem histo-
ria turystyki i przewodnictwa akademickiego w
naszym regionie. Miał 73 lata.

k 27.11godz.18:00 wspomnienia Grześka Pa-
sieki z wyprawy w góry Bułgarii, Grecji i Mace-
donii.
k 4.12 Park Narodowy La Vanoise – Seba-
stian „Maestro” Korczyk.
k 11.12 Alpy Karnickie – Marta „Żaba” Kubi-
czek i Jacek Ginter.
k 8-9.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach. Temat przewodni – cerkwie karpackie.
Zapisy – Radek Truś.
k 13.12 godz 18:15 wydz. AEiI – Slajdowisko
z cyklu „Szlakiem i bezdrożem” Maramuresz i
Bukowina. Prowadzi Basia Zygmańska..

Kowalik i Wojtek – przedstawiciel firmy Pajak, jednego ze sponsorów imprezy.
W sobotni mglisty i śnieżny ranek zaczęli docierać pierwsi uczestnicy. Jako jedna z pierwszych

dotarła ekipa Harnasi nocująca z piątku na sobotę na Hali Górowej. Recepcja nie była początkowo za
dobrze przygotowana do obsługi coraz większej ilości uczestników. Wkrótce jednak jej siły zostały
wzmocnione i przyjmowanie gości poszło znacznie sprawniej. Ok. godz. 13:00, zgodnie z harmono-
gramem spożyliśmy ciepłą zupkę i zaczęliśmy się przygotowywać do szturmu na szczyt Pilska. Nie
wszyscy wzięli udział w ataku szczytowym, nie wszyscy też zdążyli dotrzeć przed wymarszem do
schroniska. Tym niemniej w dwóch podgrupach, dwoma szlakami, torując w świeżym śniegu (taką
aurę mieliśmy w historii Leć po raz pierwszy – a mówią, że klimat się ociepla !) dotarliśmy najpierw
na polski, a potem na słowacki wierzchołek. Nie obyło się bez szampanów, ustawienia się w łańcuch
wg kolejności blach oraz zdjęć strażackich. Pogoda zgoniła nas jednak dość szybko z powrotem do
schroniska. A tam nastąpiła pierwsza część rozmów integracyjnych przy doskonałym smalczyku,
ogóreczkach i piwie. Na miejsce imprezy docierało coraz więcej osób. Ilość uczestników przekroczy-
ła liczbę wynikającą z zapisów. Z jednej strony organizatorów musiało cieszyć większe niż się
spodziewano zainteresowanie imprezą, z drugiej, przybycie w ostatniej chwili większej liczby uczest-
ników stwarza konkretne problemy organizacyjne (np. jeśli chodzi o ilość przygotowanych materia-
łów, zamówionych posiłków itp.). Na przyszłość pamiętajmy – jeśli nie mamy naprawdę istotnych
powodów – zgłaszajmy chęć uczestnictwa w tego typu imprezach wcześniej. Kiedyś i my możemy
zostać organizatorami jakiejś imprezy i odczuć te problemy na własnej skórze.

Ok. godz. 17 zjedliśmy obiad, a potem nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy. Prezes Pieczu oraz
Jan jako organizator przywitali prezesów innych kół przewodnickich – Nataszę Figiel z SKPG Kra-
ków, Michała Wilczka z SKPB Katowice i harnasia Romka Romanowskiego będącego prezesem
Koła Przewodników Tatrzańskich z Gliwic oraz uczestników. Przedstawiono też najstarszego pod
względem numerów blach i najmłodszego Harnasia (nr 4 – Jurek Jasiczek i nr 348 – Staszek Wierz-
chowski). A potem zaczęła się część artystyczna imprezy pod tajemniczym kryptonimem „TW”. Ra-
dek w asyście dwóch ubranych na czarno agentów (Owca i syn Ryśka Borka) wywoływał wg nume-
rów blach Harnasi wraz z towarzyszącymi osobami, wręczał im teczki, a agenci odprowadzali ich w
nieznane miejsce.

Gdy wszyscy znaleźli się na sali i zajęli miejsca zaczęła się impreza. Zostaliśmy podzielenie na
trzy grupy wg stażu w Kole i odśpiewaliśmy charakterystyczne dla każdego z pokoleń piosenki. Po-
tem były konkursy, slajdy, przypomnienie TeleHarnasi z Blachowania 2006 oraz prezentacja ich
nowych odcinków. Skompletowano rodzinę 40-latka. Przedstawiono też Harnasiowe rodziny.

Po tych zabawach zaproszono nas na kolejny tym razem słodki posiłek, a potem wysłuchaliśmy
koncertu Słodkiego Całusa od Buby. Po koncercie, już po północy, zjedliśmy jeszcze barszczyk z
krokietem i na tym zakończyła się oficjalna część imprezy. Teraz nastąpiły zajęcia w podgrupach –
śpiewy, rozmowy. Grupa śpiewająca dotrwała prawie do 4 nad ranem.

Na sali imprezowej można też było obejrzeć małą wystawę sprzętu, pamiątek i zdjęć przygoto-
waną przez Maćka Siuduta.

W niedzielę po śniadaniu część osób wybrała się jeszcze na Pilsko, inni kontynuowali spotkania i
rozmowy, jeszcze inni powoli szykowali się do powrotu. W 40-leciu wzięło ostatecznie udział 118
osób, w tym 76 Harnasi, 11 gości, 31 osób towarzyszących. I należy uznać, że impreza była bardzo
udana i spełniła swą rolę. Mogliśmy odświeżyć znajomości, nawiązać kontakty międzypokoleniowe,
czy chociażby zobaczyć – młodsi starszych, a starsi młodszych Harnasi. A zatem z niecierpliwością
czekamy na kolejne Lecie. To już za 5 lat !

Redakcja

Z£OTE MYŒLI

– Grażka, rozpisuj się pod postem, ok?
Żyraf

– Dobrze dobrze. Tylko proszę zdecydujcie
się czy pod czy nad – bo ostatnio mi nawrzu-
cali że 'pod' to źle.
Choć jeśli chodzi o mnie, to wolę
'pod'.

Grażka
P. S. I chodzi o rozpisywanie się 'pod' postem
– więc bez skojarzeń Harrrrnasie! :)

Szturm na Pilsko w zimowej scenerii (1)

Prezentacja Harnasiowych rodzin (3)

Śpiewanie do rana (2)

Fot.: 1, 3 - Jola Wolińska, 2 - Grażka Tkocz

http://picasaweb.google.com/QRS2007


CHAT-WEEK-REM kontynuacja
Gwoli rzetelności historycznej pragnę opisać dalsze wydarzenia remontowe, jakie miały

miejsce podczas kolejnych weekendów września. Oczywiście prócz spraw technicznych, nud-
nych dla wielu spośród nas, staram się opowiadać o remoncie w kategoriach socjologicznych.
Wszak ludzie w Chatce, wspólna ich praca i wspólnie tworzone dzieło są najważniejsze. Bo
Chatka, to nie tylko zwyczajny obiekt noclegowy...

Pierwszy weekend (8-9.09.2007) zaowocował opisanym poprzednio rozpoczęciem (roz-
grzebaniem) robót przy wymianie podłogi chatkowego Salonu. Usunęliśmy ją całkowicie, zbu-
rzyliśmy odkrytą pod nią piwniczkę, rozpoczęliśmy budowę stóp fundamentowych dla nowej
konstrukcji nośnej i poszerzanie fundamentu komina. Drugim bowiem celem jesiennych robót
miała być całkowita przebudowa kominka, a właściwie stworzenie nowego systemu ogrzewa-
nia tej części Chatki opartego o nowoczesny kominek grzewczy.

Weekend drugi (15-16.09) miał podobny przebieg. Zrobiliśmy pozostałe betonowo-ka-
mienne stopy fundamentowe pod wymyślną kostrukcję złożoną z czterech legarów równole-
głych do ścian okiennych i piątego legara poprzecznego, stanowiącego podparcice dla obu
legarów wewnętrznych (bliższych kominka). Wbrew pozorom była to duża robota, wymagają-
ca zmontowania szalunków, produkcji betonu, starannego zalewania wykopów połączonego
w wypełnianiem przestrzeni kamieniami. Przy tym oczywiście staraliśmy się zachować jak
najwyższą dokładność, korzystając z takich „instrumentów geodezyjnych”, jak długa, prosta
deska, przymiar i sieć rozpiętych sznurków. Nie muszę dodawać, że praca „w sieci” nie była
łatwa, naszpanowane sznurki wyznaczające poziom przyszłej podłogi i przebieg głównych le-
garów, 28 cm poniżej ustawione szalunki lub istniejące już stopy fundamentowe, niczego nie
ułatwiały. Lawirowało się pomiędzy tym wszystkim, nosząc kamienie i kolejne wiadra betonu
podawane przez okno (ważące 20 - 25 kg). Racjonalizacja robót polegała na ustawieniu „Po-
marańczowej Rewolucji” nie jak zwykle pod kasztanem, lecz naprzeciw salonowego okna, co
skróciło drogę transportu. Ale i tak wszyscy czuli w krzyżach ogrom pracy.

Wielkie betonowanie objęło również płytę wokół komina. W trakcie poprzedniego wee-
kendu powstały po bokach dwie ławy, teraz należało je połączyć, tworząc podstawę pod wkład
kominkowy. Wcześniej rozebraliśmy dotychczasowy kominek, co poszło dość łatwo, gdyż bu-
dowla nie należała do solidnych. Salon pokryła sterta cegieł i gruzu, który później w całości
został wykorzystany do murowania i wypełnienia wylewki. Pozostał goły komin ziejący czar-
nym kanałem dymowym. Wyraźnie rysowało się miejsce po trapezowatym okapie, który wi-
siał, jak się okazało, tylko na kilku cegłach.

W tym czasie najbardziej fachowi koledzy biedzili się nad stworzeniem porządnego szalun-
ku, mając świadomość, że płyta przed kominem musi być odpowiednio masywna, bowiem
będzie częściowo opierać się na podłożu powstałym po zasypaniu piwniczki. Wykop solidnie
oszalowany sięgał mi do pasa, gdy zaczynaliśmy go zapełniać betonem i wszelkim zdatnym
badziewiem. W szarej masie znikały stare cegły i kafle piecowe, kominkowy gruz, wreszcie
niewymiarowe kamienie mało przydatne do robót brukarskich. Gdy doszliśmy do poziomu ław
zbudowanych przed tygodniem, należało płytę zazbroić. Użyliśmy do tego „szynki”, czyli krót-
kiej (1,30 m) szyny kolejowej stojącej od lat w drewutni, a będącej pozostałością z czasu budo-
wy przed laty betonowego stropu nad Łazienką. „Szynkę” przynieśliśmy we dwóch, bo ważyła
50-70 kg. Cieszyła nas złośliwie wizja człowieka, który w przyszłości zechce rozebrać nasze
betoniarskie dzieło. Bunkry „Wilczego szańca” w Gierłoży stanowiące kwaterę Hitlera przy
naszej płycie wyglądałyby jak namioty...

Przedkominkowy monolit został wyposażony w rurkę, której wlot znalazł się poniżej pla-
nowanego poziomu podłogi. Powietrze niezbędne do palenia w kominku będzie zasysane nie z
Salonu lecz spod podłogi, co będzie dodatkowo korzystne dla wentylacji tej przestrzeni.

W trzeci weekend (22-23.09) chcieliśmy zakończyć roboty. Wiadomo było, że już nie bę-
dzie żmudnego betonowania, ale w zamian czeka nas dokładna praca ciesielsko-stolarska. Dla-
tego pierwszy czteroosobowy zespół przyjechał już w piątek. Po różnych załatwieniach w doli-
nie (leśniczy, sklep, tartak, skład budowlany, organizacja transportu), dobrze dociążeni żywno-
ścią dotarliśmy do Chatki. Od wczesnego popołudnia do nocy robiliśmy pierwszą warstwę
konstrukcyjną. Najpierw usunęliśmy szalunki, potem sprawdziliśmy rzeczywiste spoziomowa-
nie betonowych stóp. Nieco modyfikując pierwotny plan położyliśmy poprzeczną belkę, która
miała stanowić oparcie dla legarów bliższych kominka. Oczywiście potężny kloc o przekroju
14,5 x 14,5 cm został dopasowany i rzetelnie przykręcony do betonu. Oba legary (o przekroju
7,0 x 16,0 cm) oparły się końcami na własnych stopach, środki ich spoczęły na  klocu za
pośrednictwem dokładnie dopasowanych klocków. Założona dokładność 1mm w pionie zosta-
ła zachowana, powierzchnia legarów wyznaczała jednoznacznie poziomą płaszczyznę.

Teraz posługując się długą, bardzo równą deską bez trudu mogliśmy ułożyć trzeci legar
wzdłuż ściany południowej. Tu należało popracować nad dopasowaniem podparcia legara,
bowiem stopy fundamentowe różniły się wysokością nawet o 2 cm. Ostatecznie trzeci legar
został również mocno przytwierdzony wkrętami.

Legar czwarty powstał z połączenia dwóch krótszych kloców. Pracę tę zakończyliśmy już
w sobotni poranek, gdy reszta ekipy przybyłej w piątkowy wieczór niecierpliwie domagała się
przydzielenia robót... Powstały więc w zasadzie cztery, a nawet pięć „brygad”. Sylwek „Kra-
snal” i Andrzej „Wilu” po skończeniu północnego legara zaangażowali się w odbudowę ściany
pomiędzy Salonem i Sienią. Była to praca godna konserwatora zabytków, choć nie pozbawiona
smaku zwyczajnego ciesielstwa. Michał Łyp, Adam „Owca”, Emil K. i muzyk-oboista Grześ
S. zabrali się za wstępne dopasowania legarów drugiej warstwy konstrukcyjnej. Należało do-
kładnie wytyczyć miejsca i rozmieścić legary (o przekroju 7.0 x 10.0 cm) poprzecznie na leżą-



cych poniżej legarach pierwszej warstwy.
Radek oraz dzielny Adaś M. i Jaś C. robili
podbicie stropu nad Gankiem, tym samym
ocieplając od dołu niewielkie, ulubione
przez wielu Akwarium. Wykorzystali po-
zostałe z budowy Szopy, krótkie deski
podbitkowe, łącząc je sprytnie na styk. Po-
wstała bardzo ładna powierzchnia podtrzy-
mująca 10-centymetrową warstwę wełny
mineralnej. Renata „Nagana” oraz Daniel
W. gospodarowali na podwórku, przetwa-
rzając pozostałości po starej podłodze na
opał. Heroiczne próby ostrzenia łańcu-
chów do piły dawały słabe rezultaty, ale i
tak sterta długich belek malała, zapełniając

drewutnię odpowiednio krótkimi klockami. Ja sam działałem po trochu wszędzie, omijając obszar
„serwisowy”, gdyż nie chciałem się wtrącać Gosi i pozostającej na obsłudze Asi P.. do spraw kuchen-
nych. Było wiadomo, że dziewczyny poradzą sobie z wyzwaniem, na wieczór nawet planowały trady-
cyjne już podczas remontowych weekendów wypieki.

Minęło sobotnie południe, brygady harmonijnie pracowały. Co chwilę słychać było jazgot piły
tarczowej, wizg wiertarek czy wysoki ton elektrycznego hebla. Wszędzie kłębiły się kable, rosły sterty
trocin i wiórów, co chwila ktoś poszukiwał jakiegoś narzędzia. Pomagałem Krasnalowi i Wilowi
rozwiązać problem wspomnianej ścianki, naprawienia progu, wymiany ościeżnicy. Po uzgodnieniu
koncepcji podciąłem belkę nadproża i wyrównałem wiszące stare belki ściany. Należało zrobić z wiel-
kiego kloca nową ościeżnicę i wpuścić w nią załatany próg. Potem tylko dorobić brakujące dwie
dolne belki.... Ja niestety musiałem już zbierać się na pewien ślub do Łodygowic, ale wcześniej wyja-
śniłem „brygadom”, co i jak mają dalej robić.

Gdy wróciłem do Chatki o trzeciej nad ranem, wszyscy mocno spali. W Salonie pyszniła się
prawie-podłoga, bowiem wszystkie legary drugiej warstwy przykręcono, podczepiono pod nie siatkę
ogrodzeniową, stanowiącą powierzchnię nośną dla ocieplającej wełny mineralnej. Na siatce ułożono
ocieplenie. No, nie spodziewałem się, że zastanę roboty tak zaawansowane.

Rankiem rzuciliśmy się kończyć dzieło. Jedni wyrównywali niektóre legary drugiej warstwy, aby
deski przylegały do nich jak najściślej, inni kończyli układanie ocieplenia i uszczelnianie różnych
dziur. Praca stała się o tyle trudna, że można było poruszać się jedynie po legarach, a każde stąpnięcie
pomiędzy nie powodowało uszkodzenia i konieczność poprawiania siatki z wełną mineralną. Ułoży-
liśmy na legarach kilka luźnych desek, aby ekwilibrystycznego chodzenia po konstrukcji było trochę

mniej. Północna strona Salonu zaczynała być
całkiem gotowa. Kolejne deski podawano z
podwórka przez okno, wykonując skompliko-
wane ruchy, aby dotarły pod północne okno we
właściwym ułożeniu. Potem następowało to naj-
przyjemniejsze – montaż podłogi. Fundamenty,
konstrukcja, ocieplenie – niebawem znikną, a
widoczne będą tylko piękne deski. I nikt z gości
chatkowych nie będzie się zastanawiał, co się
pod nimi znajduje...

Zrobiło się późno, pracująca ekipa zaczęła
topnieć. Wraz z Wilem i Krasnalem kontynuo-
waliśmy odbudowę ściany, mocując ostatnie
kloce pomiędzy Sienią i Salonem. Mieliśmy
świadomość, że żałośnie wiszące stare drzwi bę-
dzie trzeba niebawem zastąpić większymi, bo
zmieniły się wymiary otworu drzwiowego.
Trzeba też wstawić drzwi pomiędzy Salonem i
Kuchnią, bo okropne drzwi dotychczasowe (te z
sznurkowym zamknięciem) usunęliśmy jeszcze
podczas wakacji z Chatki przez... składzik opału
i piec. Krasnal łatwo się zgodził z moją tezą-pro-
pozycją, że samodzielne zrobienie takich drzwi,
z zachowaniem rustykalnego, surowego stylu
byłoby ciekawym wyzwaniem. No, zobaczymy,
co z tego wyniknie. Najpierw z pewnością trzeba
zbudować i uruchomić kominek. Chłody jesien-
ne tuż, tuż...

Podłogę skończyli chłopcy (Krasnal, Wilu,
Emil) w środę. Dostałem nawet meldunek sms-
em: „Podłoga gotowa”. W ostatnią niedzielę
września uzupełniliśmy wraz z Emilem wylew-
kę wokół komina do właściwej wysokości, a Ja-
goda i Marta wyczyściły i pomalowały podłogę
w Kuchni, bo zbyt raziła wyglądem w zestawie-
niu z nowymi, kilkakrotnie pomalowanymi de-
skami Salonu. Pomyśleć, że minęły tylko dwa
lata od budowy podłogi kuchennej, a już taki
stan... Ciekawe, jak będzie się przedstawiać na-
sza nowa, cudowna podłoga Salonu za jakiś
czas.

Gdy kończę ten artykuł, życie powróciło do
Salonu. Obie wspomniane podłogi pysznią się
kolejnymi warstwami lakieru, stoły i ławy otrzy-
mały filcowe podklejki pod nogi, a niektórzy tu-
ryści w pierwszy weekend nowego roku akade-
mickiego z własnej inicjatywy zdejmowali kap-
cie, by wstąpić na brązowe deski. W pobliżu ko-
mina powstaje nowa budowla. Niedługo zacznie
ogrzewać Chatkę...

W pracach 15-16 września 2007 (CHA-
TWEEKREM II etap) uczestniczyło 7 osób: 3
Harnasi nieco starszych (Radeck, Nowy, niżej
podpisany), 1 osoba z RCh, nie-Harnaś (Jago-
da), 3 osoby zaprzyjaźnione (Andrzej "Wilu",
Adam Mazgaj, Irek Sinkiewicz ), ponadto 1 Har-
naś nieco starszy (Mysz) z własnym pH (Agnie-
szka Myszata) jako pomoc w serwisie.

W pracach 21-23 września 2007 (CHA-
TWEEKREM III etap) uczestniczyło 12 osób: 3
Harnasi nieco starszych (Radeck, Daniel W. ni-
żej podpisany), 3 Harnasi młodszych (Sylwek
„Krasnal”, Adam „Owca”, Michał Łyp), 5 osób
zaprzyjaźnionych (Andrzej „Wilu”, Adam Ma-
zgaj, Emil Kaptur, Grzesiek Stec „Oboista”, Jaś
Cieśla ), 2 prawie-rodziny Harnasi (Gosia Koto-
wicz od „Krasnala”, Renata „Nagana”).

W budowę podłogi w Salonie i wszystkie
prace towarzyszące i pomocnicze „zainwesto-
waliśmy” ponad 500 roboczo-godzin.

8 października 2007
Maciek

BLACHOWANI 2007 cz. 3
Gra¿yna Tkocz, blacha nr 345

Grażka, Igrażka czyli Grażyna Tkocz – już nie najmłodsza, można rzec prawie absolwentka stu-
diów wyższych o kierunku ścisłym. Grażki wszędzie pełno. Znają  ją chyba wszyscy, głównie z racji
głośnego, specyficznego śmiechu, pogodnego usposobienia i wielkiej wrażliwej duszy.

Grażka, w pewien znaczący sposób ociepla atmosferę. Spontaniczność, otwartość i wrażliwość
czynią z Grażynki druha w doli i niedoli. Nie wstydzi się łez, nie potrafi ukryć radości i podniecenia.
Jest bezpośrednia, otwarta na świat i ludzi, można zawsze liczyć na jej pomoc i ciepłe słowo. Czasem
się obrazi, ale zaraz znowu jest najlepszym przyjacielem. Z podniesionym czołem przyjmie najcięższy
nawet żart. Jednak jeśli ktoś jej poważnie podpadł, szczególnie „bliźniaczy typ” – niech ma się na
baczności i gotuje się do walki.

Bezdyskusyjnie jedną z podstawowych cech określających Grażkę jest gadatliwość, co w fachu
przewodnika stanowi niewątpliwą zaletę.  Fakt ten na dłuższą metę może być towarzysko zbyt wyma-
gający dla niektórych, ale jak mawiał Tischner „baba została stworzona co by gadać”, więc trzeba
kobiecie wybaczyć. Zdolności organizacyjne, inicjatywa i pomysłowość, które ujawniły się już pod-
czas kursu, czynią z Grażki model przywódczy. Nie od parady zo-
stała wybrana starostą naszego kursu, przejmując od Chachora tę
funkcję.

Dla przyszłej drugiej połówki jej stanowczość i upór oraz pew-
na skłonność do dyktatury mogą być swego rodzaju wyzwaniem.
Zresztą skłonność ta wielu przedstawicielom płci przeciwnej nie
przeszkadza, a wręcz ich przyciąga... Grażka cały czas poszukuje w
górach tego czegoś, a może kogoś, a być może już nawet znala-
zła...? W każdym razie blacha dla niej, podobnie jak dla wielu z nas,
była sposobem na ucieczkę od problemów z nizin.

Z kursu będę ją pamiętać jako zawsze obrytą z teorii, perfekcyj-
nie przygotowaną, najlepiej poinformowaną, obracającą się w cen-
trum wydarzeń. Grażka to niezwykle praktyczny kompan w wę-
drówce. Jest ekonomiczna, niewymagająca w marszu, wytrzymała,
je i pije niewiele, rano co prawda  trochę narzeka na niewyspanie,
ale to dlatego, że zazwyczaj zdziera gardło do późna w nocy.

 Trzeba po prostu bliżej osobiście poznać Grażkę.
Adam „Owca” Nowak, Fot. Jola W olińska

Jagoda serwuje swoje kulinarne specjały
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Grudzień 2007 leży przed Chatką, a dziś zapewne rozmarzło.
O zmroku zaludniło się w Chatce. Kuchenny stół i wszystkie zydelki okupowała ekipa śpiewają-

ca, Jagoda znosiła to z kamiennym spokojem, sprawnie rozdzielając roboty kuchenne. Powietrze
przesycone było aromatem suszących się na piecu bukowych szczap, teraz jeszcze zapachniało sma-
żonym boczkiem z cebulą. W Salonie pysznił się nowy kominek, zaledwie przed tygodniem podłą-
czony do przewodu kominowego. Z pewnym namaszczeniem zapaliliśmy pierwsze drzazgi. „Próba
ogniowa” dała pozytywny efekt: żeliwne pudło i stalowe rury powoli zaczynały grzać otoczenie, a
spaliny ulatywały tylko tam, gdzie powinny (do komina).

Imprezę rozpoczął Radek około ósmej. Przywitał gości i zasygnalizował temat Mikołajków, po
czym popłynęły pierwsze piosenki o Beskidzie, kapliczkach, w których śpią pańscy święci, o rozzło-
conych bukach i samotnych cerkwiach. Na horyzoncie wyobraźni nieodmiennie pojawił się ślepy
Dziad-Mikołaj i malowane wioski. Zgodnie z otrzymanym od reżysera zadaniem podjąłem „budowa-
nie klimatu” nastrojową gawędą, przy okazji próbując opowiedzieć nowym uczestnikom o specyfice
i odmienności kresowej kultury, zagmatwanych losach Łemków i ich pięknych świątyń. Dwukrotne
rzeczowe „korekty” moich nieścisłych sformułowań (chociaż gawęda, to jednak nie akademicki wy-
kład) troszkę utrudniły osiągnięcie celu...

Radek zaplanował trzy elementy na dzisiejszy wieczór: wykład w stylu niezapomnianych progra-
mów prof. Zina „Piórkiem i węglem” o architekturze drewnianych cerkwi, prelekcję slajdową pre-
zentującą budowle sakralne obrządku wschodniego z terenu całych Karpat, wreszcie niebanalną,
autorską próbę zaśpiewania grupowego, by zabrzmiało jak w cerkwi. Karkołomność ostatniego z
punktów nikogo nie zdziwiła, wszak rok temu Radek z sukcesem uczył języka Łemkowskiego...

Półprzewodniczka Asia Śliwa rozpoczęła opowieść o karpackich cerkwiach, omawiając kształty
poszczególnych części świątyń, konstrukcję ścian, dachów i wież, zróżnicowanie architektoniczne,
niektóre detale. Na obrzeżach dużej szkicowej mapy Karpat pięknie rysowała sylwety cerkwi z kolej-
nych regionów tego obszaru. Mogliśmy śledzić „budowanie” cerkwi bojkowskiej, zachodniołem-
kowskiej, huculskiej czy marmaroskiej. Komentarz Asi był jednocześnie kompetentny, przystępny i
swobodny, chociaż mówiony z niewygodnych pozycji, bo organizatorzy (wiadomo - kto...) za nisko
ustawili planszę... Wykład był długi, lecz nikogo nie znudził, zaś żywiołowe oklaski były najlepszą
pochwałą dla prelegentki.

Śpiewy cerkiewne słychać było w tle, z głośników. Radek zarządził jednak próbę wspólnego
śpiewu a’capella and unplugged, oczywiście z podziałem na głosy. Męska część miała wydawać jak
najniższy dźwięk, co niektórzy zinterpretowali jako lamaickie „omm” śpiewane przez tybetańskich
mnichów. Ładniejsza część uczestników miała trudniejsze zadanie: śpiewanie anielskimi głosami
frazy: „Hospody, pomyłuj”... Gdy po kilku przymiarkach ten chaos zaczął jakoś brzmieć, włączył się
Radek, śpiewając głosem księdza jakieś modlitwy. Oczywiście, kończąc „akapit” dawał znak, wtedy
dziewczyny błagały anielsko: „Hospody pomyłuj”, zaś faceci buczeli bez wytchnienia... No, za-
brzmiało to całkiem nieźle!

Następna część poznawcza Mikołajków, to pokaźna seria slajdów autorstwa Basi „Jelon” Zyg-
mańskiej i kilku jej znajomych, obrazująca przeróżne cerkwie Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii.
Goście mogli wykorzystać świeżo nabytą wiedzę do rozpoznawania typów budowli, skonfrontować
doskonałe schematy architektoniczne Asi z ich realizacjami – obrazami rzeczywiście istniejących
świątyń obrządku wschodniego. Pokaz uzupełniała barwna opowieść Basi z wędrówek po bezdro-
żach magicznych, wielokulturowych Karpat.

Niestety, części slajdów nie obejrzałem, bo należało wesprzeć załogę kuchni. Jagoda samotnie
operując czterema patelniami walczyła z produkcją jajek sadzonych. Wsad wędzonkowo-cebulowy
do kaszy był już dawno gotowy, kasza gryczana też dochodziła w śpiworze puchowym (oczywiście
umieszczona tam wraz z garnkiem). Gdy zaskwierczało prawdziwe masło i zapachniały pierwsze
posadzone jaja, przybyło pomocników, co dowodziło, że czas kończyć kulturę i naukę, a zacząć kon-
sumpcję. Po niedługiej chwili zaczęliśmy napełniać talerze: duża porcja kaszy, kilka kawałków ogór-
ka kiszonego, jajko, do tego sztuciec – łyżka. Szło nam coraz sprawniej, samorzutnie utworzyła się
kompetentna brygada stołówkowa... A potem ktoś zauważył, że z Salonu słychać tylko energiczny
szczęk łyżek o porcelanę. Natężenie dźwięku świadczyło o wielkim apetycie. Nic dziwnego, trzygo-
dzinna impreza nadwątliła siły i opustoszyła żołądki.

Gdy do kuchni wróciły statki, a w ciała wlała się nowa energia, zaczęto wypatrywać Mikołaja.
Pojawił się święty Nowy – ubrany w Czapkę Amerykańskiego Krasnala Z Centrów Handlowych i
markowy polar górski barwy czerwonej. Towarzyszył mu Renifer Rudolf vel Marek Kursant, przyo-
zdobiony nausznikami przypominającymi poroże. Złośliwi uznali go za Łosia, ale przecież Mikołaj
nie posługuje się w pracy łosiami... Obaj niecodzienni goście zajęli się obdarowywaniem, Mikołaj
przepytywał o grzeczność w minionym roku oraz próbował w zamian za prezenty wyegzekwować
coś od obdarowywanych: a to wier-
szyk, a to taniec czy też piosenkę. Szło
opornie, publiczność wykręcała się
asertywnie, tylko jedna obdarowana
cmoknęła Mikołaja w zarośnięty poli-
czek i to nawet dwa razy!

Kolejne Mikołajki stały się faktem
dokonanym, ale śpiewy i towarzyskie
życie wygasło dopiero około trzeciej
nad ranem. Cerkiewne świece już
dawno się wypaliły, w powietrzu po-
został ich zapach pomieszany z dy-
mem bukowego drewna i aromatami
prostego posiłku.

Maciek, 12'2007

MIKO£AJKI CERKIEWNE
Znów grudzień, znów Mikołajki. Tradycyj-

ne, bo już któreś-tam-z-kolei. Czy impreza po-
pularyzacyjna musi co roku posiadać nowy te-
mat? Nie musi, a nawet nie powinna, wszak
pewne tematy należy co jakiś czas powtarzać, bo
pojawiają się nowi uczestnicy imprezy, a starym
też to i owo z pamięci ucieka...

Łemkowyna fascynuje egzotyką polskiego
„orientu” i legendą niegdysiejszych dramatycz-
nych wydarzeń, które doprowadziły do wylu-
dnienia terenów oraz porzucenia dzieł i dokonań
kultury materialnej. Łemkowyna kusi smakiem
zakazanego owocu, jakim była przez czterdzie-
ści lat panowania poprzedniego systemu poli-
tycznego. Łemkowyna woła miękkim krajobra-
zem, falistą linią ciemnych lasów, wiecznie błot-
nistymi ścieżkami prowadzącymi do wsi posia-
dających nazwy, ale pozbawionych gospo-
darstw... Przyzywa budowlami przycupniętymi
gdzieś na wzgórkach lub nad potokami. Cer-
kwie... Ktoś kiedyś sarkastycznie powiedział:
„jak pięknie ułożona sterta opału!”

I oto mamy Mikołajki architektoniczne. Gdy
w necie „zawisł” plakat, miejsca na imprezę i tak
były już w całości zarezerwowane. Radek powo-
li układał program, ja myślałem tym razem jedy-
nie o sprawach organizacyjnych, czyli jedzeniu i
prezentach mikołajkowych. Jedna wizyta w
JYSK-u wystarczyła, by zapełnić plecak wysma-
kowanym, delikatnym towarem.

Brakowało cerkiewnych świec – długich,
bardzo cienkich, pozbawionych ozdób. Trafili-
śmy wreszcie na nie w tyskim OBI. W bagażni-
ku wylądowały ponadto pudełka kaszy grycza-
nej, wędzony boczek, cebula, kiszone ogórki i
mnóstwo jajek. Jagoda upierała się, że poda jaj-
ka SADZONE, i na nic się zdały moje sugestie,
że dla sześćdziesięciu osób łatwiej byłoby uczy-
nić jajecznicę... Trudno, będę musiał do Chatki
jajka dostarczyć W CAŁOŚCI.

Sobotni poranek toczył się nieśpiesznie. Do-
tarła grupa młodzieży zapisana na imprezę przez
ich nauczyciela, a naszego ubiegłorocznego kur-
santa z Rybnika. Zjedli, rozgościli się i poszli w
góry. Około południa udałem się do auta po
żywność, po drodze meliorując wielkie kałuże
na płaju. W powietrzu czuło się niespodziewaną
wiosnę, chwilami poświecało słońce... Myśla-
łem o rąbaniu drewna, które już kilka tygodni

mailto:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BY£O
4 11.12 Alpy Karnickie – Marta „Żaba” Kubi-
czek i Jacek Ginter pokazali analogowe slajdy z
zeszłorocznego i tegorocznego wyjazdu w Alpy
Karnickie.
4 8-9.12 Mikołajki Łemkowskie w Lachowi-
cach zgromaziły ok. 50 osób. Tematem przewo-
dnim były cerkwie karpackie. Był też Nowy Mi-
kołaj oraz Jagodowy poczęstunek.
4 13.12 Slajdowisko z cyklu „Szlakiem i bez-
drożem” p.t. „Maramuresz i Bukowina” popro-
wadziła Basia Zygmańska.
4 15-16.12 Kursowe „bacowanie alpinistycz-
ne” na Mędralowej, Lachowie i pod Janikową
Grapą.
4 18.12 Wigilia Kołowa.
4 22-23.12 W Bacowaniu Przedświątecznym
na Mędralowej wzięło udział 7 osób: Żaba i Wal-
dek, Jola i Jacek G., Nowy, Nowszy i Andrzej
Wróbel. Był śnieg, księżyc, bigos, grzaniec i cia-
sta. Rano do Żab zmierzających na Małą Babią
dołączył Łysy.
4 31.12 - Sylwester kołowo-kursowy w chatce
w Lachowicach pod wodzą Krasnala, kursantki
Kamili i Grażki zgromadził ok. 50 osób. W tym
roku zabawa przebiegała w konwencji góralsko -
pasterskiej,  przy adekwatnej do tematu muzyce
i w adekwatnych strojach. Relacja wkrótce.

RUMUNIA - kolejny raz
Barbara Zygmańska

Ekipa na ten wyjazd jakoś do ostatniej chwili nie mogła się skompletować. Pierwotnie miałam
jechać tylko ja z Jolą Wolińską, potem dołączyła Juzia i dał się namówić mój Maciek. Dosłownie na
dzień przed wyjazdem okazało się, że jedzie z nami jeszcze dwóch panów – Michał – zeszłoroczny
uczestnik obozu na Ukrainie, zaproszony przez Jolę oraz Marek – zeszłoroczny uczestnik mojego
obozu w Rumunii, zaproszony przez Juzię.

Wszystkie wyszukane przeze mnie połączenia ułożyły się idealnie i wyjeżdżając z Katowic 14.08
o godz. 15:14 już około 1 w nocy następnego dnia wylądowaliśmy w szóstkę na granicznej stacji
Czop na Ukrainie. Do małej dworcowej kafejki, w której sprzedawczyni krzyczała na nas, że nie
wolno siedzieć przy stolikach, jak się czegoś nie zakupi weszły dwie postacie jak z innego świata –
dwóch Żydów z pejsami, w jarmułkach. Zapowiedź egzotyki i niezwykłego świata, który miał nas
otaczać przez kolejne dni.

Około trzeciej był pociąg do Sołotwiny. Niestety niechcący nabyłam bilety do wagonu „obszczie-
go”, a nie „plackartnego” i po wejściu powitał nas smród kilkudziesięciu par brudnych skarpetek. Do
wszystkiego można się jednak przyzwyczaić więc już po chwili spaliśmy jak się tylko dało, w różnych
dziwnych miejscach i pozycjach.

Około dziewiątej rano, kiedy po przebudzeniu jedliśmy w opustoszałym już wagonie śniadanie
zaskoczył mnie SMS od kolegi z SKPB Lublin, którego bardzo lubię i którego górskie umiejętności
oraz wiedzę krajoznawczą bardzo wysoko cenię – „Będę o 11 w Sołotwinie”. Nie spodziewałam się
tak miłego uczestnika wyjazdu. Kuba jak zwykle zadziałał przez zaskoczenie i któryś już z kolei raz
zrobił mi miłą niespodziankę. Po wyjściu z pociągu poszliśmy od razu na granicę, gdzie poczekaliśmy
na Kubę. Potem bez przeszkód przekroczyliśmy granicę z Rumunią na przejściu pieszym, po moście
nad Cisą.

W planie na ten dzień było zwiedzanie Sygetu i ewentualny przejazd do Sapanţa, gdzie po zwie-
dzeniu znanego na całym świecie „Wesołego Cmentarza” planowałam nocleg na kampingu. Ale plan
niemal od razu uległ modyfikacji, nie da się ukryć, że częściowo za sprawą Kuby, który co rusz wnosił
jakieś „usprawnienia” do założonego planu pierwotnego (otrzymało to nawet oficjalną nazwę:
„P.Pantz consulting”). W każdym razie zwiedziliśmy kilka kościołów w centrum miasta, niezbyt cieka-
we Muzeum Etnograficzne oraz autentycznie wstrząsające Muzeum Ofiar Komunizmu.

Po południu dogadaliśmy się z właścicielem busa, który nie dość, że odwiózł nas z bagażami do
skansenu na planowane miejsce noclegu, to również zgodził się kolejnego dnia dowieźć nas do Sa-
panţa oraz obwieźć po kilku okolicznych drewnianych cerkwiach (odpłatnie, ale niedrogo).

Nocleg wypadł we wspaniałym miejscu – pod wiatą na terenie skansenu, całkiem za darmo. Była
tam nawet wygódka oraz kran z wodą na środku łąki – polecam to miejsce na nocleg, jeśli ktoś tam
przypadkiem zabłądzi.

Tuż przed zachodem słońca zwiedzaliśmy jeszcze wspaniałe drewniane chałupy i obejrzeliśmy z
zewnątrz przepiękną drewnianą cerkiew w skansenie.

Kolejny dzień zaczął się pod znakiem „Wesołego Cmentarza”, a jego kontynuacja przebiegała
pod znakiem drewnianych cerkwi marmaroskich. Nie pamiętam już ile ich zwiedziliśmy (chyba z 8),
ale na pewno trzy z nich były na liście UNESCO. Przewodnika mieliśmy doskonałego, gdyż dla Kuby
budownictwo i sztuka cerkiewna, to życiowa pasja. W każdym razie nie wszyscy wytrzymywali
nadmiar przekazywanych przez niego informacji, chociaż przynajmniej przewodniczki starały się
dotrzymywać mu kroku.

Po południu powróciliśmy do Sygetu, po czym wsiedliśmy w pociąg i dojechaliśmy do Leordine,
skąd autostopem przejechaliśmy do Repede, czyli Krywego – dużej wsi w ukraińskiej enklawie na
terenie Rumunii.

Tu dygresja ogólna – w czasie całej naszej eskapady uderzała nas niezwykła życzliwość wszyst-
kich spotykanych ludzi. Jeśli zapytaliśmy się kogoś gdzie należy wysiąść, po chwili życzliwie poma-
gali nam dosłownie wszyscy pasażerowie autobusu lub wagonu. Nie było nigdy problemów z podwo-
żeniem, nikt nie chciał za „stopa” pieniędzy, nocowaliśmy za darmo u ludzi na podwórkach.

Tak było i tego dnia w Repede – wszyscy klienci wiejskiego baru zastanawiali się, gdzie możemy
przenocować, w końcu wskazano nam dom Miszy, u którego na puszystym dywanie przespaliśmy się
za jedyne 10 lei.

Kolejny dzień w upalnym słońcu wypadło nam zgodnie z planem podejście pod Farkaul. Jeszcze
przed rozpoczęciem podejścia zostaliśmy spisani przez „Politia Frontiera” i pan nie mógł się nadziwić
czemu ja się nazywam „Zygmańska”, a Maciek – „Zygmański”, a nie tak samo.

Ponad 1000 m deniwelacji pokonywaliśmy z trudem i w pocie czoła, bo plecaki były bardzo
ciężkie, a pogoda upalna. W końcu o zmierzchu rozbiliśmy się na ładnym płaskim miejscu jakieś 200
m przed polecanym nam jeziorkiem, za to w pobliżu obfitego źródła wody.

Kolejnego dnia wcześnie rano pierwsza ekipa wyruszyła, aby zdobyć Michajłek. Niestety trwało
to dłużej niż zakładałam i ja nie zdążyłam już wejść na ten szczyt. Smutno mi było, ale w sumie i tak
bardziej zależało mi na Farkaulu.

Ten najwyższy szczyt Gór Marmaroskich zdobyliśmy wszyscy razem pozostawiając plecaki w
miejscu gdzie zaczynał się trawers. Niestety widoczność ze szczytu nie była nadzwyczajna.

Po zejściu nastąpiła pierwsza secesja (i drobna scysja). Najpierw Ania, a zaraz za nią Kuba zapro-
ponowali, aby nie iść z plecakami w kierunku grzbietu granicznego i Stoha, tylko zejść w dół do
Ruskiej Polany. Postanowiliśmy głosować i poddać się woli większości. Przyznam, że wahałam się
niespecjalnie długo, zwyciężyło chyba lenistwo i niechęć do tego wstrętnego ciężaru na plecach, w
każdym razie głosowałam za zejściem w dół. Ostatecznie za zejściem w doliny głosowała również
Jola, za dalszą drogą – Marek, Michał i Maciek, ale panowie zostali przegłosowani.

Opuściliśmy więc przełęcz pod Farkaulem i zeszliśmy w kierunku widocznej z dala styny paster-
skiej sądząc, że musi do niej prowadzić z dołu jakaś droga. W kotle pod „Michałkiem” zjedliśmy
popołudniowe kanapki, a potem zeszliśmy, ku widniejącemu w dali szałasowi.

Gospodarz szałasu zaprosił nas do siebie, poczęstował serem i mamałygą. Szałas był bardzo cie-

TO BÊDZIE
k 4 - 6.01 przejście kondycyjne kursu.
k 8.01 Park Narodowy La Vanoise – prelekcję
na zebraniu Koła poprowadzi Sebastian „Mae-
stro” Korczyk.
k 12.01 Impreza Artystyczna – Barańczak i
Beksiński – Lachowice Adamy.
k 16.02 Maraton gwiezdnych wojen – Lacho-
wice Adamy.
k 23.02 Blachowanie – Magurka Wilkowicka.
k 7-9.03 Kwadratlon.
k 14-16.03 wyjazd na YAPĘ.
k 8.03 Lizbona i pieśni fado – Lachowice
Adamy.
k 29-30.03 XXIII Rajd na Powitanie Wiosny.
k Kwiecień 2008 – Impreza Judaistyczna w
Lachowicach połączona ze zwiedzaniem cmen-
tarza żydowskiego w Bielsku-Białej.
k Wiosna 2008 Rajd tematyczny (Ewelina
Woźniak) – Lachowice Adamy.
k 19-20.04 Rajd Pol-UŚ.
k Maj 2008 Majówka Kołowa.
k 31.05 Stulecie Chaty na Adamach.
k 7-8.06 Podsumowanie półrocza – PTSM w
Ślemieniu (?)
k Maj/Czerwiec 2008 – Beskid Makowski.
k 27-28.09 ERG.
k 11-12.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem.
k 25-26.10 Rajd Studenci Górom.
k 25.11 Walne Zebranie.
k 6-7.12 Mikołajki Łemkowskie – Lachowice.

kawie urządzony – miedziane naczynia, baranie
skóry jako posłanie, piękny bacowski pas. Pa-
trzyliśmy z uśmiechem na siebie – to nasze uko-
chane Karpaty, góry w stanie pierwotnym, nie
skażone komercją czy „wypasem kulturowym”
przygotowanym specjalnie dla turystów. Góry,
gdzie wszystko jest autentyczne, jak to od ze-
szłego roku weszło do naszego wspólnego języ-
ka i stało się również mottem tego naszego wyja-



zdu „góry gdzie kosi się siano”.
Po dalszym stromym zejściu

wzdłuż potoku, około godz. 20 do-
szliśmy w końcu do drogi. Do Ru-
skiej Polany było jeszcze około 16
km marszu drogą. Niektórzy za-
częli marudzić, ale cóż było robić –
skoro już zleźliśmy na dół trzeba
było iść dalej. Około 23 dotarliśmy
do wsi Ług i tam – niespodzianka,
przyjechał samochodem ten sam
pogranicznik, który spisał nas po-
przedniego dnia w drodze na Far-
kaul. Jak Kuba powiedział nazwi-
sko „Zygmańska” pan od razu so-
bie nas przypomniał. Dał się na-
mówić i podrzucił wszystkie
dziewczyny, Maćka oraz co naj-
ważniejsze – wszystkie 7 plecaków aż do Ruskiej Polany.

Do celu dotarliśmy tuż przed północą i od razu poszłyśmy z Anią na poszukiwanie noclegu. W
chwilę potem dojechali kolejnym stopem nasi panowie. I tu nagle – przykra niespodzianka, bo w
czasie kiedy mnie i Ani nie było Michał niespodziewanie zasłabł. Powodem był zbyt wytężający
marsz i długi brak jedzenia. Na szczęście Marek jest lekarzem i od razu udzielił mu pomocy. My
tymczasem znalazłyśmy mieszkanie (na podwórku u pewnych przesympatycznych państwa) i w koń-
cu około 2 w nocy poszliśmy wszyscy spać w różnych, dość dziwnych miejscach.

Kolejnego dnia była niedziela, a więc w planie była wizyta w cerkwi. Nabożeństwo zaczynało się
o 10. Usiadłyśmy razem z Anią z tyłu, Kuba stał nieco przed nami. Nagle pojawił się nasz dobry już
znajomy z „Politia Frontiera” i z radością zawołał do Kuby (tak, że słyszałyśmy również my odległe o
kilkanaście metrów) – „Zygmanski !”. W chwilę potem obaj panowie nas opuścili, a 10 min później
pojawił się Kuba mówiąc szeptem : „Mamy załatwiony klucz do zabytkowej cerkwi i jesteśmy zapro-
szeni na nocleg”. Po nabożeństwie zwiedziliśmy jeszcze starą cerkiew, potem wróciliśmy do „domu”
spakowaliśmy się i około 4 po południu, tuż przed potężną burzą dotarliśmy do naszych nowych,
przemiłych gospodarzy. Błyskawice, pioruny i dosłownie oberwanie chmury obserwowaliśmy już
spod ich gościnnego dachu. Poczęstowano nas mamałygą, serem i przepysznym zsiadłym mlekiem.
Reszta dnia upłynęła na odpoczynku i pogaduszkach.

W poniedziałek zgodnie ze zmienionym już planem mieliśmy jechać kolejką przez dolinę Weze-
ru, a następnie od Bardau podejść na Pietros Budyjowski. Niestety już na starcie przepiękna „ciuch-
cia” kursująca doliną Wezeru spóźniła się ponad 3 godziny, ponieważ pociąg podobno wypadł z szyn.
W efekcie wyszliśmy na trasę o 14.

Tak nam jednak zależało na zdobyciu szczytu, że nie chcieliśmy się wycofać. Po drodze dopadła
nas jeszcze gwałtowna burza, którą przeczekaliśmy, na szczęście jeszcze poniżej granicy lasu. Po
burzy i po krótkim posiłku weszliśmy na połoninę. Widoczność była wspaniała, znacznie lepsza niż z
Farkaula. Nad granicznym pasmem przywitał nas Czywczyn, nie zdobyty przez Kubę w tym roku na
wiosnę. Ja go sobie zaplanowałam na rok przyszły. Na szczycie byliśmy około 19, zaraz potem zaczę-
liśmy zejście.

Wg opisu najkrótsza droga (jak również wyznakowany niebieskimi paskami szlak) prowadził
przez gęste zarośla kosówki. Było już prawie ciemno, ponadto kosówka była jeszcze mokra po burzy,
nie chcieliśmy się przez nią przedzierać. W tej sytuacji razem z Kubą zdecydowaliśmy się schodzić
jedną z szerokich dróg do doliny wprost pod nami. Całkiem po ciemku trudno było znaleźć właściwą
drogę, co rusz wyruszała „ekipa poszukiwawcza” w składzie Kuba + Jola, a potem była wołana reszta
grupy. Baliśmy się trochę o Michała, czy jego organizm to wytrzyma. Na dodatek wszystkie „poważ-
ne” rzeczy już zjedliśmy, mieliśmy tylko słodycze (za to było ich sporo). Szeroka droga sprowadzała
nas w głąb doliny. Zeszliśmy może 200, może 300 m w dół (mowa o deniwelacji) i nagle – droga
skończyła się jak nożem uciął przed wylotem sztolni. Sytuacja nieciekawa. My jeszcze wysoko (oce-
niałam wysokość na około 1200-1300 m n.p.m.) a tu drogi nie ma wcale. Schodzić stromo wprost w
dół, przez las odważyłabym się może gdybym była tylko z Jolą, Anią i Kubą, ewentualnie moim
Maćkiem, reszty niestety nie znałam, nie wiedziałam jak zareagują. Kuba z Jolą znów ruszyli na
poszukiwania dalszej drogi. Po około 30 min., w czasie których reszta dostawała głupawki (między
innymi odśpiewałam „Javorinę”) wynurzyli się z lasu niosąc ... chleb. Niestety stwierdzili, że trzeba
wracać do grzbietu, bo w dół drogi nie ma, a jest ogromny wiatrołom. Chleb podarował im pasterz,
który był tam poniżej w szałasie. Ostatecznie mogliśmy spać również i tam, ale woleliśmy iść.

No cóż było robić – wróciliśmy do grzbietu i prowadzącej nim drogi. Po dwóch–trzech kilome-
trach marszu, w miejscu bardziej zacisznym zrobi-
liśmy sobie jedzonko i herbatę. Potem poszliśmy
dalej. Humory nam dopisywały, cały czas gadali-
śmy, opowiadaliśmy kawały. Mniej więcej co go-
dzinę robiliśmy sobie postój i jedliśmy jakieś słody-
cze. Po kilku godzinach marszu zorientowaliśmy
się, że nasza trasa skręca za mocno w lewo, wobec
tego wybraliśmy dobrą, szeroką drogę w głąb doli-
ny, w prawo i zeszliśmy z grzbietu. No niestety
(tak jak w zasadzie spodziewaliśmy się) droga koń-
czyła się jarem, który pokonywaliśmy około 3 w
nocy, miejscami po kostki w wodzie. Gdzieś w tym
jarze założyłam się z Kubą o „Smadnego Mnicha”
o to, w której dolinie jesteśmy. Ja twierdziłam, że

już minęliśmy zwornik bocznego grzbietu i
schodzimy do doliny dalszej od Ruskiej Polany,
Kuba, że do bliższej. No jak się potem okazało,
niestety to ja miałam rację (niestety – bo czekały
nas dodatkowe kilometry). Około 6 rano doszli-
śmy wreszcie do początku porządnej, szerokiej
drogi w dolinie. Z tej okazji zrobiliśmy sobie ko-
lejną herbatę i zjedliśmy kolejną czekoladę, a
niektórzy się nawet chwilę przespali. Drogą do
Ruskiej Polany było jeszcze z 12 km. Michała i
Maćka wsadziliśmy dość szybko w ciężarówkę,
która zawiozła ich do wsi, a reszta szła dalej. Po-
goda była piękna, buty wprawdzie kompletnie
mokre, ale za to wokół było przepięknie. Szło się
świetnie, tylko na sam koniec zagadaliśmy się z
Kubą i nie potrafiliśmy trafić na naszą „stałą
kwaterę”. Dopiero spotkana na drodze reszta to-
warzystwa skierowała nas do celu.

Do domu dotarliśmy ostatecznie około 10
rano, z żalem pożegnaliśmy się z Kubą, który
tego dnia wracał już do Polski i do swojej rodzi-
ny. Po wyjeździe Kuby poszliśmy na około 2
godz. spać, aby chociaż trochę odespać noc w
drodze z Pietrosa. Potem spakowaliśmy się i w
bardzo miłym nastroju pożegnaliśmy się z na-
szymi gospodarzami. W centrum wsi bez proble-
mów dogadaliśmy się z busiarzem, a potem jak
tylko wysiedliśmy w Leordinie prawie natych-
miast nadjechał kursowy autobus do Borszy i
już koło 19 zakwaterowaliśmy się w hotelu Iezer
– tym samym, w którym spałam w zeszłym roku
w czasie wycieczki w Góry Rodniańskie.

Kolejnego dnia, w środę wyszliśmy „na lek-
ko” na Torojagę – wycieczka w porównaniu z
poprzednimi była łatwa i nie męcząca, chociaż
sam szczyt to „kawał góry”. Ma też bardzo cie-
kawy układ – wierzchołki leżą na planie jakby
trójramiennej gwiazdy. Było to 1300 m deniwe-
lacji w górę i w dół, ale po poprzednich przej-
ściach jakoś wcale tego nie odczuliśmy. Widocz-
ność ze szczytu była nieco gorsza niż z Pietrosa.
Na dół odprowadził nas dziadek, który dosłow-
nie się uparł, że nas odprowadzi do Baile Borsza.

We czwartek opuścił nas Marek, który spie-
szył się do Polski, ale przystopowało go w dro-
dze powrotnej, bo tymczasem zamknięto przej-
ście w Sygecie Marmaroskim. Ania, Jola i Mi-
chał poszli na Pietrosul. Ja z Maćkiem spędziłam
dzień wypoczynkowo – najpierw odsypialiśmy
zaległości, potem poszliśmy na „normalny”
obiad, a potem godzinę spędziłam w Borszy, w
kafejce internetowej sprawdzając połączenia i
pogodę.

Tego samego dnia wieczorem razem z Jolą
wyjechałyśmy w dalszą trasę, a reszta pozostała
w Borszy, aby kolejnego dnia wracać przez Satu
Mare i Węgry do kraju.

Tymczasem ja z Jolą złapałam stopa do Mo-
isei, potem długo czekałyśmy, ale za to kolejny
bardzo sympatyczny pan zawiózł nas pod sam
dworzec w Viseau de Jos dość długo tego dwor-
ca szukając. Pociąg miałyśmy o 3 rano, więc
drzemałyśmy na dworcu. Przyjechał punktual-
nie, był w miarę pusty i nawet nieźle się w nim
wyspałam.

O 7:30 byłyśmy w Kluż, ale z powodu
spóźnienia o 10 min uciekł nam pociąg do Hue-
din. Kolejny był koło 12:30 więc poszłyśmy na
kilka godzin zwiedzać Kluż. Jest to naprawdę
piękne miasto, są w nim świątynie aż 7 wyznań.
Szczególnie piękna jest gotycka katedra katolic-
ka p.w. św. Michała oraz gotycki jednonawowy
kościół kalwiński. Na koniec dość już zmęczone
odwiedziłyśmy piękny ogród botaniczny.

Kluż, to kolejne „środkowoeuropejskie”
miasto z epoki CK monarchii takie jak Kraków,

Fot. Jola W.

Kolejka w dolinie Wezeru,  fot. Jola W.



Przed Twierdzą Ponoru, fot. Jola Wolińska

Lwów, Czerniowce, Bratysława, czy Budapeszt.
Są tu piękne secesyjne kamienice i ładny dworzec
kolejowy (obecnie w gruntownym remoncie). W
kafejkach doskonała kawa. W sumie od razu po-
czułam sympatię do tego miasta.

Kolejnym pociągiem (wypasiony autobus szy-
nowy) dojechałyśmy do Huedin i w tamtej dziurze
utknęłyśmy na około 2 godz. Autobusów w
„naszą” stronę nie było żadnych, dowiedziałyśmy
się jedynie, że o 16:10 jedzie bus do Poliana Horea,
więc postanowiłyśmy jechać tam, a potem zoba-
czyć co dalej. Jednak pół godziny wcześniej jakiś
pan zabrał nas stopem nieco za Belis, nad piękne
jezioro. Tam nie czekałyśmy nawet 10 min, a za-
brała nas potężna ciężarówa dowożąc ostatnie 15
km do Poliana Horea. W tej zagubionej wśród la-
sów wsi wszyscy nas straszyli, że do Padisz jest je-
szcze 32 km, a po lesie chodzą ursusy.

Nie zdążyłyśmy jednak przejść nawet 300 m w
kierunku Padisz, kiedy kolejna ciężarówka
podwiozła nas 4 km, a zaraz potem następna kolej-
ne 4. Idąc dalej pieszo drogą wypatrzyłyśmy na
mapie dogodne wg nas miejsce na nocleg, a kolej-
nego dnia chciałyśmy dotrzeć ostatnie 8 km do Pa-
disz szlakiem niebieskich pasków (szlak ścina ogromne „kolano” drogi, przez co trasa jest znacznie
krótsza). Przeszłyśmy około 5-6 km drogą, pod koniec dość mocno pod górkę i dotarłyśmy do obfite-
go źródła, gdzie akurat ludzie przyjechali furmankami i brali wodę. No to zabrali na tą furmankę i nas
– w samą porę, bo plecaki już nam ciążyły.

Wysiadłyśmy na przełęczy w najdziwniejszym chyba miejscu jakie w ogóle widziałam w górach.
Na wysokości około 1200-1300 m n.p.m. chyba ze 300 drewnianych domostw (również stodół,
chlewików, obórek) rozrzuconych na przestrzeni kilku km2 w kilku grupach. Bez prądu i wody (we
wsi było źródło, ale wyschło i teraz muszą jeździć po wodę 2-3 km w dół). Na samej przełęczy –
sklepik. To też najdziwniejsze miejsce w jakim kiedykolwiek cokolwiek kupowałam – mały drewnia-
ny baraczek, w nim agregat, świeci się żarówka, a na półkach z 8 gatunków piwa, 6 gatunków papie-
rosów, kilkanaście gatunków wódki, którą sklepowa sprzedaje na kieliszki. Sprzedawana jest również
zwykła woda. Sklepowa – wysoka, tęga kobieta z pełnym garniturem złotych zębów ze wszystkimi
żartuje, głośno się śmieje, sprzedaje winogrona, które akurat przyszły z dołu i są wielką atrakcją. I ten
charakterystyczny zapach. Znają go ci, co bywali w sklepikach na Ukrainie, lub choćby w latach 70
XX w. w Beskidzie Niskim. Po prostu cudowne miejsce. Lepsze niż sklep w Dziembroni, czy w
Szybenem.

Wypiłyśmy piwo i ponieważ zaczęło się ściemniać, trzeba się było zacząć rozglądać za miejscem
na nocleg. Całkiem już po ciemku podeszłyśmy do małego budyneczku na przełęczy ze 200 m od
ostatnich domów. Budynek okazał się ... kapliczką. Ale miał wygodną drewnianą podłogę i cały dach,
więc (mimo pewnych rozterek natury moralnej) przespałyśmy się tam zachowując się bardzo cicho.
Rano uprzątnęłyśmy dokładnie wszystkie ślady swojej obecności i poszłyśmy dalej około 6 rano.
Niecałe 200 m dalej była zbudowana z drewna scena, a na niej ławy i stoły (po ciemku nie było tego
widać), więc tam zrobiłyśmy sobie śniadanie.

Dalsza droga była jak bajka i przebiegała jak w innym świecie. Krasowe płaskowyże pokryte
rowkami i wapiennymi skałkami (Słowacy nazywają to „škrapové poľa”, nazwa nie ma odpowiedni-
ka polskiego, a ja wprost uwielbiam taki krajobraz). Słońce, upał (nie powiem – z plecakiem było
ciężko). Pasterz pasie owce na takim właśnie płaskowyżu, podchodzi do nas pogadać. Nie dość, że
był przystojny, to miał przepiękną, drewnianą laskę rzeźbioną w wymyślne wzory. Nie wiem – jakaś
magia, zabezpieczenie przed nieczystymi siłami ? W każdym razie miejsce było na pewno magiczne.
Przeszłyśmy w takiej scenerii z 7 km i doszłyśmy do bitej drogi, gdzie znów Jola złapała „stopa” –
furmankę zaprzężoną w piękne konie i takim „stopem” dojechałyśmy ostatnie 3 km do Padisz. Do-
brze, bo droga szła mocno pod górę, a było coraz bardziej duszno i gorąco.

Schronisko Padisz, to zespół budynków prywatnych, każdy ma innego właściciela, obecnie jest
tam jeden wielki plac budowy, bo buduje się hotel. No i czar tej naszej drogi prysł, zrobiło się „nor-
malnie”. Rozbiłyśmy namiot na „dzikim” kampingu i poszłyśmy jeszcze na półdniową wycieczkę do
„Amfiteatru Boga” – ogromnych ułożonych amfiteatralne skał o wysokości około 800 m. Ponieważ
zanosiło się na burzę i byłyśmy mocno niewyspane poszłyśmy wcześnie spać do namiotu.

Kolejnego dnia wybrałyśmy się na obejrzenie największej atrakcji Padisz – Twierdzy Ponoru.
Idzie się do niej przez ładne i ciekawe miejsca – np. bezodpływową polanę Ponor. Sama Twierdza –
owszem imponująca, ale na mnie nie zrobiła aż takiego wrażenia. Na dodatek mocno się zdenerwo-
wałam, bo dosłownie na naszych oczach grupa Węgrów brzydko mówiąc wyp... w krzaki, w takim
miejscu (jest tam rezerwat przyrody) butelkę PET. Opierniczyłam ich po polsku, angielsku i nawet
przypomniały mi się słowa węgierskie. Jak widać buractwo nie jest tylko specjalnością polską.

Twiedza Ponoru składa się z trzech potężnych awenów – Doline I, Doline II i Doline III. Naj-
większe wrażenie z tego zespołu robi Doline II, która jest najciaśniejsza, wchodzi się do niej tylko
przez jaskinię i ma całkowicie pionowe ściany o wysokości ok. 200 m. Tam właśnie spotkałyśmy
sympatyczną parę Rumunów, z którymi dało się pogadać po angielsku. Po wyjściu z Twierdzy Pono-
ru podeszłyśmy na specjalnie wybudowane nad nią balkony widokowe, a potem wykombinowałam,
aby bez szlaku przejść do kolejnej atrakcji płaskowyżu – „Jaskini Lodu Żywego Ognia” – lodowej
jaskini ze szczelinami w suficie, przez które wpada słońce. Niestety bez szlaku zeszłam za bardzo w
lewo, doszłyśmy do szlaku żółtych kropek, który zgodnie z mapą doprowadzał do jaskini. Poszłyśmy
więc we właściwą (wg mapy) stronę. Po drodze minęłyśmy jeszcze jeden ciekawy awen. Wkrótce

okazało się, że doszłyśmy aż do Wąwozu Galbe-
ni. W międzyczasie zmieniono oznakowanie na
tym terenie, a ja miałam mapę sprzed 3 lat ! Sko-
ro już tu byłyśmy Jola poszła jeszcze zajrzeć do
wąwozu „od dołu”, a ja na punkt widokowy „od
góry”, ale i tak niewiele było widać. Wracając
spotkałyśmy jeszcze parę, którą wcześniej spo-
tkałyśmy w Doline II. Oni zdążyli przejść przez
wąwóz i wracali, obozowali na polanie „Staj-
nia”. Ponownie spotkaliśmy się już około godz.
20 przed jaskinią Lodu Żywego Ognia, do której
w końcu dotarłyśmy. Do polany „Stajnia” było
już stamtąd tylko godzinę. Tam w schronisko-
sklepiku zjadłyśmy zupę (w życiu chyba nie ja-
dłam tak dobrej zupy), a potem powędrowały-
śmy drogą (jeszcze ok. 10 km) do Padisz. Dzięki
dobrym skrótom przeszłyśmy tylko około 7 km.
Do namiotu dotarłyśmy około 23:30.

Kolejnego dnia,  zwinęłyśmy nasze lary i pe-
naty i zanocowałyśmy w małym domku kampin-
gowym z dostępem do łazienki (50 lei za domek
+ 3 leje za kąpiel). Na wycieczkę poszłyśmy tego
dnia do przełomu Gorącego Szamoszu. Najcie-
kawszy w tamtym rejonie jest szlak poprowa-
dzony wzdłuż rzeki, przez ogromną jaskinię o
rozwinięciu poziomym, z której potem robi się
wąwóz – zupełnie taki jak w Słowackim Raju, z
licznymi kotłami eworsyjnymi. Po prostu rewe-
lacja. Jaskinia wraz z wąwozem zrobiły na mnie
największe wrażenie, ze wszystkiego co widzia-
łam w Padisz. Do samej doliny Szamoszu (której
przełomową część ogląda się tylko od góry) już
nam się nie chciało iść. Podeszłyśmy tylko ok.
godziny na punkt widokowy Belwedere z ład-
nym widokiem w dół doliny i na skały o nazwie
Cuciulata. Potem wróciłyśmy tą samą drogą i
dalej pętlą szlaku – tym razem nad jaskinią,
której okna widoczne są jako ogromne dziury w
ziemi. Przed jaskinią spotkałyśmy ponownie
sympatyczną parę, którą poznałyśmy poprze-
dniego dnia. Do naszego kampingu wróciłyśmy
tym razem około 18, zdążyłyśmy zrobić ostatnią
pożegnalną pulpę, wypić piwo, wykąpać się w
ciepłej wodzie i iść spać około 22.

Ostatniego dnia do 8:30 byłyśmy spakowa-
ne i stałyśmy już przed schroniskiem, ale nieste-
ty nic nie jechało. W końcu o 9:45 (i od tej godzi-
ny liczę czas wyjazdu) podjęłam decyzję – ru-
szamy pieszo. Przeszłyśmy około 6 km (piąty raz
tym samym odcinkiem drogi). Doszłyśmy do
miejsca, gdzie się łączą drogi z kilku polan i
schronisk. I po 15 min zatrzymał się mały samo-
chodzik osobowy, a w nim para, z którą ciągle
spotykałyśmy się przez poprzednie dwa dni.
Sympatyczni Rumuni podwieźli nas aż do głów-
nej drogi na Oradea (byłyśmy tam około 13),
tam sprawdziłyśmy, że o 15:10 mamy pociąg,
ale wyszłyśmy na stop. I słusznie – za chwilę
furgonetka podwiozła nas do Beius, a stamtąd
kolejno kursowymi autobusami do Oradea (po-
nad 1 godz. czasu na dworcu, ale miasta niestety
nie zdążyłyśmy zwiedzić, a szkoda), Debreczyn
(szybko goniłyśmy, aby zmienić leje, które nam
zostały na forinty), Miszkolc (taksówką, żeby
złapać pociąg Cracovia do Koszyc). Dalej pocią-
giem 22:06 do Koszyc, kolejnym pociągiem
0:18 do Żyliny. Z Żyliny 4:25 do Czadcy, z
Czadcy od razu przesiadka do Czeskiego Cie-
szyna. A tam (który to już raz ?) pieszo przez
przejście i na PKS 8:10 do Katowic, z Katowic
autobusem nr 6 do Chorzowa i około 10:45 by-
łam w domu.

Albumy zdjęć z naszej podróży obejrzeć
można w Internecie:
http://picasaweb.google.com/basia.zygmanska

Basia „Jelon” Zygmańska

http://picasaweb.google.com/basia.zygmanska
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W ubiegłym roku trzykrotnie udało nam się odwiedzić góry Rumunii, dzięki czemu uzupełnili-
śmy sobie znajomość Karpat Wschodnich oraz Południowych o nowe grupy górskie, do tej pory
przez nas nieznane.

WYJAZD I
W pierwszych dniach maja pojechaliśmy w wapienne góry Ćeahlau, wąwóz Bikaz oraz Haśmaś.

Wiosenne dni były ciepłe i słoneczne, w nocy były jednak przymrozki. Nocowaliśmy w schroniskach,
których standard był bardzo różnorodny, a najlepszy w Ceahlau – w obiekcie było włączone centralne
ogrzewanie. Pięknie położony obiekt pod okazałą skałą o nazwie Piatra Singuratica w górach Ha-
śmaś, który na zdjęciu, na mapie wyglądał ciekawie, w rzeczywistości był obiektem nadającym się do
rozbiórki. „Schronisko” było pozbawione prądu i wody. Wielkie pomieszczenie do spania z pryczami
ogrzewane było piecem, jakie spotyka się w szałasach. W obiekcie urzędował „gość” z obsługi, które-
mu zapłaciliśmy za nocleg około 3 zł/os.

W góry Haśmaś startowaliśmy z miejscowości Balan, która kiedyś obfitowała w liczne kopalnie.
Najwyższym szczytem pasma jest Haghimasu
Mare o wys. 1792 m.

W rejonie Bikaz zrobiliśmy sobie krótką 3-4
godzinną wycieczkę dla poznania okolicy wąwo-
zu, a noc spędziliśmy w urządzonym w myśliw-
skim stylu pensjonacie o nazwie „Willa Andrzej”.

W pasmo Ćeahlau wybraliśmy  się z miejsco-
wości Durau. Najbardziej charakterystycznym
wierzchołkiem jest Toaca – 1900m – ze starą
stacją meteorologiczną na szczycie i rozlatującymi
się długimi schodami prowadzącymi z przełęczy
na wierzchołek.

W odwiedzonych pasmach górskich kwitły
pierwsze wiosenne kwiaty m.in. całe łany goryczki
wiosennej, krokusy, pierwiosnka wyniosła, pier-
wiosnka łyszczak, a pod Piatra Singuratica – znale-
źliśmy jedno stanowisko szafirka.

Ze zwierząt spotkaliśmy kilka lisów, stado ko-
zic, a na jednej z polan w Haśmaś – dostojnie bie-
gnącego rysia, którego ślady oglądaliśmy jeszcze
później na płacie śniegu.

SYL WESTER PO GÓRALSKU
Sylwestry chatkowe były jak dotychczas im-

prezami w stylu balu przebierańców, ale zwykle
przebrania były dość dowolne. Czasem obowią-
zywało jedynie jakieś nakrycie głowy. Ale były
też przypadki Sylwestrów tematycznych – jak
np. zabawa w stylu lat 60-tych. Tym razem Syl-
wek „Krasnal” Mateja i Grażka Tkocz jako
główni organizatorzy zaproponowali zabawę w
stylu góralskim. Do tematu miały nawiązywać
nie tylko stroje, ale również muzyka.

Ale zabawa zaczęła się od podania wygło-
dniałym uczestnikom uwarzonego tym razem w
chatce bigosu. Potem obejrzeliśmy przestawie-
nie jasełkowe przygotowane przez kursantów i
młodych przewodników.

Po tej dawce wrażeń kulinarno – artystycz-
nych w salonie zaczęli się pojawiać osobnicy w
mniej lub bardziej ludowych przebraniach. Po-
ziom zawyżyli najbardziej Nowy, Cieszynka,
Herman i Marta prezentując pełne, autentyczne
stroje góralskie.

Ale były też inne pomysły na przebranie –
Ovca wystąpił w przebraniu owcy, Krasnal uda-
wał górala Andyjskiego, redakcja natomiast za-
prezentowała konceptualną wersję przebrania
wieszając na szyi swój portet w stroju góralskim
z wczesnego dzieciństwa.

Zaczęły się tańce góralskie i jak na góralską
zabawę przystało już przy trzecim kawałku coś
stuknęło, huknęło i okazało się, że Paskuda wraz
z Tymkiem wykonali bliskie spotkanie 3-go
stopnia z chatkowym oknem. Szyba nie wytrzy-
mała, ale na szczęście nikomu nic poważnego
się nie stało. Po krótkiej przerwie na sprzątanie
zabawa potoczyła się dalej. Przed północą udali-
śmy się tradycyjnie do ogniska. Były życzenia,
szampany, fajerwerki oraz pieśni przy gitarze.
Po ponad godzinie zaczęliśmy wracać do chatki.
Dalsza zabawa odbywała się już w strojach cy-
wilnych i przy cywilnej muzyce dobranej tak jak
i ludowe kawałki przez Ovcę. Najwytrwalsi ba-
wili się do 6 rano. Obecnych było ok. 50 osób.
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Fot .:Ines Korczyk (1,2,3),
Maciek „Nowszy” Antonik (4,5)
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TO BÊDZIE

4 08.01 - prelekcja Sebastiana Korczyka o wy-
jeździe w Alpy w rejon Parku Narodowego La
Vanoise.
4 12.01 KICHA - czyli kolejna Kulturalna Im-
preza CHAtkowa poświęcona tekstom i zaba-
wom słowno - językowym Stanisława Barańcza-
ka oraz malarstwu Zdzisława Beksińskiego
zgromadziła ok. 25 osób i jak twierdzą obecni
była udana.
4 15.01 - prelekcja Daniela Węcla o Chinach.
4 22.01 - prekcja Radka Trusia o historii
schroniska na Magurce Wilkowickiej.

k 19.02 szkolenie meteorologiczne w Instytu-
cie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Ilość miejsc ograniczona (ok. 20), zgło-
szenia do Jarka „Kury” Jeziorskiego. Jeśli zain-
teresowanie będzie duże możliwe jest powtórze-
nie szkolenia w przyszłości.
k 23-24.02 BLACHOWANIE w schronisku
na Magurce Wilkowickiej. Eksperymentalnie
wprowadzono system rezerwacji miejsc nocle-
gowych. Informacje i zapisy u Prezesa.
W tym roku blachowanych będzie pięć osób.
k 08-09.03 Kwadratlon czyli Turniej Studenc-
kich Kół Przewodnickich w Złotym Stoku.

WYJAZD II
W okresie wakacyjnym: czer-

wiec-lipiec, przez dwa tygodnie
wędrowaliśmy przez Paring,
później najwyższe pasmo Rumu-
nii – Fogarasz, a na końcu – Buce-
gi.

Paring, z najwyższym szczy-
tem Parangului Mare – 2519 m, to
pasmo o charakterze przypomina-
jącym Tatry Zachodnie. Schroni-
ska można spotkać tylko u pod-
nóża. Startowaliśmy z doliny rzeki
Jiet – schroniska Cab. Groapa Sea-
ca.

W Paringu spędziliśmy trzy
dni, biwakując w uroczych miejscach nad stawkami, których w tych górach nie brakuje. U napotka-
nego bacy w szałasie zakupiliśmy wielki kawał sera typu „feta”, który uratował nas od głodu w ostat-
nim dniu wycieczki.

Pasmo Fogaraszu podzieliliśmy sobie na dwie części: rejon Negoiu – 2535 m oraz najwyższego
szczytu Rumunii: Moldoveanu – 2544 m. W górach nocowaliśmy w oparciu o schroniska. Przy
każdym z nich spotykaliśmy osiołki, które są tu jedynym środkiem transportu do obiektów położo-
nych w górach. Witało nas też kilka psów, bardzo głośnych, ale nieszkodliwych i łagodnych.

W rejon Negoiu startowaliśmy z okolic miejscowości Avrig - Cabana Poiana Neamtului. Wybra-
liśmy wariant przez dość efektowną skalną grań Serboty (2331 m), na której Martusia wspinała się z
asekuracją. Efektowne było również zejście ze szczytu żlebem Drakuli (Strunga Drakului), wyposa-
żone w łańcuchy.

Masyw Moldoveanu jest trochę mniej skalisty niż Negoiu. Wyruszyliśmy w ten rejon z doliny
Sambata, a pierwszą noc spaliśmy w schronisku Cabana Sambatei, w górnych partiach doliny.

Na szczycie Moldoveanu spędziliśmy niewiele czasu z uwagi na pierwsze odgłosy zbliżającej się
burzy, która w końcu nas ominęła i tylko przyspieszyła zejście do najwyżej położonego schroniska –
Cabana Podragu (2136 m.), w którym spędziliśmy drugą noc.  Poznaliśmy  tam trzech chłopaków z
Polski, z którymi miło spędziliśmy wieczór.

W góry Bucegi wyruszyliśmy od strony zachodniej, parkując przy hotelu Pestera, do którego
dojazd nadawał się raczej dla samochodu terenowego niż osobowego. Większość ludzi dociera do
hotelu, wyjeżdżając kolejką linową od wschodniej strony masywu, z kurortu Busteni. Najwyższym
szczytem jest Omul – 2505 m. Góry Bucegi są znane dzięki ciekawym formom skalnym, utworzo-
nym ze zlepieńców o nazwie Babele, położonych przy schronisku o tej samej nazwie.

Z kwiatów napotkanych podczas tego wyjazdu wymienić można: omiega kozłowca, ciemiężycę,
skalnicę, dębika, spóźnione krokusy, pierwiosnki i urdziki, a w miejscach dłuższego zalegania śniegu,
na terenach podmokłych: kaczeńce, storczyki i wełnianki. Kwitły również różowe kobierce rododen-
dronów. Ze zwierząt, oprócz dużych stad pasących się owiec, towarzyszących im psów i osiołków
przy schroniskach, spotkaliśmy tylko kozice, a podczas jazdy samochodem przez przełęcz w górach
Bucegi – niedźwiedzia, którego udało mi się sfotografować z bliska.

WYJAZD III
W sierpniu spędziliśmy kilka dni w Karpatach Marmarowskich, w północnej części kraju, przy

granicy Ukraińskiej. Po górach wędrowaliśmy bez szlaków turystycznych, których tu raczej nie ma,
ale ścieżki są wydeptane, głównie na skutek licznych wypasów. Najwyższy szczyt o nazwie – Far-
kaul. Spaliśmy pod namiotem, brataliśmy się z tutejszymi bacami, których język był dobrze przez nas
rozumiany (Ukraiński, nie Rumuński).

Karpaty Rumuńskie są godne polecenia dla osób, chcących powłóczyć się po rozległych terenach
w spokoju, z dala od tłumów i cywilizacji.  Można wędrować czasem cały dzień i nie spotkać ani
jednej osoby na szlaku, zwłaszcza poza sezonem.

Magda Wróbel

Planowany jest zbiorowy zakup śpiworów
puchowych po korzystnych cenach. Zaintereso-
wani mogą się zgłaszać w tej sprawie do prezesa
–  Maćka „Nowszego” Antonika.

BLACHOWANI 2007 cz. 4
Stanis³aw Wierzchowski, blacha nr 347

Stanisław Wierzchowski Tasiorem zwany
na qrsie był przez nas bardzo lubiany.

Dziewczyny na wyjazdach z zachwytu piszczały,
gdy na złotej tacy herbatkę dostawały.

Krasnalowym teoriom nie dowierzał,
wszystko samodzielnie z mapy wymierzał.

W udzielaniu first AID był przodownikiem,
no i teraz jest dobrym przewodnikiem!

Egzaminatorów wiedzą szokował,
bo we dnie i w nocy mapy studiował.

Nad powiększaniem lambdy solidnie pracował,
na zimowym własny trójkąt skompletował.

Aż w końcu pewna szalona iGrażka
Usidliła TYLKO z pozoru spokojnego Staszka.

Staszek to student 4-go roku Makrokierun-
ku na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki Politechniki Śląskiej. Do zeszłego roku
grał w kwartecie harmonijek ustnych. Ukończe-
nie kursu i zdobycie uprawnień przewodnickich
uważa za najważniejsze osiągnięcie ostatnich
lat.

Grażyna Tkocz

Magda i Marta na Moldoveanu.
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Luty 2008 bowiem twórczość niedawno zmarłego Zdzisława Beksińskiego. Z pewnością przedstawienie litera-
tury adekwatnej do motywów z malarstwa Bekińskiego stworzyłoby najbardziej ponurą imprezę pod
słońcem...

  Miałem do dyspozycji trzy albumy zawierające kilkaset prac podkarpackiego twórcy. Wielokrot-
nie je przeglądałem, niektóre chyba nawet polubiłem (co nie znaczy, że chętnie powiesiłbym je nad
łóżkiem!). Zeskanowałem 140 obrazów,  z tego prawie setkę wydrukowałem na ośmiu dużych arku-
szach (po dwanaście obrazów), które zawisły na ścianie Salonu. Układem obrazów na arkuszach
rządził przypadek, zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami artysty, że treści jego dzieł wypływają
wprost z jego wyobraźni i nie zawierają żadnego programu, manifestu czy fabuły.

Obawy o frekwencję były płone, w Chatce pojawiła się całkiem spora liczba zainteresowanych.
Niektórzy przyjechali także popracować, więc klinkierowa obudowa nowego kominka znacznie w
ten weekend urosła. Gdy nadszedł sobotni wieczór, uporządkowaliśmy Salon. Kuchnia nie miała
wiele do roboty, gdyż zaplanowaliśmy jedynie słodkie i słone przekąski.

Po kilku słowach wprowadzenia i wyjaśnieniu „kontrapunktowego” charakteru imprezy Jagoda
przeczytała zabawny tekst o kilkuletnim Bobciu, zaznaczając, że autorem nie jest żaden z naszych
dzisiejszych artystów i zapewniając, że na koniec imprezy zostanie to wyjaśnione. Potem różne osoby
czytały różne wierszyki o ludziach i o zwierzętach. Były to twórcze tłumaczenia utworów niepoważ-
nej literatury angielskiej i amerykańskiej. Twórcze, bo Barańczak sam przyznał, że często oryginały
poetów zza Kanalu i zza Wielkiej Wody stanowiły jedynie inspirację dla niego jako tłumacza-poety.

Bloki poezji przerywaliśmy wyświetlaniem Beksińskiego. Zapadała wtedy zupełna cisza, a po-
szczególne obrazy pozostawały na ekranie od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Grzesiek włączał
na ten czas muzykę Góreckiego, niesamowitą jak obrazy. Niekiedy powiększałem fragmenty obra-
zów, by pokazać jakiś mały, lecz istotny szczegół, który odkryłem podczas oglądania albumów z dużą
lupą w ręce.

Piosenka Radka o hipopotamie została odśpiewana kilkakrotnie, również jako relaksujący prze-
rywnik po Beksińskim i Góreckim. Radek poza tym oczywiście czytał kilka wierszy, w tym trudny
utwór dla zakatarzonych pt. „Do Barii Jadidy: bodolog kochadka” czyli „Do Marii Janiny: monolog
kochanka”. Po przeczytaniu musiał niedowiarkom pokazać tekst wiersza, by uwierzyli, że jest napisa-
ny tak specyficznie...

Po trzecim bloku obrazów podjęliśmy próbę praktycznego użycia jednego z literackich „wynalaz-
ków” Barańczaka – zabawienia się w „onanagramy”.  Należy w tym celu rozsypać czyjeś imię i
nazwisko i z luźnych liter ułożyć nowe, najlepiej zabawnie brzmiące. Dopuszczalne jest tworzenie
nazwisk z tytułami, skrótami imion itp.. Jedynym warunkiem jest zachowanie tych samych liter w
takiej samej ilości, jaka była w oryginale. Dla rozkręcenia zabawy wyświetliłem wyniki moich zabaw,
jakim poświęciłem sporo czasu w ostatnich tygodniach. Oczywiście wykorzystywałem nazwiska zna-
ne w środowisku. Niektóre są bardzo „produktywne”, w zasobach mam po kilkadziesiąt wariantów.
Publiczność miała sporo uciechy, ale przetwarzanie nazwisk zaproponowanych z sali, szło opornie.
Może zaważył brak wprawy, może również obawy, by właściciela nazwiska nie urazić żartobliwą, a
nawet dosadną przeróbką. Ja nie miałem takich obaw, więc poniżej przedstawiam niektóre środowi-
skowe „onanagramy”.

Tanja K. Klos Kaden-Rewizja, Kraksen Jako-Tez Wandalij, Janka J. D. Kos Raket-Lewizna,
Jankiel Z. Wat Kaken-Dosraj, Walezja K. J. Taranko-Deskin
- to oczywiście ONANAGRAMY najbardziej znanego spośród Harnasi - ANDRZEJA KAJETA-

NA KOWALSKIEGO. Wyjątkowo produktywne okazało się nazwisko nieobecnej na imprezie IZY
WŁODARCZYK. Poniżej prezentuję tylko te bardziej powściągliwe przetworzenia:

Cwyra Zła-Dziko, Rywa Cło-Zadzik, Z. I. Kradła-Owczy, A. Ł. Zarycz-Wodki, Władzio Czyrak
Radzio Wyczkał, Wika D. Zaryczoł, A. D. Krocz-Wyłazi, Wikary Zło-Czad, Iza Łyda-Wkrocz

Nazwisko  RADOSŁAW JERZY TRUŚ zawiera polską głoskę, co nadaje onanagramom specy-
ficzne brzmienie:

Daruś J. S. Wezyr-Tarło, dr Weśra Rusaj-Złoty, dr Wera Srajuś-Złoty, Wasa T. R. der Zło-Ryjuś,
Juzyś Wader Sartr (ło!), Jaś Drutes-Rozwarły, Raduś S. T. Ryjło-Zerwa

Nie oszczędziłem Szanownej Redakcji, bo nazwisko JACEK GINTER stwarza ciekawe możli-
wości:

Jan K. Cigeret, C. Kant Jegier, C. Gitar-Jenke, Katje C. Negri, C. Grej-Nietak,
Gen. R. Kitajec, T. Erg-Janicek, K. J. Cigareten

i wreszcie onanagramy niżej podpisanego...:
Semi Ciut-Jadu, Jim U. Ciut-Sade, Emituj Uda (sic!), T. I. Desu-Ciumaj,
Camus Iti-Jude, I. Tuu Jad-Cimes, D. I. Masuje-Ciut, I. Damci-Tu-Jesu,
T. I. Uduj-Samice, Ucies Daj-Mi-Tu, Misiu A. Cud-Jet
Na zakończenie Jagoda przeczytała drugą część tekstu o Bobciu. Niektórzy zorientowali się, że

jest to urywek pochodzący z książki pt. „Szósta klepka” autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Nato-
miast mało kto wiedział, że autorkę uroczych książek literatury młodzieżowej z poetą Stanisławem
Barańczakiem łączą więzy rodzeństwa. I z pewnością podobne, wysublimowane poczucie humoru,
tak charakterystyczne dla wybitnie inteligentnych umysłów...

Maciek
W imprezie wzięło udział 30 osób, większość stanowili nie-Harnasie.

B & B
Maciej Siudut

Plakat zapraszający na „UCZTĘ DLA
UCHA, czyli spacerek po żartach językowych
Stanisława Barańczaka oraz SZOK DLA OKA,
czyli lot w głąb porażającej wyobraźni Zdzisła-
wa Beksińskiego” zawisł po świętach na koło-
wej stronie www, oryginał drukowany pojawił
się w Chatce właściwie tylko jako namacalny
śład wydarzenia.

Pomysł tematu kolejnej imprezy artystycz-
nej w Chatce zrodził się poniekąd za sprawą Jac-
ka i Jolki, którzy podarowali mi kiedyś książkę
pt. „Pegaz zdębiał” z żartobliwymi tekstami Sta-
nisława Barańczaka. Ten znany poeta i tłumacz
literatury angielskojęzycznej  potrafi jak mało
kto żartować, bawić się mową i językiem.
Zresztą wyraził to w stwierdzeniu, które posłu-
żyło za motto plakatu: ...bez umiejętności i chęci
bawienia się słowem nie ma mowy o pisaniu do-
brej poezji... We wspomnianej książce opisał
szereg wymyślonych przez siebie „gatunków li-
terackich”. Jeden z nich Jacek wykorzystał
przed laty na Rajdzie Makowskim, by odpowie-
dnio poprzekręcać nazwiska rajdowiczów na na-
zwiska nowe, lecz zabawnie brzmiące.

Do przygotowania imprezy zaprosiłem tym
razem Jagodę i Maestra oraz Radka. Jagoda
wniosła do przygotowań entuzjazm dla szalonej
literatury wsparty zasobami wiedzy polonistycz-
nej oraz piękną antologię poezji niepoważnej pt.
„Fioletowa krowa”. Maestro coś tam dokładnie
poczytał, ale ostatecznie, mocno przepraszając,
nie włączył się w nurt... Radek postanowił
„umuzycznić” poezję i napisał melodię do wier-
sza o hipopotamie. Moją uwagę skupiła „roz-
rywkowa” część imprezy, czyli przygotowania
do wciągnięcia publiczności do zabawy w „ana-
nagramy”. W ostatniej chwili oboista Grzesiek
dorzucił do zestawu muzykę czyli utwór „Sym-
fonia pieśni żałosnych” Mikołaja Góreckiego.
Tyle, że owa ilustracja dźwiękowa miała uzupeł-
niać nie teksty, lecz obrazy.

Bo część plastyczna tym razem nie dopełnia-
ła ani nie ilustrowała tekstów. Stanowiła zupełne
przeciwieństwo dla pogodnej i inteligentnie żar-
tobliwej literatury, kontrapunkt mroczny, przy-
gnębiający i bardzo trudny w odbiorze. Taka jest
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TO BÊDZIE

4 19.02 odbyło się szkolenie meteorologiczne
w IMGW w Katowicach.
4 23-24.02 BLACHOWANIE w schronisku
na Magurce Wilkowickiej zgromadziło ponad
100 osób w tym 46 Harnasi, 5 blachowanych,
12 kursantów, 3 przedstawicieli innych kół.
Mimo raczej wiosennej niż zimowej aury ogni-
sko rozpalone zostało na zaśnieżonej polance.
Blachy otrzymali: Ania Wolińska (349), Mary-
sia Holeksa (350), Adrian Wójcik (351), Asia
Śliwa(352), Piotr „Metzger” Latusek(353).
Część artystyczna przeprowadzona została w
konwencji telewizyjnego programu informacyj-
nego. Były też prezenty dla przewodników,
którzy najbardziej udzielali się w prowadzeniu
kursu oraz multimedialne prezentacje na ich te-
mat oraz na temat kursowych wydarzeń. Otrzy-
maliśmy też specjalne wydanie kursowej gazet-
ki. Po części artystycznej było jeszcze śpiewanie
i gadanie do ok. 3 w nocy. Dokładniejsze infor-
macje oraz fotorelacja z Blachowania w kolej-
nym MM.

k 08-09.03 Kwadratlon czyli Turniej Studenc-
kich Kół Przewodnickich w Złotym Stoku.
k 8.03 „Poetycki urok Japonii” – KICHA czyli
Kulturalna Impreza w CHatce na Adamach.
k 15-16.03 Szkolenie lawinowe w Karkono-
szach.Noclegi w Samotni, koszt przy 20 oso-
bach ok. 65 zł + nocleg + dojazd. Zgłoszenia
przyjmuje nadal Jarek „Kura” Jeziorski.
k 12.04 „Żydowskie cymesy karpackie” czyli
kolejna KICHA połączona z wcześniejszą wi-
zytą na kirkucie w Bielsku-Białej.
k Znamienity Mamut – Jerzy „Wiewiór” Paw-
likowski poprosił Redakcję o rozpowszechnie-
nie informacji o swoim pomyśle na cykliczne
imprezy retrospektywne poświęcone dawnym
wydarzeniom z życia Koła np. takim jak wypra-
wy oraz inne wyjazdy i imprezy. Hasło przewo-
dnie każdego ze spotkań jest zresztą mniej istot-
ne, ważniejsza jest idea pozwalająca spotkać się
starszym i młodszym pokoleniom Harnasi i po-
wspominać dawne wydarzenia. Miejscem im-
prezy byłaby oczywiście siedziba Wiewióra w
Zawoi, a proponowany termin – październik lub
listopad.
Druga propozycja to drobna, ale istotna zmiana
koncepcji organizowanych od kilku lat przez
Wiewióra spotkań „Nasze dzieci grają dla nas”.
Dotychczas imprezy te miały charakter za-
mknięty – ograniczony do kręgu zapraszanych
osób. Było  to spowodowane m.in. warunkami
technicznymi. Ponieważ stan techniczny Wie-
wiórzyska ulega ciagłej poprawie, gospodarz po-
stanowił uczynić imprezę bardziej otwartą i za-
prasza wszystkich chętnych Harnasi z ich uzdol-
nionymi dziećmi.
Spotkanie odbywa się co roku w jeden z wrze-
śniowych weekendów i będziemy o nim jeszcze
informować.

PIRENEJE NIE LE¯A ZBYT DALEKO
Piotr „Alojz” Piwczyk

Na początku tegorocznych wakacji – jeszcze w czerwcu – pojechałem jednak w ... drugą stronę.
Szkolne Koło Turystyczne Muńcuł, które funkcjonuje w II LO w Poznaniu, udało się w Bieszczady
Ukraińskie. Zabrałem także mojego syna. Pojechaliśmy pociągiem do Przemyśla. Następnego dnia
wsiedliśmy do zamówionego  polskiego busa i poprzez Sambor, Turkę, Wysockie, Biłaszowice, Wy-
żnie Worota dotarliśmy do Wołowca, leżącego już na Ukrainie Zakarpackiej. Tam nasza osiemnasto-
osobowa grupa zamieszkała na dwóch kwaterach prywatnych, zgodnie z rezerwacją poczynioną
przeze mnie jeszcze przed wyjazdem.

Wołowiec – oględnie mówiąc – nie robi najlepszego wrażenia. Ogólnie panujący wschodni nie-
ład nieco kłóci się z poczuciem estetyki. Za to góry – to co innego, one zawsze zaspokoją oko praw-
dziwego mężczyzny. Już w okolicach Biłaszowic wspaniale prezentuje się ostra sylwetka Pikuja, zaś
przed gwałtownym zjazdem z Wyżnich Worot do Wołowca można dobrze przyjrzeć się Połoninie
Borżawa i zachwycić się tymi górami.

Będąc w Wołowcu dwa razy sko-
rzystałem z usług miejscowego prze-
wodnika Serhieja. Od razu poczułem w
nim bratnią duszę. Śpiewaliśmy razem
znane Wam pieśni typu Oj Harna ja
Harna  czy też moją ulubioną Ne budu
sa żenyty itd. Serhiej posiada wspaniałe
kozackie wąsy i choć urodził się na Za-
porożu, to jednak większość życia spę-
dził w Wołowcu.

Pierwszego dnia po przyjeździe
udaliśmy się busem do Biłaszowic,
wjechaliśmy kilka kilometrów w dolinę
i poszliśmy na Pikuja. Dzięki dobrej

pogodzie ze szczytu mogliśmy podziwiać połoniny, ciągnące się aż po Przełęcz Użocką i dalej polskie
Bieszczady. Stoki Pikuja schodzą ostro w dół, zwłaszcza w kierunku południowym, co potęguje wra-
żenie wyniosłości tego szczytu.

W ramach trasy objazdowej po Zakarpaciu udaliśmy się z Wołowca na wschód i jeszcze w Borża-
wie oglądaliśmy wspaniały wodospad Szipot. Następnie minęliśmy Miżhirje i pojechaliśmy, wzdłuż
rzeki Rika, na południe – w stronę granicy rumuńskiej. W  miejscowości Chust doszliśmy do ruin
zamku z niezłym widokiem. W położonym około 20 kilometrów na zachód mieście Berehowo wyką-
paliśmy  się w basenie termalnym (woda 36 stopni). Tutejsi mieszkańcy, mimo iż nadal byliśmy na
Ukrainie, używali raczej języka węgierskiego. Tego dnia było gorąco, miejscowa ludność masowo
sprzedawała pierwsze tego lata brzoskwinie. Następnie, poprzez Mukaczewo – gdzie zwiedziliśmy
wspaniały zamek – i Swalawę, wróciliśmy do „naszego” Wołowca.

Równie ciekawe wrażenia wynieśliśmy z wycieczki w Borżawę. Dotarliśmy do oddalonej o kilka
kilometrów od Wołowca miejscowości Hukliwe, gdzie podziwialiśmy cerkiew z XVIII wieku. Ta
drewniana budowla jest obecnie w złym stanie. Miejscowi twierdzili, że cerkiew przetrwała czasy
sowieckie tylko dzięki temu, że wówczas ktoś przytomnie powiesił w środku portrety największych
świętych komunizmu.

Idąc od strony tartaku, znajdującego się na końcu Hukliwego, szybko doszliśmy do grzbietu Bor-
żawy. Szliśmy wspaniałą połoniną, poprzez Wielki Wierch (1598), na szczyt Stoha (1681). Niestety
sam wierzchołek prezentuje się fatalnie, a zawdzięcza to resztkom bazy radarowej, betonowym bun-
krom made in  ZSRR. Jednak widoki tego dnia były wspaniałe – od polskich Bieszczadów po góry
Rumunii.

Ostatni dzień na Ukrainie to czas powrotu do domu. Zwiedziliśmy jeszcze bieszczadzką miejsco-
wość Skole, gdzie oglądaliśmy drewnianą cerkiew unicką św. Paraskewii, a potem Truskawiec. Jak
zauważyliśmy sława tego uzdrowiska dawno już przebrzmiała. W Drohobyczy  znajdują się dwie
drewniane cerkwie, szczególnie cerkiew św. Jura z XV w. jest rewelacyjna. Stanowi ona obecnie
muzeum i za wstęp do środka trzeba zapłacić 5 hrywien.

Odnotuję także, że przejazd przez granicę trwał 4 godziny. Kazano nam wyjmować rzeczy z
plecaka, lecz nie stwierdzono zjawisk kontrabandy…
To nie by³o o Pirenejach...

Czas by o nich napisać. Kilka dni po powrocie z Ukrainy cała rodzina  wsiadła do samochodu i
poprzez Berlin, Lipsk dotarła do małej miejscowości Pottenstein, znajdującej się w tzw. Szwajcarii
Frankońskiej, pomiędzy miejscowościami Bayreuth i Norymbergą. Na tamtejszym kampingu spędzi-
liśmy dwie noce. Rzeczona okolica przypomina Jurę Krakowsko – Częstochowską Pełno tam skałek,
zamków, teren jest bardzo malowniczy, wzgórza dochodzą do wysokości 400 – 600 m. n.p.m. W
pobliżu znajduje się jaskinia Teufelshohle. W sąsiedniej miejscowości Gossweistein oglądałem pięk-
ny kościół barokowy oraz zamek i wszedłem na niewielką górę, na której znajduje się krzyż.

Następnego dnia przemieszczaliśmy się na zachód w kierunku Karlsruhe, potem wzdłuż Renu na
południe. Widzieliśmy Schwarzwald na wschodzie i Wogezy na zachodzie. Pod wieczór jechaliśmy
znowu na zachód – już do Francji. Spaliśmy w miejscowości Dole, jedyny raz poza namiotem (For-
muła 1). Tego dnia była fatalna pogoda. Nad Wogezami zobaczyliśmy potężną chmurę, wypiętrza-
jącą się na niebotyczną wysokość. Kiedy rano w hotelu oglądaliśmy prognozę pogody, zrozumieli-
śmy, że tylko na południowych krańcach Francji będzie sucho i ciepło.

Dzięki tej katastroficznej prognozie mogłem przedstawić wariant południowy moich wakacyj-
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nych planów – Pireneje, o których marzyłem od dawna. Jak szybko okazało się, cała rodzina zapałała
chęcią poznania tych gór, zwłaszcza syn.

Rano opuściliśmy deszczowe Dole (tam urodził się Ludwik Pasteur), minęliśmy równie deszczo-
wy Lyon i dopiero koło Orange mogliśmy cieszyć się pogodą i ubrać krótkie spodnie.

Kilka dni spędziliśmy nad Morzem Śródziemnym. Miejscowość Barcares leży blisko granicy hi-
szpańskiej, widać stamtąd pierwsze wierzchołki Pirenejów. Wąchaliśmy wspaniałe kwiaty i kąpali-
śmy się we wzburzonym i nieco ... zimnym morzu.

Wreszcie udaliśmy się w Pireneje. Rozbiliśmy namiot na bardzo przyjemnym kampingu w Ver-
net les Bains (cena 16 Euro za wszystko). Ta uzdrowiskowa miejscowość (650 m.n.p.m.) posiada
źródła termalne, zagospodarowane zresztą w XIX w. przez Polaka. Dlatego główna ulica Vernet nosi
nazwę inżyniera Piglowskiego. Samo miasteczko jest bardzo urokliwe, przyciągają uwagę wąskie i
malownicze uliczki, oraz zamek i kościół na szczycie wzgórza.

Mnie jednak najbardziej interesował wspaniale prezentujący się masyw Mont Canigou (2785
m.). Kiedy o 5:40 wyruszyłem z Vernet na wspomniany szczyt  było jeszcze ciemno i do tego na
niebie zalegały gęste chmury, lecz tylko do czasu. Gdy znalazłem się na wysokości około 1500 m.,
zobaczyłem niebieskie niebo i słońce.  Chmury były pode mną. Zatrzymałem się na krótko w schronie
Bonne Aique (1750 m.), gdzie na chętnych czeka darmowy nocleg. Potem doszedłem do kamienne-
go, okrągłego schronu pasterskiego, z dachem porośniętym trawą.

Po kilku godzinach marszu zobaczyłem z oddali schroni-
sko Cortalets (2150 m.), do którego turyści – lenie mogą
dojechać miejscowym dżipem. Dopiero od tego momentu
spotykałem turystów. Wreszcie z przełęczy ujrzałem wierz-
chołek Canigou, wówczas, to jest około dwunastej, na dole
rozeszły się chmury. Wejście na wspomnianą górę od strony
wschodniej jest łatwe i przyjemne. Na szczycie stoi charakte-
rystyczny niewielki krzyż, ozdabiany chyba nieustannie
przez miejscowych – dla Katalończyków Mont Canigou jest
świętą górą.

Zejście ze szczytu w kierunku zachodnim nie było już
takie łatwe. Następnie szedłem przez piękną dolinę z nie-
wielkimi jeziorkami, minąłem schron Arago i wśród wspa-
niałych widoków  dotarłem    do schroniska Mariailles (1700
m). Tam zobaczyłem samochody „turystów” indywidual-
nych. Do Vernet wróciłem około 18.00, a to dzięki uprzej-
mości Niemca Jensa, który zabrał mnie z drogi prowadzącej
z Marialles do Casteil i dalej do Vernet.

Pozostałe dni w Pirenejach upłynęły na zwiedzaniu ro-
dzinnym. Obejrzeliśmy dwa romańskie opactwa: Saint Mar-
tin du Canigou (koło Casteil) i Saint Michel de Cuxa. Z Ver-
net poszliśmy do dwóch wodospadów zwanych angielskimi,

przeszliśmy dziką dolinę Cady, zakończoną także wodospadem. Wyprawa do oddalonego o 20 km od
Vernet, wspaniałego wąwozu Caranca, została przerwana przez przyrodę – burzę i ulewny deszcz,
jedyny jaki zastał nas w Pirenejach.

Jednego dnia odbyliśmy dłuższy przejazd samochodowy do Andory, oddalonej od Vernet o 115
km. Po drodze podziwialiśmy wspaniałe widoki. Trasa wznosi się na wysokość 1577 m (Przełęcz
Perche). Oglądaliśmy twierdzę Mont Louis, wzniesioną według projektu inżyniera Vaubana, żyjące-
go w czasach Ludwika XIV. Położona na granicy miejscowość Bourg Madame zupełnie zlała się z
hiszpańską Puigcerdą.

Wyobrażaliśmy sobie Andorę jako odciętą od świata wioskę, o której pamiętają tylko góry. Zdzi-
wiliśmy się, bowiem od samej granicy tego państewka  pojawiły się supermarkety i niezliczone stacje
benzynowe (bardzo tania benzyna). Eleganckie zabudowania ciągnęły się bez przerwy. Wreszcie
postanowiliśmy zatrzymać się na podziemnym parkingu.
Okazało się, że stanęliśmy w samym centrum Andora la
Vella.

 Andora, czerpiąca wielkie zyski z handlu bezcłowego,
wywarła na nas mieszane uczucia. Lepiej czuliśmy się w
starej części stolicy tego kraju. Natomiast uroku głównej,
eleganckiej ulicy dodają wysokie góry, wznoszące się tuż
obok.

Zatrzymaliśmy się jeszcze w hiszpańskim  La Seu dUr-
gell, gdzie zwiedziliśmy piękny kościół i klasztor z XII w. W
pewnej odległości od tego miasta wspaniale prezentował się
wapienny szczyt Puig de la Canal Baridana  (2647 m.). Aż
chciało się wejść w te góry zwane Serra del Cadi.

Kilka kilometrów od Vernet les Bains znajduje się
twierdza Villefranche de Conflent, także zbudowana przez
Vaubana w XVII w. Muszę napomknąć, że francuska dziś
prowincja Roussillon została zdobyta przez Francję w 1659
r., po zawarciu pokoju pirenejskiego. Ludwik XIV obawia-
jąc się utraty dopiero co zdobytych ziem, nakazał budowę
wspomnianych twierdz. Dzisiejsze Roussillon ma żywe na-
leciałości hiszpańskie, miejscowi uważają się za  Kataloń-

czyków.
Wspomnę jeszcze o ciekawych spotkaniach.

W Vernet żyje starsza pani Stanisława, która
przed wojną wyjechała z Polski z rodzicami jako
dwumiesięczne niemowlę. Mimo to całkiem do-
brze mówi po polsku. Była bardzo zaskoczona i
uradowana spotkaniem ludzi z „prawdziwej Pol-
ski”. Także właściciel sklepu w Casteil koło Ver-
net to Polak – pan Matkowski, którego rodzice
w 1916 opuścili Polskę.

Nadszedł czas wyjazdu z Pirenejów, lecz je-
szcze nie powrotu do domu. Obok autostrady,
blisko Barcares, znajduje się wspaniały średnio-
wieczny zamek Salses, wzniesiony przez Hi-
szpanów w czasach, gdy Roussillon należało do
tego kraju.

Za Nimes zjechaliśmy z autostrady w dolinę
rzeki Gard, gdzie wraz z tłumami turystów zwie-
dzaliśmy starożytny Pont du Gard – ogromny
akwedukt, biegnący w poprzek pięknej i dzikiej
rzeki, w której widzieliśmy wielu kąpiących się
ludzi.

Następnie poprzez brzydkie miasto Ales po-
dążyliśmy w kierunku Sewennów. Kolejne trzy
noce spędziliśmy w Bedoues koło Florac. Przed
kampingiem znajduje się niesamowity kościół -
twierdza, który robił duże wrażenie w świetle
księżyca. Sewenny są piękne, szczególne urokli-
we od strony bardzo głębokich dolin, u góry są
raczej płaskie. Z wierzchołka Mont Lozere (Pic
Finiels – 1699 m.) widziałem wiele płasko za-
kończonych, łagodnych w kształcie szczytów.
Pod Mont Lozere stoi schron turystyczny. Spo-
tkałem rodzinę poruszającą się po górach w to-
warzystwie dwóch osiołków. Ten sposób zwie-
dzania gór stanowi tu tradycję, zapoczątkowaną
przez Roberta Luisa Stevensona.

Od dołu i od góry podziwialiśmy wspaniały
wąwóz rzeki Tarn, którą co chwila sunęły kaja-
ki, wypożyczone przez turystów. Tamtejsze dro-
gi mogą przyprawić o zawrót głowy – są bardzo
kręte i często wznoszą się wysoko nad doliną
rzeki Tarn.

Dalsza trasa zawiodła nas do miejscowości
Puy en Velay. W średniowieczu zaczynał się tu
jeden ze szlaków pątniczych do Santiago de
Compostela. Chodząc ulicami tego średnio-
wiecznego miasta można poczuć atmosferę tam-
tych czasów. Tutejsza okolica, to kraina wulka-
nów, na których znajdują się najważniejsze bu-
dowle Puy en Velay. Widok spod figury Matki
Boskiej jest rewelacyjny.

Następnie poprzez Saint Etienne, Lyon, Bel-
legarde dotarliśmy do doliny Valseriny. Miejsco-
wość Chezery znajduje się u stóp najwyższego
szczytu gór Jura – Cret de la Neige (1723).
Wspaniałe wapienne góry Jura, z licznymi zja-
wiskami krasowymi, były celem wyprawy pie-
szej całej rodziny. Wyszliśmy z miejcowości Le-
lex, udając, że nie widzimy wyciągu krzesełko-
wego sunącego w górę. Już spod szczytu Creta
widać Jezioro Genewskie i Genewę. Moją uwa-
gę przykuła jednak stojąca w pobliżu wspaniała
góra Reculet (1721), na której wierzchołku stoi
duży krzyż, podobny do tego z Giewontu. Wej-
ście na Reculet i oglądanie kolejnych rewelacyj-
nych widoków to oczywista kolejność podjętych
przeze mnie działań. W oddali za Genewą wśród
chmur majaczył masyw Mont Blanc.

W pobliżu Chezery oglądaliśmy piękny,
czterdziestometrowy wodospad Des Etres. Góry
Jura o bardzo finezyjnych kształtach znajdują

Na szczycie Mont Canigou

Puy en Velay



się nie tak daleko od Polski – tam moż-
na i warto pojechać. Prawie wszystkie
okoliczne szczyty noszą nazwy zaczy-
nające się od słowa Cret.

Po opuszczeniu kampingu, położo-
nego nad piękną rzeką Valserine, wje-
chaliśmy do Szwajcarii i poprzez Nyon
nad Jeziorem Genewskim, Berno, Lu-
cernę dotarliśmy nad Jezioro Valensee.
Kamping był bardzo zatłoczony, lecz i
tak można było dostrzec niesamowite
piękno skał Churfirsten. W miejscowo-
ści Valenstadt, znajdującej się nad
wspomnianym jeziorem, bez ustanku
przypominano, że jest to kraina Heidi,
kóz i Piotrka.

Jeszcze dwie noce spędziliśmy na jedynym w Liechtensteinie campingu Mittags Spitze, który
znajduje się obok miejscowości Triesen. Stamtąd wybrałem się na pobliską górę Koraspitz (1927 m),
skąd rozciągał się niesamowity widok na dolinę Renu.

Podczas zwiedzania Vaduz i okolic zamku Księcia Pana (Liechtensteinu) z satysfakcją przeczyta-
łem, że następcą aktualnie panującego władcy tego kraju jest książę Alois (rocznik 1962, żonaty).

Pięknie prezentuje się także zamek w Balzers, położony na południowych rubieżach Liechtenste-
inu. Podczas naszej  ostatniej nocy w tym niewielkim państwie mogliśmy podziwiać fetę Szwajca-
rów, zorganizowaną z okazji ich święta narodowego. Na wszystkich szczytach i zboczach, znajdują-
cych się już po stronie szwajcarskiej, zapłonęły ogniska.

Nadszedł czas powrotu. Wracałem do domu z otuchą w sercu, wszak przed Alojzami rysuje się
świetlana przyszłość…

Piotr Piwczyk (Alojz)

prowadzone poszukiwania obiektu noclegowe-
go spełzły na niczym (bacówka była zasypana, a
pozostałe obiekty zbyt przewiewne) zdecydowa-
liśmy się przenocować w schronisku. Obiekt ten
znajduje się obecnie w remoncie, więc klimaty
są w nim lekko magazynowe. Niemniej dostęp
do kuchni, czynny sklepik, ciepły prysznic i
ogrzewany hall sprawiły, że spało się tam lepiej
niż pod Boriszowem (moja subiektywna opinia).
Wieczorem dziewczyny przyrządziły przepy-
szną pulpę (były w niej nawet oliwki), której
olbrzymi kociołek zniknął w mgnieniu oka.
Najedzeni i opatuleni w ciepłe śpiwory, popija-
jąc urodzinowe winko (znowu się postarzałem)
posnęliśmy ze zmęczenia.

W sobotę rano z karimat zerwała nas Katie
Melua, której głos często towarzyszył nam pod-
czas obozu, za sprawą Pawła. W każdym bądź
razie – pobudka o 6:00, kanapki, pakowanie i w
drogę. Do Dolnego Harmańca zeszliśmy doliną
Bystrzycy. Słońce niby świeciło, ale jakby nie
ogrzewało. Silny wiatr sprawiał, że było po pro-
stu bardzo zimno (prawdopodobnie była inwer-
sja). Z Harmańca dojechaliśmy busem do Bań-
skiej Bytrzycy. Zwiedziliśmy szybko najciekaw-
sze zabytki tego pięknego miasta, zapoznaliśmy
się w restauracyjce ze smakiem lokalnych spe-
cjałów (np. wyprażanego syra) i ruszyliśmy w
dalszą drogę. Autobusem przez Donovaly poje-
chaliśmy w kierunku Rużomberka. Wysiedli-
śmy u wylotu Trlenskiej Doliny, zostawiając w
busie Agę i Pawła. Codzienne obowiązki we-
zwały ich niestety do domu. Jako, że ziąb nara-
stał, priorytetową sprawą stało się znalezienie
noclegu. Po krótkich poszukiwaniach, Michał i
Ania zaprowadzili nas do specyficznej „baców-
ki”. Powiem tylko, że była murowana, wchodzi-
ło się do niej przez okno i nazwaliśmy ją „Hoteli-
kiem pod G^2” (od G jak Glut i G jak Grzaniec).
Wieczorem zwiedziliśmy jeszcze skansen Wil-
koliniec, po czym posiliwszy się glutem i grzań-
cem właśnie, udaliśmy się na zasłużony i zimny
spoczynek. Nie wiem ile stopni było w nocy, ale
strumyk, w którym wieczorem jeszcze umoczy-
łem buta, rankiem skuty był lodem…

Niedzielny poranek zastał nas na krojeniu
przymrożonego chleba, topieniu w kociołkach
lodu i zamarzniętej herbaty i na końcu pałaszo-
waniu oszronionych kanapek. W końcu to obóz
zimowy.

Słonko i czyste niebo szybko wykurzyły nas
z zimnego hoteliku. Przez Wilkoliniec i wscho-
dnie stoki Sidorova zeszliśmy do Rużomberka.
Po drodze mogliśmy się jeszcze podelektować
prawdziwą wisienką na topie tego obozowego
deseru – panorama Tatr ze stoków Sidorova to
było coś… rzadko spotyka się takie „rozkładów-
ki”.

W Rużomberku (po krótkim zwiedzaniu)
wsiedliśmy do pociągu i ruszyliśmy w długą dro-
gę powrotną.

Obóz jak wszystko co fajne szybko się skoń-
czył, ale co przeżyliśmy i zwiedziliśmy to nasze.

Dziękujemy organizatorom i prowadzącym
– Kasi i Michałowi. Kawał dobrej, przewodnic-
kiej roboty.

Marcin Derejczyk

RECULET – Masyw JURA

Fot. Adrian Spuła

OBÓZ ZIMOWY KURSU
WIELKA FATRA 13-17.02.2008

Obóz był jednorazowym przeżyciem. Przywieźliśmy w plecakach worek fajnych wspomnień,
zimowych pejzaży i słowackich smaczków... no i brudne ciuchy oczywiście też.

Ola i ja dojechaliśmy na miejsce w środę wieczorem. Nie wiem co porabiał główny trzon obozu
(Aga, Ania, Asia, Paweł, Biesiadnik, Krzysiek i Michał) w tym czasie – poza zwiedzaniem muzeum
w Martinie.

Wykorzystując wolny czas między przesiadkami zwiedziliśmy (w ekspresowym tempie) Żyliński
rynek w nocnej oprawie i trochę dokładniej centrum Martina. Po dotarciu do Hradu w Sklabinskym
Podzamku okazało się, że ekipa śpi już kamiennym snem. Nocowaliśmy w zabudowaniach około-
zamkowych – ciepło i przyjemnie.

W czwartek po szybkim śniadaniu, odśpiewaniu gromkiego Sto Lat na cześć jubilatki Asi i wysłu-
chaniu od sympatycznego gospodarza rysu historycznego zamku udaliśmy się na długi spacer. Doliną
Kantorską weszliśmy na Jarzębinę. Dalej, idąc głównym grzbietem dotarliśmy późnym popołudniem
na Mały Łysiec. Pogoda, która od rana raczyła nas szarówką i chłodem, okazała swe lepsze oblicze i
popołudnie minęło nam pod znakiem cudnej gry słonecznego światła na ośnieżonych drzewach i
stokach. Podejście na Jaworzynę oświetlał nam księżyc. Do schroniska pod Boriszowem dotarliśmy
mocno po zmroku – trochę przed 21. Całodniowe dreptanie w śniegu różnej maści z ciężkimi worami
na plecach dało nam porządnie w kość.

W schronisku czekała na nas Kasia z Adrianem. Po krótkich negocjacjach doszło do małej zmia-
ny planów i na wniosek Kasi zanocowaliśmy w schronisku. Schronisko bez wody i ogrzewania, to
chyba taki rodzaj bacówki, tyle że trzeba za nie zapłacić i nie można w nim rozpalić ogniska. Po
kolacji w postaci pulpy rodem z Państwa Środka zaiprowizowaliśmy małe przyjęcie – wszak urodziny
obchodziły Asia i Kasia.

Piątkowy poranek powitał nas silnym wiatrem i zamiecią, która momentami przechodziła w za-
wieję. Uzbroiliśmy się w ciepłe ciuchy i ruszyliśmy w stronę Ploski. Ku naszemu zdziwieniu (no
może nie do końca) spotkaliśmy po drodze Natalię. Po krótkiej wymianie wieści i uprzejmości ruszy-

liśmy ku górze. Na szczycie przywita-
ła nas solidna zawierucha i ciekawe
zadanie orientacyjne. Po zejściu z
Ploski odpoczęliśmy sobie chwilkę w
bacówce w pobliżu Kyszek, zaplano-
waliśmy pozostałą część marszruty i
miotani podmuchami wiatru udali-
śmy się w stronę Ostredka. Grań
Ostredka zimą warta jest zachodu i
wysiłku. Słońce, któremu częstokroć
udawało się przedrzeć przez wał
chmur potęgowało wrażenia estetycz-
ne i poprawiało nam zmrożone na-
stroje. Z Ostredka przez Kriżną i Kra-
lovą Studnię zeszliśmy do schroniska
pod Kralovą Studnią. Ponieważ prze-
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DZIECIAK I PLECAK
Kiedy Redakcja MM „zamówiła” u mnie

tekst o podróżowaniu z dzieckiem, zaczęłam się
zastanawiać, od czego powinien się ów artykuł
zaczynać. Od czego zaczęła się ta moja historia z
dzieciakiem w plecaku? Od narodzin Jasia, to na
pewno, ale przecież w chwili jego przyjścia na
świat wiedziałam już doskonale, że będę z nim
robić wszystko to, co stało się moją pasją, że
będę pokazywać mu świat, jakiego większość
niemowląt zapewne nie ma sposobności do-
świadczać. Z własnego domu nie znam takiego
modelu wychowywania dziecka, ten pomysł na-
rodził się we mnie w pewien marcowy, mglisty
weekend.

Wybrałam się wówczas z Żyrafem do schro-
niska na Hali Krupowej na pokaz slajdów z
podróży po Australii – dla studentki II roku me-
dycyny wolny weekend przeznaczony na wy-
jazd w góry był nie lada atrakcją, więc cieszyłam
się każdą minutą. W sobotę w schronisku przed
sezonem zebrało się towarzystwo, które włóczę-
gę ma we krwi, nie było tam przypadkowych lu-
dzi. Największe wrażenie zrobiła na mnie 4-oso-
bowa grupka: 2 pary, z których jedna przywiozła
do schroniska niemowlę, a druga – pokaźny
brzuszek. Pierwszy raz pomyślałam wówczas,
że to co kocham – góry, wędrowanie i śpiewy do
rana może być nadal moim udziałem, gdy już
spełnię swoje największe marzenie – marzenie o
dziecku.

Weekend minął, wróciłam na niziny, do
swojej codzienności, w której na macierzyństwo
nie było jeszcze miejsca. Jednak tamten marco-
wy weekend zasiał we mnie jeszcze jedno pra-
gnienie – pragnienie uprawiania turystyki innej
niż dotąd, bogatszej, bardziej profesjonalnej. Pół
roku później zapisałam się na kurs przewodnic-
ki. Poznałam Harnasi, obejrzałam któregoś wie-
czoru historyczne slajdy z podróży znanych po-
wszechnie Siudutów i Ginterów z małym Kubą i
jeszcze mniejszą Olą i gdzieś we mnie odżyło
wspomnienie tamtej ekipy z Hali Krupowej... To
naprawdę się da – myślałam wtedy... O wszyst-
kich tych spostrzeżeniach opowiadałam mojej
Mamie, a Ona śmiała się, że zapewne zabiorę
swoje dziecko w góry, jak tylko przestanie być
noworodkiem. Nie zobaczyła tego, niestety, ale
miała rację, jak zawsze.

Minęło kilka kolejnych lat włóczenia się po
górach, a w miarę możliwości finansowych tak-

że po świecie, nadszedł czas na sfinalizowanie studiów, założenie rodziny. Przyjaciele i znajomi,
którzy dawniej towarzyszli mi w przeróżnych eskapadach, dochowali się potomstwa i ... osiedli.

A ja ... w ciąży prowadziłam kurs przewodnicki. Wreszcie pamiętnej jesieni w moim życiu poja-
wił się najważniejszy ludzik. Jaś. On nie miał nawet szans osiąść! Mało tego – to on spowodował, że
zaczęłam energiczniej niż dotąd rozpracowywać temat wyjazdów z maluchem, to on spowodował, że
zaczęłam poznawać świat na nowo – przez pryzmat jego dziecięcej ciekawości. I nagle wszystko
zobaczyłam w nowych kolorach. Postanowiłam włączyć w tę przygodę moich „osiadłych” znajo-
mych i ku mojemu zdumieniu – udało się! Zimowisko w Istebnej zapoczątkowało nową epokę, po-
tem posypały się wyjazdy jednodniowe na zwiedzanie zamków, weekendowe eskapady w góry, letnie
wakacje za sprawą Paskudy spędziliśmy na Mazurach, nie zabrakło nas w grafiku obsług Chatki. Jaś
radośnie uczestniczył w imprezach kołowych i towarzyskich, kolejne – tegoroczne – zimowisko obej-
mie już dwa turnusy (góry i morze), a na letnie Mazury, koordynowane tym razem przez Helcię,
mamy więcej chętnych niż przewidywaliśmy miejsc.

Pozytywne zjawisko, prawda? Zastanawiałam się nad tym fenomenem. Ludzie, którzy nie mieli
odwagi z pociechą wyjść poza próg domu, teraz odważnie podejmują nowe wyzwania. Padają pyta-
nia, czego potrzeba, żeby pasję włóczęgostwa dzielić z maluchem. Kontrowersyjna sprawa... Podob-
no od zawsze kontrowersyjna.

Niektórym potrzeba... towarzystwa, które o wszystko zadba. Kogoś, kto zajmie się organizacją,
rezerwacjami, wyszukiwaniem dobrego miejsca, podpowie, jak dojechać, co zobaczyć. Ludzie jadący
z dzieckiem chcą się czuć ze wszechmiar bezpiecznie – i to jest zrozumiałe. Dobrze jest wiedzieć,
gdzie w okolicy jest ośrodek zdrowia, apteka albo... zabrać na wyjazd lekarza. Przyznaję, że nie pa-
miętam już takiego wyjazdu, na którym miałabym wolne od wszelakich medycznych pytań, a bez
słuchawek lekarskich już w ogóle się nie ruszam. Niezależnie od miejsca, w jakie się jedzie, podsta-
wowe leki warto mieć ze sobą – sprawdzony specyfik na gorączkę, kolkę, katarek... Niektóre malu-
chy łatwo przystosowują się do nowości – rodzaj czy temperatura posiłków nie robią im żadnej różni-
cy, a z błogiego snu o stałej porze nawet wystrzał armatni ich nie wyrwie. Przyznaję, że do tej katego-
rii zalicza się mój synek i to znacznie ułatwia realizowanie z nim nawet najbardziej szalonych planów,
ale może to kwestia treningu? Najtrudniejszym chyba zagadnieniem pozostaje temat higieny – za-
równo paczka pieluch, jak i nocnik to niewygodny balast przy plecaku. Niewygodny, ale nieodzowny.
W chwilach kryzysu myślałam sobie zawsze, że wzmiankowani wyżej pionierzy turystyki dziecięcej
podróżowali w erze pieluch tetrowych, brr!

Z Jasiem w nosidełku udało nam się zrealizować wędrówki nie różniące się niczym od tych upra-
wianych wcześniej i nie było właściwie organizacyjnych problemów, gdy z jednym dzieckiem jechały
dwie osoby dorosłe. Tak się jednak poukładało, że często przyszło mi podróżować samej z Jasiem.
Nosidełko na brzuchu, potężny plecak na grzbiecie i heja w beskidzkie śniegi! Sprawa skomplikowała
się nieco, gdy Jaś dorósł do dużego nosidła i zajął miejsce plecaka. Dobrze było, gdy jakaś poczciwa
zmotoryzowana dusza przewiozła plecak na miejsce docelowe, gorzej, gdy trzeba go było nieść w
rękach – to już możliwe było tylko na krótkich dystansach. Niemniej, wciąż stwierdzam ponad
wszelką wątpliwość, że najbardziej komfortowym środkiem lokomocji z maluchem jest wbrew obie-
gowym opiniom pociąg. Sprawdza się zwłaszcza na długich trasach, o czym niejeden już się przeko-
nał, gdy z krzyczącym maluchem w aucie zawracał do domu, by nazajutrz podjąć udaną próbę dotar-
cia do celu pociągiem. Dla ruchliwego dziecka zniewolenie w foteliku samochodowym na wiele go-
dzin bywa torturą, pociąg natomiast daje możliwość rozprostowania kości w dowolnym momencie,
korzystania z toalety gdy zajdzie potrzeba, karmienia – także piersią – w każdej chwili bez potrzeby
poszukiwania miejsca na postój, a nawet podróżowania na leżąco, jeśli wybieramy się na drugi koniec
Polski nocnym kursem. Większość składów dalekobieżnych prowadzi przedział dla matki z dziec-
kiem, ale z doświadczeń moich i moich przyjaciół wynika, że doskonałym rozwiązaniem dla ekip z
dziećmi są Tanie Linie Kolejowe. Miejscówka kosztuje raptem 3zł, a daje gwarancję miejsca siedzą-
cego (ryzyko podróży z maluchem w zatłoczonym korytarzu może zniechęcić nawet najwytrwal-
szych), od Nowego Roku w TLK dostępna jest też opcja „tania kuszetka” – za 20zł. Koszt takiej
podróży jak widać nie jest duży, zwłaszcza, że dzieciom do lat 4 przysługują bilety bezpłatne, a ich
opiekunom zniżka rodzinna. Prawda jest taka, że odkąd podróżujemy z Jasiem, płacimy za kolej
mniej niż bez niego.

A potem... potem już wszystko zależy od fantazji i potrzeb rodziców. Jedni wyszukują z malcem
na plecach drewniane dzwonnice, inni stawiają fotelik pod skałą, na której się wspinają, a jeszcze inni
nocują na dziko pod namiotem. Warto wyszukać miejsca i atrakcje, które mają coś do zaoferowania
najmłodszym  i przy opracowywaniu planu docenić własne dziecko. Nie jest prawdą, jakoby niemow-
lęciu było wszystko jedno, gdzie jest i na co patrzy. Nawet najmłodsze dzieci reagują bardzo żywo na
różne zjawiska w zależności od swoich indywidualnych upodobań, a nawet jeśli nie pojmują jeszcze
istoty tego, co widzą, każdy nowy bodziec jest dla nich szalenie stymulujący. Weźmy je więc na ręce
i pozwólmy doświadczać świata – dziecko stale uwięzione w wózku/foteliku/nosidle doświadcza
mniej!

Słowem, wystarczy odrobina pasji i nic nie jest niemożliwe. Chyba najlepszym dowodem jest tu
gigantka turystyki dziecięcej – Helcia. Podróże z bliźniaczkami to dopiero wyzwanie! Ile odwagi
trzeba, by pokonać własny lęk i zabrać w świat dzieci, które zmagały się z dziesiątkami zdrowotnych
problemów! A jednak dziewczynki widziały już więcej, niż niejedno zdrowe dziecko.

Ale najważniejsza refleksja, jaka nasuwa mi się, gdy organizuję i obserwuję wyjazdy dziecięce nie
dotyczy bynajmniej spraw organizacyjnych. To co najbardziej potrzebne to ... słuchanie malucha.
Rzecz nie w tym, by szkrab poddał się dyscyplinowaniu, nie przeszkadzał i pozwalał rodzicom reali-
zować ich przygodę. Rzecz w tym, by stał się pełnoprawnym członkiem wędrującej ekipy, byśmy dali
mu od początku prawo do własnego zdania, zaspokajania indywidualnych potrzeb. On ma prawo
czegoś nie chcieć, na coś się nie godzić – jak każdy człowiek. A nade wszystko ma czerpać z wyprawy
radość nie mniejszą niż pozostali uczestnicy. Bo kto inny potrafi się cieszyć piękniej niż dziecko?

Justyna Kostempska
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4 08-09.03 Kwadratlon czyli Turniej Studenc-
kich Kół Przewodnickich w Złotym Stoku. Na-
sze Koło reprezentowali: Pieczu, Bażant i Sta-
szek. Tworząc drużynę wspólnie z SKPB War-
szawa zajęliśmy ex aequo 1 miejsce z SKPG
Kraków.
4 8.03 „Poetycki urok Japonii” – czyli Kultu-
ralna Impreza w chatce na Adamach zgromadzi-
ła 26 osób, w tym reprezentantów kursu. Było
sympatycznie, a zabawa zakończyła się po dru-
giej w nocy.
4 15-16.03 Szkolenie lawinowe w Karkono-
szach przeprowadzone przez przewodnika su-
deckiego, starszego instruktora ratownictwa
górskiego p. Andrzeja Brzezińskiego uznane zo-
stało przez uczestników za bardzo udane. Szko-
lenie obejmowało teorię, wykłady, filmy,  ale
przede wszystkim zajęcia praktyczne – porusza-
nie się w terenie niebezpiecznym, testy śniegu,
ćwiczenia z piepsami, sondowanie lawiniska itp.
4 18.03 „Dolina Mięguszowiecka”  – prelek-
cja Sebastiana Korczyka.
4 18.03 W Turnieju Organizacji Studenckich
graliśmy w dwa ognie. Startowaly 22 drużyny.
Kołowa drużyna w składzie: Gosia, Grażka, Ma-
rysia, Metzger, Grzesiek, Krasnal, Mroku, Maj-
kel i Staszek zajęła drugie miejsce.
4 25.03 „Macedonia” – Grzesiek Pasieka.
4 29-30.03  XXIV Rajd na Powitanie Wiosny
z zakończeniem w chatce na Skalance zgroma-
dził 56 osób. Trasy prowadzili: Ania Wolińska,
Natalia Woźny i Radek Truś. Głównymi organi-
zatorkami były Grażka i Asia Śliwa. Zakończe-
nie w klimatach hippisowskich bardzo udane, a
po deszczowej sobocie, w niedzielę przyszła
prawdziwa wiosna.

k 1.04 „Ludowe instrumenty muzyczne” –
Sylwek „Krasnal” Mateja.
k 8.04 „Skansen w Grazu” – Marta i Waldek
Kubiczek.
k 12.04 „Żydowskie cymesy karpackie” czyli
kolejna KICHA połączona z wizytą na kirkucie
w Bielsku-Białej.
k 19-20.04 Rajd PolUŚ.
k Planowany jest wyjazd tatrzański dla prze-
wodników – członków naszego Koła poprowa-
dzony przez Maćka Siuduta i Marka Belfegora
Zygmańskiego. Termin na razie ewoluuje.

BLACHOWANI 2007 cz. 5
Adam „Owca” Nowak, blacha nr 346

Jak wygląda przeciętna owca chyba każdy z nas zdaje sobie
sprawę. To parzystokopytne stworzonko odziane w białe, bądź
czarne, wełniaste futerko możemy spotkać na halach i pastwi-
skach całych Karpat i nie tylko… Nasza Owca jak przystało na
przedstawiciela tego gatunku zdeptała już nie jedną górę, perć
czy halę. Lecz na tym kończą się podobieństwa, gdyż Adam jest
niepowtarzalną i bardzo wyjątkową Owcą lubującą się w na-
rciarstwie śladowym czy nietypowych dla owiec dalekich
podróżach. Ten wesoły, szarmancki (nie mylić z szelmowski),
radosny i życzliwy człowiek  wspierał nas na kursie często rozła-
dowując napięte sytuacje dzieląc się ze wszystkimi uśmiechem i
dobrym słowem. Mimo, iż nie jest pierwszej młodości (według
dowodu osobistego oczywiście) to nie sprawił mu problemu
kontakt z ludźmi o mniejszej liczbie lat, ba, nieraz nawet był bar-
dziej rozrywkowy niż oni! Można by tak o naszej kołowej Owcy
pisać i pisać bez końca. Ci, którzy zdążyli poznać już Adama
mogą potwierdzić te słowa. Dla tych natomiast, którzy nie zdą-
żyli tego zrobić mam jedną radę: nie zwlekajcie bo Owca może
być świetnym przyjacielem „do tańca i do różańca”.

Sylwester „Krasnal” Mateja
Kilka suchych faktów:
Ur. 11 września 1976. Nie jestem świętym, ale urodziłem się i do studiów mieszkałem w Często-

chowie – to moje rodzinne miasto. Ukończyłem AE w Katowicach, z wykształcenia jestem Informa-
tykiem Ekonometrystą. Aktualnie jestem „przedsiębiorcą” – prowadzę firmę zajmującą się reklamą
w internecie. Wydaje mi się, że w najszerszym pojęciu hobby to po prostu sport i turystyka. Ale lubię
też gotować, fotografować,... wiele takich upodobań, ale chyba nie zasługują na miano hobby, bo są
traktowane po łebkach i zbyt rozległe.

Owca
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Prezentacja tortów: Metzger, Asia, Adrian, Marysia, Ania i prezes Nowszy.

Udało się zgromadzić  wszystkich pełnokrwistych pH  i ich rodziców (od lewej: Frankiewicze,
Zygmańscy, Wolińscy).

Fot. Maestro

Kurs w Tatrach -19-22.03.2008
Bazę wypadową mieliśmy w schronisku nad

Zielonym Stawem. Głównym celem wyjazdu
była nauka i doskonalenie technik poruszania się
w terenie (wysoko)górskim w warunkach zimo-
wych. Ćwiczyliśmy dreptanie w rakach, hamo-
wanie upadków, dupozjazdy, zjazdy na linie, bu-
dowanie stanowisk itp.

W ramach wycieczek szkoleniowych odwie-
dziliśmy dolinę Jagnięcą (Jastrzębia Przełęcz)
oraz dolinę Dziką (rejon Baraniej Przełęczy).

Pogoda dopisała – zima pożegnała nas
wspaniałą lampą, a wiosna powitała nas szkole-
niową „dupówą”. Jednym słowem udany wy-
pad. Wielkie dzięki organizatorom – Nowemu i
Belfegorowi.

Marcin Derejczyk
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28 RAJD NA POWITANIE
WIOSNY

28-30 MARCA 2008
Choć minął kalendarzowy początek wiosny,

samej wiosny wciąż nie bardzo było widać. Po-
stanowiliśmy więc przywołać ją na Skalankę w
ostatni weekend marca. Aby zrekompensować
sobie brak oznak wiosny w przyrodzie, hasło raj-
du brzmiało „Flower Power” i w takim też kli-
macie odbywała się na mecie impreza.

Uczestnicy rajdu uwierzyli chyba, że takim
hasłem przyśpieszymy nadejście cieplejszej pory
roku i stawili się na trasach wyjątkowo licznie.
Rajdowiczów było – uwaga – aż 49. Radek ze
swoją małą gromadką zaklinał pogodę już od
piątku;  pozostałe dwie trasy ruszyły z Katowic
wczesnym rankiem w sobotę licząc, że „Kto
rano wstaje...”. Nic  z tego. Zanim minęło połu-
dnie ulewa zmoczyła i dwudziestoosobową gru-
pę Natalii na Praszywce, i piętnastoosobową
grupę krakowsko – śląską prowadzoną przez
Anię Wolińską przez Łysicę i ośmiu kursantów
poznających tej soboty Grupę Zabaw pod wodzą
Krasnala, a nawet sześcioosobową transgra-
niczną trasę Radka.

My – czyli Grażka, Staszek i ja – ruszyliśmy
z Katowic nieco później wraz z Nowym i Now-
szym, korzystając z wygodniejszego i szybszego
środka lokomocji. Jeszcze tylko postój w Biel-
sku na „małe” zakupy na sobotnią kolację dla
pięćdziesięciu-paru osób i ruszamy do Soli w
strugach deszczu. Dzięki pomocy panów Anto-
ników udało nam się całe jedzenie wnieść na
górę za jednym podejściem.

Na Skalance powitał nas nasz dawny kur-
sant  Jerzy. Po gorącej herbacie Nowy i Nowszy
ruszyli w stronę Rachowca na spotkanie kursu, a
my zabraliśmy się za przyrządzanie kolacji.
Chwilami traciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek
uda nam się przerobić te kilogramy jedzenia na
ciepły posiłek. Na szczęście wczesnym popołu-
dniem dotarli pierwsi rajdowicze, którzy bardzo
pomogli nam w krojeniu i smażeniu. Potrawę
wg przepisu Grażki i mojego – nawiązując do
hasła imprezy – postanowiłyśmy nazwać „nir-
wana”.

Wieczorem, gdy wszystkie grupy były już

najedzone i suche, rozpoczęła się rozrywkowa
część imprezy. Uczestnicy podzieleni na 3 ze-
społy i „kwieciście” przebrani, musieli m.in.
zaśpiewać jak najwięcej piosenek o wiośnie i
kwiatach, przeliczyć kwiaty na stroju najbar-
dziej „ukwieconej” osoby w grupie, przedsta-
wić swoje wizje kwiatów znanych im jedynie z
nazwy oraz opowiedzieć historię swojej trasy
używając słów związanych z hippisami i epoką
„Flower Power”. Nad prawidłowym przebie-
giem konkurencji czuwało jury w składzie Ola
Ginter, Nowszy i Jerzy. Zwycięski zespół do-
stał w nagrodę nasiona kwiatów, by mógł ha-
sło imprezy wprowadzać tej wiosny w życie.

W niedzielny ranek okazało się, że przywołaliśmy jednak wiosenną pogodę. W słońcu rozprasza-
jącym poranne mgły odchodzili ze Skalanki kolejni uczestnicy: najwcześniej kursanci z Krasnalem,
potem duża grupa schodząca wprost na stację kolejową w Zwardoniu, Ania i Natalia powiodły dużą
gromadkę w stronę Rachowca, Radek z paroma osobami ruszył na Oźną. My – tzn. organizatorzy,
oraz ich krewni i znajomi ruszyliśmy jako ostatni, kierując się w stronę Słowacji i Skalitego.

Rajd możemy chyba zaliczyć do udanych – zwłaszcza, że wiele twarzy zobaczyliśmy trzy tygo-
dnie później na mecie Rajdu PolUŚ w Sopotni.

Asia Śliwa

POL-UŒ - Sopotnia 19-20.04.2008
Rajd Pol-UŚ odbył się w Zielonej Dolinie, której mądrym i

pracowitym Władcą był Metzger (Piotr Latusek), a Dobrą
Wróżką – Joasia Śliwa. Mieszkańcami Zielonej Doliny były
cztery zaprzyjaźnione rodziny: Przyjaciele Królika (15osób)
pod przewodnictwem Kangurzycy i Kłapouchego (Grażka i
Staszek), Muminki (4 osoby) pod przewodnictwem Tatusia
Muminków (Krasnal z kursem), Rycerze Hardcoru (10 osób)
prowadzeni przez Don Kichota (Gregory) oraz  Drużyna Pier-
ścienia (9osób) z Frodem (Wolf – prezes SKPB). Spokój Zielo-
nej Doliny zakłóciło przybycie nieznajomych. Rada Siedmiu
Krasnoludków, Dziewczynki z Zapałkami i Misia Kolargola
poleciła Władcy Zielonej Doliny by poprosił te cztery drużyny o
pomoc w rozpoznaniu Nowych Przybyszy o nieznanych za-
miarach.

Tak więc drużyny wyruszyły na szlak. Reporterka Cali-
neczka zdobyła następujące informacje: Don Kichot ruszył z
Milówki, przez Prusów, Lipowską, Rysiankę do Sopotni Wielkiej. Trasę przygotowaną przez Adria-
na Wójcika, poprowadził Frodo – Wolf: Złatna Huta – Rysianka – Romanka – Sopotnia Wielka. Tata
Muminka zabrał Migotkę (Magda Bregin), Małą Mi (Ola), Włóczykija (Marcin) i Ryjka (Krzyś) i
poszli przez południową ścianę Grojca, dolinę rwącego potoku Sporyszek, Przeł. U Poloka, gdzie
przeanalizowali architekturę domu Smerfetki do Sopotni Wielkiej. Przyjaciele Królika wystartowali
zaś z Korbielowa na Halę Miziową, Pilsko i przez Halę Górową do Sopotni.

Zadaniem tych oto drużyn na szlaku było: nazwanie nowych przybyszy, którzy nawiedzili Zie-
loną Dolinę, napisanie piosenki o Leśnym Ludku oraz odgadnięcie w jaką grę grają nowi przybysze z
Mieszkańcami Zielonej Doliny. Z sąsiedniej galaktyki otrzymywali co godzinę kolejne podpowiedzi.
Udało się! Wszyscy odgadli! I wysłali odpowiedzi smsem.

Wszystkie cztery Drużyny dotarły do Chatki Dobrodzieja w Sopotni Wielkiej. Tam Dobra Wróż-
ka usmażyła dla wszystkich 21 kg pierogów! Były przepyszne! A Dobra Wróżka była naprawdę do-
bra, bo dawała nawet dokładki!!! Następnie Władca Zielonej Doliny rozstrzygnął konkursy z trasy,
zostały zaśpiewane wszystkie piosenki, a następnie Drużyny wzięły udział w następujących konku-
rencjach: karmienie kisielem na czas, bajkowe kalambury, skakanie w gumę, picie z dziecięcej butelki

przez smoczek herbatki z pianką. Jednoznacz-
nie wygrali Przyjaciele Królika! Nagrodą była
bita śmietana! Mieszkańcy Zielonej Doliny do
późna w nocy grali w kalambury – bajkowe i
nie tylko! Na dobranoc troszkę śpiewania i
spać. Rano Dobra Wróżka nie musiała nawet
używać czarów, a Chatka Dobrodzieja zalśniła
czystością. I tak udało się uratować Zieloną
Dolinę! Władca Metzger pozwolił Mieszkań-
com udać się do swoich BAJEK! Wykonał on
z pomocą Dobrej Wróżki mnóstwo doskonałej
roboty i sprawił, że uczestnicy pewnego wee-
kendu znów opuszczą swoje bajki i ruszą po
nową przygodę z Harnasiami.

Grażka TkoczZwycięska drużyna

Dobra Wróżka Pol-UŚ'ia
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k 13.05 Kozubnik – Beskidzkie Davos – pre-
lekcja Anny Wolińskiej.
k 16-18.05 Beskid Makowski. Trasa:
   – piątek: Myślenice – Plebańska Góra,
   – sobota: Plebańska Góra - Sularzówka - Ko-
toń Zachodni (Groń) - Pcim - Krzywicka Góra -
Kudłacze,
   – niedziela: Kudłacze - Łysina - Lubomir -
Myślenice.
k 20.05 Majówka Kołowa –„Pułkownik”
Olchawa nauczy jak strzelać, a nie zostać trafio-
nym. W programie paintball!
k 31.05 Stulecie Chaty na Adamach. Z okazji
100-lecia chaty na Adamach zapraszamy na
koncert Olka Grotowskiego i Małgosi Zwierz-
chowskiej oraz wspominki jak za dawnych lat
bywało... Zapisy prowadzi Radek Truś.
k 07.06 Podsumowanie półrocza.
Termin szkolenia „słowackiego” z przyczyn nie-
zależnych uległ zmianie. Nowy termin zostanie
ustalony wkrótce.

4 8.04 „Skansen w Grazu” – prelekcja Marty i
Waldka Kubiczków.
4 12.04 „Żydowskie cymesy karpackie” czyli
kolejna KICHA połączona z wizytą na kirkucie
w Bielsku-Białej.
4 19-20.04 Rajd PolUŚ.
4 19-20.04  Zgodnie z nową świecką tradycją,
ku zaskoczeniu solenizanta w chatce na Ada-
mach grupa Harnasi zorganizowała okrągły ju-
bileusz Darkowi „Cieciowi” T.
4 22.04 – szkolenie meteorologiczne w
IMiGW w Katowicach – część druga.
4 26.04.2008 – Ewelina Woźniak i Michał
Łyp zawarli związek małżeński.  W uroczystości
i zabawie uczestniczyła spora grupka Harnasi
wraz z przyległościami oraz przedstawiciele kur-
su  pod przewodnictwem miłościwie nam panu-
jącego Prezesa.
k 6.05 „Ludowe instrumenty muzyczne” –
prelekcja Sylwka „Krasnala” Mateji.

COTD W TATRACH
W dniach 5-9.04.208 młode pokolenie górofilów wyruszyło na podbój Tatr. Zamieszkaliśmy w

Murzasichlu, w uroczym domu na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Udało się zgromadzić
12 osób dorosłych (niżej podpisana Helcia z małżonkiem, Maestro z małżonką, Tusia i Żyraf, Bogna
oraz krewni i znajomi królika) i 7 dzieci (a właściwie 10… licząc brzuszki), a było wśród nich 4 pH -
Julka, Małgosia, Jaś i Celinka.

Działaliśmy wspólnie oraz w podgrupach (jak to zwykle bywa na wyjazdach z dziećmi…). Prze-
szliśmy Dolinę Strążyską, Dolinę Kościeliską, zdobyliśmy Gubałówkę, podziwialiśmy panoramę Tatr
z Rusinowej Polany oraz przemaszerowaliśmy dumnie ulicą Krupówki w Zakopanem po zdobyciu
niebosiężnego szczytu Antałówki. Jasiowi było mało, więc zaciągnął rodziców jeszcze na Halę Kon-
dratową…

Pogoda pozwoliła nam
zasmakować fantastycznych
widoków. Tempo wycieczek
skłaniało do podziwiania
tego, co zwykle mijaliśmy w
pośpiechu, gnając gdzieś wy-
żej i wyżej. Można powie-
dzieć, że sami poznawaliśmy
Tatry. Bez tłumów, bez am-
bitnych planów; pokazując
dzieciom otoczenie sami za-
częliśmy inaczej na nie pa-
trzeć.

Wyjazd uważam za bar-
dzo udany. Wiele pozytyw-
nych komentarzy wciąż do
mnie dociera, choć wrócili-
śmy już 2 tygodnie temu.
Wciąż wspominamy wspól-
ne wieczory integracyjne w
przestronnej kuchni i sied-
mioro małych łazików roz-
pełzających się we wszyst-
kich kierunkach.

Helcia Suchodolska

D£UGI MAJOWY WEEKEND
Byliśmy w 4 osoby – ja, Jola, Żaba i Agatka.

Z bazy, którą był kamping Słoneczne Skały k.
Rajeckich Teplic zrobiliśmy wycieczki na Skal-
kę w Sulowskich Skałach, Rokosz w Górach
Strażowskich, Klak w Małej Fatrze, a w drodze
powrotnej na Ladonhorę na Kisucach. Przy  ja-
skini pod Rokoszem spotkaliśmy niespodziewa-
nie ... Kajetana, który samotnie wędrował po
Strażovskich.

Jacek Ginter
Pierwszotrzeciomajowy weekend spędzili-

śmy w Czechach, w Wałaskiej Bystrzycy, w
Górach Wsetyńskich. Pierwszą wycieczkę odby-
liśmy na bardzo ambitnej trasie Pustevne – Rad-
goszcz. Drugiego dnia zrobiliśmy okrężną wy-
cieczkę przez Luczynę, Beskid i Tanecznicę.
Bardzo fajny teren, urozmaicone lasy, sporo
miejsc widokowych.

Trzeciego dnia skansen, a później dałem się
spuścić z górki w takiej wielkiej nadymanej kuli.
Dziś w drodze powrotnej podjechaliśmy na
Bumbalkę i podeszliśmy na Trojaczkę(?) – na-
zwa występująca jedynie lokalnie, na pomniku
źródeł Beczwy, gdzie stoi piękna, 28 metrowa
wieża widokowa.

Wasz uradegastowionydosyta jmk
Zacząłem wycieczkę we wtorek. Dojecha-

łem do Trencianskych Teplic, podszedłem w
stronę Baski i zabiwakowałem. W środę przez
Homolkę dotarłem na polanę przy szlaku na Va-
pec, skąd na lekko zaliczyłem ten szczyt. W
czwartek przeszedłem przez Cierną Horę, Ca-
parkę i Suchy Vrch. W piątek po przejściu Cier-
nego Vrchu i przełęczy Razdelie zacząłem piąć
się w kierunku Rokosza.

Z Rokosza zszedłem do doliny Podhradske-
go Potoku, gdzie zanocowałem bez rozbijania

Fot. Maestro

namiotu pod daszkiem domku myśliwskiego. W
sobotę wracałem już do domu.

         Andrzej Kajetan Kowalski
A ja tym razem zostawiłem ukochaną ma-

jową Słowację na rzecz południowego zachodu.
Odwiedziłem naszego byłego kursanta Krzyśka
(Krisa) Wandrasza zwanego Szatanem oraz jego
równie gościnną przyległość – Dianę. Z doko-
nań: Madryt od podszewki, akwedukty okolic
Patones, górki w okolicach doliny Lozolli, Góry
Kantabryjskie, jaskinia w dolinie Ason.

Radeck
My z Jolą W. byłyśmy w Choczańskich.

Przeszłyśmy Prosiecką, byłyśmy na Prosiecz-
nym, potem przez Wielkie Borowe przeszłyśmy
Pogórzem Orawskim do Malatiny. Weszłyśmy
na Chocz, z Chocza na Średnią Polanę. Przy zej-
ściu do Valaskiej Dubovej pogonił nas nie-
dźwiedź  (dość duży). Poszedł sobie wreszcie
dopiero jak na niego krzyknęłam: „spie...”.

W niedzielę podeszłyśmy jeszcze na Cebrat.
Basia Z.

Nasz długi weekend (mój, Mirki i dzieci)
trwał od 26.04 do 4.05. Pojechaliśmy do Cze-
skiej Szwajcarii. Bazę mieliśmy w bardzo miłym
apartamencie w Mikulaszowicach przy granicy
czesko-niemieckiej. W sumie był to nasz pierw-
szy wyjazd w pełnym składzie z Martyną (21
miesięcy) i Mateuszem (5 miesięcy). Zrobiliśmy
kilka tras w Czeskiej i jedną w Saskiej Szwajca-
rii. Ponadto byliśmy w czeskim Deczynie w
ZOO i na zamku.

Po niemieckiej stronie zachwycił nas Budzi-
szyn, byliśmy także w Dreźnie.

Kura
My byliśmy na chatkowaniu i było jak to na

chatkowaniu). Poza tym, że się chwilami oba-
wiałam, czy chatka z nami wytrzyma..

Hela

Mój długi weekend trwał od środy wieczo-
rem do niedzieli – byliśmy w Niżnich Tatrach.
Rozpoczęliśmy od mozolnej wspinaczki na Kra-
lovą Holę. Tam spotkaliśmy się z Hermanem,
Migdi, Magdą Sochą i Danielem (kolega Her-
mana), którzy wędrowali już od soboty. Razem
ruszyliśmy grzbietem do utulni na Ondrejcovej.
Kolejny dzień to dalsza wędrówka grzbietem
Niżnich Tatr, do utulni Ramża. Ostatni nocleg
był już na dziko, przy zejściu do Niżnej Bocy.
Wyjazd bardzo udany, pogoda w kratkę, ale na
szczęście prawie nie padało.

Nowszy
Planowaliśmy wypad w Małą Fatrę, a tu w

ostatniej chwili Żyraf plan zmienił. Fatra w ko-
lejny długi weekend, tym razem kierunek Ka-
szuby. Pogoda była w kratkę, ale udało nam się
spróbować jazdy z Jasiem na rowerach wypoży-
czonych od gospodarzy naszej kwatery. Zrobili-
śmy 3 wycieczki, m.in. na najdalej na północ
wysunięty skrawek polskiego lądu – Rozewie,
szukaliśmy kaszubskich chat w rejonie Ostrowa,
a w czasie odpoczynków Jaś zgłębiał tajemnice
lasu. W dżdżyste dni wykonywaliśmy spacery
plażą. Dziecię brykało po plaży także w słońcu,
zakosztowało kąpieli w Bałtyku i świadomie
przeżyło zachód słońca.  Odpoczynek na całego,
parafrazując Kurę: „jedno dziecko jest nieod-
czuwalne”, gdy jadą z nim dwie dorosłe osoby.

Tusia
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BESKID MAKOWSKI 2008
Zadanie ułożenia trasy na Beskid Makowski

staje się co roku coraz trudniejsze. Staram się
bowiem, aby za każdym razem zobaczyć i po-
znać coś nowego, lub zaobserwować zmiany w
miejscach dobrze już znanych, a przy tym za-
chować logikę trasy i zapewnić możliwość wy-
godnego dojazdu dla potencjalnych uczestni-
ków.

Tym razem postanowiłem punkt startu i
mety wyznaczyć w Myślenicach co miało za-
pewnić wygodę dojazdu i powrotu. Pierwszy
nocleg był zatem oczywisty – polanka przy ka-
pliczce św. Mikołaja pod Plebańską Górą. Po-
tem mieliśmy przejść kawałek w stronę Babicy,
by „przeskoczyć” na pasmo Kotonia, zejść do
Pcimia na pizzę i przez Krzywicką Górę z nie-
znaną mi dotąd wychodnią skalną dotrzeć na
Kudłacze, gdzie przy schronisku miał być drugi
nocleg. Na niedzielę pozostało sprawdzenie jak
wygląda nowe obserwatorium na Lubomirze i
przejście do Myślenic.

Życie weryfikuje jednak plany – w przed-
dzień wyjazdu Jelon dowiedziała się o 100 oso-
bowej grupie harcerzy, którzy mieli gościć na
Kudłaczach. Nocleg przeniesiony został wobec
takich katastroficznych wieści na przeł. Suchą.

Zaczęło się jednak w piątek wieczorem. Kie-
rownictwo z małżonką i Jolą W. wyjechało ok.
18, by wstępując do Krakowa w celu pobrania
instrumentu strunowego od Oli udać się w nie-
małym korku, remontowaną coraz intensywniej
zakopianką w stronę Myślenic. W drodze za-
dzwonił kursant Biesio, informując, że właśnie
dotarł na polanę, ale ponieważ leje postanowił
zejść do miasta. Godzinę później Marcin D. –
również kursant – poinformował, że dotarł na
miejsce i będzie czekał.

My dojechaliśmy do Myślenic w padającym
deszczu ok. 21. Po uzbrojeniu się w odzież p-
deszcz wyruszyliśmy czerwonym szlakiem,
który wykonując dość dziwne zawijasy przez ry-
nek wyprowadził nas w końcu poza miasto. I tu
spotkaliśmy turystę z plecakiem idącego w prze-
ciwnym kierunku. Nie mógł to być nikt inny tyl-
ko Biesio, który oświadczył, że jest kompletnie
mokry i idzie się suszyć.

Deszcz w zasadzie przestał padać – cóż do-

CHATKA STULATKA
31.05 - 1.06.2008

Takie imprezy zdarzają się raz na 100 lat.
W swój urodzinowy weekend Chatka na Adamach zgromadzi-

ła tłumek oddanych jej gości. Ci najmłodsi – doborowa reprezenta-
cja COTD – mieli okazję poznać tych, którzy stworzyli Chatkę, bo
impreza była wielopokoleniowa, atmosfera świetna, radosna, ale i
odrobinkę sentymentalna – w takiej chwili wspomnień zabraknąć
nie mogło.

Zaczęło się w sobotni wieczór pysznym gulaszem gotowanym
rzecz jasna pod przewodnictwem Jagody, a potem Olek Grotowski
i Małgosia Zwierzchowska koncertowali w specjalnie przygotowa-
nej muszli koncertowej. Nagłośnienie było profesjonalne, a koncert
fantastyczny. Kiedy zapadła ciemność, Jubilatka miała okazję po-
wspominać swoją przeszłość – slajdowisko (czy to naprawdę przy-
padek, że tematyka slajdów ułożyła się alfabetycznie?) przedsta-
wiało ludzi, którzy angażowali się w Chatkę w minionych latach,
ale też imprezy kulturalne, które odbyły się całkiem niedawno i kolejne detalicznie udokumentowane
etapy remontu. Dzięki temu sympatycznemu pomysłowi młodsi mogli zobaczyć, jak to drzewiej by-

Najmłodsi chatkowicze nie
próżnowali.

świadczeni turyści wiedzą kie-
dy zacząć trasę. Wyjątkowo
błotnista i śliska polna droga
po ok. godzinie doprowadziła
nas na polanę, na której stały
już 2 namioty  kursantów:
Marcina i Magdy oraz Damia-
na z żoną Ulą. Postawiliśmy
nasz namiot i postanowiłem
podjąć beznadziejną – jak się
wydawało – próbę rozpalenia
jakiegoś ognia. Beznadziejną,
bo nie dość, że w okolicy w
ogóle nie było opału, to marne
gałązki, które znalazłem były
kompletnie mokre. Tym nie-

mniej po ok. 30 minutach udało się uzyskać symboliczne ognisko i nawet podgrzać krokiety, które
mieliśmy na kolację. Tymczasem dotarła kolejna dwójka kursantów – Paweł i Aga. Paweł wyciągnął
nawet gitarę i zaśpiewał parę piosenek. Wkrótce poszliśmy jednak spać.

W nocy miał jeszcze dotrzeć (i dotarł) kierownik kursu Nowy z Cieszynką, którzy zaliczali noc
muzeów w Krakowie.

Rano było nas zatem już 11 osób. Poranek przywitał nas całkiem ładną pogodą. Wyruszyliśmy po
śniadanku ok. 10:30. W Stróży miały dołączyć do nas Żaby, ale lekkie opóźnienie spowodowało, że
spotkaliśmy się dopiero na Kotoniu. Pogoda zaczęła płatać małe figle i co rusz straszyła nas przelotny-
mi deszczami, ale generalnie nie była najgorsza. Pod Pękalówką grupa poszła obejrzeć Diabli Ka-
mień, a po zejściu do Pcimia zakupiliśmy ziemniaki i brakujące produkty na pieczonki. Odebrałem
też telefon od Jelona, że czeka już na nas w pizzerii, wraz z Waldkiem, który dotarł tam wariantem
rowerowo– samochodowym. Okazało się, że dotarli tam również wariantem drogowym Paweł i Aga,
którzy mieli nas dogonić po spożyciu spóźnionego śniadania na trasie, ale jakoś im nie wyszło.

Gdy zjedliśmy pizzę stwierdziliśmy, że jest już nieco późno, a droga długa. Wykombinowaliśmy
zatem małe usprawnienie – Waldek i Żaba, którzy wracali już do domu podwieźli Jolę i Nowego do
Myślenic, ci przywieźli 2 auta, do których zmieściła się cała 10-tka uczestników i którymi podjecha-
liśmy na Kudłacze. Jedynie Marcin i Magda nie poszli na łatwiznę i zamiast pizzy wybrali piesze
przejście zgodnie z pierwotnym planem.

Na przeł. Suchą dotarliśmy ok. 20:30. Na miejscu była już kolejna podgrupa kursantów z Bie-
siem. Dojechali też na rowerach Kotlet, Kasia, Piotr R. i jego żona. Na rowerze przybył też Świstak.

W sumie były 22 osoby. Ognisko już płonęło, pieczonki zaczęły się robić. Wieczór upłynął przy
gitarze i rozmowach. Tym razem zabrakło tradycyjnych konkursów – cóż okazuje się, że z czasem
człowiek ma coraz mniej czasu na przygotowanie takich rzeczy.

W niedzielę większość rozeszła się swoimi ścieżkami. Nasza podgrupa weszła na Lubomir, aby
obejrzeć nowy obiekt niedawno tam postawiony. Cóż budowla może ciekawa, ale otoczenie wymaga
jeszcze uporządkowania. Całość szpeci też nieco ogrodzenie z metalowej siatki, którego funkcja za-
bezpieczająca jest chyba wątpliwa. Na Kudłacze gdzie mieliśmy auto zeszliśmy nieco mniej uczę-
szczanym, ale przez to ciekawszym niż czerwony – czarnym szlakiem i ruszyliśmy do domu. W
drodze powrotnej obejrzeliśmy jeszcze drewniany kościółek w Barwałdzie Dolnym.

Za rok jubileuszowa, 25-ta edycja Beskidu Makowskiego. Czy to możliwe, że to już tak długo
trwa ?

Jacek Ginter

... cd str. 2
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TO BY£O
4 9-11.05 CHAT-WEEK-REM LIGHT– było
7 osób – 3 z Rady Chatki, 3 kursantów i jeden
były kursant.Wykonywano wiele prac porządko-
wych i uzupełniajacych.
4 13.05 Kozubnik – Beskidzkie Davos – pre-
lekcja Ani Wolińskiej.
4 16-18.05 Beskid Makowski – było 22 ucze-
stników w tym spora grupa kursantów.
4 20.05 Majówka kołowa na ranchu w Bar-
główce. Mimo deszczu chętni rozegrali kilka
walk w paint-ball'a, dzieci pojeździły na kucy-
kach, a pozostali obserwowali popijając piwo. W
trakcie oczekiwania na posiłek Prezes Nowszy
przeczytał sprawozdanie z działalności za 1-sze
półrocze i wywiązała się nawet krótka dyskusja.
W ten sposób majówkę połączono z podsumo-
waniem półrocza.
4 28.05 – Slajdowisko z cyklu „Szlakiem i
Bezdrożem” p.t. „Kamczatka – Oddech Ziemi”.
Prelekcję poprowadził Adrian Basta.
4 29.05 jak co roku Radek Truś z pomocą
Tusi, Nowszego, Staszka i Piecza zorganizował
Turniej Wiedzy o Górach dla gimnazjów i szkół
średnich.
4 31.05 Stulecie Chaty na Adamach zgroma-
dziło ponad 70 osób. W programie artystycznym
wystąpił Olek Grotowski i Małgosia Zwierz-
chowska.
4 22-25.05 Drugi, długi majowy weekend
spędziliśmy następujaco:
– Redakcja prowadziła rowerowy wyjazd kurso-
wy na Orawie, w którym prócz 4 kursantów
uczestniczyła rodzina Redakcji, Nowy oraz
Mroczki. Pogoda była niezła – nie padało. Było
trochę błotka, poszukiwanie Szlaku Solnego ist-
niejącego jedynie na mapach, okrążenie Jeziora
Orawskiego i forsowanie torfowiska.
– Jelon i Jola W. zwiedzały Liptów i Słowacki
Raj. Tym razem nasze koleżanki nie przeganiały
niedźwiedzi z mateczników.
– Wojtek Spała wędrował po Vtaczniku i Stra-
żowskich.
– Kura z rodziną spędził długi weekend w Parku
Narodowym Podyji w Czechach.
– Marek Ś. wybrał się na masowy spływ Mora-
vicą, na pogórzu Niskiego Jesenika.
– Grażka, Staszek, Grzesiek P.  z Martą, Olek,
Natalia spędzili weekend w Chatce ucząc się do
sesji, przyrządzając rozmaite smakołyki i wzbo-
gacając chatkę o drewnianego kota.

wało, a starsi – czym Chatka żyje obecnie. Wreszcie nocą zabrzmiały gitary – najwytrwalsi śpiewali
podobno niemal do 6 rano!

Z dyspensy korzystano z umiarem i klasą, a każdy, nie wyłączając czworonogów, znalazł odpo-
wiednie dla siebie towarzystwo. Kaiser, Lex i Laguna zachowywali się bez zarzutu, a dzieciarnia
biegała swobodnie, okupując piaskownicę i zdobywając okoliczne łąki. A w niedzielę oczywiście
świętowała Dzień Dziecka: COTD stawiło się w składzie: Julka Kardasz (8lat), Michał i Piotrek Ku-
źniewiczowie (7 i 6 lat), córy naszych zakochanych w Chatce przyjaciół – Gosia i Ewa Goryczka (5,5
roku i 5 mies.) i nasz Jasiek (19 mies.), który z okazji takiego ważnego Jubileuszu postanowił pierw-
szy raz dojść do Chatki na własnych nóżkach i jak postanowił tak zrobił.

Ci najmłodsi kiedyś obejrzą slajdy z przebrzmiałej właśnie imprezy i sami zapewne docenią tych,
dzięki którym Chatka istnieje i tych, którzy teraz oddają jej tyle czasu i emocji, i dbają o ten nasz drugi
dom z godnym podziwu zaangażowaniem. Miejmy nadzieję, że pozwolą naszej kochanej stulatce
przeżyć radośnie kolejny wiek.

Tusia

RADKA LAKONICZNA RELACJA ZE 100 LECIA CHATKI
– obeszliśmy miło 100-lecie chatki na Adamach.
– przyjechało ponad 70 osób – cała historia chatki w tym 4 pierwszych kierowników – Zyga Ryś,

Piotr Misiura, Janusz Ryt, Kaziu Gut i wiele innych osób, które zaznaczyły się w dziejach chatki.
– powstało pole namiotowe u sąsiada na łące, część osób spała w chatce.
– pojawiły się plakaty ze zdjęciami z historii (Marcin Janik i MSiudut).
– slajdy i jpg (Radeck i Nowszy), kulinaria (gulasz węgierski i pączki – Jagoda).
– powstał dach namiotowy nad sceną i widownią.
– był prawdziwy akustyk (Grzesiek).
– byli artyści – Olek Grotowski i Gosia Zwierzchowska, gitarzysta Błażej oraz Teśka.
– na bis był utwór na dwie gitary i komórkę w G-dur.
– było ognisko, stół letni.
– były wspominki, łowiono cenne okruchy historii (Kamila, Nowszy, MSiudut).
– były pamiątkowe identyfikatory, kubki z logo chatki, sprzedawano wydawnictwa, zbierano adre-

sy, kręcono film, robiono zdjęcia.
– bawiono się do białego rana.

Fot. Nowszy

Zyga Ryś – pierwszy kierownik
Chatki.

Słynne pączki Jagody, których było ok. 140 sztuk.

h
h

h

Pierwsi kierownicy: od lewej Kaziu Gut(4), Janusz
Ryt(3), Jurek Klęczar, Zyga Ryś (1), Piotr Misiura (2) Małgosia i Olek

TO BÊDZIE
k 14-15.06 MDM czyli kolejna impreza mu-
zyczna u Żab.
k 10.06, 24.06 – spotkania przedobozowe.
Akcja Lato organizowana jest w tym roku we
współpracy z OU PTTK oraz STA „Wierchy” i
SKPG Kraków. Pełna oferta obozów znajduje
się na naszej stronie internetowej:
http://www.skpg.gliwice.pl/lato/

OG£OSZENIE
Ponieważ żagłówka typu „Sasanka”, której

moja żona jest współwłaścicielką, ma w nadcho-
dzącym sezonie słabe obłożenie, poszukujemy
osób zainteresowanych jej czarterem.

„Oferta” jest skierowana wyłącznie do Har-
nasi i ich rodzin. „Geronimo” jest 5 osobową
żagłówką z pełnym wyposażeniem.

Koszt: prawdopodobnie 100zł/osoby za ty-
dzień pływania (zależy od ilości osobo-tygodni
w tym sezonie). Terminy do uzgodnienia,
wstępnie zarezerwowane 12-19 VII, 09-24 VIII.

Artur „Łysy” Olchawa

http://www.skpg.gliwice.pl/lato/
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PRZEPIS NA D£UGI, MAJOWY WEEKEND
Jeśli chcesz przetrwać jakoś drugi z rzędu w tym samym miesiącu długi weekend rób co ci po-

wiem. Najpierw ze 2 miesiące wcześniej zobowiąż się, że poprowadzisz w tym właśnie czasie szkole-
niowy wyjazd kursu pewnego Koła Przewodnickiego. Aby nie było zbyt sztampowo ustal, że nie
będziecie się poruszać, ani na 2 nogach, ani też na 4 kołach, lecz dokładnie na 2 kółkach wyposażo-
nych w szprychy. Gdy zbliży się czas wyjazdu sprawdź koniecznie w Internecie prognozę pogody.
Jeśli nie będzie zbyt optymistyczna, poszukaj miejscowości o takiej samej nazwie jak ta, do której
zmierzasz, ale położonej w okolicach, dla których prognoza jest znacznie lepsza. Podaj tę lepszą
prognozę uczestnikom, ale broń Boże nie zmieniaj rejonu działania.

Na koniec zabierz na wyjazd czterech kursantów wraz z kierownikiem kursu, żeby było pewne,
że wyjazd jest „kursowy”, własną żonę, żeby nadawała tempo, własną córkę, żeby mogła udawać, że
wieczorami uczy się do sesji. Umów się też ze swoimi znajomymi i ich psem, coby nie brali pojazdów
dwukołowych i pewnego wieczoru urządzili grilla.

Na rozgrzewkę przygotuj trasę wiodącą ze stacji PKP w miejscowości S. do bazy w miejscowości
O. Nie jedź jednak najprostszą drogą. To byłoby zbyt mało szkoleniowe, a jeden z kursantów (D.)
mógłby się utwierdzić w przekonaniu o Twym rozsądku i powadze. Przejedź natomiast przez oko-
liczne błotniste wzgórki na J. i na G.L. Unikając maniakalnie asfaltu wpuść ekipę w leśne wertepy –
niech zobaczą, że rower nie służy tylko do jeżdżenia, ale też do prowadzenia, oraz, że można nim
również pokonywać strumienie i to pod prąd. Nie można ? No trudno. Na koniec zlituj się i pozwól im
zjechać z przełęczy Z. asfaltem aż do J., a potem do bazy w O.

Drugiego dnia zorganizuj wycieczkę bez celu i sensu dookoła wielkiej wody. Na początek wmów
ekipie istnienie jakiegoś szlaku rowerowego zwanego np. Szlakiem Solnym i każ im go odszukać.

Unikaj jak ognia głównej szosy, aby nie zakończyć wyciecz-
ki zbyt szybko i żeby urozmaicić ją takimi przygodami jak ze-
rwanie łańcucha. Gdyby jednak nie udało się uniknąć asfaltu
opuść go przy pierwszej lepszej okazji i dowolnymi drogami i
bezdrożami dojedź do brzegu wielkiej wody. Gdy będziecie mie-
li dość jazdy po bagienku i przepraw przez błotniste strumyczki
wróć do miejsca z którego rozpoczęliście poszukiwanie drogi
nad wodę. No trudno niech będzie asfalt. Ale nie wracaj  bynaj-
mniej do bazy tą samą drogą. Udowodnij ekipie, że droga taka
byłaby wcale nie krótsza niż droga dookoła wielkiej wody, a o
ileż mniej ciekawa. Poza tym trzeba przecież wydać zagraniczną
walutę na obiad w kraju sąsiednim. Powoli zacznie się wpraw-
dzie wieczorowa pora, ale syr, a pivo pozwolą pokonać wszelkie
dalsze przeszkody. Przy obiedzie przyjmij Oświadczenie o Nie-
zadowoleniu i Niespełnieniu Oczekiwań od kursanta D. Nie
zważając na nie rób dalej swoje. Zresztą kursant i tak ma już to
co chciał – czyli asfalt, a nawet market z piwem.

Po powrocie do bazy uracz się pysznym karczkiem i kiełba-
skami z grilla przygotowanymi przez przyjaciół i wysłuchaj dal-
szych uwag kursanta D. o swej niekompetencji oraz niewłaści-
wym traktowaniu sprzętu dwukołowego.

Trzeciego dnia pożegnawszy kursanta D. kontynuuj szukanie mitycznego szlaku, ale żeby było
ciekawiej – w przeciwnym kierunku.

Odwiedź dwie miejscowości Pod i żadnej Nad i skieruj się - oczywiście skrótem czyli drogą inną
(a nawet bardzo inną) - do pobliskich torfowisk i mokradeł. Nie zwiedzaj ich jednak tak od razu –
niczym japoński turysta – zgodnie z wytyczoną trasą turystyczną, lecz wejdź w nie od tyłu i pokonuj
podmokłe łąki, zagajniki i strumyki. Wszystko to czyń oczywiście w towarzystwie swojego stalowego
lub aluminiowego rumaka, który grzecznie prowadzony pomoże ci utrzymać równowagę.

Gdyby jakiś uczestnik wyrażał wątpliwości czy kiedykolwiek wydostaniecie się z tych mokradeł,
odwróć jego uwagę zachwycając się rzadką roślinnością bagienną.

Gdy wszyscy będą już na granicy zwątpienia wyprowadź ich jednak na ścieżkę przyrodniczą –
niewiele mniej podmokłą niż wcześniejsza trasa, ale za to opisaną przy pomocy bardzo fachowych
tablic.

Na koniec pozwól grupie coś zjeść, napić się, wysuszyć na słoneczku, a potem przejechać się
nawet co nieco asfaltowym traktem w kierunku J.

Żeby jednak być wiernym idei wytrwałych poszukiwaczy szlaków i dróg innych, niekoniecznie
najkrótszych każ kursantom odnaleźć ulubiony Szlak Solny, który zgubili dnia poprzedniego. Na
koniec obejrzyjcie jeszcze obiekt sakralny  w O. i pozostawiwszy grupę pod opieką kierownika kursu
wróć na zasłużony odpoczynek do domu.

P.. S. Forma artykułu inspirowana była niedoścignionym wzorcem Macieja S. z 39 numeru MM.
Jacek G.

REDAKCYJNE
MARUDZENIA PÓ£ROCZNE

Na zakończenie pierwszego półrocza dzia-
łalności Koła Redakcja postanowiła nieco poma-
rudzić i oto efekt tegoż marudzenia.

Na początek jednak kilka pozytywów. Sta-
nowczo na plus należy zaliczyć organizację kil-
ku stałych punktów programu jakimi są rajdy
środowiskowe. Zarówno Rajd na Powitanie
Wiosny jak i PolUŚ były imprezami udanymi,
zgromadziły sporą ilość uczestników, a w orga-
nizację zaangażowali się młodsi koledzy.

Drugi pozytywny akcent, to działalność Jar-
ka „Kury” Jeziorskiego jako osoby odpowie-
dzialnej za szkolenie. Kilka ciekawych pomy-
słów takich jak szkolenie meteorologiczne,
szkolenie lawinowe w Karkonoszach, parę cie-
kawych prelekcji na zebraniach należy uznać za
dobrą robtę. Plany były wprawdzie bogatsze, ale
nie wszystko udało się zrealizować z przyczyn
obiektywnych. Udane były też kulturalne impre-
zy chatkowe czyli tzw. KICh'y. Redakcja wyra-
żała wprawdzie wątpliwości, czy tak częste im-
prezy z tego cyklu nie spowodują znużenia orga-
nizatorów i uczestników oraz obniżenia pozio-
mu, jednak jak na razie obawy te były na szczę-
ście przedwczesne.

Za kulisami bieżącej działalności trwają też
prace związane z unowocześnieniem i grun-
towną przebudową naszej strony internetowej.
Proces ten przebiega nie bez przeszkód i trudno-
ści, ale jednak coś w tym temacie się dzieje.

Pora na spostrzeżenia krytyczne. Nie trzeba
być specjalnie uważnym obserwatorem, aby
stwierdzić, że w ostatnich tygodniach coś niedo-
brego dzieje się z kołowymi zebraniami. Pojawia
się na nich zaledwie kilka, zwykle tych samych
osób. Z małymi wyjątkami są to na dodatek oso-
by z pokolenia mamutów. Wiadomo – sesja i
inne takie. Tym niemniej sesje są co roku, a w
Kole poza studentami jest jeszcze parę osób,
których to usprawiedliwienie nie dotyczy. Słabej
frekwencji na zebraniach nie można też tłuma-
czyć tym, że niektórym wystarcza kontakt wirtu-
alny, gdyż na naszej liście dyskusyjnej też nie
widać wielu osób. Jak na razie nikt nie wie co z
tym fantem zrobić, może po wakacjach fre-
kwencja na zebraniach wróci do normy.

Nasiliło  się też zjawisko organizowania pry-
watnych wyjazdów (w podgrupach Harnasi) o
których nic nie wiadomo na forum Koła, ani
przed, ani po fakcie. Nie twierdzę, że z każdego

zamiaru wyjazdu w góry trzeba się zwierzać na zebraniach lub na liście. Jeśli jednak idzie to w parze
z brakiem jakichkolwiek innych form kontaktu z Kołem, to świadczy to chyba o tym, iż wielu młod-
szych Harnasi nie identyfikuje się z naszym Kołem i nie jest zainteresowanych, aby coś w ramach
tego Koła zrobić. Jakie są powody takiej postawy – trudno dociec. Musieliby się wypowiedzieć sami
zainteresowani, a ci nie mają akurat potrzeby wypowiadania się. O tym, że działania Harnasi decen-
tralizują się i że nie mamy ochoty dzielić się doświadczeniami i wrażeniami z innymi kolegami
świadczą też dobitnie pustki w redakcyjnej szufladzie. Dlatego też czerwcowy numer MM dostajecie
z takim opóźnieniem. Redakcja ma nadzieję, że po wakacjach nastąpi ożywienie zarówno naszych
działań w Kole jak i twórczości literackiej.A tymczasem kontynuujmy wakacyjny wypoczynek – oby
obfitował w ciekawe wyjazdy, wiele przygód, pięknych widoków i dobrą pogodę.

Redakcja

Fot. Ola G.

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BY£O
4 6.06 Egzamin państwowy na Przewodnika
Beskidzkiego zdało 5 Harnasi: Marysia Holeksa,
Ania Wolińska, Helcia Suchodolska, Asia Śliwa
i .... Maciej Siudut. Gratulacje.
4 10.06, 24.06 – spotkania przedobozowe.
Akcja Lato organizowana jest w tym roku we
współpracy z OU PTTK oraz STA „Wierchy” i
SKPG Kraków.
4 14-15.06 MDM czyli kolejna impreza mu-
zyczna u Żab. Imprezę zdominował kurs. Poza
kursantami (Cieszynka, Ola S., Kamila, 3 Krzyś-
ki, Marcin D., Lenor, Damian) i gospodarzami
byli: Paskuda, Nowy, Nowszy, Krasnal i Jacek
G.. Przy ognisku odbył się zaległy wykład pt.
„Góry w muzyce” (poważnej) w wykonaniu
Żaby, a potem w chałupie kontynuowaliśmy te-
mat historii muzyki tej mniej poważnej czyli tu-
rystycznej, próbując przybliżyć kursantom daw-
ne turystyczne hity, powiedzieć coś o wykonaw-
cach, czy festiwalach piosenki turystycznej.
Obeszliśmy też urodziny Nowego – był nawet
tort i szampan. W niedzielę przeszliśmy z kur-
sem do Kojszówki i wracaliśmy PKP + PKS.
4 Rozpoczęła działanie baza namiotowa na
Przysłopie Potuckim zwana Pieczowiskiem.
4 Odbył się letni obóz kursu prowadzony
przez Ryśka „Nowego” Antonika.
4 28.06 o godz. 10:28 Bogna M. urodziła
drugą córeczkę – Martę, Halinę, waga 3,40 kg,
wzrost 57 cm, itd, itp... 10 pkt. Gratulujemy Bo-
gnie i Pickowi.

TO BÊDZIE
k 15.07 i 19.08 odbyły/odbędą się zebrania
wakacyjne, w stałym miejscu, w klubie wysoko-
górskim w Gliwicach.
k 13-14.09 Nasze Dzieci śpiewają dla nas
czyli wielopokoleniowa impreza muzyczno –
artystyczno – towarzyska u Wiewióra. Wskaza-
ne jest zabranie namiotu.
k 27-28.09 ERG
k 11-12.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem.
k 25-26.10 Rajd Studenci Górom.
k 11-12.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego.
k 25-26.10 drugi termin egzaminu praktycz-
nego.
k Kurs SKPG Harnasie 2008/09 poprowadzi
Maciej Siudut, a sekretarzem i pomocnikiem bę-
dzie Helcia Suchodolska.

ROWERAMI PO WINNYCH ŒCIE¯KACH MORAW
Pierwszy tydzień urlopu postanowiliśmy spędzić rodzinnie (z niewielką przyległością w postaci

Dominika) na rowerach. Lenistwo oraz realizowany od kilku lat „program” rowerowego poznawania
Czech spowodowały, że postanowiłem skorzystać z pomysłu podrzuconego przez „Kurę”, który bar-
dzo zachwalał okolice Znojma, a dokładniej Park Narodowy doliny Dyji. Wobec tego zakupiłem
stosowne mapy, zdobyłem przewodnik o obiecującym tytule „Południowe Morawy – na winnych
ścieżkach” i  w sobotę 5 lipca wyruszyliśmy z 4 rowerami na dachu na południe.

Pierwszego dnia zdołaliśmy dojechać i znaleźć miejsce noclegowe – 4 osobowy domek w „chato-
wej osadzie” „Slunečnice” nad jeziorem zaporowym w okolicach Vranova.

Drugiego dnia czekała nas wycieczka rowerowa do Bitova. Po drodze obejrzeliśmy ruiny zamku
Cornstein, z pięknym widokiem na zakola Dyji, a potem dotarliśmy do znacznie okazalszego zamku
Bitov. Przed zwiedzaniem wnętrz zjedliśmy obiadek na zamkowym dziedzińcu. Zwiedzanie obejmo-
wało 3 trasy, ale my z braku czasu wybraliśmy jedną, podstawową.

Po obejrzeniu zamku czekała nas bardziej terenowa
część trasy. Najpierw pieszy szlak do Zblovic potem szosą
przez Koberuv Mlyn do Oslnovic, potem zaś kolejny leśny
odcinek (szlak zielony) do Podhradi nad Dyji. Oba szlaki
piesze, z małymi wyjątkami (50 - 100 m) okazały się w
pełni przejezdne. W Podhradi n.D. obejrzeliśmy dzi-
waczną, nowoczesną rzeźbę, a potem już prawie cały czas
asfaltami wróciliśmy do Vranova przez Stary i Novy
Petřin. W sumie 57 km. i ok. 900 m podjazdów.

Kolejny dzień z racji na deszczową pogodę pozwolił
nam wypocząć. Podjechaliśmy jedynie do Znojma, aby
zrobić drobne zakupy.

We wtorek pogoda poprawiła się więc wyruszyliśmy
na kolejną wycieczkę. Tym razem udaliśmy się w kierunku
Cižova gdzie można obejrzeć celowo pozostawione zasieki
i wieżę strażniczą dawnej granicy czechosłowacko – au-
striackiej. Potem udaliśmy się w kierunku Hardeg mia-
steczka po drugiej stronie granicy. Koniecznie należy jed-
nak zboczyć przed granicą do punktu widokowego (niebie-
ski szlak), z którego roztacza się piękny widok na dolinę
Dyji (Thaya) oraz Hardeg z górującym nad nim zamkiem.

Zamku jednak nie zwiedzaliśmy, podjechaliśmy natomiast dalej do kolejnego zamku Kaja (oka-
zał się jednak zamknięty), a potem dość monotonnym asfaltem, mijając kolejne uśpione wioski, w
których nawet nie można się było niczego napić (w tym względzie strona czeska stanowczo wygrywa
z austriacką) do Riegersburga. Tu kolejny zamek, a właściwie pałac i o dziwo ten sam pan przewo-
dnik, którego spotkaliśmy na zamku Hardeg. Tym razem postanowiliśmy skorzystać z ulgowej oferty
dla Czechów i Polaków i zakupiliśmy bilety po ok. 5 EUR. Wcześniej jednak wstąpiliśmy na kawę,
piwo i jakieś przekąski do zamkowej kawiarenki.

Gdy opuszczaliśmy zamkowy dziedziniec na horyzoncie zaczęło się chmurzyć. Do Vranova nie
było bardzo daleko, ale też nie całkiem blisko. Granicę przekroczyliśmy polną drogą i wraz z pierw-
szymi kroplami deszczu dojechaliśmy do asfaltu. Teraz tylko ostry zjazd koło Vranovskiego zamku i
przez zaporę do naszego ośrodka. W międzyczasie groźne chmury przeszły i pojawiło się znów słoń-
ce, więc wstąpiliśmy jeszcze na obiad do knajpki nad jeziorem. Nasze liczniki pokazały ok. 52 km.

W środę postanowiliśmy zwiedzić Znojmo i zrobić jakąś trasę rowerową w jego okolicach. Mia-
sto okazało się bardzo ładne i bogate w zabytkowe budowle, począwszy od kilku kościołów, ratusza,
placów i kamieniczek, aż po zamek i najcenniejszy obiekt – rotundę p.w. N.M.P. i św. Katarzyny z XI
w. z równie starymi freskami. Zwiedzanie miasta zajęło nam ok. 3 godz., a i tak odpuściliśmy podzie-
mia, zamek i wejście na ratuszową wieżę. Po zwiedzaniu pobraliśmy rowery z dachu naszego auta i
ruszyliśmy wzdłuż brzegu Dyji na jej drugi brzeg. Ponieważ doskwierał nam już głód więc wkrótce
zrobiliśmy postój w przydrożnej knajpce. Zbyt daleko zresztą tego dnia nie zajechaliśmy z powodu
późnej pory i mojej drobnej niedyspozycji.

W czwartek zrealizowaliśmy natomiast pełnowymiarową wycieczkę winnymi szlakami w okoli-
cach Znojma. Wystartowaliśmy z parkingu nad Dyją i ruszyliśmy na Krowią Górę z kapliczką, dział-
kami, wrzosowiskami i winnicami oraz ładnymi widokami na Znojmo. Polna droga doprowadziła nas
najpierw do kiosku z winem, a potem do pierwszej wioski gdzie skonsumowaliśmy langosze.

Potem pojechaliśmy do Šatova by obejrzeć malowaną piwniczkę winną i dokonać kolejnej degu-
stacji. Niedaleko mieliśmy następny obiekt do obejrzenia – bunkier z lat 30-tych XX wieku. A potem
wśród słoneczników i winnic podążaliśmy w kierunku Jaroslavic. Na prostej jak drut, ciągnącej się
przez parę kilometrów szutrowo-asfaltowej drodze spotkaliśmy nawet pieszego turystę z plecakiem.
Nie zazdrościłem mu wyboru takiego szlaku, ale pan był całkiem żwawy i do Jaroslavic dotarł jakąś
godzinę po nas, gdy kończyliśmy obiad w knajpce „Estetika”. Jaroslavice są dość zaniedbaną miej-
scowością – kilka typowo postsocjalistycznych knajp, do których trochę strach wchodzić, duży, ale
zrujnowany zamek położony nad jeziorem i tyle.
A w naszej „Estetice” pan właściciel obsługiwał
nas też tak, jakby był do tego zmuszony. Ponieważ
zrobiło się już późno, więc powrót nastąpił naj-
krótszą drogą przez Strachotice i Slup, w którym
obejrzeliśmy z zewnątrz potężny budynek starego
wodnego młyna. W sumie przejechaliśmy ok. 60
km.

W piątek zrobił się upał. Zaplanowałem więc
krótszą wycieczkę, a trasa prowadziła w dużej
mierze lasem. Wystartowaliśmy z miejscowości
Podmoli i skierowaliśmy się w stronę najstarszej w

rejonie winnicy Sobes, położonej na stokach
wzgórz nad Dyją. Tu spotkaliśmy standardowy
punkt degustacji wina, z którego nie omieszkali-
śmy skorzystać. Potem zjechaliśmy do dna doli-
ny, przekroczyliśmy po wiszącym mostku Dyję i
ruszyliśmy w stronę Havraników. Ten odcinek
trasy częściowo pokrywał się z wczorajszym,
tym niemniej wykonaliśmy wariant doprowa-
dzający do punktu widokowego Sealsfielduv
Kamen. Upał i muchy dawały się już ostro we
znaki. Szybko pokonaliśmy więc grzbiet Kro-
wiej Góry i zjechaliśmy do znanej już knajpki
koło zapory i muzeum motoryzacji w Znojmie.
Po obiadku ruszyliśmy zacienionym i chłodnym
parkowym terenem w stronę Hradistia. Zielo-
nym szlakiem, trochę lasem, trochę polami do-
tarliśmy do punktu widokowego „Kralov sto-
lec”, a potem zamknęliśmy pętlę kończąc trasę
w Podmoli.

Ostatniego dnia, w sobotę zwiedziliśmy za-
mek we Vranovie i nieco okrężną trasą przez
Telcz, w którym trafiliśmy na miejski festyn i
jarmark dotarliśmy do domu.

Jacek G.
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HARNASIE NA WAKACJACH
COTD

Początek sierpnia działacze COTD spędzili
aktywnie w Krainie Tysiąca Jezior. Maluchy ką-
pały się radośnie, żeglowały po Święcajtach na
pokładzie łajby o jakże adekwatnym imieniu
SMARKUL, pływały w jez. Gołdapiwo, spróbo-
wały jazdy konnej w Węgorzewie, a starszaki
spłynęły kajakiem po Sapinie. Odwiedziliśmy
tipi, które Indianie z plemienia Lakota rozstawili
w okolicach Spytkowa i pałac w Sztynorcie,
który rozczarował wszystkich. Niektórzy z nas
zwiedzili Giżycko, karmiliśmy wodne ptactwo w
portach i ukulturalnialiśmy się na Międzynaro-
dowym Jarmarku Folkloru, a także na koncer-
tach szantowych (Orkiestra Dni Naszych zagra-
ła specjalny koncert dla najmłodszych z konkur-
sami, w których niezapomniany występ mieli
Małgosia i Tymek). Najedliśmy się ryb za wszy-
stkie czasy, m.in. świeżo złowionych wędzo-
nych sielawek, były, a jakże wieczorne grille w
ogródku. COTD snuje już plany zimowe.

W wyjeździe udział wzięli: Olga i Tymek
Telinga z mamą, Małgosia i Ewcia Goryczka z
rodzicami, Ala i Marta Dobosz z rodzicami, Ida i
Mela Cichockie z mamą, Julka i Gosia Sucho-
dolskie z rodzicami, Jaś Kostempski z mamą,
Amelka Ćmiel z rodzicami, Celina i Marta Mi-
chalskie z rodzicami.
Nowa mi³oœæ ¯yrafów – Wêgry

Relacja z fantastycznego rodzinnego wyja-
zdu do kraju bratanków dzięki pomysłowości
Maestra, współpracy Martusi i uprzejmości le-
gendarnej Cioci  Papryki :

Reggel, rövidesen 9:00 óra előtt Jan a Buda-
pst-Keleti  pályaudvárra  érekezett. Pillanatok
után már először életében  metróval utazott, és
még egy mai érdekesség – mozgólépcső.

Jancsika rájött a magyar ételspecialitásokra.
Tegnap elbűvölte öt a  marcipan muzeum, ma
élvezte a pörköltet, a mindenesti  tokajra nem
szokás szülöket meghivni.  Szerelmesek a Szen-
tendre zegzugos utcácskain.  Legigazibb hegy-
ek, és ott, a Duna túlpartján – Szlovákia.

János Vándor üdvözletet küld a saját két
lábon  meghóditott, legmagasabb  budapesti he-
gyről.

Elesett a Dunakanyar utolsó bástyája –

Esztergom. Jan találkozott Sobieski-
vel, szent Kingával, Jan Pal II-val...  A
legnagyobb budapesti templom és me-
sebeli palota... Ma bevesszük a vi-
sehrádi várat. A török fürdőt és a palo-
ta udvárait teszteljük.
Radeck:

Porowerkowaliśmy w 14 osób.
Trasa: Toruń – Chełmno – Świecie –
Grudziądz – Radzyń Chełmiński –
Brodnicki Park Krajobrazowy – Luba-
wa – Dylewska Góra – Grunwald – Ni-
dzica – Olsztynek – Olsztyn. Sporo le-
śnych i polnych ścieżek, kilometraż za
to mniejszy. Niestety dwukrotnie pokonały mnie warunki terenowe: zatopione w kałuży resztki torów
tramwajowych w Toruniu i polna droga pod Nidzicą. Na razie liżę rany...
Jelon:

Wróciłam z obozu „Wierchów” „Huculskie bacowanie”. Było wraz ze mną i praktykantami 16
osób. Obóz moim zdaniem udany, uczestniczy się bardzo zgrali. Wpadliśmy w największą od 100 lat
powódź na Ukrainie i mało nie zostaliśmy odcięci w dolinie Czarnego Czeremoszu co najmniej na
kilka dni.

Kolejny obóz prowadzłam w Rumunii i na Ukrainie. Jak zawsze było sporo przygód, dla mnie
jedna niezbyt miła, jako że na początku obozu mocno skręciłam sobie nogę w kostce, ale nie dałam za
wygraną i łaziłam z tą skręconą nogą.

Byliśmy trochę w Obczynach Bukowińskich, potem Rarau-Giumalau, a potem parę dni w okoli-
cach Wyżnicy w Górach Pukucko-Bukowińskich (m.in. piękne skały w okolicach Roztok oraz
Grzbiet Sokolski). Takie po prostu góry, w których zbiera się siano.

W międzyczasie zwiedzaliśmy kilka malowanych monastyrów (Humor, Suczewica, Putna, Mol-
dowica, Arbore i najstarszą bukowińską cerkiew w Radowcach), potem Suczawę, Czerniowce (m.in.
kirkut w Sadogórze), Kosów, Kołomyję i Lwów.

Skład grupy – bardzo ciekawy. Uczestników było oprócz mnie 6 w tym 2 pH (praktykant i ucze-
stniczka), druga praktykantka – aktualny prezes SKPB Lublin ( i siostra Asi) i na parę dni się przyplą-
tał walet z SKPB Lublin (ten sam co już trzeci rok z rzędu).

Z milych wspomnień jakoś szczególnie mi utkwiło w pamięci piękne schronisko pod Giumalau –
pyszna ziołowa herbatka i tłumaczenie „Bukowiny I” na angielski.
Kolczasta:

Tradycyjnie już z Gomolami, spędziliśmy wakacje na Podlasiu. Braliśmy udział w Podlaskiej
Oktawie Kultur, oglądając zespoły ze wschodu, widzieliśmy rachityczne zwierzęta wraz z żubrami w
Rezerwacie Pokazowym Żubrów, jeździliśmy rowerami po Puszczy Białowieskiej, walcząc o życie z
komarami i gzami, oglądaliśmy urokliwe cerkwie z zewnątrz i od wewnątrz, jedliśmy jajo strusie.
Tomek Dyga³a:

Moje wakacje upłynęły głównie pod znakiem górskiej indoktrynacji potomstwa, ale nie tylko.
Zaczęło się od wypadu na Pogórze Śląskie i do Cieszyna, a po drodze, w Hażlachu nadzialiśmy

się na piknik militarny. Był wypad w Beskid Śląsko – Morawski relacjonowany już przez Maestra no
i właściwe wakacje, które zaczęły się od pętelki (bez dzieci) wokół Szczyrku, a potem przejazd na
Słowację via Orawski Zamek, do Spiskiej Nowej Wsi.

Stamtąd pod niepogodę najpierw robiliśmy jaskinie (Bielska, Demianowskie, Dobszyńska) a po
rozpogodzeniu robiliśmy już regularne wycieczki. I tak przeszliśmy z dziećmi przełomem Hornadu,
byliśmy na wycieczkach w Tatrach, na Zamku Spiskim. Odkryciem dla mnie okazał się Drevenik –
tuż obok Zamku Spiskiego, takie mikro Małe Pieniny.
CNN czyli Cieszynka, Nowy, Nowszy:

Melduję, że cali i zdrowi wróciliśmy z Azji Centralnej. Tym razem zaliczyliśmy Uzbekistan (na
chwilkę), Tadżykistan i Kirgistan (przejazdem). Trudno napisać w kilku słowach, co tam robiliśmy,
ale podamy kilka najważniejszych punktów:
– Samarkandra – niesamowita architektura islamska, bez konkurencji w świecie chrześcijańskim,
– 6-dniowy trekking w górach Fanskich, z wejściem na przełęcz 4870 m n.p.m pomiędzy Pikiem
Energii, a Chimtagra,
– Dushanbe – stolica, to parę dni posiedzieć trzeba było,
– mrożący krew w żyłach przelot 18-os. samolocikiem pomiędzy 5-6 tysięcznymi szczytami Pamiru,
– wizyta na bazarze w Afganistanie, przejazd Pamir Highway, zwiedzanie Osh w Kirgizji,
– po drodze jeszcze Kokand z pałacem Khana,
– Ryga, czyli już nie Azja – na deser.
£YSY & spó³ka:

Wczoraj nad ranem wróciliśmy z wyjazdu w Alpy. Ekipa była spora, progresywna i w większości
Harnasiowa – Mateusz Grabowski, Ola Klimaszewska, Przemek Padoł oraz Ania Maziarz (kiedyś
Kowalczuk-exkursantka) oraz znajoma 2 kursantów z kursu tatrzańskiego (Kraków) eksplorowała
rejony zbliżone do Berniny i Lago di Garda od 10.08. W zeszłą środę wraz z Marcinem Janikiem
dołączyliśmy do nich w dolinie Valmalenco. Stamtąd poszliśmy wspólnie w góry z zamiarem poszpe-

mailto:e-mail:mammuthus@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BY£O
4 Ukazał się oczeiwany od lat przewodnik
Radka Trusia „Beskid Mały” wydany przez Ofi-
cynę Wydawnicza „Rewasz”.

rania na lodowcu, pooddychania świeżym, alpejskim luftem i co po niektórzy z chęcią zdobycia Piz
Bernina. Zamiar ten udało się zrealizować zaprzyjaźnionej dwójce z Krakowa oraz Janikowi i Prze-
mkowi. Przemek, który aktualnie jest długowłosy i zarośnięty, wlazł na Berninę w tak klasycznym
stroju i stylu, że zyskał ksywę Reinhold (jako żywo Messner – zobaczycie na zdjęciach). Kierownik
wycieczki – Mateusz odgraża się, że ta góra go jeszcze popamięta. Ola K. na długo zapamięta pewien
żleb  ;-) Janik w ciągu 1 tygodnia przejechał tyle kilometrów ile wysokości ma góra, na którą wlazł.
Wojtek Spa³a

Najpierw był trzytygodniowy pobyt na Korsyce i Sardynii. Obie wyspy przepiękne – mogę z
czystym sumieniem polecić każdemu. Na pewno będę chciał tam wrócić. Oczywiście – najwyższe
szczyty zdobyte – na Korsyce Monte Cinto, na Sardynii – Punta La Marmora.

Potem był wypad w austriackie i niemieckie Alpy. Wyjazd był rozłożony na dwie raty z uwagi na
załamanie pogody ok. 15 sierpnia. W efekcie udało mi się przejść:
1. ferratkę Koenigjodler na Hochkoenig (przepiękna graniówka)
2. ferratkę południową oraz północną w Leoganger Steinberge (bardzo ciekawe, ale potężna przewie-
szka na południowej daje popalić)
3. Hochalmspitze w Ankogelgruppe (łatwa ferratka, za to w wysokogórskim, ponad 3000m, terenie)
4. Saeuleck w Ankogelgruppe (trudna ferrata na trzytysięcznik)
5. Hohe Leier w Ankogelgruppe (ferrata Bella Vista)
6. ferratki Kaiser-Franz-Joseph oraz Rosslochhoehlen w Hochschwab
7. łatwą ferratkę Mindelheimer w Allgaeu na granicy niemiecko-austriackiej
8. jeszcze łatwiejszą (można bez sprzętu) ferratkę Hindelanger w Allgaeu w Niemczech (zatłoczona
z uwagi na łatwy dostęp kolejką)
9. Heilbronner Weg w Algaeu na granicy niemiecko-austriackiej (ładna, ale bardzo popularna trasa,
więc też przeludniona)
10. długą trasę w Lechtaler Alpen w Tyrolu ze szczytem Leiterspitze
11. trasę w Schladminger Tauern (część Niskich Taurów) ze szczytem Hoehstein i mnóstwem jezior.
¯aby i Gintery:

W okresie od 16 do 31.08 odwiedziliśmy Retezat i Fogarasz. Pogoda dopisała. Prawie cały czas
mieliśmy lampę. W Retezacie założyliśmy bazę nad jez. Bucura i stamtąd zrobiliśmy 3 wycieczki na
lekko zaliczając m.in. Peleagę, Papuszę, Retezat i jez. Zanoaga. Potem przenieśliśmy się w Fogarasz
zwiedzając po drodze Sibiu (miasto i skansen). Tu też działaliśmy metodą 2 - 3 dniowych wypadów –
najpierw w rejon schronisk Barcaciu i Negoiu skąd zrobiliśmy wycieczki w rejon jez. Avrig i na
samego Negoiu. Na koniec zaliczyliśmy w 2 dni Moldoveanu startując z okolic Sambaty z biwakiem
pod przeł. Vistea (2000 m. podejścia). Niestety najwyższy szczyt Rumunii okryty był chmurami i nic
nie było widać.
Hela: (Prawie) tydzieñ z ¿ycia m³odego obs³uganta

Tym razem postanowiliśmy uroz-
maicić sobie pobyt w chatce. Wiedzie-
liśmy, że czeka nas obsługa i będzie-
my musieli zająć się panem obtyka-
czem. Cokolwiek miało to ozna-
czać…

Wyjazd do chatki zbiegł się z
otrzymaniem przeze mnie dokumen-
tów dowodzących niezbicie, że zosta-
łam przewodnikiem. Postanowiłam
więc przy okazji uczcić ten fakt. Na
pierwszą przewodnicką wycieczkę za-
prosiłam młode pokolenie swojej ro-
dziny – kuzynki i kuzynów z potom-
stwem i przyległościami. W ten spo-
sób powstał Rodzinny Rajd Górski.

Na pierwszą edycję stawiło się 12

TO BÊDZIE
k 13-14.09 Nasze Dzieci Grają dla Nas  czyli
wielopokoleniowa impreza muzyczno –  arty-
styczno – towarzyska u Wiewióra. Wskazane
jest zabranie namiotu (i dziecka). Uwaga – wiek
dziecka nie ma znaczenia. W programie prócz
grania i śpiewania m.in. malowanie na kamie-
niach, turniej ping-ponga, turniej strzelniczy.
k 27.09 i 28.09 ERG – Bacówka nad Wier-
chomlą.
k 11-12.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem z
metą na Słowiance.
k 25-26.10 Rajd Studenci Górom. Meta: Ro-
gacz, organizator: Michał „Bażant” Tomczak,
trasy: Maestro, Ania Wolińska, Marysia Hole-
ksa.
k 11-12.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego.
k 25-26.10 drugi termin egzaminu praktycz-
nego.
k 8.10 rozpocznie się kurs SKPG Harnasie
2008/09. Kierownikiem będzie Maciej Siudut, a
sekretarzem i pomocnikiem Helcia Suchodol-
ska. Wykłady będą się odbywać w środy o godz.
17:00 na wydz. Budownictwa.

osób. Wyruszyliśmy z domu o świcie, samocho-
dy pozostawiliśmy w Lachowicach przy śmietni-
ku, a przerwa śniadaniowa wypadła w chatce.
Powędrowaliśmy przez Wsiórz, Siwcówkę i
Opaczne (przerwa obiadowa tylko ze względu
na dzieci – musiały skonsumować coś gorącego;
generalnie potwierdzam – miejsce dla odpor-
nych). Pokrzepieni zdobyliśmy Jałowiec, wyko-
naliśmy pamiątkową fotografię i zeszliśmy do
chatki.

 Rozemocjonowana rodzinka w niedzielę
zdobyła szczyt Babiej Góry, a my przejęliśmy
obsługę i poznaliśmy mitycznego Pana Obtyka-
cza. Pożegnaliśmy poprzednich obsługantów i
weekendowych gości.

W poniedziałek wczesnym rankiem prace
ruszyły pełną parą! Od świtu Marcin odtykał, co
zatykać miał Pan; ja krzątałam się po kuchni,
sprzątałam wedle zaleceń przywróconego ojczy-
źnie Macieja S., a dzieci rozpracowywały klocki.
Po ustawieniu rusztowań nasze córki postano-
wiły również spróbować legendarnego fachu i
kilkakrotnie obtykały pod okiem fachowca. A
fachowiec uśmiechał się kątem ust.

Po pracy wypoczywaliśmy na leżaku, delek-
towaliśmy się jeżynami i sporadycznie witaliśmy
gości. Wtorkową atrakcją był przyjazd dziad-
ków, którzy znienacka udali się na wypoczynek
do Korbielowa oraz duże ilości jeżyn zebrane
przez RyśAnkę z ekipą. Z nadmiaru wykonałam
ciasto jeżynowe, aby nieco osłodzić trudy pracy.
Chyba się udało, bo wypieku skosztować nie
zdążyłam ...

 Podczas naszej „kadencji” lifting przeszła
ściana wschodnia oraz część północnej. Bałaga-
nu dużego nie było, za to radości wiele. W
czwartek o poranku chatkę przekazaliśmy w
ręce Kuby S. i wróciliśmy do domu.

Hela Suchodolska

ERG  JEST !!!
Komitet ratunkowo-organizacyjny informuje i zaprasza.

Bacówka nad Wierchomlą. 27-28 IX 2008r. Cena 35zł.
Zaproszenia będa wkrótce dostępne w wersji elektronicznej - do wydruku lub mailingu. Na

życzenie także w wersji papierowej.
ERG - przeznaczony jest, jak nakazuje tradycja, dla Harnasi i wszystkich, których zaprosimy -

uczestników obozów, rajdów, krewnych i znajomych królika.
To najlepsze miejsce i czas na spotkanie poobozowe.
To doskonały pretekst, by spotkać się z dawno nie widzianymi przyjaciółmi. Organizatorzy za-

pewniaja mozliwość prezentacji slajdów poobozowych/powakacyjnych  (w rozsądnej ilości).
Przewodnik zapraszający uczestników organizuje im trasę, może być nawet tygodniowa, w koń-

cu to jeszcze wakacje. organizatorzy zapewniaja imprezę końcową, nocleg i posiłek.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na maile organizatorów:
ania.wolinska@gmail.com, RAntonik@spomi.com.pl
Przewidziana nagroda-niespodzianka, dla przewodnika, który skutecznie zaprosi największą

ilość uczestników. Oczywiście wszyscy przewodnicy są zaproszeni, mogą przyjechać nawet samot-
nie, ale przecież dacie radę przyprowadzić tłum fajnych znajomych! Wy nie dacie? To kto da?

I Rodzinny Rajd Górski na Jałowcu. Od prawej u góry: Szymon,
Marysia, Ania i Aurelia, Paweł; u dołu od prawej: Kasia, Janusz,

śpiąca Amelia, ja, Małgosia, Marcin i śpiąca Julia.

mailto:ania.wolinska@gmail.com
mailto:RAntonik@spomi.com.pl


PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter tel. 609-104-271, e-mail:mm@skpg.gliwice.pl Nakład 50 egz.+pdf (www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf)

148

Październik 2008

u

wv

x

y

RETEZAT i coœ jeszcze
Jacek Ginter

Po kilku latach przymiarek udało się zrealizować wyjazd w góry Rumunii. Początkowo mieliśmy
jechać w trzy rodziny, w końcu pozostaliśmy my (Gintery) i Żaby, czyli w sumie 6 osób. Wstępne
plany przewidywały tydzień w Fogaraszach i tydzień w jakimś innym, bliżej nieokreślonym paśmie –
być może w górach Apuszeni. W końcu Żaba zaproponowała jednak, aby na początek udać się w
Retezat, a potem w zależności od pogody w Fogarasze lub gdzieś indziej (pod uwagę brana była
nawet Stara Planina w Bułgarii). Ja byłem gotów zaakceptować wszelkie pomysły, zwłaszcza, że w
Rumunii byłem tylko raz i to 26 lat temu.

Mieliśmy wyjechać w sobotę 16.08.2008. I mało brakowało, a mogliśmy mieć problem z wyje-
chaniem, bowiem w piątek 15-go nad ranem zbudziły nas odgłosy potężnej burzy, a zaraz potem
zaczęło się istne bombardowanie. Z nieba leciały bryły lodu o wielkości jajek. Gdy to wszystko uci-
chło wskoczyłem w ubranie i zbiegłem na dół, aby zobaczyć co zostało z naszego auta. Odetchnąłem
gdy zobaczyłem, że z grubsza wszystko jest OK. Choć auto stojące tuż obok miało wybitą szybę, na
naszym było „tylko” kilka wgnieceń na karoserii. Od wypadku odstawiłem samochód do garażu.

Wyjechaliśmy w sobotę ok. 10:30 i okazało się, że tym razem byliśmy szybsi od Żab. Nadwyżkę
czasową strawiliśmy na poszukiwanie kartuszy gazowych, których jak się okazało mieliśmy za mało.
Ostatecznie spotkaliśmy się w Żylinie. Postanowiliśmy jechać przełomem Wagu (gdzie utknęliśmy
niespodziewanie w korku), a dalej przez Martin, Kremnicę (gdzie zjedliśmy obiad) w kierunku Buda-
pesztu. Zaraz za granicą zakupiliśmy 4 - dniowe winietki na węgierskie autostrady. Północne Węgry
nieco zaskoczyły mnie niemal beskidzkimi krajobrazami. Tego dnia zdołaliśmy dojechać na
przedmieścia Budapesztu i znaleźć niewielki kamping. W pobliżu były też centra handlowe, wśród
których odnaleźliśmy Decathlon, w którym następnego dnia rano uzupełniliśmy zapasy gazu. Należy
jeszcze wspomnieć, że wieczór spędziliśmy na obserwacji zaćmienia księżyca.

Dalsza droga przebiegała bez przeszkód. Jedynie na granicy węgiersko-rumuńskiej doznaliśmy
lekkiego zaskoczenia zapominając, że tu nie działa jeszcze Shengen i trzeba szybko wygrzebać doku-
menty.

Rumuńskie drogi powitały nas patrolami policji ustawionymi co parę kilometrów, zakurzonymi
wioskami, w których pojawiały się dość egzotyczne w kształcie pałacyki oraz swoistym stylem jazdy
Rumunów polegającym na tym, że należy wyprzedzać wszystko co się rusza w dowolnym miejscu i
chwili. Za Aradem krajobrazy stały się bardziej zielone, a droga choć kręta i biegnąca przez szereg
wiosek i miasteczek miała całkiem dobrą, świeżo położoną nawierzchnię. Pod wieczór pogoda zaczę-
ła się nieco psuć. Góry, do których mieliśmy coraz bliżej niestety ukryły się w chmurach. W Hateg
zjechaliśmy na boczną drogę, która wkrótce zamieniła się w wyboistą szutrówkę. Jeszcze parę kilo-
metrów i dotarliśmy na miejsce startu naszej wycieczki – pod cabanę Cascada. Powitał na sympatycz-
ny i mówiący po rosyjsku gospodarz. Obok było pole namiotowe i miejsce na pozostawienie aut.

Następnego dnia (w poniedziałek) spakowaliśmy ekwipunek na 5 dni i ruszyliśmy w góry. Celem
było jezioro Bucura położone na wys. 2000 m., w samym sercu Retezatu, skąd planowaliśmy zrobić
kilka wypadów na lekko. Czekało nas ok. 1200 m podejścia na przełęcz Curmatura Bucurei, a następ-
nie jedyne 200 m zejścia do jeziora. Pogoda była idealna – słońce i bezchmurne niebo. Punktem
pośrednim na trasie było niewielkie schronisko „Gentiana” (schronisko „Pietrele” ominęliśmy
skrótem). Dalej wchodziło się już w strefę kosówki i hal, aby na koniec rozpocząć właściwe podejście
skalno-kamienistą ścieżką na przełęcz. Stąd widać już było cel naszej trasy – chatkę Salvamontu i
obozowisko nad Bucurą. Dotarliśmy tam ok. 16:00 i wśród ok. 70 namiotów udało się znaleźć wolny
plac otoczony – jak wiele innych – kamiennym murkiem. Widać musi tu czasem ostro wiać. Wśród
turystów najwięcej było Czechów i Słowaków, byli oczywiście Rumuni, oraz trochę naszych.

Wieczorem znad grani wyszedł księżyc – niemal w pełni – oświetlając obozowisko i całe otocze-
nie niezwykłym światłem, przy którym można było robić zdjęcia. Wadą naszego miejsca było to, że
obok rozbity był jakiś starszy pan, który non stop spał i prawie cały czas ostro chrapał. Po pewnych
dalszych obserwacjach i doświadczeniach wypracowaliśmy zresztą teorię, że to Jola ma „dar” przy-

ERG 2008
27-28.09 Bacówka nad Wierchomlą

W tym roku Ekskluzywny Rajd Górski za-
witał w Beskid Sądecki do Bacówki nad Wier-
chomlą. Zjawiło się 38 osób i 3 gitary. Prawie
połowę przybyłych stanowili Harnasie ( Kajetan,
Rafi, Żaba, Jacek, Kaśka, Basia, Paskuda i Da-
rek, Ovca, Ania M., Gosia S., NataliaW., Nowy,
Nowszy i ja. Pozostałe osoby, to nielicznie przy-
byli uczestnicy obozów tegorocznej akcji lato
oraz krewni i znajomi królika.

Na metę docieraliśmy w podgrupach. Ja,
Nowszy z Emilką, Ovca oraz uczestnik mojego
obozu wyruszyliśmy z Krakowa do Żegiestowa
skąd przez Pustą Wielką doszliśmy do Bacówki,
w której na każdego czekała micha kwaśnicy.

Tegoroczny ERG odbywał się w  konwencji
olimpiady, toteż po zmroku rozpaliliśmy ogni-
sko, od którego miał zapłonąć znicz olimpijski.
Nazwisko osoby, która miała dostąpić tego za-
szczytu, do ostatniej chwili utrzymywane było w
tajemnicy. Nie trudno się jednak było domyśleć,
że znicz zapłonie z ręki najstarszego na wyjeź-
dzie blachą Harnasia – Kajetana. Ogień dał sy-
gnał do rozpoczęcia zmagań olimpijskich. Po
prezentacji barw, okrzyków i flag wyłonionych
drużyn odbyły się kolejno: sztafety, rzut 'dys-
kiem', pchnięcie piórkiem, gimnastyka ARTy-
styczna, konkurs konia wierzchowego czy 'piłka
ręczna'. Stosowany był tylko dozwolony doping.
Widownia szalała, co chwilę
wzniecając meksykańską
falę, zagrzewając tym samym
zawodników do walki (i roz-
grzewając zmarznięte koń-
czyny). Były i prawdziwe me-
dale i dekoracja zwycięzców
na podium. Bezkonkurencyj-
na okazała się młoda duchem
(i ciałem) drużyna „Parabol”
z Rafim na czele.

Po zawodach deser i wie-
czorne granie zakończone w
bacówkowej kuchni. I tak oto
kolejny rajd dobiegł końca...

Ania Wolińska
Fot. Nowszy

Kajetan zapala znicz olimpijski. Uczestnicy ERG-u przy ognisku.
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Nazajutrz – jako, że

pogoda utrzymywała się
niezmienna i pewna wyru-
szyliśmy na najwyższy
szczyt Retezatu – Peleagę
(2509) i kontynuowali-
śmy wycieczkę przez Pa-
puszę (2502) oraz Custurę
na przeł. Saua Plaiul Mic.
Stąd wystarczyło zejść do
doliny na Poiana Peleaga
– z końcem szutrowej dro-
gi i parkingiem oraz miej-
scem biwakowym – i
podejść ok. 400 m nad
Bucurę. Swoją drogą
wspomniane miejsce (po
naprawie drogi) jest chyba
najbliższym i najłatwiej-
szym punktem startu w re-
jon Bucury. Zarazem
może to być dobre miejsce
wypadowe w Mały Rete-
zat, który my zostawiliśmy
sobie na inną okazję. Wy-
cieczkę zakończyliśmy ok.
19:00 w momencie, gdy
słońce chowało się za
grzbiet.

Na kolejny dzień za-
planowaliśmy wycieczkę
do jeziora Zanoaga poło-
żonego w zachodniej czę-
ści Retezatu. Najpierw na-
leżało podejść na przeł. Judele, z której można zdobyć (co uczyniła Żaba i Waldek) szczyt o tej samej
nazwie. Potem następował odcinek grzbietowy i w końcu zejście do jeziora. W wycieczce towarzy-
szył nam jasnobrązowy pies, który mieszkał sobie w obozowisku i codziennie przyłączał się do jakiejś
grupki wędrującej po górach. Takich psów było zresztą w okolicy więcej. Przy czym były one wyjąt-
kowo spokojne  i nie narzucające się. Naszymi śladami podążała tez grupka  turystów z Poznania –
dwóch panów z trójką dzieci, których spotkaliśmy już pierwszego wieczoru i których ochrzciliśmy –
ze względu na elementy stroju – kapelusznikiem i NorthFacem. Jezioro Zanoaga jest wyjątkowo
pięknie położone i panuje tu znacznie większy spokój niż nad Bucurą. Kiedyś musiał tu być szałas i
intensywny wypas – na co wskazywały łany szczawiu w miejscu gdzie na mapie zaznaczono pole
biwakowe. Obecnie jest jedynie opuszczona chałupka Salvamontu. Słońce prażyło niemiłosiernie
więc dokonaliśmy wymoczenia nóg w jeziorku i obserwowaliśmy rybki. Czekało nas jednak spore
(ok.400 m) zejście do doliny Judele i podejście na przeciwległy grzbiet Slaveiu, którym zamierzali-
śmy wrócić do bazy. Szlak zejściowy był chyba rzadko używany, ale problemów z orientacją nie było.
Dolinka, do której schodziliśmy stanowiła boczną odnogę dol. Lapusnicu Mare (oddzielajacej Rete-
zat od Małego Retezatu)  i nie prowadziła nią żadna droga. Za to przy przekraczaniu strumienia Żabie
udało się zaliczyć małą kąpiel. Podejście nie było natomiast tak ciężkie jak się spodziewaliśmy.
Wkrótce dotarliśmy do grzbietu w okolicach szałasu skonstruowanego z kosówek i byle czego. Po
chwili pojawili się też pasterze, psy i osiołki, które musiały zaliczyć sesję fotograficzną. Dalej był
długi, lekko wznoszący się grzbiet doprowadzający do przełęczy w bocznym ramieniu Vf. Slaveiu, na
której panował już cień i chłód. Pozostało zejść w dolinę zbierając po drodze maślaki i podejść ok.
100 m. do naszego obozu.

Teraz należało podjąć decyzję co robić dalej, w kolejnych dniach wyjazdu. Jednym z pomysłów
było zejście pod cabanę Pietrele z zaliczeniem po drodze szczytu Retezat i wykonanie stamtąd jeszcze
jednej wycieczki w rejon szczytu Varful Mare. W końcu postanowiliśmy jednak zostać jeszcze jeden
dzień nad Bucurą i zrobić Retezat oraz szczyt Bucura na lekko. Pogoda utrzymywała się, choć poja-
wiło się już więcej chmur. Plan został wykonany więc następnego dnia (w piątek) pozostało nam się
spakować i wykonać odwrót drogą podobną do podejściowej. Tego dnia po dojściu do aut udało się
już tylko zjechać w doliny i znaleźć kamping w okolicach Simerii.

W sobotę dojechaliśmy natomiast do Sibiu i odnaleźliśmy skansen. Zwiedzanie zajęło nam ponad
pół dnia, po czym podjechaliśmy do centrum na obiad. Na szybkie zwiedzanie centrum miasta zostało
nam już niewiele czasu, gdyż chcieliśmy jeszcze dojechać do dol. Avrig w zach. części Fogaraszy  i
znaleźć tam jakiś nocleg. Zajechaliśmy na miejsce już po ciemku. Spodziewanego kampingu nie
znaleźliśmy, za to wzdłuż szutrowej drogi w dolinie było sporo polanek, na których imprezowały przy
ogniskach większe lub mniejsze grupki rumuńskich turystów weekendowych. Dołączyliśmy do ta-
kiej spokojniejszej, rodzinnej ekipy i rozbiliśmy namioty.

Nazajutrz podjechaliśmy do końca doliny, do schroniska Neamtului i stąd wyruszyliśmy na czte-
rodniowy wypad w góry.

4 08.09 Pragniemy oficjalnie poinformować,
że dnia 8 września 2008 roku na świat przyszły
nasze dzieci: Mikołaj Marek i Alicja Joanna. Mi-
kołaj rozpoczął już eksplorację Terenu Upraw-
nień.

Maestro & Ines
4 23.09 - Jacek Ginter opowiedział o wakacyj-
nym wyjeździe rowerowym w dolinę Dyji koło
Znojma.
4 27-28.09 ERG – Bacówka nad Wierchomlą
– organizatorzy: Ania Wolińska i Rysiek Anto-
nik.
4 27.09 o 17:05 urodził się syn Radka Gęba-
rowkiego Bartuś (Bartosz) 4090 g wagi oraz 57
cm wzrostu.
4 30.09 odbyło się wyjazdowe zebranie z
ogniskiem w Zazdrości k. Orzesza. Organiza-
torką była Hela Suchodolska.
4 13-14.09 Nasze Dzieci Grają dla Nas impre-
za muzyczno –  artystyczno – towarzyska u Wie-
wióra. W programie prócz grania i śpiewania
było malowanie na kamieniach, turniej ping-po-
nga, turniej strzelniczy i mecz piłki nożnej. W
szczycie było 55 osób, w tym około 23 dzieci.
4 4-5.10 w Zaolziance odbyły się obchody 45-
lecia SKPB Katowice. Impreza udana, przyje-
chało ok. 80 osób. Nasze Koło reprezentowane
było przez prezesa Maćka „Nowszego” Antoni-
ka i Radka Trusia. Na zakończenie imprezy
odbył się koncert zespołu Sylwka Szwedy.
4 4-5.10 odbył się wyjazd kursu, na którym
pojawiło się 5 osób (Krzysiek Krawiec i Krzy-
siek Cichy, Ola Sobota, Marcin Derejczyk, Cie-
szynka). Pogoda pokrzyżowała plany eksploracji
pasma Czantorii, więc zwiedziliśmy Muzeum
Narciarstwa i Beskidzkie w Wiśle, odbyło się
szybkie seminarium z Beskidu Małego, później
samochodówka i nocleg na Pietraszonce gdzie
odbyła się ciekawa prelekcja Bartka Bynowskie-
go dotycząca blach i strojów studenckich Kół
przewodnickich. Następnego dnia przeszliśmy z
Kubalonki do Wisły Malinki i dalej przez Smere-
kowiec i Trzy Kopce do Wisły. Pogoda w nie-
dzielę była piękna - prawdziwa Złota Polska Je-
sień.

Nowszy
4 7.10 – spotkanie promocyjne przewodni-
ków REWASZ-a z udziałem Mirosława Barań-
skiego i Radka Trusia. Można było kupić wiele
pozycji po cenach wydawcy.
4 8.10 rozpoczął się nowy kurs SKPG Harna-
sie. Kierownikiem jest Maciej Siudut, a sekreta-
rzem i pomocnikiem Helcia Suchodolska. Wy-
kłady odbywają się w środy o godz. 17:00 na
wydz. Budownictwa.
W weekend 17-19.10 odbył się pierwszy wyjazd
kursu do chatki w Lachowicach z przejściem
pasma Jałowieckiego, zapoznaniem się z chatką
i jej okolicami oraz uczestnictwem w Wieczorze
Śląskim. Uczestniczyło ok. 20 kursantów.
4 11-12.10 Komisja Egzaminacyjna w skła-
dzie: Basia Zygmańska, Kasia Jamróz, Maciej
Siudut i Radek Truś nie wygrała, a kursanci nie
przegrali... W piątek były miasta: Bielsko-Biała i
Żywiec oraz samochodówki do Węgierskiej
Górki, do biura Macieja. W sobotę operowali-
śmy w grupie Romanki i Lipowskiej z metą na
Rysiance. Wynik egzaminu to 3 : 3. Zdała
Agnieszka „Cieszynka” Matusiak, Marcin De-
rejczyk i Krzysiek Cichy. Pozostałą trójkę zapro-
siliśmy na drugi termin.
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Retezat – wyruszamy znad Bucury na Peleagę

Retezat – Podejście na  Custurę, w tle Papusza



Na początek czekało
nas podejście z 750 na
1500 m do schroniska
Barcaciu. Pogoda nieco
się pogorszyła i główny
grzbiet skrył się w chmu-
rach. Po dojściu szybko
rozbiliśmy namioty poni-
żej cabany i poszliśmy na
kawę do schroniskowej
świetlicy. Schronisko nie
było w najlepszym stanie,
ale w środku było dość
przytulnie. Na ścianie wi-
siała gitara, którą nie
omieszkaliśmy wykorzy-
stać zwłaszcza, że za

oknem zaczęło padać. Kierownik z bujną siwą czupryną i równie siwą brodą przyniósł nam nawet
karbidówki i zapytał czy jesteśmy z Czech – jako, że sporo Czechów można spotkać w tym rejonie, a
język widać wydawał mu się podobny. Gdy usłyszał, że jesteśmy z Polski wykrzyknął radośnie –
„aaa, Bolek i Lolek…” – czym wprawił nas w sporą wesołość.

Rankiem powitało nas błękitne niebo i morze chmur podchodzących z dołu. Po śniadaniu wyru-
szyliśmy w kierunku jeziorka Avrig położonego w pobliżu głównego grzbietu na wysokości 2007 m.
Nad jeziorkiem urzędowali pasterze i grupka biwakujących tam turystów. Dalsza trasa prowadziła na
szczyt Scara (2306) skąd można było podziwiać panoramę Fogaraszy urozmaiconą kłębiącymi się
poniżej chmurami. Potem zeszliśmy szlakiem czerwonych krzyżyków z powrotem do cabany i ponie-
waż pora była jeszcze wczesna postanowiliśmy po posiłku przenieść naszą bazę pod schronisko Ne-
goiu. Od Barcaciu dzieliło go jakieś 2,5 godz. drogi prowadzącej tzw. „fogaraskim” trawersem pole-
gającym na tym, że prowadzi z punktu A do punktu B położonych na tej samej wysokości pokonując
360 m sumy podejść.

Następnego dnia czekała nas wycieczka na drugi co do wysokości i jeden z efektowniejszych
szczytów Fogaraszy – Negoiu (2535 m. n.p.m). Początek trasy, po wyruszeniu ze schroniska prowa-
dzi ciekawym trawersem niezwykle stromego i miejscami skalistego stoku porośniętego świerkowym
lasem. Na tym odcinku, aby można go było w ogóle pokonać zamontowanych zostało kilka stalo-
wych mostków. Dalsza trasa prowadziła przez dwa żleby, pierwszy – Strunga Ciobanului, którym
przekracza się boczne ramię Negoiu, aby dostać się nieco od tyłu do słynnego żlebu Drakuli (Strunga
Dracului), a po jego pokonaniu już znacznie łatwiej na szczyt. Oba żleby nie sprawiły nam większych
trudności. W Żlebie Drakuli może jedno miejsce wymagało nieco wysiłku i pokombinowania. Ze
szczytu mogliśmy podziwiać rozległą dookolną panoramę z widocznym na horyzoncie Moldoveanu i
jeziorem Vidraru na południu. Na zejściu przez przeł. Saua Cleopatrei dopadła nas mgła, a właściwie
chmury, w których majaczyły mijane po drodze formacje skalne m.in. Igła Kleopatry.

Po powrocie do naszej bazy byliśmy świadkami wyglądającej dość dramatycznie akcji. Wspomnę
tylko, że po drodze mijaliśmy czwórkę Niemców – dwóch starszych i dwóch chłopaków. Ci młodsi
przyszli niedługo po nas i zaraz potem w kierunku wspomnianego na początku trawersu pobiegło
kilka osób (m.in. ratownicy z Salvamontu) z jakąś liną i drobnym sprzętem. Jeden z nich wykonał w
naszym kierunku gest, który mógł oznaczać, że ktoś spadł ze stoku i jest z nim kiepsko, a może nawet
… bardzo kiepsko. Po pewnym czasie zobaczyliśmy jednak ekipę wraz z poszkodowanym, który
faktycznie zsunął się ze ścieżki i nie mógł się wydostać, ale po udzieleniu pomocy wrócił o własnych
siłach. Wieczorem część z nas skorzystała z możliwości wykąpania się w schroniskowej łazience za
jedyne 5 lei.

Nazajutrz wracaliśmy znanym już trawersem fogaraskim do schroniska Barcaciu zbierając po
drodze jagody, których było mnóstwo. A potem zejście do samochodu i znalezienie najdogodniejsze-
go miejsca na biwak w znanej nam już dolinie. Wreszcie było trochę czasu i wieczorem zapłonęło
nawet ognisko.

Na ostatnie dni wyjazdu zaplanowaliśmy zdobycie najwyższego szczytu Fogaraszy i Rumunii –
Moldoveanu. Postanowili-
śmy zrealizować dwu-
dniową wycieczkę zaczy-
nającą się w Compleksul
Turistic Sambata z nocle-
giem w okolicach Portita
Vistei pod Moldoveanu.
Do pokonania było ok.
2000 m. sumy podejść, ale
plan był realny. Rano doje-
chaliśmy do Sambaty, zo-
stawiliśmy auta przy pen-
sjonacie na końcu drogi i
wyruszyliśmy do góry.
Przez dolinę, którą pod-
chodziliśmy musiała
przejść jakiś czas temu

TO BY£O
4 11-12.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem z
metą na Słowiance.Trasa Asi Śliwy z Rajczy
przez Zapolankę i Rysiankę liczyła 9 uczestni-
ków, moja z Brzuśnika przez Magurę  – 11
osób. Trasa Adriana Wójcika nie przyciągnęła
chętnych i nie ruszyła. Finiszowaliśmy na Sło-
wiance, do jedzenia tym razem była przygoto-
wana przez uczestników pulpa.

W niedzielę trasy powrotne były rozmaite: w
dół do Żabnicy, przez Abrahamów, Jastrzębicę.
Pogoda dopisała, skarg uczestników nie słysza-
łem.

Staszek Wierzchowski
4 18-19.10 KICHA Śląska w chatce na Ada-
mach – w imprezie wzięło udział 50 osób, w tym
kursanci. W sumie około 4 godzinny program
zrealizowany z naddatkiem. Pomysłodawcą i
głównym organizatorem był Radek Truś, a do
realizacji programu  przyczynili się również:
– Cieszynka i Nowy sprawy kuchenne – wybor-
na wodzionka i krupnioki!
– Marcin Janik - obsługa techniczna i oprawa-
muzyczna,
– Maciek Siudut – tematyka plastyczna - grupa
Janowska.
– Paweł – wykład o Ligoniach.
Na koniec obejrzeliśmy film „Angelus” . Kto je-
szcze nie widział – polecamy – nie tylko hany-
som, ale i gorolom.
4 21.10 Retezat i Fogarasz – opowieści Żabo-
wo-Waldkowo-Jackowo-Raketowe o ostatnich i
niegdysiejszych wyjazdach w góry Rumunii.

TO BÊDZIE

Z£OTE MYŒLI

One są wszystkie takie same. A wą-
chanie nie zawsze się sprawdza –
powiedziała w chatce Paskuda na temat roz-
różniania herbatek zwykłych od owocowych.

Poranek przy cabanie Barcaciu

... cd str. 4

k 25-26.10 Rajd Studenci Górom. Meta: chat-
ka na Rogaczu, organizator: Michał „Bażant”
Tomczak, trasy: Maestro, Ania Wolińska, Mary-
sia Holeksa.
k 25-26.10 drugi termin egzaminu praktycz-
nego. W skład Komisji wejdą prawdopodobnie
Kasia, Łysy, kruczek i Mateusz. Zdawać zamie-
rza trójka pokonanych na I terminie oraz Paweł
R. i Aga Ł.
k 28.10 „Tanzania – safari i nie tylko” prelek-
cja Ani Elżbieciak i Grażyny Czeczot.
k 13.11 godz. 17:30 – w ramach zebrania
odbędzie się wykład prof. Józefa Ciągwy na te-
mat mniejszości słowackiej w Polsce (na Spiszu
i Orawie), historii osadnictwa, kultury, współ-
czesnej sytuacji, sporów polsko-słowackich itp.
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Banko-
wej 11b.
k 24.11 Walne Zebranie Koła odbędzie się
wyjątkowo w poniedziałek o godz. 17:00. Pre-
zes prosił o przeniesienie Walnego na poniedzia-
łek, gdyż odkąd przeniósł się do Budapesztu,
miewa problemy z dojazdem.
k 6-7.12 Mikołajki Łemkowskie w chatce na
Adamach.

Ekipa w komplecie na Moldoveanu (2544 m n.p.m.)



duża woda, gdyż widać było spore zniszczenia. Po ok. 2,5 godz. dotarliśmy do schroniska Valea
Sambatei – dość zniszczonego i wyglądającego na opustoszałe. Okazało się jenak, że działa prymi-
tywna kuchnia i bufet. W tym miejscu krajobraz stał się już typowo wysokogórski, a nas czekało
podejście na położoną w głównym grzbiecie przełęcz Fereastra Mare (2188). Wydawało się, że po-
tem pójdzie już gładko, w rzeczywistości czekało nas jeszcze ok. 2 godzinne przejście z zaliczeniem
pięciu szczytów i grzbietów. Z dołu zaczęły podchodzić chmury i momentami zasłaniały naszą trasę.
Wreszcie dotarliśmy na przeł. pod Moldoveanu. Stojący na niej schron był zajęty. My znaleźliśmy
niewielkie, w miarę płaskie miejsce na namioty poniżej przełęczy, a Waldek wykonał zakończoną
sukcesem wyprawę po wodę. Noc była zimna, ale pogodna, ranek powitał nas też czystym niebem i
widokiem na szczyt Moldoveanu. Jednak gdy zwinęliśmy biwak i wyruszyliśmy ok. 8 w kierunku
szczytu, z dolin przyszły chmury i na dobre zasłoniły wszystko. Nie doczekaliśmy się również wido-
ków na samym wierzchołku. Zaczęliśmy schodzić – dla odmiany sąsiednią doliną Vistea Mare w
kierunku Vistisoary. Prawdopodobnie tą samą doliną schodziłem 26 lat temu, jednak zupełnie nie
przypominałem sobie mijanych miejsc. Na koniec czekało nas jeszcze przejście drogą do Sambaty i
powrót na ulubione miejsce biwakowe w dolinie Avrig.

W sobotę zaczęliśmy powrót przez Sibiu, Devę, Oradeę i Węgry w kierunku Koszyc. Pod Koszy-
cami zanocowaliśmy na nieczynnym kampingu i w niedzielę po południu wróciliśmy do domu.

Jacek Ginter

górki zaczęło się błoto – Czesi niestety też wyci-
nają swoje lasy. Wreszcie dotarliśmy do przeł.
Gruniczek stanowiącej jeden wielki plac drzew-
ny. Na szczęście tu zaczynał się najładniejszy
odcinek szlaku. Najpierw mokra, ale niezbyt
błotnista szutrówka, a potem bardzo przyjemna,
płaska droga przez kolorowe lasy. Tylko jedno
miejsce tarasowała jakaś straszna maszyna do
wyrywania i przemieszczania drzew.

Filipka – schronisko, bufet, sporo ludzi, ale
miejsce sympatyczne. Pozwolili nam zapłacić w
zł, więc jakiś czerny kozel i mineralna ugasiły
nam pragnienie. Ponieważ zrobiła się 15:30
więc postanawiam odpuścić Czantorię, na którą
czekałby nas jednak solidny podjazd i wyjechać
na Beskidek.

Zjazd do Nydka był bardzo przyjemny – pro-
sto z górki po liściach. W Nydku trafiliśmy na
odpust, ale jakoś się przebiliśmy przez tłum i ru-
szyliśmy zielonym szlakiem w stronę Beskidka
(4,5 km – Czesi podają w tym rejonie odległości
w km, a nie w godzinach). 3/4 trasy to asfalt,
więc pokonalismy ten odcinek dość szybko. Po-
tem zaczęła się stromsza leśna droga, którą je-
chać nie byliśmy w stanie. Tym niemniej z Nyd-
ka na Beskidek dotarlismy w 35 min. więc i tak
szybciej niż na piechotę.

Wkrótce docieramy do schroniska pod So-
szowem i postanawiamy wreszcie coś zjeść –
kupujemy pomidorową, żurek i herbatki. Jest
17:30. Późno. Na drogowskazach piszą, że na
Stożek 1,5 godz. lub 6 km. Rozważam czy nie
zjechać do Wisły, ale Jola jest skłonna pokonać
Stożek, nie wiedząc co czeka nas dalej i nie wie-
dząc, że ja też tak dokładnie nie wiem. Jedziemy.
Najpierw jednak pchamy na Soszów Wlk.. Po-
cieszam się, że jacyś dwaj młodzi przed nami ru-
szyli ostro, ale po chwili też zsiedli z rowerów i
pchają. Do Małego Stożka jedzie się fajnie i
szybko, ale podejście na Stożek to już hardcore.
Pych, hamulec 2 kroki, pych, hamulec 2 kroki
itd. Wreszcie osiągamy stokówkę, którą jeszcze
da się zjechać do Głębiec. Ale jak tu zjeżdżać
skoro do szczytu tak blisko. Wreszcie pojawia
się schronisko, do którego nawet nie zaglądamy.
Robi się ciemno – uzbrajamy się w latarki i
próbujemy jechać. Teraz nie ma już wyjścia.
Zresztą zjechanie do Wisły i pokonywanie Ku-
balonki jakoś mi się nie uśmiechało. Teraz przy-
znaję, że byłoby to lepsze rozwiązanie. Szlak z
Kiczor na Kubalonkę okazał się mniej rowerowy
niż się spodziewałem, a nie szedłem tamtędy
całe lata. Nawet za dnia nie dałoby się zbyt wiele
jechać, co dopiero po nocy. Kamienie, korzenie,
bajora z wodą i błotem. Lepszym wyjściem było-
by też zejście wprost do Istebnej – od Wilczego
zaczyna się bowiem dobra droga, ale jak czło-
wiek coś sobie umyśli, to potem odruchowo
odrzuca inne,  obiektywnie nawet lepsze warian-
ty. Zejście zajęło nam ok. 2 godzin. Na szczęście
na koniec można było się jeszcze przejechać z
Kubalonki do Istebnej osiągając w porywach  54
km/godz. Była 21:00 więc i tak już nie było się
po co śpieszyć więc wstąpiliśmy jeszcze na pizzę
i herbatkę do baru i dopiero ruszyliśmy do domu.
Przynajmniej na drodze było już pusto.

Tak zakończyło się nasze ostatnie chyba, je-
sienne rowerowanie w Beskidach. Może kiedyś
spróbujemy jeszcze zaatakować na rowerach
Czantorię od czeskiej strony. Tymczasem idzie-
my ćwiczyć pompki, gdyż kolarstwo górskie wy-
maga ... mocnych mięśni ramion.

Jacek Ginter

Fot. Piotr Sąsiedzki

IMPREZA NA WIEWIÓRZYSKU

ZAKOÑCZENIE SEZONU ROWEROWEGO
W jesienny weekend 11-12 października postanowiliśmy z Jolą dokonać zakończenia sezonu

rowerowego. Pogoda zapowiadała się piękna, a ja wypatrzyłem na mapie ciekawy szlak rowerowy w
Beskidzie Śląskim.

Wyjechaliśmy w sobotę dość późno, bo o 14. Wylądowaliśmy w Węgierskiej Górce i wybraliśmy
się na krótką 2 - godzinną pętelkę przez Złatną i Mały Cisiec.

Na nocleg postanowiliśmy udać się na Słowiankę, gdzie odbywał się rajd Złota Jesień z Harna-
siem. W Żabnicy Skałce zjedliśmy tani i smaczny obiad w knajpie przy pensjonacie „Alaska”, spako-
waliśmy niezbędne rzeczy i ruszyliśmy rowerami na Słowiankę czarnym rowerowym szlakiem przez
przysiółek Płone. Na miejscu byliśmy ok. 20. Wieczór spędziliśmy w sympatycznym towarzystwie
Asi, Grażki Staszka i rajdowiczów. Rano zjechaliśmy na dół i autem pojechaliśmy do Istebnej. W
planie mieliśmy trasę: Istebna Bucznik - Pisek - Bahenec - Filipka - Nydek - Czantoria - przeł. Beski-
dek - Stożek - Kiczory - Kubalonka - Istebna Bucznik. Potem musieliśmy ją nieco skrócić rezygnując
z Czantorii. Można rzec, że trasa była rowerowo - piesza i po części nawet nocna.  Rozpoczęliśmy o
11:00 (o godzinę później niż zakładałem), a skończyliśmy o 21:00.

Z Istebnej Bucznika pojechaliśmy prawym brzegiem Olzy, a potem przeprawiliśmy się żółtym
szlakiem do Jasnowic. Główną drogą przekroczyliśmy granicę i dojechaliśmy do Piska. Tu skręcili-
śmy na szlak rowerowy nr 6086. W Czechach system znakowania szlaków rowerowych jest znaczie
bardziej zaawansowany i usystematyzowany niż w naszym kraju. Wąskim, lokalnym i mało ruchli-
wym asfaltem. zaczęliśmy mozolnie wznosić się do góry. Potem nastąpił płaski trawers, a na koniec
zrobiło się znów nieco stromiej. Wreszcie dojechaliśmy do Bahenca z hotelem i knajpą. W restauracji
nie przyjmowali złotówek, a my przezornie nie mieliśmy koron. Zużywaliśmy więc własne zapasy.

Po odpoczynku ruszyliśmy dalej, na Filipkę. Tu asfalt się skończył, a zaczęły się leśne i szutrowe
drogi. Początek był jednak zbyt stromy – trzeba było prowadzić. Gdy wydawało się, że będzie już z
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WALNE 2008
Obawy, że nie zdążę na rozpoczęcie tego-

rocznego Walnego Zebrania okazały się zupeł-
nie nieuzasadnione. Mimo, iż minął pierwszy, a
potem drugi termin rozpoczęcia, listy obecności
wciąż wykazywały brak quorum. Jako, że bez
obecności połowy członków zwyczajnych
uprawnionych do głosowania mogliśmy co naj-
wyżej pogadać sobie, zjeść pączki i pójść do do-
mów nie podejmując żadnej uchwały, ani nie
wybierając nowych władz, prezes (Maciek An-
tonik) zwołał krótkie robocze zebranie Rady, na
którym nastąpiło przeniesienie do seniorów 8
osób, które spełniały odpowiednie warunki przy-
znania tytułu seniora, a jednocześnie nie spełnia-
ły warunków pozostawania członkiem zwyczaj-
nym. Dzięki temu uzyskano quorum i już o
godz. 18:15 Walne Zebranie pod przewodnic-
twem Ryśka Antonika mogło się rozpocząć. W
celu przywoływania jak zwykle rozgadanych i
niesfornych Harnasi do porządku Nowy używał
tym razem niezwykle przeraźliwego gwizdka.

Nastąpiły stałe punkty programu jak wybory
komisji madatowej i skrutacyjnej, a następnie
odczytanie sprawozdania ustępującej Rady.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ma Smo-
ka (czyli Izę)  i nie zawaha się go użyć do odczy-
tania swojego sprawozdnia, co też uczyniła. W
swoim sprawozdaniu KR dość pozytywnie i
łagodnie odniosła się do tegorocznych poczynań
Rady, co o dziwo zmartwiło Prezesa. Wyraził on
żal, że KR nie wytykała na bieżąco błędów Ra-
dzie.

Tuż przed głosowaniem nad absolutorium
pojawił się zów problem z quorum. Brakowało
jednej osoby. Zarządzono przerwę. Co prawda
Rada nie zezwoliła na spożywanie pączków, ale
za to Łysy postanowił uczcić fakt, że przed kil-
koma dniami został szczęśliwym tatą Małgorza-
ty, Karoliny i otworzył dwa szampany częstując
nimi zgromadzonych. Toasty chyba pomogły,
bo po przerwie okazało się, że mamy na sali do-
kładnie połowę uprawnionych do głosowania
członków zwyczajnych. W związku z ryzykiem
kolejnych problemów z quorum postanowiono
skrócić dyskusję i jak najszybciej dokonać wy-
borów nowych władz. Nie było na szczęście pro-
blemów z kandydatami do nowej Rady, gdyż

ustępująca Rada przygotowała odpowiednie propozycje i uzgodniła je z zainteresowanymi. Przy zgła-
szaniu kandydatury Paskudy do Komisji Rewizyjnej dezaprobatę wyraził wprawdzie Darek krzycząc
„nie zgadzam się”, ale wkrótce i on został zgłoszony jako kandydat na członka KR.

JESIENNE WAKACJE
Wszystko zaczęło się od spontanicznej inicjatywy Helci – kiedy wszystkie moje sprawy sypały się

na potęgę, Helcia rzuciła hasło do jesiennego wyjazdu w poszukiwaniu lepszego nastroju. Właści-
wie… pomyślałam… co mnie tu trzyma? W ciągu 2 minut ustaliłyśmy termin (dostosowany rzecz
jasna do terminów szczepień, bilansów dwulatka, urodzinek itp. kamieni milowych w życiu młodych
matek). Zapytałam „dokąd?” „W Bory Tucholskie”. Pięknie. Tam mnie jeszcze nie było.

Tym sposobem w niedzielny poranek październikowy stawiłam się na gliwickim dworcu z moim
typowym ostatnio zestawem podróżnym – wielkim plecakiem i małym Jasiem. Podróż minęła bardzo
spokojnie, a wieczorem wysiedliśmy na stacji Lubania Lipiny, jakieś 40km od Bydgoszczy. Na cały
tydzień bazą naszą (w której czekał już na nas komplet rodzinny Suchodolskich) stał się pokoik z
widokiem na jezioro i jesienny las, ugościła nas siostra Marcina – Kasia z rodziną.

Tak, właśnie taki piękny koniec świata jak wieś Małe Łąkie był mi potrzebny, by znaleźć ukoje-
nie… Wokoło tylko lasy pełne grzybów, pola jesiennie zamglone o poranku, piaszczysta droga koło
maleńkiego wiejskiego sklepiku. Już pierwszego dnia trojaczki wybrały się na powitanie z jeziorem.
Codziennie wypuszczałam się z Jasiem na długie piesze włóczęgi po okolicy – szukaliśmy grzybów,
szyszek, owoców jesieni, podglądaliśmy zwierzęta na podwórkach i w lesie, mały mieszczuch zafa-
scynowany przyglądał się traktorom na polu i radośnie zawierał znajomości z autochtonami. Zbierał z
nimi jabłka i gawędził z sobie właściwym wdziękiem.

Oczywiście nabijanie kilometrów piaszczystych dróg we dwoje nie było naszym jedynym zaję-
ciem, bądź co bądź był to wyjazd grupowy! Marcin wrócił do domu, a Helcia i ja wraz z „trojaczkami”
robiłyśmy sobie wycieczki przesympatyczne.

Najbarwniej chyba wspominać będziemy wypad do siedziby Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie – dla bliźniaczek już sama jazda pociągiem była atrakcją nie do pogardzenia! Zaczęliśmy od

W rezultacie wybrana została nowa Rada
w składzie:

• Stanisław Wierzchowski – Prezes
• Grażyna Tkocz
• Anna Mataczyńska
• Joanna Śliwa
• Maria Holeksa
• Grzegorz Pasieka

Komisja Rewizyjna będzie działać w tym
roku niemal rodzinnie, jako że w jej skład we-
szli:

• Anna „Paskuda” Pasek
• Dariusz „Cieć” Telinga
• Artur „Łysy” Olchawa

Jednym z planowanych zadań tegorocznego Walnego miało być przedyskutowanie i zatwierdze-
nie nowego statutu Koła. Propozycja statutu przygotowana przez Jarka „Kurę” Jeziorskiego i dopra-
cowana przez Radka  była wcześniej udostępniona i dyskutowana na naszej liscie dyskusyjnej.

Wobec sytuacji zaistniałej na Walnym – późna pora i brak możliwości zatwierdzenia statutu,
postanowiono sprawę tę przedyskutować na specjalnym zebraniu zwyczajnym, a sfinalizować zwo-
łując Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Trzeba jeszcze dodać, że przyznano tytuł członka honorowego Jasiowi Kowalikowi. Natomiast
nagrody otrzymali: Ania Wolińska za organizację Akcji Lato, Radek Truś i Jarosław „Kura” Jeziorski
za organizację szkoleń i prelekcji oraz Jacek Ginter za Mammuthusa Montanusa.

Ekspose nowego prezesa było wyjątkowo krótkie, a do ostatniego, długo oczekiwanego punktu
programu, czyli pączków dotrwali jedynie najwytrwalsi. Zebranie zakończyło się przed godz. 22,
dzięki czemu były prezes – Nowszy zdążył na pociąg powrotny do swojej aktualnej siedziby w Buda-
peszcie. Zarówno tegoroczne Walne jak i inne zjawiska występujące ostatnio w życiu Koła - np.
niemal zupełny brak zainteresowania zebraniami - skłania jednak do postawieia sobie wielu pytań o
nasz stosunek do członkowstwa w Kole. Miejmy nadzieję, że będziemy o tym rozmawiać i że te
rozmowy oraz działania nowej Rady przyniosą pozytywne skutki.

Redakcja

Nowa Rada, od lewej: Grzesiek, Asia, Staszek, Marysia, Grażka, Ania. Z prawej: pierwsze zebranie Rady
odbyło się w przyjemnej atmosferze umilonej butelką tokaju podarowaną przez byłego prezesa Nowszego.
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TO BY£O
4 25-26.10 Drugi termin egzaminu praktycz-
nego zakończył się wynikiem 3:3. Zdali: Ola So-
bota, Paweł Rumian i Krzysiek Krawiec.
Egzamin zaczął się w Cieszynie, a zakończył w
Lachowicach. W Komisji uczestniczyli: Kasia
zwana ostatnio Krwawą Kaśką – przewodniczą-
ca, Łysy, Mateusz Grabowski, Bartek „kruczek”
Cisowski. Mamy zatem sześciu półprzewodni-
ków i możemy liczyć na 7 tortów.
4 25-26.10 Rajd Studenci Górom przyciągnął
31uczestników. Do chatki na Rogaczu Herman
przyprowadził trasę z Lipnika, a Marysia z
Łodygowic. Na mecie zorganizowanej przez
Michała „Bażanta” Tomczaka dominowała te-
matyka bałkańska –  filmy, zdjęcia.
4 25-26.10 Odbyła się autokarówka kursu po
terenie uprawnień. Udział wzięło 11 kursantów.
4 27.10 slajdowisko z cyklu „Szlakiem i Bez-
drożem” p.t. „Błękitna twarz czyli Maroko z
drugiej strony lustra” – Gabi Sąsiadek.
4 Od listopada mamy nową wysuniętą pla-
cówkę SKPG Harnasie w Budapeszcie pod
wodzą exPrezesa Nowszego. W długi weekend
placówka przyjmowała już pierwszych harna-
siowych gości.
4 4.11 Góry i jaskinie Kastylii i Kantabrii –
prelekcja Radka Trusia.
4 13.11 W Katowicach na wydz. Prawa UŚ
odbyło się spotkanie z prof. Józefem Ciągwą na
temat mniejszości słowackiej w Polsce.
4 18.11 Południowa Hiszpania – prelekcja
Wojtka Rogowskiego.
4 20.11 Slajdowisko z cyklu „Szlakiem i Bez-
drożem” p.t. „Elbrus – wierzchołek Kaukazu”
autorstwa Michała „Majkela” Mazura.
4 21.11 Przyszła na świat Małgorzata, Karoli-
na – córka Artura „Łysego” Olchawy i Magdy
zwanej Afą. Gratulujemy !
4 22.11 Odbył się ślub Andrzeja „Szczepana”
Starosolskiego i Marty Maciejewskiej.

TO BÊDZIE
k 2.12 Podhale – „nowy” kawałek terenu
uprawnień – prelekcja Marka „Belfegora” Zyg-
mańskiego.
k 6-7.12 Mikołajki Łemkowskie – Lachowice.
k 9.12 Alpy Walijskie – prelekcja Marysi Ho-
leksy.
16.12 Wigilia Kołowa.
k 20-21.12 Bacowanie Przedświąteczne z Bi-
gosem. Wstępnie na Tajchu, ale miejsce może
ulec zmianie.
k 31.12 Sylwester kołowy w chatce na Ada-
mach. Organizacji podjęły się Asia Śliwa i Graż-
ka Tkocz. W tym roku panować będą klimaty
latynoskie. Koszt imprezy 45 zł, w tym wyży-
wienie (prócz ciast i trunków). Zapisy dla Har-
nasi, przyległości i kursu u Staszka Wierzchow-
skiego czyli prezesa tel. 607 476 931 lub mail:
staw64@gmail.com do 16.12.2008.
k Akcję Lato 2009 koordynować będzie jak w
tym roku Ania Wolińska. Zainteresowani pro-
wadzeniem proszeni są o kontakt z Anią. Propo-
zycje obozów można zgłaszać do 22.12.2008.

wizyty w Chojnicach z ich gotyckimi zabytkami i… przedziwną konstrukcją metalowego tura przy
Bramie Człuchowskiej. Nie muszę mówić, jakie poruszenie wywołał ów tur u najmłodszych w ze-
spole, co tam gotyk!

Stąd już prosta droga wiodła do miejscowości Charzykowy, gdzie mieści się dyrekcja wspomnia-
nego PN, gdzie woda Jeziora Charzykowskiego migotała w słońcu, a jesienne lasy odbijały się w jej
falach. Zwiedzanie okolic jeziora (wraz z pobliskim placem zabaw, rzecz jasna), malutki malowniczy
port z żaglówkami – wszystko to miało w sobie sielską atmosferę złotej polskiej jesieni.

Zupełnie inny charakter miała wycieczka do Bydgoszczy – wielkomiejski huk szybko nas prze-
płoszył na obrzeża, do „Ogrodu Fauny Polskiej”. Pierwszym zwierzęciem napotkanym tamże był, jak
łatwo się domyśleć … makak japoński ! Dzieci napatrzyły się zarówno na egzotyczne małpy, jak i na
swojskie świnie, nabrały apetytu na przepyszny obiad w fantastycznej i niedrogiej bydgoskiej knajp-
ce. W czasie wędrówki przez centrum miasta napotkałyśmy znany już ogółowi czytelników listy
plakat promujący „drugie oblicze Radecka”  (red. - DJ Radeck'a).

Wszędzie, gdziekolwiek się pojawiłyśmy, ludzie reagowali bardzo żywo – widok 2 nosideł i wóz-
ka budzi skrajne emocje od współczucia (tego nigdy nie pojmiemy!) przez konsternację, zaciekawie-
nie, zdumienie do życzliwości, czy wreszcie gromkich wybuchów wesołości.

Pogoda nas rozpieszczała, tylko raz miałyśmy okazję przetestować kupione maluchom na wyjazd
kalosze i przeciwdeszczowe kurtki, pozostałe dni mijały w pięknym, choć chłodnym już słońcu. Gdy-
by nie choroba, jaka dopadła na koniec dziewczynki, byłyby to absolutnie sielskie wakacje. Nie od
dziś wiadomo, że najlepsze pomysły rodzą się spontanicznie.

Tusia Kostempska

Z£OTE MYŒLI

„... Załóż WÓR na plecy
.... i osłaniaj ZAD” – powiedział kur-

sant na egzaminie wyznaczając zamek.

Marysia Holeksa, blacha nr 350
Maria, Marysia, Maryś lub Mary... Pięcioletnia Maryś bardziej od łopatki i grabków wolała cho-

wanego. Chociaż numerem jeden były drzewa... czym wyższe, tym lepsze! I tak jej chyba pozostało.
Jak tylko stała się Marią, jej rodzinne strony – Górki Małe, stały się dla niej... za małe...

Wkrótce zaczęła studia na kierunku turystyka i jednocześnie politologia, co oznaczało przepro-
wadzkę do Katowic. Pierwsze studia ukończyła po trzech latach, a niedawno została ostatecznie ma-
gistrem politologii. Poza studiami można ją było
spotkać w Katowickim Cerro Torre, gdzie szcze-
gólnie trudno było jej odmówić (zapału do pracy).

Mary-podróżniczka, poza beskidami, wybiera
też wyjazdy w Tatry i wspinaczkę na Jurze. Silna
ręka do wspinania, to pozostałość po treningach
rzutu oszczepem. Teraz była kadrowiczka rzuca
się na pulpę z makaronem. Mniam! Od czasu do
czasu bywa też na przeróżnych festiwalach.

Góralski hart ducha pozwala jej wleźć na
każdą górę i w każdych warunkach. Nie ma rzeczy
niemożliwych! Jak mówi – „wiosenka dobra na
wszystko”. Pogodne usposobienie – kiedy trzeba –
przechodzi w stanowczość niecierpiącą sprzeciwu.

Zawsze wszędzie jej pełno i nie inaczej jest w
Harnasiach. Mimo licznych zajęć zdążyła już zdo-
być państwową legitymację Przewodnika Beskidz-
kiego. Prowadziła też Rajd Studenci Górom. W
niedalekiej przyszłości zamierza udzielać się je-
szcze aktywniej, więc na pewno o niej usłyszycie.

Piotr „Metzger” Latusek

Piotr „Metzger” Latusek, blacha nr 353
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami (dokładnie w Łaziskach Górnych) żyje sobie dobry

Metzger czyli „Rzeźnik”. Fantazję ma, jak na studenta informatyki, ogromną. Potrafi np. w 15 minut
wymyślić tekst do piosenki „Jožin z bažin”! Po górach chadza od dziecka, a przewodnikiem postano-
wił zostać, jeszcze przed czasem, kiedy rozpoczął swój rzeźnicki fach. Jak sam mówi: „góry wybiera
takie, na które jest okazja wejść”. Zainteresowania nasz Metzger ma szerokie: tu pobiega, tam książkę

przeczyta, a znowu podróżować lubi niezmier-
nie. Zalety jego można mnożyć: pomocny, za-
bawny, pomysłowy, zaradny, ale i u niego słaba
strona się znajdzie: …wtajemniczeni wiedzą, że
Metzger łagodnieje, gdy tylko zaserwuje mu się
ulubioną …pomidorową. Obecnie do końca
czerwca podnosi swoje kwalifikacje w ramach
wymiany studenckiej w kraju tysiąca jezior – Fin-
landii, ale kiedy wróci zapewne włączy się w
działalność naszego koła przewodnickiego.
Wszak, kto go zna wie, że nieprzeciętny z niego
Rzeźnik.

Marysia Holeksa

BLACHOWANI 2008 cz. 1
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WŒRÓD UJGURÓW - W CIENIU £UKU SHIPTONA
I W BLASKU MUZTAGH ATY

- Czy my rzeczywiście jesteśmy w Chinach? – taką wątpliwość wyraził Rysiek kilkukrotnie w
czasie naszej podróży. Faktycznie było w tym stwierdzeniu wiele racji. Xinjiang to autonomiczny
region na terenie Chin, który w 45 proc. zamieszkiwany jest przez Ujgurów, a w 41 proc. przez
Chińczyków Han. Nazwa prowincji oznacza po chińsku „Nowe terytorium”, natomiast region ten
określa się też Chińskim Turkiestanem lub Wschodnim Turkiestanem. Obejmuje on niebagatelną, bo
blisko jedną szóstą cześć całego obszaru Chin, a granice z Mongolią, Kazachstanem, Rosją, Kirgista-
nem, Tadżykistanem, Afganistanem, Pakistanem, Indiami (Kaszmir – obszar sporny z Pakistanem),
stanowią jedną czwartą długości linii granicznej Chin.

 W Xinjangu spędziłam drugą cześć wakacji, gdzie po miesięcznym pobycie w Kirgizji udałam
się razem z Ryśkiem „Nowym” Antonikiem.

Doczekałam się. Nowy po przylocie z Polski dojechał taksówką z Biszkeku – stolicy Kirgistanu
do Osz, miasta położonego na południu tego kraju. Pokonanie taryfą kilkuset kilometrów, wydaje się
w naszych warunkach niezwykle kosztownym przedsięwzięciem. Ale nie w Kirgistanie. Taksówki i
minibusy, to podstawa transportu w tym kraju, a ich koszt jest relatywnie niski, ze względu na niewy-
górowane ceny paliwa. Mieliśmy przeznaczone trzy dni na wspólny pobyt w Osz i to były ostatnie dni
w Kirgizji. Osz, to drugie co do liczby mieszkańców miasto w Kirgistanie, położone w Dolinie Fer-
gańskiej. Jest znane przede wszystkim z ogromnego bazaru. Drugą wielką atrakcją tego miasta, po-
siadającego wielowiekową, liczącą 3000 lat historię jest Góra Sulejmana, zwana też Tronem Sulej-
mana. Jest to miejsce szczególne dla muzułmanów. Wychodząc na jej szczyt mijamy po drodze drze-
wa z zawieszonymi szmatkami, drobnymi kawałkami ubrań,  wieszane prawdopodobnie zgodnie ze
zwyczajem pochodzącym ze stron rosyjskich po to, by zyskać w życiu pomyślność oraz by znów
wrócić w to miejsce. Na szczycie góry znajduje się maleńki meczet wybudowany w XV wieku przez
króla Fergany Zahirudina Babura, w późniejszym czasie kilkukrotnie zniszczony i odbudowany.
Schodząc z wierzchołka znajdziemy miejsce jeszcze bardziej szczególne – jaskinię, do której piel-
grzymują kobiety nie mogące posiadać dzieci, a także te, które wierzą,  że dzięki obecności w tym
miejscu urodzą  zdrowe potomstwo. Wewnątrz jaskini znajduje się kamień o kształcie fallicznym, na
którym należy usiąść. Ma to zapewnić pomyślność dla przyszłej matki w jej staraniach o dzieci. Mu-
zułmanie pielgrzymują tu także ze względu na wiarę, że w tym miejscu modlił się prorok Mahomet.
Kończąc kirgiską historię należy jeszcze wspomnieć, że jest to kraj, w którym nie spotkamy barów
Mc Donalds'a, ale za to znajdziemy  soki, słodycze i inne wyroby produkowane przez polskie firmy.

Wędrówka po Kirgizji zakończyła się, ale czekała na nas niezwykła droga biegnąca nitkami le-
gendarnego Jedwabnego Szlaku. Co prawda Osz, to także miasto mające ogromne znaczenie handlo-
we i znajdujące się na trasie tego szlaku, jednakże część chińska zapowiadała się znacznie ciekawiej.
Nocnym autobusem przejechaliśmy przez przełęcz Irkeshtam. Alternatywną opcją podróży z Kirgi-
stanu do Chin jest przejazd przez znajdującą się bardziej na północ przełęcz Torugart. Należy jednak
wiedzieć, że przejazd drogą północną jest możliwy, gdy wykupimy usługę transportową w kirgiskim
lub chińskim biurze turystycznym. W przypadku trasy południowej nie ma takich wymogów, jednak
przejście to funkcjonuje tylko od poniedziałku do piątku. Niestety nie wiedziała tego grupa Polaków,
która dotarła na przełęcz Irkeshtam i na przejście w piątek wieczorem, w związku z czym musiała
spędzić weekend w górach, czekając na możliwość przejazdu. My natomiast wiedząc o tym, pojecha-
liśmy sypialnym autobusem w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano byliśmy na kirgisko-chiń-
skiej granicy, gdzie spotkaliśmy ową grupę alpinistów ze Śląska udających się do Pakistanu. Oczywi-
ście przeprawa przez granicę znacznie się przedłużyła i do Kaszgaru dotarliśmy w środku nocy.

Na początek kontynuowaliśmy w ciągu dnia wspomniane już nocne spotkanie z legendarnym
Kaszgarem. Baśniowe wyobrażenie o tym mieście jakie sobie stworzyłam znalazło odzwierciedlenie
w ujgurskiej starówce. Pozostała część ponad dwustutysięcznego  miasta, to głównie blokowiska
zamieszkiwane w dużej mierze przez Chińczyków. Wszystkie nazwy, oznaczenia i  informacje są
dwujęzyczne – zapisane chińskimi ideogramami i po ujgursku, alfabetem arabskim.

Okazało się, że coraz bardziej widoczne są tutaj chińskie wpływy. Kontrastująca z nowoczesnymi
budynkami ujgurska starówka stanowiła zapowiedź tego, co mieliśmy zobaczyć wkrótce – ścierającą
się mentalność, tradycję, historię Ujgrów mieszkających w tym rejonie od wieków i napływowych
Chińczyków, ekspansywnie wchodzących z nowoczesnością w zastaną sytuację.

Ujgurzy, stanowiący na tym obszarze najliczniejszą grupę etniczną, są jedną z 56 grup zamie-
szkujących Kraj Środka. Jest to ludność pochodzenia tureckiego, która w przeszłości wraz z Goktur-
kami stanowiła najsilniejszą grupę tureckojęzycznych plemion na terenie Azji Środkowej. Współcze-
śnie naród ten żyje na terenie Xinjiang przemieszany z Chińczykami Han, a także z Uzbekami, Kaza-
chami, Kirgizami, Tadżykami.

Dokładne zwiedzanie legendarnego miasta zostawiliśmy sobie na później. Aby bliżej przyjrzeć
się nie tylko ciekawostkom przyrodniczym i kulturowym na obszarze prowincji, ale również zoba-
czyć jak wygląda wspólne życie w miastach i wioskach zamieszkiwanych przez taką mieszankę et-
niczną i narodową, postanowiliśmy przewędrować część południowej i północnej nitki Jedwabnego
Szlaku.

Kaszgar ma również ogromne znaczenie ze względu na to, że tutaj kończy się słynna Karakorum
Highway. Jest to najwyżej położona międzynarodowa autostrada łącząca chiński Kaszgar i pakistań-
ski Hasan Abdal. Zapierająca dech w piersiach trasa została wybudowana w latach 1966-1986 i mie-
rzy łącznie 1300 km, z czego 806 km znajduje się na terenie Pakistanu, a  494 km po stronie chiń-
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STO PIÊÆDZIESIAT
Ani się obejrzeliśmy, a minęło kolejnych

pięć lat w historii Koła i towarzyszącego tej hi-
storii Mammuthusa. Tym razem Redakcja po-
stanowiła uczcić jubileusz znacznie skromniej
niż poprzednio. Zresztą, mało brakowało, a był-
by to ostatni numer Mammuthusa. Przekonana
przez Czytelników Redakcja postanowiła jednak
pociągnąć ten wózek jeszcze trochę.

15 letnia działalność wydawnicza może spo-
wodować znużenie, zanik entuzjazmu, a cza-
sem, gdy brak materiałów – a tym samym
współpracy ze strony innych Harnasi – nawet
zniechęcenie do dalszej działalności. Nie ukry-
wam, że zwiększa się też różnica wieku między
pokoleniem Redakcji, a pokoleniem najmłod-
szych Harnasi, co nie jest bez znaczenia. Redak-
cja nie śledzi już wszystkich wydarzeń dzieją-
cych się w Kole osobiście i tym bardziej, aby
obraz życia Koła przedstawiany w MM był peł-
ny i barwny konieczna jest współpraca z Waszej
strony. MM dawno bowiem przestał być orga-
nem tylko Mamutów. Zresztą kręgi Mamutów
też uległy znacznym zmianom. Zatem – aby to
wszystko miało dalej sens – musimy tworzyć to
pisemko razem, gdyż tak jak już wspomniałem
na Walnym – MM nie może być pamiętnikiem,
czy też blogiem Redakcji.

Jubileuszowy numer, który właśnie redagu-
ję, a który Wy trzymacie w rękach, lub czytacie
na ekranie monitora ukazuje się tym razem w
Sylwestrową noc, w liczącej sobie już dziesięć
lat górskiej siedzibie Marty i Waldka – czyli Żab
– na Roli Staszkowej. Ta chałupa, choć jest wła-
snością prywatną widziała już niejedną kołową
imprezę i gościła niemal każdego z aktywnie
działających Harnasi.

Postanowiliśmy zatem połączyć te dwa jubi-
leusze. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno
szczególny termin jak i ograniczona ilość miejsc
uniemożliwi wielu chętnym wzięcie udziału w
tych wydarzeniach. Jednak o wolny termin było
bardzo trudno, a impreza jubileuszowa – jak
wspomniałem na początku – z założenia miała
mieć tym razem skromny charakter. Jeśli MM
przetrwa kolejne 5 lat, to zapraszam już teraz na
naprawdę huczny jubileusz 20-lecia ...w 2014 r.

Redakcja
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skiej. Przejeżdżając cały odcinek  podziwiać można ośnieżone szczyty Muztagh Ata, Kongur Tagh, a
po stronie pakistańskiej Masherbrum, Gasherbrum, Broad Peak, Nanga Parbat i K2. W najwyższym
punkcie, na Przełęczy  Khunjerab Pass, znajdującej się na granicy między obydwoma krajami, osiąga
się wysokość 4877 m.n.p.m.. My przejechaliśmy tylko część osławionej drogi.

Po krótkim pobycie w mieście udaliśmy się porannym autobusem nad jezioro Karakul. Jest to
miejsce, z którego wyruszyliśmy na kilkudniowy trekking wokół Muztagh Aty (7546 m.n.p.m.).
Szczyt ten, wraz z wyższym Kongur Tagh tworzy grupę górską będącą częścią łańcucha Kunlun
Shan, nazywaną też czasami Chińskim Pamirem.

Pierwszego dnia wędrówkę zakończyliśmy w jurcie naszego napotkanego po drodze „prienda”.
Okazało się, że letnia wioska, do której trafiliśmy zamieszkiwana jest przez Kirgizów, a my zostali-
śmy gośćmi świeżo upieczonych małżonków Malika (lat 21) i Kuszair (lat 18). Następnego dnia
rozbiliśmy naszą zieloną jurtę, czyli namiot, w pobliżu ich domu i na lekko udaliśmy się przyjrzeć z
bliska jednemu z lodowców schodzących spod Muztagh Aty. Nasz „spacer” zakończyliśmy na wyso-
kości około 4800 m.n.p.m. ze względu na to, że nie mieliśmy ze sobą sprzętu lodowcowego.

Kolejne dni spędziliśmy wędrując wokół góry, powyżej przecudnej urody dolin rzecznych rozcią-
gających się na wiele kilometrów. Jedyny problem stanowił brak wody, gdyż jak się przekonaliśmy,
rzeki zaznaczone na mapie w rzeczywistości były tylko suchymi korytami. W „kryzysowej” sytuacji
udało się nam jednak dotrzeć do rzeki wypływającej spod lodowca. Woda była bardzo mocno zanie-
czyszczona, dlatego naszą wieczorną rozrywką było filtrowanie i cedzenie piachu i żwiru, tak aby
rano móc się napić „wzbogaconej” herbaty. Ponieważ chcieliśmy koniecznie pójść na legendarny
niedzielny targ w Kaszgarze pora była opuszczać niezwykłe góry i wracać w stronę cywilizacji, czyli
Karakorum Highway. Tu bardzo szybko udało mi się złapać „turystyczny” autostop, którym z przy-
stankami na fotografowanie wróciliśmy do miasta.

Okazało się, że sławny „sunday market” odbywa się w kilku częściach miasta. Byliśmy na baza-
rach w Kirgistanie i w wielu innych krajach, ale ten słusznie zasługuje na miano największego w całej
Azji. W zasadzie na wędrówce między straganami można spędzić cały dzień, dokonując zakupów,
rozmawiając, jedząc posiłki w licznych bazarowych jadłodajniach. Kupić można dosłownie wszyst-
ko, zaczynając od osła, owiec, owoców, warzyw, tkanin, ozdób, butów,  a skończywszy na śrubach,
wiertarkach i innych narzędziach. Kolorytu całemu wydarzeniu dodaje obecność osób różnych naro-
dowości zamieszkujących prowincję, a także turystów i handlarzy z krajów ościennych. Nie uciekli-
śmy od gorączki zakupów, ale mając świadomość dalszej podróży z plecakiem zakończyliśmy je na
tradycyjnych ujgurskich nożach, czapkach, jedwabnej chuście i szalu.

Kolejny dzień przeznaczyliśmy na jednodniową wycieczkę pod łuk Shitpona, znajdujący się w
masywie Kara Tagh. Jest on uznawany za największy łuk skalny na świecie. W 1947 roku został
odnaleziony przez Erica Shiptona, a powtórnego „odkrycia” dokonała w 2000 roku ekipa National
Geographic. Przez chwilę zastanawialiśmy się nad tą wycieczką, ze względu na stosunkowo wysokie
koszty transportu, jednak to, co zobaczyliśmy, było zdecydowanie warte każdego yuana wydanego na
podróż. Jak się okazało, mimo iż nie jest to najpopularniejsze miejsce odwiedzane przez turystów,
zostały tam zbudowane odpowiednie drabiny umożliwiające dotarcie pod łuk. Wrażenie jest niesamo-
wite. Natura jest nieprawdopodobnym konstruktorem – sam prześwit ma 350m wysokości i 54m
szerokości,  a doznania potęguje cisza i pustka oraz to, co widzi się w prześwicie łuku.

Trasa części chińskiej wyprawy: Osz - Kaszgar - jezioro Karakuł - trekking w okolicach Muztagh
Aty - Kaszgar - Hotan - Korla - jezioro Bosten - Turfan - Urumczi - Korgos - Ałma Ata.

Koniec części pierwszej
Agnieszka „Cieszynka” Matusiak

Rysiek „Nowy” Antonik (cenzura i wsparcie oraz wstępna redakcja)

TO BY£O
4 2.12 Prelekcja Marka „Belfegora” Zygmań-
skiego o Podhalu.
4 6.12 Mikołajki Łemkowskie – prelekcję na
temat: „O tradycjach historycznych i kulturo-
wych Kościoła wschodniego w Polsce” wygłosił
Paweł Sygowski z SKPB Lublin.
4 09.12 Prelekcja Marysi Holeksy o wyjeździe
w Alpy Walijskie.
4 11.12 Slajdowisko pt. „Dolomity – góry nie-
zwykłej historii i krajobrazów” autorstwa Mary-
si Holeksy.
4 16.12 Wigilia Kołowa zgromadziła dość
liczne grono młodszych i starszych Harnasi.
Były jak zwykle życzenia, ciasta i rozmowy.
4 20-21.12 Bacowanie Przedświąteczne
odbyło się tym razem w dość licznym, 18 osobo-
wym gronie na Hali Cudzichowej.Prelekcja w toku - fot. Tusia

MIKO£AJKI £EMKOWSKIE
Lachowice 6-7.12.2008

Po raz kolejny, jak co roku na początku grudnia w chatce na Adamach odbyły się Mikołajki
Łemkowskie. I jak co roku nie zabrakło uczestników tej popularnonaukowej imprezy. Tym razem
temat był dość poważny i ambitny – „Tradycja historyczna i kulturowa kościoła wschodniego w
Polsce”. Przedstawił go gość z lu-
belskiego SKPB, fachowiec w tej
dziedzinie – Paweł Sygowski.

Prelekcja była bardzo ciekawa,
chociaż wymagała dużego skupie-
nia. Uzupełniające wystąpienia i
pokazy slajdów przedstawili Basia
Zygmańska i Radek Truś.

Po części naukowej nastąpiła
część kulinarno – rozrywkowa.
Strawę dla ciała w postaci kysełyci
przygotowała półprzewodniczka
„Cieszynka”. Natomiast w rolę
Mikołaja wcielił się kursant Jasiek,
a reniferem Rudolfem został jak w
ubiegłum roku były kursant Ma-
rek. Prezenty otrzymały jako
pierwsze dzieci, potem goście z

Hiszpanii – trzy dziewczyny, które  dały pokaz
temperamentu południowców, a potem Harna-
sie i pozostali uczestnicy.

Moje Mikołajki były natomiast powiązane z
poprowadzeniem trasy nowego kursu. W piątek
pojechałem PKP z 13 - osobową grupą kursan-
tów i szóstką licealistów – podopiecznych kur-
santa Rafała, który jest nauczycielem – na La-
sek. Do chatki dotarliśmy z Pewli Wielkiej dość
sprawnie, poprowadzeni przez kursanta Huchla.
Niedługo po nas dotarli innym wariantem, od
strony Koszarawy Cichej Maciek S. – szef kursu
i Jola G. Atmosfera w chałupie była dość roz-
rywkowo-alkoholowa. Lechu – kierownik chat-
ki  panował jednak nad tym wszystkim i wszyscy
zostali rozlokowani. Salon też był w zasadzie do
dyspozycji więc po kolacji pośpiewaliśmy nawet
do 2 w nocy bez przeszkód. Kursanci zgodnie
przyznali, że wolą jednak lachowicką prohibicję.

W sobotę ku zaskoczeniu wszystkich powi-
tała nas całkiem ładna pogoda. Nasza trasa wio-
dła przez Lasek z zejściem jego osławioną pół-
nocną ścianą do Pewli, a potem przez Pasemko
Pewelsko-Ślemieńske na Gachowiznę i dalej do
Huciska. Tu – aby zdążyć na imprezę – Maciek
załatwił transport do Lachowic i  już bez proble-
mu dotarliśmy do chatki. Przed wyjazdem – zgo-
dnie z zaleceniem szefa kursu – kursanci otrzy-
mali do przygotowania krótkie wystąpienia na
zadany temat związany z trasą i terenem upraw-
nień. I trzeba przyznać, że przygotowali je nie-
źle, niektórzy nawet znacznie szerzej niż tego
wymagaliśmy. Ponieważ grupka była dość licz-
na, więc nie wszyscy mogli zaprezentować swo-
je tematy na trasie. Podobno jednak dyskutowali
o nich jeszcze w pociągu, w drodze powrotnej –
co dobrze świadczy o ich zaangażowaniu w kurs
i naukę. Nazajutrz kursanci odbyli jeszcze szko-
lenie chatkowe poprowadzone przez Maćka i
Radka.

Redakcja



POWÓD� W DOLINIE CZARNEGO CZEREMOSZU
W terminie 19-27.07 prowadziłam dla BT „Wierchy” PTTK komercyjny obóz  o nazwie „Hucul-

skie Bacowanie”. Na obozie było 13 uczestników, dwóch praktykantów (Agnieszka i Paweł) oraz ja
jako przewodnik. Mieliśmy wcześniej zarezerwowane 5 noclegów w hoteliku „Mariczejka” w Szybe-
nem i planowaliśmy wyjścia na Skupową, Czywczyn, Popa Iwana i ewentualnie Stoh.

Przyjechaliśmy na miejsce bez przeszkód, w niedzielę, stosunkowo wcześnie. Pogoda była pięk-
na, istna sielanka. Niestety prognozy przesyłane SMS-em przez kolegę nie wróżyły najlepiej. Na razie
jednak, w poniedziałek wyszliśmy na „rozgrzewkową” wycieczkę na Skupową. Jeszcze w czasie
ładnej pogody zdobyliśmy tę górę. Widoczność ze szczytu była całkiem niezła, ale już ze stoków
Ludowej zgoniła nas gwałtowna burza.

Kolejnego dnia wynajęliśmy ciężarówkę i wyjechaliśmy wcześnie rano pod Czywczyn, skąd po
pokonaniu Czeremoszu po oryginalnym, wiszącym mostku zaczęliśmy podejście na połoninę wzdłuż
potoku Dobryń i jego dopływów. Pogoda rano nie najgorsza, zaczęła się przed południem psuć –
przyszła mgła i uciążliwa mżawka.

Już na wysokości ok. 1300 m jeden z uczestników tak pechowo stanął na kamieniu, że mocno
skręcił nogę w kolanie (jak się potem okazało nastąpiło zerwanie torebki stawowej). Najprostsze
zejście z trudnego, kamienistego i zachaszczonego terenu prowadziło w górę – na połoninę. Tam,
mimo że widoczność nie przekraczała kilkunastu metrów, za pomocą kompasu szybko odnaleźliśmy
oznaczony na mapie szałas (czym wzbudziłam podziw uczestników). W szałasie na chwilę schowali-
śmy się przed deszczem i wiatrem i zjedliśmy coś. Praktykujący na obozie „półprzewodnicy” zrezy-

gnowali z wejścia na szczyt i rozpoczęli mozol-
ne sprowadzanie poszkodowanego najkrótszą i
najłatwiejszą drogą do doliny Czarnego Czere-
moszu. Poszedł z nimi również brat poszkodo-
wanego chłopaka. Zejście ok. 600 m deniwela-
cji zajęło im w sumie ok. 5 godz. Reszta grupy
wraz ze mną osiągnęła szczyt właściwie tylko
„dla idei”, bo była mgła, dość silny wiatr i pada-
jąca bez przerwy obrzydliwa mżawka przecho-
dząca w igiełki lodu. Schodząc na dno doliny
już niedaleko od końca ścieżki napotkaliśmy
grupę sprowadzającą krok po kroku naszego
„rannego”. Już na dole czekało nas jeszcze
przeprowadzenie go przez Czeremosz. Tym-
czasem wysłani do przodu dwaj najszybciej
chodzący uczestnicy obozu załatwili w Burku-
cie transport dla rannego (UAZ leśników), co
pozwoliło oszczędzić mu sporo bólu. Jeszcze
jedną przeszkodę – mostek w budowie pokona-
liśmy na siedzeniach.

Z Burkutu do Szybenego zawiózł naszego
kolegę swoim polonezem Polak z Krakowa.
Reszta grupy maszerowała aż do Szybenego
pieszo ok. 15 km, w coraz gęściej padającym
deszczu. Niemniej humory wszystkim dopisy-
wały i nikt się nawet nie przeziębił.

Całą środę zajęło nam suszenie butów i
ubrań. Pogoda po południu poprawiła się i wy-
szło nawet słońce. Niestety, w nocy ze środy na
czwartek nastąpiło kompletne załamanie pogo-
dy. Burza z ulewą trwała dosłownie 6 godzin.
Było to prawdziwe oberwanie chmury. Rano
dosłownie nie poznaliśmy Czeremoszu, który
mocno wezbrał i toczył wodę w kolorze ciemno
brązowym. Niemniej, ponieważ akurat z rana
nie padało, postanowiliśmy wyjść na wycieczkę
na Popa Iwana.

Tymczasem nasi praktykanci, kolega ze
skręconym kolanem i jego brat postanowili wy-
jechać wcześniej i wracać już do domu (prakty-
kanci po odstawieniu braci na granicę mieli za-
czekać na nas we Lwowie). Jak się okazało już
tego dnia nie dotarł do Szybenego autobus,
gdyż mały potoczek w Jaworniku utworzył w
drodze ogromną wyrwę. Niemniej nasi dzielni
półprzewodnicy dali radę i dojechali na wieczór
do Kołomyi. Podróżowali kilkunastoma środ-
kami lokomocji, w tym w łyżce koparki.

Po powrocie do domu chłopak od razu trafił
do lekarza, rzeczywiście „w ostatniej chwili”.
Gdyby  było to dzień później, prawdopodobnie
konieczna byłaby operacja. Po leczeniu i reha-

TO BÊDZIE
k 3.01.2009   Impreza poetycko – fotograficz-
no – muzyczna w chatce (Gola, Pizoń, Mahler).
k 6.01 Filipiny – prelekcja Krzysztofa Lubo-
wieckiego.
k 10.01 Na Adamach Kuba Pasieka (SKPB
Katowice) organizuje warsztat metodyczny dla
przewodników. Ilość miejsc ograniczona. Zgło-
szenia i informacje: kuba.pasieka@gazeta.pl .
k 10-11.01 Jak co roku w styczniu SKPG Kra-
ków organizuje krajoznawczy wyjazd "Korona
Pogórzy", w tym roku będzie to Pogórze Wielic-
kie.
k 13.01 panel dyskusyjny na temat przyjmo-
wania nowych członków do Koła.
k 20.01 Spotkanie z Rektorem Politechniki
Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem, se-
niorem SKPG, blacha nr 34. Rektor wygłosi
krótką prelekcję p.t. „Od kołyski przez Harnasia
do Rektora”. Zaproszeni są również inni Harna-
sie-profesorowie.
k 27.01 Dziki Zachód i Góry Skaliste – przy-
goda w Wyoming.
k 28.02 Blachowanie kursu 2007-2008,
miejsce poznamy wkrótce.
k 14-15.03 Karpaty Wschodnie – prelekcja
Tomka Dębca i Darka Dyląga (autora przewo-
dników m.in. po Gorganach) w chatce w Lacho-
wicach.

bilitacji jest już zdrowy.
Podejście reszty grupy na czele ze mną „tam

i z powrotem” pod Popa Iwana trwało raptem 3
godz., gdyż po dojściu do ujścia potoku Pohory-
lec do Szybenego i podejściu grzbietem ok. 100
m deniwelacji, kiedy przyszła kolejna ulewa i
burza podjęłam decyzję o powrocie. Jak się oka-
zało była to decyzja słuszna, gdyż tuż po połu-
dniu przeszła kolejna długotrwała burza z sil-
nym wiatrem i falami deszczu. Resztę dnia spę-
dziliśmy śpiąc, pijąc piwo, gadając.

Pod wieczór w naszym hoteliku pojawił się
kierowca autobusu z Kołomyi, któremu udało
się dojechać tylko do Jawornika, pozostałe 3 km
przyszedł pieszo. Powiedział, że aby się zabrać
do Żabiego trzeba wyjść rano o godz. 6 i dotrzeć
pieszo na miejsce postoju autobusu o 6:45.

Bardzo denerwujący był brak jakiejkolwiek
informacji z zewnątrz w tym również od na-
szych kolegów. W całej dolinie kompletnie za-
niknął i tak wcześniej słaby zasięg GSM.

Znów przez całą noc trwała burza z pioruna-
mi i ulewnym deszczem. Na szczęście o 6 rano
deszcz chwilowo nie padał. Idąc do Jawornika
zagrodził nam drogę jeszcze jeden potok spły-
wający ze zbocza, który wymył w drodze sporą
wyrwę. Przekroczyliśmy go w butach, nie zawi-
jając nawet spodni – po kolana w wodzie. Bar-
dzo przydały się kijki trekkingowe.

Około 7 rano wyjechaliśmy autobusem z Ja-
wornika. Wyjeżdżając nie wiedzieliśmy już zu-
pełnie w jakim stanie jest po burzliwej nocy dal-
sza droga wzdłuż Czarnego Czeremoszu.

Podróż do Żabiego trwała godzinę, ale była
to jedna z najdłuższych godzin w moim życiu.
Na odcinku Jawornik – ujście potoku Dziem-
bronia było co najmniej 6 miejsc, gdzie Czere-
mosz po prostu wlał się na nisko położoną drogę
i woda miała na niej głębokość około pół metra.
Kierowca jechał autobusem po tej mętnej, brą-
zowej wodzie, nie wiedząc nawet jakie niespo-
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jednak nie jedzie. Wiedząc, że Nowy ma zgubio-
ne prawo jazdy, a na dodatek zepsuty samochód,
który planuje właśnie naprawiać, ale nie wie co
mu z tego wyjdzie, zadzwoniłem do niego z pro-
pozycją wolnego miejsca w aucie. Umówiliśmy
się na ok. 12. Po jakimś czasie Nowy zadzwonił
z prośbą o zabranie jeszcze z Bielska Cieszynki,
a wkrótce potem zadzwoniła Cieszynka z prośba
o przesunięcie godziny startu na 14 z Bielska. W
końcu upchnąwszy z trudem wszelakie bagaże
wyjechaliśmy. Po drodze Nowy umawiał się je-
szcze z Nowszym, który jechał prosto z Budape-
sztu przez Kraków i Żywiec. Aby zoptymalizo-
wać całe to przedsięwzięcie transportowe posta-
nowiliśmy jeszcze zadzwonić do Żab i  był to tra-
fiony pomysł, gdyż oni wyjechali właśnie z Gli-
wic. W związku z tym w Bielsku zamieniliśmy
Nowego na Cieszynkę. Nowy miał dosiąść się
do Żab i zabrać po drodze w Żywcu Nowszego.
Na tym całe zamieszanie z dojazdem zakończyli-
śmy. My pojechaliśmy do Sopotni, Żaby z No-
wym i Nowszym do Korbielowa.

Na trasę wyruszyliśmy ok. 16. Wokół było
biało i dalej sypało. Szliśmy doliną Cebulowego
potoku. Aż do płaju szło się w miarę dobrze. Wy-
dawało się, że mamy już za sobą ze 2/3 drogi.
Zabawa zaczęła się jednak dopiero teraz. Śnieg
stawał się coraz głębszy, zapadaliśmy się powy-
żej kolan, a czasem po pas. W końcu ok. 19 zo-
baczyliśmy jakieś światełka latarek, a potem
również światła skuterów jeżdżących szlakiem
granicznym. Dotarliśmy do poziomej drogi, na
której wkrótce spotkaliśmy Arka i Anię, a nie-
długo potem na przeł. Cudzichowej całą grupę
młodych Harnasi. Wykonali oni już wstępne, ale
niestety bezowocne poszukiwania szałasu.
Wspólnie zrobiliśmy jeszcze jedno podejście,
niestety też nieudane. W końcu dotarli do nas je-
dyni bacownicy, którzy znali obiekt – Żaba i
Waldek. Po krótkim próbkowaniu w mroku,
mgle i posypującym śniegu wreszcie ujrzeliśmy
zarysy szałasu. Szybki podział prac i wkrótce za-
płonął ogień, zabulgotał kociołek z herbatą, po-
tem bigosem, a jeszcze później grzańcem. Za-
dźwięczały też struny gitary. Zawiesiliśmy sym-
boliczne ozdoby choinkowe. Żaba przedstawiła
przygotowaną na podstawie swojej Kroniki
krótką historię bacowań przedświątecznych.

Z lekkim niepokojem oczekiwaliśmy na
przybycie kolejnych uczestników – Marysi z ko-
leżanką, które szły z Soblówki oraz Huchla,
który szedł z Sopotni. W tych warunkach nie
było łatwo dotrzeć i trafić do celu. W końcu jed-
nak wszyscy dotarli, a Marysia przyprowadziła
jeszcze jednego uczestnika – jamnikowatego
pieska, który przyplątał się do nich na dole i
dzielnie dotarł aż na Halę.

Rozmowy, śpiewy i konsumpcja wszelakich
wiktuałów wyciąganych z czeluści plecaków
trwały do ok. 3 w nocy, aż wreszcie wszyscy za-
legli w śpiworach.

Rano był jeszcze barszczyk Cieszynki i dość
długie zbieranie się, aż wreszcie rozeszliśmy się
w różne strony. Tegoroczne bacowanie zgroma-
dziło aż 18 osób, głównie z młodszego pokole-
nia. Obecni byli:Żaba, Waldek Żabowy, Jacek
G., Nowy, Nowszy, Ania M.(Makak), Gosia
S.(Dziobak), Natalia W.(Bobcia), Magda Biała,
Asia Ś., Marysia H. + koleżanka + pies, półprze-
wodniczka Cieszynka, kursant Huchel, Jola G.,
Ola G., Arek M., Hary.

Redakcja

dzianki mogą się kryć pod nią, czasem przejeżdżał przez dość grube naniesione przez wodę pnie.
W okolicach Zełenego dotarły do mnie SMS-y od Pawła z informacją, że dotarli szczęśliwie (choć

okrężną drogą) do Lwowa, a bracia do Przemyśla.
Zaraz poniżej ujścia Dziembroni było ogromne błotne osuwisko. Tutaj kierowca kazał wszystkim

wysiąść, pasażerowie obeszli tą przeszkodę zboczem, a sam rozpędził się i przejechał autobusem po
chyba półmetrowej grubości błocie, tuż nad brzegiem rwącego, brązowego Czeremoszu.

Potem jeszcze tylko kolejny przystanek i usuwanie wielkich kamieni, które spadły na drogę ze
stromego zbocza, omijanie głębokich wyrw w szosie i w końcu wjeżdżamy do Ilci.

Po wyjściu z autobusu – kawa herbata i butelka koniaku dla wszystkich na dworcu w Żabiem.
Pogratulowałam kierowcy.

Do Kołomyi autobusy nie kursowały, bo osunęła się szosa przez Przełęcz Przysłop, więc zabrali-
śmy się autobusem wprost do Iwanofrankowska. Szosa była na całym odcinku przejezdna, natomiast
widziałam w okolicach Tatarowa miejscami podmyte lub zasypane tory.

W Iwanofrankowsku przystopowało nas na dłużej bo autobusy do Lwowa w ogóle nie jeździły ze
względu na rozlewiska i konieczne objazdy w rejonie Halicza, zaś pociąg z Czerniowiec opóźniony
był ok. 3 godz.. W końcu jednak dojechał i już o 1 w nocy byliśmy (znów w ulewnym deszczu i
burzy) we Lwowie. Tramwaje o tej porze nie kursowały, więc do miejsca noclegu poszliśmy pieszo.
Całe szczęście, że spanie mieliśmy już zaklepane przez Agnieszkę i Pawła.

Smutnym epilogiem była otrzymana miesiąc później informacja, że hotelik, w którym nocowali-
śmy nie przetrzymał powodzi. Woda zgromadziła się w zbiorniku dawnej klauzy Łostuń w górnej
części doliny. 25 lipca, czyli w dzień kiedy wyjechaliśmy około godz. 15 nastąpiło przerwanie tamy
(lub raczej tego co z niej pozostało od lat międzywojennych) i woda zalała 3-metrową falą Burkut i
centrum Szybenego. Hotelik zawalił się, a rzeka całkowicie zmieniła bieg.

Basia Zygmańska

BLACHOWANI 2008 cz. 2
Joanna Œliwa, blacha nr 352

Jestem świeżo upieczonym magistrem architektury. W tej
chwili mieszkam i pracuję w Katowicach. Po górach zaczęłam
chodzić w czasach licealnych, a ponieważ pochodzę z okolic
Nowego Sącza, nie miałam do nich nigdy daleko. Do Gliwic
przeprowadziłam się z powodu studiów i długo nie mogłam się
zadomowić na Śląsku, dlatego też przyznam szczerze, że na kurs
zapisałam się w dużej mierze z powodów, towarzyskich. Wzglę-
dy tego typu okazały się jednak bardzo dużą motywacją do zda-
wania kolejnych egzaminów, a potem do działalności w Wa-
szym, Harnasie, gronie. Mam nadzieję, że nadal tak będzie,
zwłaszcza, że właśnie rozpoczęłam działalność w Radzie Koła.

Najbliższe są mi góry puste i połoninne, w wysokie nieszcze-
gólnie mnie ciągnie. Planów i marzeń górskich mam bez liku,
więc zamiast je wymieniać powiem, że kierują się one głównie w
stronę Europy wschodniej i południowo-wschodniej. A poza
tym najbardziej chyba lubię... mieć dużo czasu i nie musieć się
śpieszyć. Fot. Grażka

Fot. Mary

BACOWANIE PRZEDŒWIATECZNE 2008
Tym razem hasło do bacowania rzuciła jako pierwsza na naszej liście dyskusyjnej Ania Mata-

czyńska zwana najpierw RyśAnką, a ostatnio Makakiem. Miejscem bacowania miała być Mędralo-
wa, jednak spora ilość zapowiadających się uczestników sprawiła, że przychylono się do propozycji
Żaby i Waldka, aby bacowanie zrobić w szałasie na Hali Cudzichowej. Miejsce to – jakoś nie wie-
dzieć czemu – większości nie było znane. Znawcy sztuki bacowniczej w osobach Żaby, Waldka i
Przemka zapewniali jednak, że szałas stoi, jest duży i nadaje się – choć nie posiada podłogi. Przemek
zamieścił nawet w miarę aktualne zdjęcia w sieci.

Aby tradycji stało się zadość zarządzono, że niezbęd-
nym wyposażeniem każdego bacownika przedświąteczne-
go jest bigos (najlepiej własnego wyrobu), coś na grzańca,
ciasta i inne słodkości oraz ozdoby choinkowe.

Elementem bardzo pożądanym, aczkolwiek zupełnie
niezależnym od uczestników jest również zima. Co prawda
jeszcze w czwartek przed weekendem aura była deszczo-
wa, ale bojowe nastroje nie opuszczały nas, a nasze kuch-
nie zaczęły wypełniać smakowite zapachy bigosu.

Aby odespać pracowite przedświąteczne wieczory i
noce zamierzaliśmy wyjechać niezbyt wcześnie, ale tak by
dojść na miejsce za dnia. Plany jednak skomplikowały się.
Jeszcze w piątek wieczorem mieliśmy w aucie komplet –
my w trójkę (ja, Jola i Ola) oraz Jola W. W sobotę ok. 7:30
zadzwonił Arek M. z wieścią, że jemu i Ani uciekł pociąg i
pytaniem, czy nie mamy miejsca w samochodzie. Nie mie-
liśmy. Nieco później zadzwoniła Jola W., że jest chora i
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