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Opowiem Wam historię styczniowego dramatu…
Ku przestrodze kursantom, Harnasiom i Światu !

MASAKRA BESKIDZKA
czyli trójaktówka o tym, jak się pozamiatać z piątku na sobotę bez grama absyntu…

Dramat jak to dramat. Powinien mieć trzy akty. Narrator jak to narrator. Pisze co wie…

Akt I: Pocieszne koło zainteresowań

Wprowadzenie teoretyczne:
Był styczeń roku pańskiego AD 2009. Harnasie starsze i młodsze, ku utrapieniu wyjątkowego

rocznika kursowego 2008/2009, od jakichś trzech miesięcy zajmowały się głównie straszeniem kur-
santów czymś, co nosiło magiczną nazwę: „przejście kondycyjne”… Wszyscy wiedzieli, że będzie to
rzecz przełomowa. Nie wszyscy wiedzieli, jak wszystko się skończy. Wszyscy czuli podekscytowa-
nie. Nie wszyscy mieli ciepłe kalesony. Wszyscy przytyli podczas Świąt Bożego Narodzenia. Nie
wszyscy przewidzieli tego skutki…

Z pamiętnika narratora:
Narrator podszedł do sprawy na poważnie. Skoro czekać go miało najgorsze, przygotował się jak

umiał. Mama zrobiła kanapki z kotletami z prawdziwego indyka. Jako, że w jego grupie znalazły się
niewiasty, postanowił ubrać na siebie choć jedną, piękną i nowiutką rzecz, by nie wypaść zbyt blado.
Padło na buty, w które celowo zaopatrzył się na 12 godzin przed planowanym wyjazdem. Były nowe,

lśniące, czyste i … nieprzemakalne. Po przednim zakupie szybko wrócił do
domu, w okolicy wzniesienia we wsi Kornowac niechcący kasując po drodze
sarnę. Po pierwszym szoku i powrocie na miejsce zbrodni okazało się, że w prze-
ciwieństwie do zderzaka auta narratora, sarna się nie połamała i pobiegła w las.
Zaparzył herbatę z imbirem i cytryną. Jak zwykle spóźniony nie był w stanie
dotrzeć do Pszczyny na pociąg, w związku z czym pędząc przez ojczyznę Joźina
z Bażyn dotarł do Bielska Białej przez Cieszyn. Jak zwykle na trasie Cieszyn -
Bielsko nie potrafił wskazać ani Błotnego, ani Klimczoka, ani tym bardziej Wiel-
kiej Rycerzowej. W BB spotkał się z pozostałymi utrapieńcami. Jako, że do odja-
zdu autobusu do Szczyrku pozostała cała godzina, postanowili przeczekać w po-
bliskim barze, którego prawidłową nazwę „widmo PRL'u”, ktoś zmienił na bliżej
nieokreśloną i mało w tej sztuce ważną…

Fatalna przepowiednia:
Na herbatce omówiliśmy plany. W zasadzie wszyscy bez wyjątku obstawiali,

że z ukochanym oddziałem o kryptonimie „Jeleśnia” spotkamy się w Węgierskiej
Górce. Nawet nie o kwestie topograficzno - terenowe chodziło, ale o nasz wro-
dzony zmysł detektywistyczny. Jako, że za całą operacją stał Maciej, który jak
wiadomo prędzej rozłożyłby wielki ocieplany namiot u stóp Babiej Góry, niż
skazał biednych kursantów na wyskoczenie z 20 złotych na nocleg u kapitali-
stów (np. w schronisku), i który dodatkowo przepowiedział temperaturę powie-
trza w pomieszczeniu i zapowiedział kominek… wszystko było niemalże jasne.
Do lokalu zawitał jednak człek, którego roboczo nazwiemy Ambroży…

Ambroży był kloszardem, którego regularny cykl życiowy w sezonie zimo-
wym opierał się na: a) zorganizowaniu pieniędzy na alkohol, b) spożyciu tego
alkoholu celem upojenia, które pozwala mu na zaśnięcie na ławce dworca PKP
i c) w wyniku upojenia i konfrontacji z policją – na przewiezienie do izby wy-
trzeźwień, gdzie czeka ciepła pościel i łaźnia. Ambroży miał około 50 lat i był
pozytywnie nastawiony do turystów. Opowiedział nam w skrócie, jakie areszty
zwiedził w ostatnich 20 latach, jaką bieliznę kobiecą preferuje oraz pochwalił
urodę naszych białogłów. Kiedy przyszła kolej na naszą opowieść („będziemy
przez całą noc chodzić po śniegu, aż do jutrzejszego popołudnia…”)… Ambro-
ży wytrzeszczył oczy, z jego ust zniknął uśmiech, lewa ręka zaczęła mimowol-
nie kreślić charakterystyczne koło nad okolicą czoła i odrzekł ze śmiertelną po-
wagą: cytuję: „Wy macie jakieś pojebane kółko zainteresowań”…

Do dziś nie wiemy, czy Ambroży nie był wędrownym filozofem albo psy-
chologiem typu „street worker” wytypowanym do zawracania ze szlaku szaleń-
ców…

Akt II (lekko skrócony): Akcja

W autokarze do Szczyrku spędziliśmy jakieś pół godzinki. W ostatniej fazie
szczelnie pozapinaliśmy polary i kurtki. Na nogach pojawiły się ochraniacze.
Usta zostały wysmarowane specjalistycznymi kremami („na zmarszczki”). Kie-
dy stanęliśmy w pełnym rynsztunku i gotowości psychologicznej na szczyrkow-
skim PKS'ie padła pierwsza komenda naszego przewodnika, niejakiego krucz-
ka. Brzmiała krótko i treściwie:… „tu jest niezła knajpka. Idziemy na kola-
cję…”. Niektórych z nas rozkaz ten wprawił w osłupienie, porównywalne z ha-
lucynacjami, jakich doświadczają himalaiści w terenie powyżej 7000 m.n.p.m.
Nie wiedzieliśmy jeszcze, że był to tylko ruch obliczony na odwrócenie uwagi
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TO BÊDZIE

przyszłych ofiar harnasiowego terroru…
Po kolacji, kolejnym ubraniu i przybraniu pozycji bojowych, przeszliśmy na drugą stronę ulicy,

gdzie… też znajdowała się niezła knajpka. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy przypadkiem nasza kon-
dycja nie będzie mierzona umiejętnością sporządzania kolacyjnych zapasów we własnym ciele (me-
toda „na wielbłąda”). Zaproponowaliśmy więc nieśmiało, że możemy przez całą noc na przemian
ubierać się, zapinać, smarować sztyftami i z kijkami w rękach przechodzić do kolejnych knajp w
Szczyrku… Tym razem decyzja szefa była jednak inna: idziemy na Biernatki. Po zwiedzeniu Sanktu-
arium na Górce i wysłuchaniu skróconej historii ściągniętych tu w XIV w. ojców Paulinów, oraz
zbiorczego wykładu nt. miejscowości Szczyrk… ruszyliśmy w noc ciemną, aczkolwiek księżycową,
w leśna gęstwinę. Po dwóch godzinach, przed Biernatkami, krótka przerwa na herbatkę. Cenna uwa-
ga: w przejściu grupowym, warto otwierać i spożywać zawartość termosów po kolei, nie indywidual-
nie po łyczku, gdyż prawo Jaśka mówi wyraźnie: „Termos pełny ciepło trzyma dość długo. Termos
pełny do połowy, ciepło trzyma dość krótko”. Nic dodać, nic ująć… Po przerwie przewodnik Jasiek
oddał palmę lidera przewodnikowi Dawidowi, któremu przypadło w udziale wydeptywanie ścieżki
przez polany, śladami zwierzyny płowej, z naciskiem na sarny i zające. No, ale drogę ku ruinom
schroniska na Magurce, udało się przejść metodą starożytnego wodza Hannibala („Albo znajdziemy
drogę, albo ją wytyczymy”). Tyle, że bez pomocy słoni…

Po ruinach schroniska na zboczach Magurki (to tam przed ponad stu laty mieli … basen!), przy-
szedł czas na przejście do prawdziwego schroniska pod Klimczokiem. Czyli pod Magurką. Tylko z
drugiej strony. Pod schroniskiem byliśmy około 3 w nocy. Około 20 minutową przerwę przed za-
mkniętym schroniskiem spożytkowaliśmy głównie na podziwianie jego cennej architektury z ze-
wnątrz, ciepłą herbatkę, czynności fizjologiczne i jedzonko.

O 3:20 ruszyliśmy w kierunku Karkoszczonki, szlakiem znanym nam z wyjazdu Świstakowo -
Marysinego. Co prawda teraz nie było Marysi, więc nie było przed kim prężyć muskułów, ale jednak
dreptać po kolana, a czasem po uda w śniegu trza było…

Zgodnie z przewidywaniami, w schronisku na Karkoszczonce też nie odpoczywaliśmy, ze wzglę-
du na to, że oglądanie na żywo gotujących się właścicieli schronisk, budzonych o 4:20 w nocy, celem
poinformowania ich, że ani u nich nie śpimy, ani nie jemy… przewidziane jest podobno na inny
termin kursowy. Ten etap prowadziła Agata.

Kolejny etap (cyt.: „do kulminacyjnego wzniesienia Starego Gronia”) prowadził Krzychu.
I powiedzmy sobie szczerze: to właśnie między trawersem Beskidka, podejściem na Hyrcę, wta-

czaniem się na Kotarz i kulaniem do Grabowej… większość z nas zaczęła na poważnie medytować
nad teorią Ambrożego. Ktoś mówił o kryzysie, komuś chciało się spać, wszyscy pili herbatę i redbule
(zastanawiając się dlaczego w sobotni poranek nie kończą właśnie 8 piwa w ulubionym pubie z ko-
minkiem lub nie grzeją się u boku swoich ukochanych)… Ktoś zaczął myśleć o rozpalaniu ogniska w
napotkanej bacówce. Ale bacówki nie było...

Na Grabowej mieliśmy do wyboru: szukać schronienia o 7 rano w chacie pod Grabową, lub
szukać go na Salmopolu. Wybór padł na Salmopol, ze względu na to, iż znalezienie ciepłego posiłku
i suchego kąta w miejscu, gdzie stoją 3 bary, dawało większe szanse powodzenia, niż szukanie ich w
miejscu, gdzie podobno coś stoi, ale nie wiadomo czy jest o tej porze czynne. I czy w ogóle jest…

Na Salmopolu oczywiście bary były zamknięte. Ale ludnośc była tak zdesperowana (narrator w
tym czasie odpadł pod drzwiami chaty pod Białym Krzyżem), że znalazła i nakłoniła do otwarcia
swego przybytku górali z baru pod wyciągiem. Bar był nieogrzewany i specjalizował się w kuchni
typowo salmopolskiej (mikrofala i czajnik elektryczny). No, ale 1,5 godziny spędzone w nim po dobie
bez spania i 10 godzinach zimowej wędrówki, pozwoliło nam nieco odpocząć, odparować zewnętrz-
ne warstwy potu i na 5 minut zamknąć oczy.

Około 10:00 ruszyliśmy już w kierunku Węgierskiej Górki. Najpierw trawersem – drogą dla
drwali i miłośników skuterów śnieżnych – przez stoki Malinowskiego Szczytu, i dalej hen na Zielony
Kopiec. Tu jednak trafiliśmy na szlak nieprzetarty, zasypany śniegiem na tyle, że pomimo usilnych
prób narratora, grzęźnięcia po pachy i zaklęć wszelakich, musieliśmy się wycofać na szlak żółty scho-
dzący do Ostrego. On też był nieprzetarty i musieliśmy sporo się nabrodzić w śniegu, ale jednak…

Ania Woliñska, blacha nr 349
Wycieczki z Harnasiami rozpoczęłam dość wcześnie od imprez typu Dzień Dziecka i Mikołajki.
 Pamiętam Mikołajki, na których miałam nie dostać prezentu ze względu na Sosnowiec w aktach!

(a tak naprawdę to urodziłam się w samym sercu Śląska, czyli w Zabrzu!).
Mimo wszystko nie byłam typowym dzieckiem z Matki i Ojca Harnasia i trochę panoramek

umknęło zanim uaktywniły się moje geny pomagające trafnie odróżnić niektóre pagórki :)
Moje przeklęte góry, to bez wątpienia Bukovske Vrchy, gdzie na obozie kursowym złamałam

nogę, co skutecznie na kilka miesięcy za-
mroziło większość wędrówek powyżej do-
lin, ale kurs skończyłam. Już taka jestem
uparta. W górach nienawidzę, gdy marzną
mi palce u stóp. No i jestem śpiochem. Za-
zwyczaj na wyjazdach udaję, że nie słyszę
budzika, albo innych nadgorliwych drę-
czycieli i prawie nigdy nie zdążam na ro-
bienie śniadania, ale szczęśliwie udaje mi
się zdążyć na jedzenie.

Studiuję w swoim wymarzonym Kra-
kowie poszerzając ostatnio repertuar map
o te, obejmujące tereny na wchód od T.U,
do których mi teraz bliżej.

BLACHOWANI 2008 cz. 3

TO BY£O
4 13.01– na zebraniu odbyła się pierwsza z
planowanej serii dyskusji na temat nowego sta-
tutu. Omówiono kwestię przyjmowania nowych
członków do Koła.
4 15.01 – M&M czyli WSPINaczka na Major-
ce i w Maroku – slajdowisko z cyklu „Szlakiem i
bezdrożem” – Maciej Tarnawski.
4 20.01 – spotkanie z Rektorem Politechniki
Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem i inny-
mi Harnasiami profesorami. Rektor przedstawił
historię swojej drogi od Harnasia do Rektora,
Grażka przedstawiła w skrócie bieżącą działal-
ność Koła, potem nastąpiły luźne opowieści z
odległej i bliższej historii.
4 21.01 – na świat przyszła Róża czyli córka
Adama „Owcy” Nowaka. Waga 3,570 kg, dłu-
gość 58 cm.
4 27.01 – Melduję, że wczoraj (26.01) o
12:30 przyszły na świat moje dwie córeczki.
Ważą 2,7 i 2,9 kg i czują się całkiem dobrze.

Michał Spek - „Dźwiedź”
4 27.01 „Dziki Zachód i Góry Skaliste – przy-
goda w Wyoming” – prelekcja Marty Bydłoń.

około godziny 15:00 znaleźliśmy się w miejsco-
wości Ostre, gdzie przyjechały po nas niezawod-
ne i utęsknione wozy z Maciejem i mężem Helci
w roli szoferów. I kto wie, czy dla niejednego nie
był to najwspanialszy moment przejścia kondy-
cyjnego…

Akt III: Obiad, spanie i chrapanie

Wizyta w rezydencji Macieja, gdzie spotkali-
śmy się z oddziałem „Jeleśnia” była prawdziwie
magiczna. Mało tego – była tragikomiczna! Nar-
rator by się w każdym razie na takich gości obra-
ził. Przyszli brudni, zmęczeni i śmierdzący.
Przedpokój zawalili śmierdzącymi trepami. Zje-
dli co tylko było do zjedzenia i jeszcze trzeba
było po nich zmywać. Od progu, bez kwiatów i
czekoladek pchali się do łazienki. Zamiast tań-
czyć, opowiadać dowcipy i chwalić urodę Pani
Domu, rozłożyli karimaty i około godziny 17:00
(zamiast wypić tradycyjną „five o' clock” jak
przystało na gentlemanów), odwróciwszy się do
Macieja i Helci tyłami… poszli spać. Rano wsta-
li, zjedli resztki, popili winem, wykończyli cia-
steczka i udali się do pobliskich bunkrów…

Zreferował: Dawid Wacławczyk
PS: Tak naprawdę, to wyjazd dał każdemu

sporo informacji o samym sobie. Uświadomił,
czym są warunki zimowe i wielogodzinne zmę-
czenie. Pomógł poznać możliwości swojego
organizmu i psychiki. Pokazał jak ważna jest
motywacja i siła grupy. Pokazał gdzie są granice
siły i udowodnił, że możne je przesuwać...

Ale takie natchnione wnioski i obserwacje
każdy chyba zapamięta samodzielnie, więc nie
warto pisać o nich za dużo…

k 28.02 BLACHOWANIE w schronisku na
Szyndzielni.
k 14-15.03 Karpaty Wschodnie – prelekcja
Tomka Dębca i Darka Dyląga (autora przewo-
dników m.in. po Gorganach) – Lachowice Ada-
my.
k 21-22.03 XXIII Rajd na Powitanie Wiosny.
k 25-2604. Rajd Pol - UŚ.
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W pobliżu jaskini Manita pecina

ŒLADAMI WINNETOU W …
CHORWACJI

Piotr Piwczyk
Niemal do końca zastanawialiśmy się dokąd

pojechać na wakacje. W końcu postanowiliśmy
zrealizować stare plany dotyczące gór Chorwa-
cji.

Pierwszego dnia przemieściliśmy się z  Po-
znania do Oščadnicy na Słowacji. Po drodze za-
trzymaliśmy się w Uniejowie koło Łodzi, gdzie
od tego roku (2008) czynny jest basen termalno
-solankowy. Po noclegu „U Vinca” w
Oščadnicy ruszyliśmy autostradą słowacką w
kierunku Bratysławy, a później węgierską za 8
Euro. Zjechaliśmy z autostrady i dalej mknęli-
śmy w kierunku miejscowości Veszprem i Bala-
tonu. Podziwialiśmy malownicze ruiny zamku
Csesznek. Na dwie noce zatrzymaliśmy się nad
Balatonem. Cicha miejscowość Balatonszemes,
leżąca nad południowym brzegiem Balatonu,
wyróżniała się śliczną aleją pełną platanów,
mnóstwem wielkich arbuzów na straganach,
płytkim i ciepłym Balatonem.

Autostrada od Balatonu do granicy z Chor-
wacją jeszcze nie jest ukończona, za to w Chor-
wacji jedzie się znakomicie – przynajmniej tam,
gdzie istnieje autostrada. Należy przyznać, że
Chorwaci szybko budują dobre drogi. Niestety,
trzeba za nie słono płacić, niekiedy nawet za od-
cinki autostrad, które dopiero są w …. budowie.

Zatrzymaliśmy się w uzdrowisku Varażdin-
skie Toplice, następnie minęliśmy Zagrzeb i za
Karlovacem pomknęliśmy na południe. Tempe-
ratura powietrza rosła. Widzieliśmy śliczną, wa-
pienną górę Klek koło Ogulina, później zobaczy-
liśmy góry Velebit – cel naszej wyprawy. Przeje-
chaliśmy przez kilkukilometrowy tunel i … uj-
rzeliśmy morze. Zjechaliśmy z autostrady i po
kilkunastu kilometrach dotarliśmy do miejsco-
wości Starigrad – Paklenica. Rozbiliśmy namiot
na w miarę tanim kampingu koło pensjonatu
Popo. Ceny na dużym, oficjalnym kampingu
były znacznie wyższe, wręcz niesympatyczne.

Starigrad – Paklenica leży nad morzem, lecz
drugi brzeg jest doskonale widoczny, za to woda
jest słona, zaś brzeg kamienisty. W odległości
500 metrów od morza wznoszą się strome góry,

dające początek najwyższym partiom Velebitu. Przez wąwóz Wielka Paklenica prowadzi droga na
najwyższy szczyt – Vaganski Vrh (1757 m.).

Wstęp do Parku Narodowego Paklenica jest odpłatny, trzeba zapłacić 40 kun (20 zł.). Warto
wykupić bilet na trzy dowolne dni – cena wynosi 80 kun. Wybrałem się z córką do wąwozu Wielka
Paklenica. To tam m. in. kręcili sceny do popularnego – w czasach naszego dzieciństwa – filmu o
Winnetou. Woda w potoku pojawiła się dopiero w górnej części wąwozu. Wielka Paklenica robi
największe wrażenie w pierwszej części, pełno tam wspinaczy z wielu krajów. Pięknie prezentuje się
ściana szczytu Anica Kuk (około 700 m. n.p.m.). Później dolina rozszerza się, idzie się główne lasem
liściastym, wzdłuż potoku. Stopniowo pokazują się najwyższe partie Velebitu. Po dwóch godzinach
spokojnego marszu doszliśmy do schroniska Planinarski Dom (około 600 m. n. p. m.), które ładnie
prezentuje się z zewnątrz. W środku, poza noclegami, nie miało nic do zaoferowania. Potwierdziły się
informacje z przewodnika Pascala – w głównej sali znalazłem słoik z żmiją, zakonserwowaną w
formalinie.

Wczesnym rankiem wsiadłem do samochodu i podjechałem na parking położony właściwie w
wąwozie Paklenica (niecałe trzy kilometry od kampingu). W ciągu godziny dotarłem do wspomnia-
nego już Planinarskiego Domu i ruszyłem w kierunku Vaganskiego Vrhu. Miejscowi radzili, abym
poszedł nieco dłuższą drogą przez przełęcz Buljma. Mówili, że tylko tam można natknąć  się na
wodę. Trasa jest dobrze oznakowana, jednak na początku trzeba uważać, aby wejść na właściwą
ścieżkę. Pomogła mi stara kobieta, stojąca przed swym rozpadającym się domem. Wokół kręciły się
wypasione koty, które wyglądały jak małe tygrysy i lwy.

Piękna ścieżka prowadzi przez las liściasty, głównie bukowy, wyżej pojawiły się sosny. Między
drzewami prezentowały się coraz to rozleglejsze widoki. Było dziko, sucho, nie spotkałem jakichkol-
wiek turystów, zobaczyłem tylko sarnę. Po dwóch godzinach od wyjścia ze schroniska wszedłem na
szeroką platformę skalną, położoną powyżej granicy lasu. Kilkaset metrów poniżej znajdowała się
dolina, zakończona Wielką Paklenicą. W oddali widać było morze. Cisza, skały i oryginalny widok
wprawiły mnie w doskonały nastrój.

Dalsza droga prowadziła przez szerokie siodło, czyli przełęcz Buljma. Wbrew przypuszczeniom
nie wszedłem w teren skalny lub połoninę, lecz maszerowałem przez około 40 minut przez krasowy
płaskowyż. Na końcu znajduje się studnia, obok było wiadro. W pobliżu stoi niewielki schron. Uzu-
pełniłem zapas wody i znowu szedłem pod górę, w stronę głównego grzbietu. Szlak prowadzi trawer-
sem przez poszczególne wierzchołki. Trawiasto – kamienne góry mają strome stoki, poniżej zalegają
piargi, lecz wody na dole ani śladu. Jedyne jezioro, które zobaczyłem w oddali, nazywa się Babino
Polje. Jest ono maleńkie, woda ma czerwony kolor. Po godzinie marszu od studni wszedłem na Va-
ganski Vrh (1757 m.).

Najwyższy szczyt Velebitu nie jest wybitnym wierzchołkiem, lecz widok stamtąd jest bardzo
rozległy. Wśród wielu szczytów wyróżnia się drugi wierzchołek tych gór Sweto Brdo (1753 m.). Na
wschodzie widać pasmo Pljesevica, leżące na granicy z Bośnią, zaś na zachodzie morze z wieloma
wyspami. Zauważyłem także autostradę, która przecina równinę pomiędzy Velebitem i Pljesevicą.

Dopiero w drodze powrotnej spotkałem żywe stworzenia. Najpierw, gdy trawersowałem stok
zobaczyłem, że po piargach, jakieś dwieście metrów poniżej, zsuwa się niedźwiedź. Już w lesie spo-
tkałem ludzi idących pod górę: mężczyznę, później parę mieszaną. Podczas zejścia uświadomiłem
sobie, że u góry było znacznie zimniej niż na dole, gdzie panował duży skwar.

Jeszcze raz, całą rodziną, weszliśmy do Wielkiej Paklenicy. Tym razem poszliśmy do Jaskini
Manita pecina. Prowadzi do niej malownicza droga. Przed samą jaskinią znajduje się ambona skalna
z barierką. Widok na dolinę, a także najwyższe partie Velebitu jest bardzo piękny i pouczający. Jaski-
nia, do której można wejść za dodatkową opłatą, jest niesamowita, mimo, że trasa zwiedzania jest
krótka. Potężne formy jaskiniowe, jeziorka, znajdują się w ogromnych, bardzo wysokich komorach
jaskiniowych.

Po tygodniu pobytu u stóp Velebitu pojechaliśmy po-
przez tunel na północ. Zatrzymaliśmy się na kampingu w
miejscowości Grabovac, w odległości siedmiu kilometrów
od Plitvickich Jezior. Kamping, położony bliżej wspomnia-
nych jezior, cechował się cenami dla … szejków arabskich.
Mimo, że przejechaliśmy tylko 140 kilometrów od Pakleni-
cy, to jednak tutaj było znacznie chłodniej, momentami
wręcz zimno!!

Nie będę opowiadać o wspaniałościach Plitwickich Je-
zior, których krajobrazy także pojawiły się w filmie o Win-
netou. Wspomnę o tłumach turystów, zwłaszcza w pierw-
szej części dnia i cenie wstępu do parku: 110 kun za doro-
słego osobnika, 55 za dziecko i 70 za parking.

Przed kampingiem w Grabovacu znajduje się przysta-
nek autobusowy. Wsiedliśmy do kursowego autobusu i po-
jechaliśmy około 30 kilometrów do miasta Bihacz, leżące-
go już w Bośni. Po drodze wspaniale prezentowały się lesi-
ste i strome góry Pljesevica (około 1650 m.). Miejscowi
twierdzili, że wędrówki po tych górach  są niemożliwe, ze
względu na miny i bliskość granicy pomiędzy Chorwacją i
Bośnią.

W Bośni, od samej granicy, widzieliśmy wyłącznie me-
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czety, często były to nowe meczety. Mieszkańcy Bihacza są miłymi ludźmi, byli nami żywo zaintere-
sowani. Tamtejsza waluta to marki bośniackie, ceny są znacznie niższe niż w Chorwacji. Przez mia-
sto płynie piękna rzeka Una. Jest dosyć szeroka, głęboka (około 8 m.) i niezwykle czysta. Z mostu
widać było każdą roślinę, ryby i dno.

Po spędzeniu trzech nocy na kampingu w Grabovacu ruszyliśmy na północ w Góry Risnjak.
Moja żona może zaświadczyć – od wielu lat, nawet przez sen, marzyłem by zobaczyć te Rysie góry.
W celu skrócenia sobie drogi o około 100 kilometrów pojechaliśmy mało uczęszczaną drogą z Slunja
w kierunku autostrady koło Ogulina. Okolice były piękne, jednak widok przygnębiający. Widzieliśmy
wiele zniszczonych podczas wojny domów, do tej pory nie odbudowanych.

Dalej już autostradą pojechaliśmy do Delnic i jeszcze 14 kilometrów dość krętą drogą do cichej
miejscowości Crni Lug w Gorskim Kotarze. Najwyższą częścią tego pasma jest góra Veliki Risnjak
(1523 m.), wokół której ustanowiono kolejny w Chorwacji Park Narodowy. Niestety, w Crnim Lugu,
nie ma kampingu. Miejscowi oferowali nocleg za … 100 Euro dla czteroosobowej rodziny. W końcu
udało się nam znaleźć apartament Ema, gdzie ceny były do przyjęcia. W Crnym Lugu znajduje się
wiele domów krytych gontem. Gospodarz opowiadał o niedźwiedziu, który ponoć nocą grasuje po
wsi. Z naszego balkonu zobaczyliśmy tylko dorodnego lisa.

Podczas pięciu dni naszego pobytu przez większość czasu lał ulewny deszcz. Gdy wreszcie za-
świeciło słońce ruszyliśmy w góry. Za budynkiem Parku Narodowego znajduje się drogowskaz, który
kieruje w prawo na Risnjak. Ciekawy szlak prowadzi przez gęste lasy, teren pełen skałek jest zupełnie
pozbawiony wody. Po trzech godzinach dotarliśmy do – leżącego już ponad granicą lasu, na wysoko-
ści 1418 m  – schroniska Dom na Risnjaku. Nad nim górują skały Wielkiego Risnjaka (1523 m.). Na
szczyt dotarliśmy w pół godziny, idąc wśród kosówki i skał. Tego dnia mogliśmy cieszyć się wspania-
łymi widokami. Na północy widać było słowenski  Sneznik, jeszcze dalej Alpy Sawińskie. Na połu-
dniu piętrzyły się Góry Mała i Wielka Kapela, a także północne krańce Velebitu. Na zachodzie dosko-
nale widać Rijekę, Adriatyk, wiele wysp i słynny most łączący wyspę Krk z lądem.

Wapienna góra Risnjak zasługuje na baczniejszą uwagę turystów z Polski. Wracaliśmy innym,
bardziej uczęszczanym szlakiem poprzez Mały Risnjak i po niespełna trzech godzinach wróciliśmy
do Crnego Lugu. Wstęp do Parku Narodowego jest odpłatny: 30 kun za jedną osobę na dwa dni.

W drodze powrotnej do Polski za-
trzymaliśmy się na kampingu w sło-
weńskiej Lendawie, gdzie kąpaliśmy
się w ciepłych basenach. Później w
ulewnym deszczu przejechaliśmy
przez zachodnie Węgry, Austrię, noco-
waliśmy w tanich domkach w pobliżu
Maninskiej Tiesnawy na Słowacji. Na-
stępnego dnia najpierw bez deszczu
zwiedziliśmy wspomniany wąwóz, a
później znowu w deszczu dotarliśmy
do moich rodziców w Rybniku. TO
JUŻ KONIEC  PRZYGÓD mojej ro-
dziny w krainie Winnetou.

Piotr Piwczyk (Alojz)
Od Redakcji: Zbierając materiały do MM Redakcja z pewnym opóźnieniem zauważyła, że jest

w posiadaniu dwóch tekstów o Velebicie – jako pierwszy napłynął tekst Alojza, który powyżej publi-
kuję. W szufladzie czeka jeszcze tekst Wojtka Spały o podobnym rejonie, choć przecież, jak to bywa,
każdy inaczej widzi te same rzeczy, ma inne podejście, inne wrażenia i przeżycia. I dlatego zdecydo-
wałem, że oba te teksty znajdą się w kolejnych numerach MM.

TO BY£O
4 3.02 zebranie po części oficjalnej przeniesio-
ne zostało do rosyjsko-ukraińskiej restauracji
Varvara, gdzie kontynuowano obrady.
4 10.02 Rezerwat na Lipowskiej – prelekcja
Marcina Derejczyka.
4 01 - 08.02 odbył się zimowy obóz kursowy
w Gorcach prowadzony przez półprzewodnika
Pawła Rumiana.
4 14.02 KICHa - Adam Asnyk w poezji i pio-
sence.
4 17.02  Wykład - szkolenie meteorologiczne
Prowadził Przemek Paśnik.
4 21.02  – 25 Lat na Adamach – Radek Truś –
wspominki jak to dawniej w chatce bywało, tro-
chę historii na slajdach, śpiewanki starych, do-
brych przebojów piosenki turystycznej.
4 24.02 Przemiany antropogeograficzne jako
następstwo budowy zbiornika w Świnnej Porę-
bie – wykład Pawła Rumiana.

TO BÊDZIE

W pobliżu szczytu Risjnaka

RAJD INTEGRACYJNY
21-22.02 odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny organizowany dla organizacji  studenckich

działających przy Politechnice Śląskiej przygotowany przez SKPG  oraz IAESTE – organizację zaj-
mującą się zagranicznymi praktykami zawodowymi. Uczestników było 28, m.in. z IAESTE, BESTu,
Watry. Wyszliśmy z Wilkowic i przez Magurkę dotarliśmy na Rogacz. Szkoliliśmy się w zakresie
turystyki zimowej oraz komunikacji interpersonalnej. Na integrację też się znalazł czas. W niedzielę
zeszliśmy do Bielska przez Łysą Górę, odwiedzając „Hospode u Svejka” i wróciliśmy do Gliwic.

Staszek Wierzchowski

KARNAWA£
KARPACKI

W  sobotę 7.02 spora
grupa Harnasi bawiła się na
Karpackim Karnawale w
Bielsku-Białej Lipniku. Mo-
tywem przewodnim tego-
rocznej imprezy było zbój-
nictwo. Imprezę zorganizo-
wało Stowarzyszenie
„Olszówka” wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Sałasz” i
Teatrem CST.  (fot. Jola W.)

k 28.02 BLACHOWANIE w schronisku na
Szyndzielni.
k 7.03  GÓRY W KULTURZE – impreza
dla kursantów i sympatyków sztuki opiewającej
góry – muzyka, malarstwo, poezja, proza, rzeź-
ba – prezentacje i wykłady,  część praktyczna.
k 7-8.03 RPS oraz Kwadratlon – impreza stu-
denckich kół przewodnickich organizowana
przez SKPB Warszawa w chatce Teodorówka
k. Dukli.
k 14-15.03 Karpaty Wschodnie –  gawędy,
prelekcje, pokazy slajdów - m.in. Darek Dyląg,
Tomek Dębiec, Basia Zygmańska – Lachowice
Adamy.
k 21-22.03 XXIII Rajd na Powitanie Wiosny
– meta na Kudłaczach, w programie zwiedzanie
obserwatorium na Lubomirze.
k 28.03-01.04 Hela Suchodolska zaprasza na
wyjazd z dziećmi do Murzasichla.
k 25-26.04. Rajd Pol - UŚ.

PLAN „KICH” czyli Kultural-
nych Imprez Chatkowych

4 kwietnia
    ŻYDOWSKIE ŚWIĘTA – prelekcje, pokazy,
muzyka – z udziałem znakomitego znawcy te-
matu – Jacka Proszyka z Bielska-Białej.
18 kwietnia
    ANDALUZJA I FLAMENCO – muzyka,
krajobrazy, taniec – gość specjalny: Michał Cza-
chowski – mistrz gitary. Będzie też poczęstunek
andaluzyjski.
25 kwietnia
    POLUŚ - rajd studencki SKPG „Harnasie” i
SKPB Katowice – jak zawsze ciekawe konkursy
i zabawy na mecie.
8-10 maja
    WEEKREM – czyli WEEKEND REMON-
TOWY – kto chce może pomóc przy przebudo-
wie ganku, ściany wschodniej i innych pracach
– nocleg darmowy, a i żywienie pewnie jakieś
będzie! - prosimy o zgłoszenia przybycia.
30 maja
    URODZINY CHATKI – impreza muzyczna
z gościem – na razie tajemnica – koncert na ze-
wnątrz.
Zapisy na wszystkie imprezy u Radka Trusia.
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BLACHOWANIE
Szyndzielnia 28.02.2009

Kolejny, trzeci już kurs Ryszarda „Nowego”
Antonika zakończyli: Krzysztof Krawiec (blacha
344), Agnieszka „Cieszynka” Matusiak (345),
Krzysztof Cichy (346), Marcin Derejczyk (347),
Paweł Rumian (348), Ola Sobota(349). Sekreta-
rzem kursu był Sylwester „Krasnal” Mateja.

Co i jak: mimo, że pojechała Natalia pogoda
w sobotę zapowiada się ładnie (dla niewtajemni-
czonych – wraz z przyjazdem Natalii każda po-
goda potrafi się zepsuć). Nasza grupa, która ma
zająć się ogniskiem i drogą światełkową dla no-
woblachowanych, rusza z Wapienicy. W pocią-
gu, na szlaku i w okolicach schroniska spotyka-
my kolejnych Harnasi z przyległościami. Śniegu
bardzo dużo, ale jest dość ciepło. W schronisku
na Szyndzielni krzątają się blachowani, recepcję
prowadzi tegoroczny kurs Macieja (sam Maciej
przychodzi w bardzo gustownym sweterku z
Myszką Miki).

Ognisko przygotowują chłopcy niedaleko
nartostrady. Na drodze światełkowej, zgodnie z
nową tradycją, zamiast zniczy – podgrzewacze.
Nowoblachowani nie mają łatwo – śniegu w
niektórych miejscach jest dosłownie po szyję, w
dodatku ciężki i mokry, więc najlepiej poruszać
się na czterech kończynach. Ognisko rozpoczy-
na się tylko z 40-minutowym poślizgiem. Robi
się mroźnie, niebo gwieździste. Nowi przewo-
dnicy dochodzą nierzadko mokrzy i zaśnieżeni,
ale bez problemów. Przebieg ceremonii trady-
cyjny, włącznie z zamykającą mową Kajetana.
Nowością są pochodnie od blachowanych, które
miały służyć do oświetlenia ogniska i drogi po-
wrotnej, a posłużyły do licznych gier i zabaw.
Ok. 23 ruszamy z powrotem do schroniska.

Na miejscu oczywiście program artystyczny
i wkupienie się do Koła za pomocą tortów. W
tym roku najokazalszy okazał się tort od Rady,
który z powodu ciężaru (5 kg!) prawie złamał się
podczas wnoszenia do schroniska. Program tym
razem w formie sześcioodcinkowego serialu, w
którym jakakolwiek zbieżność z postaciami au-
tentycznymi była oczywiście przypadkowa i nie-
zamierzona. I tylko ci najbardziej dociekliwi mo-
gli dopatrzeć się związków z działalnością Koła
– na przykład w odcinku „Wtorkowe obiady u

RAJD NA POWITANIE WIOSNY
z gwiazdami w temacie - 21-22.03.2009

23-ci RnPW już za nami i to w dodatku zakończony dużym sukcesem.
Choć pogoda na Śląsku nie zachęcała nawet do wystawienia nosa na dwór, na Rajd wybrało się

aż 38 osób. Ku zaskoczeniu wszystkich uczestników i przewodników pogoda w Beskidzie Makow-
skim okazała się w ten weekend przepiękna. Śniegu maksymalnie po kolana, mroźno, ale niebo przej-
rzyste, obsypane miliardami gwiazd.

Pomysłodawczyni tematu tegorocznego RnPW jak i główna organizatorka – Asia Śliwa zaplano-
wała trzy trasy, z czego poszły dwie, w tym trasa nocna, która cieszyła się dużym powodzeniem.
Poprowadzili ją Natalia „Bobcia” i Prezes Staszek, a uczestniczyło 16 osób (w tym ja i Ania „Ma-
kak”). Po zwiedzeniu Myślenic i zjedzeniu ogromnych ilości pizzy wyszliśmy na szlak o godz. 24:00
i za czerwonymi znakami podążaliśmy przez Uklejną w kierunku Kudłaczy. Jeszcze przed świtem
zrobiliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. O świcie ruszyliśmy dalej i już o 6:20 byliśmy na Kudła-
czach. Mimo nietypowych do chodzenia po górach godzin uczestnicy byli bardzo zadowoleni i pełni
sił, co objawiało się bitwami na śnieżki i tarzaniem się w śniegu. Świadomi tego, że to nie koniec
atrakcji o siódmej nad ranem po-
szliśmy spać na 3-4 godzinki.
Około południa dotarła szefowa
gwiezdnego Rajdu – Asia wraz ze
swoją przyległością, dwie osoby
uciekły w kierunku Pcimia, a re-
szta wspólnie zjadła zamówiony w
schronisku bigos, by z nowymi si-
łami ruszyć przez Łysinę na Lubo-
mir. W obserwatorium, czekała
już grupa Anki W., która w liczbie
15 osób (z Bystrym włącznie) ru-
szyła rankiem z Lubnia. Po obser-
watorium oprowadził nas praw-
dziwy pan astronom, co wśród nie-
których Harnasic wywołało wiele
emocji. Astronom przygotował
prezentację o życiu gwiazd, a na-
stępnie zabrał nas do jednej z
kopuł, którą specjalnie dla nas otwarł i pokręcił! Pokazał pierwsze widoczne już na niebie gwiazdy. Z
zadartymi w górę głowami udaliśmy się z powrotem do schroniska na Kudłaczach, gdzie wraz z Asią
przeprowadziłyśmy gwiezdne zabawy. Był astronomiczny quiz, gwiazdkowe origami, taniec z gwia-
zdami oraz gwiezdne kalambury. Uczestnicy wygrali wiele map firmy Compass oraz przewodników

Stanisława”.
Po programie i zjedzeniu tor-

tów nastąpił ogólny rozgardiasz,
śpiewanie, gadanie i integracja.

W sumie obecnych było ok.
110 osób, w tym rekordowa ilość
58 Harnasi (wg roczników blacho-
wania): Kajetan Kowalski (1967),
Urszula Stojewska (1970), Jerzy
Pawlikowski (1972), Jacek Żurek
(1975), Marek Turlej (1977), Bar-
bara Zygmańska (1977), Jan Paw-
łowicz (1978), Stanisław Sikora
(1979), Jolanta Wolińska (1980),
Jacek Ginter (1980), Stanisław
Krawiec (1980), Marek Zygmań-
ski (1982), Maciej Siudut (1983), Ryszard Antonik (1984), Sławomir Nowicki (1986), Marek Fran-
ke (1986), Piotr Piwczyk (1987), Dariusz Telinga (1989), Jolanta Nowicka (1989), Radosław Truś
(1990), Andrzej Starosolski (1990), Jarosław Jeziorski (1992), Marek Świech (1992), Daniel Wa-
dowski (1993), Anna Pasek (1993), Magda Wróbel (1994), Grzegorz Mentel (1995), Łukasz Suma
(1997), Iza Włodarczyk (1998), Artur Olchawa (1998), Radosław Gębarowski (1999), Tomasz Dy-
gała (1999), Katarzyna Seweryn (2000), Grzegorz Cichy (2002), Justyna Kostempska (2003), Mi-
chał Łyp (2003), Maciej Antonik (2005), Magdalena Traczewska (2005), Magdalena Socha (2005),
Ewelina Łyp (2005), Jakub Wypchałowski (2005), Małgorzata Skorupska (2005), Natalia Woźny
(2005), Ryszard Buczek (2005),  Magdalena Torbus (2005),  Michał Zygmański (2005), Anna Ma-
taczyńska (2006),  Helena Suchodolska (2006),  Sebastian Korczyk (2006),  Michał Tomczak
(2006),  Łukasz Płaczek (2006),  Sylwester Mateja (2007),  Grażyna Tkocz (2007),  Grzegorz Pasie-
ka (2007),  Stanisław Wierzchowski (2007),  Ania Wolińska (2008),  Maria Holeksa (2008), Joanna
Śliwa (2008).

Gosia Skorupska

Krzysiek Krawiec, Krzysiek Cichy, Marcin Derejczyk, Paweł
Rumian, Ola Sobota,  Agnieszka „Cieszynka” Matusiak.

... c.d. str. 2

Gwiazdy przewodnictwa studenckiego: Ania M., Grażka T.,
Asia Ś., Natalia W.
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TO BY£O
4 28.02 Blachowanie na Szyndzielni.
4 14-15.03 Impreza poświęcona Karpatom
Wschodnim z udziałem Darka Dyląga i Tomka
Dębca w chatce w Lachowicach.
4 21-22.03 XXIII Gwiezdny Rajd na Powita-
nie Wiosny z metą na Kudłaczach.

TO BÊDZIE
k 3.03 zebranie: szkolenie medyczno-ratowni-
cze, które będzie prowadzone przez dwie sym-
patyczne ratowniczki medyczne: kursantkę Aga-
tę Wilk i byłą kursantkę Agnieszkę Kulas.
k 25-26.04. Rajd Pol - UŚ z zakończeniem w
chatce na Adamach.
k 22-24.05 Beskid Makowski.

PLAN „KICH” czyli Kultural-
nych Imprez Chatkowych

4 kwietnia
    ŻYDOWSKIE ŚWIĘTA – prelekcje, pokazy,
muzyka – z udziałem znakomitego znawcy te-
matu – Jacka Proszyka z Bielska-Białej.
18 kwietnia
    ANDALUZJA I FLAMENCO – muzyka,
krajobrazy, taniec – gość specjalny: Michał
Czachowski – mistrz gitary (http://flamen-
co.art.pl).  Będzie też poczęstunek andaluzyjski.
25 kwietnia
    POLUŚ - rajd studencki SKPG „Harnasie” i
SKPB Katowice – jak zawsze ciekawe konkursy
i zabawy na mecie.
8-10 maja
    WEEKREM – czyli WEEKEND REMON-
TOWY – kto chce może pomóc przy przebudo-
wie ganku, ściany wschodniej i innych pracach
– nocleg darmowy, a i żywienie pewnie jakieś
będzie! Prosimy o zgłoszenia przybycia.
30 maja
    URODZINY CHATKI – impreza muzyczna
z gościem – na razie tajemnica – koncert na ze-
wnątrz.
Zapisy na wszystkie imprezy u Radka Trusia –
radeck2@op.pl

firmy Pascal. Ci bardziej wyspani pośpiewali do
późnych godzin nocnych, a rano jedna grupa
udała się do Myślenic, a druga do Pcimia.

Koszt całego rajdu to 20zł dla członków
PTTK oraz 25zł dla pozostałych uczestników.
Taka niska cena była możliwa dzięki dofinanso-
waniu z PTTK jakie udało się nam zdobyć na ten
rajd.

Ponadto właścicielowi schroniska bardzo się
podobała forma Harnasiowego rajdu, w tym tak-
że nasze zabawy, że aż zaproponował specjalną
zniżkę dla członków naszego Koła w schronisku
na Kudłaczach jak również w schronisku na Lu-
boniu Wielkim. Dalsze ustalenia przeprowadził

sam Prezes, co zaowocowało zniżką wysokości 30% dla każdego członka SKPG „Harnasie”.
Już za miesiąc rajd Pol – UŚ w naszej Chatce! Serdecznie zapraszamy!

Grażka Tkocz

Koszarawy. Niestety, ja musiałam wrócić po ple-
cak, a szybko przypomniało mi się, że pod górę
nie biega się tak szybko, jak z górki. Gdy dotar-
łam do mojego plecaka, spojrzałam na zegarek.
Zostało 15 minut. Pobiegliśmy więc na przełęcz
Cichą, szczęśliwie nie zaliczając żadnego upad-
ku na śliskiej ścieżce, a stamtąd  jeszcze asfalto-
waliśmy, bezskutecznie próbując dodzwonić się
do Hermana.

Dotarliśmy na przystanek dosłownie w
ostatniej chwili, kiedy kierowca otwierał drzwi
busika. Herman już na nas czekał, a z góry wła-
śnie nadbiegał Marek. Tak szczęśliwe zakończe-
nie uczciliśmy ziemniaczkami i piwem, choć
najpierw trzeba było oderwać chłopców od dar-
mowego Internetu na żywieckim dworcu PKP.. I
znów skończył się wspaniały górski wypad, a
my rozpoczęliśmy odliczanie dni do następnego
weekendu.

Post scriptum: Podobno wiało z prędkością
150km/h.

Natalia „Bobek” Woźny

HALNY NA BABIEJ
Andrzejkowy weekend 28-30.11.2008 rozpoczęliśmy już w piątek. Ruszyłam pociągiem z Kato-

wic, dosiadając  się do części ekipy i zbierając kolejnych znajomych po drodze. W zawrotnym tempie
(ach, te 20km na godzinę) dotarliśmy do Suchej, gdzie połączyliśmy się z kolejnymi dojeżdżającymi
i wsiedliśmy w PKS do Zawoi. Nasz dream team składał się z: Magdy Sochy, Magdy „Trakolci”
Traczewskiej, Ryśka „Hermana” Buczka, Michała „Bażanta” Tomczaka, kursanta Michała „Hu-
chla” Huchli, Kasi, Agnieszki, Piotrka, Konrada, Marka i mnie.  Po drodze ustaliliśmy trasę: przez
Mosorny Groń, Cyl Hali Śmietanowej i Krowiarki na Babią, a potem na Małą Babią, Mędralową,
może Jałowiec, aż do Zawoi Wełczy… Już niedługo halny miał zweryfikować nasze ambitne plany.

Ruszyliśmy z Zawoi Policzne po godzinie 23. Bajkowo rozgwieżdżone niebo, zapierające dech
nocne panoramki, świetnie widoczny masyw Babiej. Wydawałoby się, że lepszej pogody być nie
może. Idąc w kierunku Syhlca odrobinę zboczyliśmy ze szlaku i torując w gęstym lesie konfrontowa-
liśmy dwie wersje – jak chcą iść dziewczyny i jak chcą iść chłopaki. Ponieważ przewodników było
pięcioro, cieszyliśmy się, że powstały zaledwie dwa plany. Decydując się w końcu na męską alterna-
tywę, dotarliśmy około 3 nad ranem na przełęcz Lipnicką, gdzie zrobiliśmy mały popas. Nie odpoczy-
waliśmy za długo, bo oczywiście wygoniła nas temperatura. Przy podchodzeniu było jeszcze całkiem
komfortowo. Jednak kiedy wyszliśmy ponad granicę lasu, poczuliśmy zapowiadane „ciepłe podmu-
chy”. Na wschodzie zrobiło się kolorowo, widoczność była wspaniała, może tylko nie bardzo  chciało
się w tym zimnie  zatrzymywać na rozbijanie panoramek. Każdy zaczął iść własnym tempem i we
własnym zakresie walczyć z coraz mocniejszym halnym. A było z czym walczyć. Wiatr dosłownie
PRZEWRACAŁ. Nie można było niczego wypuścić z rąk, bo z pewnością odleciałoby to na północ.
Kto wcześniej nie nałożył na siebie wszystkich warstw, raczej nie decydował się na stratę energii i
czasu, aby się ubrać. Śnieg był porządnie wywiany, chodziliśmy po jego zmrożonych resztkach i po
kamieniach.

Na Babią doszliśmy około 7 rano. W międzyczasie śnieżne zadymki i chmury skryły wschodzące
słońce i całą resztę uroków. Na chwilę zatrzymaliśmy się na Diablaku, błogosławiąc oblodzony mu-
rek-wiatrochron, ciepłą herbatę z termosu i czekoladę. Stamtąd oczywiście na przełęcz Bronę i…
nawet się nie konsultując, skręciliśmy w dół. Nareszcie można było przypomnieć sobie, jak to jest,
gdy zamiast łopotu własnego kaptura słyszy się  swoje słowa. Dotarliśmy na Markowe Szczawiny,
gdzie piliśmy piwo i zjadaliśmy wczorajsze kanapki, na zmianę chowając się w maleńkim przedsion-
ku goprówki (nie wchodziło tam więcej niż 8 osób, a drzwi było trudno domknąć). Droga do Zawoi
była już bezstresowa i nikt nie żałował niezdobytych Cylów i Jałowców.

Na dole złapaliśmy autobus, w sklepie zaopatrzyliśmy się w niezbędne wiktuały, rozstaliśmy się z
Trakolcią, która wracała na imprezę na Śląsk i ruszyliśmy doliną Wełczy do PTSM-u. Dotarliśmy tam
około południa, zmyliśmy z siebie zmęczenie i przespaliśmy kilka godzin, by wieczorem opić nową
pracę Konrada.  Na metę dotarli jeszcze Świnka z mężem Andrzejem oraz para ich znajomych. Poja-
wiła niezliczona ilość ciastek i przegryzek, polała się zacna miodówka domowej roboty, a całość
ukoronowała pizza zamówiona  przez telefon. Atmosfera stawała się coraz bardziej frywolna. Grali-
śmy w bibliotekarza (ciekawa gra zręcznościowa,  kartę biblioteczną przysysa się do ust i podaje
sąsiadowi, który również ma ją zassać i podać dalej) i rozdawaliśmy sobie „niechcący”  biblioteczne
pocałunki. Impreza skończyła się odśpiewaniem sprośnych piosenek, wśród których prym wiódł li-
ryczny i pełen uroku utwór pana Marka Romana „Na ch** mi k** twoje kwiaty”.

W niedzielę rano obudziło nas słońce, postanowiliśmy więc wykonać choć część zaniechanego
planu i wdrapać się na Jałowiec. Halny wciąż nie dawał o sobie zapomnieć, ale my byliśmy już uod-
pornieni i byliśmy w końcu odrobinę niżej. Po szczytowaniu ekipa podzieliła się i zaczęła schodzić w
różne strony, by przeróżnymi środkami komunikacji dostać się do domów. Herman, Huchel, Marek i
ja zdecydowaliśmy, że zejdziemy na PKS do Koszarawy Jałowca. Ponieważ zostało nam mało czasu,
zaczęliśmy zbiegać co jakiś czas na siebie czekając. Po chwili jednak rozdzieliliśmy się za bardzo,
Herman pokicał do przodu, a Marek został z tyłu i zboczył ze szlaku. Całe szczęście dość szybko
zauważyliśmy, że coś jest nie tak, cofnęliśmy się do rozwidlenia i zobaczyliśmy Marka jakieś 500 m
od nas, podążającego błotnistą ścieżynką w dół. Halny spłatał nam jeszcze  jednego figla – zagłuszał
nasze nawoływania, toteż zdecydowałam się do Marka pobiec. Zrzuciłam plecak i pognałam w dół,
ale widać Markowi też szło się dobrze, bo za chwilę droga zakręciła i straciłam go z oczu. Kiedy go w
końcu dogoniłam, uznaliśmy, że nie ma sensu, by on się wracał, skoro jego droga wiedzie w dolinę

Uczestnikom i przewodnikom humory
dopisywały, choć o wiosnę było dość trudno.

mailto:radeck2@op.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)

154

Kwiecień 2009

w

y

RATOWNICTWO Z KURSEM
Ratownictwo górskie – rzecz ważna, choć jakże inna niż kiedyś. Cywilizujemy się, wyposażamy,

oczekujemy określonych działań konkretnych służb w coraz nowocześniej zorganizowanym społe-
czeństwie. Gdy nagle gubimy się we mgle na podejściu z Wisły do schroniska pod Baranią Górą (bo
nasz GPS ma za słabą baterię), wyjmujemy jedną z komórek (prywatna lub służbowa) i dzwonimy na
112. Ciężko dogadać się ze strażakiem, ale ostatecznie goprowcy zostali powiadomieni i już pomy-
kają ku nam skuterem (zima) albo quadem (lato). Jeśli sugestywnie jęczeliśmy do telefonu, jednocze-
śnie mówiąc o gwałtownym bólu w jamie brzusznej lub charakterystycznym pieczeniu w okolicy
mostka, to może przyleci helikopter?

Jeśli jednak to wszystko nie zadziała, a – co gorsza – wybraliśmy się na znacznie poważniejszą
eskapadę, to pozostaje jeszcze towarzysz wędrówki, który przez potworne śniegi dotrze z wiadomo-
ścią do zasypanej po dach goprówki na Markowych Szczawinach. Drugi towarzysz już podłożył nam
pod siedzenie karrimat, przykrył plecy rozwiniętym śpiworem i usztywnia złamane podudzie kawa-
łem kija, szalikiem oraz zapasowym sznurkiem. W plecaku jest jeszcze termos z herbatą i połówka
czekolady, więc mimo nasilającego się wiatru, który przewala się od Orawy ku Beskidom, doczeka-
my się pomocy na babiogórskim grzbiecie, gdyż ten pierwszy towarzysz górskiej przygody na pewno
powróci wraz z ratownikiem, wlokącym pod górę stary tobogan…

Przyszły przewodnik powinien orientować się w możliwościach, jakimi dysponuje współczesne
ratownictwo górskie, ale i znać historyczne aspekty tego ratownictwa, bazującego niegdyś na skrom-
nym wyposażeniu lecz niezwykłych, zdeterminowanych, skłonnych do poświęceń ludziach. Musi
mieć świadomość, że to jego jako „człowieka gór” w razie konieczności poprosi o pomoc zawodowy
ratownik. Wreszcie, gdy zaistnieje taka potrzeba, taka sytuacja, musi sam wyruszyć na pomoc potrze-
bującemu… I nade wszystko powinien mieć świadomość zagrożeń, jakie czekają na człowieka w
górach lub czają się na niego w nim samym, a wynikają z niedostatecznej wiedzy, małego doświad-
czenia, kiepskiej kondycji, braków w wyposażeniu i niewłaściwej odzieży. Tego wszystkiego trzeba
się nauczyć, to trzeba mieć...

Tegoroczne szkolenie ratownicze kursu przewodnickiego odbywało się w scenerii zimowej, w
okolicy, która niesie najwięcej niebezpieczeństw dla beskidzkiego turysty. Zaczęliśmy od sprawnego
dotarcia w sobotnie przedpołudnie kilkoma samochodami do Zawoi, (każdy inny środek lokomocji
eliminuje ten rejon z weekendowego szkolenia), zasiedlenia poczciwego domu turysty PTTK „Han-
ka”, zjedzenia małego co-nieco. Ubrani i zaopatrzeni w jednodniowe plecaki ruszyliśmy ku końcowi
Zawoi Czatoży. Przemykały obok nas groźne, wypasione auta terenowe wczasowiczów, atakował
uszy światowy pop lejący się z megafonów umilających od rana narciarstwo i deskarstwo (boazeria i
parapety), drażnił nozdrza zapach grillowanych "o! - scypków" pomieszany z wonią spalin… Powoli
wszystko zostało za nami, prowadzący kandydat na przewodnika opowiedział grupie o starych bu-
dowlach stojących w zawalonych śniegiem zagrodach, ślady opon w pokrywającym drogę śniegu
ustąpiły miejsca odciskom podków i płóz. Zima, podnóże Babiej…

Minęliśmy drzwi do lasu czyli szlaban, za którym znajduje się duży skład drewna. Starannego
ułożenia metrówki w sągi można się było jedynie domyślać, gdyż przykrywała je półtorametrowa
warstwa bieli. Nieco dalej owa biel zagrodziła nam drogę nietknięta, dziewicza, zapraszająca… Zaa-
takowaliśmy zwykły szlak turystyczny. Każdy spróbował, jak to jest gdy człowiek pokonuje opór
luźnej na pozór masy, rozgarniając ją nogami niczym biologiczny pług śnieżny. Każdy następny spo-
śród idących rzędem miał za zadanie poprawianie założonego śladu: ubijanie z jednoczesnym spłyca-
niem poprzez wsypywanie doń dalszych porcji śniegu. Oczywista na pozór czynność wymaga umie-
jętności i wprawy, co uświadamiamy sobie ty-
lekroć, ile razy idziemy z wielkim plecakiem
czyjąś niewygodną ścieżką, stawiając stopy w
głębokie ślady, raz po raz tracąc równowagę,
ponieważ twórcy ścieżki byli akurat grupą ro-
słych, długonogich dryblasów…

Tak więc szkolenie z torowania stawało się
faktem, uczestnicy prócz sztuki pokonywania
śniegu na nogach opanowywali też sztukę
dzielenia się zmęczeniem z innymi, robienia
sensownych zmian na prowadzeniu. Każdy
wreszcie uświadomił sobie, czym może być
wędrówka w dwie osoby, a czym w dwadzie-
ścia osób, gdy śniegi są takie, jak tutaj. A gdyby
tak jeszcze zaczęło wiać i sypać…

KWADRATLON
Parę słów o kolejnym boju Studenckich Kół

Przewodnickich.
Do Teodorówki dotarliśmy w wielkiej mgle

w składzie Stachu, Grześ i ja w piątek o północy.
Pieczu po przebojach z zepsutym autem dołą-
czył do nas w sobotnie południe. Kicia przyje-
chała w momencie rozpoczęcia zmagań.

Z racji fatalniej pogody nigdzie nie łaziliśmy,
lecz zrobiliśmy sobie samochodówkę po okoli-
cy. Na pokładzie Czerwonej Staszkowej Rakiety
zasiadło zaledwie 6 osób – 3 SKPG Harnasie i 3
SKPB Katowice. Zwiedziliśmy Muzeum w
Bóbrce, potem okoliczne wiochy, a zakończyli-
śmy pizzą w Iwoniczu Zdroju.

Ok godz 17-tej zaczęły się konkursy przygo-
towane przez SKPB W-wa. Drużyny:
– Warszawa (SKPB i SKG)
– Galicja (SKPG Kraków i jeden gość z Rzeszo-
wa)
– Górny Śląsk ( „Harnasie” i SKPB Katowice)
– Reszta Świata ( Gdańsk, Wrocław, Łódz)
rozegrały następujące konkursy:
– zrobienie flagi
– biegi z kręciołkiem wokół pieńka
– rzut oszczepem = kijkiem
– InO
– jaka to ikona.
– odgadywanie nazw ptaków po ich ćwierkaniu.
– niby to panoramki wygenerowane prze Goo-
gleMaps – masakra!

Bawiliśmy się całkiem fajnie. Choć w jednej
z zasadniczych konkurencji, czyli w InO wszy-
scy sprawnie znaleźli wszystkie punkty, ale nie-
stety zgubił się gdzieś w jakimś jarze Pieczu z
Lucy i z Justyną. Miał on ze sobą kartę do pobi-
jania punktów kontrolnych. Przyszedł bez
dziewczyn, które zostawił w lesie i to w dodatku
po dozwolonym czasie, więc dostliśmy całe 0
pkt. Na szczęście dziewczyny się odnalazły!

Konkurs z ptakami był hardcorowy. Tego
Radeck nie pytał, a może powinien zacząć?!

W konkursie z niby-to-panoramkami wy-
mietliśmy na 2 miejsce.

Ale konkurs ikonowy, to był absolutny za-
mach na Górny Śląsk. (Jak to niektórzy porów-
nali  – to tak jakbyśmy my zrobili konkurencję ze
Śląska Cieszyńskiego, czy też z obrazów z ko-

... c.d. str. 2

ścioła w Istebnej.)
Tym samym wszystkie konkurencje wygrali Warszawiacy, zabierając z powrotem swój puchar.

Drugie miejsce, to Galicja,  trzecie – Reszta Świata i na tym najlepszym MY czyli Harnasie i SKPB
Katowice.

A poza tym było bardzo fajnie. Grzesiek zrobił imprezę taką, że skończyła się o 6-tej nad ranem.
Reszta z mniejszymi bądź większymi kłopotami podsypiała. Bardzo się towarzystwo rozśpiewało.
Kolejny Kwardatlon organizuje ŁÓDŹ.

Grażka
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TO BY£O
4 07.03 Krótkie prelekcje nowoblachowanych
Harnasi – Oli Soboty o zbójnikach oraz Krzyśka
Krawca o historii narciarstwa w Beskidzie Ślą-
skim.
4 4.04 ŻYDOWSKIE ŚWIĘTA – czyli KI-
CHa – z udziałem znakomitego znawcy tematu
– Jacka Proszyka z Bielska-Białej.
4 16.04 - slajdowisko z cyklu „Szlakiem i Bez-
drożem” p.t. „Ural Polarny – tam gdzie renifer
mówi dobranoc” poprowadzone przez Magdę
Bregin.
4 17-19.04 odbył się wyjazd szkoleniowo-in-
tegracyjny Politechniki Śląskiej w Wiśle. Impre-
za zgromadziła ok. 70 uczestników, głównie z
samorządu i innych organizacji studenckich.
Harnasi reprezentowali Bobcia, Gregory, Graż-
ka i prezes Staszek Wierzchowski. Szkolenia
były z zakresu zarządzania projektem, komuni-
kacji w zespole, emisji głosu, warsztatów inży-
nierskich oraz bezpieczeństwa w górach, które
to poprowadziliśmy my. Dzięki integracji z sa-
morządem będziemy mieli promocję Rajdu Igro-
wego.
4 19.04 – w związek małżeński wstąpił Grze-
gorz „Bystry” Mentel i Basia.
4 21.04 – krótka prelekcja nowoblachowane-
go Krzyśka Cichego na temat Chorwackich gór
Biokovo.
4 25.04 – kolejny Harnaś zmienił stan cywil-
ny. Tym razem Michał „Śliwek” Węgierek z
Moniką.
4 25.04 odbył się POLUŚ – rajd studencki
SKPG „Harnasie” i SKPB Katowice z metą w
Lachowicach. W rajdzie uczestniczyło prawie
70 osób.

TO BÊDZIE

Nie doszliśmy do grzbietu, chociaż próba była dość zaawansowana. Jednak wydarliśmy sporo w
górę, odkrywając przy okazji, że torowanie po płaskim dnie doliny jest łatwiejsze. Za to na zboczu
było ciekawiej, a fantazyjne wykroty i zwały białego szaleństwa inspirowały niektórych. Skoki w
śnieg, zabawy z pogranicza chodzenia i pływania radowały umysły i dośnieżały ubrania. Po herbatce
z termosów i przekąsce zawróciliśmy ku dolinom. Było późno i zimno zaczęło atakować znużone
ciała. Widocznie do kompletu trudnych warunków Niebiosa zdecydowały się dołożyć mróz.

Do „Hanki” dotarliśmy o zmroku. Kilka osób wybrało się na posiłek do jakiegoś lokalu, resztę
wyżywiliśmy kiełbasą na gorąco z chlebem oraz malutkimi, okrągłymi ciasteczkami w ilości 1 i 7/8
sztuki na osobę (dostali nawet ci, co nie chcieli kiełbasy!). Koszt posiłku wraz z jednorazową tacką i
takimż widelczykiem wyniósł 3 złote…

Umówione opowieści goprowskie w wykonaniu Tomka z grupy beskidzkiej GOPR nie doszły
tego wieczoru do skutku, gdyż jako ratownik miał do późna zajęcie, zwożąc jakiegoś połamańca z
Markowych Szczawin. Wpadł jednak do „Hanki” na chwilę, poznaliśmy się wreszcie na żywo,
omówiliśmy  plany na dzień jutrzejszy.

Wolny wieczór zagospodarowaliśmy integracyjnie, zaczynając od wręczenia wszystkim kursan-
tom koszulek, które przywiozła Helcia (dojechała z rodziną autem dopiero po południu). Nadruk
przedstawiający ludzi z wielką mapą w rękach wypadł całkiem dobrze. Kurs dowiedział się, że ma do
dyspozycji 3 nadmiarowe koszulki, które może podarować komuś, kto dla nich jest ważny. Jedna
koszulka natychmiast znalazła właściciela w osobie Krasnala, dwie pozostawili sobie do rozdania w
przyszłości. Niebawem wyglądaliśmy jak jaka kolonia albo oaza, siedząc przy długim stole, ubrani
jednolicie na czarno. No, może jednak nie jak oaza… Popłynęły rozmowy, zabawy i gry, popłynęło
troszkę piwa, a nawet jedna butelka miodu. Świetny humor i braterska atmosfera całej 21-osobowej
ekipy nie wyniknęła jednak z tych śladowych ilości alkoholu.

Śniadanie zrobiono sprawnie i zjedzono z zachowaniem rytuału (nie wyjadania kromek ze spodu,
przykrytych czymkolwiek od góry). Czajnik elektryczny pozwolił napełnić termosy, co mogło okazać
się ważne, gdyż termometr za oknem wskazywał 18 stopni mrozu.

Ruszyliśmy starannie zakutani, z niewielkimi plecakami. Słońce nieśmiało ocieplało świat, ale
długie podejście nieźle zagrzało każdego. Zwały śniegu na zboczach Babiej nie pozostawiały wątpli-
wości: u góry jest PRAWDZIWA ZIMA. Na Markowych Szczawinach stawiliśmy się dobrze po g.
10:00. Nowe schronisko jest już pod dachem, ale gości przyjmuje jedynie goprówka. Tomasz i drugi
ratownik już na nas czekali, na śniegu przed budynkiem stały stare i nowe środki transportu używane
w ratownictwie górskim. Omówiono po kolei wszystkie sanie, nosze, wózki i tobogany, większość
została zmontowana do użycia przez kursantów, układano na nich kolejnych „pacjentów”, sprawdza-
no poprawność przymocowania poprzez odwrócenie, (czy aby pacjent nie wypadnie…), próbowano
transportować w dwie, trzy, cztery osoby takiego delikwenta. Mimo, że pacjenci – pozoranci nie
należeli do najcięższych, kurs uwierzył, że znoszenie kogoś z gór może być trudne.

Zimno troszkę kąsało więc po części „przydyżurkowej” należało ruszyć w prawdziwy teren. Ce-
lem była Przełęcz Brona, jej groźne niekiedy nawisy, zwały śniegu zalegające w kotle… Ustawieni w
miejscu czyjegoś biwaku namiotowego (twarda platforma śnieżna) kursanci wysłuchali podstaw
szkolenia lawinowego, zobaczyli, jak się ocenia śnieg dla potrzeb własnych turysty wędrującego
zimą, poznali zasady korzystania z „pipsa”, sondy lawinowej, łopaty śnieżnej. Dla rozgrzewki i kon-
tynuacji zajęć praktycznych wszyscy weszli na przełęcz. Nie obyło się bez panoramek, Krasnal powa-
lił wszystkich szczegółami topograficznymi słowackiej Orawy, a kursanci zaskoczyli ratownika
niezłą znajomością dalekiej panoramki polskich Beskidów. Potem były zabawy linowe czyli zjazd w
archaicznym kluczu zjazdowym przez nawis. Lina tarła różne miejsca kursanckich ciał jak za cza-
sów, gdy nikt nie miał jakichś tam ósemek, rolek zjazdowych i innych przyrządów, a liny były znacz-

nie bardziej szorstkie. Jednak doznania musia-
ły być pozytywne, bo dopychano się do kolej-
nych zjazdów. Linę przywiązaliśmy do małej i
lekkiej łopaty osadzonej w śniegu, co począt-
kowo kursanci traktowali nieufnie. Ostatnie
zjazdy wykonywali na linie zamocowanej do
tzw. śnieżnego grzyba – i mimo to wszyscy
zjeżdżali bez obaw… Ot, jak wielka moc tkwi
w praktyce…

Na koniec odbyły się zajęcia z improwiza-
cji transportowej. Część uczestników miała za-
jąć się osłabionym lecz nie kontuzjowanym
mężczyzną (można takiego transportować
mniej delikatnie…), pozostali mieli obsłużyć
turystkę ze złamanym podudziem. Dla utru-
dnienia rozpoznania kontuzji turystka pocho-
dziła z… Węgier i miała wstręt do języków ob-
cych. Zima się srożyła, słońce już nie grzało, a
pacjentów pośpiesznie przygotowywano do
transportu. Poradził sobie kurs całkiem dobrze,
chociaż Tomek kilkakrotnie przypominał, że
ograniczenia w kreatywności transportowej
tkwią nie w brakach sprzętowych, ale w przy-
blokowanej wyobraźni ratujących. Ostatecznie
jednak ocenił wysiłki kursu pozytywnie.

Pożegnaliśmy naszego nowego instruktora

k 8-10.05 ChatWeekRem czyli weekend re-
montowy w chatce – zasadniczym zadaniem jest
wymiana fundamentów ganku oraz inne drob-
niejsze prace.
k 22-24.05 Beskid Makowski - trasa dość kla-
syczna: Sucha B. - Mioduszyna - Koskowa G. -
Polana Gronie (biwak nad opuszczonym przy-
siółkiem Groń) - Jordanów.
k 30.05 URODZINY CHATKI – impreza
muzyczna z gościem – na razie tajemnica – kon-
cert na zewnątrz.
k 6-7.06 Podsumowanie półroczne.
k 27.06  przełożona z kwietniowego terminu
KICha pod hasłem „ANDALUZJA I FLAMEN-
CO” – z występem Michała Czachowskiego –
(http://flamenco.art.pl).
Zapisy na wszystkie imprezy chatkowe u Radka
Trusia – radeck2@op.pl

na Markowych Szczawinach, dziękując za bar-
dzo dobre i kompetentne zajęcia, wsparte sym-
patyczną, koleżeńską atmosferą. Wychodziłem z
goprówki ostatni, gdy zbliżała się piąta po połu-
dniu. Zdążyliśmy coś przekąsić i napić się herba-
ty w jadalni „Hanki”, spakować plecaki i ogar-
nąć jako tako nasze sypialnie, odpalić lodowate
samochody. Po 21:00 wysadzałem moją załogę
w centrum Gliwic. Niewiarygodne, jak blisko
zimą na Babią Górę…

Maciej Siudut
marzec 2009

http://flamenco.art.pl
mailto:radeck2@op.pl
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POL-UŒ
Studenci ponad uczelniami

25-26.04.2009
Na tegorocznym Pol-UŚu zauważyliśmy

pewną prawidłowość: ilość uczestników była
wprost proporcjonalna do długości trasy, ta zaś
odwrotnie proporcjonalna do czasu przybycia na
metę. I tak 34 osobowa grupa prowadzona przez
Gosię „Dziobak” i Grzesia z SKPB z Jeleśni
przez PPŚ i Hucisko dotarła do Chatki jako
pierwsza. Na trasę Prezesów (Staszka i Wolfa)
przez Lachów, Jałowiec wybrało się 30 osób. Na
moją – najkrótszą trasę z Koszarawy Bystrej
przez Klekociny i Jałowiec – wybrało się ośmiu
uczestników i jeden kursant Krzysiek R. i do
Chatki dotarliśmy jako ostatnia grupa. Na Ada-
mach czekał na nas szef mety Jerzyk (jedyny
przedstawiciel AEGEE Gliwice) z przepysznym
gulaszem z kaszą. Dokładek nie było końca, a i
tak został jeszcze cały gar! Gdy nasi rajdowicze
odpoczęli rozpoczęliśmy zabawy. Jerzyk splątał
podzielonych na grupy uczestników i zadał za-
danie: „rozplączcie węzeł nie przerywając połą-
czeń!”. Śmiechu i pisków było co nie miara! Jed-
nym poszło bardzo szybko, innym zaś potrzeba
było dużo czasu, ale wszystkim grupom się uda-
ło. Kolejny konkurs sprawdzał czy uczestnicy
uważnie słuchali swoich przewodników i ile za-
pamiętali na temat pasterstwa w Beskidach.
Przyznam, że trudno było zagiąć rajdowiczów.
Następnie przyszedł czas na europejsko – górzy-
sto – kwiatkowe  kalambury. I na koniec konku-
rencja, która miała wyłonić zwycięzców spośród
idących łeb w łeb pięciu drużyn. Konkurencja:
Słowacko – Rumuńsko – Węgierskie gadżety.
Jury udało się na podsumowanie wyników, a
uczestnicy do ogniska. Po ogłoszeniu wyników
przyszedł czas na nagrody. Zwycięscy otrzymali
koszulki z chatki na Skalance od AEGEE, dru-
gie miejsce nagrodziliśmy przewodnikami  Pa-
scala od Harnasi i kubeczkami od SKPB, zaś za
trzecie miejsce rozdaliśmy mapy Compassu.
Chatka mimo takiego natłoku ludzi nie pękła w
szwach, a zadowoleni uczestnicy śpiewali przy
ognisku do białego rana. W niedzielę jedna gru-
pa udała się z Gosią do Koszarawy Jałowiec, a
druga ze mną i Staszkiem do Huciska.

Grażka Tkocz

GDY KRÓLOWA KA¯E IŒÆ
czyli Rajd Igrowy oczami uczestniczki

Pogoda nie wróżyła nic dobrego, w telefonie komórkowym Dawida bezpiecznie czekał na wysła-
nie sms o treści: „Cholera, w taki deszcz nie jadę”. Mimo to pojechał. Podobnie jak 29 pozostałych
uczestników wyprawy, 2 przewodniczki i 3 organizatorów mety, na których spadł obowiązek nakar-
mienia wygłodniałych turystów.

Anna „Makak” Mataczyńska wraz ze swoją trzynastoosobową  ekipą wyruszyła z Wisły Nowej
Osady przez Cieńków i Baranią Górę do chatki na Pietraszonce. Ubiegłszy konkurencję tzw. „Grupa
Makaka” jako pierwsza poznała zawartość olbrzymiego gara, w którym – pod nieobecność Grześka,
głównego organizatora wyprawy – wielgachną warzechą mieszał Staszek z SKPG Harnasie. Na ręce
– żeby za dużo do własnej buzi nie wkładał – patrzyli mu nieocenieni Kuba i Łukasz z AKT Watra,
dzięki uprzejmości których wycieńczeni turyści mieli gdzie spocząć.

Grażyna „Grażka vel Królowa Beskidów” Tkocz poprowadziła swoją niestrudzoną ekspedycję z
Węgierskiej Dziurki, przez Glinne, Magurkę Radziechowską i Baranią Górę – na której stanęli oko w
oko z kornikami po kursie beskidzkim – na Pietraszonkę, gdzie wycieńczeni zanurzyli zęby w wybor-
nym spaghetti. „Grupa Makaka” wspaniałomyślnie pozostawiła coś dla nich.

Wieczór upłynął obu ekspedycjom na
integracji. Podzieleni na sześcioosobowe
składy odkrywcy górskich szlaków (nie
żeby Grażka prowadziła ich po krzaczo-
rach), osłabieni całodniową wędrówką w
niesprzyjających okolicznościach natury
musieli się zmierzyć z małą, białą piłką
siatkową, co zważywszy na pochyłość te-
renu i szybko zapadający zmrok nie było
szczególnie proste. Wieczór zwieńczył po-
siłek przy ognisku, śpiewy, żarty i ogólne
rozpasanie aż do świtu. Najbardziej wy-
trwali złożyli głowy na posłaniach przed
drugą.

Poranek następnego dnia zainauguro-
wało złowróżbnie brzmiące INO, które za-
pędziło naszych dzielnych choć nieszcze-
gólnie wyspanych odkrywców, w ten upal-
ny niedzielny dzień, w najbardziej nieprzy-
stępne i nieprzychylne człowiekowi partie
gór. Powalone drzewa, grząskie ścieżynki
znikające wśród chaszczy, kamieniste zbo-
cza i zacieniony strumyk towarzyszyły im
w wędrówce całe przedpołudnie. Prawie
cali i prawie zdrowi, szczęśliwie dzierżąc
w dłoniach, ubłocone, wymięte, zmęczone
pokonywaniem różnorodnych przeciwno-
ści losu karteczki dotarli na metę INO. Ich
trud nie pozostał nienagrodzony.

Za nami ostatni tej wiosny (9-10 maja)
rajd – Rajd Igrowy, zorganizowany przez SKPG Harnasie przy nieocenionej pomocy AKT Watra,
która gościła uczestników w chatce na Pieraszonce. W rajdzie wzięły udział 34 osoby, z których trzy:
Ola Jowik, Dorian Borek i Łukasz Bugajny zostały nagrodzone za stuprocentową frekwencję na
wszystkich tegorocznych rajdach wiosennych śpiewnikami od AKT Watra. Nagrodzono również
zwycięzców turnieju siatkówki „Złotymi Gaciami Chatkowego” oraz przewodnikami firmy PA-
SCAL. Nagrodami w Imprezie Na Orientację były mapy firmy Compass.

Karolina Malik – uczestniczka rajdu.

Grupa Grażki na Magurce Wiślańskiej – fot. Grażka
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PolUŚ – Harnasiowa kompresja

Mecz siatkówki górskiej – fot. Filip Dąbek

PolUŚ – wesoło i tłoczno w chatkowym salonie

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
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TO BY£O
4 9-10.05, 16-17.05, 24.05 odbył się nieco
wydłużony ChatWeekRem, w czasie którego
dokonano wymiany fundamentów ganku.
4 9-10.05 Rajd Igrowy z metą na Pietraszon-
ce. Uczestniczyło ok. 30 osób.
4 22-24.05 Beskid Makowski – uczetniczyły
24 osoby – relacja w następnym numerze.
4 22-23.05 Marysia H. oraz Świstak zajęli 2-
gie miejsce w rajdzie ekstremalnym JURA
SKAŁKA ZAWIERCIE ADVENTURE.
4 26.05 Majówka w lasach Murckowskich.
Tym razem podziwialiśmy dookolne widoki na
Śląsk z wieży obserwacyjnej na Wzgórzu Wan-
dy, a potem przy ognisku odbyło się Podsumo-
wanie Półrocza.
4 27.05 wykład Aleksandra Sikory, sędziego
sądu rejonowego w Katowicach p.t. „Prawo w
turystyce” zorganizowany przez Harnasi i SKPB
Katowice.
4 29.05 Finał Turnieju Wiedzy o Górach zor-
ganizowany przez Radka z pomocą Tusi, Now-
szego, Staszka i Piecza.
4 30.05 101 urodziny Chatki.

TO BÊDZIE
k 6.06 okrągłe urodziny (w sumie 80-te) Joli
Ginter oraz Agnieszki „Cieszynki” Matusiak w
skansenie w Zawoi Markowej. Informacje u do-
stojnych Jubilatek.
k 27.06  przełożona z kwietniowego terminu
KICha pod hasłem „ANDALUZJA I FLAMEN-
CO” – z występem Michała Czachowskiego –
(http://flamenco.art.pl).

...
Alicja przyszła na świat

8. września 2008, odeszła
27. maja 2009 roku. Żyła zdecy-
dowanie za krótko, ale chyba, jak
na swój wiek, bardzo intensywnie.
Nawet w szpitalu, między kolejny-
mi badaniami i zabiegami nie traci-
ła pogody ducha ani ciekawości
świata. Nie możemy oprzeć się
wrażeniu, że dobrze wykorzystała
dany jej czas i że mimo swoich
problemów nadal potrafiłaby czer-
pać radość z życia – gdyby tylko
otrzymała kolejną szansę. Może nawet te niełatwe doświadczenia przyspieszyły jej dojrzewanie i dały
taki bezpośredni, intuicyjny wgląd w ważne sprawy, jakiego brak wielu dorosłym.

Zastanawiamy się z Ines, jak mógłby brzmieć głos, którym nasza Córka wypowiadałaby swoje
pierwsze słowa i jak wyglądałaby z włosami splecionymi w warkocze. Marzyło nam się, że nawet jeśli
nie będzie w stanie uprawiać turystyki o własnych siłach, to z pomocą rodziców powróci w tatrzań-
skie doliny (które niegdyś przemierzała w brzuchu Mamy); że w pierwsze urodziny zdobędzie z
bratem Grzesia nad Doliną Chochołowską; że powędruje z innymi maluchami przez jesienne Beski-
dy; że dotrze w kilka zakątków Dolomitów; że pewnego dnia wjedzie na 3842 m n.p.m., na sam
szczyt Aiguille du Midi. Może nie były to aż tak szalone pomysły, zwłaszcza w świetle słów słynnego
Hermanna Buhla:

 […] do mojego hotelu sprowadził się starszy, miły pan. Od wczesnego ranka do późnego wie-
czora siedział na progu domu i wpatrywał się pełnymi zachwytu oczami w Matterhorn, jak wierny
na progu świątyni. Jego jedynym pragnieniem było stanąć raz w życiu na szczycie tej wspaniałej
skalnej piramidy. Próbował to zrobić kilka dni wcześniej, jednak kłopoty z sercem zmusiły go do
powrotu. Wyglądało więc na to, że jego największe marzenie nigdy się nie spełni. Poczułem dla
tego człowieka wielką sympatię i zapomniałem o moich własnych kłopotach.

[…] Myślę, że każdy kto kocha góry jak ów człowiek, zasługuje na miano alpinisty.

Jednak bardziej niż do Chamonix ciągnęło nas chyba na Adamy. Oczyma wyobraźni widzieli-
śmy, jak Alicja znajduje dla siebie miejsce przy Siudutowym kominku i właśnie tak, słuchając Wa-
szych przeplatanych slajdami opowieści, pijąc herbatę z kubka z żółtą nalepką, słuchając gitary Radka
na swój sposób cieszy się górami. Mieliśmy tego przedsmak obserwując, jak spędza czas – również w
dolinkach Beskidu Śląskiego – ze swoimi rówieśnikami: Małgorzatą, Julką, Janem, Martą i Celiną.
Jako rodzice byliśmy wówczas szczególnie szczęśliwi i wspomnienie tych chwil pozostanie w nas na
zawsze.

Wędrując przez góry (i przez dalsze życie) będziemy sobie wyobrażać, że Mikołajowi towarzyszy
Alicja, która podczas przerw w marszu znowu gładzi dłońmi delikatne, młode igiełki, wiosenne liście
i kwiaty, w skupieniu łowi uchem śpiew ptaka i szum drzew. Odezwą się nam wtedy w głowie słowa
jednego z jej ulubionych wierszy:

Zające
zasypiające
słyszą trawy pachnące na łące.
Słyszą kiedy rośnie seradela.
Słyszą czemu księżyc pola wybiela.
Słyszą komu przebiegają chwile.
Słyszą gdzie śpi motylek.
Słyszą co myśli pies.
Słyszą to
czego nie ma
a jest.

Sebastian „Maestro” Korczyk

>  Alicja, bardzo mała turystka górska.
Poznała Beskid Śląski i kawałek Małego.
Teraz przechadza się gdzieś naprawdę wysoko.

Ciągle nie możemy się z tym pogodzić.

Pożegnanie z Alicją odbyło się
w sobotę, 30. maja, w kościele pod wezwaniem
Św. Jerzego w Jasienicy.

CHAT-WEEK-REM - wiosna 2009
Oj działo się, działo ! Majsterkowiczów było więcej niż przed rokiem, choć bez dzikich tłumów.

Na listę obecności wpisali się: Ola Sobota, Cieszynka, Natalia (kursantka), Kasia Jamróz, Jelon,
Krzysiek Herman (kursant;), Jasiek (kursant), Maciej Siudut (główny prowodyr całej akcji), Nowy,
Wilu, Żyraf, Przygodny Niedzielny Turysta (sympatyk Chatki z dawnych lat) no i Pan Franek bez
którego pomocy, a właściwie to Jego traktora niezbędne materiały wozilibyśmy pewnikiem z płaju
taczkami jeszcze przez najbliższe 5 tygodni oraz niżej podpisany.

Zajmowaliśmy się głównie ruszaniem ganku z posad, czyli krótko mówiąc - chcieliśmy Szacow-
ny Ganek nauczyć lewitować.  Myślę, że po części się udało. A oto co w ramach tej lekcji zdołaliśmy
zrobić: skuliśmy posadzkę, wybraliśmy spod niej kilka... naście taczek kamieni i gliny, anihilowali-

à

śmy lewy i prawy fundament, a w zasadzie to co
pełniło ich rolę, wylaliśmy nowy lewy i prawy
fundament (na zagęszczonej warstwie dolomitu
mającego chronić je przed wysadzaniem),
zmontowaliśmy tymczasowe molo prowadzące
nad powstałym wykopem wprost do Chatki.

Na prawej flance remontowego frontu pozy-
cję zajęła płeć piękna (po starciu jeszcze pięk-
niejsza czytaj umalowana). Za oręż posłużyły Jej
pędzle i drewnochron. W rezultacie zmasowa-
nego natarcia Szopa nabrała znamion nowości i
nowej, orzechowej barwy. Ładnie się teraz pre-
zentuje;)

Sobotnie zmagania wymusiły na głównodo-
wodzącym podjęcie decyzji o wypuszczeniu
zwiadów. Ola, Żyraf, Jasiek i Wilu patrolowali
płaj transportując przy okazji kamień, piasek i
cement.

Żeby nie było, że pracowaliśmy o chlebie i
wodzie, to wspomnę jeszcze o jajecznicy smażo-
nej przez Maćka, po której duch w ekipie nie tyl-
ko nie zginął, ale odezwał się ze wzmożoną siłą i
o obiadokolacji przygotowanej przez dziewczy-
ny – gulasz był przepyszny!

Działania zawiesiliśmy późnym, niedziel-
nym popołudniem. Jak się później okazało na 5
dni...

Weekrem to naprawdę fajna 'impreza'. Nie-
tuzinkowa ekipa, smaczne jedzenie i kawał do-
brej roboty, za którą Chatka jeszcze długo będzie
się Nam wszystkim odwdzięczać swym ciepłem
i klimatem...

Marcin Derejczyk

http://flamenco.art.pl
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Śniadanie pod Mioduszyną

25 WYJAZD w BESKID
MAKOWSKI

Nie tak dawno, 27 lat temu odbył się pierw-
szy wyjazd w Beskid Makowski. Nie zakładałem
wówczas, że będzie to cykliczny, coroczny rajd,
tym niemniej miałem ambicje, aby wyróżniał się
on spośród innych weekendowych wyjazdów. I
stąd pomysł na potrawę rajdową, którą miały być
pieczonki, znaczek – wykonywany wówczas w
zupełnie innych „technologiach” niż dziś (pod-
kład z przykrywek pudełeczek od filmów, maza-
ki, lakier bezbarwny i agrafki), czy konkursy w
czasie finałowego ogniska. Na pierwszym Ma-
kowskim był jeszcze drużynowy konkurs o Ma-
kowiec Beskidzki, który jednak nie wszedł do
tradycji.

Po 27 latach i 25 edycjach tej imprezy moż-
na by już – jak ktoś zaproponował – wykonać
jakieś zestawienia i statystyki wykazujące prze-
kroje społeczne, zawodowe i inne uczestników,
ilości pokonanych kilometrów itd. itp. Jednym
słowem można by zrobić mały doktorat. Można
by się też zastanawiać dlaczego wyjazd ten nadal
cieszy się taką popularnością w kołowych krę-
gach. Być może potrzeba nam nieco więcej pro-
pozycji wyjazdów prawdziwie turystycznych.
Namnożyło się imprez kulturalnych, imprez im-
prezowych, wyjazdów skierowanych tylko do
młodych, albo tylko do mamutów. Makowski
jest natomiast propozycją tradycyjnej wędrówki
skierowaną do wszystkich, a na dodatek mającą
ustalone miejsce w kalendarzu i gwarancję, że
choćby biły gromy i lało jak z cebra, to impreza
odbędzie się mniej więcej zgodnie z przedsta-
wionym planem.

W tym roku postanowiłem przynajmniej po
części powtórzyć trasę z pierwszego wyjazdu.
Piątkowy nocleg zaplanowany został pod Mio-
duszyną, a trasa przebiegała przez pasmo Ko-
skowej Góry, by na koniec skręcić w zupełnie
innym kierunku niż 25 lat temu – na południe i
również zgodnie z niepisaną tradycją wprowa-
dzić jakąś nowość w postaci nowego miejsca bi-
wakowego na Groniu (zwanym niegdyś Polaną
Gronie).

Piątkowy wieczór nie napawał optymi-
zmem. Ciemne chmury i ulewny deszcz straszy-
ły nas prawie przez całą drogę z Katowic do Su-
chej. Dopiero pod koniec zaczęło się przejaśniać
i w okolicach Mucharza ujrzeliśmy piękną,
podwójną tęczę, w którą niemal wjechaliśmy jak

w jakąś kolorową bramę.
W Suchej do naszej trójki (ja, Jola i Jelon) dołączył kursant Huchel i dwoje pH – Remigiusz i

Dorian Borkowie. W szóstkę wyruszyliśmy na szlak i po ok. 40 min. wybraliśmy polankę, na której
postanowiliśmy się rozbić. Nie było to to samo miejsce, co na pierwszym wyjeździe. Było za późno,
aby go szukać brodząc w mokrych trawach, poza tym tamto miejsce leży chyba poza obecnym szla-
kiem, a miała nas jeszcze odnaleźć dwójka kursantów i Nowy, który łącząc turystykę z kulturą wybrał
się na koncert Gorana B. do B.B.

Kursanci – Rafał i Grażyna dotarli ok. 22, Nowy ok. północy. Wieczór upłynął na rozmowach
przy kuchence gazowej, gdyż okoliczny drzewostan nie wyglądał na łatwopalny, a dalsze wyprawy
po drewno na ognisko wydawały się zbyt czasochłonne.

Rano dotarła do nas jeszcze Jola W. i już około 10:30 wyruszyliśmy w 10 osób na trasę.
Pierwszy odcinek upłynął nam na „oczekiwaniu” na „kultowy” sklepik pod lipą, w którym liczy-

liśmy na jakieś napoje. Niestety okazało się, że sklepik od 3 lat nie działa. Wkrótce do naszej grupki
dołączył Maciek S. z kursantami
Jaśkiem i Natalią oraz Bystry z
Basią. Na polance za Ostryszem
czekała na nas natomiast Żaba z
Agatą, a wkrótce dojechał też Wal-
dek – tradycyjnie na rowerze.

Grupa powiększała się, a zara-
zem rozciągała w czasie i prze-
strzeni, nie wszyscy bowiem – jak
to Harnasie – skłonni byli stoso-
wać się do ponagleń kierownic-
twa, aby zwiększyć tempo i spraw-
ność marszu tak, by dotrzeć na
miejsce przed zmrokiem.

Na Koskowej zrobiliśmy nieco
dłuższy popas z kanapkami. Nie-
stety szczytowa polana coraz bar-
dziej zarasta krzakami i widok na
Tatry, które i tym razem widniały
na horyzoncie jest coraz bardziej ograniczony.

Na miejsce noclegu, na polanę nad opuszczonym kilka lat temu przysiółkiem Groń jako pierwsi z
grupy zasadniczej dotarli: kierownictwo, Jola, Żaby i Remigiusz z Dorianem. Okazało się jednak, że
wcześniej dotarli też Tusia i Żyraf z Jasiem oraz Marcin D.

Zanim przyszła reszta grupy Waldek z pomocą męskiej części ekipy poczynił przygotowania do
ogniska, a damska część zabrała się za pieczonki. Niestety mieliśmy tylko 2 kotły – kierownictwa i
Żaby. I tu prośba na przyszłość – zwłaszcza do kursu i jego kierownictwa, aby poważnie traktować
zalecenie zabierania kotłów, zwłaszcza gdy dociera się jakąś podgrupą. Wyjazd już od dawna nie jest
bowiem ściśle koordynowany pod względem sprzętowym, gdyż i tak wiele osób przyjeżdża bez zapo-
wiedzi i trudno przewidzieć ostateczną frekwencję. Jak dotąd zresztą system działał i kotłów nie
brakowało – tym razem ta sprawa nie wypaliła. Poradziliśmy sobie jednak, tyle, że niektórzy – mniej
cierpliwi musieli zadowolić się symboliczną porcją pieczonek. Druga tura potrawy była gotowa do-
piero koło północy, a trzecia … rano na śniadanie, choć najbardziej wytrwali czyli Nowy i Cieszynka
próbowali konsumować dolne warstwy koło 3-ciej w nocy.

W trakcie oczekiwania na pieczonki odbył się tradycyjny konkurs – poświęcony tym razem pio-
sence turystycznej – połączony ze śpiewaniem i rozdaniem znaczków rajdowych. Wystrzelił też jubi-
leuszowy szampan.

W niedzielę uczestnicy powędrowali różnymi
wariantami, o różnych porach – najwcześniej wy-
ruszyła ekipa chatkowo-remontowo-gankowa pod
wodzą Maćka. My zeszliśmy do Jordanowa, skąd
busem dostaliśmy się do Suchej i po spotkaniu z
Bystrym, Basią, Cieszynką i Kasią zakończyliśmy
wyjazd w lodziarni.

W wyjeździe uczestniczyły 24 osoby: JA-cek
G., Jola G., Jelon, Remigiusz, Dorian, Huchel,
Rafał, Grażyna, Nowy, Jola W., Bystry, Basia,
Maciej S., Jasiek, Natalia, Żaba, Agata, Waldek,
Cieszynka, Kasia, Tusia, Żyraf, Jasiu, Marcin D.

Jacek Ginter

OD REDAKCJI
Czerwcowy numer MM ukazuje się ze sporym opóźnieniem, spowodowanym przygotowaniami

do wakacyjnego wyjazdu Redakcji, o którym zapewne wkrótce przeczytacie coś więcej. Powoli
nadrabiamy jednak zaległości. Na początek – zaległa relacja z 25, jubileuszowego wyjazdu w Beskid
Makowski oraz pierwsze, krótkie wzmianki z harnasiowych wakacji. Przesyłajcie kolejne informacje
o Waszych wakacjach, a jeśli czujecie się na siłach, również nieco dłuższe opowieści, które przydadzą
się na nadchodzące, długie, jesienne wieczory.

Tymczasem cieszmy się jeszcze latem i wakacjami. A już od września spotkajmy się w liczniej-
szym niż ostatnio gronie, w lokalu Klubu Wysokogórskiego na Zwycięstwa 1, o godzinie 17:30 na
tradycyjnym, prawdziwym, niewirtualnym zebraniu Koła. Pogadajmy, pooglądajmy slajdy (no może
raczej fotografie cyfrowe) i posłuchajmy opowieści o wakacyjnych wędrówkach – na żywo.

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BÊDZIE

to nazwać pływaniem) jest niesamowite. No i
ten mój niezawodny, cierpliwy towarzysz
podróży ... :)

wymieniająca skórę Cieszynka
hYhYh

Ano i ja odwiedzałem arabskie zakątki - w
Tunezji z Mirką i dziećmi byliśmy.

Poczyniłem rezerwację w odpowiednich ho-
telach (dzieci), wynająłem przez internet Re-
nault Thalię z klimą i fotelikami na 3 tygodnie,
wykupiłem przelot w dwie strony z jednym ty-
godniem pobytu w kurorcie i ruszyliśmy w dro-
gę. Okres: od połowy maja plus pierwszy tydzień
czerwca. Na miejscu na jedną noc zatrzymali-
śmy się u rodziny mojego szwagra, a potem w
drogę. Generalnie zwiedziliśmy południe „oko-
łosaharyjskie”. Podróżowaliśmy w tempie spo-
kojnym, dostosowanym do naszych urwisów.
Tempo spokojne nie oznacza jednak spokoju. Oj
nie !!! A sama Tunezja wg mnie:
- mało arabska, jakaś taka bardziej południowo-
europejska,
- mało muzułmańska w tym sensie, że mało kto
chodzi do meczetu,
- bardzo uprzejma i życzliwa,
- smaczna,
- mająca kilka bardzo pięknych i ciekawych
miejsc do odwiedzenia, zabytkowych miast,
ruin, pięknych oaz górskich etc.
- generalnie im bardziej na południe i zachód od
Monastiru i Sousse, tym ciekawiej.

Podobało mi się w Tunezji, jednak w klima-
tach arabskich uczuć nie zmienię: Syria, Liban i
Jordania pozostaną na pierwszym miejscu.

Jarosław „Kura” Jeziorski
hYhYh

W ramach ogólno-krajoznawczego wyjazdu
do Chorwacji udało się przejść kilka pięknych
tras górskich. Zapraszam na http://wfs.w.of.pl/
Chorwa09/Chorwa09.html gdzie z górskich
przejść można znaleźć:
- Dinara (Sinjal) – najwyższy szczyt Chorwacji
- Velebit pd.: Crnopac, Bili kuk, Mali Princ - ba-
śniowy, skalny świat.
- Velebit pn.: Rozanski Kukovi – kras, kras,
kras...
- Velika Kapela: Samarske stijene – tu pogoda
nie dopisała, ale atrakcje typu Wielki Kanion,
czy Dziura Bez Dna można podziwiać i bez niej.

Górskie akcenty można znaleźć również w
fotkach pozostałej części Chorwacji, jak np. ma-
syw Biokovo ze Sv.Jure.

Pozdrawiam, Wojtek Spała

k 12-13.09 Joasia i Wiewiór zapraszają dzieci
Harnasi wraz z przyległościami na coroczną im-
prezę z cyklu „Nasze dzieci grają dla nas”.

W tym roku odbędą się również warsztaty
ceramiczne prowadzone przez Marka.

Ze względu na długi „cykl produkcyjny”
wyrobu ceramicznego rozpoczynamy zajęcia w
sobotę rano. Dlatego wszyscy chętni powinni
przybyć na Wiewióry dostatecznie wcześnie, w
sobotę raniutko lub już w piątek wieczór.
k 25-2.09 ERG - na razie brak bliższych infor-
macji – wiadomo tylko, że będzie. Zaglądajcie
zatem na stronę i listę.

HARNASIE NA WAKACJACH
Ja właśnie wróciłam ze stopowania po połu-

dniowej Europie. Wyruszyliśmy z Metzgerem
14 lipca. Zgodnie z planem przejechaliśmy przez
Czechy, Słowację i Austrię do Słowenii. W Ma-
riborze spotkaliśmy się z szóstką znajomych.

W sumie stopowaliśmy więc w 4 pary, spo-
tykając się w wyznaczonych miejscach co 2-3
dni, a czasem spotykając się przypadkowo. Re-
kordem było wzięcie przez jednego kierowcę 6
osób. Po drodze zwiedziliśmy Bratysławę i Graz.

Udało się nam dojechać w 1 dzien z Maribo-
ru do Bośni w okolice Sarajewa. Zobaczyliśmy
też Mostar. W Chorwacji spaliśmy w Dubrowni-
ku. W Czarnogórze zahaczyliśmy o Hercog
Novi, Perez, Kotor i Centije, w Albanii Schkoder
i Lezhe, w Macedonii Ochryd i Kanion Matka
koło Skopije, w Serbii Diabelską Wieć, Proku-
plije, Nisz i Belgrad, a skończyliśmy u Nowsze-
go w Budapeszcie, skąd wrociliśmy z ekipą czar-
nogorską (m.in Staszek, Grażka, Asia).

No a samo stopowanie było świetną okazją
do poznania wielu miejscowych i posłuchania o
ich historii i życiu. Może wyjdzie z tego jakieś
slajdowisko.

Gosia S. „Dziobak”
hYhYh

My czyli: ja, Staszek, Asia, Harry, Iwonka
(moja sister), Młodszy (brat Stacha), Olek i Mar-
ta byliśmy w Czarnogórze. Wyjazd udał się
wspaniale. Podoga jak marzenie!!!

Przez Słowację, Węgry, Serbię dojechaliśmy
do Czarnogóry, do Żabljaka. Stamtąd rozpoczę-
liśmy pięciodniową wędrówkę po Durmitorze.
Góry przepiękne, mnóstwo kwiatów i kamieni.
Zdobyliśmy Jużni Vrh z masywu Velikego Me-
deda (Wielkiego Niedźwiedzia) – grań była baa-
aaaaaaaaaaaaardzo eksponowana. Następnie
wdrapaliśmy się na najwyższy szczyt – Bobotov
Kuk (2523m) i jeden z najbardziej malowni-
czych - Prutasa.

Polecam wszystkim te góry, ale raczej na 1
dniowe wycieczki niż na włóczenie się z worem.

Po Durmitorze ruszyliśmy w część krajo-
znawczą wyjazdu – Monastyr Ostrog, Jezioro
Szkoderskie, Bar, Stary Bar, Budva i cała Boka
Kotorska.

Wyjazd zakończyliśmy oczywiscie górami -
połoninnym pasmem Bjelasica z najwyższą
Crną Glavą 2139.

Grażka
hYhYh

Pozwolę sobie zameldować o naszym po-
wrocie z Pirenejów, gdzie wraz z Żabami wędro-
waliśmy od 6 - 26 lipca. Nie cały czas oczywiście
wędrowaliśmy. Trochę czasu zajął dojazd i po-
wrót, na koniec spędziliśmy też dzień w Barce-
lonie i dzień nad morzem.

Program górski, który zaplanowaliśmy wy-
konaliśmy w zasadzie w 100 %. Były to 4 rejo-
ny:

1. Gavarnie – po stronie francuskiej, gdzie
odbyliśmy wycieczki na przeł. Breche de Roland
oraz w dolinę Oulettes de Gaube i na szczyty
Vignemale (Żaby) oraz Petit Vignemale (my).

Pozostałe po stronie hiszpańskiej:
2. Ordesa – przejście kanionu do schroniska

Goriz oraz wejście na Monte Perdido i zejście
przez Faja de Pelay.

3. Rejon Maladety – wejście na Pico de Ane-

to (3404 m. n.p.m.)
4. Wschodni Aiguestortes – wycieczka z

Espot przez Estany de Sant Maurici na Tuc de
Ratera oraz trzydniowa wędrówka w rejon
schronisk Maria Blank i Colomina.

Góry piękne, o charakterze alpejsko-tatrzań-
skim, ludzi mało, kwiatków mnóstwo, tempera-
tury znośne. Szkoda tylko, że to tak daleko – jest
tam co robić przez wiele sezonów.

Jacek G.
hYhYh

Melduję, że Cieszynka i ja wróciliśmy wła-
śnie z Jordanii. Było tak:
19.06 -Warszawa – zwiedzanie Budapesztu (w
tym zebranie wyjazdowe podgrupy SKPG, w su-
mie 4 Harnasi).
20.06 - przylot na Queen Ali Aearoport i szybki
stop do Akaby (300km) plażowanie i podziwia-
nie rybek i innych żyjątek na rafie.
21.06 - stop do Wadi Ramm – jeep safari i noc-
leg na pustyni.
22.06 - autobus do Wadi Musa – zwiedzanie Pe-
try.
23.06 - Petra c.d.
24.06 - Przejazd do Dany – wieczorkiem spacer
do wąwozu Dana.
25.06 - Przejazd do Madaby (6 autobusów i płat-
nych stopów) – po drodze Kerak, wieczorem
słynna mapa mozaikowa i park archeologiczny.
27.06 - Góra Nebo, reszta mozaik w Madabie,
Morze Martwe, wieczorem zwiedzanie Dżerasz
i lotnisko.

Ryszard „Nowy” Antonik

hYhYh
Nowy, w istocie nie napisałeś jak było, tylko

gdzie byliście:-) A my tu ciekawi jesteśmy, jak
było, czy ładnie tam i gdzie ładnie, a gdzie nieła-
dnie. Czekamy na garść informacji, emocji, ma-
lunku ...Czy Morze Martwe rzeczywiście jest
martwe i czy wielbłądy naprawdę są garbate?
Jak to możliwe, że byliście w Filadelfii, nie bę-
dąc jednocześnie w USA i czy w Petrze palą pa-
pierosy „Petra”? Czy w Wadi Rum piliście rum i
czy pogryzły Was skorpiony? No dosłownie nic
nie napisałeś. Nic, a nic.

Kura
hYhYh

Teraz kilka słów ode mnie.. i małe sprosto-
wanie do tego co napisał Nowy.

 Było cudownie... żar lał się z nieba, wypili-
śmy chyba w tydzień po 40 litrów wody i coca
coli na głowę. Ładnie było ... wszędzie... ale chy-
ba najpiękniej i najciekawiej kiedy łaziliśmy wie-
czorem po Wadi Rum i kiedy gubiliśmy się bez
żadnej mapy w kanionach w Petrze. Odkryliśmy
kilka fajnych miejsc, zupełnie poza turystyczny-
mi trasami, poza tym absolutnie klimatyczna
była wioska Dana, w której było mnóstwo opu-
szczonych, zawalonych domów, mieszkały dwie
rodziny i znajdowały się trzy hotele, oraz cen-
trum dla turystów. Sprawnie poruszaliśmy się
stopem. Do Wadi Rum zabrał nas porucznik po-
licji z Akaby, dając nam wodę i pytając czy nie
chcemy pieniędzy.

Trochę chaotycznie, ale mnóstwo przygód,
cudownych wrażeń, ciepła... i w ogóle i w szcze-
góle! No i boska rafa koralowa w Akabie !!!

Morze martwe słone masakryczne.... mnie
trochę bolały plecy od pływania, bo nieco spali-
łam je w Akabie. Wrażenie jak się unosi (trudno

http://wfs.w.of.pl/
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Wrzesień 2009 PRZEMYŒL - GDAÑSK - rowerem
Może to nic wielkiego, ale chciałem podzielić się z Redakcją, a także z Czytelnikami, wrażeniami

z odbytej przeze mnie wycieczki rowerowej z Przemyśla do Gdańska. Wprawdzie niejaki Maciej
Siudut, trzy lata temu,na moją dumną wypowiedź, że przejechałem z Lublina do Zawoi, zareagował
pytaniem: czy w jeden dzień?, bo jeśli nie, to nie ma się czym chwalić!

Teraz jednakże 1534 km, które przejechałem, nie sprowokuje takiego pytania, nie jest to  bowiem
możliwe do wykonania nawet dla Siuduta. Cóż, nie dokonałem tego nawet w dwa lub trzy dni, które
z pewnością wystarczyłyby Maćkowi, mnie zajęło to 19 dni.

Zresztą, jeżdżenie rowerem zawsze wiązało się dla mnie nie z wyczynem, jakkolwiek zdarza się
czasami ambitnie przejechać ponad 100 km dziennie (w tym roku 114), przy czym zawsze jeżdżę z
pełnym ekwipunkiem, lecz z możliwością innego poznawania świata, szczególnie jeśli podróżuje się
samotnie. Samotna podróż daje szansę skupienia się na odkrywaniu krajobrazów, ludzi i zdarzeń,
które  nie mają szansy zaistnieć, kiedy podróżuje się w grupie, zaś z roweru widzi się inaczej i więcej.

Trasa, którą przemierzyłem, wiodła wzdłuż wschodniej i północnej granicy, ziemiami pograni-
cza, pełnymi kontrowersyjnych wydarzeń wynikających z naszej najnowszej historii. Myślę tu o I-
szej i II-giej wojnie światowej, okresie międzywojennym, pakcie Ribentrop-Mołotow, akcji „Wisła”,
stosunkach polsko-litewskich, powstaniu obwodu kaliningradzkiego. Z drugiej strony, to spotkania z
1000-letnią historią, dziejami Prusów, Jadźwingów, św. Wojciecha, Krzyżaków, jazda starymi trak-
tami, które przemierzali kiedyś Mikołaj  Kopernik czy Ignacy Krasicki.

Podczas mojej podróży udało mi się poznać wielu ciekawych ludzi, Ukraińców, którzy wykupy-
wali swoje własne gospodarstwa, zabrane podczas akcji „Wisła”, od polskich gospodarzy,  etomologa
Pana Szczepana Ziarko, wypić kawę z Adamem Wajrakiem, odwiedzić Sławę Tarasiewicz – Kobietę
Niezwykłą ze Związku Bab Pruskich, spotkać wielu jeżdżących jak ja Czechów i Niemców, rozma-
wiać z ludźmi odbudowującymi stare pałace i dworki, realizującymi swe marzenia. Odwiedziłem
wielu moich przyjaciół i poznałem nowych, ciekawych ludzi.

Spotkania z przyrodą, która na pograniczu pulsuje intensywnie, bociany, czaple, żurawie, piękne
cerkwie w Chotyńcu, Radrużu czy Łukawcu, meczety Tatarów, kuranty w Sułowie, magiczne miej-
sca i miasta, jak Frombork, Koterka czy Kryłów, wszystkie te zdarzenia powodują, że człowiek czuje
się bogatszy i lepiej rozumie świat i siebie. Każdy dzień w innym miejscu, z innymi ludźmi, umykają-
ca pod kołami droga, poczucie wolności i to przeszywanie przestrzeni, to wszystko daje niezwykłą
satysfakcję i jest istotą roweru.

Na koniec  czułem się dumny i szczęśliwy, że mimo posiadania blachy nr 56 udało mi się zreali-
zować swój zamiar, który od dawna nosiłem w sercu.

Pozdrawiam znad kierownicy mojego pojazdu.
Jerzy Pawlikowski - Wiewiór, sierpień 2009

WIEWIÓRZYSKO 2009
Na tegorocznej imprezie z cyklu „Nasze

dzieci grają dla nas” było 48 osób, w tym ok.
połowa, to dzieci. Mimo nienajładniejszej pogo-
dy impreza była nadspodziewanie udana. Naj-
większą atrakcją były warsztaty ceramiczne. Tu
należą się wielkie podziękowania dla Marka Ś,
który wspaniale i z pełnym zaangażowaniem je
poprowadził. Najpierw tłum produkował różne
przedmioty z gliny, od pierwszych, nieco niepo-
radnych prób, po całkiem udane rzeźby. Nie-
którzy wyrabiali przedmioty bardziej użytkowe,
na przykład Jędrzej ulepił całkiem udaną nie-
wielką trumienkę ze zdejmowanym wiekiem.

Gotowe prace trzeba było wysuszyć. Przez
wiele godzin dokładaliśmy do ogniska, wokół
którego, na półkach powoli wysychały. Następ-
nie suche już rzeźby załadowaliśmy do pieca ja-
mowego, nad którym rozpaliliśmy naprawdę
wielkie ognisko. Spadający poprzez ruszt żar
otulał zawartość pieca cieplutką pierzyną o tem-
perarturze podobno 750 stopni. O drugiej w
nocy palenie ogniska zakończyliśmy i przyogni-
skowe śpiewanie również. To było naprawdę
fajne przeżycie, gdy w niedzielę rano wyciągali-
śmy wypalone prace z pieca.

Oczywiście odbyły się również inne, trady-
cyjne już punkty imprezy: mecz piłki nożnej,
turniej tenisa stołowego, zawody strzeleckie no i
popisy muzyczno – wokalno – taneczno – gim-
nastyczne naszych młodszych i starszych dzieci.
Ta „konkurencja” niestety jest z roku na rok co-
raz słabiej obsadzona, choć poziom niektórych
występujących jest coraz wyższy. Na przykład
Raketowy Kuba występował zawieszony na bel-
ce nad tarasem.

W Imprezie uczestniczyli (kolejność przypadkowa): Klany Pawlikowskich, Raketów, Żab, Są-
siedzkich, Jeży, Mahoni (Hebanowych) i Kowalików w komplecie, mniejszą liczbą zaszczycili nas
przedstawiciele rodzin Ptaków, Madeyów, Kobyleckich, Krztoni, Franków, Ginterów, Paluchów i
Wikusia. Pojedynczo uczestniczyli Marek Ś. – prowadzący i Ewa Dzidzianka.

W imieniu wszystkich uczestników jeszcze raz dziękuję Gospodarzom Imprezy, Joasi i Jurkowi
za wkład pracy w jej organizację, cierpliwość, wyrozumiałość i naprawdę wielką gościnność.

Jan M. Kowalik

Serdecznie zapraszamy na

EKSKLUZYWNY RAJD GÓRSKI
Gdzie: Twierdza Srebrna Góra
Kiedy: 26-27 wrzeœnia, za ile: 35 z³

Na mecie rajdu w Forcie Wysoka Skała będzie czekał ciepły posiłek, ognisko oraz zabawa
w klimacie czasów napoleońskich. Zgodnie z tradycją zaproście swoich krewnych, znajomych,
przyjaciół. Każdy, kto zaprosi minimum 7 osób (które będą na rajdzie) bierze udział w ERG-u
gratis.

Cieszynka i Nowy

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf


TO BÊDZIE

HARNASIE NA WAKACJACH hYhYh
8 VIII wróciłem z Chin. Razem z Agnieszką

byliśmy/zobaczyliśmy:
1. Zaćmienie słońca w Hangzhou
2. Wodne miasteczko Tongli
3. Park narodowy w górach Huangshan
4. Park narodowy w górach Zhangjiajie
5. 6-dniowy treking w Syczuanie w pobliżu

Minya Konki (pow. 7500m) – przejście przełę-
czy pow. 4600m npm

Nowy
hYhYh

Nasza ekipa tzn. 10 osób (m.in. Natalia, Hu-
chel, Ola G. z Dominikiem, Makak) wróciła z
Fogaraszy – przeszliśmy prawie całą główną
grań, wędrując od Turnu Rosu do Breazy. Padła
grań Serboty, Negoiu, Strunga Dracului oraz
oczywiście Moldoveanu. Pogoda zadziwiająco
sprzyjająca – padało tylko raz i to przedwczoraj,
gdy spaliśmy już w Fogaraszu. My z Makakiem
wróciłyśmy na stopa do Polski, reszta odwiedza-
ła jeszcze Nowszego i zwiedzała Budapeszt.

Gosia S. Dziobak
hYhYh

Przed godziną wróciłam z Krymu, gdzie
prowadziłam aż 18-osobową grupę dla „Wier-
chów”. Grupa sympatyczna, a miejsca i krajo-
brazy przepiękne.

Wyjazd był na pół gorski, a na pół krajo-
znawczy, zwiedziliśmy również Kijów i Odessę,
a na samym półwyspie Sewastopol z Chersone-
zem Taurydzkim i Inkermanem, kilka „Skal-
nych miast”, Jałtę, Liwadię i Ałupkę (a w nich
pałace) oraz Jaskinię Marmurową. Na plaży by-
liśmy tylko raz. Zdjęć mam ponad 1000, do po-
kazania muszę coś wybrać.

Basia Zygmańska
hYhYh

Ja wczoraj wieczorem wróciłem z Rumunii.
Pokręciłem się trochę po Maramureszu. Góry
Gutyjskie, Marmaroskie, Rodniańskie i Cyblesz.
Się mi bardzo podobało.

Przemek P.
hYhYh

Tradycyjnie rozpocząłem w maju tygo-
dniową wyprawą w rumuński Padisz. W czerw-
cu na rowerach pojeździliśmy po północnej
Opolszczyźnie. W lipcu pojechaliśmy dalej – od
Przemyśla, przez Krasiczyn, Jarosław aż po Za-
mość. W tzw. międzyczasie weekend w cze-
skich Jesenikach.

W sierpniu spływ rzeką Gwdą od Drężna do
Podgajów, a teraz właśnie wróciłem ze Słowacji
– Góry Strażowskie i Kremnickie – od Trenczy-
na do Harmańca.

Radeck
hYhYh

Wakacje w związku z remontem skromne.
Na początek oczywiście obsługa Chatki – pra-
wie 2 tygodnie na Adamach, pierwszy raz nie
czułam niedosytu wyjeżdżając z Lachowic.

Pierwszy tydzień sierpnia minął na letnim
wypadzie w gronie COTD (już trzeci rok z rzę-
du, a skład wciąż liczniejszy).

Eskapada bardzo udana. Tym razem ponio-
sło nas w lubuskie. Z bazy w Wojnowie zwiedzi-
liśmy zamek Joannitów w Łagowie, drewniany
kościółek w Klępsku, Muzeum Pożarnictwa w
Rakoniewicach, ZOO-safari w Świerkocinie,
Skansen Pszczelarstwa w Pszczewie, Skansen
Parowozów i kryty basen w Wolsztynie (nawet
przejażdżka lokomotywą była!), Międzyrzecki
Rejon Umocniony, Zbąszyń, Zieloną Górę, oko-
liczne lasy – pieszo i rowerowo i plac zabaw w
Kargowej. Oczywiście ochoczo plażowaliśmy,
mocząc uradowaną młodzież w wodach Jeziora
Wojnowskiego i Łagowskiego, grzebaliśmy w
piachu niezmordowanie. Wieczorami uskutecz-
nialiśmy ogniska i grille, a na koniec grillowane
pstrągi od rybaka zza miedzy – pycha.

Skład był liczny, łebków 13 naliczyłam, a
zatem: Paskuda z dziećmi, Kolczasta z córkami i
Jeż dojeżdżający, Bogna i Picek z córkami,
Pszczółka i Michał z dziećmi, Wiewióra i Mar-
cin z córkami, Doboszki z córkami i niżej podpi-
sana z Jasiem.

Tusia
hYhYh

Po zeszłorocznej fascynacji górskimi rzeka-
mi moje wakacje znów były bardziej rowerowe
– mimo dwukrotnego wylegiwania się w nadbał-
tyckim grajdole i dwóch górskich spływów. Bo
nawet raz do grajdoła i raz na spływ cisnąłem na
rowerze. Jednak główną imprezą tych wakacji
był ponad dwutygodniowy przelot na MTB
przez Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, od Leiser
Berge w Karpatach Austriacko Morawskich po
Beskid Niski.

Wyjazd miał dwa klucze. Jednym było zdo-
bywanie najwyższych szczytów grup górskich
wyodrębnionych w ogólnym podziale Karpat
Kondrackiego. Zrobiłem tylko dwa wyjątki, w
Górach Kysuckich i Beskidzie Makowskim,
Wlazłem na Ladonhorę, bo Pupov legalnie nie-
dostępny i wjechałem na Koskową Górę, bo ile
można na Jałowiec? Drugim kluczem było tro-
pienie produktów lokalnego browarnictwa.

W przyszłym roku planuję w czasie jednego
wyjazdu objechać pogórza ZKZ (z wyjątkiem P.
Myjawskiego, bo już „odhaczone”) i Centralne
Karpaty Zachodnie. Może kogoś zainteresuje
współuczestnictwo w tym przedsięwzięciu? Jak
starczy konsekwencji, w ciągu kilku lat powinno
się udać objechać „z Kondrackim” całe Karpaty.

Marek Ś.

TO BY£O
4 12-13.09 na Wiewiórzysku odbyła się im-
preza z cyklu „Nasze dzieci grają dla nas”.
4 Na początku wrześnai ruszyła nowa interne-
towa strona Koła. Autorem serwisu jest Ovca, a
redagowaniem zajmują się członkowie Rady.
4 15.09. relację z raftingu rzeką Tarą (Czarno-
góra) zaprezentowała Ania Gembala.
4 18-20.09 CHATWEEKREM czyli weekend
remontowy. Udział wzięło 19 osób: m.in.: Ma-
ciej S., Krasnal, Marcin D., Krzysiek Krawiec,
Radeck, Jagoda, kursant Jasiek, exkursanci:
Aśka, Lenor oraz Toudi z Elizą, pH Dorian Bo-
rek i Agnieszka Franke. Oto co zrobiono:
– wyremontowano dach nad gankiem (wymiana
krokwi, łat, połaci dachowych) – tu wielkie
uznanie dla Marcina Derejczyka!
– poprawiono rynny,
– założono nową instalację elektr. do ubikacji,
– położono rurę odwadniającą piwnicę,
– wykonano konstrukcję górnej części kominka,
– wykonano kilka konstrukcji drewnianych na
ławy i stół,
– uporządkowano ogród i otoczenie chatki,
– rąbano, cięto i układano drewno.
4 21.09 wyjście towarzyskie - o 17:00 spotka-
nie w KW - ogłoszenia Prezesa, a potem wspól-
ne wyjście do lokalu.
4 Z powodu wyjazdu na Erasmusa Ani Mata-
czyńskiej pełniącej funkcję skarbnika jej miejsce
w Radzie zajmie Piotr „Metzger” Latusek.

k 29.09 wrażenia z zeszłorocznego Tadżyki-
stanu przedstawią Cieszynka i Nowy.
k 10-11.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem - z
metą na Krawców Wierchu, gdzie przewidziano
m.in. konkurs i warsztaty fotograficzne.
k 14.10 rusza nowy kurs, który poprowadzą
Kasia Jamróz i Przemek Padoł.
k 24-25.10 Rajd Studenci Górom. Na mecie
Rajdu w Żywcu ekspresowy kurs języka Espe-
ranto prowadzony przez Klub Esperantystów z
Gliwic!
Najbli¿sze imprezy chatkowe:
k 14-15.11 KIChA Turecka
k 4-6.12 Mikołajki Łemkowskie

Jeśli chcecie zaprezentować na zebraniu
jakiś ciekawy temat lub relację z wyjazdu piszcie
na adres:

mary.holeksa@gmail.com

zainteresowani i często nas zaczepiali. Bardzo
lubią Polaków zwłaszcza od 2002 r.

Ponadto objechaliśmy całą Koreę dookoła
korzystając głównie z autobusów, które docie-
rają wszędzie i jeżdżą co 10-15 min. Przychodzi
się więc na stand by. Dwa razy płynęliśmy pro-
mem, w tym raz w sali na 218 osób z miejscami
leżącymi na podłodze.

Ogólnie Korea, to fajny kraj. Zachwyca czy-
stością i wysoką kulturą ludzi kłaniających się w
pas. No i ma najlepsze punkty informacji tury-
stycznej na świecie.

Daniel Węcel

KOREA 2009
A my z Naganą przez cały miesiąc włóczyli-

śmy się po górach Korei (Południowej). Zaliczy-
liśmy 3 najwyższe szczyty kraju czyli

1. Thaecheongbong 1708 m w paśmie So-
rak-san,

2. wulkan Halla-san - 1950 m - najwyższy
szczyt kraju, na wyspie Jeju (czyt. Cieciu)

3. Cheonwanbong 1915 m w Cziri-san,
Góry to piękne, zachwycają formacjami

skalnymi i chmurowymi. Można przez kilka go-
dzin iść w mleku, a potem przebić się i oglądać
tylko czubki szczytów.

Spaliśmy też w koreańskich schroniskach
górskich, co ma swój jedyny wyjątkowy i niepo-
wtarzalny klimat: sale nie koedukacyjne bardzo
wieloosobowe, bo na 50-100 ciał i już od godz. 1
w nocy ludzie wstają, by przed wschodem słoń-
ca być na szczycie. Regularny hałas trwa więc
od 1-5, a o 6 ostatecznie trzeba opuścić salę.
Mocno się staraliśmy, by wraz z nastaniem ciszy
nocnej (2100) zasnąć, co dawało całe 4 godziny
snu: Ludzie w górach niezwykle przyjaźni i go-
ścinni, w ciągu jednego dnia dostaliśmy od róż-
nych osób: ciasteczka, czekoladki, gotowaną ku-
kurydzę, mandarynki, wodę, kamień wulkanicz-
ny na pamiątkę. Koreańczycy bardzo byli nami

mailto:mary.holeksa@gmail.com
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Październik 2009 PIRENEJE (czêœæ 1)
Wstêp

Jeszcze rok temu o Pirenejach wiedziałem tyle, że są. Co prawda hasło „Pireneje” padało czasem
w harnasiowych kręgach, nie było jednak żadnych konkretnych planów czy propozycji, a góry te były
na tyle odległe, że pozostawały poza obszarem realnych zainteresowań.

Rok temu po wyjeździe z Żabami w Fogarasze powstał jednak nieco bardziej konkretny pomysł
wyjazdu w te rejony. Po Nowym Roku potwierdziliśmy nasze chęci i zamiary i od tego czasu zaczę-
liśmy poważnie myśleć o wyjeździe.

Ekipa była podobna jak rok temu – a zatem sprawdzona i zgodna w sposobach działania. Dołą-
czył jedynie Dominik – chłopak Oli. Przyjęliśmy, że pojedziemy na 3 tygodnie, na początku lipca.
Uznaliśmy, że lipiec powinien być mniej upalny i mniej tłoczny – zarówno w górach jak i na drogach.
I to się sprawdziło.

W maju zaczęliśmy z Martą dokładną lekturę dwutomowego przewodnika po Pirenejach Keva
Reynoldsa, którego polskie wydanie właśnie ukazało się na rynku. Szperaliśmy też po Internecie oraz
wykonaliśmy spotkania ze znajomymi, którzy byli w tych górach – m.in. z Mateuszem G.

Pod koniec czerwca zgodnie ustaliliśmy ramowy program wyjazdu wybierając 4 mniej więcej
centralne rejony Pirenejów. Uznaliśmy, że ten pierwszy raz powinien być w miarę przeglądowy i
powinniśmy zapoznać się z różnymi aspektami tych bardzo rozległych i zróżnicowanych gór. Wybór
padł na okolice Gavarnie we Francji, oraz Ordesę, Pico de Aneto i Aiguestortes w Hiszpanii.

Dojazd samochodami, sposób działania metodą 1 – 4 dniowych wypadów na lekko lub z namio-
tami. Na dole noclegi na kampingach, w górach – na dziko lub na zwyczajowych miejscach biwako-
wych obok schronisk. Ku mojemu zaskoczeniu Żaba wysunęła nieśmiały postulat, aby na koniec
zaplanować krótki, jednodniowy pobyt nad ciepłym morzem, ja natomiast wysunąłem dalej idącą
propozycję zgodną z życzeniami części mojej załogi, aby jeden dzień poświęcić na choćby symbolicz-
ne zwiedzenie Barcelony.

Przy opracowywaniu trasy dojazdu okazało się, że doskonałą bazą pośrednią będzie dom naszej
rodziny w Niemczech u podnóża Szwarcwaldu.

Podróż przez Francję zajęła nam natomiast znacznie więcej czasu niż planowaliśmy, gdyż chcąc
obniżyć koszty autostrad wybraliśmy wariant mieszany, który okazał się niezbyt efektywny. W rezul-
tacie musieliśmy założyć jeszcze jeden biwak pośredni gdzieś w Masywie Centralnym.

Francja - rejon Gavarnie
Dopiero we wtorek po południu dotarliśmy do celu, do niewielkiego, leżącego na końcu doliny

miasteczka Gavarnie, o którym pan Kev pisze m.in. że jest to rejon odpowiedni dla wszystkich – dla
twardego mężczyzny, którego interesują tylko skały i lód, pieszego turysty, a nawet leniwego miłośni-
ka ładnego krajobrazu, który przy szklance zimnego piwa na marmurowym stoliku podziwia ściany
cyrku. Na koniec zaś dla zwykłego turysty, który wybierze przejażdżkę na mule lub ośle w głąb
doliny. (red. streszczenie fragmentu przewodnika).

Pogoda na razie nie była rewelacyjna, więc pośpiech nie był specjalnie uzasadniony. Po południu
wykonaliśmy jedynie spacer rozpoznawczy do centrum miasteczka oraz w górę doliny, nad którą
wisiały chmury zasłaniające to, co w tym miejscu najatrakcyjniejsze czyli Cyrk Gavarnie – potężny
amfiteatr skalny, przecięty wodospadem o wysokości ponad 420 m.

Doświadczony turysta górski, a tym bardziej przewodnik wie jednak kiedy rozpocząć właściwą
działalność górską. W środę rano ukazał nam się widok niezwykły – wał chmur zasłaniał wprawdzie
środkową część cyrku, lecz ponad chmurami, w miejscu gdzie trudno było spodziewać się ujrzeć
cokolwiek ukazała się skalna grań poprzecinana płatami śniegu.

Przy śniadaniu mieliśmy natomiast okazję – dyskretnie, ale nie bez rozbawienia – obserwować
francuskiego turystę usiłującego złożyć samorozkładający się kolisty namiocik Quechui. Po kilku
bezowocnych próbach zdenerwowany mężczyzna zabrał swój plecak, porzucił złośliwy namiot i opu-
ścił kamping. Śmialiśmy się, że pewnie ekipy z Decathlonu po sezonie zbierają porzucone na kampin-
gach namioty i sprzedają je ponownie.

Tzw. wycieczka rozruchowa nie była wcale ulgowa. Celem była słynna Breche de Roland (2807
m) – skalna szczerba w grani wyrąbana wg. legendy mieczem przez rycerza Rolanda. Do pokonania
mieliśmy 1400 m przewyższenia. Wycieczka zajęła nam 13 godz. ale było warto – pogoda dopisała,
po drodze piękne widoki, mnóstwo kwiatów, świstaki, trawersy po śniegu, a na koniec, powyżej
schroniska Sarradets okazja do przećwiczenia chodzenia w rakach.

Francja - Vignemale
Kolejny wypad w góry rozpoczęliśmy w czwartek z ogromnego parkingu przy Pont d'Espagne

za miasteczkiem Cauterets (ok. 1500 m). Stąd ruszyliśmy z pełnym sprzętem biwakowym w górę,
w kierunku schroniska Refuge des Oulettes de Gaube (2151). Po drodze minęliśmy Lac de Gaube
– jezioro, do którego docierają przy pomocy kolejki linowej tłumy turystów. Tu skwar zelżał i oto-
czyły nas mgły. Mimo ograniczonej widoczności dolina, którą podchodziliśmy prezentowała się
bardzo malowniczo. Łany azalii, orlików i innych kwiatów, potoki, kaskady, wodospady – prawie
jak w raju.

Dwieście metrów od schroniska znajdowało się miejsce biwakowe, które we mgle rozpoznali-
śmy po kamiennych murkach i kilku rozbitych namiotach. Poza tym płasko, trawiasto, gdzieś obok
szumiały jakieś strumienie. Rozbiliśmy się w tej scenerii nie bardzo wiedząc gdzie jesteśmy i wów-

ERG 2009
Tegoroczny ERG organizowali w trybie

awaryjnym Cieszynka i Nowy. Na miejsce za-
kończenia wybrali Srebrną Górę. Zakończenio-
wa zabawa miała się odbywać jak na sławetnym
ERG-u w 1982 r w jednym z fortów. Niestety,
brak zgłoszeń spowodował, że impreza omal nie
została odwołana. Nowy zmienił jednak co nie-
co założenia i w rezultacie – co prawda w bardzo
kameralnym gronie – ale ERG doszedł do skut-
ku. Skład osobowy aż do soboty nie był do końca
pewny. Ostatecznie na metę rajdu dotarli: rodzi-
na Krawców (Gosia, Stasiu, Ola i Krzysiu), ro-
dzina Ginterów (Ola, Jola i Jacek), Marek
Świech, Kasia i Olga (koleżanki Nowszego),
Asia Sosna, Nowy i Cieszynka. Były nawet dwie
trasy – w tym jedna rowerowa.

Frakcja piesza pod wodzą Cieszynki i Nowe-
go porzuciła samochód na Przełęczy Jugowskiej
i przeszła przez Kalenicę, Przełęcz Woliborską i
inne pomniejsze szczyty do Srebrnej Góry (po-
ważnym utrudnieniem na trasie były grzyby).

W tym czasie rodzina Ginterów i Marek Ś.
przejechali ze Srebrnej Góry do Przełęczy Woli-
borskiej (gdzie spotkali się z frakcją pieszą) i da-
lej w stronę Przełęczy Jugowskiej, a potem
przez Bielawę i Jemną do Srebrnej Góry.

Po dotarciu wszystkich ekip na miejsce noc-
legu do „Centrum Turystyki Niekonwencjonal-
nej” udaliśmy się do Fortu Wysoka Skała, gdzie
miło spędziliśmy czas na śpiewie, pogaduchach,
żartach, pieczeniu kiełbasek, ziemniaków i spo-
żywaniu innych wiktuałów.

W niedzielę część frakcji rowerowej zasiliła
frakcję pieszą (pozostał tylko Marek, który poje-
chał w Góry Bardzkie) i startując z Przełęczy So-
kolej zdobyła Wielką Sowę i zeszła do Przełęczy
Jugowskiej. Pogoda dopisała, szkoda tylko, że
frekwencja była tak niewielka.

Redakcja i Cieszynka, fot: Marek Ś.
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TO BY£O
4 29.09 prelekcja Cieszynki i Nowego z ubie-
głorocznej wyprawy do Tadżykistanu.
4 10-11.10 odbył się Rajd Złota Jesień z
Harnasiem – z metą na Krawców Wierchu.
Rajd zgromadził  sporo osób. Uczestników nie
odstraszyła kiepska pogoda i na metę – wraz z
przewodnikami– dotarło 69 osób.
Trasy prowadzili: Kuba Szymański (z Żabnicy),
Gosia „Dziobak” (z Korbielowa) oraz Marysia i
Świstak (z Soblówki). Ta ostatnia trasa cieszyła
się zresztą największą popularnością –  46 osób.
W trakcie rajdu odbywał się konkurs fotogra-
ficzny dla wszystkich uczestników pod hasłem
„Złap jesień”. Na mecie na uczestników czekały
inne atrakcje „fotograficzne”: pokaz fotografa
Adriana Spuły, warsztaty przez niego prowadzo-
ne oraz prezentacja zdjęć wykonanych przez raj-
dowiczów na trasach i wybór najlepszych foto-
grafii. Szkoda, że nie dopisała pogoda i warszta-
ty musiały się odbyć w wersji bardziej teoretycz-
nej niż praktycznej.
Wśród uczestników widać było wielu znajo-
mych z poprzednich rajdów, ale też sporo no-
wych osób.
4 13.10 „Pireneje” – prelekcja Marty i Waldka
Kubiczków oraz Jacka Gintera.
4 14.10 odbył się inauguracyjny wykład no-
wego kursu, na który przybyło 22 kursantów.
4 16-18.10 Pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego zakończył się wynikiem 10:1 dla kur-
santów. Noclegi w PTSM Nickulina oraz PTSM
Żywiec, trasy z Węgierskiej Górki, Ciśca i Cięci-
ny Dolnej przez Słowiankę do Juszczyny. W
niedzielę zwiedzanie Żywca oraz Grupa Jastrzę-
bicy i Grojec. Egzamin przebiegał w scenerii je-
sienno – zimowej, gdyż trafiliśmy na pierwszy,
nieco przewczesny atak zimy. Gratulujemy pół-
przewodnikom: Natalii, Grażynie, Agacie,
Agnieszce, Huchlowi, Jaśkowi, Krzyśkowi R.,
Krzyśkowi H., Dawidowi, Jarkowi. Komisja:
Basia Z., Radek T., Jacek G., kruczek, Przemek P.
oraz Krasnal.

czas zaczął się spektakl. W mgłach pojawiła się dziura, zaświeciły promienie słońca i ukazał się kawa-
łek zawieszonego jakby w powietrzu szczytu.  Dziura zaczęła się powiększać i okazało się, że otaczają
nas wysokie, skalne ściany kulminujące w szczycie Grand Vignemale (3298 m). Widowisko trwało
może z 30 minut, po czym znów wszystko otuliła mgła.

Rano powitała nas jednak piękna pogoda. Żaby postanowiły zaatakować Vignemal'a, my mniej
ambitnie – Petit Vignemala (3032), a Dominik, który na pierwszych wycieczkach nadwyrężył kolano
postanowił dojść tam gdzie da radę. No i wszyscy osiągnęli to, co zaplanowali – prawie, bo Żabom
zbrakło kilkadziesiąt metrów do szczytu.

Hiszpania - Ordesa
Następnego dnia zeszliśmy do aut i wyruszyliśmy do Hiszpanii. Późnym popołudniem dotarliśmy

do Torli – miasteczka położonego u wylotu doliny Ordesa – największego z kilku kanionów rozcina-
jących południowe stoki Pirenejów w tym rejonie. Noc spędziliśmy na kampingu, a następnego dnia
podjechaliśmy na duży darmowy parking w centrum Torli, spakowaliśmy plecaki i wsiedliśmy do
autobusu, który co 15 minut zawozi turystów do wylotu kanionu, na polanę Pradera Ordesa.

Naszym celem było przejście dnem kanionu i dotarcie do schroniska Goriz położonego pod Mon-
te Perdido. Mimo upału droga była dość przyjemna, gdyż w dużej części prowadziła przez las. Nie
brakowało jednak atrakcji w postaci widoków na ściany kanionu oraz kaskad i wodospadów. Pojawi-
ły się też łąki irysów. W końcu wyszliśmy na otwarty teren otoczony ścianami kanionu, porośniętymi
w mniej stromych miejscach jaskrawożółtymi kwiatkami, kontrastującymi z intensywną zielenią tra-
wy. Dolinę zamykał tzw. Cyrk de Soaso (1750) zwieńczony efektownym wodospadem zwanym
Cola de Caballo (koński ogon). Stąd mieliśmy jeszcze ok. 2 godz. podejścia na wyższe piętro doliny,
do schroniska Goriz (2200). Na tarasach obok schroniska można było rozbić namioty, można też było
skorzystać z ustawionych obok kabin z toaletami i prysznicami (wszystko darmowo).

Następnego dnia mieliśmy na lekko zdobyć trzeci co do wysokości szczyt Pirenejów Monte Per-
dido (3355 m). Pierwszym etapem było jeziorko Lago Helado (2985m). Stąd widać już było dalszą
drogę prowadzącą piarżysto – śnieżnym żlebem niemal pod sam wierzchołek. Pogoda była słonecz-
na, ale w żlebie zaczęło potężnie wiać, tak, że trudno było się poruszać po stromej, piarżystej ścieżce.
Dopiero po wyjściu na podszczytową przełączkę trochę się uspokoiło, a na samym szczycie było już
całkiem przyjemnie. W zejściu, w dolnej części żlebu wybraliśmy szybszy i wygodniejszy wariant
śnieżny.

Kolejny dzień, to powrót do Torli, ale nie dnem kanionu, lecz ścieżką Faja de Pelay prowadzącą
jego orograficznie lewym zboczem, ok. 500 – 600 m ponad doliną, z pięknymi widokami na przeciw-
ległe zbocza i samą dolinę. Na koniec trzeba było jednak pokonać 600 m stromego zejścia, po którym
z dużą przyjemnością opłukaliśmy się w potoku.

Pico de Aneto
Na kolejną noc zostaliśmy w Torli, a nazajutrz przejechaliśmy ok. 100 km na wschód do Bena-

sque. Po przyjeździe samochody zostały na parkingu, na końcu dostępnej publicznie drogi, a my
wyruszyliśmy na kolejne 3 dniowe wyjście z zamiarem zdobycia najwyższego szczytu Pirenejów –
Pico de Aneto (3404 m). Pierwszy odcinek był krótki – dojście do schroniska Renclusa na 2140 m.
Obok schroniska zobaczyliśmy ewidentny plac biwakowy oznakowany jednak równie ewidentnym
piktogramem „zakaz biwakowania”. Chcieliśmy już iść gdzieś dalej, ale rozmowa z obsługą wyjaśni-
ła sprawę – można się rozbijać, ale od 19:00 do 9:00 rano. Miejsce miało tylko jedną drobną wadę –
trzeba było co jakiś czas odganiać dwa pasące się dziko i trochę natrętne konie. Następnego dnia
Dominik tak gorliwie zabrał się za to odganianie, że został kopnięty przez konia w i tak bolące kolano.
Na szczęście nic poważnego się nie stało.

Pico de Aneto zdobywaliśmy w szóstkę – Dominik wolał odpuścić, aby nie ryzykować dalszego
nadwyrężenia kolana. Pierwsza część trasy okazała się dość trudna orientacyjnie. W Pirenejach lepiej
znakowane są jedynie szlaki długodystansowe typu GR11. Inne, zazwyczaj wyznaczone są przez
kopczyki, które często prowadzą różnymi wariantami, czasem znikają, czasem prowadzą w inną stro-
nę niż chcemy. W skalno – kamienistym terenie, w którym dość długo zalega śnieg ścieżka też jest
często pojęciem umownym. W rezultacie udało nam się nie trafić tak od razu na jedyną chyba pu-
szczającą przełączkę w grani, prowadzącą w stronę lodowca Aneto. Wkrótce jednak, po małej korek-
cie byliśmy na właściwej drodze. Cel był już dobrze widoczny. Przez piarżyska i głazowiska dotarli-
śmy wreszcie do topniejącego, gąbczastego lodu. Póki co raki nie były jednak konieczne. Dopiero
nieco wyżej, na trawersie postanowiliśmy uzbroić się w sprzęt, który miejscami był faktycznie po-
mocny. Tylko nieliczni, mijani turyści szli bez raków. Po minięciu przełęczy Collado de Coronas i
dojściu pod kopułę szczytową zamiast opisywanego w przewodnikach, efektownego Mostu Maho-
meta zaczęła się piarżysta ścieżka na szczyt. Byłem już nieco rozczarowany, gdy tuż przed szczytem
zatrzymała nas zbudowana z prostopadłościennych bloków skalnych ułożonych na tzw. „sztorc”
grań – był to wspomniany Most Mahometa. Przejście wymagało trochę gimnastyki i uwagi, gdyż
ekspozycja na obie strony była spora. Na życzenie dziewczyn Waldek założył nawet kawałek porę-
czówki, podczas gdy sam biegał po grani bez specjalnego stresu.

Na szczycie spotkaliśmy dwóch młodych Polaków, którzy przemierzali Pireneje od morza do
morza. Pogoda nie była tego dnia wybitnie dobra, widoczność raczej średnia, więc długo na szczycie
nie zabawiliśmy. Mimo, iż schodziliśmy jako jedni z ostatnich, czasu na powrót pozostało dość sporo.
Wariant powrotny był tym razem zgodny z opisem przewodnikowym, choć nie obyło się bez scho-
dzenia stromym żlebem po ruchomych piargach.

c.d.n.
Jacek G.

TO BÊDZIE
k 24-25.10 Rajd „Studenci Górom”. Na mecie
w Żywcu pyszny posiłek przygotowany przez
Hermana, ekspresowy kurs języka Esperanto
prowadzony przez Klub Esperantystów z Gli-
wic, oraz gry i zabawy. Drugiego dnia dla chęt-
nych zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckie-
go. Przewidziano 3 trasy, które poprowadzą
Sylwester „Krasnal” Mateja, Michał „Bażant”
Tomczak oraz Staszek Wierzchowski.
k 20.11 (piątek) odbędzie się Walne Zebra-
nie SKPG Harnasie. Rada uznała, że ten eks-
perymentalny termin pozwoli na liczniejszy
udział, zwłaszcza członków mieszkających tro-
chę dalej od Gliwic.

W ostatnim okresie sporo emocji i burzliwą
dyskusję na naszej internetowej liście wywołały
sprawy związane z chatką. Łamy MM nie są
najwłaściwszym miejscem, aby w tej chwili
przedstawiać czy komentować te wydarzenia.
Redakcja postanowiła jedynie zasygnalizować
zaistaniałe fakty, a zainteresowanych odsyłamy
na listę oraz na Walne Zebranie, na którym
sprawa zapewne będzie rozpatrywana.

Redakcja
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PIRENEJE (czêœæ 2)
Aiguestortes

Po zdobyciu najwyższego szczytu Pire-
nejów pozostał nam na deser ostatni rejon
o trudnej nazwie Aiguestortes oznaczającej
„kręte wody”.

Jest to dość rozległy rejon składający
się z dwóch części – zachodniej i wscho-
dniej (my wybraliśmy tę drugą), nieco niż-
szy niż sąsiednie masywy, za to bardzo ma-
lowniczy, bogaty w roślinność oraz nie-
zliczone jeziora. Część z tych jezior zo-
stała w latach 50-tych XX w. sztucznie
spiętrzona i połączona w system retencji
wody. Nie wszystkie efekty tych działań wy-
glądają pięknie, tym niemniej krajobrazy Ai-
guestortes należą do najładniejszych w Pi-
renejach.

Początkowo planowaliśmy 4 dniową
wędrówkę przez doliny i przełęcze. W koń-
cu postanowiliśmy jednak zrobić na po-
czątek solidną wycieczkę na lekko, a dopie-
ro potem wybrać się na 3 dniową pętelkę.
Najpierw czekał nas jednak ponad 130 km
przejazd z Benasque do Espot przez Vielhę
i przeł. Bonaigua o wysokości 2070 m.
gdzie widoki zasłoniła nam totalna mgła.

W Espot rozbiliśmy się na małym,
sympatycznym kampingu za miasteczkiem
i wykorzystaliśmy resztę dnia na wypoczy-
nek, mycie, pranie itp.

Nazajutrz podjechaliśmy na parking,
do końca publicznej drogi i ruszyliśmy do
jeziora św. Maurycego czyli Estany de
Sant Maurici. Pogoda była „żyleta”, ale wiał
silny i zimny wiatr, a zbocza gór były wyra-
źnie oszronione. W krajobrazie wyróżniała
się piramida podwójnego szczytu Encantat,
który jest symbolem Parku Narodowego i z
którym związana jest legenda o dwóch my-
śliwych zamienionych w skały. W miej-
scach gdzie szlak prowadził drogą mijały
nas terenowe samochody – taksówki,
którymi bardziej leniwi, ale za to zasobniejsi
w środki płatnicze turyści mogą zwie-
dzać niektóre rejony Parku – zwykle drogi
dojazdowe do schronisk.

Naszym celem był szczyt Tuc de Ratera (2848 m) położony w grani otaczającej dolinę, którą
podchodziliśmy. Ścieżką wśród kwiatów i niezliczonych strumieni, mijając kilka jeziorek dotarliśmy
na przełęcz Port de Ratera. Stąd jeszcze 300 m podejścia stromą ścieżką i byliśmy na szczycie. Widok
był niesamowity. Dookoła morze gór, wśród których zdołaliśmy rozpoznać tylko niektóre – w tym
masyw Maladety z Pico de Aneto. Poniżej, za granią leżała kapitalna dolina Colomers z mnóstwem
większych i mniejszych jezior.

Wracaliśmy nieco innym wariantem przez schronisko Amitges z położonymi w jego sąsiedztwie
efektownymi turniami o tej samej nazwie.

Następnego dnia, opuściliśmy kamping i ze znajomego parkingu wyruszyliśmy na 3
dniową trasę. Najpierw skierowaliśmy się w stronę  schroniska J.M. Blank. Pogoda dopisy-
wała, a po drodze – jak zwykle – mnóstwo tematów fotograficznych – widoki, kwiatki, mo-
tylki itp. Przy schronisku odpoczęliśmy, gdyż czekało nas jeszcze podejście na przełęcz
Collada de Saburo, za którą planowaliśmy nocleg.

Mijając kolejne jeziorka, dobrze widoczną i oznakowaną ścieżką szlaku GR11 bez
większych problemów ok. godz. 18. osiągnęliśmy przełęcz. Po drugiej stronie krajobraz
wyglądał dość surowo – znacznie mniej zieleni i duże jezioro o stromych, skalistych brze-
gach, z którego spuszczono do połowy wodę nie zachęcało do zatrzymywania się na noc-
leg. Zeszliśmy więc nieco dalej i uderzyliśmy – już bez szlaku – do małych jeziorek poło-
żonych w przyjaźniejszym terenie. Były nawet krowy, które niestety pozostawiały wszędzie
ślady swojej bytności. Znaleźliśmy jednak dogodne i w miarę czyste miejsce i rozbili-
śmy obozowisko.

Nazajutrz wstajemy jak zwykle po 6 i po zwinięciu biwaku ruszamy w stronę schroniska
Colomina. Tu dociera sporo turystów z położonego w dolinie parkingu. Jest też jak i na
innych główniejszych szlakach sporo biegaczy wysokogórskich. Ponadto w schronisku działa akurat
jakaś ekipa filmowców.

Ruszamy dalej i wkrótce trafiamy
na pozostałości działań hydroinżynie-
rów – tory kolejki wąskotorowej pro-
wadzące do jeziora położonego na wy-
sokości ok. 2400 m. Mijamy dwa ko-
lejne jeziora i opuszczamy główny
szlak prowadzący do schroniska Esta-
ny Llong. Wariant, który wybieramy –
na przeł. Collada de Gavaixos – jest
oznakowany tylko na początku, potem
trzeba kombinować samemu, aby tra-
fić na przełęcz. Orientacyjnie nie jest
może trudno, ale ścieżka na stromym,
trawiasto – kamienistym zboczu jest
dość umowna. Wczesnym popołu-
dniem osiągamy przełęcz. Jest tu cał-
kiem przyjemnie, przed i za nami pięk-
ne widoki, a do przejścia już niewiele
drogi, więc robimy dłuższy popas. W
końcu musimy jednak zejść, aby po-
szukać dogodnego miejsca na biwak
nad jednym z widocznych jeziorek.
Miejsca jest pozornie dużo, ale z bliska
okazują się  zbyt pochyłe lub nierów-
ne. Cóż, mamy czas więc jesteśmy
wybredni. W końcu rozbijamy namio-
ty, gotujemy i obserwujemy zbliżający
się front, który zapowiada pogorszenie
pogody. Z nastaniem zmroku zaczyna
mocno wiać i padać. Gdy leżymy już w
śpiworach deszcz przechodzi w ulewę.
Namioty mamy jednak dobrze zabez-
pieczone i obłożone kamieniami.

Rano po nocnej burzy ani śladu.
Nawet namioty szybko wysychają.
Dojście do głównego szlaku prowa-
dzącego na przeł. Collada D'Espot
okazuje się niebanalne pod względem
orientacyjnym. Kopczyki prowadzą w
różnych kierunkach lub w ogóle zni-
kają, a teren jest typowo morenowy –
trawki, skałki, uskoki, wąskie prze-
smyki skalne między jeziorkami. Trze-
ba uważać, aby nie wpuścić się w miej-
sce nie do przejścia. Wrodzona prze-

Podejście na Breche de Roland - fot. Waldek

W masywie Aiguestortes - fot. Jacek

Widok z Faja de Pelay nad dol. Ordesy - fot. Jacek
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wodnicka intuicja pozwala nam jednak dość optymalnie tra-
fić na szlak, a nim już bez problemów na przełęcz. Tu czuje-
my już zbliżający się koniec wędrówki i całego naszego po-
bytu w Pirenejach.

Końcówka trasy przebiega znanym już szlakiem do je-
ziora Sant Maurici i na parking nad Espot.

Tego dnia planujemy jeszcze dojechać w okolice Barce-
lony.

Dojeżdżamy pod wieczór mijając po drodze spalo-
ne pożarami pola i wioski. Nocujemy na kampingu w
Sitges – tu nad morzem nie ma mowy o kameralno-
ści, a ceny też ok. 2 razy wyższe niż w górach.

Następnego dnia w ekspresowym tempie zwiedza-
my Barcelonę. Dla niektórych jest to bardziej męczące
niż cały dzień w górach z plecakiem. Zaliczamy pod-
stawowe atrakcje – widok na port, kolumnę Kolumba,
La Ramblę, katedrę na starym mieście no i dzieła
Gaudiego – Sagrada Familia, Kasa Mila oraz na ko-
niec bardzo pobieżnie Park Guell.

Nie mamy zbyt wiele czasu bo musimy jeszcze wy-
jechać z miasta i znaleźć jakiś kamping. Udaje nam
się zdobyć dwa ostatnie wolne place na kampingu w
Mataro. Kamping jest jeszcze droższy niż poprzednio,
ale i tak nie mamy wyboru. Za to nazajutrz możemy
spełnić życzenie Żaby czyli kąpiel w ciepłym morzu –
co prawda przy bardzo silnym wietrze i dużej fali.

Po południu jedziemy dalej na północ do Rozes,
gdzie oglądamy z zewnątrz twierdzę, widoczki na mo-
rze i załapujemy się tradycyjnie na ostatnie miejsce na
kampingu – tym razem jest taniej, bo pozostał nam 1
plac na 2 namioty i auta.

Wieczorem, na pożegnanie wypijamy na plaży
wino, a potem pozostaje już tylko powrót do domu z
przerwą u szwagroszczaków w Niemczech.

Podsumowanie:
– Czy warto tam jechać – TAK i to nie raz.
– Ile to kosztuje – nie tak wiele jak by się zdawało, a

może jeszcze taniej (główny koszt to podróż). Nasze koszty,
to ok. 1500/os/3 tyg. wliczając Barcelonę i morze. Ograni-
czając teren działania, pomijając atrakcje krajoznawcze i nocując więcej w górach niż na kampingach
można znacząco obniżyć tę kwotę.

– Czy trzeba zabierać raki i czekany – zależy od pory roku i przyjętych celów. Na Aneto, Vigne-
male itp. moim zdaniem należy wziąć. W innych rejonach, latem nie powinny być konieczne.

Jacek Ginter

VELEBIT - DZIEÑ Z ¯YCIA W£ÓCZYKIJA
Po nocy spędzonej w pobliżu kasy u wylotu Małej Paklenicy, w drogę wyruszam o

szóstej rano. Gdyby mi zależało na zapłaceniu za wejściówkę, musiałbym jeszcze cze-
kać, jednak tak się jakoś składa, że czas spędzony w górach jest dla mnie ważniejszy.
Wygodna ścieżka, miejscami podmurowana kamieniami, kieruje się do wąwozu i prowa-
dzi moim lewym, a więc jego orograficznie prawym brzegiem. Znakowanie jest częste i
wyraźne, a fantazję malujących szlak można podziwiać w raz za czas pojawiających się
kształtach, odbiegających od standardowego kółeczka, w rodzaju serduszka czy
uśmiechniętej buźki.

Po chwili schodzę do wyschniętego koryta potoku, a napotkaną tamę wodną forsuję
moją prawą stroną. Niesamowite, że taki potężny wąwóz został wyżłobiony przez potok,
którego obecności nigdzie nie daje się dostrzec. Niesamowite, a przy tym - jakie wygodne!

Stąpam teraz po kamieniach, dnem wyschniętego potoku, potem znów lewą stroną, na-
stępnie stromo w górę między piętrzącymi się nade mną, niemal pionowymi ścianami wą-
wozu. Z tyłu powoli otwiera się widok na zatokę, niczym piękny obraz w kamiennych ra-
mach. Ścieżka znów sprowadza do koryta, gdzie nagromadzone, obłe głazy sprawiają
chwilami nieco trudności. Czasami sporych kształtów, pozbawione wyraźniejszych chwy-
tów, zmuszają do wykorzystywania siły tarcia. Ostrożnie, sprawdzając przyczepność przy
każdym kroku, czuję nagle, że coś mnie zaczyna ściągać z powrotem w dół. Odwracam
głowę i widzę gałąź, zaplątaną między plecak, a przytroczone kijki. Próbuję zwiększyć siłę
nacisku, naprzeć mocniej, ale stanowczość gałęzi równoważy nikłą przy tym nachyleniu
siłę tarcia i czuję, jak zaczynam się coraz bardziej zsuwać. Ląduję na niższym głazie, na
szczęście bez strat. Przy drugiej próbie w porę odchylam gałąź, która tylko macha mi na
pożegnanie.

Szlak wyznaczony jest zarówno malowanymi znakami, jak i kopczykami, które konkurują po-
między sobą, proponując różne warianty pokonywania zarośniętego miejscami dna wąwozu. Czasa-

mi kopczyki oferują wygodniejsze, mniej poro-
śnięte przejście, niż malowanki. Dalej już wspól-
nie doprowadzają do jaskini Kapliarka, gdzie
szumi jak z niedomkniętego kranu, a dostępna
woda na pewno bogata jest w sole wapienne.

Dalej znów pokonuję kolejne, mniejsze i
większe obłe stopnie i powtarza się scena z gałę-
zią, tym razem jednak w łatwiejszym miejscu.
Jeszcze bardzo niskie przejście, gdzie najpierw
w kucki, potem nisko na czworaka, przedostaję
się pod sporym głazem na bardziej otwartą prze-
strzeń i wkrótce strome ściany wąwozu powoli
zostają zastępowane pogruchotanymi zboczami,
porośniętymi krzewami i niskimi drzewkami.
Kiedy w końcu pomiędzy kamieniami zaczyna
cieknąć woda, ścieżka podchodzi w lewo stro-
mymi zakosami aż do rozstajów z tabliczkami
informacyjnymi: Velika Mocila – trzy kwadran-
se, a leżące na mojej trasie Ivine vodice – półto-
rej godziny. Po pokrzepiającym śniadaniu ru-
szam w drogę i po 25 minutach docieram do ko-
lejnych rozstajów. Tu dowiaduję się, że Velika
Mocila jest odległa już tylko o 10 minut, a więc
szedłem szybciej, niż przewidywano, a Ivine vo-
dice... nadal półtorej godziny, tak jakbym w
ogóle niczego nie przeszedł. Trudno zarzucić
konsekwencję w działaniu tym, którzy umie-
szczali tablice informacyjne.

Dalsza droga prowadzi grzbietem, po-
między dolinami Małej i Wielkiej Paklenicy,
który mimo iż zalesiony, od czasu do czasu
umożliwia zajrzenie w każdą z tych dolin.
Spoglądam z ciekawością na wapienny
grzbiet ponad górną partią Wielkiej Pakleni-
cy, zastanawiając się nad miejscem, w
którym będę później z niego schodził.

Gwałtowny szelest i zygzakowata
ucieczka spod moich stóp sprowadza mnie
na ziemię. Żmija! Gdyby się nie ruszyła, w
ogóle bym jej nie dostrzegł, co mogło się
skończyć źle dla którejś ze stron. Na
szczęście zwiała w ostatnim momencie,
dzięki czemu ona uniknęła odcisku buta, a
ja – być może – dwóch małych otworków
na łydce, mogących przedwcześnie za-
kończyć moją eskapadę. Ufff... Postana-
wiam trochę więcej uwagi poświęcać
matce ziemi.

Stromą ścieżką, na koniec zakosami,
docieram do polany z niezagospodarowa-
nym schroniskiem Ivine vodice – w środku
stół, ława, naczynia kuchenne, nawet umy-
walka z miską, a na pięterku sporo miejsca
do spania. Woda, nieco mętna, w studni
obok. Po małym pikniku, spojrzawszy na
tabliczkę: Vaganski vrch – trzy godziny,
podchodzę nadal stromo przez las. Ozna-
kowanie tutaj już znacznie słabsze niż do
tej pory. Po opuszczeniu lasu ścieżka
wznosi się trawersem, mijając stromy bocz-
ny grzbiecik. Wysoko dostrzegam coś, co
mogłoby być starym, nie odnowionym
szlakiem, ale ścieżka przekonuje mnie do
siebie swoim wyraźnym trawersem. To jed-
nak nie trwa długo i rozmywa się ona w trawia-
stym zboczu. Nade mną jakby niewyraźny inny
trawers, a za mną, na miniętym grzbieciku, słaby
ślad zakosów. Wracam więc i pnę się nimi w
górę, co po chwili okazuje się dobrym pomy-
słem, gdyż osiągam oznakowane rozstaja. Tu in-
formacja, że do najwyższego szczytu Velebitu
mam jeszcze wciąż dwie i pół godziny – już się
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nawet nie dziwię brakowi konsekwencji tutejszych informacji. Tak czy siak – jestem na głównym
grzbiecie. Teraz obieram kierunek północny.

Po chwili mijam odchodzący w prawo szlak, obwarowany tabliczką informującą, że dalej to już
na własną odpowiedzialność. Miny! Hmm, wydawało mi się, że zawsze chodzę po górach na własną
odpowiedzialność. Minami nie jestem zainteresowany, podążam więc moją ścieżką, podziwiając
nowo otwarte widoki, rozpościerające się teraz nie tylko na zachód, ale i na wschód od Velebitu.

Ścieżka snuje się teraz pomiędzy większymi i mniejszymi, na ogół jednak sporymi, lejami kraso-
wymi; niektóre z nich mają dna wysłane jeszcze śniegiem, a w jednym widoczne murki i zabudowa-
nia pasterskie. Śnieg pojawia się też i na ścieżce, przytrzymując pochylone do ziemi gałęzie kosodrze-
winy, które co chwilę odskakują sprężyście pod moimi krokami, obsypując mnie nim z wdzięczności.
Parę razy zapadam się głębiej, ale jeszcze nie dojrzałem do założenia ochraniaczy.

Zza kosówki wyłania się niespodziewanie turysta z pełnym ekwipunkiem biwakowym. Dowia-
duję się od niego, że do szczytu mam jeszcze około godziny. Ale już po kwadransie osiągam rozstaja,
które według mapy znajdują się tuż przed wierzchołkiem. I rzeczywiście – po kolejnym kwadransie
stoję już na najwyższym szczycie Velebitu. Widoki piękne. Opadające na północ bardzo strome zbo-
cza giną z zasięgu wzroku w głębokim kotle, nad którym po przeciwległej stronie sąsiedni szczyt
wznosi się skośnie urzeźbioną, skalną ścianą. Również wschodnie stoki całego głównego grzbietu
piętrzą się skaliście nad nisko położonymi, zalesionymi kopcami. Spoglądam jeszcze tęsknym wzro-
kiem na ciągnący się dalej na północny wschód grzbiet, zapraszający kolejnymi wierzchołkami i cóż
– czas odtrąbić odwrót. Wracam do pobliskich rozstajów i obieram kurs na widoczną w dole zatokę.
Najpierw zjazd po płacie śniegu, potem jeszcze trochę wałęsania się wśród krasowych lejów, a na-
stępnie strome zejście po drobnym piargu. To właściwie bardziej zjazd, niż zejście – kijki chronią
przed nabraniem zbyt dużej prędkości. Dobrze, że nie przyszło mi tędy podchodzić...

Męczący teren kończy się lasem; mijam jeszcze jakieś zabudowanie, gdzie wita mnie po kolei
pies, osioł i sympatyczna babcia, wskazująca dalszą drogę i po chwili docieram do schroniska. Stam-
tąd wysadzaną obłymi, miejscami gładkimi, kamieniami drogą przemierzam dolinę Wielkiej Pakleni-
cy, która w końcowym przebiegu przechodzi w prawdziwy kanion. Wysokie, coraz bardziej strome,
aż do pionowych włącznie, ściany zbliżają się z obu stron do siebie, zostawiając miejscami raptem
kilka metrów na potok i drogę. Coraz gęściej też obsadzone są przez wspinaczy, a droga przechodzi
wkrótce w asfalt. Wychodząc z parku narodowego, mijam czynną wciąż kasę, mimo iż jest już po
osiemnastej. Tu w lewo odbija „naucna staza”, nie wszędzie dobrze oznakowana, którą zamykam
pętlę, nie schodząc do leżących poniżej miejscowości, chociaż mijam pojedyncze, urokliwe, kamien-
ne domy. Przy wozie jestem po godzinie dziewiętnastej. Teraz krótki zjazd do Seline, dalej Stari Grad
i drogowskaz w prawo na Veliko Rujno. Stromą
asfaltową drogą podjeżdżam coraz wyżej, a pode
mną lśni tafla Adriatyku. Zatrzymuję się przy po-
dążającej w górę parze, ale nie chcą skorzystać z
podwiezienia, wolą na piechotę, więc sam dojeż-
dżam do parkingu na końcu szosy, gdzie stoi wóz
na holenderskich numerach, z otwartymi na
oścież tylnimi drzwiami. Po chwili dochodzą – jak
się okazuje – właściciele, zastając zdumieni swoje
auto w takim stanie. Krótki przegląd – nic nie zgi-
nęło. Najwidoczniej sami zapomnieli zamknąć
drzwi, wychodząc rano na wycieczkę. Życząc mi
dobrej nocy, zjeżdżają w dół, a ja zostaję sam na
sam z powoli szarzejącymi w zapadającym zmro-
ku górami.

Jutro znowu w trasę.
Wojtek Spała

TO BY£O
4 20-21.10 odbył się kolejny TOST czyli
Targi Organizacji Studenckich. Nasze Koło
reprezentowali - Grzesiek Pasieka, Aga,
Huchel, Agatka, Jarek i Bażant.  W turnieju
organizacji zajęliśmy zaszczytne 2 miejsce
pokonując (w dwa ognie) wszystkich
oprócz Watry.
4 24-25.10 Odbył się Rajd „Studenci Górom”.
Oto krótka relacja: Były 73 osoby, ok. 40 kg bi-
gosu, 22 obcokrajowców z Hiszpani, Turcji,
Niemiec i Francji.

W sobotę trochę padało i była kiepska wi-
doczność, ale bigos poprawił wszystkim humo-
ry. Mieliśmy też kurs Esperanto, każdy dostał po
płytce z kursem. Później graliśmy w talerze, kil-
ku szczęśliwców dostało nagrody od Horyzontu
i kupony na noclegi w Chatce.

W niedzielę zrobiło się ciepło i słonecznie.
Przeszliśmy przez Średni Grojec do Browaru,
gdzie oczywiście wzięliśmy opcję zwiedzania z
degustacją soku i dostaliśmy kufelek.

Kto nie był niech żałuje!
Piotr „Metzger” Latusek

4 03.11 – Grzesiek Pasieka pokazał slajdy z
wakacyjnej podróży autostopem do Armenii.
4 10.11 – Gosia „Dziobak” Skorupska i Piotr
„Metzger” Latusek przedstawili slajdy z tego-
rocznego wyjazdu stopem na Bałkany.
4 07.11 – chatkowy wieczór z piosenkami Ja-
romira Nohavicy w wykonaniu Kuby Blokesza
– zwycięzcy XIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Artystycznej OFPA.
4 14.11 – KIChAturecka w chatce na Ada-
mach zgromadziła 56 uczestników.
4 17.11 – W góry wysokie 20-cia lat temu... –
Jarek „Raketa” Hejdukiewicz pokazał prawdzi-
we slajdy z treku wokół Dhaulagiri i opowiedział
jak to było i co się zmieniło w wyjazdach pod
najwyższe górskie pasma świata.

TO BÊDZIE
k 20.11 (piątek) w auli C Wydziału Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki o godzinie
17:30 odbędzie się WALNE ZEBRANIE
SKPG Harnasie. Rada uznała, że ten ekspery-
mentalny termin pozwoli na liczniejszy udział,
zwłaszcza osób mieszkających trochę dalej od
Gliwic.
k 5-6.12 – Mikołajki Łemkowskie w chatce na
Adamach.

PRACE W CHATCE W LATACH 2008 i 2009
Ostatni z moich artykułów opowiadający o pracach w Chatce dotyczył remontu, a wła-

ściwie wymiany podłogi w Salonie w jesieni 2007 roku. Zrodziła się tam refleksja, że tury-
stom stąpającym po nowych deskach do głowy nie przyjdzie pytanie, co jest pod nimi i ile
pracy wymagało zbudowanie tego wszystkiego. Jest tylko piękna, ciepła, podłoga. Poeta
przed pół wiekiem wyjaśniał dzieciom przy pomocy  „pstryczka-elektryczka”, jak skompli-
kowane jest wszystko to, co ostatecznie pozwala jednym "pstryk" włączyć w mieszkaniu
światło. . .

Od czasu „robót salonowych” wiele przetoczyło się wydarzeń towarzyskich, kultural-
nych, turystycznych, organizacyjnych i technicznych. Fakt, że Chatka działa, nikogo nie
dziwi. Nie dziwi, że działa coraz sprawniej, jest coraz czystsza, wygodniejsza, cieplejsza i
bardziej funkcjonalna. Zmiany dostrzegają zwykle starzy bywalcy... A niepoprawni konese-
rzy dokładają do dziejów Chatki kolejne „trzy grosze”.

Kominek grzewczy jest na ukończeniu, chociaż w wersji niekompletnej i tak nieźle
ogrzewał Chatkę. Miłe ciepełko w zimowe dni zapewniła w poprzednim sezonie również
wymiana drzwi wejściowych (głównych i do Niebieskiego) i obetkanie kolejnych setek
metrów szczelin pomiędzy belkami ścian. Teraz chłody pozostaną na zewnątrz ganku, który
otrzymał podczas trzech kolejnych weekendów wiosennego CHATWEEKREMu 2009
całkiem nowe oparcie na gruncie (warstwa mrozoochronna, fundamenty, izolowana ter-
micznie wylewka), więc poprawione latem drzwi gankowe będą znowu się domykać. Mokre buty

turystów będą wysychać na całkiem nowym, so-
lidnym i pięknym regale, zrobionym przez pew-
nego kompetentnego licealistę, syna jednego z
dawnych bywalców Chatki. Tenże sam wraz z
ojcem realizował nową kobyłkę do cięcia drew-
na, gdy do rozpoczęcia imprezy andaluzyjskiej
w końcu czerwca pozostawało trochę czasu. A
mógł przecież miast tego wywalić się na hama-
ku, założyć ręce za głowę i wzorem innego, nie-
dawnego bywalca (a nawet obsługanta!) Chatki
gapić się w niebo, mając wszystkim wszystko za
złe. Cóż, każdy ma inaczej...

Pojawiła się realna szansa wyposażenia par-
teru Chatki w solidne drzwi wewnętrzne (Salon-
Kuchnia, Salon-Sień, Kuchnia-Sień), gdyż sto-
larz pan Karol „urodził” te dzieła sztuki z począt-



kiem lata. Po dostarczeniu do Chatki zostały wielokrotnie pomalowane i pozostało jedynie wstawić je
w ściany. Tyle, że jest to trudna, precyzyjna, wielogodzinna operacja, nawet dla kompetentnej dwójki
koneserów. Jedne drzwi już tkwią na miejscu, osadzone prowizorycznie i trochę „na próbę”. A pozo-
stałe zostaną wbudowane tak naprawdę po remoncie podłogi w Sieni, gdyż ta znajduje się za wysoko
i spoczywa na zbutwiałych legarach.

Letnie upały sprzyjały różnym robotom, ale nie rozpoczynaliśmy większych przedsięwzięć. Za to
sporo małych robót znalazło swój finał. Najbardziej spektakularnym było ukończenie i zawieszenie
na samotnie stojącej huśtawkowej „szubienicy” ławeczki huśtawki, która natychmiast zaczęła cie-
szyć się wielkim wzięciem. Sceneria ogrodu zyskała na urodzie, bo miejsca już wcześniej obsadzone
kwiatami otrzymały kamienne obramowania. W tych swoistych klombach umieszczono między in-
nymi interesujące zielska przeniesione z okolicznych stanowisk naturalnych. Wejście do ogrodu po-
między gankiem i cisem zostało poszerzone i poprawione. Tym samym nowe kamienne schody dołą-
czyły do rodziny takich słynnych schodów, jak te w Petersburgu (zdobycie Pałacu Zimowego przez
marynarzy-rewolucjonistów w październiku 1917r) czy Scala di Espagna w Rzymie. Nie wiem, czy
wielcy reżyserzy zechcą tu realizować sceny musicalowe, ale z pewnością do ogrodu wchodzi się
teraz wygodniej.

 Odpady biologiczne wędrują do całkiem nowego kompostownika. Montaż konstrukcji
z uprzednio obrobionych desek i palików był niezwykle widowiskowy, odbywał się przed
Drewutnią w pewien upalny wieczór, w obecności licznej grupy turystów. Sztuczne świa-
tło dawało ciekawe efekty, czterech młodych fachowców (tych samych, co poprawili drzwi
do ganku), kolegów naszego wielokrotnie w Chatce sprawdzonego Adasia M. z nim sa-
mym na czele rzucało ruchliwe cienie na ściany i drzewa, przestrzeń wypełniał dźwięk
pracującej wkrętarki, pobrzękiwały inne narzędzia, w powietrzu mieszały się zapachy doj-
rzałego lata i brązowego impregnatu drewnochronnego. Konstrukcja o wymiarach 2,0 x
2,3 m pozostała do ranka przed Chatką, za dnia została osadzona w kącie ogrodu. Tak więc
dzikie wysypisko „biologii” na chatkowej skarpie zostało wreszcie zamknięte, a z racji nie-
dawnego przyłączenia do Chatki „północnych terytoriów” jego miejsce zajmie w przyszłym
roku ważna budowla – oczyszczalnia ścieków.

Dachy wymagają dbałości, a mamy z nimi ciągłe kłopoty. Dekarze przed laty nie zostali
dopilnowani, nam zresztą brakowało w owym czasie wiedzy budowlanej i doświadczenia.
Dlatego poprawiamy, naprawiamy, modernizujemy. Najłatwiej poszło z rynną na Szopie. Z
dachem tej budowli zawodowi dekarze na szczęście nie mieli do czynienia... Składowane
od roku w cieniu południowego okapu drewno kominkowe było moczone wodą spływającą
z dachu, więc montaż deski czołowej, rynny i rury spustowej rozwiązał problem.

Gorzej przedstawiała się sprawa daszku na ganku oraz rynny na SE krawędzi dachu
Chatki. Naprawa złamanej dwa lata temu krokiewki okazała się nieskuteczna lub śniegi
spadające z dachu były wyjątkowo złośliwe. Brakujący odcinek rynny na ganku, smutno i
krzywo wisząca dalsza jej część (nad składzikiem drewna piecowego) wołały o remont.
Ruszyliśmy to podczas wakacji z licealistami – rzeczonymi kolegami Adasia, ale problem
zdał się poważniejszy i wymagający większego profesjonalizmu.

Tak więc na jesienny weekend remontowy stawiła się 12-osobowa ekipa. Dołączali je-
szcze inni chętni, więc przez chatkowe fronty robót przewinęło się w sumie prawie 20 ludzi.
Wiszący plakat CHATWEEKREMu informował m.in. o planowanych robotach ziemnych
przy pomocy koparki. Niestety, przedsiębiorca zawiódł, więc pozostały łopaty i kilofy.

Zaczęliśmy jednak od pilnych robót dachowych. Właściwie zaczął Marcin D., który
niekiedy tylko potrzebował pomocy. Zdjął pogięte blachy, odbił połamane łaty i uszko-
dzoną krokiewkę. W międzyczasie inni przygotowywali nowe łaty, kleili, impregnowali, doci-
nali na wymiar. Z solidnego klocka wycięto element do naprawy krokiewki. W ruch poszły
śruby, kleje, klucze, ściski i wkrętarka, więc drewniane elementy daszku znalazły się na
właściwych miejscach. Pozostało uzupełnić braki w izolacji cieplnej, ułożyć folię, po-
nownie zmontować wyprostowany kosz (blacha na styku dwóch połaci), przyciąć i uło-
żyć nowe arkusze blachy trapezowej. Pisze się to łatwo, ale Marcin spędził na dachu dwie
dniówki, rozpoczynając pracę, gdy pozostali jeszcze spokojnie jedli śniadanie.

Krzyś i Robert prócz robienia łat dachowych dorabiali przegrodę do kompostownika,
w międzyczasie wykonując wiele drobnych robótek. Radek „Wifing” heblem i  szlifierką
obrabiał masywne nogi do ławy, która miała stanąć pod południowym oknem Salonu.
Długi i gruby blat ławy zrobiłem już w ubiegłym roku, teraz jedynie otrzymywał kolejną
warstwę lakieru. Maciek „Lenor” zajadle szlifował połówkę pnia dzikiej wiśni, która stanie
się siedziskiem jednej z kilku planowanych ławeczek mających stanąć wokół ogniska.

We wnętrzu Chatki toczyły się prace przy konstruowaniu kapy czyli przykrycia kominka.
Dopasowanie stalowego szkieletu do krzywizn ścian, mocowanie płyt gipsowych i izolacji
ze specjalnie sprasowanej wełny mineralnej zajęło „Skorpionowi”, Krasnalowi i Jankowi
„Hansowi” wiele godzin.

Tymczasem na dworze prócz prac dekarskich i stolarskich trwały roboty ziemne. Ze-
rwany wiosną 2007 kabel doprowadzający prąd do toalety był już dwukrotnie naprawiany,
ale latem światło w tym ważnym obiekcie znów przestało działać. Kolejna prowizoryczna
reperacja nie wchodziła w rachubę, bo porażenie prądem osoby siedzącej z opuszczonymi
majtkami w kabince mogłoby okazać się nie tyle śmieszne, co tragiczne. Wiedziałem to,
gdyż ubiegłej zimy kopnął mnie śnieg w pobliżu „oddziału”. Nie, nie w to, co sobie pomy-
śleli czytający, wszak była zima, ja znajdowałem się na zewnątrz i nagie miałem jedynie
nadgarstki.

Prace przy wykopie kablowym ochoczo pro-
wadził Jasiek – świeżo upieczony inżynier bu-
downictwa, sprawdzony już w ciężkich pracach
przy fundamentach ganku. Pomagali inni, bo
kopanie w kamienistej glinie nie należy do lek-
kich zabaw. Nowy solidny przewód elektryczny
został ułożony w ziemi, zabezpieczony i oznako-
wany. W toalecie Krzysiek S. zamontował pu-
szkę instalacyjną i nowy, podświetlany wyłącz-
nik. Drugi koniec kabla przeprowadzono przez
Drewutnię i przyłączono do chatkowej instalacji
elektrycznej.

W pobliżu pozostawał Radek, który „organi-
zował przestrzeń” – porządkował ogród, kosił
chaszcze, poprawiał mnóstwo drobiazgów,
których wygląd tak bardzo niekiedy wpływa na
całościowe wrażenie wynoszone przez gości z
Chatki. Heroicznym zrywem uporządkował na-
wet składzik kruszyw i zadżunglone stoki skarpy
poniżej Chatki.

Doryan B. pojawił się chyba jako przypad-
kowy turysta, ale skoro rwał się do roboty, nie
sposób było odmówić i otrzymał ciężki jej kawa-
łek. Należało wykopać rów pomiędzy północną
ścianą Chatki i skarpą, by wreszcie odprowadzić
wodę gruntową przepływającą  od lat przez
podłoże chatkowej piwniczki i wsiąkającą do-
tychczas w nasyp. To właśnie ta woda miała
przez czas życia Chatki tak poważny wpływ na
jej nierówne osiadanie i deformowanie. Dla ko-
parki nie byłoby to poważne zadanie, lecz czło-
wiek z kilofem i łopatą jest mały i słaby wobec
kamienistego, zbitego gruntu. Mocno zaawan-
sowane prace ziemne przejęli następnego dnia
trzej chętni i teraz z końca siedmiometrowej rury
kanalizacyjnej ciągle kapie woda.

Gdy pojawił się Marcin „Toudi” z Elizką,
poczułem, że nadchodzi mocne wsparcie
dla prac trudnych. Toudi zajął się szlifowa-
niem starego odeskowania szczytowej czę-
ści ganku, która niebawem nabrała świe-
żego wyglądu, a potem została pokryta so-
lidną warstwą impregnatu. Niestety, Toudi
musiał wcześnie wracać, więc jedynie
napoczął roboty przy naprawie mocowania
rynny. Podobnie Krzysiek S. musiał niespo-
dziewanie wyjechać już w sobotnią noc, i
to aż do Warszawy, bo taka była koniecz-
n o ś ć .

Jak zawsze doskonale działał serwis
wspomagający ekipę robotniczą. Asia P.,
Agnieszka „Myszata” oraz Jagoda obsługi-
wały gości korzystających normalnym try-
bem z Chatki, dbały o nasze żołądki, dopil-
nowywały porządku w Chatce. Podstawo-
we posiłki znikały w zastraszającym tempie,
ponadto co jakiś czas zmęczona ekipa
mogła wypocząć przy herbatce i smakoły-
kach.

Oficjalny weekend remontowy minął, w
podzięce za trud rozdaliśmy talony nocle-
gowe, umówiliśmy się z niektórymi, że
przed zimą popracujemy jeszcze, by skoń-
czyć naprawę rynien i budowę kominka.
Może też wstawimy w ganku nowe okna i
wymienimy odeskowanie. Może zdołamy
również ustawić w ogrodzie gotowe ławy,
wszak w jesienne wieczory tak dobrze sie-
dzi się przy ognisku...

Maciek – październik 2009
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WALNE 2009
Walne Zebranie SKPG Harnasie 2009 zapo-

wiadało się wyjątkowo burzliwie. I jak na ostat-
nie lata pojawiło się wyjątkowo dużo osób z róż-
nych pokoleń. Przewodniczącym zebrania zo-
stał Darek Telinga, a towarzyszył mu drewniany
kot przyniesiony przez Radka.

Eksperymentem zaproponowanym przez
Radę była zmiana terminu Walnego z tradycyj-
nego wtorku na piątek – tak, aby ułatwić uczest-
nictwo osobom mieszkającym i pracującym z
dala od Gliwic.

Początek był dość standardowy – Rada od-
czytała sprawozdanie, w którym rzucała się w
oczy duża ilość i bardzo dobre wyniki imprez
zorganizowanych dla środowiska akademickie-
go – głównie rajdów, ale też prelekcji. Nawiąza-
no współpracę z różnymi organizacjami działa-
jącymi na Uczelni i dało to niezłe efekty.

Można powiedzieć, że Rada w pełni zreali-
zowała postulaty od lat wysuwane przez wielu
starszych członków Koła, aby Koło działało w
swoim – czyli studenckim – środowisku.

Maciek Siudut przedstawił co działo się w
ostatniej kadencji w chatce.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej było
jak zwykle obszerne i barwne – rzekłbym, że
sprawozdania KR SKPG „Harnasie” ustanowiły
nowatorską i unikalną formę literacką. Tym ra-
zem chwalono Radę za sprawne działanie, ale
duży nacisk położono też na kilka kołowych
„afer”: aferę z kursem (problemy z dokumen-
tacją i przedłużeniem upoważnienia), aferę z
rozliczaniem finansów chatkowych oraz bu-
dzącą najwięcej emocji aferę z Klubem Chatko-
wym (o którym w dalszej części).

Dyskusja nad sprawozdaniami była krótka –
istotnym jej elementem było zgłoszenie przez
Basię Z. wniosku o pisemne potwierdzenie
przez OU PTTK praw SKPG do opieki nad
chatką.

Celowo nie rozwijano tematu, aby zrea-
lizować najważniejsze punkty Walnego – czyli
wybór nowych władz.

Ustępującej Radzie nie udało się niestety
przygotować propozycji kandydatów do nowych
władz. O ile kandydaci do Rady znaleźli się dość
szybko, to brakowało kandydata na Prezesa.

Ustępujący prezes zmienia w najbliższym czasie miejsce zamieszkania na dość odległe – konty-
nuacja prezesury nie wchodziła więc w grę. Inne osoby, które wydawałoby się, że są odpowiednie na
to stanowisko nie wyrażały zgody – bardzo możliwe, że zniechęcone ostatnimi problemami i aferami.

Wreszcie grupa młodszych Harnasi poprosiła o 10 min. przerwy i wyszła na konsultacje. Po
powrocie na kandydowanie zgodziła się Asia Śliwa.

Teraz poszło już gładko – udzielono absolutorium i wybrano nowe władze. Komisja Rewizyjna
pozostała w bardzo podobnym składzie – Darek i Łysy wymienili jedynie przewodniczącą na „now-
szy model” – zamiast Paskudy do KR weszła Natalia.

Kolejnym punktem miała być zmiana statutu tak, by ułatwiał osiągnięcie quorum przy uchwala-
niu zwykłych uchwał i wniosków. Stosowne propozycje poprawek przygotował Kura.

W trakcie dyskusji sprawa została jednak skutecznie zagmatwana i w rezultacie doszło do zmia-
ny, która może utrudnić zamiast ułatwić podejmowanie decyzji – mianowicie zrównano poziom qu-
orum dla zmian zwykłych i zmian statutu. Ponadto zmieniono zapisy o wymogach związanych z
informowaniem członków Koła o Walnych Zebraniach.

Prace nad statutem będą prawdopodobnie kontynuowane, lecz na tym zebraniu nie było czasu,
aby je dokończyć.

Wreszcie, na koniec
poruszono ponownie spra-
wę chatki. Tu należy się
choćby krótkie wyjaśnie-
nie dla osób niezoriento-
wanych w temacie.

Na początku września
tego roku Radek Truś
ogłosił na jednym z ze-
brań, że przy OU PTTK
został zarejestrowany
„Klub Chatkowy Adamy”,
skupiający 17 osób – w
tym 7 z SKPG.

Prezesem został Ra-
dek Truś, skarbnikiem
Maciek Siudut. W statucie
Klubu można przeczytać:

"Art. 1 Klub Chatkowy „Adamy” zwany dalej Klubem został powołany jako koło  PTTK w
ramach Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach (OU PTTK), w celu rzetelnego i kompetentnego
prowadzenia Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod  Solniskiem” w Lachowicach-Adamach (
zwanego dalej Chatką), użytkowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy OU PTTK a Poli-
techniką Śląską jako właścicielem Chatki."

Jako powód powołania Klubu podano chęć skupienia w nim osób silnie zaangażowanych w pra-
ce chatkowe (głównie obsługi, remonty), uhonorowanie osób spoza Koła oraz coraz mniejszy udział
w pracach przy chatce Harnasi. Zarzucano też niewłaściwe działania w stosunku do chatki, ale nie
tylko chatki Radzie i Kom. Rew., niemożność dogadania się, niewłaściwy stosunek niektórych Har-
nasi do obsługantów spoza Koła itp.

Te wiadomości wywołały burzliwą dyskusję na liście dyskusyjnej oraz w tzw. „realu”. Przede
wszystkim podnoszono kwestię niezgodnego z interesami Koła oraz dobrymi obyczajami sposobu
powołania Klubu, który w statucie ma zamiar przejęcia opieki nad chatką bez jakiegokolwiek porozu-
mienia z władzami SKPG.

Redakcja nie będzie na łamach MM oceniać zaistniałych faktów pozostawiając ocenę czytelni-
kom.

Na Walnym prócz związanego ze sprawą wniosku Basi zgłoszony został przez Nowego projekt
uchwały negatywnie oceniającej powstanie Klubu, którego zakres kompetencji wchodzi w zakres
kompetencji Koła.

Oba wnioski przeszły znaczną większością głosów. Na dalszą dyskusję zabrakło czasu. Zbliżała
się godz. 22 i musieliśmy oddać klucze od auli. Pozostało tylko szybkie skonsumowanie tradycyjnych
pączków. Nie było też czasu na ekspose Prezesa, a nawet na sfotografowanie nowej Rady.

Dyskutując nadal w podgrupach rozeszliśmy się do domów. A oto nowe władze Koła:
Rada:

Joanna Śliwa – prezes

Bartek „kruczek” Cisowski – wiceprezes ds szkolenia
Gosia „Dziobak” Skorupska – członek Rady ds promocji
Krzysiek Krawiec – sekretarz
Michał „Bażant” Tomczak – członek Rady ds imprez
Piotrek „Metzger” Latusek – skarbnik
Sylwek „Krasnal” Mateja – członek Rady ds szkolenia

Komisja Rewizyjna:
Natalia „Bobcia” Woźny
Artur „Łysy” Olchawa
Darek „Cieć” Telinga

Końcowy, tradycyjny akcent Walnego Zebrania – pączki.(fot. Redakcja)
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TO BY£O
4 6.11 „Maćku gaworzy od 15:30, 3,25 kg
żywej wagi ;-)” taką wiadomość przekazał dzi-
siaj Marcin Janik, który właśnie został ojcem.
4 8.12 prelekcja Piotra Miśkiewicza o wyjeź-
dzie w góry Rumunii p.t. „Ostatnim wagonem
w Karpaty Południowe: Şureanu, Lotru,
Căpăţânii oraz Parâng”.
4 11-13.12 pięć osób z Koła wzięło udział w
szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w górach
zorganizowanym na Ornaku przez COTG Kra-
ków. Oto krótka relacja Gosi:

Było nas ok. 30 osób, w tym przewodnicy z
kół: AKPT Kraków,SKPG Kraków, SKPG War-
szawa, SPPB Łódź, i my w liczbie 5 (Grażka,
Cieszynka, Staszek, Metzger, ja).

W sobotę wycieczka do Wąwozu Kraków,
Smocza Jama i podejście na Halę Stoły oraz
szkolenie medyczne prowadzone przez lekarza i
wspinacza Pawła Podsiadło.

Śnieg sypał od piątku w nocy, ale dopiero
dziś dałoby się coś powalczyć na rakietach, więc
więcej je ponosiliśmy niż pochodziliśmy...ale
namiastkę chodzenia na rakietach mieliśmy.

Szkolenie medyczne konkretne, praktyczne
– Paweł opowiedział o aktualnych wytycznych
c.d. prowadzenia resuscytacji, postępowania w
przypadku urazów, omdleń, użąleń, ukąszeń,
odmrożeń, udaru, choroby wysokościowej –
czyli przekrojówka po wszystkim, ale mimo
ograniczenia czasowego bogata w treść.

Dostaliśmy też koszulki i broszurę „Gdy za-
chorujesz w górach”. Po części formalnej,
odbyła się część integracyjna, która trwała do 2
w nocy.

Małgarzata Skorupska

TO BÊDZIE
k 19-20.12 Bacowanie Przedświąteczne z Bi-
gosem na Bryzgałkach.
k 22.12 Wigilia Kołowa na zebraniu.
k 31.12 Bogna i Hela organizują „Potworo-
wego” – czyli dziecięco-rodzinnego Sylwestra w
chatce. Na liście są już 42 osoby (włącznie z
dziećmi).
k 16.01.2010  KIChA – Witkacy w Beskidach
k 27.02.2010 Blachowanie w schronisku na
Stożku.
k W związku z umową z  dziekanem Wydziału
AEI Politechniki Śląskiej, SKPG „Harnasie” zo-
bowiązało się zorganizować wystawę fotografii
na Politechnice. W celu wyłonienia zdjęć na wy-
stawę Rada Koła postanowiła przeprowadzić
konkurs fotograficzny. Regulamin konkursu
można znaleźć na stronie Koła.

MIKO£AJKI £EMKOWSKIE – w skrócie
Mikołajki Łemkowskie jak co roku udane – zgromadziły 51 osób, czyli w sam raz na możliwości

salonu.
Powitaliśmy krótkim przedstawieniem Łemkowszczyzny, bo sporo było nowych, młodych osób

i zaprosiliśmy do podróży do Krynicy. Potem po kolei:
• Krynica jako znane uzdrowisko i miejsce spotkań ówczesnej elity,
• przechadzka deptakiem z Zuberem do degustacji przy dźwiękach walców Straussa,
• postać Nikifora, kontrast Krynica-Miasto i Krynica-Wieś,
• piosenki łemkowskie jako przerywniki
• konkurs puzzlowy obrazków Nikifora
• wspomnienia Michała Źrołki o Nikiforze (I)
• omówienie obrazów Nikifora
• powtórny wjazd pociagiem „ Jan Kiepura”, postać Jana Kiepury i jego „Patria”
• śpiewanie „Brunetek i blondynek”, konkurs kiepurowy
• wspomnienia Michała Źrołki o Nikiforze (II)
• wspólne śpiewanie piosenek łemkowskich
• konkurs malowania nikiforowego
• postać Mariana Włosińskiego – opiekuna Nikifora
• jedzenie – barszcz łemkowski
• przyjście Mikołaja z Diabłem i Aniołkiem - rozdanie prezentów
• postać Krystyny Feldman - genialnej odtwórczyni roli Nikifora oraz film „Mój Nikifor”
A potem śpiewanie niełemkowskie na dobranoc. W tworzeniu Mikołajków oprócz Harnasi brali

również przewodnicy z SKPB Katowice oraz gość z Warszawy. Goście przyjechali z Gliwic, Zabrza,
Piekar Śląskich, Olkusza, Kędzierzyna-Koźla, Warszawy, Katowic, Rudy Sląskiej, Siemianowic,
Toszka, Rybnika, Przemyśla, Bytomia, Mikołowa, Jankowic, oraz z Niemiec.

Radek Truś

Z£OTE MYŒLI

Cytat z listy:
– Pieczu, co to już ostatnio chodzi z kurami

spać. (podpis Piecza pod jednym z po-
stów)

– Pieczu, ty świnio, miałeś nikomu nie
mówić ....

Kura

MIKO£AJKI DZIECIÊCE – ISTEBNA 2009
Jako że nasze mieszkania wykazują się niepokojącą kurczliwością w obliczu rosnącej lawinowo

liczby potomstwa wśród przyjaciół, tegoroczne Mikołajki postanowiliśmy spędzić górach. Komisyj-
nie wybrane zostało gospodarstwo pewnej gaździny w Istebnej, zlokalizowane na wyjątkowo ekspo-
nowanym zboczu Złotego Gronia.

Główną atrakcją dla dzieci miało być rzecz jasna przybycie Świętego Mikołaja, ale rodzicom tak-
że postanowiliśmy nie szczędzić rozrywki. Na początek każda rodzina otrzymała dwa karkołomne
zadania do wykonania. Pierwsze – w nocy, we mgle i w lesie odnaleźć właściwą gruntową drogę
stokową prowadzącą do bazy (wszyscy polegli…). Drugie – właściwą drogą dotrzeć do celu (było
śmiesznie, ostatecznie wszyscy pozostali przy dobrym zdrowiu).

Niestety Aniołek nie zadbał o właściwą ilość białego puchu i Mikołaj nie mógł skorzystać ze
swoich sań. Jednak wszyscy byli chyba wyjątkowo grzeczni, gdyż Święty postanowił mimo wszystko
dotrzeć do nas, złakniony górskich kąpieli błotnych. Akcja „Prezenty” zakończyła się płaczliwym
powodzeniem, a aniołowie zapewne do dziś czyszczą w niebie Mikołajowe buty oraz spodnie…

Mglista i deszczowa aura nie nastrajała do długich górskich wycieczek, ograniczyliśmy się zatem
do podziwiania uroków okolicznych mszystych lasków świerkowych, poprzecinanych źródliskami
potoków spływających do pobliskiej Olzy.

Podsumowując – dwa dni dojazdowe, cztery na rozjazdy; gwarno, wesoło i bardzo smacznie. Do
niewątpliwych sukcesów zaliczamy wybicie z głowy gaździnie serwowania nam zupy mlecznej na
żeberkach (fantastyczna podobno…).

Skład osobowy – Suchodolscy w komplecie, Michalscy w komplecie, Ovce w komplecie; kuzy-
nostwo niżej podpisanej – Ćmielowie 2+2 i Jarkowie 2+1, w wersji skróconej Korczykowie oraz
Majewscy.

Helcia

Poniżej przedstawiamy treść wniosków dotyczących chatki oraz wyniki głosowania.
Treść wniosku Basi:
„Zgromadzeni na Walnym Zebraniu członkowie SKPG „Harnasie” zwracają się z prośbą do Za-

rządu Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach o oficjalne i formalne potwierdzenie dotychczaso-
wego status quo – to znaczy faktu iż bezpośrednią opiekę nad chatką w Lachowicach sprawuje Stu-
denckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”. Prosimy również o wydanie oficjalnego pisemne-
go dokumentu w tej sprawie.”  – 35 głosów za, 4 przeciw, 14 wstrzymało się.

Treść wniosku Nowego:
„Walne Zebranie SKPG „Harnasie” uznaje za niewłaściwe powołanie Klubu Chatkowego „Ada-

my”, którego statut narusza kompetencje władz SKPG.” – 32 za, 9 przeciw, 12 wstrzymało się.

Redakcja

Z ostatniej chwili:
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zgłosiliśmy do Zarządu OU PTTK wniosek o potwierdze-

nie faktu, że SKPG Harnasie sprawują opiekę nad chatką. Na dzisiejszym zebraniu Zarząd pozytyw-
nie rozpatrzył naszą prośbę, zaś prezes Oddziału zobowiązał się do wydania nam stosownego pisma.

Redakcja ¿yczy wszystkim Harnasiom ich rodzinom
oraz sympatykom

Weso³ych Œwi¹t i piêknej, œnie¿nej zimy w górach.
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SIERRA DE GUADARRAMA
Kiedy poprzedniego dnia dotarłem do schroniska Giner de los Rios, na nocleg dociągnęła z dołu

duża grupa dzieci z opiekunami. Guzman – szef schroniska – udostępnił mi spanie na stryszku, bym
miał większy spokój. Załatwiłem z nim, że mogę zostawić moje graty w schronisku, które zostanie na
cały dzień zamknięte, gdyż Guzman schodzi do wsi, ale wróci wieczorem. Ucieszony takim obrotem
sprawy, zasnąłem szybko, mając w planach pracowity, następny dzień w skalnym cyrku La Pedriza.

Abantos – Hiszpan, poznany na liście dyskusyjnej – sugerował przejście tej trasy w dwa dni, ale z
worem. Jako że idę na lekko, mam zamiar zrobić ją jednym ciągiem i wrócić do schroniska. Pierwszy
odcinek, to zejście aż do parkingu u wylotu Canto Cochino. Przed samym mostkiem skręcam w lewo
– tu gdzieś powinna prowadzić ścieżka do Barranco de los Huertos. Barranco, to rodzaj wąwozu.
Ścieżka, owszem jest – nawet nie jedna. Prowadzące stromo w górę ścieżki to się rozgałęziają, to
znów krzyżują – staram się tak wybierać, by utrzymywać stale kierunek wschodni. Pojawienie się
kopczyków raduje moje serce.

Kopczyk przy kolejnych rozstajach kieruje mnie bardziej w prawo, przechodzę blisko koziołków,
wydających ostrzegawcze dźwięki i dochodzę pod skały nie do przejścia. Koniec ścieżki. Wracam i
próbuję innego wariantu. Dwa kolejne kopczyki upewniają mnie o słuszności wyboru. Dalej ścieżka
się zatraca, próbuję więc różnych kierunków,
wypatrując następnych kopczyków. Kluczę mię-
dzy głazami i krzakami i dostrzegam kopczyk...
chyba. A jednak nie. „Kopczyk” z różkami na gło-
wie prycha na mnie, gdy podchodzę bliżej. Teraz
jednak widzę niżej, po lewej, sporej wielkości usy-
pany kopiec, a gdy ostrożnie docieram do niego,
natykam się na szeroką ścieżkę, prowadzącą sko-
śnie w górę.

W miarę jak zyskuję wysokość, mam coraz
lepszy wgląd w dolinę. Oprócz turni w otaczającej
ją grani, w wielu miejscach wyrastają pomiędzy
krzewami ładne formacje skalne, najczęściej prze-
ryte pionowymi rynienkami, analogicznymi do tych, które spotykałem w Bojinacu, w chorwackim
Velebicie. Z kolei za mną dumnie piętrzy się Maliciosa, którą dopiero mam w planie, a dalej w prawo
cały grzbiet Cuerda Larga. Kiedy osiągam przełączkę w grzbiecie, dochodzą widoki na wschód. Przy-
ciągają wzrok baszty zamczyska w Manzanares, usytuowanego nad sporym jeziorem zaporowym.

Już wiem, że minąłem gdzieś ścieżkę do planowanego barranco, ale nie będę wracał, by jej szu-
kać. Rozkładam się ze śniadaniem na pięknej łączce, po czym ruszam dalej na wschód. Łąkę przecina
biało-żółty szlak, prowadzący na El Yelmo, ale ja najpierw chcę zobaczyć Słonika (El Elefantito). Od
niewielkiego przełamania terenu, trawersuję pod skałami, wyszukując ścieżki pod Słonika. Niestety,
nie dostrzegam nigdzie odgałęzienia, ani nawet możliwości przebicia przez skalny mur i ścieżką w
pięknym, nieco sielankowym krajobrazie, docieram do kolejnego pequeno recorrido, tzw. Senda

PRZEDŒWIATECZNIE I
NOWOROCZNIE

Okres świąteczno-noworoczny wiąże się już
od dobrych paru lat w naszym Kole z takimi im-
prezami i wydarzeniami jak Bacowanie
Przedświąteczne, Wigilia Kołowa oraz Sylwe-
ster – czasem bardziej scentralizowany, czasem
w podgrupach. Rok temu Bacowanie cieszyło
się dużą frekwencją i w tym roku zapowiadało
się podobnie. Jednak silne mrozy, które wystąpi-
ły tuż przed imprezą zniechęciły chyba część
uczestników  i w rezultacie na Bacowaniu
Przedświątecznym zjawiło się 11 osób, a byli to
(w kolejności dojazdu i dojścia): Jacek, Jola i Ola
Ginter, Jola Wolińska, Jelon, Żaba i Waldek
Żabowy, Świstak, Cieszynka, Nowy i Metzger.

Jako miejsce bacowania wybrany został
przysiółek Bryzgałki położony po słowackiej
stronie granicznego grzbietu Wielka Racza –
Przegibek. Mało kto tam wcześniej był, wiado-
mo było natomiast, że jest tam kilka szałasów
wyposażonych w małe kuchnie z piecem.

Większośc uczestników startowała z Rycer-
ki, nasza piątka również. Trochę czasu zajęło
wszystkim znalezienie i trafienie po ciemku ści-
śle w siodło Przełęczy pod Bugajem, skąd pro-
wadziła dalsza, już łatwiejsza droga na miejsce.

Przełęcz i odejście drogi jest jak to organo-
leptycznie w końcu stwierdzono jakieś 20 m na
wschód od słupka granicznego 161/12.

Tymczasem poszczególne grupy osiągnęły
granicę – pierwsza piątka obok słupka 161/8,
Żaby 161/6, samotny Świstak 161/1, Nowy,
Cieszynka i Metzger 161/9. Po dotarciu na pola-
nę trochę czasu zajęło nam obejrzenie wszyst-
kich obiektów i zdecydowanie, który jest najod-
powiedniejszy – zdania były podzielone i w koń-
cu Redakcja musiała podjąć męską decyzję wy-
bierając trzecą chałupę od wschodu. Rozpoczęli-
śmy oczywiście od rozpalenia w piecu i zagoto-
wania herbaty. Gdy przybyli kolejni uczestnicy
był już podgrzany bigos. Był też grzaniec, domo-
wa wiśniówka Cieszynki, słodkości oraz gitara.
W kuchni po długim paleniu w piecu udało się
osiągnąć temperaturę ok. 5 stopni, podczas gdy
na zewnątrz było ok  -18. W niedzielę wracali-
śmy nieco okrężną drogą przez Przegibek podzi-

wiając piękne, zimowe krajobrazy.
Harnasie nawiedzili Bryzgałki jeszcze raz podczas Sylwestra. W ekipie byli m.in. Natalia, Gosia,

Ola G., Huchel,. Grzesiu P., Metzger, Swistak, Tadek P. . Sylwestrowa noc nie była mroźna, udało się
natomiast porozmawiać z Czechem urodzonym na terenie Słowacji, który jest właścicielem jednej z
chałup i dowiedzieć się, że na Bryzgałkach gościł niegdyś sam Vaclav Havel.

Zgodnie z zapowiedziami chatkę w noc sylwestrową opanowała dzieciarnia. W chatkowym Syl-
westrze udział wzięli: Bogna i Picek z Celiną i Martą, Hela i Marcin z bliźniaczkami, Luśka i Daniel
z Zuzią i Hanią, Kolczasta i Jeż z Idą i Melą, Smok i Lechu z Pawłem, Kasia i Janusz z Amelką i
Karolkiem, Jola i Tomek z Mają i Pawłem, Wiewióra z Małgosią i Tusia z Jasiem. Na imprezę skusiła
się też grupa śmiałków bezdzietnych pod wodzą Krasnala. Były fajerwerki, ognisko, śpiewy oraz
różnorakie zabawy. W sumie imprezowały 43 osoby w tym 15 dzieci.

Inna dość liczna ekipa  (21 osób) balowała w Murzasichlu uskuteczniając narciarstwo przywycią-
gowe, wycieczki piesze oraz taplanie w ciepłej wodzie (Bukowina i Szaflary).

Uczestniczyli: Maciek B. z Kamą, Mateusz G. z Olą, Maciek G. z Alą, Przemek z Dorotką, Janik
z Sabiną i synem Maćkiem, Bystry z Basią, Kotlet z Kasią, szefowa Qrsu Katarzyna ze Zbyszkiem i
Anią, Iga z Nikiem oraz Łysy z Magdą i Małgosią. Hitem Sylwestra jak donosi Łysy było przeniesie-
nie imprezy z sali kominkowej do pokoju, w którym grzecznie spał Kotlet. Było wszystko, łącznie ze
smarowaniem Kotleta końską maścią, (co dodaje ponoć sił witalnych) i rzucaniem serpentynami z 6
rolek papieru toaletowego.

Natomiast Redakcja z małżonką oraz Nowym, Cieszynką, Jelonem i Markiem Ś. postanowili
powitać Nowy Rok w najwyższym punkcie terenu uprawnień, czyli na Diablaku. Jak się okazało na
podobny pomysł wpadła ok. setka innych obywateli z czego pewna część spędziła tam wiekszą ilość
czasu sądząc z rozbitych na szczycie ok. 10 namiotów. Pogoda była jak na Babią przystało bojowa, a
najbardziej dał się we znaki ... oblodzony płaj. Nad ranem dotarliśmy na Wiewiórzysko, gdzie w
sympatycznym towarzystwie spędziliśmy resztędługiego, noworocznego weekendu.

Redakcja (na podstawie relacji z listy dyskusyjnej)
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TO BY£O
4 12.12.2009 Magda „Biała” pożegnała się ze
stanem panieńskim.
4 5.01 Zebranie odbyło się w Muzeum Śl. w
Katowicach na wystawie „Magia wina – od
pędu winorośli po napój bogów”.  Po wystawie
udaliśmy się  na „sympozjum” do w winiarni.
4 12.01 Kolejne zebranie przybrało formę ku-
ligu, który odbył się w ośrodku jeździeckim w
Czechowicach. Pomysł rzuciła Cieszynka, a rea-
lizacją zajął się Łysy. W imprezie wzięlo udział
ok. 25 osób dorosłych i ok. 6 dzieci.
4 16-17.01 KIChA, czyli Kulturalna Impreza
w chatce na Adamach, pod hasłem „Witkacy w
Beskidach, Szymanowski w Tatrach”. Gościem
i prelegentem był Jacek Proszyk z Bielska-B.

TO BÊDZIE
k 19.01 Na zebraniu odbędzie się dyskusja na
temat zmian w statucie związanych z chatką.
k 30.01 Chatkowa impreza muzyczna pod ha-
słem „Fanaberie Helci, czyli miłość w kilku od-
słonach”. W programie: koncert, poczęstunek
oraz projekcja filmu.
k 06-07.02 I Rajd Zimowy  – w planie zdoby-
cie Babiej Góry. Prowadzą Herman i Świstak.
Meta  – z pokazem zdjęć z wypraw na Kaukaz i
w Gorgany – na Markowych Szczawinach.
k 27-28.02 Blachowanie w schronisku na
Stożku.

Maseo. Teraz już, trzymając się oznakowania,
podchodzę w górę, podziwiając skalne rękawice,
czajniki, żółwie, słoniki, czy inne mamuty, nie
wspominając już o najbardziej trywialnych for-
mach kolumn i piramid. Raz po raz przeciskam się
w wąskich przejściach, czasami zmuszających do
wygięcia ciała, by się dopasować do ich kształtu.

Tak docieram na łączkę pod El Yelmo –
skalną bryłę, na którą podobno da się wejść. Kom-
binuję najpierw z jednej, potem z drugiej strony.
Jestem blisko wierzchołka, ale pionowy, kilkume-
trowy kominek zniechęca mnie jednak. Daruję
sobie. Schodzę ostrożnie – sucha skała doskonale

trzyma – i spotykam turystę. Pyta mnie o którąś ścieżkę, ale mogę odpowiedzieć tylko domysłem.
Widzę, że obiera wariant zejściowy w kierunku barranco, a ja ruszam dalej na podbój skalnego raju.
Mijam kolejne żaby, kwoki, korony, zaglądam w różne zakamarki i już wiem, że zebrany materiał
fotograficzny sprawi mi mnóstwo roboty, gdy będę musiał odrzucać wiele ciekawych fotek.

Czas płynie nieubłaganie, powracam więc do znakowanej ścieżki i po krótkim flircie z Czterema
Damami (Las Cuatro Damas) schodzę dosyć stromo na przełęcz Dehesilla. Tu spotykam wczoraj-
szych znajomych – dzieciaki właśnie forsują podejście. Widzę, że nieźle dają sobie radę, ja bym jed-
nak bał się wziąć odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Na przełęczy rozstaje – można tu zejść do schroniska – a powyżej przełęczy w kierunku północ-
nym teren staje się trudniejszy. Najpierw stromą ścieżką, przechodzącą w żlebik, potem coraz czę-
ściej po pochyłych głazach, gdzie w wielu miejscach przejście bez dobrej przyczepności obuwia nie
byłoby możliwe. Z moim dużym worem nie miałbym tu żadnych szans – dobrze, że zdecydowałem
się tu pójść na lekko. Wkrótce zaczyna się seria przejść tak wąskich i niskich, że nawet z małym
plecakiem są problemy. Szlak prowadzi czasami pod głazami, gdzie trzeba iść na czworaka, lub wręcz
się czołgać. W pewnym momencie znika w jakiejś szczelinie z małym tylko przebłyskiem światła. O
nie – tego za wiele! Wyszukuję jakieś możliwości obejścia – udaje mi się to, choć adrenalina wzrasta.

Znów podążam pośród strzelistych iglic, to znów rozłożystych matron, coraz wyżej i wyżej. Kła-
niam się kolejnej damie z apaszką na szyi, wypatrującej czegoś w dali i pokonuję strome rumowiska,
wychodząc nagle na płaski, trawiasty teren, okolony choinami, co stanowi nie lada atrakcję w tym
kamiennym świecie. Sielanka trwa krótko i ponownie zagłębiam się w skalny labirynt. Po minięciu
Sępiej Wieży (Torre de los Buitres) niewielka strata wysokości i znowu w górę pod ściany Las Torres
– najwyższych, przekraczających 2000m n.p.m. skał w cyrku La Pedriza.

Przechodzę pod dłonią z zagiętym kciukiem i wyprostowanymi w górę pozostałymi, czterema
palcami, mijam całe lasy sztyletów i kindżałów, wreszcie krzyżuję się ze swoimi śladami z poprze-
dniego dnia i podążam dalej granią, zwracając się powoli twarzą w kierunku południowym. Pozdra-
wiam mijane koziołki, czasem wylegujące się na nagrzanych głazach w odległości nie większej niż
10m ode mnie, to znów próbujące swych sił we wzajemnych pojedynkach. Grań Pedrizy na zewnątrz
opada teraz łagodniejszym zboczem, ale ścieżka kieruje się bliżej wnętrza skalnego cyrku. Przecho-
dzę pod potężnym, kamiennym grzybem, przeciskam się przez wąski zacisk, lekko obniżam i staję na
brzegu obłego głazu. Dostrzegam poniżej biało-żółte paski, ale... jak do nich dojść?..

Przypatruję się uważnie temu miejscu. Trzeba by się wsunąć pod jeden spory kamol, wystawić
skośnie obie nogi i oprzeć na jednej z dwóch śrub, wystających na około 2cm. Ale żeby dostać tam
stopą, musiałbym najpierw wstawić prawą nogę w szparę, wywijającą się w lewo i to wszystko przy
braku chwytów na obłym głazie, na którym stoję. Widzę, że był tu kiedyś jakiś sztuczny chwyt, ale
został po nim tylko ślad, wystający raptem jakieś pół centymetra – bardzo nędzny chwyt, przy całej tej
skośnej zabawie. Próbuję znaleźć alternatywne zejście, ale na próżno – wszędzie olbrzymie, obłe
głazy. Wracam, lustruję ponownie paskudne miejsce, wreszcie próba. Chwytam prawą ręką ten mi-
kroskopijny pseudochwyt, lewą próbuję złapać jakieś tarcie nad sobą na kamieniu, pod który muszę
się skośnie wsunąć, opuszczam jedną nogę, ale kiedy próbuję oderwać drugą, czuję, że objeżdżam.
Szybka decyzja, spory wysiłek i... udaje mi się wrócić do punktu wyjścia. Zmiana taktyki – spróbuję
najpierw drugą nogą. Znów się opuszczam, lewą stopę opieram na kamieniu, ręce drżą, ale nie pu-
szczam jedynego chwycika. Dosięgam drugą nogą do śruby i wtedy się okazuje, że ona jest ruchoma.
Za późno na wycofanie się – zanim śruba się wysunie, gwałtowny ruch lewą nogą, szukanie oparcia,
dłonie zjeżdżają po obłym, ale szorstkim głazie i jest! Stopa opiera się na pewnym stopniu – ufff...
Serce wali, jak młot, ale kończy się to tylko podrapanymi dłońmi.

Dalej już takich atrakcji nie ma. Pojawia się więcej ścieżek, za to oznakowanie teraz gorsze. Przy
skale w kształcie filiżanki z uszkiem trafiam już na łatwy, trawiasty teren. Malowane znaki znikły
zupełnie, za to są kopczyki. Widzę w dole schronisko i zastanawiam się, czy Guzman już do niego
dotarł. Ostatni odcinek przez las pokonuję skrótami i jestem w dolinie. Pięć minut podejścia i tuż po
ósmej jestem na miejscu. Pusto. Schronisko zamknięte. A za tymi drzwiami jest piwo...

Po półgodzinie widzę wyłaniającego się z lasu człowieka z psem i osłem. Guzman! Za chwilę się
witamy, mój dobroczyńca parkuje osła, otwiera zamek i składam pierwsze zamówienie. Zimne, mo-
kre, gorzkawe, jednym słowem – rozkoszne...

Wychodzimy na zewnątrz, by łapać jeszcze ostatnie chwile dnia.
– La hora magica – mówi Guzman. Rzeczywiście, jest coś magicznego w takich chwilach. W

promieniach zachodzącego słońca nie tylko skały nabierają czerwonego poblasku. Wszystko wokół
staje w ciepłych barwach. Magiczna godzina...

W wieczornej pogawędce dowiaduję się paru ciekawych rzeczy, w tym i tego, że Giner de los
Rios jest najstarszym schroniskiem w Hiszpanii – ma już ponad sto lat. Obecnie właścicielem jest
Klub Turystyczny Penalara. Guzman częstuje mnie dwoma kawałkami pysznych tostów, więc ja

W dniu 25 grudnia zmarł nagle nasz kolega
Witold Wiśniewski „Tolo” (blacha SKPB nr
25, SKPG nr 15).

Urodzony 21.04.1943r – absolwent Wy-
działu Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Znany działacz studencki, wiele lat kierował
gliwickim Dyskusyjnym Klubem Filmowym
oraz był znakomitym animatorem życia tury-
stycznego. Przewodnik beskidzki, wieloletni
kierownik „Chatki AKT” na Pietraszonce.

Pogrzeb odbył się w dniu 30 grudnia.
***

Na początku stycznia zmarła Urszula
Bożek-Stojewska (blacha SKPB numer 68,
SKPG numer 45).

Pogrzeb odbył  się w poniedziałek, 11 stycz-
nia na Giszowcu w Katowicach.

>
próbuję się zrewanżować, kupując u niego litr
wina. Biorę swój kubek i pytam, gdzie on ma
swój. Okazuje się, że mój gospodarz w ogóle
wina nie pije i tak oto staję oko w oko z litrem
wina.

Już po zmroku Guzman schodzi w doliny.
Ładuje moje śmieci na oślicę imieniem Leticia,
obiecuje dostarczyć mi rano bochenek chleba i
zostawia mnie samego, stwierdzając iż teraz je-
stem „el rey del refugio” – królem schroniska.
Rzucam retoryczne pytanie:

– Y donde esta la reina?
Uśmiecha się i macha ręką na pożegnanie.

Cóż, nie ma królowej – za to jest wino! No, to
przede mną długi wieczór...

Wojtek Spała
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I RAJD ZIMOWY
6-7.02.2010

W rajdzie zimowym uczestniczyło prawie
39 osób prawie z całej Polski – m.in. z Łodzi i
Wrocławia. W sobotę,  pod wodzą Hermana i
Świstaka, przy pięknej, słonecznej i bezwietrz-
nej pogodzie wszyscy wyszli na szczyt Babiej
Góry z Krowiarek przez Sokolicę.

Na mecie w nowym schronisku na Marko-
wych Szczawinach pojawiło się też kilku Harna-
si: Marek i Basia Zygmańscy, Krzysztof Kula-
nek – blacha nr 161, Kuba Wypchałowski i Kra-
snal.

W jadalni odbyło się slajdowisko. Pokazano
zdjęcia z  zimowego wyjazdu w Gorgany, wyj-
ścia na Elbrus, a Marek Zygmański przedstawił
kilka fotografii z Sajanów.

W niedzielę większość udała się czerwonym
szlakiem na Halę Mędralową, kilka osób z Kra-
snalem odbiło wcześniej do Czatoży, Świstak
wybrał się na Jałowiec i do Zawoi, a Herman
poszedł przez Głuchaczki do Przyborowa.

Rajd Zimowy, to zupełnie nowy pomysł i jak
się okazało – trafiony w dziesiątkę. Warto zatem
wykorzystać tegoroczne doświadczenia i konty-
nuować ten pomysł w następnych latach.

Redakcja (na podstawie notatki Hermana)

Uczestnicy Rajdu Zimowego na szczycie Babiej Góry

Dzieñ z ¿ycia W³óczykija

FERRATA KÖNIGSJODLER NA HOCHKÖNIG
Jeszcze przed dzwonkiem budzika dochodzą mnie odgłosy zajeżdżających samochodów i wyru-

szających w trasę turystów. Ale nawet gdy dźwięk mojego budzika wmiesza się w panujący wokół
gwar, otaczająca mnie ciemność skłania do dalszej drzemki. W efekcie wstaję przed szóstą i o pełnej
godzinie wyruszam drogą wspinającą się przez niezbyt gęsty las, wyżej przecinany sporymi polana-
mi. Nie mija nawet pół godziny gdy zostawiam po lewej ręce schronisko Erichhütte i zgromadzony
przy nim tłumek.

Wspinam się trawiastymi zakosami pod wapienne ściany Wysokiego Króla. Jeszcze są zacienio-
ne – słońce dopiero wstaje – za to za mną, na południu, ponad zasnutymi mgłami dolinami, wznoszą
się zaśnieżone szczyty Wysokich Taurów. Spoglądam ku nim często, a wzrok przyciąga przede wszy-
stkim szpiczasty czubek Großer Wiesbachhorn. W miarę jak zdobywam wysokość, horyzont się po-
szerza i wkrótce na scenę wkracza sam
Großglockner.

Już blisko podnóży turni opadających z grani,
na której poprowadzona jest ferrata, mijam trzech
Węgrów i o ósmej staję na przełęczy Hochscharte.
Poprzez jedną z niższych szczerbin zaglądam w
kierunku południowo-wschodnim, a tam – je-
szcze przed murem Niskich Taurów – ponad wy-
pełniającymi doliny gęstymi mgłami, niczym
grzbiety ryb, wychylają się co wyższe wzniesienia.
Kiedy zakładam uprząż, na przełęcz docierają ko-
lejne grupki górołazów. Karabinek w dłoń i pod-
chodzę do stalowej liny. Jestem gotów.

Pierwsze parę metrów nie należy do najła-
twiejszych. Lustruję teren wzrokiem – nieco na
lewo jest łatwiej, ale lina prowadzi przez trudniej-
sze miejsce. Dobra metoda – jeśli start byłby dla
kogoś zbyt trudny, to chyba nie będzie się pchał
dalej. Takie sito.

Odrobinę wyżej jest już zdecydowanie
łatwiej. Z wierzchołka pierwszej turni oceniam ro-
snący na przełęczy tłumek na jakieś 20 osób. Do-
brze, że zdążyłem przed nimi. Trasa wiedzie teraz
w dół do małej przełączki, by znów się wznieść na
kolejną turnię. Zaraz potem w dół i ponownie stro-
mo w górę. Lina chwilami na wysokości kostek,
to znów mam ją ponad głową. Ferrata prowadzi na ogół ściśle granią, czasem tylko z niej zbacza, by
po krótkim trawersie znaleźć się w kolejnej szczerbinie. Na każdej turniczce zwracam wzrok za siebie
i uwieczniam na fotkach grupki wspinaczy, kiedy mam ich w zasięgu wzroku. Daleko przed sobą też
dostrzegam ludzi – ci musieli rzeczywiście wcześnie wystartować.

W dalekim łańcuchu ośnieżonych Taurów pojawiły się już też Hochalmspitze i Ankogel. Ta
pierwsza jest na mojej tegorocznej liście – jeśli tylko pogoda wytrzyma.

Za Diabelską Turnią (Teufelsturm) krótkie obniżenie i mostek linowy. Trochę się chwieje lina
pod stopami, ale mostek nie jest długi i już znowu czuję dotyk skały. Kolejne ciekawe miejsce – Skok
Dziewicy (Jungfrausprung) – pokonuję bardzo szerokim krokiem, zbliżonym do szpagatu. Dalej wy-
soka, prawie pionowa turnia, a za nią widzę zawieszoną w powietrzu linę – tyrolka. Obniżam się do
niej i widzę, że jest i inny wariant – można zejść aż na przełączkę i podejść po drugiej stronie. Co

wybrać?.. Niech będzie tyrolka. Przyciągam do siebie
karabinek zamocowany do kółka, wpinam się do niego
i... wio! Lina ma takie nachylenie, że nabieram prędko-
ści większej, niż bym sobie życzył i w efekcie odbijam
się nogami od przeciwległej skały na jakieś dwa metry.
Dopiero drugi kontakt ze skałą kończy się wypięciem z
tyrolki. Oglądam się za siebie. Niestety, podążająca za
mną para wybiera obejście tego miejsca. Szkoda, było-
by fajne zdjęcie.

Podchodzę na sterczącą przede mną turnię i widzę,
że do tyrolki zbliża się następna grupka. Co zrobią?
Tak! Pierwszy się wpina i rusza. Pstryk! Mam fotkę!
Druga jedzie dziewczyna. Pstryk – uwieczniona! Nie
zawiedli mnie.

Dalsza trasa prowadzi przez kolejne wieżyczki i
przełączki. Z pierwszej, szerszej przełęczy możliwość
ucieczki z grani na prawo w Birkkar, a ferrata prowadzi
znów stromo w górę na Kummetstein – najpotężniejszą
turnię w grani. Zalegające w dolinach chmury rozpra-
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TO BY£O
4 19.01 na zebraniu odbyła się dyskusja na te-
mat zmian w statucie związanych z chatką.
4 26.01 prelekcja Helci pt. „Śladami zwierząt,
czyli turysta na tropie”.
4 30.01 chatkowa impreza muzyczna pod ha-
słem „Fanaberie Helci”.
4 2.02 zebranie „towarzyskie” pod hasłem
"WWW czyli Wtorek Wielkiej Wyżerki" odbyło
się we włościach Paskudy i Ciecia.
4 06-07.02 I Rajd Zimowy. Prowadzili Her-
man i Świstak.
4 09.02 O karnawale w Wenecji opowiedzieli
Agnieszka „Cieszynka” Matusiak  oraz Ryszard
„Nowy” Antonik.
4 20-21.02 nasze Koło wraz z  IAESTE Gliwi-
ce zorganizowało wyjazd w góry dla członków
organizacji studenckich z metą w Zawoi.

TO BÊDZIE
k 27-28.02 Blachowanie w schronisku na
Stożku.
k 27-28.03 Rajd na Powitanie Wiosny
k 20-21.03 Karpaty Wschodnie w chatce
k 10-11.04 Kwadratlon w Kobylich Błotach
k 16.04 Nadzwyczajne Walne Zebranie ds.
Statutu
k 16-18.04 Weekrem w chatce cz. 1
k 17-18.04 Rajd PolUś
k 23-25.04 Weekrem w chatce cz. 2

szają się powoli, wysyłając swoje forpoczty rów-
nież i w moją stronę. Ale tylko nieszkodliwe, rzad-
kie obłoczki przymilają się raz za czas do wapien-
nych skał, upiększając sobą krajobraz.

Ostatni stromy fragment i dalej już łatwiej-
szym terenem na zwornikowy Hoher Kopf. Ko-
niec ferraty. Przede mną pokryte śniegiem Ska-
mieniałe Morze (Steinernes Meer), a w prawo bli-
ski już szczyt Hochkönig z widocznym stąd schro-
niskiem Matrashaus. Chwila pogawędki z siedzą-
cymi na zworniku Austriakami – biorą mnie naj-
pierw za Duńczyka.

– Du kommst aus Polen? Na ja, dort gibt's ja
auch verrückte Klettersteiger. – śmieją się, gdy im mówię, że jestem Polakiem. „Szaleni Ferratkowi-
cze?” – chyba mogę to potraktować jako komplement.

Na ostatnim odcinku do wierzchołka Wysokiego Króla jedyną trudność sprawia śnieg, po którym
trochę buty objeżdżają. Posiłek, przy którym napawam się przepiękną, rozległą panoramą, po czym
ruszam w drogę powrotną szlakiem nr 432, sprowadzającym do Birkkar. Szybko tracę wysokość,
marudząc tylko w miejscu gdzie trzeba przebyć duży, stromy płat śniegu z wymytą pośrodku dziurą.
Z duszą na ramieniu obchodzę to miejsce. Jeśli płat się zarwie, to wyjadę ze strumieniem na spadziste,
mokre głazy, na których nie dam rady się zatrzymać.

Mostek śnieżny wytrzymuje i z ulgą osiągam drugi brzeg, by wtedy przeżyć prawdziwy horror.
Najpierw z góry dochodzi jakiś krzyk i zaraz potem stukot kamieni. Rzucam się na ziemię, kuląc się
i ochraniając rękami głowę, z której niepotrzebnie zdjąłem wcześniej kask. Czuję szarpnięcie za rę-
kaw, inny kamień odbija się od plecaka. Nie mogą być duże, ale lecą ze sporej wysokości. Wreszcie
wszystko ustaje. Penetruję wzrokiem teren powyżej mnie – mogę iść dalej. Im szybciej, tym lepiej.

Na rozstajach obieram wariant w prawo i podchodzę na Hochscharte, zamykając w ten sposób
pętlę. Teraz już znajomą ścieżką, obok schroniska Erichhütte do wozu, gdzie wciąż jeszcze chłodne
piwko ugasi pragnienie. Potem chwila rozpusty, gdy przy kawce oraz ciasteczkach odbieram smsy z
życzeniami urodzinowymi. Najpiękniejszy prezent sprawiłem sobie sam – to była naprawdę wspania-
ła trasa.

Krótki przejazd w kierunku zachodnim do Leogang i znajduję spokojne miejsce u podnóża Leo-
ganger Steinberge. Jutrzejsza trasa budzi we mnie ogromny respekt – zdjęcie kluczowego miejsca z
pierwszej, zaplanowanej trasy zdobi okładkę przewodnika po najtrudniejszych ferratach Austrii, a do
przejścia konieczny jest dodatkowy sprzęt. Dam radę?.. Jutro się okaże.

Wojtek Spała

FANABERIE HELCI
W miniony weekend moje fanaberie przywiodły do chatki 29 osób. Po pracowitym dniu przygo-

towań muzyczno-kulinarnych zasłuchalismy się w koncert zaproszonych muzyków – Basi, Gosi,
Adama, Dawida i Sławka. W miłosnej atmosferze publiczność trwała nieporuszona ponad 1,5 godzi-
ny. Po chwilach samotności, uniesień i zazdrości muzyka niespodziewanie ucichła...

Na pociechę każdy dostał kopa, a raczej kopy, której największa moc tkwiła w samym sercu. By
do niego dotrzeć stawiano sztolnie, podkładano orzechowe sztomple, a atmosfera była coraz bardziej
śląska.

Mdlącą słodycz zapijano kwasem jałowcowym, czyli „starodawnym trunkiem, który szczególnie
chętnie pijano niegdyś na podbeskidziu”. Tej nocy otrzymał on jednak nową, jakże przemawiającą do
wyobraźni nazwę – „sfermentowana choinka”.

Ostatnim punktem programu było wspólne oglądanie filmu „Once”. Przykuł on 100% naszej
uwagi na całe 85 mint, włącznie z napisami końcowymi. Niestety po ich zakończeniu NAPRAWDĘ
nie było nic więcej.

Bezradni wobec tego faktu, widzowie rozeszli się do ciepłych śpiworów. Jedynie mała grupa
najwytrwalszych walczyła ze śmietanowymi sztolniami do późnych godzin nocnych, pozostawiając
po sobie jedynie puste talerze i unoszący się w kuchennym powietrzu zapach żywicy.

Moja bardzo subiektywna ocena tej imprezy jest bardzo pozytywna, mam nadzieje, że pozostali
uczestnicy są tego samego zdania. Istnieje szansa, że nie był to ostatni taki wieczór w naszych górach.

Helcia

WIECZÓR KARPACKI W CHATCE
Organizuję w chatce SKPG „Harnasie” w Lachowicach-Adamach imprezę, na którą serdecznie

zapraszam. Wiodącym tematem spotkania będzie turystyka Polaków w górach Ukrainy (a także Ru-
munii) w okresie „pionierskim” po II wojnie światowej czyli w latach 80 i pocz. 90 XX w.

W programie:
• Zdjęcia z przejścia Łuku Karpat w roku 1980 – Andrzej Wielocha (SKPB Warszawa). W tym
roku mija 30 lat od tego legendarnego już przejścia.
• Zdjęcia z wędrówek po Gorganach i Górach Marmaroskich – Piotr Krzywda (SKPG Kraków).
• Urszula Janicka-Krzywda (SKPG Kraków) opowie o zwyczajach pasterskich na Huculszczyźnie.
• Darek Dyląg (AKPT Kraków) przedstawi pokaz zdjęć  pod tytułem „Koniec Dawności ?”
• Justyna i Piot Kłapyta (SKPG Kraków) przestawią pokaz pod tytułem „Muzyka Huculszczyzny”.
Będą instrumenty, stroje, zdjęcia i filmy. Oprócz tego mały wschodniokarpacki poczęstunek.

Impreza odbędzie się w dniach 20-21 marca 2010, początek w sobotę o godz. 18.00.
Koszt imprezy – 10 zł. Ilość miejsc, ograniczona do 50. Zgłoszenia mailowe lub telefoniczne.

Basia „Jelon” Zygmańska

NADZWYCZAJNE WALNE
Rada Koła ustaliła termin Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania SKPG Harnasie na 16 kwiet-
nia b.r. (piątek).Celem zebrania jest zmiana
Statutu Koła: m.in. jego dostosowanie do statutu
wzorcowego PTTK i umieszczenie zapisów do-
tyczących Chatki.

Dokładna godzina i miejsce zebrania zo-
staną podane na stronie internetowej i forum ko-
łowym. Już dziś serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Harnasi!

KONKURS FOTO -wyniki
Po wielu burzliwych dyskusjach Rada ogło-

siła wyniki konkursu fotograficznego.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
„Góry Polski” – Marcin Derejczyk
„Góry Świata” – Agnieszka „Cieszynka”

Matusiak
„Życie Kołowe” – Dariusz Telinga
Dodatkowo wyróżnionych zostało 19 foto-

grafii, z których powstanie wystawa na wydziale
AEiI Politechniki Śląskiej, zgodnie z umową po-
między SKPG „Harnasie”, a dziekanem wydzia-
łu AEiI.

SK£ADKI
Można już wpłacać składki kołowe za 2010

rok. Wysokość składki wynosi 35 zł.
Składkę można wpłacać na konto kołowe

lub gotówką na zebraniu. Można też wykupić
znaczek PTTK.

Ceny znaczków: 32 zł - normalny, 16 zł -
ulgowy (m.in. uczniowie i studenci < 26 lat, bez-
robotni, jedno z rodziców przy składce rodzin-
nej), 32 zł - znaczek karencyjny (wykupywany
przy reaktywacji, tylko w 2010 roku!)
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BLACHOWANIE 2010
Stożek 27-28.02.2010

Już jesienią, po pierwszym terminie egzami-
nu praktycznego, który zdało 10 osób można się
było spodziewać ciekawego i hucznego Blacho-
wania. Dziesięcioro nowych Harnasi, to całkiem
spora i silna ekipa, a i indywidualności w niej nie
brakowało.

Miejscem imprezy miało być schronisko
PTTK na Stożku. Jako, że Stożek – góra narciar-
ska, więc Redakcja wraz z kilkoma osobami nie
omieszkała wykorzystać nienajgorszych jeszcze
warunków śniegowych na stoku oraz niezłej,
słonecznej pogody, aby potrenować przed wyja-
zdem w większe góry. Inni skorzystali natomiast
z możliwości pokonania różnicy poziomów przy
pomocy wyciągu, ale za to bez desek na nogach.
Byli jednak i ambitniejsi, którzy o własnych si-
łach, różnymi wariantami dotarli na miejsce im-
prezy.

Gdy zapadł zmrok nastąpiło tradycyjne wyj-
ście do ogniska. Chyba po raz pierwszy w histo-
rii Koła moment blachowania nastąpił za granicą
kraju, a jej przekroczenie nastąpiło całkowicie
legalnie. Dziś nie jest to dla nikogo ani nic dziw-
nego, ani rewelacyjnego – ale jeszcze kilka lat
temu ...

Grono przewodników zgromadzonych przy
ognisku było w tym roku wyjątkowo liczne.
Redakcja nie zdołała wykonać dokładnych obli-
czeń, ale było chyba ok. 50 osób.

Blachowani dość sprawnie pokonali trasę i
wszystko przebiegło zgodnie z tradycją.

Po powrocie do schroniska, w czasie przy-
gotowań do części artystycznej można było po-
gadać i odświeżyć dawne znajomości. Zdarzało
się nawet, że niektórzy starsi Harnasie nie mogli
rozpoznać współtowarzyszy ze swojego kursu.

W końcu nastąpiła jednak artystyczna część
imprezy, na którą faktycznie warto było pocze-
kać. Były prezentacje zdjęć, filmy z udziałem
blachowanych, balet, panoramka w kilku języ-
kach, rozgrywka szachowa między przedstawi-
cielem Klubu, a przedstawicielem Rady, na ko-
niec zaś postawiono diagnozy i wręczono upo-
minki najbardziej zasłużonym w szkoleniu.

W sumie program stał na bardzo wysokim
poziomie i był jednym z ciekawszych w ostat-

nich latach. Na koniec zostali też przedstawieni uczestnicy aktualnego kursu oraz przekazano „pałę”
najmłodszego Harnasia w ręce Natalii P.. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana konsumpcja tortów.

Po przerwie i małym przegrupowaniu towarzystwo podzieliło się na podgrupy dyskusyjne i śpie-
wające i w taki sposób impreza dotrwała do późnych godzin nocnych.

A oto blachowani:
360 Jan Pizoń
361 Michał Huchla (Huchel)
362 Grażyna Morga
363 Jarosław Rak
364 Agata Wasik
365 Natalia Paszek
366 Dawid Wacławczyk
367 Agnieszka Widak
368 Krzysztof Roczniak
369 Krzysztof Herman
W sumie w imprezie uczestniczyło ok. 80 osób.

Redakcja

DWORCOWANIE PO S£OWACKU
czyli obóz kursowy oczami kursanta

Obóz kursowy pod dowództwem Krasnala i Kruczka trwał od środy 17.02.2010 wieczór do nie-
dzieli 21.02.2010 rano.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie, w pociągu Katowice – Zwardoń. Po miłej podróży, późnym wieczo-
rem dotarliśmy do Zwardonia, gdzie przy posiłku podziwialiśmy zmagania polskich sportowców na
olimpiadzie w Vancouver.

Następnie, z racji późnej pory udaliśmy się na dworzec w Skalitem (nocowanie na Skalance nie
miało sensu, gdyż trwałoby może ze 3 godziny). Dworzec przywitał nas pustą, dobrze osłoniętą od
wiatru poczekalnią i przyzwoitą temperaturą. Na gościnność Słowaków także nie można powiedzieć
złego słowa. Podczas krótkiej drzemki na dworcu (na ławkach, tudzież na karimatach na podłodze)
zostaliśmy obudzeni przez uprzejmą panią zawiadowczynię, która poinformowała nas, że za 10 min.
odjeżdża pociąg do Katowic – na szczęście nie nasz.

Po krótkim czasie władowaliśmy się do właściwego pociągu i ruszyliśmy w komfortowych wa-
runkach w głąb Słowacji. Po paru przesiadkach i zmianach środków komunikacji, w końcu dotarli-
śmy do miejscowości Necpaly,
gdzie zjedliśmy śniadanie i zapo-
znaliśmy się z paroma zabytkami:
4 kasztelami, 2 kościołami –
ewangelickim (z daleka) i katolic-
kim (z bliska). Następnie ruszyli-
śmy ciągnącą się przez 13 km do-
liną Necpalską urządzając po dro-
dze „Nasze małe Vancouver” z
metą w chacie pod Borisovem.

Niezbyt zimowa aura sprzyja-
ła szybkiemu tempu i po kilku go-
dzinach marszu malowniczą do-
liną doszliśmy do jej końca. Po
pokonaniu podejścia w osuwają-
cym się miejscami śniegu dotarli-
śmy do chaty pod Borisovem. Po

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
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TO BY£O
4 02.03 odbyła się pierwsza z cyklu prelekcji
nowoblachowanych – Agata Wasik opowiedzia-
ła o magii w pasterstwie.
4 15.03 „Chcielibyśmy się pochwalić, że
wczoraj o 10:10 przyszła na świat nasza córecz-
ka Hania. Parametry startowe: 4,15 kg x 60 cm.”

Ewelina i Michał Łyp
4 W połowie marca ukazał się Harnaś 18.
Można go nabyć między innymi na zebraniach
Koła. Pewna ilość egzemplarzy została też prze-
kazana do chatki. W prace nad wydawnictwem
zaangażowani byli m.in.: Radek Truś, Darek
Telinga, Grzegorz Cichy, Anna „Paskuda” Pa-
sek, Teresa Pieńkowska.
Cena: 15 zł, dla Harnasi 13 zł.
4 20-21.03 Impreza poświęcona Karpatom.
Chatkę w Lachowicach odwiedzili i przedstawili
swoje prelekcje: Piotr Krzywda, Staszek Figiel,
Urszula Janicka-Krzywda, Darek Dyląg oraz Ju-
styna i Piotr Kłapyta.

Uczestniczyły 42 osoby, w tym ok. dziewię-
cioro „Harnasi”, osoby stale i mocno zaprzyja-
źnione, osiem osób z innych studenckich kół
przewodnickich (SKPG Kraków, SKPS Wro-
cław), a także silna reprezentacja przewodników
beskidzkich z Nowego Targu – 11 osób.

Było bardzo „naukowo”, komu taka formu-
ła spotkań odpowiada – dla tych było bardzo cie-
kawie. Prelekcje i pokazy trwały prawie do 3
rano.
4 19-21.03 ośmioro świeżych Harnasi wyto-
czyło działa przeciwko komisji egzaminacyjnej
na egzaminie państwowym.
„Bitwy na egzamnie przebiegały jak obrona Wę-
gierskiej Górki – mieliśmy zbyt mało amunicji, a
Komisja przewagę, ale walczyliśmy dzielnie pra-
wie 3 dni. Na szczęście ta potyczka skończyła się
sukcesem.”
4 30.03 integracyjne zebranie Wielkanocne
połączone z malowaniem pisanek.
4 8.04  slajdowisko Daniela Węcla pt. „Korea
Południowa mimo wszystko mało znana” czyli
podróż przez jeden z bardziej górzystych krajów
świata. Po pokazie została otwarta wystawa fo-
tografii górskiej autorstwa Harnasi i kursantów.

odpoczynku wyruszyliśmy na poszukiwa-
nie bacówki, w której mieliśmy ugotować
pulpę i ewentualnie przenocować. Jednak
ku ogólnemu rozczarowaniu bacówka była
zamknięta na nowiutką kłódkę. Nie tracąc
jednak animuszu zabraliśmy się do rozpale-
nia ogniska. I w końcu.... udało się! Smacz-
na pulpa wylądowała w naszych spragnio-
nych żołądkach. Syci udaliśmy się spać do
schroniska.

Nazajutrz, po udanym wieczorze wsta-
liśmy rześcy i wypoczęci. Po znakomitym
śniadanku wyruszyliśmy w drogę na grań
przechodzącą przez Ploskę, Chyżki, Suchy
Wierch, Ostredok, Kriżną aż do Kralowej Studni, gdzie w górskim hotelu zatrzymaliśmy się do na-
stępnego dnia.

Pogoda na grani nie dawała złudzeń, że może jednak coś uda się zobaczyć. Jedyne co widzieli-
śmy, to regularnie powbijane tyczki, plecak sąsiada i gęstą mgłę. Silny wiatr siekący drobinkami lodu
dodatkowo utrudniał marsz. Mimo wszystko – było warto. Po drodze, na jednym z postojów zatrzy-
maliśmy się w ciekawym obiekcie nazwanym „barakowozem”. W drodze na Kralovą Studnię dołą-
czył do grupy kolejny uczestnik i ruszyliśmy dalej. Zbliżając się do hotelu górskiego powoli lecz
nieubłaganie ogarniał nas mrok, co przy gęstej mgle zapewniało porcje dodatkowych atrakcji.

Po dotarciu do schroniska doszliśmy do siebie zażywając kąpieli. Następnie, po nieudanej próbie
ugotowania wody w kociołku ustawionym w saunie zjedliśmy kolację w tamtejszym punkcie gastro-
nomicznym. Ułożywszy rzeczy do suszenia spokojnie udaliśmy się na odpoczynek.

Rano po śniadaniu zeszliśmy do Dolnego Harmańca, gdzie mogliśmy podziwiać wspaniałą pano-
ramę Wielkiej Fatry – szkoda tylko, że na tablicy. Autobusem udaliśmy się do Bańskiej Bystrzycy,
gdzie mieliśmy okazję poznać historię miasta, z jego bogatymi zabytkami, oraz podziwiać bogactwo
stylów architektonicznych. Przez całą trasę przewijały się ślady SNP (Słowackiego Powstania Naro-
dowego).

Po dotarciu wieczornym pociągiem do Czadcy na kolejny nocleg zakwaterowaliśmy się, na tam-
tejszym dworcu. Po ogólnej integracji posililiśmy się i poszliśmy spać...

Wczesnym pociągiem wróciliśmy do Polski. Każdy wrócił do domu, niektórzy do Poznania...
Kursant Maciek

RAJD NA POWITANIE WIOSNY
Oto krótka relacja z RnPW, który odbył się w zeszły weekend 27-28 marca, z metą na Hali

Boraczej. Było nas 46 sztuk, w tym 13 Harnasi. Zapowiadało się dużo więcej, bo jeszcze w piątek
wiedzieliśmy o 60 osobach, jednak pogoda nieco wystraszyła niektórych i niech żałują, bo sobota w
górach była piękna.

Wiosna przywitała nas ciepłymi promieniami słońca, kwitnącymi krokusami, przebiśniegami i
wyłażącymi spod ostatnich łatek śniegu lepiężnikami i żywcami.

Uczestnicy Rajdu dotarli na Halę Boraczą trzema trasami, które prowadzili Huchel (z Węgier-
skiej Górki przez Abrahamów), Jasiek z Natalią (z Rajczy przez Zapolankę) i Grażyna z Agą (ze
Złatnej przez Lipowską).

Trochę nam zabrakło śniegu na  mecie, bo miał odbyć się „zjazd na byle czym”, więc w zamian
zorganizowaliśmy wieczorne zabawy i konkursy przed schroniskiem, a śmiechu było po pachy. Mie-
liśmy sporo nagród, więc każdy z uczestników konkursu coś dostał i chyba wszyscy byli zadowoleni.

Później rozbawiona już nieco grupa udała się do bufetu, gdzie uczestnicy Rajdu wnikliwie zapo-
znali się z historią (i nie tylko historią) ... piwa Brackiego.

Było też wieczorne śpiewanie i prawie wojna o gitarę, gdyż grajków było sporo, a gitary tylko
dwie. Repertuar był bardzo różny. Dzięki uczestnikowi o wymownej ksywce „Radio Piekary” mogli-
śmy na przykład poznać  śląskie szlagiery.

Spało się krótko, bo w nocy nastąpiła zmiana czasu, a niedzielna aura niestety nie zachęcała do
długich wędrówek górskich. Większość rajdowiczów udała się szlakiem zielonym-asfaltowym doliną
Milowskiego Potoku do Milówki na pociąg. Podsumowując – wiosna została oficjalnie powitana !!!

Agata Wasik

TO BÊDZIE
k 13.04 godz. 17:30 „O prawach lokacyjnych
na ziemiach polskich” opowie nowoblachowany
– Krzysztof Roczniak.
k 16.04 (piątek) Nadzwyczajne Walne Zebra-
nie poświęcone zmianie statutu Koła.
k 17-18.04 PolUŚ rajd studencki pod hasłem
„Pszczółki i kwiatki czyli przyroda Beskidów” z
metą w PTSM w Soblówce. Na mecie zabawy,
konkursy oraz pokaz slajdów z Nepalu. Trasy
prowadzą: Ania Juzwa, Grzesiek Pasieka, Krzy-
siek Roczniak. Organizacja: Gosia Skorupska i
Marta (SKPB Katowice).
k 11.05 Majówka Kołowa
k 14-16.05 Beskid Makowski

RPS i KWADRATLON
W weekend 10-11.04 w Kobylich Błotach za Kutnem odbył się Kwadratlon Międzykołowy. Har-

nasi reprezentowali: Asia Śliwa + 1, Metzger, Grzesiu Pasieka i Gosia Skorupska. Byli też reprezen-
tanci SKPG Kraków (3), SKPB Katowice (1), SKG Warszawa (2), SKPB Warszawa (1), SKPB Łódż
(4), SKPB Rzeszów (3), SKPT Gdańsk (2).

Zaczęliśmy od RPS-u. Koła przedstawiły swoją działalność, odbyliśmy też krótką dyskusję na
temat jak zachęcić do udziału w kursach przewodnickich młodsze osoby (liceum, początek studiów).

Potem podzieliliśmy się na kilkuosobowe ekipy złożone z przedstawicieli różnych kół. Po konku-
rencjach fizycznych typu: rzut metrówką, piłowanie na czas, jedzenie jabłka bez użycia rąk, sprint na
orientację, przyszła pora na intelektualne dyscypliny – rozpoznawanie miejsc na zdjęciach, odgady-
wanie nazwisk słynnych osób z gór i napojów produkowanych w górach. A potem już tylko integra-
cja. A wszystko w nieustającym (prawie) deszczu.

Gosia Skorupska „Dziobak”
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W POSZUKIWANIU
KROKUSÓW

W kwietniu bieżącego roku udaliśmy się na
tradycyjną już tatrzańską wyprawę dziecięcą –
tropem krokusów. Moja inicjatywa sprzed
dwóch lat cieszy się wśród stałych uczestników
niesłabnącym powodzeniem. Z każdym rokiem
rośnie liczba „przychówku”, a starsi przerzucają
się sukcesywnie z chust na nosidła, a w końcu
na własne małe nóżki.  Kwatera w Murzasichlu
została już uznana za „zaprzyjaźnioną”, dzięki
czemu bierzemy ten wiosenny oddech w domo-
wej atmosferze i bardzo przyjaznym otoczeniu.

Na starcie trzeciej edycji spotkali się: Sucho-
dolscy, Michalscy, Korczykowie, Ovce, Tusia z
Jasiem oraz stała towarzyszka Bogny – Agata z
rodziną i mój rodzony kuzyn Janusz z żoną i
dziećmi – Amelką i Karolem, który miał za-
szczyt być najmłodszym uczestnikiem tego wy-
jazdu (rok wcześniej uczestniczył aktywnie po
drugie stronie brzuszka).

Nasze możliwości były tym razem mocno
ograniczone z przyczyn gipsowo-wózkowych.
Dopingowani przez ogół postanowiliśmy nie re-
zygnować z wyjazdu, ale nieco go skrócić.

Pierwszym wyzwaniem była dla nas kolejka
na Kasprowy. Należało wykorzystać ostatnią
szansę darmowego wjazdu dla dzieci. Dodat-
kową zachętą była cudowna wysokogórska lam-
pa. Teraz zapewne pojawimy się na szczycie do-
piero, gdy pozwolą na to siły potomstwa. Bez
kolejki do kolejki, sprawnie i w grupie stanęli-
śmy przy górnej stacji. Wózek pozwolił się wy-
korzystać tylko na trasie poziomej, co i tak było
dużym sukcesem. W końcu został porzucony,
Gosia zrobiła z tatusia barana i udało się na sa-
mym szczycie Kasprowego przeprowadzić efek-
towną sesję fotograficzną, ulepić bałwana, nało-
żyć kilka warstw kremu z filtrem i zabić w
dzwon. Kierując się w stronę wagonika obser-
wowaliśmy naszych towarzyszy zdobywających
zaśnieżony Beskid. Popołudnie spędzono w
podgrupach. My zdobyliśmy Antałówkę, inni
zadowolili się obiadem, odpoczywali na Guba-
łówce, oglądali krokusy na Kalatówkach lub
uskuteczniali prawdziwą zimową wyprawę na
Halę Gąsienicową.

HARNASIOWA PIERWSZO-MAJÓWKA
Na początek się pochwalę, że udało się nam uciec przed deszczem na południe. Pierwszego dnia

były wędrówki po górach otaczających dawną kalderę wulkaniczną, drugiego – zwiedzanie miasta
wpisanego na listę UNESCO, trzeciego – kąpielisko termalne na Nizinie Naddunajskiej.

Basia Z.
YhYhY

Ja na majówkę zostałem w domu. Za to udała mi się kwietniówka – o jeden weekend wcześniej.
Pogoda w Małej Fatrze była wyśmienita. Kolejne dni spędziłem następująco:
1. Zbojnicky chodnik z Obsivanki przez Sokolie do Tiesnav i zamknięcie pętli.
2. Tiesňavy – Boboty – Horne Diery – Rozsutec – Stoh – Poludňový Grúň – Grúň – Tiesňavy.
3. Stara dolina – Bublen – M.Krivan – Bublen – V.Krivan – Chleb – Poludňovy Gruň – Stara dolina.
4. Dolina Kur – Priehyb – Biele skaly – Suchy – dolina Kur.

Wojtek Spała
YhYhY

Nam przed deszczem się tak zupełnie uciec nie udało, ale i tak zrealizowaliśmy co nieco.
1. Morawka – Chata Atelier (niepasteryzowany Bernard) – Ropiczka – Morawka
2. Koprzywnica – muzeum Tatry. Warto, nie tylko dla miłośników starej techniki. Sztramberk
(Ogród Narodowy z jaskinią Szipka, Trouba, browar miejski)
3. Morawka – Mały Trawny – Trawny, zejście pn-zachodnim grzbietem i bez szlaku do Morawki.
Naprawdę fajne miejsce, nawet na tygodniowy pobyt.

wasz lekkozmęczony jmk  (Jan M. Kowalik)
YhYhY

My w trójkę byliśmy tak jak planowałem w okolicach Limanowej. Miały być rowery, ale z powo-
du pogody przejechaliśmy tylko symboliczne 12 km. W sobotę koło południa zrobiło się niby trochę
pogody, ale było na tyle niepewnie, że nie ryzykowaliśmy. Zrobiliśmy za to trochę krajoznawstwa:
zamek w Nowym Wiśniczu, „Koryznówka” czyli małe, ale ciekawe muzeum Matejki (tamże), ko-
ściółek w Kamionnej.

W niedzielę wybraliśmy się z Limanowej na Sałasz (w totalnej mgle) i zeszliśmy w deszczu do
Pisarzowej. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do sanktuarium w Pasierbcu.

W poniedziałek: Lipnica Murowana (udało się obejrzeć kościółek św. Leonarda od środka), ka-
mienie Brodzińskiego, Rajbrot – kościółek i cmentarz z I wojny (przed starym kościółkiem postawio-
no niestety coś w stylu Tokarni), źródełka wody typu „zuber” w Żegocinie.

Mieszkaliśmy na kwaterze w Bełdnie k. Żegociny. Miejsce bardzo fajne jako baza wypadowa.
Jacek G.

YhYhY

Niedziela: Čičmany – przełęcz Samostrel – Strážov – Čičmany. Wyjście lajtowe, bo odbyło się po
południu z powodu pogody. Poniedziałek: autokemping Manín – Veľký Manín – Kostolec – Kosto-
lecka tiesňava – Zaskalie – autokemping Manín. Tak samo popołudniowe wyjście spowodowane
deszczem rano i przejazdem z Čičman. Niestety Manínska tiesňava tylko z okien autobusu. Ale się
tam jeszcze wybiorę.

Przemek P.

Kolejnego dnia pogoda również nie zawiodła. Postanowiliśmy więc zaatakować wybitny szczyt
Wielkiego Kopieńca. Po zdobyciu Polany Olczyskiej my zarządziliśmy odwrót. Wcześniej jednak
uczestniczyliśmy w wielkim leniuchowaniu i wojnie na bańki mydlane. Nie bez żalu pożegnaliśmy
całe towarzystwo, które miało przed sobą jeszcze niejeden szlak i niejedną przygodę.

Z przekazów ustnych i pisanych wynika, że po naszym wyjeździe zdobyty został Nosal, Dolina
Małej Łąki oraz Rusinowa Polana. Słońce dopingowało do kolejnych zmagań, przyroda eksplodowa-
ła tłumioną przez zimę energią. Piątego dnia ekspedycji nastąpił dla wszystkich moment definitywne-
go rozstania z Tatrami.

Jednak nie odjechaliśmy w zapomnienie… Wieść gminna niesie, iż tatrzańskie niedźwiadki do
dnia dzisiejszego przekazują sobie historię obrosłą już legendą. Historię o tym, jak to w niezwykłych
okolicznościach jeden z nich (nazwijmy go Artek) na szlaku z Rusinowej Polany niespodziewanie
natknął się na sławną rodzinę Michalskich, której przedstawiciele bywają widywani w żółtej chustce
z dinozaurami.  Nie musimy się jednak wstydzić przedstawicieli swojego gatunku, gdyż po zwyczajo-
wej wymianie uprzejmości wszyscy oddalili się w obranych wcześniej kierunkach (różnych).  I nie

sposób dziwić się oburzeniu
niedźwiadków, których rze-
czony przedstawiciel już
dzień później został w ogól-
nokrajowych mediach uzna-
ny nieomal za ludożercę.

P.S. Kilka godzin po napi-
saniu artykulu doszła nas
wieść o tragicznej śmierci
domniemanego bohatera
ostatniego akapitu wskutek
obławy słowackich myśli-
wych.

Hela Suchodolska

c.d. str 2
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TO BY£O
4 13.04 „O prawach lokacyjnych na ziemiach
polskich” opowiedział Krzysztof Roczniak.
4 16.04 Nadzwyczajne Walne Zebranie po-
święcone zmianie statutu Koła. Niestety z powo-
du braku quorum zebranie mogło jedynie prze-
dyskutować i zmodyfikować część punktów
proponowanego statutu. Dalsze prace będą prze-
prowadzone w gronie najbardziej zaangażowa-
nych osób, a gotowa propozycja powinna zostać
uchwalona na następnym Walnym lub Nadzwy-
czajnym Walnym.
4 17-18.04 Rajd PolUŚ został odwołany z po-
wodu żałoby narodowej.
4 20.04 prelekcja Michała Huchli „O współ-
czesnych problemach nazewnictwa w Beski-
dach”.
4 26.04 zebranie wyjazdowe do Browaru w
Tychach połączone ze zwiedzaniem i degu-
stacją.
4 8-9.05 II Rajd Igrowy z metą na Pietraszon-
ce organizowany we współpracy z AKT „Wa-
tra”. Organizatorzy: Grzegorz Pasieka, Jan Wo-
źniakowski.Przewidziano dwie trasy ze Zwardo-
nia i z Węgierskiej Górki.

TO BÊDZIE
k 11.05 Szkolenie ornitologiczne w WPKiW
w Chorzowie poprowadzi Łukasz Morawiec,
nasz były kursant. Spotykamy się o 17:30 pod
głównym wejściem do skansenu.
k 14-16.05 Beskid Makowski (info poniżej).
k 18.05 szkolenie z topografii Kaukazu prze-
prowadzi Marek Zygmański ,,Belfegor”. Począ-
tek szkolenia 17:45 w KW w Gliwicach.
k 25.05 godz. 17.30 na Zamku w Toszku
odbędzie się Majówka Kołowa połączona z Ko-
łowym Dniem Dziecka. W programie:
 - wejście na basztę z punktem widokowym,
 - spektakle teatralne dla dzieci: „Toszeckie le-
gendy - Złota kaczka, Biała Dama”,
 - biesiada przy ognisku na dziedzińcu zamko-
wym z pieczeniem kiełbasek.
Majówka połączona zostanie z podsumowaniem
półrocza. Koszt 11 zł./os.
k 1.06 ,,Skocznie Beskidu Śląskiego” Natalia
Paszek (nowoblachowana nr 365) oraz ,,Koso-
drzewina w terenie uprawnień” Jasiek Pizoń
(nowoblachowany nr 360).

Już trzeci rok z rzędu w
porze około kwietniowej Hele-
na zorganizowała dziecięcy
wyjazd do Murzasichla. Ja
mawiam, że jeździmy w "ta-
try", gdyż góry głównie oglą-
damy z daleka niestety, choć
małe potwory są już coraz
sprawniejsze.

W tym roku mieliśmy wy-
jątkowo piękną pogodę, morza
krokusów i było na prawdę
ślicznie.

Miś też był. Spotkaliśmy
go na szlaku z Wierch Porońca
na Rusinową Polanę. Stał sobie w przecince i patrzył na nas. Mnie kiedyś nauczono, że zwierzęta
same z siebie nie atakują, a że nie zrobiliśmy mu nic złego, to prawdę mówiąc nie bardzo się przejęli-
śmy. Myślę, że jedynym zagrożeniem był pan kładowiec, który jeździł jak wariat po szlaku tam i z
powrotem, myślę, że tylko on mógł misia zdenerwować.

Bogna
YhYhY

Byliśmy w Beskidzie Niskim. Piątek – trauma dojazdu trwającego od 18:00 do 24:00. Drugiego
dnia wędrówka z dziećmi po mniej wybitnych acz pięknych górkach między Lubatową a Cergową.
Trzeciego dnia Dolina Jasiołki. Jej górna część jest piękna. W sumie dwa dni w górach pełne ciepła i
słońca. Czwartego dnia powrót bocznymi drogami - nawet nie wiem, czy ominęliśmy jakieś korki, a
jechaliśmy w sumie 7 godzin, w tym ponad godzinę spędziliśmy w Bieczu. Nie mylić z Pieczem –
choć jak przed biecką kolegiatą zobaczyłem pomnik Marcina Kromera, to w pierwszej chwili myśla-
łem, że to Piecz(u).

Kura
YhYhY

A ja miałam bardzo ekscytujący i bogaty w przygody weekend. Siedzę, siedzę, uczę się matema-
tyki, a tu... Rany koguta, nagle mi cosinus z równania wyskoczył! Ale to nic, uczę się dalej, spokojnie,
wytrwale aż tu nagle... No normalnie równanie kwadratowe! Ale ja je trzask, prask, deltą w kwadrat
i problem z głowy. Więc uczę się dalej.... I nagle ŁUBUDUUUU Z półki gruchnęła piramida opraco-
wań, Kordian na Panu Tadeuszu wylądował, Świętoszek wpadł do Niemna i się Podpotopił, a Chłopi
wpadli na Wesele... Przepraszam, że zaśmiecam w ten sposób forum, ale właśnie o 17:40 skończyłam
ostatni maturalny egzamin pisemny i jestem przeszczęśliwa :D

Natalia P.
YhYhY

W długi weekend, zgodnie z wcześniejszym anonsem, moczyłem pagaj w Nysie. Nysa Kłodzka
ma swoich fanów, ale dla mnie powtórka była już ciut nudna i chyba trzeci raz się tam nie wybiorę.
Choć ma ten spływ cenny aspekt towarzyski. W efekcie pewnie uda się za tydzień zamoczyć pagaj w
Hornadzie i którejś z sąsiednich rzek (Biała? Poprad? Czarny Wag?)

Marek
YhYhY

Moja majówka była kilkuczęściowa właściwie – na początek wspomniany przez Bognę kwietnio-
wy wyjazd w Tatry z dziećmi. Potem 1–4 maja – coś całkowicie odmiennego od tatrzańskich suro-
wych krajobrazów: namiotowa włóczęga na zielonej Słowacji (Radeck, Nagana i Daniel oraz Paweł
S.) – zaatakowaliśmy z Nitry pasmo Tribeča i wypociliśmy wiele w tych „malutkich” górkach. Były
upalne chwile słońca, nie zabrakło też deszczu lejącego się bezlitośnie do namiotu. „Byliśmy na połu-
dniu i widzieliśmy piramidy”. Góry, zamki i nieprzebrane bogactwo roślin w najprawdziwszych dą-
browach – słowem, jest co wspominać. A za kilka dni, jako że mój zakład pracy nałożył na mnie jakże
miły obowiązek wykorzystania urlopu, jadę na północ, by spełnić marzenie juniora o ujrzeniu żywej
foki.

Tusia
YhYhY

Cieszynka i ja spędzilismy weekend na słonecznej Ukrainie. Kijów – Odessa – Białogród Dnie-
strzański (twierdza) i Wilkowo – ujście Dunaju do morza i pelikany.

Nowy

MAKOWSKI 2010
Zapraszam jak co roku na wędrówkę po Be-

skidzie Makowskim – tym razem również po te-
renach przyległych. Termin: 15-16.05.2010

Plan jest następujący:
Wyjazd w sobotę rano do Rabki (bus Kato-

wice – Zakopane 7:10). Zmotoryzowanym pro-
ponuję dojazd do Myślenic i dalej autobusem
(Myślenice - Rabka 9:35).

Trasa: Rabka Zaryte – Luboń Wlk. percią
Borkowskiego (żółty) – Glisne – Szczebel –
Zimna Dziura – Lubień – Kamionka. Sobotni
nocleg na szczytowej polanie Kamionki przy
żółtym szlaku na Łysinę.

W niedzielę: Lubomir – Łysina – Kudłacze -
Krzywicka Góra (skałki) – Pcim (pizza ?).

Przypominam o zabraniu produktów na pie-
czonki i o kociołkach.

Jacek G.

Propozycje na d³ugi, czerwcowy weekend
W kolejny długi (czerwcowy) weekend zapraszam na winne ścieżki rowerowe Palavy czyli na

południowe Morawy, w okolice Mikulova. Są to tereny znane z upraw winorośli. Teren nie jest trud-
ny – lekko pofalowany z kilkoma wybitniejszymi wapiennymi wzniesieniami. Są też jeziora, zamki i
wiele innych ciekawostek krajoznawczych. Baza na kampingu „Apollo” w Lednicach koło Breclavia
(domki kampingowe lub namioty).  Dokładniejsze informacje na liście dyskusyjnej skpg.

Jacek G.

A ja zapraszam w długi czerwcowy weekend na przejazd rowerem od Przemyśla do Horyńca
Zdroju, po około 50 km dziennie, po drodze zwiedzanie kilku ciekawych cerkwi, w tym dwie plano-
wane do wpisania na listę UNESCO – Chotyniec i Radróż. Po za tym arboretum Bolestraszyce,
miasteczko Wielkie Oczy (cerkiew, synagoga i zespół franciszkański), zespół uzdrowiskowy Hory-
niec-Zdrój i kilkanaście innych obiektów, głównie drewnianych.

Basia Z.
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ALPY LECHTALSKIE
Już podczas wędrówki poprzedniego dnia, z grani Alp Algauskich spoglądałem z ciekawością na

leżące na południe od doliny rzeki Lech rozległe gniazdo górskie. Gdy zszedłem do Holzgau, rozsta-
wiłem stolik, otworzyłem bar i rozłożyłem mapy,  by ustalić coś na kolejny dzień. Po przejściu zapla-
nowanych tras w Allgaeuer Alpen a nie miałem sprecyzowanych dalszych planów. Rozważałem za-
równo ferraty, ajk i zwykłe wędrówki. Zastanawiałem się, czego mi w tej chwili najbardziej trzeba…

Kiełkująca już wcześniej myśl zaczyna powoli nabierać realnych kształtów. Największą ochotę
mam na wędrówkę pośród pięknych miejsc - jakiś szczyt, jakieś jeziorka i co ważne... żeby nie było
tłoku. Przeglądam mapy, zataczam palcem kółka, szacuję czasy przejścia. Wreszcie zapada decyzja.
Wrzucam graty do samochodu i przejeżdżam niedaleko, bo do Gramais, leżącego w dolince odcho-
dzącej od głównej Lechtal na południe. Sprawdzam punkt startu w wiosce, po czym wracam na
upatrzone po drodze miejsce i parkuję tuż nad szosą. Mam stąd piękny widok na czerwieniejące w
zachodzącym słońcu szczyty Alp Lechtalskich.

Rano podjeżdżam z powrotem do centrum i zostawiam wóz na małym parkingu – dalej już zakaz
ruchu. Jeszcze chwila zastanowienia – w którą stronę zacząć pętlę. Trasa jest długa i nie mam pewno-
ści czy dam radę zrobić jącałą. Są możliwości skrótów, ale z czego ewentualnie zrezygnować? Wi-
doczność jest kiepska, tuż nade mną wisi gęsta poducha mgły i jest chłodno. Ruszam więc wprost na
południe doliną Otterbach – najpierw spróbuję zdobyć szczyt a później powłóczę się wśród jezior.
Zanim wejdę odpowiednio wysoko, mgły zdążą się rozwiać.

Mgły rozwiewają się szybciej, niż się spodziewałem bo kiedy staję przed wysokim progiem, za-
mykającym dosyć płaską do tego miejsca dolinę, przebłyskuje już tu i ówdzie błękit nieba i niczym
wysepki, pojawiają się pierwsze, blade jeszcze szczyty. W międzyczasie wyprzedził mnie młody czło-
wiek, którego tempo było znacznie szybsze od mojego, tak że na rozstajach nie mogę go już wypa-
trzyć. Skręcam ostro w prawo, zgodnie ze strzałką na tabliczce – stąd na Leiter-Spitze mam cztery
godziny, powinienem więc tam być po jedenastej.

Pnę się ostro w górę – drobne kamyczki na początkowym odcinku powodują ślizganie się butów
i chwilami podpieram się rękoma, dalej już ścieżka robi się bardziej przyjemna. Po prawej, coraz
bardziej w dole zostaje wodospad, spadający z progu doliny, a za plecami wyrastają zacienione szczy-
ty, zamykające dolinę od wschodu. Wychodzę ponad granicę lasu, gdzie witają mnie kozice – niezbyt
płochliwe, ale zachowujące dystans. Przełęcz przede mną już oświetlona a za chwilę i ja wchodzę w
słoneczną strefę. Jeszcze kawałek i staję na przełęczy Alblitjoch, z której otwiera się wspaniały widok
na zachód. Ponad zielonymi zboczami strzelają w niebo szczyty o przeróżnych, czasem fantazyjnych

wariantem do samochodu i zaczęliśmy schodzić grzbietem do malowniczego przysiółka Krzysie,
gdzie znów wyszło nieco słońca, skłaniającego do małego lenistwa.

Po odpoczynku nastąpiło krótkie chaszczowanie, a potem zejście leśną drogą, bez szlaku wprost
do Tenczyna. Na busa w kierunku Pcimia nie czekaliśmy długo. Nasza czwórka wysiadła jednak w
Lubniu, aby przemieścić auto do Pcimia. Tu, w miejscu, gdzie do niedawna była słynna „Pizza prosto
z pieca”, a obecnie są  standardowe „delikatesy” spotkaliśmy Żaby. Staszek poinformował nas nato-
miast, że na przystanku nie ma żadnych informacji o busie pod Kudłacze, który miał być o 18:45. W
tej sytuacji postanowiłem, że ekipy zmotoryzowane przemieścimy pod Kudłacze (Żaby chciały zosta-
wić auto na górze – aby móc się rano ewakuować, a ja na dole – aby w niedzielę jeszcze się przejść).
Zawiozłem więc moją ekipę i zjechałem na dół do Żab. Sprawdziłem też na górnym przystanku, a
potem na dole naocznie, że bus jednak kursuje. Staszek i kursanci podjęli jednak wcześniej decyzję o
pieszym podejściu szlakiem.

Tymczasem forpoczta rozbiła namioty i zaczęła przygotowania ogniskowo – pieczonkowe. Wia-
ta była niestety zajęta przez niezbyt ciekawą ekipę ze schroniska, więc ognisko zrobiliśmy pod rozło-
żystym bukiem na polu namiotowym. Ok. 20:00 dotarł Staszek z kursem. Przybył również – jak
zwykle na rowerze – Marek Ś. A ok. 21 spadły pierwsze krople deszczu. Póki co chroniły nas liście
buka, ale gdy deszcz przerodził się w ulewę musieliśmy rozwinąć parasole. Nad ogniem zawisły dwa
kociołki z pieczonkami. Dopiero ok. 22:30 ekipa spod wiaty wymiękła i mogliśmy przenieść się pod
przeciekający wprawdzie, ale jednak dach. W tej sytuacji odważyłem się nawet wyciągnąć gitarę.
Gitarzystę i instrument Marek zabezpieczył dodatkowo swoją płachtą biwakową. Mimo koszmarnej
pogody humory dopisywały skoro popłynęły tak legendarne przeboje jak „Lenin”, „Czapajew” czy
„Rajdowa wiara”. Zapewne pomógł w tym również grzaniec galicyjski, pigwówka oraz domowe (i
nie tylko) wina przywiezione przez kursantów.

Wkrótce doszły pierwsze pieczonki, a po godzinie następne. Oba kotły wyszły całkiem, całkiem.
Warunki nie sprzyjały rozegraniu tradycyjnych konkursów. Poza tym znaczki były dostępne niestety
jedynie w wersji elektronicznej, a nowatorska metoda ich dystrybucji przez bluetooth okazała się zbyt
nowoczesna i udało się wysłać znaczek jedynie na telefon Staszka.

Po północy udaliśmy się do stojących w deszczu i mgle namiotów. A rano … padało dalej. Żaby
zwinęły się jako pierwsze, gdyż musiały wracać szybko do domu. Reszta po spakowaniu i śniadaniu
w schronisku wyruszyła jednak na szlak. Zgodnie z pierwotnym planem postanowiliśmy schodzić
żółtym szlakiem do Pcimia przez Krzywicką Górę. Po drodze oznakowanym odgałęzieniem szlaku
dotarliśmy też do skałek zwanych Wielkim Kamieniem. Leśnymi drogami i polnymi ścieżkami płynę-
ły już potoki wody zapowiadające powódź, która już nazajutrz miała nawiedzić niemal cały kraj.

Tymczasem jednak, jeszcze bez przeszkód dotarliśmy do domów.
Jacek G.

c.d. str 2

BESKID MAKOWSKI
W tym roku Tour de France i Giro de Italia

zaczynają się w Holandii, rajd Paryż – Dakar
odbył się w całości w Argentynie i Chile, pomy-
ślałem więc – dlaczego Makowski nie mógłby
się odbyć przynajmniej częściowo w terenach
przyległych – np. w Beskidzie Wyspowym. Na
Luboniu Wielkim byłem raz w życiu i w dodatku
nigdy nie szedłem najciekawszym szlakiem czyli
tzw. Percią Borkowskiego. Drugim szczytem na
trasie miał być Szczebel, a nocleg zaplanowałem
już w Makowskim – pod szczytem Kamionki
nad Lubniem. W niedzielę planowane było
przejście przez Lubomir i zejście do Pcimia.

I byłoby fajnie, gdyby nie prognozy pogody,
które przewidywały nieodwołalnie ulewne de-
szcze rozpoczynające się w sobotnie popołudnie
lub wieczór. Postanowiłem zatem wprowadzić
warianty awaryjne. Podstawowa zmiana polega-
ła na przeniesieniu noclegu pod schronisko na
Kudłaczach. Jest tam pole namiotowe oraz zada-
szony krąg ogniskowy, no i samo schronisko jest
pewnym zabezpieczeniem. Trasa miała ulec
skróceniu, jednak początek pozostał bez zmian.
Wyjazd zaplanowany był tym razem na sobotę
rano.

Jako pierwsza na miejscu startu w Rabce –
Zaryte stawiła się moja ekipa (ja, Ola, Jelon i
Nowszy), która dotarła metodą samochodowo -
busową, pozostawiając auto w Lubniu. Następ-
nie dojechali autem Żaba i Waldek, a potem kur-
sanci (6 szt + 1) na czele ze Staszkiem W.

Pogoda nie była początkowo najgorsza, a
chwilami wyglądało nawet nieco słońca. Po po-
nad godzinie dotarliśmy do głównych atrakcji
szlaku – gołoborza oraz skałek, przez które w ra-
mach atrakcji poprowadzono szlak.  Z kwiatków
najbardziej rzucały się w oczy dorodne żywce
cebulkowate.

Po ok. 2 godz. dotarliśmy do schroniska,
gdzie nastąpiła przerwa na herbatki, kanapki
oraz podjęcie trudnej decyzji – co dalej. Pogoda
była coraz bardziej niepewna, czasu też nie mie-
liśmy za dużo. Z drugiej strony Szczebel widniał
przed nami i kusił. Pragmatyzm i racjonalizm
wzięły jednak górę nad ambicjami i postanowi-
łem schodzić do Tenczyna. Pożegnaliśmy na pe-
wien czas Żaby, które postanowiły zejść innym
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TO BY£O
4 8-9.05 II Rajd Igrowy z metą na Pietraszon-
ce organizowany we współpracy z AKT „Wa-
tra”. Do skutku doszła jedna trasa, a na mecie
było ok 20 osób.
4 11.05 zamiast zebrania odbyło się szkolenie
ornitologiczne w WPKiW w Chorzowie, które
poprowadził były kursant Łukasz Morawiec.
Łukasz przedstawił nam najpierw nieco teorii, a
potem odbyliśmy spacer po parku słuchając i
rozpoznając ptasie trele. Wstępnie umówiliśmy
się z Łukaszem na kolejne spotkanie z ptakami.
4 14-16.05 Beskid Makowski.
4 18.05 prelekcja szkoleniowa Marka „Belfe-
gora” Zygmańskiego o Kaukazie.

TO BÊDZIE
k 22 - 23.05 102-gie urodziny Chatki na Ada-
mach.
k 25.05 godz. 17:30 na Zamku w Toszku
odbędzie się Majówka Kołowa połączona z Ko-
łowym Dniem Dziecka. W programie:
 - wejście na basztę z punktem widokowym,
 - spektakle teatralne dla dzieci,
 - biesiada przy ognisku na dziedzińcu zamko-
wym z pieczeniem kiełbasek.
Majówka połączona zostanie z podsumowaniem
półrocza. Koszt 11 zł./os.
k 1.06 ,,Skocznie Beskidu Śląskiego” Natalia
Paszek (nowoblachowana nr 365) oraz ,,Koso-
drzewina w terenie uprawnień” Jasiek Pizoń
(nowoblachowany nr 360)

kształtach, zaś na słoneczną łąkę pode mną rzu-
cają cienie zakapturzone mnichy północnej grani
Leiter-Spitze.

Zgodnie z mapą powinienem teraz obniżyć się
około 300m do górnej części doliny Roettalbach i
stamtąd podchodzić na szczyt od strony zacho-
dniej. Tymczasem znajduję ścieżkę opadającą lek-
kim trawersem z lekko już startym szlakiem, po-
dążającą bardziej na południe. Ruszam więc nią,
kiedy mój żołądek zgłasza poranne zapotrzebowa-
nie. Obiecuję mu, że go napełnię na nasłonecznio-
nym cyplu, wystającym ponad zatopionym w
chłodnym cieniu trawersem. Tymczasem szlak
opuszcza wygodną ścieżkę i zaczyna piąć się ostro
w górę, w kierunku skał. Pocieszam żołądek jak
mogę, obiecując mu strawę w najbliższych pro-
mieniach słońca, na które na razie jednak szans
nie ma.

Ścieżka stopniowo staje dęba, kamyczki wyla-
tują spod stóp i coraz częściej zmuszony jestem
pomagać sobie rękoma. Z kijkami byłoby lepiej,
ale mam już niedaleko do skał – jakoś muszę
podołać. Praktycznie na czworaka doczołguję się
do skał, gdzie jest odrobinę lepiej. Czepiając się
gdzie się da, powoli zyskuję wysokość. Staję na
jakimś głazie, co pomaga mu w podjęciu od daw-
na rozważanej decyzji zjazdu w doliny. Utrzymuję
się dzięki skalnym chwytom, słysząc huk spadają-
cych kamoli. Jeszcze trochę mordęgi w drobno-
ziarnistym syfie i tuż po dziesiątej staję na prze-
łączce ze sterczącą ostro igłą. Pode mną nowy,
wspaniały świat bezpośredniego otoczenia pod-
chodzącej od wschodu doliny Bittrich i zaglądają-
cych zza grani dalszych szczytów. Mogę zasiąść
do uczciwie zapracowanego śniadania.

Z przełączki na wierzchołek Leiter-Spitze jest
około 100m podejścia. Stroma grań pełna luźnych
kamieni, ale idzie się dosyć łatwo. Ze szczytu wspaniała dookolna panorama – otwarł mi się w końcu
widok na południe, do tej pory zasłonięty. W dole kilka jezior, widzę również Bittrichsee, koło które-
go będę później przechodził. Z dołu podchodzi jakaś trójka, kiedy więc wracam do przełączki pod
igłą, robię to ostrożnie, żeby im czegoś twardego nie spuścić na głowy. Dalsze zejście jest nieco
łatwiejsze niż wcześniejsze podejście, a kiedy wyciągam kijki na ich pełną długość, staje się całkiem
przyzwoite. Następuje wypłaszczenie górnego piętra i znów strome zejście z progu, tym razem już z
widokiem na jeziorko, mieniące się różnymi kolorami – od niebieskiego, przez zielonkawy aż po żółty
miejscami. Niewiele mu brakuje do pełnej tęczy.

Niżej spotykam dwoje turystów – po tradycyjnym pozdrowieniu pan zaczyna się rozpływać nad
urodą krajobrazu. Jego zdaniem, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Alpach. Nie zaprzeczam,
nie tylko przez grzeczność – sam jestem zauroczony. Już wiem, że będę chciał powrócić w Lechtaler
Alpen.

W kierunku północnym, na wylocie z doliny Otterbach dostrzegam Gramais, z którego rano star-
towałem. Wygodna, oznakowana ścieżka zaczyna się wznosić w kierunku grani, jako że prowadzi do
schroniska Steinsee. Ja zaś muszę się lekko obniżyć do widocznej stąd trasy, która zawija się za
opadającą na północ, krótką grańkę. Trochę kozimi ścieżkami, trochę po trawach, poniżej budynku,
który być może jest jakimś prywatnym, ale nieczynnym teraz schroniskiem, docieram w końcu do
wygodnej ścieżki. W lewo opada ona do doliny Otterbach, a ja podążam nią w prawo, by za zakrętem
znaleźć się na pięknym trawersie ponad wznoszącym się po lewej ręce dnem bocznej dolinki.

Mijam samotną dziewczynę, która świetnie wkomponowuje mi się w krajobraz. Przechodzę w
cieniu pionowej ściany i wychodzę na szerokie łąki z pasącymi się końmi. Pokonuję zakosy i staję na
progu doliny z seledynową taflą jeziora Gufelsee u stóp. Ścieżka wspina się w lewo i w miarę jak
zmieniam kąt patrzenia, jezioro zmienia barwę na morską a potem prawie na błękit. Z przełęczy
spoglądam na wschodnią stronę – dosyć strome zejście mnie czeka i to tylko po to, by zaraz potem
wspiąć się na kolejną przełęcz, leżącą o ponad sto metrów wyżej niż ta, na której stoję. Ale cóż robić...
Ruszam.

Tymczasem po jakichś stu metrach od szlaku odbija niewyraźna ścieżka trawersująca zbocza w
kierunku północnym. Hmmm, zaryzykować? Nie wiem, czy ona mnie doprowadzi, czy też skończy
się w jakimś nieprzyjemnym miejscu i zmusi do odwrotu. Spróbuję!

Trawers wznosi się nieznacznie, przecinając płytkie, kamieniste żlebiki. Dochodzę do sporej,
trawiastej buli i widzę, że decyzja była słuszna. Da się obniżyć do kolejnego jeziorka, gdzie spotkam
szlak podchodzący na przełączkę Kogelseescharte. Mijam w dole niezbyt urodziwe jeziorko i wspo-
magając się kijkami, forsuję strome podejście na przełączkę. Otwiera się widok na północ, w którym
u dołu – niczym przepiękny turkus – lśni tafla jeziora Kogelsee. Zaś horyzont po lewej stronie zamyka
moja wczorajsza grań z charakterystyczną parą szczytów: Maedelegabel i Trettachspitze.

Wygodną ścieżką docieram do jeziora u stóp ściany Kogel i dalej w dół do doliny Platzbach –

najpierw zakosami, potem stromą ścieżką, na
koniec znów zakosami między kosówką. Prze-
kraczam potok w dolinie i przechodzę przez
małe mokradła. W pewnym momencie tracę
równowagę i odruchowo łapię się płotka, do-
strzeganego tylko kątem oka. Błąd! Znów zosta-
ję potraktowany prądem – co to? Ja krowa je-
stem?? Więcej przygód już mnie nie czeka. Sze-
roką drogą schodzę do wioski, gdy rozbrzmiewa
dźwięk kościelnego dzwonu – miło, że tak się
cieszą z mojego powrotu. Jednak, gdy dochodzę
do wozu, odjeżdżam od razu na miejsce, gdzie
spędziłem nocleg i tam w spokoju rozstawiam
mój barek. Włączam telefon i dowiaduję się, że
to już koniec dobrej pogody. Od zachodu na
Austrię nasuwa się front z opadami i burzami.
Próbuję znaleźć potwierdzenie w radiu, ale aku-
rat nie mogę znaleźć żadnej sensownej stacji.
Podsumowuję wyjazd, a konkretnie jego drugą
część – pięć pięknych dni. Dobrze, nie będę so-
bie psuł tej serii, wracam do domu.

Przekraczając granicę z Austrii do Niemiec,
łapię w końcu prognozę – okazuje się, że o ile
zachód Austrii już od rana w deszczu, to dalej na
wschodzie są jeszcze spore szanse na ładny
dzień. Co robić? Jadę i rozważam różne warian-
ty. Zatrzymuję się na kolację o dziesiątej wieczo-
rem, próbując znaleźć coś na mapach. Jest jed-
nak zbyt ciemno jak na moje oczy, mimo że
wspomagane okularami. Podejrzewam jednak,
że w rejonie Schladming znalazłbym sobie jakąś
ciekawą pętelkę. Tam się więc kieruję i tuż przed
miastem znajduję spokojne miejsca na nocleg.
Jest północ – najwyższy czas na sen. Rano wy-
szukam jakąś trasę w Schladminger Tauern.

Wojtek Spała
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KICHA PORTUGALSKA
Za nami kolejny weekend, dla niektórych

spędzony w atmosferze domowej, dla innych w
stresie pracy, a dla Chatki spowity cichymi
dźwiękami fado, obrazami malowniczej Portu-
galii i doprawiony lekką nutką Porto.

Co prawda początek imprezy był dopiero w
sobotę wieczorem, ale dzień pełen wrażeń roz-
począł się, już z samego rana. Wtedy to ok. 13
osób postanowiło przypuścić szturm na Jało-
wiec. Wyprawie przewodził Marcin zwany
przez niektórych Szalonym Królikiem, który
szczęśliwie zdołał wrócić z samotnej, nocnej
wyprawy w to samo miejsce, nieuszkodzony
przez żadnego niedźwiedzia. Trasa nie odbiegła
specjalnie od normy. Było jak zawsze – najpierw
po płaskim, potem sapiąco pod górkę, potem
znów po płaskim, a potem znów sapiąco, a po-
tem triumfalnie: „Jest! Szczyt!”.

Na wierzchołku Jałowca Marcin zrobił nam
piękną panoramkę, przy czym spocił się bardzo,
bo co chwila przerywał mu któryś z czterech
Harnasi, którzy dodatkowo sprzeczali się mię-
dzy sobą... No ale, koniec końców, panoramka
została zakończona, do żadnej bójki nie doszło, a
my, w pomniejszonym o trzy osoby składzie, ru-
szyliśmy dalej na Lachów Groń. Z Lachowa, na
którym słoneczko dokazywało tak samo jak na
Jałowcu stoczyliśmy się do doliny Koszarawy, a
potem już prosto do Chatki, przez polanę kipiącą
od podkolanów białych i innych storczyków.

W Chatce wpadliśmy na wściekłą Agatę,
która wysłała trzy godziny wcześniej do sklepu
dwóch delikwentów, o których słuch zaginął...
Musieliśmy więc jeszcze trochę poczekać, za-
nim nasze głośno domagające się nagrody żołąd-
ki zostały ukojone. Stało się to dopiero po kolej-
nej godzinie, a delikwentom nie pomogły zbyt-
nio ani tłumaczenia, że chcieli się jeszcze
przejść, ani fakt, że na 30 osobowy obiad zaku-
pili jednego kalafiora... Ale, uspokoję wszyst-
kich – nikt nie zginął.

Po obiedzie pozostało nam czekać na wie-
czorną imprezę. Około 20:30 wszyscy zgroma-
dzili się w salonie, zajęli miejsca siedzące, leżące
lub przycupujące i... zaczęło się.

Na początek zebrani usłyszeli od niejakiej
mnie co to jest fado, skąd to się wzięło i jak wy-
gląda. Potem, po wytłumaczeniu paroletniej Ja-
gódce, że nie bardzo może tańczyć na środku i
zasłaniać Radkowe slajdy i że płacze, tupania i
szlochy nie pomogą, przeszliśmy do kolejnego

Dzieñ z ¿ycia w³óczykija

KORSYKAÑSKI MATTERHORN
O ile wieczorem poprzedniego

dnia potężna, ciemna turnia, góru-
jąca nad nami na zachodnim nie-
bie, otoczona była tajemniczą,
czerwoną chmurą, to o poranku
role się zamieniły. W promieniach
wschodzącego słońca czerwoną
turnię od błękitu nieba oddzielała
woalka ciemnej chmury. Paglia
Orba - korsykański Matterhorn.
Pomysł tej wycieczki powstał na
bazie dwóch tras z przewodnika
Rothera - spaceru doliną Viru i
długiego podejścia na szczyt od
południa. My postanowiliśmy
wejść na tę honorną górę z doliny
Viru, do której wieczorem podje-
chaliśmy samochodem. Sam koniec drogi był już zajęty przez wóz na szwajcarskich numerach, noc-
leg spędziliśmy więc nieco niżej w dolinie.

Rano podjeżdżamy do Szwajcarów i parkujemy obok nich. Widzimy, że właśnie się budzą, gdy
przechodzimy drogą obok ich wozu. Droga wkrótce skręca na północ, znajdujemy więc ścieżkę kie-
rującą się w dolinkę, która wznosi się w kierunku zachodnim. Przeprawiamy się na drugą stronę
potoku, gdzie ścieżka wkrótce traci się zupełnie. Próbujemy kluczyć pomiędzy kłującymi krzakami i
wykrotami, ale bardzo spowalnia nam to tempo. Wreszcie decydujemy się na zmianę zbocza. Krótkie
zejście do potoku, przekroczenie go w węższym miejscu i już wspinamy się stromym, przeciwległym
stokiem, porośniętym niezbyt gęstym lasem. Kawałek dalej niewielkie polany i… jest! Całkiem przy-
zwoita ścieżka, biegnąca w wymarzonym kierunku.

Zza najniższego brata w masywie Cinque Frati wychodzi właśnie świetlista kula - nasz lokalny
wschód słońca. Sosnowym i świerkowym lasem wędrujemy w górę dolinki, by po przekroczeniu
kilku jasnych polan dojść do wydeptanego, oznakowanego traktu. Jesteśmy na GR20 - jednym z
najsłynniejszych szlaków długodystansowych. Od razu też dostrzegamy istotną różnicę - o ile do tej
pory mieliśmy góry wyłącznie dla siebie, to teraz mamy już liczne towarzystwo. Szlakiem przechodzą
kolejne grupy zwabionych jego sławą turystów.

Ścieżka jeszcze przez jakiś czas prowadzi cienistym lasem, po czym zaczyna się wspinać zakosa-
mi na południowe zbocza naszej góry. Mijamy kolejne kaskady i stawki, kamiennym przesmykiem
przekraczamy wodospad, a daleko, w dolinach – niczym błysk oka – dostrzegamy lśniącą taflę jeziora
Calacuccia.

W odróżnieniu od poprzedniego dnia, kiedy zdobycie Monte Cinto - najwyższego szczytu Korsy-
ki - wymagało od nas skupienia i uważnego wyszukiwania dogodnej trasy, dziś szlak prowadzi nas
praktycznie za rękę, pozwalając poświęcić uwagę coraz rozleglejszym krajobrazom. Czujemy jednak
trudy wczorajszej wędrówki i gdy osiągamy przełęcz Bocca di Foggiale, Bea stwierdza, iż jest tu na
tyle pięknie, że na tej przełęczy zostanie i poczeka na mnie. Jednak bez większego trudu daje się
namówić na wspólną trasę do widocznego już stąd schroniska. Podchodzimy więc łagodnie wznoszą-
cym się trawersem, który zataczając spory łuk, prowadzi nas w stronę kamiennego budynku. Rzeczy-
wiście, widoki roztaczają się stąd wspaniałe. W lewo ucieka dolina Golo, ponad nami czerwone skały
Orby, rozsypujące się niżej w piarg, zanikający pośród zielonych traw z żółtym kwieciem, dalej -
równie jak Paglia Orba czerwona – bryła Monte Tafunato, łypiąca do nas swoim błękitnym ślepiem,
a w dali, ponad zielonym siodłem przełęczy i stalowo-szarymi, nagimi turniami – nieskończony błękit
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punktu programu, to znaczy do Radkowych slajdów. Zdjęcia pochodziły oczywiście z Portugalii,
pokazywały piękno krajobrazów, zamki i ogrody. Radek zadbał również o nasz zmysł słuchu opowie-
ściami związanymi z oglądanymi miejscami. Później przy monitorze zasiedli Ania Trojanowska i
Racibor Dembowski. Tym razem, dla odmiany zdjęcia były z Portugalii. Mnogość ryb na straganach,
przepiękne ceramiczne płytki „azulejos”, zdobiące fasady domostw i wnętrza kościołów, skały z mo-
rzem w tle, morze ze skałami w tle, tramwaje, ulice na poziomie czwartego piętra, pofalowane place,
portugalskie przysmaki w postaci figowych ciasteczek i napoje w postaci porto, miejscowa fauna
składająca się z mew, kotów i owiec – to wszystko i wiele więcej, doprawione komentarzami Ani i
Racibora, cieszyło nasze oczy przez sporą część wieczoru.

A potem przyszedł czas na ucieszenie żołądka. Swój kunszt kucharski zaprezentowała Agata,
serwując portugalską zupę ziemniaczaną i sałatki (nie portugalskie co prawda, ale za to przepyszne).
A w ramach deseru zostaliśmy uraczeni sałatką owocową, palcelizać'owym ciastem z pomarańczami,
przywiezionym przez Anię i Racibora oraz odrobiną porto. Tak objedzeni po same uszy wtoczyliśmy
się ponownie na materace w celu obejrzenia filmu o Lizbonie. Projekcja została szybko przerwana z
powodu intensywnych wyładowań niebnych, tak więc przez czas jakiś siedzieliśmy po ciemku i na
wielkim ekranie zwany oknem, oglądaliśmy film pt. „Burza w górach”. Co prawda był to seans czar-
no-biały, ale za to z dobrymi efektami dźwiękowymi i świetlnymi. Gdy natura skończyła swoją pro-
jekcję, wróciliśmy do Lizbony... Nie będę streszczała filmu z dwóch powodów. Po pierwsze nie
chciałabym zepsuć zabawy tym, którzy będą go chcieli obejrzeć, a po drugie moja obecność na sali,
tak jak wielu innych zresztą, stała się wkrótce mało świadoma. Ale te osoby, których nie dopadł
Morfeusz relacjonowały, że film im się bardzo podobał. I tak zakończyła się KICHA portugalska. A ja
tam byłam, ciasto jadłam, porto piłam, a nazajutrz grządki z chwastów czyściłam.

 Natalia Paszek

Paglia Orba o wschodzie słońca widziana z doliny Viru
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TO BY£O
4 25.05 Majówka na Zamku w Toszku połą-
czona z podsumowaniem półrocza. Przybyły
24 osoby. Pojawili się m.in. dawno niewidziani
harnasie – Wojtek „Śliwa” Śliwiński z synem,
Radek Gębarowski z żoną i synem.
Z innych osób – Rakety, Żaba, Metzger, Staszek
W., Łysy z córką Gosią, Kolczasta i Jeż z dzieć-
mi, Ovca, Paskuda z Darkiem i dziećmi, Asia,
Jacek G. Zwiedziliśmy basztę, wystawę daw-
nych strojów, wysłuchaliśmy paru zdań o histo-
rii i legendach toszeckich, upiekliśmy kiełbaski
na ognisku. Później było podsumowanie półro-
cza i dyskusje na aktualne tematy.
4 31.05 Jak donosi Łysy: „... Magda „Biała”
powiła syna. Antoś ma 3600g i jest śliczny, a
urodził się w Irlandii”.
4 1.06 Na zebraniu odbyły się kolejne prelek-
cje nowoblachowanych. Natalia Paszek opowie-
działa o skoczniach Beskidu Śląskiego, a Jasiek
Pizoń o kosodrzewinie w terenie uprawnień.
4 8.06 szkolenie przyrodnicze w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem.
Szkolenie poprowadziła Magda Bregin. Dowie-
dzieliśmy się m.in. co to jest fruticetyzacja (czyli
forma degeneracji fitocenoz leśnych). Obecnych
było ok 25 osób.
4 12-13.06 KICHA Portugalska na Adamach.
4 12-13.06 90-te urodziny Paskudy i Nowego
– jak zwykle na Roli Staszkowej przebiegły w
kameralnej, miłej atmosferze. Już za 5 lat soleni-
zantom stuknie SETKA !
4 15.06 prelekcja szkoleniowa ,,Královna Mo-
ravskoslezských Beskyd” nowoblachowanej
Agnieszki Widak.
4 22.06 – zebranie pod hasłem „www” czyli
wtorek wielkiej wyżerki odbyło się u Paskudy i
Darka. Tym razem na słodko i owocowo.

TO BÊDZIE
k 29.06prelekcja szkoleniowa p.t. „Geomor-
fologia gór Bucegi” nowoblachowanej Grażyny
Morgi.
k Spotkania wakacyjne planowane są na
22.07  i 17.08. Odbędą się gdzieś w plenerze.
k 3-4.07 SKPG „Harnasie” oraz Baza Namio-
towa „Przysłóp Potócki” zapraszają na I Mię-
dzykołowe Wakacyjne INO. W programie:
• nocne, międzykołowe zawody na orientację,
• turniej prac „bazowych”,
• turniej golfa górskiego,
• ognisko, śpiewy i dużo dobrej zabawy.
Informacje: Pieczu: pieczu@gmail.com,
Asia Śliwa: joansliwa@poczta.fm

Morza Śródziemnego…
Docieramy w pobliże schroniska Ciuttulu di i

Mori. Wokół sporo mniejszych i większych grupek
turystów, tu i ówdzie namioty. Rozkładamy się z
piknikiem, po czym zapada decyzja. Ja pójdę na
przełęcz Col des Maures i stamtąd na szczyt, a Bea
zostanie przy schronisku i odpocznie. Jeśli poczuje
się potem na siłach, to wejdzie również na Przełęcz
Maura, skąd powinien roztaczać się piękny widok
na górne piętro dzikiej doliny, opadającej na pół-
nocną stronę.

Pokrzepiony na ciele ruszam dobrze wydeptaną
ścieżką w kierunku północnym. Trasa wiedzie
wprost w głębokie wcięcie przełęczy. Dopiero kil-
kumetrowej wysokości skalny mur, zamykający do-
linę stwarza istotne trudności. Ścieżka tuż przed
nim skręca w lewo, wspinając się na pochylone
ściany Monte Tafunato. Wyszukuję wzrokiem
łatwiejsze miejsce w czerwonej ścianie i kieruję się
lekko w prawo. Kilka metrów niezbyt trudnej wspi-
naczki, wymagającej jednak ostrożności oraz uży-
cia obu rąk i jestem na ostrej jak brzytwa grani.
Mam stąd wgląd w opadającą na północ, wąską do-
linę, ograniczoną z każdej strony szpiczastymi, skalnymi kłami.

Teraz trochę samą granią, trochę na prawo od niej, krótkimi ściankami i płytkimi kominkami
wspinam się w kierunku wierzchołka. Mijam kilka małych, spadzistych tarasów, pokrytych czerwo-
nym piargiem i po każdym z nich kolejny krótki fragment wspinaczki. Powoli olbrzymieje za mną
potężne ślepie cyklopa – takie wrażenie sprawia przedziurawiona góra, jaką jest, zgodnie ze swoją
nazwą, Monte Tafunato. W miarę jak zyskuję wysokość, coraz lepiej widać też zachodnie wybrzeże
Korsyki. Mój wzrok najbardziej przyciąga wysunięty w morze półwysep, zakończony bliską pionu
trzystumetrową ścianą – to znany z poprzednich wycieczek Capu Rosu.

Przy każdym pokonywanym pionowym fragmencie zastanawiam się, czy na pewno dam radę
tędy później zejść. Niektóre sprawiają wrażenie bardzo wymagających pod tym względem. Cóż, oka-
że się wkrótce. Najpierw jeszcze w górę. Po chwili jestem na lokalnej kulminacji, skąd kilka metrów
w dół i już bez trudności osiągam kopułę szczytową. Jest! Korsykański Matterhorn zdobyty! Stoję
przez chwilę w bezruchu, nie mogąc nasycić wzroku roztaczającym się przede mną krajobrazem.
Morze kolorowych gór, za którym rozciąga się błękit Morza Śródziemnego. Rozglądam się dookoła.
Coś wspaniałego – Paglia Orba, to nie tylko honorny szczyt, to również świetny punkt widokowy.
Oczywiście, od razu wyszukuję naszą wczorajszą zdobycz – Monte Cinto – chociaż muszę przyznać,
że dokładnie odwrotny widok był jednak lepszy. Spoglądam też w stronę doliny Viru, ale wozu nie
udaje mi się dostrzec. Za mały.

Cóż, pora schodzić. Zaglądam w kierunku, gdzie widzę w dole schronisko. To mi wygląda na
łatwiejszą drogę niż ta, którą się tu dostałem. Tylko… czy niżej nie czają się jakieś zasadzki?.. Nie
dowiem się, jeśli nie spróbuję. W drogę!

Najpierw po drobnym piargu, później kilka krótkich, stromych ścianek – jednak łatwiejszych od
tych w pobliżu grani – znowu jakieś pochyłe, usłane kamolami tarasy, jeszcze jeden fragment wyma-
gający użycia rąk i… chyba wszelkie trudności już za mną. Tak to przynajmniej stąd wygląda. Szero-
kim, piarżystym zboczem kieruję się w stronę ścieżki wiodącej od schroniska na przełęcz. Docieram
do niej już blisko zabudowań i przeczesuję wzrokiem otoczenie w poszukiwaniu Beaty. Nie widzę jej,
więc zaczynam obchód całego terenu. Nie ma! Co jest? Zachodzę do schroniska - jest sporo osób, ale
brak tej, której szukam. Jeszcze raz dookoła. Może za jakimś załomem ukryła się przed wiatrem?
Trwa to jakiś czas, zanim mogę z całkowitą pewnością stwierdzić – moja towarzyszka zniknęła!

Uruchamiam telefon i czekam chwilę. Niestety, brak zasięgu. W ten sposób niczego się nie do-
wiem. Spoglądam w stronę przełęczy Maura, ale nie widać na ścieżce żywej duszy – czy to podcho-
dzącej, czy też wracającej. Robię kilka kroków w stronę niskiej przełęczy, do której wiedzie łagodny
trawers; widzę kilka osób, może i Bea postanowiła zajrzeć na nią. Zaraz, zaraz, a jeśli po prostu poszła
na przełęcz Maura i… Ostatnie kilka metrów było dosyć trudne. Jeśli ona tam jest i ma problem z
zejściem?.. Muszę sam sprawdzić zanim podniosę alarm.

Ruszam ścieżką w stronę Col des Maures. Trwa to tylko chwilę, gdy dostrzegam jakąś postać
ludzką tuż pod samą przełęczą. Sięgam do plecaka po lornetkę i przytykam do oczu. Jest moja zguba!
Uff… kamień z serca. Widzę, że schodzi ścieżką, więc zasiadam wygodnie przy dużym głazie i cze-
kam. Nie muszę iść do góry, skoro góra właśnie schodzi do mnie. Po kilkunastu minutach jesteśmy
już razem i wzajemnie sobie wyjaśniamy nieporozumienie.

Zgodnie z moją propozycją Bea po krótkim odpoczynku postanowiła wejść na przełęcz. Wspięła
się ostatnich, kilka trudnych metrów na grań, znalazła wygodne miejsce i postanowiła tam na mnie
zaczekać. Widok z samej przełęczy był faktycznie wspaniały, jednak nie do tego stopnia, by zapo-
mniała o całym świecie. Dlatego też, gdy przedłużał się czas mojej nieobecności, zaczęła podejrze-
wać, że być może zmieniłem trasę zejściową – co w moim przypadku nie należy do rzadkości. Porzu-
ciła więc towarzystwo muzykalnego wiatru, który huczał i gwizdał w prześwitach Monte Tafunato, a
także w szczerbinach pomiędzy poszczególnymi turniczkami. Musiała też najpierw porzucić kijki,
przeszkadzające jej w skalnych akrobacjach, zbierając je wkrótce po bezpiecznym osiągnięciu ścieżki
i ruszyła w drogę do schroniska. Nie trwało długo, gdy dostrzegła mnie siedzącego pod głazem.

Szczęśliwe zakończenie niepewności rozłąki postanawiamy uczcić małym co nieco, po czym
rozpoczynamy drogę powrotną. Mijamy schronisko i zataczamy szeroki łuk lekko opadającym tra-
wersem. Z przełęczy zakosami w dół, tym razem już bez licznego towarzystwa innych wędrowców.
Widocznie, kto miał przejść dziś tym szlakiem – już przeszedł. Niżej zanurzamy się w las, wkrótce
rozstajemy z GR20 i dochodzimy do miejsca, gdzie rano weszliśmy na tę ścieżkę. Oczywiście, podą-
żamy nadal ścieżką, ciekawi jak to się stało, że rano nie mogliśmy jej tak łatwo znaleźć.

Po chwili wszystko staje się jasne – ścieżka
traci swą wyrazistość w pobliżu dna doliny.
Przekraczamy potok w dogodnym miejscu, a po
drugiej stronie nie ma już żadnego wydeptanego
śladu. Przedzierając się przez krzaki wychodzi-
my na leśną drogę, by nią – już bez przeszkód –
dotrzeć wkrótce do samochodu. Następnie zjeż-
dżamy w pobliżu Lozzi i przez wąwóz Scala di
Santa Regina kierujemy się na wschód, by na-
stępnie skręcić na południe i minąć Corte –
„tajną stolicę” Korsyki. Tu jeszcze wrócimy, ale
teraz – w zapadającym z wolna zmroku – wjeż-
dżamy w dolinę Restonica. Naszym jutrzejszym
celem są dwa jeziora – Melo i Capitelo, to drugie
uznawane za najpiękniejsze jezioro Korsyki.

Wojtek Spała

Capu Rosu widziany z Paglia Orba
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Wrzesień 2010 HARNASIE NA WAKACJACH
Basia Z. prowadziła obozy „Wierchów” w rumuńskich górach Padisz oraz na Krymie.
Na Krymie od dwóch miesięcy nie padał deszcz, w związku z czym zamknięto dla turystyki

obszary górskie, w obawie przed pożarami i jest to ostro pilnowane. W związku z tym naszą liczną
grupę (obóz „Wierchów” – 20 osób) zawrócono sprzed Wielkiego Kanionu Krymu, nie weszliśmy
również na Czatyr Dag. Za to zwiedziliśmy wszystkie sklane miasta, jak również trochę pojeździli-
śmy po miastach, zwiedzając niezliczoną liczbę świątyń różnych wyznań.

No i aż cztery razy kąpałam się w morzu   :-)
Basia Z.

hYhYh
Coroczny spływ Dunajcem od  Nowego Targu do Nowego Sącza. Tym razem chwilami nudny z

powodu niskiego stanu wody. Ale końcówka jak zwykle nie zawiodła. Udało się rzece nawet mnie
zaskoczyć popowodziowymi zmianami na progu w Nowym Sączu.

Początek kolejnej wycieczki w konwencji PPR, której cele stanowią kulminacje szesnastu grup
górskich Centralnych Karpat Zachodnich. Udało się osiągnąć tylko trzy, bo pojawiła sie okazja spły-
wu w Alpach. Przy „odhaczaniu” Tatr (Gerlach) w polu widzenia aparatu znalazł się kruczek.

Marek Ś
hYhYh

U mnie w tym roku wakacje niestety mało górskie (na razie).
1) Spędziłem kilka dni na lekko deszczowym Roztoczu (m.in. Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Zamość).
2) W drodze na konferencję w Austin, w Teksasie zafundowałem sobie dłuższą – tygodniową prze-
siadkę na lotnisku w Nowym Jorku, który zwiedziłem. Nie jest to może jakieś wybitnie piękne miej-
sce, ale zobaczyć na pewno warto – szczególnie widok z jednego z drapaczy chmur w nocy robi
wrażenie. Teraz planuję jeszcze tydzień w jakichś górkach, np. Sudetach.

Nowszy
hYhYh

A my wczoraj wczesnym popołudniem sturlaliśmy się do domu, do dużego pokoju, odwiedzając
wcześniej Armenię, górski (żeby nie było) Karabach i Gruzję oraz przejeżdżając przez Turcję z dłuż-
szym przystankiem w Stambule. Cóż mogę napisać, fajnie było  :)

Lex
hYhYh

My w sobotę (ubiegłą) w nocy wróciliśmy z wyjazdu wymyślonego i zaplanowanego przez Żabę,
a polegającego na oglądaniu masywu Mont Blanc z różnych stron. Trzy bazy, trzy kraje – La Fouly
(Szwajcaria), Chamonix (Francja) i Courmayer (Włochy). Wycieczki solidne, całodzienne, ale czysto
turystyczne – no może z wyjątkiem małego spacerku w pełnym uzbrojeniu po lodowcu.

Jacek G.
hYhYh

A my ze Zbyszkiem wróciliśmy wczoraj z Dolomitów. Ponieważ pogoda pokrzyżowała nam pla-
ny, to poza kilkoma feratkami (Marmolada, Mt Cristallo, Col Rosa etc.) udało się pozaglądać do
muzeów Messnera, oraz kilku zamków m.in. Tirol, Brunico, San Lorenzo, Bolzano. Zatem krajo-
znawczo Południowy Tyrol zaliczony! Aha i do tego noclegi w ciekawych miejscach np. kaplica,
magazyny drewna, stacja kolejki...było fajnie  :)

Kasia
hYhYh

Jako mój główny wakacyjny wypad traktuję ogólnoturystyczne zwiedzenie Hiszpanii. Gór w tym
wypadzie była znikoma ilość. Oprócz dwóch krótkich spacerów wąwozami w Picos de Europa, zmie-
ściły się tylko dwie trasy górskie:

- Sierra Nevada: Mulhacen (najwyższy szczyt kontynentalnej Hiszpanii)
- Sierra de Gredos: Almanzor (najwyższy szczyt Kordyliery Centralnej)
O wcześniejszych wypadach do Macedonii i w austriackie Alpy już wspominałem. To teraz je-

szcze kilka słów o najnowszym wypadzie. Pod koniec sierpnia byłem tydzień w Rumunii:

PO WAKACJACH
Minęły kolejne wakacje. Szybciej niż byśmy

chcieli. Obok zamieszczam – jak zwykle – krót-
kie notki o tym gdzie byliśmy i co robiliśmy. Za-
chęcam jednak do pisania dłuższych relacji.
Często takie artykuły i wspomnienia stają się
źródłem informacji i inspiracją dla innych,
którzy zastanawiają się gdzie możnaby się wy-
brać i jak to zrealizować.

Za nami również ERG, którego Redakcja
nie zdążyła nawet zapowiedzieć, a który odbył
się tym razem w Sulistrowiczkach koło Sobótki
pod Ślężą. Impreza zgromadziła ponad 40 osób i
to zarówno Harnasi z różnych pokoleń, jak i
uczestników obozów oraz innych krewnych i
znajomych. Jednym słowem, wydaje się, że
ERG zrealizowany został wg klasycznej formu-
ły. W oczekiwaniu na dłuższą relację od organi-
zatorek, należy jednak zaznaczyć, że impreza
była bardzo udana i wszyscy dobrze się bawili.

Zaczęły się też regularne zebrania, zapocząt-
kowane prelekcją pani Prezes oraz Gosi S. z wy-
jazdu w Pireneje. Kontynuowane są też tema-
tyczne zebrania z wyjściem poza pomieszczenia
klubowe. Warto w nich uczestniczyć, gdyż
prócz wielu ciekawych informacji jakie można
na nich zdobyć (np. jak fotografować zabytki,
lub jak wygląda i skąd pochodzi modernistyczna
architektura Katowic) jest to również okazja do
spotkań towarzyskich przy kawie, piwie, a osta-
nio przy mega-pizzy o średnicy 70 cm !

Ta tendencja do uatrakcyjniania zebrań bę-
dzie podtrzymana, przynajmniej w obecnej ka-
dencji Rady, gdyż już zapowiedziano kolejne
spotkania w muzeach i galeriach (patrz rubryka
„To będzie”).

Już niedługo czeka nas też szereg stałych
punktów jesiennego programu – Rajd „Złota Je-
sień z Harnasiem”, „Studenci Górom”, egzamin
praktyczny, rozpoczęcie nowego kursu. Nie
stójmy więc z boku, lecz włączmy się w działa-
nia Koła – zarówno czynnie, realizując własne
pomysły jak i biernie – uczestnicząc w zebra-
niach i wyjazdach.

Redakcja

ERG'owy, pogański taniec peruńskich wiedźm.
fot. Marek Ś.
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TO BY£O
4 29.06 Prelekcja szkoleniowa p.t. „Geomor-
fologia gór Bucegi” nowoblachowanej Grażyny
Morgi.
4 20.07 Spotkanie wakacyjne na zamku w
Chudowie zgromadziło kilkanaście osób. Po
obejrzeniu zamku upiekliśmy kiełbaski i pogwa-
rzyliśmy przy ognisku.
4 11-12.09 Jak co roku, na Wiewiórzysku
odbyła się impreza z cyklu „Nasze dzieci grają
dla nas”. Tym razem odbył się plener malarski.
Mimo kiepskiej pogody przybyło ok. 35 osób
wraz z pociechami w wieku przeróżnym. Wie-
czór spędziliśmy na spontanicznym śpiewaniu, a
w niedzielę odbyły się tradycyjne turnieje – teni-
sa stołowego oraz strzelania do celu z wiatrówki.
4 11-12.09, 18-19.09 Dwa kolejne weekendy
remontowe w chatce, poświęcone głównie na
remont drewutni. W pierwszym uczestniczyło
15 osób w tym 8 Harnasi, w drugim 24 osoby w
tym 12 Harnasi. Ponadto drugi „weekrem” ua-
trakcyjniła prelekcja Daniela i Renaty o rowero-
wej podróży na Litwę i Łotwę.
4 14.09 Asia Śliwa i Gosia „Dziobak” opowie-
działy o sierpniowym wyjeździe w hiszpańską
część Pirenejów ilustrowaną zdjęciami.
4 21.09 Zebranie odbyło się w skansenie w w
Chorzowie, a głównym punktem programu była
prelekcja p.t. „Jak fotografować zabytki”.
4 28.09 Zamiast zebrania odbyliśmy spacer po
katowickim moderniźmie lat międzywojennych
w towarzystwie i pod przewodnictwem Toma-
sza Kiełkowskiego. Było ok 12 osób.

TO BÊDZIE
k 5.10 Wystawa „Eros a’la naif” w Muzeum
Śląskim w Katowicach. Spotykamy się o godzi-
nie 17:00 w holu muzeum.
k 9-10.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem” z
metą w chatce w Lachowicach. Trzy planowane
trasy poprowadzą Grzesiek Pasieka, Krzysiek
Roczniak i Jarek Rak, a głównym organizatorem
jest Michał „Bażant” Tomczak.
k 12.10 Prelekcja Krzysztofa Hermana – pre-
zentacja pracy kursanckiej.
k 13.10 Rozpoczęcie nowego kursu przewo-
dnickiego pod wodzą Bartka „kruczka” Cisow-
skiego i Sylwka „Krasnala” Mateji.
k 18.10 pokaz slajdów z Chin Agnieszki „Cie-
szynki” Matusiak. Prezentacja w ramach festi-
walu „Watch Docs” w BWA w Katowicach, go-
dzina 18:30. UWAGA! Zebranie przesunięte na
poniedziałek!
k 26.10 – prelekcja Bartka „kruczka” Cisow-
skiego – pokaz slajdów z gór Macedonii.
k 15-17.10 – egzamin praktyczny - I termin.
k 06-07.11 – egzamin praktyczny - II termin.
k Walne Zebranie w tym roku odbędzie się
19 listopada 2010 (PIĄTEK), o godzinie 17:00

Fagaras:
1. Cabana Poiana Neamtului - Lacul Avrig - Scara - Serbota - Negoiu - Cabana Negoiu - Cabana
Poiana Neamtului.
2. Balea Lac - Vf. Mircii - Moldoveanu - Vf. Mircii - Balea Lac.
3. Balea Lac - Laita - Negoiu - Laita - Balea Lac.
Muntii Capatinii:
4. Dolina powyżej Barbatiste - Curmatura Builei - Buila - Stevioara - Pahomie - Patrunsa - dolina
pow. Barbatiste.
Parang:
5. Dolina Lotru - L.Cilcescu - Saua Piatra Taiata - Parangul Mare - Saua Piatra Taiata - L.Zanoaga -
dolina Lotru.
Retezat:
6. Poiana Pelegii - L.Bucura - Peleaga - Papusa - Custura - Saua Plaiul Mic - Culmea Dragsanu -
Poiana Pelegii.
7. Poiana Pelegii - L.Bucura - Bucura I - Retezat - przeróżne jeziorka - L.Bucura - Poiana Pelegii.

Pogoda wymarzona. :)
Wojtek S.

hYhYh
A my z Jaśkiem w czwartek wróciliśmy z ukończonej pomyślnie drugiej części Głównego Szlaku

Beskidzkiego. Tym razem przemaszerowaliśmy od Rabki do Puław Górnych. Zamierzaliśmy co
prawda łyknąć od razu całość – od Wołosatego do Ustronia, ale niestety na wysokości bazy namioto-
wej w Wisłoczku przegraliśmy z pogodą, która starała się odebrać nam całą przyjemność chodzenia.
GSB tym samym sam się podzielił. Przed nami jeszcze trzecia część, tym razem planujemy uderzyć
od strony Jordanowa, a skończyć jak gdyby nigdy nic w Ustroniu.  Niby wszystko to znamy, no ale
chcemy mieć na papierku, że zrobiliśmy GSB prawie za jednym razem.  Poza tym kurczę, człowiek
się stęsknił za tą oklepaną Romanką podczas chaszczowań w Niskim.

Natalia P.
hYhYh

Ja z Bobcią wróciliśmy wczoraj z miesięcznej wyprawy do Bułgarii i Turcji. Tematem przewo-
dnim były oczywiście góry. W Bułgarii zrobiliśmy z grubsza Riłę i Pirin. Potem pojechaliśmy do
Istambułu, w którym spędziliśmy ze 4 dni. Po Istambule przekroczyliśmy na Bosforze magiczną
granicę między Europą i Azją i pomknęliśmy w kierunku Kapadocji powłóczyć się po skalnych ko-
ściołach. Na deser chcieliśmy wejść na wulkan o wysokości prawie 4000m (Erciyes Dagi), ale nieste-
ty okazał się trudniejszy niż nam się wydawało i musieliśmy odpuścić. Pierwszego dnia weszliśmy na
ponad 3000m. Następnego dnia wstaliśmy wcześnie rano i poszliśmy w kierunku szczytu. Grań z
początku wyglądała na dość łagodną, ale wyżej trzeba było pokonać trochę przepaści. Z tego powodu
nasza wędrówka wydłużyłaby się pewnie o kilka godzin, a my tego samego dnia chcieliśmy już zejść
do wioski (dawno nie padało i powyżej Hacilaru w ogóle nie było wody, no i następnego dnia był już
autobus z powrotem do Stambułu – stąd nasz pośpiech). Tak więc doszliśmy na jakieś 3400m i
stwierdziliśmy, że nie wyrobimy się czasowo. Ale widoki i tak były przednie. Oprócz panoramy na
100km w każdą stronę widzieliśmy łatwiejsze wejście na szczyt.  No cóż... następnym razem wej-
dziemy tym łatwiejszym.

Pogodę mieliśmy taką jak Jelon na Krymie, tyle, że jeszcze z 5 stopni więcej. Ale lody z koziego
mleka i ayran pomogły szczęślilwie przetrwać te upały.

TrochęSturczonyAllahaismarladikTesekkur Huchel
hYhYh

A ja w pierwszej połowie sierpnia byłem na spływie Łyną. Spływ zorganizowali tradycyjnie już
po raz trzeci Makak (Ania M.)  i Mroku (Arek M.). Spłynęliśmy sobie z Bartąga (przed Olsztynem) do
Bartoszyc (pod granicą rosyjską). Było nas 16 osób więc logistycznie było to całkiem spore przedsię-
wzięcie. Dwoje uczestników dotarło do nas z Cypru. Pogodę mieliśmy świetną. Przed wyjazdem i po
wyjeździe padało, a w trakcie chyba tylko 2 razy i tylko trochę.

Powrót odbył się stopem (jedynie ta dwójka z Cypru wymiękła i poleciała samolotem).
Metzger

Uczestnicy spotkania na Wiewiórzysku.

Podczas ERG-u  Jelon odbiera telefon od Świ-
staka:

- mama, co robisz ?
- szukam kwiatu paproci
- ale teraz chyba nie jest dobry okres na

szukanie kwiatu paproci ?
- ale Grażka nam kazała szukać
- a to rozumiem.

Z£OTE MYŒLI Z ERG-u
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Październik 2010 TOUR de MONT BLANC - stacjonarnie
Wobec braku własnych wakacyjnych koncepcji bez zbędnych zastrzeżeń przyjęliśmy wysuniętą

przez Żabę propozycję wyjazdu w Alpy, w rejon masywu Mont Blanc. Dla Żaby i Waldka była to w
pewnym stopniu podróż sentymentalna, gdyż kilkanaście lat temu mieli okazję zdobyć najwyższy
szczyt Alp. Tym razem wyprawa miała charakter typowo turystyczny, bez ambicji zdobywczych, co
wszystkim nam w zupełności odpowiadało. Pierwotny pomysł oparty był o znany szlak zwany Tour
de Mont Blanc (TMB), który jak sama nazwa wskazuje wiedzie wokół masywu, a jego przejście
wymaga ok. 10 dni. My jednak nie zamierzaliśmy przemierzać całego szlaku w sposób wędrowny,
lecz pooglądać okolicę realizując jednodniowe wycieczki na lekko z trzech baz (kampingów) położo-
nych w trzech krajach – Szwajcarii, Francji i Włoszech.

Rozpoczęliśmy w Szwajcarii – w małej, leżącej na końcu doliny Ferret miejscowości La Fouly.
Kamping był bardzo przyjemny, choć pogoda na początku naszego wyjazdu jakby mniej. Mimo to,
udało nam się zrealizować dwie całodniowe wycieczki. Pierwsza z nich rozpoczęła się z pewnym
opóźnieniem z powodu porannego opadu i wiodła w kierunku przeł. Petit Ferret (2488). W ciągu dnia
pogoda poprawiała się, choć skwaru nie zarejestrowaliśmy. Z przełęczy ujrzeliśmy fragmenty naj-
wyższych partii masywu Mont Blanc spowite w chmury. Po wytrawersowaniu trawiastymi zboczami
na kolejną przełęcz Grand Ferret, przez którą przechodzi TMB i na której spotkaliśmy sporo rowerzy-
stów rozpoczęliśmy dość długie zejście sąsiednią doliną.

Druga wycieczka wymagała dojazdu do Lac de Champex. Z przełęczy położonej na wysokości
ok. 1500 m. podeszliśmy najpierw do górnej stacji wyciągu o wdzięcznej nazwie La Breya, a potem
ruszyliśmy dalej w kierunku schroniska d'Orny (ok. 2800 m.) i lodowca o tej samej nazwie. Pogoda z
rana nie najlepsza, w ciągu dnia znów zaczęła się poprawiać i przy schronisku powitało nas słońce.
Żaby postanowiły pójść kawałek dalej, aby zobaczyć co widać za bocznym grzbietem, nas ogarnęło
lenistwo i wystarczył nam widok na okoliczne góry i lodowiec. Po godzinie postanowiliśmy powoli
wracać. W połowie drogi do stacji wyciągu dogoniła nas Żaba. Myślałem, że coś się stało, okazało się
jednak, że Waldek z Agatą poszli w szybkim tempie do następnego schroniska, a ona postanowiła
zawrócić i dogonić naszą podgrupkę. Aby urozmaicić sobie powrót odbiliśmy na boczny wariant
szlaku – znacznie mniej uczęszczany, schodzący do doliny Arpette.

Czwartek przeznaczony był na przeprowadzkę do Chamonix, nie przeszkadzało więc nam zbyt-
nio, że pogoda całkiem się zepsuła i od rana padało. Środek tygodnia, zła pogoda i przedpołudniowa
pora zwiększyły natomiast szanse na dostanie miejsca na kampingu. W następne dni na bramie wisia-
ła bowiem informacja o braku miejsc. Po rozbiciu namiotów jedyne co dało się zrobić, to spacer do
miasta i poszwendanie się w deszczu po jego nieco mniej tłocznych niż zwykle ulicach. Zrobiliśmy
zakupy (dość tani market sieci Petit Cassino), obejrzeliśmy sklepy sportowe, pomniki pierwszych
zdobywców Mt Blanc, sprawdziliśmy prognozę pogody oraz obejrzeliśmy kawałek transmisji z …
Tour de Pologne na telewizorze wystawionym w witrynie sklepu RTV. Na koniec wróciliśmy na
kamping kolejką (darmowe przejazdy na kartę gościa otrzymaną na kampingu).

W piątek rano ujrzeliśmy wreszcie ośnieżone szczyty i granie Alp – m.in. Aiguille du Midi. Wsta-
liśmy jak zwykle ok. godz. 6 i po śniadaniu pojechaliśmy do Chamonix, by wyruszyć w kierunku
pośredniej stacji kolejki na Aiguille du Midi. Na początek typowe podejście – ok. 1200 m. lasem.
Przy schronisku zrobiliśmy przerwę na drugie śniadanie i podziwianie widoków na miasto oraz góry,
które w coraz to inny sposób wyłaniały się spoza przeganianych wiatrem chmur. Następnie podeszli-
śmy jeszcze trochę dalej, aby rzucić okiem na lodowiec Bonson opadający prawie nad samo Chamo-
nix. Dalsza trasa wiodła długim trawersem zwanym Wielkim Balkonem Północnym. Szlak ten jest
dość uczęszczany, gdyż dostęp do niego ułatwia kolejka oraz tzw. tramwaj, do którego końcowej
stacji właśnie zmierzaliśmy. Gdy doszliśmy do miejsca skąd można pooglądać lodowiec Mer de Glace
w głębi doliny utworzyła się dziura w chmurach, w której ukazały się ściany Grandes Jorasses. Jed-
nak główna atrakcja tego punktu widokowego czyli filar Dru cały czas spowijały chmury.  Nie docze-
kawszy się na lepsze widoki zeszliśmy najpierw wzdłuż trasy tramwaju, a potem dość ciekawym
szlakiem kluczącym wśród wielkich głazów niemal wprost na nasz kamping.

Widok, na który nie doczekaliśmy się na Montenvers ukazał się dopiero w wieczornym, zacho-
dzącym słońcu na kampingu. Aiguille du Dru odsłonił swoje majestatyczne oblicze, co spowodowało
szybki bieg po aparaty i statywy, aby zdążyć przed zachodem słońca.

Pogoda miała się polepszać, w związku z czym na sobotę zaplanowaliśmy najbardziej widokową
wycieczkę w masyw Aig. Rouges ograniczający od zachodu dolinę Chamonix. Trasa zaczynała się na
stacji kolejki w Montroc i wiodła w kierunku Lac Blanc (jezioro i schronisko). Na początek jak zwy-
kle ok. 700 m podejścia lasem, wyna-
grodzonego pełną panoramą masywu
Mont Blanc.

Podczas odpoczynku zbliżyła się
do nas kozica. W ruch poszły aparaty
fotograficzne. Mimo to zwierzę nie
wykazywało oznak popłochu i spokoj-
nie okrążyło naszą grupkę pozwalając
nawet podejść dość blisko. Widocznie
widok człowieka nie był jej obcy.

Ruszyliśmy dalej i wkrótce osią-
gnęliśmy główny cel – schronisko i je-
zioro Białe (Lac Blanc), wokół którego
kręciły się tłumy turystów – głównie
niedzielnych wycieczkowiczów –

OSTATNI (?)
Drodzy czytelnicy. To miał być ostatni nu-

mer Mammuthusa Montanusa. Miał się ukazać
na Walnym i tylko fakt, że tuż przed wydruko-
waniem Redakcja dostrzegła parę błędów,
których ze względów technicznych nie mogła
już poprawić nie doszło do wydruku i rozpo-
wszechnienia numeru na zebraniu. Reakcja
uczetników Walnego na wieść o zamiarze za-
kończenia wydawania Mammuthusa skłoniła
Redakcję do odłożenia decyzji na jakiś czas.

To, czy kolejne numery ujrzą światło dzien-
ne zależeć będzie od nas wszystkich.

Od kilku miesięcy redakcyjna szuflada świe-
ci pustkami. Brakuje materiałów – zarówno re-
lacji z bieżących imprez, rajdów, wyjazdów – w
których Redakcja nie uczestniczy już tak jak
dawniej i nie może ich osobiście zrelacjonować,
jak i z dłuższych wypraw i wyjazdów wakacyj-
nych. MM nie może być pamiętnikiem Redakcji
i Wojtka S., który ostatnio zawsze chętnie pod-
syłał swoje relacje z różnych ciekawych zakąt-
ków świata – ratując w ten sposób kolejne nu-
mery. W ostatnich dwóch latach nie udało się
również kontynuować stałego cyklu przedsta-
wiającego nowych Harnasi – mimo wielokrot-
nych przypomnień Redakcja nie dostała ani jed-
nej notatki od nowoblachowanych. A przecież
napisanie takiej notatki wymaga co najwyżej kil-
kunastu minut.

Redakcja będzie nadal chętnie publikować
relacje Wojtka, sama też napisze coś niecoś, ale
przyznacie przecież, że od ogólnokołowego wy-
dawnictwa oczekujecie znacznie szerszego gro-
na autorów i różnych spojrzeń na nasze sprawy
oraz na turystykę jako taką.

Nie odbierajcie tych uwag jako pretensji.
Koło nie musi posiadać regularnie wydawanej
gazetki, a Redakcja nie musi być Redakcją. Cza-
sy się zmieniły i obecnie mamy wiele innych
form i możliwości komunikowania się.

Jeśli mimo wszystko chcecie, aby MM uka-
zywał się nadal, to oczekuję współpracy z Wa-
szej strony. Wszystko zatem w Waszych rękach.
Przyjmijmy, że ten numer nie jest jeszcze ostat-
nim, ale może nim być każdy następny.

Redakcja
Widok z Montenvers  na lodowiec Mer de Glace.
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TO BY£O
4 5.10 zebranie w Muzeum Śląskim w Kato-
wicach – obejrzeliśmy wystawę „Eros a’la naif”
prezentującą erotykę w malarstwie naiwnym.
4 9-10.10 odbył się rajd „Złota Jesień z Harna-
siem” z metą w chatce w Lachowicach.
4 9-10.10 na Roli Żabowej odbyło się spotka-
nie kursu 1987/88 prowadzonego przez Żabę.
4 12.10 Krzysiek Krawiec i Marcin Derejczyk
przedstawili relację z wakacyjnego wyjazdu w
Karpaty Ukraińskie.
4 13.10 Rozpoczęcie nowego kursu przewo-
dnickiego pod wodzą Bartka „kruczka” Cisow-
skiego i Sylwka „Krasnala” Mateji. Zaprezento-
wano zdjęcia z gór Europy i świata oraz przed-
stawiono nowym kursantom historię SKPG.
Frekwencja była dość wysoka – przybyły 34
osoby.
4 15-17.10  I termin egzaminu praktycznego –
zdało 3 kursantów: Justyna, Maciek i Dominik.
4 18.10 zamiast zebrania – uczestniczyliśmy
w pokazie slajdów z Chin Agnieszki „Cieszyn-
ki” Matusiak. Prezentacja w ramach festiwalu
„Watch Docs” w BWA w Katowicach.
4 26.10 prelekcja Bartka „kruczka” Cisow-
skiego i jego kolegi Piotra o górach Macedonii.
4 28.10 w Urzędzie Stanu Cywilnego w To-
szku stan cywilny zmienił kolega Sylwester
„Krasnal” Mateja.
4 5-7.11 II termin  egzaminu praktycznego  –
tym razem 4:0 dla Komisji.
4 16.11 Krzysztof Herman przedstawił pracę
kursancką o historycznych granicach Orawy.
4 19.11 Walne Zebranie – prezesem został
Grzegorz Pasieka. Relacja w następnym MM.

TO BÊDZIE
k Spontaniczna Grupa Sylwestrowa zaprasza
do udziału w chatkowym Sylwestrze. Koszt 30zł
dla chatki + 10 zł koszty organizacyjne. Do 30
XI włącznie pierwszeństwo dla członków Koła i
osób zasłużonych dla chatki. Zapisy przyjmuje
Rysiek „Nowy” Antonik.

którzy wyjechali wyciągiem do stacji La Flegere. Znalazłszy kawałek wolnego kamienia nad schroni-
skiem rozłożyliśmy się na dłuższy popas z widokiem na Dru, Mont Blanc i okoliczne szczyty.

Po tym lenistwie zaczęliśmy schodzić do Flegere, gdzie z kolei trafiliśmy na zawody w kolarstwie
górskim. Stąd pozostało ponad 800 m zejścia do Chamonix, drobne zakupy i powrót na kamping.

W niedzielę pogoda utrzymała się, więc podjechaliśmy kolejką do Les Bossons – dwie stacje za
Chamonix. Wystartowaliśmy jak zwykle z wysokości ok. 1000 m, bo na tym poziomie leży Chamo-
nix, a naszym celem był tym razem punkt o wysokości 2589 m, z którego można zobaczyć La Jonc-
tion – czyli połączenie dwóch lodowców. Po drodze minęliśmy górną stację wyciągu krzesełkowego
(1400 m) oraz bufet Chalet des Piramides (1895 m). Można też było w paru miejscach pooglądać
czoło lodowca Bossons. Na szlaku spotkaliśmy sporą ilość turystów – w tym również parę Polaków,
którzy za kilka dni mieli zamiar zaatakować Blanc'a. Minęliśmy też potężne głazy, pod którymi dokła-
dnie 224 lata i jeden dzień wcześniej (7.08.1786 r). biwakowali Balmat i Paccard podczas pierwsze-
go wejścia na Mont Blanc. Wreszcie dotarliśmy do skalistego grzbieciku wystającego ledwie kilkana-
ście metrów nad powierzchnią porozcinanego szczelinami lodowca. Dalej bez sprzętu i umiejętności
się nie da, to też większość turystów kończy tu swoją wycieczkę. Niektórzy oczywiście nie omieszkali
zejść na lodowiec, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Waldek zszedł natomiast, aby sfotografować
kruka, który krążył w pobliżu. Po napatrzeniu się na lodowiec i otaczające go góry zeszliśmy tą samą
drogą. Alternatywny wariant szlaku sąsiednią doliną z nieznanych powodów był zamknięty.

Po trzech intensywnych wycieczkach musieliśmy odpocząć. W poniedziałek mimo dobrej pogo-
dy wybraliśmy się zatem zwiedzić wąwóz Diosaz w okolicy Servoz – ostatniej bezpłatnej stacji na
trasie naszej kolejki. Wejście do wąwozu jest płatne, a na wygodnej ścieżce umieszczone są tablice
informacyjne. Nieco wyżej dolina zwęża się, a trasa prowadzi metalowymi platformami i schodkami
zamontowanymi w skałach wąwozu. Niegdyś pomosty wiodły jeszcze dalej w głąb wąwozu, jednak
po kolejnych uszkodzeniach – zwłaszcza podczas zimy – trasa została skrócona.

Po powrocie z wąwozu postanowiliśmy znaleźć jakieś ładne miejsce na drugie śniadanie i w
rezultacie, przez przypadek zdobyliśmy wreszcie jakiś szczyt – Tete de la Fontanie (1206 m).

W drodze powrotnej zwiedziliśmy muzeum alpinizmu w Chamonix, a Żaba kupiła piękny, nowy,
żółty plecaczek. Tego dnia wróciliśmy do naszej bazy nieco wcześniej, a wieczorem świętowaliśmy
17-te urodziny Agaty. Były słodycze, wino a nawet śpiewy przy gitarze.

We wtorek podjechaliśmy – tym razem autami – do Les Contamines, w zachodnią część masywu
i poszliśmy w kierunku schroniska Tre la Tete. W dolnej części trasy, na szutrowej drodze przez łąki
minął nas starszy, wąsaty  pan w równie starszym modelu Jeep'a. Dojeżdżał zapewne do położonej
gdzieś w pobliżu  posesji. Pojazd wzbudził spore zainteresowanie Waldka i mimo, iż nie bardzo umie-
liśmy się dogadać, zrozumieliśmy, że auto pochodzi z 1968 r.

Wkrótce osiągnęliśmy pierwszy cel naszej wycieczki – schronisko Tre la Tete (1970 m). Po od-
poczynku poszliśmy dalej, w głąb doliny spoglądając na wartko płynącą lodowcową rzekę, a dalej na
jej wypływ spod czoła lodowca. Dalsza droga wymagałaby przejścia przez lodowiec. Wróciliśmy
więc i wyruszyliśmy na długi trawers w kierunku północnym, szlakiem, który właśnie przed chwilą
jacyś dwaj panowie wyczyścili nam z krzaków, zarośli i innych przeszkód. Nie udało im się jednak
uzdatnić przejścia przez rwący potok zagradzający ścieżkę do niewielkiego jeziorka, więc zeszliśmy
alternatywnym wariantem.

Już na dole podczas dojścia do parkingu Waldek wypatrzył skałki wykorzystywane do wspinacz-
ki. To zdecydowało o programie dnia następnego. Ponieważ miał to być dzień przenosin do Włoch,
więc dopołudnie spędziliśmy na zabawach na rzeczonych skałkach. A potem za drobną opłatą (ok. 30
EUR) przejechaliśmy tunelem pod masywem Blanka na stronę włoską. Cena wysoka, ale oszczęd-
ność czasu i benzyny też spora. Późnym popołudniem wylądowaliśmy na kampingu „Sorgente” poło-
żonym na wysokości ok. 1500 m w dol. Veny powyżej Courmayeur.

Pogoda zaczęła się psuć, a nazajutrz popsuła się całkiem. Poranny deszcz nie zachęcał do jakiej-
kolwiek działalności. Mimo to postanowiliśmy wykonać spacer pod parasolami w górę doliny, w
kierunku lodowca i lodowcowego jeziorka Miage. Po drodze zaczęło się jednak rozjaśniać, a w końcu
wyszło nawet słońce. Doszliśmy do jeziorka położonego w bocznej morenie lodowca. Żaba i Waldek
nie mogli się nadziwić jak to miejsce zmieniło się od ich biwaku sprzed kilkunastu lat.

Poprawa pogody zachęciła nas do kontynuowania wycieczki przeciwległym zboczem doliny Val.
Veny z widokami na  jeziorko, przy którym przed chwilą byliśmy oraz  spływający w dolinę, pokryty
gruzem jęzor lodowca. Wędrowaliśmy zielonymi stokami z widokiem m.in. na słynną grań de Peute-
rey z Aiguille Noire de Peuterey (3773) aż do terenów narciarskich, gdzie zaczęliśmy zejście niemal
wprost na nasz kamping.

Ostatni dzień naszego pobytu w Alpach wypadł na piątek 13-go sierpnia. Mieliśmy jednak
nadzieję, że pech nas ominie i postanowiliśmy wyjechać kolejką do schroniska Torino na wys. ok.
3340 m. Spod schroniska wyszliśmy wprost na przełęcz Giganta i lodowcowe plateau. Ubraliśmy
uprzęże i raki, a Waldek związał całą naszą szóstkę liną. Teren był w sumie prosty, ścieżki na lodowcu
wydeptane, ale zasady trzeba było zachować. Przy odrobinie pecha – a był w końcu 13-ty i piątek –
można było zawsze wpaść do zasypanej śniegiem szczeliny.  Poruszanie się takim tramwajem wyma-
gało sporej koncentracji i koordynacji ruchów, a każda chęć zatrzymania – choćby w celu zrobienia
zdjęcia – wcześniejszego komunikowania. Trzeba było też uważać, aby nie nadepnąć liny rakiem.
Okazało się, że po tak szybkim przemieszczeniu się z ok. 1300 na ok. 3400 wszyscy odczuwali
niezbyt zrozumiałe na tak płaskim terenie zmęczenie. Podeszliśmy łagodnie w kierunku Zęba Gigan-
ta (Dente del Gigante) – sterczącego nad lodowcem. Widoki co rusz zasłaniały mgły mimo, że w
dolinach świeciło słońce. Odczuwalna temperatura też ulegała dużym zmianom – w słońcu było
gorąco, gdy przychodziła chmura robiło się zimno. Powoli doszliśmy do wypłaszczenia terenu ze
skałkami, które wg mapy miało wysokość równo 3500 m. Trudno było wymyślić lepszy cel, więc po
kilku fotkach zaczęliśmy powrót. Nie zakończyliśmy jednak spaceru lecz udaliśmy się kawałek w
przeciwną stronę oglądając pomykające trójkami wagoniki kolejki gondolowej z Punta Helbronner
na Aiguille du Midi.

W końcu dotarliśmymy do ogrodzonego siatką placu widokowego pilnowanego przez kierowcę

ratraka, który co jakiś czas upominał niesfor-
nych turystów bez sprzętu, którzy chcieli sobie
zrobić zdjęcie na lodowcu. Tu zatrzymaliśmy się
na dłuższą chwilę, aby zrobić zdjęcie głównego
wierzchołka Mt Blanc bez przerwy ukrytego w
chmurach. W końcu, po pół godzinie złośliwe
chmury dały za wygraną i masyw ukazał się w
całej okazałości. Zjechaliśmy w upalne tego dnia
doliny i wróciliśmy na kamping. Oli chyba nie
wystarczyła jednak wycieczka gdyż postanowiła
wykonać bieg dookoła doliny oznakowaną i opi-
saną trasą dla biegaczy wypatrzoną podczas po-
przedniej wycieczki.

Wieczór zakończył ładny zachód słońca,
lecz nazajutrz zwijaliśmy nasz obóz w deszczu.
Kończył się wyjazd, kończyła się pogoda. Żaby
w drodze do domu zamierzały jeszcze zwiedzić
kawałek Alp Szwajcarskich, my wracaliśmy pro-
sto do domu przez przeł. Św. Bernarda, na której
deszcz i mgła zasłaniały wszelkie widoki. Jecha-
liśmy powoli i mozolnie przez szwajcarskie au-
tostrady (nie dość, że rygorystyczne ogranicze-
nie do 120 km/godz, to jeszcze pełno remontów
i korków) by wreszcie ok. 16 wjechać do Nie-
miec i spokojnie, ale konsekwentnie dotrzeć ok.
godz. 3 nad ranem do domu.

Jacek G.
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WALNE ZEBRANIE 2010
W tym roku Walne rozpoczęło się wpraw-

dzie z tradycyjnym opóźnieniem, jednak dalszy
jego przebieg odbiegał na plus od tradycji. Nie
było zbytniego bicia piany, łapanki kandydatów
na prezesa i członków Rady, ani oczekiwania na
quorum. Udało się też sprawnie przegłosować z
pozytywnym rezultatem najważniejsze uchwa-
ły.

Zebranie poprowadził Artur „Łysy” Olcha-
wa. Dotychczasowy prezes – Asia – odczytała
sprawozdanie z pracy Rady, natomiast Natalia
przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Radek Truś odczytał natomiast sprawozdanie
Rady Chatki, a także skomentował sprawozda-
nia Rady i Komisji wytykając m.in. błędy w pi-
sowni nazwisk, ale też chwaląc ustępujące wła-
dze Koła za wyjątkowo dobrą pracę.

Nagrodzono niżej podpisanego za wydawa-
nie Mammuthusa oraz działanie na rzecz koło-
wej integracji (?) oraz Grześka Pasiekę za dzia-
łalność na rzecz Koła. Podczas odbierania sto-
sownego dyplomu Redakcja MM wygłosiła
oświadczenie o zamiarze zakończenia wydawa-
nia pisma. Oświadczenie spotkało się z żywą re-
akcją sali, z której padały głosy, aby jednak
przedłużyć żywot Mammuthusa.

Nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla
Rady – wynik był bezwzględnie pozytywny.
Trzeba przyznać, że w tej kadencji Rada wyka-
zała bardzo dużo inicjatyw zmierzających za-
równo do wyjaśnienia i uregulowania powsta-
łych wcześniej problemów prawnych, realizo-
wała z niezłym skutkiem akcję rajdów i obozów
dla środowiska jak i dbała o ciekawy program
zebrań i szkoleń.

Wybór nowych władz ułatwiło przedstawie-
nie przez ustępującą Radę kandydatury Grześka
Pasieki na stanowisko prezesa. Kandydaci na
członków Rady i Komisji Rewizyjnej oraz dele-
gatów na Zjazd OU PTTK zostali wybrani na
bieżąco z sali i nie było z tym większych proble-
mów. Po wyborach nowych władz (wyniki
obok) Jasiu Kowalik przedstawił rezultaty prac
komisji statutowej, która opracowała koncepcję
przekształcenia Koła w stowarzyszenie. Pomysł
polega w uproszczeniu na tym, aby powołać sto-
warzyszenie SKPG Harnasie, a zarazem, dla za-

ONI NAMI RZADZA

Cz³. Rady ds. imprez
Krzysztof Herman

Cz³. Rady ds. promocji
Ma³gorzata Skorupska

Prezes
Grzegorz Pasieka

Wiceprezes ds. szkolenia
Stanis³aw Wierzchowski

Sekretarz
Micha³ Huchla

Skarbnik
Piotr Latusek
chowania związków z PTTK – utworzyć Klub przy OU PTTK. Do
Klubu należeliby wszyscy ci członkowie stowarzyszenia, którzy są
członkami PTTK i wyrażą chęć wstąpienia do Klubu. Władze sto-
warzyszenia składałyby się z władz Klubu powiększonych ewentu-
alnie o członków stowarzyszenia nie należących do Klubu.

Każda z nowych organizacji miałaby statut zgodny z odpowie-
dnimi przepisami prawa. Projekty statutów zostały udostępnione
zarówno przed Walnym (w internecie), jak i na samym zebraniu (w
postaci papierowej).

Komisja Statutowa przedstawiła też do przegłosowania projekty
dwóch uchwał – pierwsza ma zobowiązywać władze Koła do dal-
szych działań zmierzających do powołania stowarzyszenia, druga
miała na celu zatwierdzenie propozycji nowego statutu Koła PTTK,
który miałby obowiązywać po powstaniu stowarzyszenia. Statut sto-
warzyszenia zostanie zatwierdzony po formalnym jego zarejestro-
waniu. Walne przyjęło oba wnioski co otwiera wreszcie drogę do
realizacji zmian, do których przymierzamy się już od kilku lat.

Wreszcie ok. godz. 20:30 nowy prezes wygłosił krótkie expose i
zezwolił na spożycie tradycyjnych pączków.

Redakcja

Joanna Œliwa Artur Olchawa Gra¿yna Tkocz

KOMISJA REWIZYJNA

Cz³. Rady ds. szkolenia
Jan Pizoñ

, ,
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TO BY£O
4 23.11 na pierwszym zebraniu w nowej ka-
dencji pojawili się głównie członkowie Rady
oraz Kajetan i Redakcja. W ramach programu
Metzger przedstawił swoje zdjęcia z pobytu i
wędrówkach po Finlandii.
4 30.11 zebranie Andrzejkowe. Z Andrzejów
obecny był Andrzej Kajetan K. Ale przybyło też
nieco więcej niz ostatnio Harnasi i dwójka kur-
santów. Były słodycze, wino oraz wróżby an-
drzejkowe – lanie wosku, wróżenie z kubków,
ustawianie butów. Odwiedziły nas też dwie
wiedźmy na jednej miotle.
4 4-5.12 Mikołajki Łemkowskie
4 7.12 nowy prezes – Grzegorz Pasieka opo-
wiedział o swoim wrześniowym wyjeździe w
Karpaty Ukraińskie, w pasmo Pikuja.

TO BÊDZIE
k 14.12  Jasiek Pizoń i Natalia Paszek prze-
każą kilka wspomnień z letniego przejścia
Głównego Szlaku Beskidzkiego.
k 21.12 Wigilia Kołowa w siedzibie KW. Po-
czątek o godz. 18:00.
k 18-19.12 Bacowanie Przedświąteczne pla-
nowane jest w tym roku na Jasieniu.
k Spontaniczna Grupa Sylwestrowa zaprasza
do udziału w chatkowym Sylwestrze. Koszt
40zł. Zapisy przyjmuje Rysiek „Nowy” Anto-
nik oraz Prywatna Sekretarka Samozwańczego
Prezesa Spontanicznej Grupy Sylwestrowej –
Cieszynka. Tym razem przenosimy się w erę
Beatlesów, czyli lata 60-te XX w. Szczegóły zo-
staną przekazane mailowo zainteresowanym.
k Powstał pomysł zorganizowania balu karna-
wałowego, najprawdopodobniej w zaprzyja-
źnionym lokalu w Raciborzu. Chętni proszeni są
o kontakt z Bogną M.
k 4.01.2011 Żaby oraz Gintery zapraszają na
pierwsze w Nowym Roku zebranie Koła, na
którym zaprezentują zdjęcia z wakacyjnego wy-
jazdu w rejon Mont Blanc. Ponadto:

– historyczne slajdy Żaby i Waldka z ich wy-
prawy na Mont Blanc z 1991 r,

– opowieści, zdjęcia, filmiki o historii eks-
ploracji tego rejonu, pierwszych zdobywcach,
aferze na filarze Freney, pokonaniu filara Dru.

KRÓTKA HISTORIA BACOWANIA
Historia bacowań przedświątecznych ma swoje początki w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.

W 1993 r. Rysiek „Nowy” Antonik zaproponował, aby uciec od przedświątecznej bieganiny związa-
nej z zakupami, porządkami i innymi przygotowaniami i pojechać na bacowanie.

Pomysł był fajny, choć wydawało się, że nie będzie zbyt popularny – bo co z tego, że chciałoby się
skoro obowiązki nie pozwalają. Ale nie o popularność i masowość w tym wypadku chodziło. Baco-
wanie z definicji powinno być imprezą kameralną, zatem wystarczyło skrzyknąć kilka osób, które
podchwyciłyby pomysł, aby można było go zrealizować. Zresztą ani Nowy, ani nikt z pierwszych
uczestników nie zakładał, że będzie to jakaś tradycyjna, cykliczna impreza kołowa. Padło po prostu
hasło – rzućmy to mycie okien, zakupy itp. (a tak po prawdzie – sprężmy się i zróbmy to wcześniej i
sprawniej) i jedźmy w góry, na bacowanie. Nigdy nie było żadnego odgórnego organizatora, ani
stałego składu. Nie był to formalny, odgórnie zaplanowany wyjazd, a po prostu spontaniczna akcja
grupy osób. I tak zostało do dziś. Nie ma organizatora, skład ekipy prawie do końca nie jest znany,
miejsce ustalane jest w gronie osób, które deklarują udział w wyjeździe – zwykle na kołowej liście
dyskusyjnej. W związku z takimi założeniami nie ma też obowiązku, aby impreza w ogóle się odbyła
– nie ma chętnych – nie ma imprezy.

Ponieważ z roku na rok ilość szałasów zdatnych do bacowania zmniejsza się – już w pierwszych
latach postanowiono łączyć bacowanie przedświąteczne z drobnymi remontami tych obiektów. Cza-
sem było to przybicie deski, czasem dorobienie zawiasów w drzwiach, niekiedy naprawa podłogi. Nie
zawsze akcja remontowa była możliwa ze względu na ciężkie zimowe warunki i niewielką ilość ucze-
stników. W takim przypadku dokonywano przynajmniej rekonesansu i dokumentacji przydatnej do
przeprowadzenia remontu w innym terminie.

Jako, że impreza z założenia sąsiadowała z okresem świątecznym, więc starano się zawsze, aby
nie brakowało świątecznych akcentów. Bacówkę przystrajaliśmy zwykle ozdobami choinkowymi.
Ponadto od jednego z pierwszych bacowań przyjęto, że jest to bacowanie z bigosem – najlepiej domo-
wym. Kiedyś były też drobne prezenty. Nie brakuje oczywiście słodyczy, czy grzańca.

Imprezy z tego cyklu odbywały się zwykle na Lachów Groniu, Hali Krupowej i Mędralowej. W
ostatnich latach udało się wyjść poza ten zaklęty krąg i zrealizować imprezę na Hali Cudzichowej i po
słowackiej stronie, na Bryzgałkach. Tegoroczna imprezę zaplanowano na Jasieniu.

Początkowo bacowania te miały dość stały krąg uczestników – Nowy, Żaby, Siuduty, Jeż, Rake-
ta. Niekiedy dołączały pojedyncze inne osoby. Zdarzało się też, że ściągano krewnych i znajomych
spoza ścisłego Harnasiowego grona, jednak ta praktyka została zaniechana, aby zachować kameral-
ność imprezy.

W ostatnich latach część stałych bywalców się wykruszyła, ale za to młodsze pokolenia podchwy-
ciły ideę i dołączyły do grona przedświątecznych bacowników. Kolejne bacowania odbywały się w
następujących miejscach:

WRÓBLE NA WAKACJACH
Możemy – na razie w skrócie – napisać, gdzie byliśmy w letnie wakacje

(sierpień 2010r.)
1 etap – Alpy Karnickie na granicy Austrii i Włoch – m.in. wejście na  Porze

(czyt. Porce) i Hohe Warte (via ferrata od
strony Austriackiej, zejście do Włoch Via
normale),

2 etap – Dolomity: masyw Sella (Via
ferrata Tridentini + wejście na szczyt
Cima Piscadu),   masyw Popera – kilku-
dniowe obejście całego masywu z nocle-
gami w schroniskach – ferraty Rohel i Ga-
briella masyw Tre Cime di Lavaredo –
wejście na Monte Paterno – via ferrata z
tunelami z I-szej wojny światowej,

3 etap – 2-dniowy pobyt nad morzem
na Lazurowym Wybrzeżu (camping po-
między Cannes a St Rafael),

4 etap – Szwajcaria – masyw Pitz Ba-
dile – wycieczka 2-dniowa, Szwajcarski
Park Narodowy – oglądanie licznych świ-
staków i szarotek alpejskich.

Magda, Marta (9 lat) i Andrzej Wróbel. Marta W. na ferracie

ZMIANY W DYSTRYBUCJI MM
Redakcja MM zgodnie z wolą Walnego postanowiła kontynuo-

wać wydawanie periodyku. Nie obędzie się jednak bez pewnych
zmian związanych z wydawaniem i dystrybucją. Jest możliwe, że w
przypadku braku materiałów MM nie będzie ukazywał się regularnie,
tak jak dotychczas.

Jeśli chodzi o dystrybucję, to od paru lat MM jest dostępny w
postaci elektronicznej (pdf) i można go pobrać z internetu i ewentual-
nie wydrukować we własnym zakresie. Obecnie chyba nawet najbar-
dziej zatwardziali przeciwnicy postępu posiadają już środki technicz-
ne, aby korzystać z tej formy rozpowszechniania pisma.

Redakcja rozumie jednak sentyment niektórych czytelników do
wyjmowania ze skrzynki pocztowej koperty z tradycyjną, papierową
wersją pisma. Dlatego też od nowego roku proponuję następujące za-
sady: domyślnie wszyscy chętni pobierają MM z naszej strony inter-
netowej. Aby otrzymywać MM tradycyjną pocztą należy natomiast
wyrazić taką chęć dowolną metodą (ustnie, listownie, mailem,
sms'em, telefonicznie). Redakcja będzie w ten sposób pewna, że nie
wysyła nikomu poczty niepotrzebnie, a jednocześnie szansę otrzymy-
wania pisma tą drogą będą też mieli ci, którzy dotychczas nie byli
uwzględnieni, a może by chcieli.

Redakcja

1993 – Lachów Groń
1994 – Krupowa
1995 – Lachów Groń
1996 – Krupowa (I MPBR) (Męskie, Przedśw.
Bac. Remontowe)
1997 – Lachów Groń (2-gie z bigosem)
1998 – Mędralowa - Pierwsze Nieremontowe,
Damsko-Męskie Przedświąteczne Bacowanie z
Nieprzebraną Ilością Bigosu
1999 – Krupowa

2000 – Lachów Groń
2001 – Krupowa
2002 – ? (Łysy i M. Bogucki)
2003 – Krupowa
2004, 2005 – brak danych (być może bacowa-
nie się nie odbyło ?)
2006 – Lachów Groń
2007 – Mędralowa
2008 – Cudzichowa
2009 – Bryzgałki

Jacek Ginter
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SYLWESTER 2010/11
Lachowice

A wszystko przez Walne, po którym kilka
osób udało się do chorzowskiej „Leśniczówki”
na koncert zespołu „Do góry dnem” i Oli Kiełb.
Po koncercie spotkaliśmy się (teraz to się nazy-
wa after party ?) u nas w składzie Paskuda, Cie-
szynka, Nowy, i my – Jola i Jacek. Podczas oży-
wionej rozmowy trawającej do późnych godzin
nocnych Nowy zaproponował, aby – skoro nie
ma innych chętnych – zorganizować Sylwestra
w chatce w Lachowicach. Pomysł podchwycili
inni uczestnicy, a po odsłuchaniu różnych histo-
rycznych kawałków muzycznych zaproponowa-
no, aby tematem była muzyka z lat 20 - 30 tych.

Wkrótce potem Nowy jako główny organi-
zator ogłosił zapisy. Przed świętami udało się
zorganizować spotkanie, na którym po dłuższej
dyskusji zmieniliśmy koncepcję programu. Lata
20 -30 wg mnie mogły stworzyć pewne kłopoty
– zarówno jeśli chodzi o przebrania jak i o dobór
muzyki. Z głupia frant stwierdziłem, że najła-
twiej byłoby skompletować muzykę nadającą się
do tańca jeśli tematem będzie okres beatlomanii
czyli lata 60–te. Beatlesi posiadają bowiem w
swojej dyskografii tak wiele przebojów, że bez
trudu można nimi zapełnić nawet kilkugodzinną
play listę.

Pomysł został przyjęty, zostały też przyjęte
propozycje zorganizowania mini koncertu na
początek balu oraz jakiejś wspólnej zabawy po
powitaniu Nowego Roku – jako, że są to mo-
menty szczególne i dość krytyczne – wymagają-
ce pewnej organizacji.

Sprawy zaczęły się komplikować tuż przed
Sylwestrem. Cieszynka uległa wypadkowi (na
szczęście niezbyt groźnemu), Darek nie dostał
urlopu, a Nowy też zmuszony był spędzić sylwe-
strowe dopołudnie w pracy. Ja i Jola zbuntowali-
śmy się nieco – nie chcąc pozostać na placu boju
we dwójkę i zmusiliśmy Paskudę do wspólnego
wyjazdu w czwartek, tak by w piątek od rana
przejąć obsługę chatki i zacząć przygotowania
do imprezy.

Gdy przybyliśmy do chatki przywitała nas
Iza „Smok” i Lechu oraz spora grupa harcerzy i
naszych kursantów. Nazajutrz harcerze opuścili
chatkę, kursantami zajęła się Grażka i Krasnal, a

dzieci Paskudy i Pieczu z rodziną po-
szli zjeżdżać na byle czym na polanę.

Od Nowego nadeszły natomiast
wieści, że wyjedzie dopiero ok. 16. No
cóż Nowy nie byłby Nowym, gdyby
się nie spóźniał, a mimo to zawsze się
łudzę, że tym razem będzie inaczej.

Tymczasem dziewczyny zgroma-
dziły jedzenie, Paskuda przyjmowała
kolejnych uczestników, przystroiliśmy
salę, zainstalowaliśmy aparaturę na-
głaśniająca i oświetleniową – w posta-
ci kolorofonu, który przytaszczył były
kursant Chachor i jego znajomi. Ok.
18 zaczęły się prace nad sałatkami i
zimną płytą. Potem zaczęły się przygo-
towania kreacji. O 20 wszystko było
gotowe – brakowało tylko Nowego,
który z Cieszynką i Jolą W. właśnie
wyruszył z dołu po długich poszuki-
waniach miejsca parkingowego.

Wreszcie ok. 20:30 maruderzy do-
tarli i mogliśmy rozpocząć casting na
Beatlesów. Za perkusją w roli Ringa
zasiadł Chachor, a gitary otrzymali
Jeż, kruczek (który w przebraniu bar-
dziej przypominał Grzegorza Markow-
skiego niż któregoś z beatlesów) oraz
kursant Radek. Zabrzmiało „Twist
and shout”, tłum widzów szalał, a ze-
spół dał czadu.

Potem zaczęły się dalsze tańce
przy przebojach czwórki z Liverpoolu,
a także innych hitach z tamtych cza-
sów – m.in. Czerwonych Gitar, Nie-
mena, Rolling Stones'ów itd.

Słuchając tych starych, dobrych
kawałków zadałem sobie i Nowemu
chyba retoryczne pytanie – czy za 30-
40  lat ktoś będzie się bawił przy dzi-
siejszych przebojach Lady Gagi ?

Czas do północy upłynął bardzo
szybko. Niestrudzony Chachor przygotował i rozpalił ognisko, do którego wkrótce udali się wszyscy
uczestnicy imprezy. Nastąpiło odliczanie, a potem odpalenie szampanów, życzenia, trochę sztucz-
nych ogni. Darek udaremnił natomiast próbę wtargnięcia do chałupy przez niezbyt trzeźwych gości
sąsiada.

Po toastach i życzeniach wróciliśmy do wnętrza, gdzie posililiśmy się barszczem i krokietami, a
potem wzięliśmy udział w małej zabawie opartej na popularnym programie „Jaka to melodia” połą-
czonej z karaoke. Sala podzielona została na 3 zespoły, a konkurs przebiegał w 3 etapach. Pierwszy
polegał na odgadnięciu tytułu piosenki Beatlesów na podstawie pierwszych jej taktów, drugi – to
kalambury na temat piosenek Beatlesów, trzeci był podobny do pierwszego, ale dotyczył piosenek
polskich. Po każdym etapie przegrana drużyna (a w praktyce wszyscy) musiała odśpiewać zadaną
piosenkę wraz z teledyskiem wyświetlanym na ekranie.

Potem najwytrwalsi balowicze kontynuowali tańce i trwało to podobno do godz. 7 rano.
W Nowy Rok nie wstaliśmy zbyt wcześnie, ale co niektórym udało się po śniadaniu wyruszyć na

mały spacer. Kursanci pod wodzą kruczka, Krasnala, Grażki i Gosi poszli na Solnisko męczyć pano-
ramki, my z Żabami, a potem Darek z Jeżem wyruszyliśmy na Jałowiec.

Po powrocie, część osób udała się do kościoła, pozostali po spożyciu zupy ogórkowej sporządzo-
nej przez dziewczyny rozpoczęli zajęcia w podgrupach. Jedni grali w gry planszowe, inni w kalambu-
ry, ja z Żabą i Paskudą postanowiliśmy sobie pośpiewać.

Ok. 19 przewagę uzyskały kalambury, do których wciągnięto niemal wszystkich obecnych. Po-
tem nastąpił zapowiadany wieczór filmowy. Po konsultacjach postanowiłem pokazać nieznany więk-
szości spektakl Cirque du Soleil – „Varekai”.

A po seansie powrócono do gier, zabaw i śpiewania, które trwało do 2 w nocy.
W moim odczuciu impreza była udana. Mam nadzieję, że nie tylko organizatorzy, ale i pozostali

uczestnicy (których było ok. 50 osób) bawili się dobrze i te dwa dni spędzone wspólnie w chałupie
pozostawią miłe wspomnienia. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy spontanicz-
nie pomogli w przygotowaniu imprezy.

Redakcja
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TO BY£O
4 23.11 14.12  Jasiek Pizoń i Natalia Paszek
opowiedzieli o letnim przejściu Głównego Szla-
ku Beskidzkiego.
4 21.12 Wigilia Kołowa w siedzibie KW.
4 W Wiśle odbyło się hucznie 50 - lecie AKT
„Watra”, na które przybyło ponoć ok. 350 osób.
4 18-19.12 w Pierwszym Kameralnym, Na-
rciarskim, Przedświątecznym Bacowaniu z Bi-
gosem i Pizzą na Jasieniu wzięło udział tylko 5
osób: Żaba i Waldek oraz Jola, Ola i Jacek G.
Niechcący uczestniczył też przygodny turysta z
Krakowa, który jednak odizolował się w swoim
namiociku rozbitym w bacówce.
4 31.12. Sylwester w chatce w Lachowicach.
4 10.01(poniedz.) – zamiast wtorkowego ze-
brania uczestniczyliśmy w slajdowisku „Alpej-
ski Trawers 2010” autorstwa Michała Mazura i
Michała Waluszy, w klubokawiarni „Przedświt”
w Katowicach.
4 Wiesiek Malarz, który ostatnio zaczął się po-
kazywać na zebraniach Koła informuje, że w
dniach  5-7.11.2010 r. zdał egzamin na 3-cią
klasę przewodnika sudeckiego. Gratulujemy !

TO BÊDZIE
k 18.01 – Jarek Rak przedstawi pracę kur-
sancką „Kolejką sobie jadę” czyli o kolei na tere-
nie uprawnień.
k 25.01– Radek Truś opowie o krasach Mo-
raw.
k 1.02 „Mont Blanc – trzy spojrzenia” – pre-
lekcja Marty i Waldka Kubiczek oraz Jacka Gin-
tera o wakacyjnym wyjeździe w Alpy.
Oprócz relacji z wjazdu:
– historyczne slajdy Żaby i Waldka z ich wypra-
wy na Mont Blanc z 1991 r,
– opowieści, zdjęcia, filmiki o historii eksploracji
tego rejonu, pierwszych zdobywcach, aferze na
filarze Freney, pokonaniu filara Dru itp.
k 08.02 – Dawid Wacławczyk przedstawi pra-
cę kursancką na temat współczesnej muzyki
góralskiej.
26-27.02 Blachowanie w schronisku na Klim-
czoku. Zgłoszenia i rezerwacja miejsc u Staszka
Wierzchowskiego

Jan Pizoñ, blacha nr 360
Jan. Tak mi dali rodzice jak się urodziłem. Mia-

ła być Ewa. Nie wyszło. Do przedszkola chodziłem,
raczej niechętnie, na Brzozową. Różowe było, z
ogródkiem i piaskownicą.

Do szkoły podstawowej i gimnazjum chodziłem
na Trynku w Gliwicach. W tym czasie zaintereso-
wałem się modelarstwem lotniczym w MDK przy
ulicy Rybnickiej. Mój najlepszy samolot walnął w
ziemię, benzyna się zapaliła i bum – po samolocie.
Potem zajmowałem się już tylko takimi bez silnika –
trudniej było je wybuchnąć.

Skończyłem V.L.O. w Gliwicach (podobno re-
welacyjne). Nauka tam zaowocowała kilkoma dobrymi znajomościami i przyjaźniami oraz zdoby-
ciem mniej lub bardziej potrzebnej w życiu wiedzy (organizmy haploidalne, funkcja Dirichleta, „Nad
Niemnem”, miejsca występowania grafitu w Ameryce Południowej, prędkość rozmnażania kangu-
rów w zależności od szerokości geograficznej i odległości od morza, itp.).

Obecnie studiuję (kończę powoli) na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
Po górach zacząłem chodzić „jak jeszcze nie chodziłem” – w nosidełku na plecach taty. Potem

przemierzałem szlaki beskidzkie już na własnych nogach, z własnym plecakiem, na własnych ple-
cach. Początkowo były to wyjazdy jednodniowe z tatą, czasami jakieś dłuższe wyjazdy w Bieszczady,
Tatry, Beskid Sądecki i inne góry. Rok temu skończyłem Kurs Przewodnicki (pamiętne Blachowanie
na Stożku 2010) z jednymi z najwspanialszych ludzi jakich miałem okazję spotkać.

Jestem miłośnikiem dobrego piwa (kiedyś byłem miłośnikiem dobrego taniego wina – więc po-
stęp w życiu jest) i literatury (żadnej pozycji nie odpuszczę). Ot i cały ja – kończę bo się zanudzicie.

Jasiek Pizoń.

BLACHOWANI 2010

KONDYCYJNE W TRZECH ODS£ONACH
W ostatni weekend (7-9 stycznia 2011) odbył się kursowy wyjazd kondycyjny. Wybrało się na

niego aż 18 kursantów, którzy w sposób losowy zostali podzieleni na 3 trasy prowadzone przez:
Gosię Dziobak i Hermana, Natalię i Huchla oraz Grażkę i Staszka. Z racji troistości tego wydarzenia
relacja pojawi się w trzech odcinkach.

Ods³ona pierwsza.
Grupa o pseudonimie operacyjnym „za dziesięć” pod wodzą Grażki i Staszka w składzie: Ola,

Dominika, Dawid, Stanisław, Radek i nie kursowo, a towarzysko Magda Bregin ruszyła równo o
23:00 z Przyborowa. Pierwszy punkt naszej trasy to Fort „Rydz Śmigły”, do którego doprowadził nas
Stanisław wspierany przez swojego imiennika. Dalej poszliśmy doliną Przybyłki i uderzyliśmy na
Czoło i Miziowy Groń, gdzie od czasu do czasu chłostani jeszcze ostatnimi podmuchami halnego
podziwialiśmy przepięknie ugwieżdżone niebo i malownicze widoki górskich grzbietów na tle czer-
wieni nieboskłonu. Dalej Jaworzyna tzw. „policyjna” (997), pełna śladów dzikich zwierząt (dzięki
Madzi rozszyfrowaliśmy wszystkie!) i szczytowanie na Mędralowej.

A tu po piętach deptała nam już ekipa Gosi i Hermana. Na szczycie miało być ognisko, ale baców-
ka pełna była śpiących ludzi, choć pora taka, że można było już wstawać – 5:30. Skończyło się na
jednej kanapeczce i łyku herbaty. Ruszyliśmy dalej! Pierwsi do ataku ruszyli ci od strugania marche-
wek, tak zwani sprinciarze, a my za nimi na przełęcz Jałowiecką, Żywieckie Rozstaje i myk na Mar-
kowe Szczawiny. Po drodze kursanci radośnie tarzali się w resztkach zalegającego tu i ówdzie śniegu.

Godzina 10 przyniosła wyczekiwany z utęsknieniem odpoczynek w nowym schronisku, malow-
niczo wplecionym w otaczającą go przyrodę Babiej Góry. W schronisku powitała nas grupa sprincia-
rzy, która zaległa na zasłużony odpoczynek  chwilę po szczytowaniu na Małej Babiej. Odpoczynek
był, ale nikt nie zmrużył nawet oka. A gdy jeden delikwent próbował, w jadalni schroniska rozlegał
się donośny głos Hermana: „Nie śpij! Bo ci wyjazdu nie zaliczymy!”

Sprinciarze ruszyli, a my chwilę po nich, lecz w zupełnie przeciwnym kierunku, bo do Zawoi
Lajkonika. Stamtąd trawersując w nieustającym deszczu Mosorny Groń spenetrowaliśmy wszystkie
dopływy Mosornego Potoku, by w końcu zejść do jego doliny i niebieskim szlakiem, po lukrowanych
lodem kamyczkach podejść do wodospadu, a za chwilę znów w ciemnościach ześlizgnąć się do Za-
woi Mosorne. Gdyby nie ten deszcz, który towarzyszył nam nieprzerwanie od godziny 15, odbyłby
się jeszcze szturm na Wełczoń. Ale nie! Wystarczy. Doliną Wełczówki docieramy o 18:15 do PT-
SMu. Choć niektórzy do ostatniej chwili byli przekonani, że „jeszcze 2 godziny i będziemy na Ada-
mach!” W ten oto sposób grupa „za dziesięć” przemierzyła najdłuższą, bo 46km trasę o łącznej licz-
bie przewyższeń 1100m.

A na mecie... Na mecie w kuchni aż wrze! kruczek i Krasnal oprawiają wielki kawał mięcha. (Ta
łopatka miała ponoć wielkość tułowia kruczka! ) Marta Sporysz i Karolina Gabrych doprawiają zie-
mniaczki. Krasnal bierze się za deser! Hmmmm! Nie możemy się doczekać.

W końcu szefostwo kursu zawołało na wieczorną strawę! Ziemniaki z kapustą i przepysznym,
doskonale przyprawionym gulaszem! A na deser 3 wazy dwukolorowego budyniu przekładanego
biszkoptami, z warstwą dżemu na dnie i czekoladową pierzynką na wierzchu. Mniam.

Po tym solidnym posiłku uczestnikom wróciły siły i spora grupa bawiła się w przeróżne (niektóre
bardzo ekstremalne) zabawy aż do północy. Rano czekał na nas gar jajecznicy, no i powrót.

Grażka Tkocz

BAL – 5 MARCA 2011
W imieniu Organizatorów mam zaszczyt za-

prosić całe grono Szanownych Harnasi (wraz z
przyległościami) na bal karnawałowy.

Odbędzie się on 5-go marca 2011 roku
(ostatnia sobota karnawału) w zaprzyjaźnionym
„pub & cafe – Koniec Świata” w Raciborzu.

Proponujemy doskonałą zabawę w góral-
skim klimacie i przy akompaniamencie kapeli
góralskiej „Rajwach”. Będzie to jednak możliwe
tylko jeżeli  zbierze się co najmniej 50 osób.

Sugerowany koszt to 35 zł z kapelą (jeśli
zbierze się powyżej 50 osób), 25 zł z DJem (po-
niżej 50 osób). W miarę potrzeb zapewniamy
wygodny nocleg na glebie w „galerii za szafą”.

Na zgłoszenia wraz z zaliczką 15 zł niecier-
pliwie czekamy do końca stycznia.
Kontakt i zapisy:
bognam(at)gmail.com (Bogna M.)
kursharnasie(at)wp.pl (Helcia S.)
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FURIATKA W AZJI
czyli o tym jak nie dać wykończyć się

nerwowo w czasie wakacji.
O tym, że jestem osobą o dość niespokoj-

nym usposobieniu nie trzeba chyba przekony-
wać szanownych Czytelników. Redakcja tego
szacownego pisma narzeka od jakiegoś czasu na
brak materiałów, postanowiłam więc podzielić
się ubiegłorocznymi doświadczeniami z kolejnej
podróży prowadzącej przez azjatyckie kraje.
Tym razem postanowiłam samotnie odwiedzić
Tajlandię i Kambodżę, a do Birmy zawlekłam
Nowego (nawet bardzo się nie sprzeciwiał i
przynajmniej nie pytał jak w przypadku Cypru,
co tam będziemy robić). Jak przystało na samicę
alfa (to nowe przezwisko, które nadał mi Nowy)
odważnie ruszyłam na podbój Półwyspu Indo-
chińskiego.

Zaczęło się naprawdę świetnie – kupiłam bi-
let do klasy ekonomicznej, a leciałam w klasie
business. Kiedy wylądowaliśmy było cudownie
– do czasu wyjścia z klimatyzowanego lotniska.
Pierwsze dni upływały pod znakiem codzien-
nych przepierek przepoconych ubrań, stopnio-
wej utraty wagi (w sumie w całej dwumiesięcz-
nej podróży 8 kg) oraz biegania od jednego do
drugiego klimatyzowanego miejsca. Na szczę-
ście w Bangkoku, stolicy Tajlandii, w której wy-
lądowałam, takich miejsc jest całkiem sporo.

Bangkok to miejsce kultowe, jeszcze bar-
dziej kultowa jest ulica Khao San – mekka wszy-
stkich backpackersów. Z dwójką poznanych po
wylądowaniu Polaków (cały czas zazdrościli mi
tej klasy bussines – kto leciał liniami ukraińskimi
chyba ich rozumie – mało miejsca na nogi i nie-
zbyt dobre jedzenie) zameldowaliśmy się w po-
bliżu Khan San w poleconym jako tani i dobry,
hotelu Central Original Guesthouse.

Razem z Karoliną i Łukaszem zajęliśmy
dwuosobowy pokoik z szerokim małżeńskim
łożem (oczywiście śpiąc we właściwej kolejno-
ści – to małżeństwo nie poszukiwało „takich”
przygód, a  takie noclegi wychodziły bardzo ta-
nio).

Hostel okazał się nieco „szemrany”. Mie-
szkali w nim głównie mężczyźni, przybywający
do Bangkoku najczęściej w celu poszukiwania
uciech cielesnych. Z poczynionych obserwacji

wynikało, że jeden z mie-
szkających tam Azjatów
zajmował się przez cały
czas wyłącznie przegląda-
niem stron internetowych
z profilami nastolatków i
nastolatek. Podobnie jak
kilku innych mężczyzn ho-
tel opuszczał z rzadka, je-
dynie ewentualnie po to, by
coś zjeść. Czasem jedzenie
przychodziło samo, razem
z jakąś uroczą dziewczyną.
W identyczny sposób po-
stępował mieszkający tam
od dłuższego czasu Austra-
lijczyk. Z kolei Irlandczyk,
który podobno pracował  gdzieś w szkole, nigdy do niej nie wychodził, za to codziennie pochłaniał
niebywałe ilości piwa. Szkot, według swoich zeznań złożonych w stanie po spożyciu, żył z odszkodo-
wania wypłaconego za jego własny zgon. Dodatkowo, dla uatrakcyjnienia pobytu w naszym hotelu,
właściciel organizował „cat shows” – zasób filmików przechowuje You Tube.

Zresztą okazuje się, że Tajowie uwielbiają koty i psy – traktują je jak dzieci. Na największym
weekendowym bazarze w stolicy – targu Chatuchuck znajduje się pokaźny obszar ze stoiskami z
ubrankami dla kotów i psów (były nawet czapeczki), z zabawkami dla nich oraz innymi koniecznymi
akcesoriami.

Nie będę zanudzać czytelników wymienianiem zwiedzonych atrakcji – muzeów, pałaców, świą-
tyń – udało mi się zobaczyć naprawdę bardzo wiele. Bardziej interesujące są obserwacje socjologicz-
ne sposobu zachowania mieszkańców ich zwyczajów, tradycji.

W każdym z wymienionych krajów trzeba było się jakoś przemieszczać. Niezastąpionym wyna-
lazkiem są tuk-tuki – czyli trójkołówki lub motorki z zadaszoną przyczepką, przystosowaną do sie-
dzenia. Wszystko byłoby cudowne, gdyby nie to, że wędrując przez miasto (zwłaszcza w Kambodży,
w Tajlandii tuk-tukowcy nie są aż tak namolni) trzeba średnio w ciągu dnia odpowiedzieć około 100
razy „nie dziękuję, nie potrzebuję tuk-tuka”. Oczywiście wtedy, kiedy jest akurat koniecznie potrzeb-
ny, żadnego nie można
uświadczyć na horyzoncie.

Na turystę, który
podróżuje indywidualnie
po tych krajach czeka wiele
pułapek – gwałtowność
wzrostu cen towarów poja-
wiających się w ręku tury-
sty jest większa niż siła hu-
raganu Katrina. Zdarzyło
mi się w związku z tym kil-
kukrotnie ostentacyjnie
wyjść ze sklepu zostawia-
jąc towar, jednocześnie ko-
mentując sprawę w niewy-
brednych słowach w języ-
ku polskim. Kolejną pu-
łapką są agencje turystycz-
ne i przewozowe. W Tajlandii, jak również w Kambodży większość transportu (poza miejskim w
Bangkoku) znajduje się rękach prywatnych. W związku z tym bardzo trudno dochodzić swoich praw
np. w przypadku kradzieży. Niestety te zdarzają się notorycznie w dalekobieżnych autobusach w
Tajlandii. Przygotowana na taką ewentualność, umieściłam w klapie plecaka niedobre ciasteczka,
których nie mogłam zjeść. Zaraz pod klapą umieściłam brudne ubrania. Jak myślisz szanowny Czy-
telniku, co zostało skradzione z plecaka? Słusznie – niedobre ciasteczka. Prawdopodobnie przyprawi-
ły złodzieja o niestrawność.

Negocjacje cen oczywiście mają miejsce prawie na każdym kroku – jak to w Azji. Jednak jak nie
wpaść we frustrację, kiedy trzeba nawet negocjować ceny jedzenia w restauracji i to każdorazowo,
żeby nie zostać oskubanym?

Wszystkiemu temu towarzyszą oczywiście zachwycające okoliczności przyrody oraz zapierające
dech w piersiach zabytki. To, o czym piszę, to przecież tylko nic nie znacząca otoczka i cały smaczek
podróży.

Grunt to nie dać się zwariować. Czerpać jak najwięcej z uroków wakacji, z wszelkich możliwo-
ści, jakie się nadarzają, podchodzić zdroworozsądkowo do całej sytuacji, a przede wszystkim starać
się zrozumieć mentalność Azjatów, którzy zdają się żyć zgodnie z zasadą „Spokojnie, wszystko ma
swój czas i miejsce”.

PS. Wkrótce relacja z Birmy – jednego z najciekawszych i najbardziej niezwykłych krajów, jakie
miałam okazję odwiedzić.

Agnieszka „Cieszynka” Matusiak

Kambodża – mnisi  z Battambang.

Kambodża – świątynia Angkor Wat.
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TO BY£O
4 18.01 – Jarek Rak oraz Bartek „kruczek”
Cisowski przedstawili pracę kursancką „Kolejką
sobie jadę” czyli o historii kolei na terenie
uprawnień.
4 25.01– Radek Truś opowiadał o Morawach.
4 31.01 dwaj nasi koledzy – prezes Grzegorz P.
(z nogą nadal w gipsie) oraz Huchel wywalczyli
tytuł „inż”. Gratulujemy!
4 29-30.01 w chatce na Pietraszonce Grażyna
i Kajetan Kowalscy obchodzili 30 rocznicę mał-
żeństwa.
4 1.02 „Mont Blanc – trzy spojrzenia” – pre-
lekcja Marty i Waldka Kubiczków oraz Jacka
Gintera o wakacyjnym wyjeździe w Alpy.
4 08.02 Dawid Wacławczyk przedstawił pre-
lekcję opartą na swojej pracy kursanckiej na te-
mat dawnej i współczesnej muzyki góralskiej.
4 12-13.02 – II Rajd Zimowy z metą w schro-
nisku na Rycerzowej, prowadzony przez Ry-
szarda „Hermana” Buczka i Michała „Świstaka”
Zygmańskiego oraz Sylwka „Krasnala” Mateję.

***
Na rajdzie – łącznie z prowadzącymi – było 37
osób. Na piątkową trasę: Zwardoń – Wielka Ra-
cza,  którą poprowadziłem z praktykantem Do-
minikiem wyruszyło 13 osób. Pogoda była ka-
pryśna i trochę siąpiło, choć śniegu było ok. 50
cm. Po 6 godz. dotarliśmy na Wlk. Raczę – wi-
doczność sięgała ok. 5-10 m. Świstak z dziew-
czyną dotarł o 2 w nocy. Rankiem na Wielkiej
Raczy wyszło słońce, a termometr wskazywał
–10 stopni.
W sobotę wyruszyła z Rycerki Kolonii druga
grupa, którą poprowadził Krasnal. Obie trasy
spotkały się w schronisku na Rycerzowej. Po py-
sznej fasolce, odbyło się slajdowisko z mojej
podróży nad Bajkał, Świstak zrobił szkolenie z
turystyki zimowej, a potem było śpiewanie.
Rankiem część grupy się rozeszła, a część pobie-
gała z nami na rakietach i zjeżdżała na dupolo-
tach. Około południa ruszyliśmy z grupą – 25
osób do Rajczy na pociąg.
Ogólnie rajd uważam za bardzo udany.

Herman
k 15.02 – bardzo kameralne tym razem zebra-
nie odbyło się u Paskudy i Darka.

TO BÊDZIE
k 22.03 – Agata Wilk, dawna kursantka, poka-
że zdjęcia i opowie o wyprawie do Nepalu.
k 24.02 – Slajdowisko „Szlakiem i Bezdro-
żem” w Klubokawiarni Przedświt w Katowi-
cach (ul. Damrota 6). O Australii i Nowej Zelan-
dii opowie Marta Bydłoń oraz Dawid Knapek.
k 26-27.02 Blachowanie w schronisku na
Klimczoku. Zgłoszenia i rezerwacja miejsc u
Staszka Wierzchowskiego.
k 01.03 – Basia Zygmańska podzieli się wspo-
mnieniami z Krymu.
k 08.03 – W Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wym Politechniki Śląskiej odbędzie się spotka-
nie z Michałem Jagiełłą organizowane m.in.
przez Belfegora.
k 15.03 – Dawid Wacławczyk pokaże slajdy z
Kambodży, Laosu i Tajlandii.
k 22.03 – Zebranie wyjściowe.
k Zapowiadany Bal Przewodnicki z powodu
zbyt małej ilości chętnych nie odbędzie się.

KONDYCYJNE W TRZECH ODS£ONACH
Ods³ona druga.

Grupa sprinciarzy  (jak ochrzciła nas Grażka)  wyruszyła o 23:10 z Korbielowa Kamiennej, by
podreptać do Korbielowa Granicy i stamtąd rozpocząć żmudne podejście przez Zimną, Weskę i Sze-
lust. Grupa liczyła (prócz dwóch przewodników) 7 osób.

„Szefostwo” w osobach Gosi i Hermana,  zgodziło się na pierwszy odpoczynek, połączony z
jedzeniem kanapek i popijaniem herbatki, pod wiatą bazy namiotowej SKPB na Głuchaczkach. Mróz
i zamarzająca w butach woda nie pozwoliły jednak na dłuższy „popas”. Po rozpoczęciu podejścia na
Mędralową dostrzegliśmy światełka latarek należące do ekipy Grażki i Staszka. Spotkaliśmy się z
nimi koło bacówki, na szczycie, niestety w związku z brakiem wolnych miejsc w środku, nie pozosta-
ło nam nic innego niż dalsza droga w stronę przeł. Jałowieckiej i Małej Babiej Góry. Świt zastał nas w
okolicy Żywieckich Rozstajów. Zmęczenie dało się nam we znaki i droga na Małą Babią nieznacznie
się wydłużyła. ..

Babią Górę podziwialiśmy tylko z oddali. W przenikliwym wietrze udało się też zrobić szybką
panoramkę na wszystkie strony świata. Zejście z Brony było standardowo wyślizgane, więc używając
plecaków, pokrowców na plecaki i po prostu spodni, zjechaliśmy znaczny kawałek w dół.  Do schro-
niska na Markowych Szczawinach weszliśmy po prawie 11 godz. marszu. Po chwili dołączyła do nas
grupa Grażki i Staszka. Po godzince wypoczywania (ale nie spania!!) rozpoczęliśmy dalszy marsz.
Ku zaskoczeniu kursantów skierowaliśmy się … ponownie w stronę Żywieckich Rozstajów, a
później na Kolisty Groń i Klekociny. Kursanci  byli coraz bardziej przekonani, że meta przejścia jest
w chatce na Adamach… Deszcz siąpił już od okolic Mędralowej, a tendencja była wzrostowa, więc
zdecydowaliśmy się na zejście z Klekocin prosto do Zawoi Wełczy. W PTSM-ie zawitaliśmy przed
16. Aby było sprawiedliwie z jedzeniem czekaliśmy jednak do przybycia wszystkich grup.

W tym miejscu wypada jeszcze podkreślić honorowo, że choć trasa grupy Grażki i Staszka była
dłuższa (46 km w porównaniu z naszymi 37 km), to nasza grupa przebyła ok. 1600 m w pionie.
Bilans więc podobny!

Gosia „Dziobak” Skorupska

Dawid Wac³awczyk, blacha nr 366
Nazywam się Dawid Wacławczyk i w zeszłym

roku stałem się dumnym posiadaczem harnasiowej
blachy nr 366. Taaakkk, to było to legendarne bla-
chowanie 2010 na Stożku! Występowałem w roli
głosu pielęgniarki w gabinecie psychiatrycznym,
przez co można nie pamiętać mojej twarzy, gdyż
byłem ukryty pod stołem…

Na kurs trafiłem już jako starszak, w wieku
niecałych 30 lat. Zapisałem się trochę przypad-
kiem, głównie po to, by poszerzyć swoje kwalifika-
cje i uprawnienia zawodowe, gdyż z wykształcenia
jestem magistrem turystyki, a dodatkowo pilotem,
wychowawcą i kierownikiem obozów (mam też swoje małe biuro podróży o nazwie „Orinoko - Art &
Travel”). Wychodziłem z kursu z radością i dumą w sercu, gdyż (pomijając awans zawodowy i zdo-
byte umiejętności) po wieloletniej przerwie znowu wróciłem w góry, poznając ich prawdziwy smak
niejako od nowa, a do tego poznałem wielu wspaniałych ludzi.

Przygodę z górami rozpoczynałem w dzieciństwie, wędrując z mamą po Beskidzie Śląskim. Po-
tem trochę harcowałem po nich będąc harcerzem (zaliczyłem 4 letnią przygodę z ZHR). Polskie Tatry
schodziłem z przyjaciółmi w liceum i na studiach.. W czasach liceum, (czyli jakieś 30 kilogramów
temu) ukończyłem nawet kurs skałkowy w szkole Bogdana Krauze w Podlesicach. W najpiękniej-
szych czasach porwałem się na Mont Blanc, Mytikas (czyli najwyższy szczyt masywu Olimpu) i kilka
zimowych akcji tatrzańskich.

Potem miałem długą, prawie 8 letnią przerwę górską. Na szczęście mały, ale regularny kontakt z
Beskidami utrzymywałem wspólnie z ludźmi ze Stowarzyszenia Artystów i Podróżników GRUPA
ROSYNANT, którego jestem założycielem i prezesem

W międzyczasie przerzuciłem się na tramping, przemierzając Mongolię, Chiny, Tybet, Nepal
(trekking pod Annapurnę), Indie, Laos, Tajlandię, Kambodzę, a ostatnio kawałek Birmy.

Po studiach (Instytut Turystyki – AWF Kraków) wróciłem do Raciborza, gdzie poza wspomnia-
nym biurem prowadzę „Przystanek Kulturalny KONIEC ŚWIATA”. Jest to miejsce o wielu funk-
cjach, głęboko zanurzone w klimatach kulturalno-podróżniczych. Sercem tego miejsca jest pub ze
świetną ofertą gastronomiczną, a duszą scena koncertowa i galeria „Za Szafą” gdzie organizujemy
kameralne imprezy artystyczne, pokazy filmów i slajdów, a od roku także imprezy o nazwie „Herbat-
ka Pana Radka” (z Radosławem Trusiem w roli gospodarza wieczoru). W plecaku (na piętrze) mieści
się studio fotograficzne, pracownia grafiki i warsztatownia otwarta na potrzeby miejscowych arty-
stów i instruktorów.

Poza górami i pubem, zajmuję się także kwestiami III sektora i krzewieniem demokracji lokalnej
na niwie samorządowej. Od kilku lat angażuję się w życie społeczne Raciborza będąc jednym z czo-
łowych opozycjonistów (to mi chyba zostało po punkowej przeszłości), a od jesieni AD 2010 działa-
jąc w roli radnego Miasta Racibórz.

Poza wspomnianymi „herbatkami” zapraszam Was do Raciborza na organizowany od 8 lat Raci-
borski Festiwal Podróżniczy WIATRAKI – www.wiatraki.rosynant.pl.

BLACHOWANI 2010

http://www.wiatraki.rosynant.pl
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Ods³ona druga.

Myślałem, że wyjazd kondycyjny będzie kolejnym, zwykłym wyjazdem kursowym, w którym
trudność polega na przejściu całej nocy i całego następnego dnia. Było jednak inaczej. A zaczęło się
jeszcze przed wyjazdem, kiedy to przyśniły mi się dwie dziwne rzeczy. Po pierwsze, że kursanci
postanowili sami pójść tam gdzie chcą, nie kierując się moimi wskazówkami. Drugim snem był gada-
jący aligator, którego usilnie próbowałem wykopać ze swojego mieszkania. Okazało się, że moje sny
były prorocze. Aligator lub krokodyl jest symbolem czegoś ukrytego, czegoś co czyha w zakamar-
kach, aż się zbliżysz.

Wyruszyliśmy punktualnie o 11 z przystanku Mutne i skierowaliśmy swe kroki w kierunku dłu-
giego ramienia Janikowej Grapy w Pasemku Pewelsko-Ślemieńskim. Krąży wiele legend o czarnych
mocach zamieszkujących to pasmo. Rzekomo mieszkają tam tak tajemnicze i niezbadane stwory,
przy których osławiony Yeti wydaje się być codziennością. W miarę jak zagłębialiśmy się w Czeretni-
ki, zapadała coraz ciemniejsza noc. Po jakiś 2 godzinach doszliśmy na Madeje. W tym miejscu napo-
tkaliśmy szeroką grzbietową młakę. Jako, że nie było za bardzo możliwości ominięcia jej, zdecydowa-
liśmy się na przejście przeszkody najkrótszą możliwą drogą, czyli na wprost przez błoto.

Przeprawa szła bardzo powoli, choć dość sprawnie. Nagle zza naszych pleców dobiegł przeraźli-
wy krzyk idącej na zamku Asi: „aaaaaa!!! coś mnie wciąga pod ziemię!!!” Wszyscy skierowali swoje
czołówki w stronę przerażonej kursantki. Na jej znikającej powoli nodze widać było wielką błotnistą
łapę. Na szczęście pełną przytomność umysłu zachował Mikołaj, który z iście watrowską fantazją
dwoma szybkimi skokami dostał się do ginącej w błocie koleżanki. Z niezwykłą zwinnością wyjął zza
pleców siekierkę (siekiera – patrz: obowiązkowe wyposażenie apteczki) i jednym, precyzyjnym cię-
ciem odciął błotnistą rękę. Nie pamiętam co działo się przez następne kilka minut. Wiem tylko, że
zaraz po tym wydarzeniu wszyscy rzucili się do ucieczki. Zatrzymaliśmy się dopiero na szczycie
Bąkowa. Po kilku minutach oddechu zdaliśmy sobie sprawę, że to coś (i nie tylko to) nas ściga! Czym
prędzej ruszyliśmy w kierunku Gachowizny. Na najwyższym punkcie w PPSiu z ulgą w sercach
stwierdziliśmy, że stwór przestał nas gonić. Być może sam się zmęczył, albo po prostu znalazł sobie

BLACHOWANIE
Klimczok 26-27.02.2011

Redakcja miała już nadzieję, że zostanie wy-
ręczona z relacjonowania tegorocznego Blacho-
wania, przez młodszą kadrę reporterską, która
przekaże znacznie świeższe i ciekawsze spojrze-
nie. Ponieważ jednak nic z tego nie wyszło oto
sucha relacja redakcyjna.

Ku zadowoleniu Redakcji i grupie osób wy-
jeżdżających jak co roku tuż po Blachowaniu z
Żabami na tradycyjne zimowisko narciarskie do
Austrii miejsce blachowania wybrano blisko i
łatwo dostępne – schronisko na Klimczoku.

Pogodę zamówiono też całkiem niezłą –
śniegu nie zostało wprawdzie dużo, ale w ostat-
nie dni trochę pobieliło stoki, a weekend zapo-
wiadał się wyjątkowo pogodnie.

Wprawdzie nie można się było spodziewać
zbyt wielu tortów – tylko trójka blachowanych –
ale nie zniechęciło to Harnasi, kursantów,
exkursantów oraz krewnych i znajomych,
którzy przybyli dość tłumnie. Na ognisko wyru-
szyliśmy ok. 18:30. Tym razem – ze względu na
kontuzję Prezesa Grześka, który nadal poruszał
się o kulach – droga do ogniska nie była zbyt
długa. Nie musieliśmy też zbyt długo czekać na
blachowanych, którzy przebyli swoją ostatnią
kursancką trasę po blachę chyba bez większych
problemów – choć zapewne jak każdy z nas –
nie bez emocji.

Po powrocie do schroniska rozpoczęła się
tradycyjna część artystyczna, w której zobaczyli-
śmy zarówno multimedialne wspomnienia z
kursu, w tym kilka krótkich filmów, jak i scenki
teatralne i skecze. Potem były konkursy i nagro-
dy dla kierownictwa kursu i osób, które brały
czynny udział w szkoleniu. Nastąpiło też przeka-
zanie  przechodniej pały najmłodszego Harnasia
z rąk Natalii P. w ręce Maćka S. poprzedzone
barwnym poematem napisanym i wygłoszonym
przez Natalię (poemat jest już w rękach Redakcji
i Redakcja nie zawaha się go użyć przy nadarza-
jącej się okazji). Pod koniec programu nastąpiła
prezentacja i konsumpcja tortów. Ze względu na
skromną ich ilość kierownictwo kursu ufundo-
wało własny tort, a Rada też zapewniła torcisko
słusznych rozmiarów, tak, że nikt nie narzekał
na brak tortowych atrakcji. Co więcej - Nowszy,

Huchel i Natalia wskrzesili dawno zapomnianą (i co prawda jak na razie jednorazową) tradycję
obrzucania się tortami. A potem rozpoczęło się śpiewanie, Redakcja natomiast w tym miejscu kończy
relację, gdyż musiała w środku nocy opuścić schronisko, by nazajutrz udać się w dłuższą podróż.

W imprezie uczestniczyło w sumie ok. 90 osób, w tym ok. 50 Harnasi i 2 przewodników z SKPB
Warszawa.

Redakcja

c.d. str 2

A oto nowoblachowani,
od prawej:

Justyna Kołodziej – 370

Maciej Sekulski – 371

Dominik Grzesiczek – 372

Fot: Redakcja

Tort od Rady Koła, tym razem w kształcie prostokąta,
prezentują Huchel i Grażka.

Natalia W.(Bobcia) i Nowszy po
tortowej wymianie zdań.
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TO BY£O
4 22.02 – Agata Wilk, dawna kursantka, za-
prezentowała zdjęcia z trekingu pod Everest i
wokół Annapurny.
4 24.02 – odbyło się kolejne slajdowisko
„Szlakiem i Bezdrożem” w klubokawiarni
„Przedświt” w Katowicach. Tym razem o Au-
stralii i Nowej Zelandii opowiedzieli licznie
zgromadzonej publiczności  Marta Bydłoń i Da-
wid Knapek.
4 26-27.02 Blachowanie w schronisku na
Klimczoku.
4 01.03 – Basia Zygmańska podzieliła się
wspomnieniami z Krymu.
4 08.03 – W Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wym Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie z
Michałem Jagiełłą.
4 15.03 – Dawid Wacławczyk opowiedział o
Kambodży, Laosie i Tajlandii.
4 19-20.03 Rajd na Powitanie Wiosny pt. „Po-
czuj wiosnę trochę wyżej” z metą w Lachowi-
cach.  Odbyły się dwie trasy:
1. sobotnia – z Koszarawy przez Lachów Groń
do chatki na Adamach prowadziła Agata Wasik i
Dominik Grzesiczek.
2. dwudniowa – przez Pasmo Pewelsko-Śle-
mieńskie z noclegiem na Gibasach – prowadził
Radek Truś.
4 22.03 – dyskusja programowa n.t. statutu
Stowarzyszenia SKPG Harnasie.

TO BÊDZIE
k 23.03 godz. 17 sala 338 wydz. Budownic-
twa.  Zebranie Sprawozd.-Wyborcze OU PTTK.
k 28.03 godz. 18:30 zapraszamy do lokalu
„Dobra Karma” w Katowicach (ul. św. Jacka 1,
boczna Krasińskiego) na kolejne slajdowisko z
cyklu „Szlakiem i bezdrożem”. Tym razem pre-
legentem będzie  Krzysztof  Mrozowski – kie-
rownik wypraw do Kanionu Colca, najgłębsze-
go kanionu na Ziemi. Wstęp wolny!
k 29.03 Grzegorz „Kotlet” Koźlicki poprowa-
dzi szkolenie p.t. „Podstawy cyfrowej obróbki
zdjęć – Podejście profesjonalisty”.
Zdjęcia robią obecnie prawie wszyscy i wszyscy
mają możliwość ich publikacji. Nie zawsze jed-
nak w parze z  łatwością fotografowania i ilością
zdjęć idzie jakość. Celem spotkania jest podnie-
sienie naszych umiejętności w tym zakresie i po-
dniesienie jakości naszych fotografii poprzez
obróbkę cyfrowego obrazu.

inną ofiarę. „Co to było?!” – zapytał przerażony Rafał. „Wasze pierwsze poważne spotkanie z etno-
grafią” – odpowiedziałem z lekką ironią w głosie – „to był legendarny Madejowy Potwór. Legenda
mówi o mieszkańcu Żywca, który nie płacił rachunku za wodę. W końcu Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji po prostu odcięło mu jej dopływ. W odpowiedzi na to mieszkaniec posta-
nowił się nie myć. Z czasem stał się tak brudny, że Żywczanie postanowili go wygnać z miasta.

Odrzucony przez ludzi osiadł w niewielkiej opuszczonej chałupie w przysiółku Madeje. Pewnego
dnia całkiem zniknął. Powiadają, że był już tak brudny, że nie odróżniał się od ziemi. Od tego czasu
pojawia się znikąd, pożera krowy, owce, a czasem i ludzi.”

Po opowiedzeniu kursantom tej nieprawdopodobnej historii zdecydowałem o ruszeniu dalej, nie-
bieskim szlakiem do Huciska. Ledwo zrobiliśmy krok, a wokół nas zaroiło się od błyszczących w
ciemności oczu. Wszystkie miały nienaturalnie czerwony kolor. Ze wszystkich stron dobiegały dziw-
ne odgłosy przypominające syczenie. „Tam jest wolna ścieżka” – krzyknęła Marzena, po czym ruszy-
ła, a wszyscy zaraz za nią. W mojej głowie zaczęło malować się jeszcze większe niż chwilę temu
przerażenie. Szliśmy w kierunku północno-wschodnim, a więc na... KOCOŃKĘ!!! Miejsce to okryte
jest bardzo złą sławą i nawet najtwardsi Harnasie nie zapuszczali się tam od dawna. Na sam dźwięk
tej nazwy ciary chodzą mi po plecach. Kocońka... cóż za nieziemskie zło tu mieszka? Nie zatrzymując
się bacznie rozglądałem się na prawo i lewo. Nagle mocno dało mi po oczach odbite od czegoś światło
czołówki. Podszedłem bliżej. „NIE WIERZĘ!!!”. Światło odbiło się od wbitej częściowo w pień
odznaki przewodnickiej. Od razu rozpoznałem też trójkątny kształt i charakterystyczny ryt harnasio-
wej blachy. Spojrzałem na jej rewers by zobaczyć do kogo należy. Spod plamy zakrzepłej krwi zoba-
czyłem wyraźny jeszcze numer 123. Zgodnie z oficjalną informacją (zamieszczoną również na stro-
nie koła) blacha o tym numerze zaginęła i nigdy nie została znaleziona. Nie powiedziałem o tym
nikomu, by nie obniżać wciąż jeszcze wysokiego morale grupy. Ze zdumieniem stwierdziłem, że
kursanci wykazują bardzo dużą odporność psychiczną na nawet najbardziej ekstremalne sytuacje.

Nieco za szczytem i tak wątła ścieżka całkowicie znikła w lekko przyprószonej śniegiem ściółce.
Marzena wyjęła wtedy kompas i dzielnie poprowadziła nas na azymut, w kierunku przełęczy Marco-
ki. Przez trudne warunki pogodowe i nienaturalnie ogromne podrzenie żebrowce dotarliśmy na
skrzyżowanie trochę poniżej przełęczy. Najważniejsze było jednak to, że uszliśmy z życiem.

Spojrzeliśmy nad Kurów. Na horyzoncie coraz wyraźniejsza była jasna łuna, a chwilę później na
nasze zmęczone twarze padły pierwsze delikatne promienie słońca. Zagrożenie minęło. Ze skrzyżo-
wania prowadzeni tym razem przez Aurelię, ruszyliśmy asfaltem w kierunku kościoła w Lachowi-
cach.

W sobotach kościoła zaznaliśmy kilku minut kojącego snu. Później wzięliśmy udział w jutrzni, a
proboszcz parafii w Lachowicach wręczył nam czosnek i kilka sztuk osinowych kołków na wypadek
ponownego spotkania złych mocy. Postanowiliśmy ruszyć teraz w kierunku bliskiego nam miejsca -
chatki na Adamach. Ledwo przekroczyliśmy tory, a niebo zaczęło robić się nienaturalnie czarne.
Nagle tuż obok mnie w ziemię trafił piorun. Odrzucony eksplozją padłem na ziemię. Miałem lekko
oparzoną rękę, czego ślad pozostał do dziś. Za chwilę z nieba poleciała kolejna seria błyszczących
piorunów, nie robiąc na szczęście nikomu krzywdy. „Biegiem na Wsiórz!” – krzyknęła Bobcia – „Po
co?” – krzyknęli wszyscy chórem, na co szybko padła odpowiedź – „Bo tam jest dzwonnica! Trzeba
zadzwonić!”. Od razu dla wszystkich stało się jasne, że czuły etnograficzny nos Natalii się nie mylił.
Zostaliśmy zaatakowani przez płanetniki, a jedyną skuteczną bronią był dźwięk dzwonnicy loretań-
skiej.

Biegliśmy ile sił w nogach, pokonując kolejne metry w pionie, a ścigające nas błyskawice pozo-
stawiały kolejne wypalone ślady. Wreszcie dotarliśmy na Wsiórz. Natalia czym prędzej weszła do
wnętrza dzwonnicy i pociągnęła za sznur. Do naszych uszu dotarł nagle piękny, czysty dźwięk dzwo-
nu. Pioruny ustały niemal natychmiast, a niebo pięknie się rozchmurzyło. Z ponad naszych głów
dobiegał głośny krzyk spadających płanetników. Pozbawione chmurnej podłogi zaczęły masowo spa-
dać i roztrzaskiwać się o ziemię. Tak oto kolejne niebezpieczeństwo zostało zażegnane.

Z Wsiórza poszliśmy już najprostszą drogą do naszej chatki, mając nadzieję na krótki odpoczynek
i łyk ciepłej herbaty. Jaki był nasz smutek i rozgoryczenie gdy dotarliśmy na Adamy. Chatka była
całkiem opuszczona, a przed nią na nartach ganiał spory i bardzo rozwścieczony stwór, przypomina-
jący pół-człowieka, pół-dzika. Miał smukłe długie nogi, odziane w czarne rajstopy, siwiejącą czupry-
nę, a z ust wyrastały mu dwa potężne kły. Zapewne to on odstraszył wszystkich ludzi z okolicy.
Bestia, jak tylko nas zobaczyła, rzuciła się w naszą stronę. Szczęśliwie mieliśmy spory zapas osino-
wych kołków i udało nam się odstraszyć potwora. Na Adamach jednak nie pozostaliśmy. Skierowali-
śmy się na południe, w kierunku Jałowca.

Kto raz wchodził od tej strony na Jałowiec, ten wie, że jest to poważna próba sił. Jak znaczna
część beskidzkich gór, Jałowiec posiadał bardzo strome północne zbocza. Tak więc, gdy dotarliśmy
do wiaty na szczycie, po raz pierwszy w trakcie przejścia poczuliśmy prawdziwe wyczerpanie. Na
dodatek wszyscy zaczęliśmy mieć zwidy. Bo czym jest grupa młodych, półnagich dziewcząt tańczą-
cych w środku zimy na szczycie góry, jak nie zbiorową halucynacją?! A może to nie były zwidy?
Może to kolejne demony? Być może były to osławione przez Mistrza Jerzego „Laski z Jałowca”?
Dziołchy zniknęły tak szybko jak się pojawiły. I chociaż z chłopakami chcieliśmy jeszcze podrążyć
temat tych niezwykłych istot, to mordercze spojrzenia naszych dziewczyn szybko nam to wyperswa-
dowały.

Tak powoli minął cały następny dzień. Po całej dobie nieustannego marszu i deszczu dotarliśmy
cali i zdrowi na metę w Zawoi Wełczy. W PTSMie okazało się, że inne grupy dotarły kilka chwil
wcześniej, także nie bez przygód. Wydawało się, że zakończenie tej historii nie będzie szczęśliwe,
kiedy Krasnal przyszedł i z przykrością oznajmił, że zapomniał przypraw. Na szczęście mieliśmy ze
sobą spory zapas czosnku podarowanego przez proboszcza. Cóż mogliśmy więc zrobić... Wrzucili-
śmy go do pulpy.

Michał „Huchel” Huchla, z niewielką pomocą Bobci

RAJD POLUŒ – TERAZ GÓRY!
9-10.04 Zapraszamy na rajd organizowany

przez SKPG„Harnasie” i SKPB Katowice.
Organizatorzy: Bartek „Bejker” Piekaruś i Krzy-
sztof Herman. Trasy rajdu:
1. Żarnówka Mała – Przełęcz Kocierska – Chat-
ka pod Potrójną, prowadzi Krzysztof Roczniak.
2. Gorzeń – dworek E. Zegadłowicza – Chatka
Pod Potrójną prowadzi Bartek Piekaruś.
3. Kocierz – Grota Komonieckiego – Leskowiec
– Chatka pod Potrójną prowadzi  Aga Kalisz.
Zapewniamy nocleg i ciepły posiłek na mecie
rajdu. Cena 2 dni – 27zł, 3 dni – 42 zł.

15 kwietnia 2011 – Nadzwyczajne
Walne Zebranie poświęcone założeniu

Stowarzyszenia SKPG „Harnasie”.
Zebranie odbędzie się na Wydziale AEiI, w auli
„D” (parter). Początek o godzinie 18:00.
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BLACHOWANIE - OKIEM
NATALII

Jak zwykle wszyscy przybyli z innej strony
świata, w inny sposób i o innej porze. Grunt, że
cel był jeden – schronisko na Klimczoku. Prze-
różne były też zajęcia Harnasi oraz ich krewnych
i znajomych przed rozpoczęciem ceremonii. Je-
dni specjalnie się „ranili”, żeby potem wozić się
toboganem (tak, macie rację, tylko nowy kurs
może wpaść na takie pomysły), inni szaleli na
tzw. jabłuszkach (co, uwierzcie mi, przy zjeź-
dzie ze szczytu Klimczoka jest bardzo ekstre-
malnym sportem, do którego obowiązkowe jest
ubranie stuptutów i nieprzemakalnych ubrań!) a
jeszcze inni próbowali nadrobić zaległości w po-
gaduszkach. Tylko na chwilę wszyscy przerwali
swoje zajęcia i zgodnie kibicowali Małyszowi,
który wskoczył sobie na najniższy stopień
podium w mistrzostwach świata.

Aż w końcu wybiła godzina tak bardzo wy-
czekiwana, a zarazem tak bardzo irytująca (mam
na myśli rzecz jasna osoby, którym przyszło
trwać w schronisku w oczekiwaniu i niepewno-
ści – wrócą azali, cy ich co zezre?), godzina w
której wszyscy Harnasie opuścili cieplutkie
schronisko i wyszli w zimną, gwiaździstą, prze-
piękną noc ku ognisku, by tam oczekiwać po-
śród pieśni nowych towarzyszy…

Nie wiem, czy mogę opisywać szczegóły taj-
nej ceremonii nadania blach, bo a nóż dorwie się
do tego tekstu ktoś niepowołany?... Wspomnę
zatem tylko, że wszystko odbyło się bez prze-
szkód, bez żadnych nieprzewidzianych wypad-
ków i fajerwe… chociaż nie, tego akurat nie po-
wiem, bo dalej nie słyszę na lewe ucho Belfego-
rze…

I tylko na koniec ceremonii kilku despera-
tów starało się zbilansować z powrotem stan li-
czebny koła, skacząc przez ognisko. Starali się
też namówić do tego prezesa, który na szczęście
odmówił, w związku z czym wróciliśmy do
schroniska w liczbie n+3, a raczej
n+370+371+372  (czytaj – Justyna, Maciek,
Dominik).

A w schronisku przyszła wreszcie pora, żeby
nowo blachowani przestali przyjmować uściski,
gratulacje i uśmiechy, a wzięli się sami do robo-

ty. Jednym słowem – przyszła pora na program artystyczny, w którym, co się bardzo chwali, wzięli
udział nie tylko nowo blachowani, ale i osoby, które z różnych względów nie dotarły w tym roku do
ogniska.  Jak zwykle program artystyczny otworzył Pan Prezes, czyli, aktualnie Grzesiu Pasieka.
Potem na scenę wkroczył już nieaktualny najmłodszy Harnaś – niejaka Natalia P, która ocierając łzy
smutku przekazała pałę niejakiemu Maćkowi S, klepiąc przy tym okolicznościowy wierszyk (patrz
str. 2). No, a potem przyszła już pora na gwiazdy wieczoru, które zaprezentowały nam poniższy
program artystyczny:

1. Na początku dowiedzieliśmy się, dlaczego blachowani przyszli na kurs (i tu muszę wtrącić, że
naprawdę nie wiem czemu Dominik się zdecydował na to przedsięwzięcie, bo jak zobaczył plakat na
ulicy, to dostał strasznego ataku i bardzo machał rączkami i nóżkami…).

2. Następnie zapoznaliśmy się z różnymi praktykami stosowanymi na kursie: treningami spraw-
nościowymi, włóczęgami po chaszczach, opowieściami o historii kościołów itp.

3. Potem, na scenę, ku wielkiemu rozbawieniu publiczności, wybiegł „kruczek”, jak żywy i tak
dobrze zagrany, że nie zdziwiłabym się, gdyby prawdziwy „kruczek” (koniecznie przez małe „k”)
dostał rozdwojenia jaźni. Podczas tego punktu programu został nam przedstawiony przykładowy
dzień wyjazdowy, podczas którego, jak to zwykle na kursie bywa, nie obyło się bez zgubienia i innych
atrakcji.

4.  A na koniec, na scenę wyszły dwie, powalające urodą prezenterki – Dominika i Radzia, które
poprowadziły wraz z Rafałem specjalny teleturniej. Jak to w teleturniejach bywa, każdy z graczy
musiał się zmierzyć z piekielnie trudnym pytaniem, był narażony na straszliwy stres i drwiące uśmie-
chy ze strony widowni, a na koniec (tak już w telewizji nie bywa), każdy wyszedł z nagrodą w łap-
kach. I tak przemaglowani zostali:

– Huchel, który w nagrodę za poprawnie wymyślony wzór (nie pytajcie na co, nie zrozumiałam)
otrzymał nowoczesny przyrząd młodego inżyniera – liczydło, z kolorowym wyświetlaczem w postaci
różnokolorowych paciorków.

– Krasnal, który bez żadnego problemu przypomniał sobie cenę jakiegoś tajemniczego słowac-
kiego wina, które to pieniądze nie wystarczyłyby na porządną gumę do żucia. W nagrodę piękna
Radzia wręczyła Krasnalowi wino właśnie (lepsze chyba jednak od tamtego) i wbrew krzykom prze-
rażonego Krasnala, obdarzyła zwycięzcę buziakiem (wredota męczyła tak każdego nieszczęśnika,
zwłaszcza tych płci męskiej).

– Radek, który dość egoistycznie oświadczył, że w przypadku, gdyby schronisko zostało nagle
zbombardowane, zabrałby się pośród trupów i rannych do konsumpcji tortów…

– Belfegor, który bez zawahania wymienił poprawnie składniki słynnego chili con carne (miałam
przyjemność spożywać tę potrawę razem z kursem na Hali Górowej – mniam) w zamian za co otrzy-
mał jadłospis na każdy dzień.

– „kruczek”, który poległ – co prawda częściowo – na pytaniu, w jakim najbardziej nietypowym
miejscu chcieli robić wraz z kursem pulpę (to akurat wiedział – w saunie) i jak dojechać stamtąd
najprostszą drogą w drugie określone miejsce, ale dostał mimo wszystko nagrodę pocieszenia  w
postaci kalendarza (nie pokręciłam?) z pociągami.

– Basia, która wstydziła się co prawda powiedzieć jak najlepiej odstraszyć niedźwiedzia i mimo
skandowania publiczności „zacytuj”, zdecydowała się na eufemizm.

– Grzesiu, który musiał odgadnąć kto był adresatem jednej z kursowych panoramek.
– No i oczywiście szefostwo kursu, czyli Kaśka z Przemkiem. Kasia miała za zadanie powiedzieć,

czego brakowało w pulpie na jednym z wyjazdów (dla ułatwienia nowo blachowani pokazali Kasi
zdjęcie, niestety pulpa na zdjęciu, jak to pulpa, wyglądała niczym bardzo jednorodna breja i nie dało
się orzec jednoznacznie czego brakuje). W końcu dowiedzieliśmy się, że brakującym składnikiem był
makaron. W sumie, całkiem niezła taka pulpa, pod warunkiem oczywiście, że makaron byłby zastą-
piony przez dodatkowe mięsko. Drugim zadaniem Kasi było zlokalizowanie miejsca noclegowego, w
którym, wraz z innymi dziewczynami zanosiła się spazmatycznym śmiechem (blachowani tym ra-
zem starali się odświeżyć pamięć Kasi nagraniem puszczonym z komórki, które mocno ubawiło wi-
downię). Przemek z kolei musiał wskazać ulubiony styl architektoniczny jednego z kursantów. Dla
ułatwienia mógł wybrać spośród czterech – punkstyle, hardstyle, rapstyle, nie wiem. I tu teleturniej
dobiegł końca.

Oprócz w. wym. punktów programu obejrzeliśmy również prezentację różnorakich miejsc nocle-
gowych, zgubne wpływy kursu na psychikę kursantów i dalsze ich funkcjonowanie w świecie nor-
malnych ludzi oraz na koniec – prezentację zdjęć z różnorakich wyjazdów.

Aż w końcu… Tak jest! Na salę wpłynęły
torty! Wbrew pozorom nie było ich mało, bo do
trzech ciast nowo oblachowanych i jednego (4
kilogramowego!) tortu od Rady, dołączyły je-
szcze: ciacho od nowego kursu oraz ciacho od
prowadzących kurs. W tym miejscu ucichły
wszelkie rozmowy, a salę wypełniło zgodne
mlaskanie i ciamkanie.

A potem było śpiewanie, gadanie i wcinanie
pozaprogramowych słodkości.

Zaś wcześniejszym i późniejszym rankiem,
wszyscy poszli tam, skąd przyszli, a po blacho-
waniu zostały jedynie wspomnienia, puste bla-
chy po tortach… I trzech nowych Harnasi.

Natalia Paszek Natalia - autorka relacji
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TO BY£O
4 23.03 Odbyło się Zebranie Sprawozd.-Wy-
borcze OU PTTK. Nowym prezesem wybrany
został Maciej Siudut, nowym przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej – Andrzej Mokrosz, zaś
przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Radek
Truś. Z innych osób z Koła do władz Oddziału
weszła Iza Włodarczyk, Tusia Kostempska, i
Bartłomiej "kruczek" Cisowski.
4 28.03 w lokalu „Dobra Karma” w Katowi-
cach odbyło się slajdowisko z cyklu „Szlakiem i
bezdrożem” o wyprawie do Kanionu Colca.
4 29.03 Grzegorz „Kotlet” Koźlicki poprowa-
dził szkolenie p.t. „Podstawy cyfrowej obróbki
zdjęć – Podejście profesjonalisty”.
4 12.04 Dominik Grzesiczek przedstawił pra-
cę kursancką „Dzieje zmian przynależności pań-
stwowej na terenie uprawnień”.
4 9-10.04 odbył siępodobno Rajd PolUŚ, o
którym niestety nikt nic nie wie.
4 15.04 – Po roku przygotowań  ...  i latach
dyskusji...dnia 15 kwietnia 2011r o godz.
18:44 54 członków Koła powzięło decyzję o za-
łożeniu Stowarzyszenia SKPG Harnasie.
Komitet założycielski  (czyli  Rada Koła) złożyła
już w sądzie dokumenty. Sąd ma 3 miesiące na
rejestrację stowarzyszenia (w praktyce trwa to
ok. miesiąca).
Wszyscy Harnasie, których nie było na zebraniu
założycielskim, a którzy chcą wstąpić do Stowa-
rzyszenia, mogą wypełnić deklaracje członkow-
skie. Ostateczna wersja Statutu i deklaracja zo-
staną zamieszczone na stronie internetowej.
Deklaracje będą zbierane, gdy zarejestruje nas
sąd – o czym poinformujemy.

Gosia S. „Dziobak”

TO BÊDZIE

RAJD NA POWITANIE WIOSNY - inaczej
Zawiłe ścieżki zawodowe i nieprzyjemne perturbacje zdrowotne spowodowały, że przez 2 mie-

siące byłam na górskim odwyku. Tym chętniej, nie bacząc na pesymistyczne przewidywania meteo-
rologów, poprowadziłam nieoficjalną, czwartą  trasę Rajdu na Powitanie Wiosny. „Trasa Juniorska”
deptała ośnieżone szlaki trzema parami małych i dwiema parami większych stóp (Ewa 3l. 3 mies., Jaś
4l. 5 mies., Gosia 8l. 4mies., Wiewióra i ja).

Wystartowaliśmy z przystanku PKS Stryszawa Matusy, w sypiącym z poszarzałych niebios bia-
łym puchu młodzi turyści próżno wytężali wzrok w poszukiwaniu śladów wiosny… Zdecydowali, by
własnoręcznie zrobić wiosnę, odgarniając w tym celu śnieg z poszczególnych gałęzi mijanych przed-
stawicieli beskidzkiej flory, co jak łatwo się domyśleć nie usprawniało marszu. Ale ileż dawało rado-
ści! Na jednym z zakrętów jednak odkryliśmy gromadkę 11 lepiężników, które bohatersko wystawia-
ły swe zielone główki spod śniegu. Zatem – udało się, wiosna zaliczona! Słodka regeneracja na
Wsiórzu poprzedziła wielką bitwę na śnieżki, której skutkiem stał się wyśpiewywany na dalszym
etapie drogi hit o refrenie „Jesteś bałwanem” – Jaś i Małgosia wędrując przez las nie ustawali w
śpiewaniu, nastroje dopisywały, choć z braku domku z piernika i Baby Jagi musieli zadowolić się
Chatką na Adamach. Nie było tam groźnej czarownicy, nikt nie czyhał na życie małoletnich, za to
powitano nas pyszną pomidorówką!

Na mecie konkursów moc, uczestniczyli w nich oczywiście reprezentanci wszystkich tras – ju-
niorskiej także. Najwięcej radości przysporzyło im oczywiście robienie, a potem palenie w ognisku
kolorowej Marzanny – i najwyraźniej odwieczny sposób zadziałał! W niedzielę śniegu było jakby
mniej, słońca jakby więcej… Przy zejściu do Roztok nasza kameralna grupka wzbogaciła się o dwie
pary stóp całkiem pokaźnych (Paweł i Michał). Odwiedziliśmy rekina na wodospadzie w Stryszawie
Roztokach – zarósł nieco, tylko zęby spod mchu bieleją… Ale młodzieży się podobał mimo zielonego
zarostu – bo i kolorystyka ze wszech miar wiosenna! Konny zaprzęg (Gosia w roli konia, Jaś jako
woźnica) dowiózł nas na przystanek PKS, na powrotny autobus.

Justyna Kostempska

KRÓTKA RELACJA Z KWADRATLONU
Kwadratlon odbył się w Gorcach z noclegiem w Gorczańskiej Chacie czyli dawnej Hawiarskiej

Kolibie. Ekipa harnasiowa (i pojedyncze egzemplarze z innych kół) pojawiła się już w piątek wieczo-
rem. W sobotę dojechała reszta i w sumie chatka pomieściła około 30 przewodników z:  SKPG Gliwi-
ce (9 osób), SKPS Wrocław (9 osób), SKPB Katowice (7 osób), SKPG Kraków, SKPB Warszawa,
SKPB Łódź, SKPT Gdańsk i SKPB Rzeszów.

Rywalizowaliśmy w mieszanych ośmioosobowych drużynach. Konkurencje podzielono na dwa
etapy – ruchowe (w tym strzelanie z łuku, tradycyjne piłowanie kłody na czas, które wygrała drużyna
kobieca i INO) oraz intelektualne – w tym zgadywanie miejsc pokazanych z lotu ptaka...

Pierwsze miejsce przypadło drużynie „oj tam oj tam”, drugie drużynie z przewagą elementów ze
Śląska – Krupnioków. Po części konkursowej dyskutowaliśmy m.in o wzmocnieniu współpracy mię-
dzykołowej w promocji i reklamowaniu imprez kołowych przez stronę Komisji Akademickiej i face-
booka oraz o nowym rozporządzeniu. A potem nastąpiła część integracyjna trwająca do 3-4 rano.

Pogoda w sobotę nie rozpieszczała, ale udało się nam zdobyć Gorc. W niedzielę była już za to
piękna wiosna.

I jeszcze ważna informacja – za rok przypadł nam zaszczyt organizacji kolejnego Kwadratlonu.
Gosia S. „Dziobak”

k 26.04  Nowy przedstawi wspomnienia z Cy-
pru (lub jak sam pisze „pobajeruje trochę o tej
wyspie”).
k 10.05 Agnieszka Widak – „Na dachu Dolo-
mitów”.
k 14-15.05 XXVII wyjazd w Beskid Makow-
ski. W tym roku okrążymy dolinę Krzyworzeki
(Wiśniowa). Trasa maximum: Poznachowice
Wżary niebieskim na Grodzisko – Ciecień,
przeł. Wierzbanowska – przeł. Wielkie Drogi –
Wierzbanowska Góra (nocleg).
Niedziela: Lubomir – przeł. Sucha – Kamiennik
– przeł. Zasańska – Glichowiec – Poznachowice
Wżary.
Trasa minimum – podobnie, ale start i zakończe-
nie w Wiśniowej z pominięciem Grodziska, Ka-
miennika, Glichowca. Możliwe też warianty po-
średnie zależnie od pogody, komunikacji itp.
k 17.05 Majówka kołowa – szczegóły wkrót-
ce.
k 24.05 Hela Suchodolska – coś z przyrody.
k 31.05 Maciek Sekulski przedstawi pracę
kursancką „Wybrane rośliny lecznicze w prakty-
ce przewodnickiej”.

Podczas IX Festiwalu Slajdów Podróżniczych w
Katowicach, Cieszynka wygrała konkurs poka-
zów otwartych prezentacją o Birmie. W ten spo-
sób kolekcja namiotów Agnieszki powiększyła
się o model Baltoro firmy Marabut.

Poemat na przekazanie Pa³y Najm³odszego Harnasia - Natalia P.
Nazwy jaskiń? Górskie stoki?
To dla Twojej młodej głowy
Był rok bardzo hardkorowy!
Więc w nagrodę pierś Twą stroi
Numer 371 w blaszanej zbroi.
Aby uczcić fakt, że Waście
Zdałeś kurs mając lat naście -
Otrzymujesz z moich rąk
Ten brzozowy, długi drąg.
Dzierż go mężnie w każdej porze,
W domu, szkole i na dworze!
Lecz pamiętaj, że ta pała
To odpowiedzialność niemała.
W bok hulanki i swawole,
Boś jest Harnaś w naszym kole!
Boś jest teraz przewodnikiem,
Stróżem ludzi, ratownikiem!
Nie wiem jak długo ta pała,
Będzie u Ciebie leżała,
Ale przyjdzie taka pora,
Że zda kurs młodsza zmora...
Zapamiętaj, więc tę chwilę,
Bo Ci dana tylko raz,
Teraz czoła Tobie chylę,
Twój najmłodszym być jest czas!

Drogi Maćku, Maćku drogi!
Z woli lasów, gór i wody
Zaszczyt dzisiaj masz niemały
Stać się właścicielem pały.
Pały, co – ku wiedzy gości –
Jest symbolem najmłodszości.
Dar ten w pełni zasłużony,
Składam na kark Twój znużony
Długą pracą, ciężkim znojem,
Co świadectwem były Twojem.
Bo przez rok ostatni cały
Poznawałeś z trudem skały,
Kwiatki, zioła paprotniki,
Rdzennych ludzi gór nawyki,
Rysie, krokwie, psy i łaty,
Które tworzą górskie chaty.
Ćwiczyć dykcję też musiałeś
W trudnych górskich nazw nawale:
Krzeszów, Krzczonów, Kośmidrowa,
Możdżeniówka, Marchwiczowa,
Harkabuz, Wichericówka,
Kręcichwosty i Żądłówka,
Czyszczoniowa, Haręnżowie...
Toż to mętlik już masz w głowie!
A gdzie szczyty? Gdzie potoki?
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MAKOWSKI 2011
Nawet osoby chodzące po górach od wielu

lat mają trochę „białych plam” na mapie. Dla
mnie taką białą plamą było m.in. pasmo Grodzi-
ska i Cietnia w Beskidzie Wyspowym. Wymy-
ślając zatem trasę na kolejny wyjazd w Beskid
Makowski postanowiłem włączyć to przyległe
do Makowskiego pasmo do rejonu działania.
Pomysł był dobry również ze względów logi-
stycznych, jako że plan zakładał okrążenie doli-
ny Krzyworzeki i zejście do punktu startu,
którym były Poznachowice. Termin tegoroczne-
go wyjazdu pokrył się niestety z różnymi innymi
imprezami, ale w sumie zjawiła się optymalna
jak na tego typu wyjazd ilość uczestników tzn.
15 osób.

Na miejsce startu dojechaliśmy w większo-
ści przypadków samochodami. A ponieważ dys-
ponowaliśmy trzema pojazdami przemieścili-
śmy dwa z nich pod przełęcz Wielkie Drogi zo-
stawiając co cięższe rzeczy w autach.

Pogoda w sobotę była bardzo sprzyjająca –
ciepło, ale nie za gorąco i słonecznie. Pierwszym
celem było Grodzisko – zalesiony, ale ładny
szczyt, na którym niegdyś znajdowało się jak
sama nazwa wskazuje grodzisko z okresu kultu-
ry łużyckiej, a potem za czasów Piastów zamek.
Rejon szczytu jest dość rozległy i „pofalowany”,
a zejście dość strome. Dalsza droga wiodła ład-
nymi, bukowymi lasami. Krótki postój zrobili-
śmy na polance z odnowioną kapliczką, a potem
przyszła kolej na panoramę z nowej wieży wido-
kowej na Księżej Górze. Po zdobyciu Cietnia
(lub jak kto woli Ciecienia) i małym odpoczynku
pozostało nam zejście do Wierzbanowej i dojście
do samochodów z pozostawionym sprzętem bi-
wakowym. Ponieważ auta zostawiliśmy na par-
kingu pod nową knajpą w stylu „góralskim”
więc nie omieszkaliśmy zatrzymać się na popas,
zwłaszcza, że została nam już tylko ok. godzina
drogi, a była dopiero 17:30.

Posileni i napojeni zarzuciliśmy regularne
wory i ruszyliśmy na Wierzbanowską Górę. Po-
goda zaczęła się lekko psuć i trochę nawet po-
kropiło, więc na miejsce biwaku zatrzymaliśmy
się na polance pod samym szczytem z całkiem
zdatnym do użytku szałasem. W razie deszczu
byłoby gdzie się schronić i posiedzieć całą ekipą

pod dachem. Część ekipy pod
wodzą Rakety zajęła się przygoto-
waniem ogniska, dziewczyny za-
częły przygotowywać pieczonki, a
ja z trójką uczestników wyruszy-
łem na poszukiwanie wody, którą
w końcu pozyskaliśmy z pobliskie-
go przysiółka.

Mimo obecności bacówki
większość postawiła tradycyjnie
namioty. Tylko Basia którą dopa-
dły dolegliwości kręgosłupa zale-
gła w bacówce i chciała nawet za-
mienić piwo na wodę – co w jej
wypadku oznaczać musiało na-
prawdę poważny stan.

Ok. 22:30 gdy dochodził pierwszy kocioł pieczonek dotarł Marek Ś. ze swoim uczniem – oczywi-
ście na rowerach. Trasa z Krzeszowic k. Krakowa (98 km) wyczerpała dość młodego Michała, jednak
po posileniu, napojeniu i odpoczynku przy ognisku chłopak najwyraźniej odzyskiwał siły i dotrwał
prawie do końca imprezy.

W niedzielę rano pogoda nie była jeszcze tragiczna, ale szło ku gorszemu. Grupa Basi (Jola W.,
Magda D., Asia S.) schodziła do auta realizować wariant krajoznawczy. Marek z Michałem zamierza-
li dotrzeć do Wieliczki, a reszta postanowiła wyruszyć na nieco skrócony w stosunku do wstępnych
planów wariant pieszy – czyli przez Lubomir do Wiśniowej. Gdy doszliśmy do przeł. Jaworzyce
zaczęło mżyć. Na podejściu pod Lubomir rozpadało się już na całego. Na dokładkę oziębiło się znacz-
nie. Na szczycie nie zabawiliśmy zatem zbyt długo. Zarejestrowałem jedynie, że obok obserwatorium
powstała makieta przedwojennej zabudowy szczytu, a po stronie pn/zach drewniana replika dawnego
budynku obserwatorium.

Po zejściu do Wiśniowej założyliśmy obóz końcowy w knajpce i wraz z Raketą udaliśmy się
odzyskać samochody – najpierw busem do Poznachowic, a potem na przełęcz Wielkie Drogi.

Na koniec byliśmy jeszcze świadkami pożaru chałupy i jego gaszenia przez kilka jednostek straży
pożarnej. W wyjeździe uczestniczyli: Raketa, Basia Z., Aśka S., Magda D., Jola W., Ania W., Jacek
G., Jola G., Lidka H., Kuba H., Marek Ś., Michał oraz kursanci: Dawid, Rafał, Jacek.

Jacek G.

KASPROWY z³otoJAŒiennie
czyli osobistych słów kilka o zaszczepianiu pasji młodemu pokoleniu

To nie będzie relacja z egzotycznej wyprawy w najdalsze zakątki globu, nie padnie tu ani jedna
nazwa geograficzna, której nie znałby przeciętny zjadacz chleba. To tylko migawka, wspomnienie z
kilkudziesięciu pięknych godzin jesieni.

Już podczas dorocznej kwietniowej eskapady tatrzańskiej COTD organizowanej tradycyjnie
przez Helcię Jaś zakochał się w Tatrach. W kolejnych tygodniach po powrocie do domu wielokrotnie
wracał do wspomnień z Kopieńca i Doliny Małej Łąki, do zdjęć pstrykanych wśród krokusów na
Przysłopie Miętusim czy na Rusinowej Polanie. Namawiał mnie na zdobywanie Giewontu albo Ka-
sprowego i obiecałam, że jesienią postaramy się wrócić w góry „ostre jak kindżały”. Gawędziliśmy o
szczegółach tej bardzo oczekiwanej przyjemności, ciesząc się planowaniem przy kolacjach i podczas
powrotów z przedszkola do domu. Gdy niebacznie wspomniałam coś o kwaterze w Zakopanem, mój
mały towarzysz podróży żachnął się: „A nie możemy wziąć śpiworów i spać normalnie w schroni-
sku?”. Zatem Murowaniec. Zaproponowałam synkowi wjazd na Kasprowy wagonikiem (w końcu od
4 urodzin dzieliły smyka jeszcze 3 tygodnie, trzeba wykorzystać szanse na bilet ulgowy), a on zdu-
miony zapytał: „A nie możemy pieszo wejść ? Chodźmy pieszo w góry !”. Cóż, mnie w to graj: mapa
Tatr i Podhala stała się bardzo poczytną lekturą dla Juniora w te przedtatrzańskie wieczory i wreszcie
w piękny, słoneczny weekend październikowy (przedłużony o piątkowe wagary) zawitaliśmy do Za-
kopanego.

Koło dworca skok do busa i już po chwili oczom naszym ukazały się liczne zawijasy „kolejki do
kolejki” – czyli tłum oczekujących na bilety przy dolnej stacji kolejki linowej w Kuźnicach. Słońce
grzało, powietrze – kryształ, nic nie mogło nas nakłonić do pozostania w zatłoczonych Kuźnicach i
korzystania z „lin i specjalistycznego sprzętu” (jak mawiał przy wjeździe na Gubałówkę Maestro).
Ruszyliśmy w górę przez Boczań, las dawał miły chłód, z rozkoszą wdychaliśmy ten żywiczny za-
pach, gawędząc o szlakach, roślinach, Parku Narodowym i zawierając niezliczone znajomości. Nie
było chyba na szlaku człowieka, który nie zagadałby do małego uśmiechniętego turysty dzielnie zdo-
bywającego kolejne poziomice. Lekarstwem na subtelne pierwsze oznaki zmęczenia małych nóżek
okazały się widoki, powyżej granicy lasu mogliśmy sycić oczy kolejnymi obrazami Podhala no i Tatr
Wysokich. Najszerszy uśmiech na małej buzi wywołał oczywiście Giewont – wciąż niezdobyte ma-
rzenie mojego synka. Do Murowańca dotarliśmy w popołudniowym, ciepłym słońcu, które szybko
ustąpiło pola wieczornym, przejmującym chłodom górskiej jesieni. Byliśmy już porządnie głodni,
zająwszy więc łóżko w zbiorowej sali, zeszliśmy do jadalni i dogadzaliśmy sobie kulinarnie, a jakże!

Nazajutrz po śniadaniu plecaki wylądowały na godzinkę w bagażowni, a my na lekko pognaliśmy
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TO BY£O
4 26.04  Nowy przedstawił wspomnienia z
Cypru .
4 10.05 Agnieszka Widak – „Na dachu Dolo-
mitów”.
4 14-15.05 XXVII wyjazd w Beskid Makow-
ski odbył się na trasie: Poznachowice Wżary -
Grodzisko – Ciecień – Wierzbanowska Góra
(nocleg) – Lubomir – Wiśniowa. Było 15 osób.
4 17.05 Majówka kołowa w Dobieszowicach.
Było trwające ok 2 godz. zwiedzanie bunkrów, a
potem ognisko. Przybyło ok. 20 osób. Majówka
połączona była z podsumowaniem półrocza.
4 24.05 Helcia wraz z koleżanką Kasią przed-
stawiły prelekcję p.t. „Dziko rosnące rośliny
użytkowe”.
4 31.05 Maciek Sekulski przedstawił pracę
kursancką „Wybrane rośliny lecznicze w prakty-
ce przewodnickiej”.
4 W dniach 8-12.04.2011 odbyła się czwarta
już edycja naszych rodzinnych wypraw w Tatry.
W Murzasichlu zawitało tym razem 8 rodzin
Harnasi i nie tylko. Uzbierało się 11 sztuk drobiu
i pobiliśmy tym samym własny, ubiegłoroczny
rekord.

Pogoda nam nie dopisała, ale należy równo-
cześnie oddać jej honor, bo bardzo również nam
nie dopiekła. Udało się zrealizować kilka wycie-
czek, krokusy zostały namierzone, zidentyfiko-
wane oraz upamiętnione, zatem wyjazd został
uznany za udany.

Podsumowując: Suchodolscy 2+2, Michal-
scy 2+2, Ovce 2+1, Tusia z Jasiem, Starosolscy
2+1, Roczniaki 2+2, Agata z Leną i Wiewióra z
Ewą.

Helcia Suchodolska
4 4.06 w Bytomiu - Suchej Górze odbyła się
impreza pod hasłem INO-POMOC  zorganizo-
wana przez Asię Śliwę i Grażkę Tkocz.
4 7.06 prelekcja Cieszynki w Bibliotece Ślą-
skiej w Katowicach p.t. „Birma - po drugiej stro-
nie lustra”.

TO BÊDZIE
k 14.06 w CEK Politechniki Śląskiej odbędzie
się spotkanie autorskie z Jerzym Kapłonem na
temat turystyki górskiej na Kresach II RP.
k 18.06 Gosia S. i Nowy zapraszają na
„Ćwiartkę i Połówkę” czyli wspólną imprezę
urodzinową z okazji 25 i 50 lecia w chatce w
Sopotni.
k 21.06 przedwakacyjne spotkanie w jakiejś
miłej knajpce w Gliwicach. Spotykamy się trady-
cyjnie o 17:30 na gliwickim Rynku.
k Trwają próby kołowego forum dyskusyjne-
go, które ma być podłączone do strony interne-
towej i docelowo zastąpi prawdopodobnie listę
dyskusyjną.

kamienistą ścieżką ku niecce Czarnego Stawu Gąsienicowego. Trawy ubrane były jeszcze w białe
igiełki nocnego mrozu, ale na tle błękitnego nieba rozgorzały wszystkie barwy z palet jesieni. Nogi
same nas niosły, Jaś chłonął opowieści o górach, o Karłowiczu, o moich dawnych wspomnieniach z
Kościelca, wreszcie z radością dokazywał z kaczkami, które tłumnie obległy nas nad brzegiem stawu,
licząc naiwnie na poranny posiłek. Chwila słodkiego lenistwa nad szmaragdową wodą („Mamusiu,
przecież ten staw wcale nie jest czarny!”) – i ruszamy. Do schroniska po przekąskę i plecaki, a potem
– w górę, po kamieniach, ku wznoszącemu się nad nami Kasprowemu. Nie zabrakło kolejnych zna-
jomości na szlaku, wymiany adresów e-mailowych, ludzie z wielką sympatią reagowali na ciekawość
i rozmowność najmłodszego na tym szlaku piechura. Tatry zrobiły nam piękny prezent złotojesienną
aurą, mozolnie pięliśmy się w górę w słońcu, choć plecak wyładowany podwójnym dobytkiem ciążył
mi coraz bardziej. Im wyżej, tym wyraźniej odczuwaliśmy bezlitosne igiełki chłodu, słońce – w prze-
ciwieństwie do nas – schodziło już ze swej trasy i dawało coraz mniej ciepła.

I oto znów doświadczyliśmy tego, co niezmiennie uskrzydla, naszym oczom ukazał się jeden z
tych widoków, które sprawiają, że człowiek czuje się mały i nikczemny wobec wielkości Natury, a
zarazem – jest wybrańcem losu, choćby dlatego, że może w tym odwiecznym cudzie uczestniczyć.
Cudzie górskiego wieczoru, cudzie zachodu słońca nad Tatrami, których wielkość zdaje się stąd nie-
zmierzona.  Posililiśmy się w zacisznym miejscu, by przeczekać inwazję wybrańców losu przywiezio-
nych ostatnimi kursami kolejki i wdrapaliśmy się na opustoszały już szczyt Kasprowego, powyżej
stacji meteo. Przenikliwy wiatr szybko nas przegonił, ale mój mały łazik zdążył jeszcze z błogim
uśmiechem zapatrzeć się na Świnicę i dociekał niestrudzenie, dlaczego nie możemy tam pójść już
teraz, dzisiaj, od razu, albo najdalej jutro. Póki co postanowiliśmy skorzystać jednak z ulgowego
biletu i zjechać kolejką do Kuźnic. Nie było już tłumu, najostatniejszym kursem jechało 6, może 7
osób. Swojskie grono – choć jeszcze przed chwilą nieznane nam przecież, piechurzy, z plecakami,
ogorzałymi twarzami i ubłoconymi butami – wśród nich Jaś, taki sam, tylko w miniaturce. Wszyscy,
mali i duzi cieszyli się tak samo, gdy naszym oczom ukazał się buszujący w kosówce niedźwiadek.

W szampańskich nastrojach, śpiewając i podżerając niekoniecznie zdrowe, ale jakże pyszne łako-
cie maszerowaliśmy z naszymi plecakami granią Krupówek. Młody turysta zaopatrzył się jeszcze w
stuptuty przed zimą, a wreszcie ugościł nas jeden ze zbiorowych pokoi zakopiańskiego Domu Tury-
sty PTTK.  W niedzielny ranek przed obiadem poprzedzającym powrót na szary Śląsk zdążyliśmy
jeszcze – jakżeby inaczej – nacieszyć się szczeniętami sprzedawanymi jak zawsze u stóp Gubałówki.
Pamiętam doskonale, jaką radość sprawiało mi głaskanie tych małych, kudłatych łebków, gdy byłam
niewiele starsza niż teraz Jaś. Nie po raz pierwszy dzięki mojemu synkowi poczułam magię powrotu
do dzieciństwa.

Tusia

HARNASIOWY RAJD ROWEROWY
Okazuje się, że nawet w dzisiejszych czasach można skrzyknąć sporą grupkę Harnasi bez pomo-

cy maili, gg, a jedynie poprzez szeptaną propagandę z niewielką pomocą telefonów. A może to dlate-
go, że prowodyrkami imprezy były jak się okazało żony Harnasi – Danka K. i Lidka H.

W każdym razie w sobotę 21 maja (kiedy to na godz. 18:00 zapowiadano kolejny termin końca
świata) w Stodołach k. Rybnika na terenie stadniny zaprzyjaźnionej Harnasicy Wiewiórki o godz.
10:00 zaczęły pojawiać się kolejne auta z rowerami na dachu. Najpierw przyjechała rodzina Kowali-
ków (Danka, Jasiu, Maciek i Ola) i Rakety (Lidka i Jarek) potem 2 szt. Ginterów i Sąsiedzcy (Lila  i
Piotr) z dwójką swoich dzieci (Mirka i Stanisław) i jednym podrzuconym (Zuzia). Zatem już na
starcie stworzyliśmy całkiem niezły peleton (13 osób). Na czele stanął dostojnie Jasiu, choć prowa-

dzenia usiłował pozbawić go jego
własny potomek Maciek. Start był
dość trudny, gdyż najpierw wysia-
dły hamulce Rakecie, potem regu-
lacji wymagała kierownica które-
goś z młodszych uczestników, a w
końcu Maciek złapał gumę w tyl-
nym kole. W końcu jednak ruszyli-
śmy lasami przez Pilchowice i Sta-
nicę do Rud, gdzie ugościł nas w
swej rezydencji Łysy. Tu też do-
tarły Jeże (3 rowery + fotelik) oraz
Żaby (we dwójkę). Po odpoczyn-
ku wyruszyliśmy w dalszą trasę w
20 rowerów + trójka maluchów w
fotelikach ! Jeśli doliczyć do tego
Ciecia z Tymkiem, którzy doje-
chali do Stodół z Gliwic na rowe-
rach zupełnie niezależnie i Pasku-
dę, która stanowiła ich wóz tech-
niczny, to w sumie było nas 26
osób w tym 22 rowery.

Druga część trasy nie była jed-
nak zbyt długa, gdyż w Zwonowi-
cach dopadła nas burza i ulewa.
Lipa, pod którą się schroniliśmy po
ok. pół godz. zaczęła przeciekać.

Na szczęście wkrótce deszcz ustał i dojechali-
śmy szczęśliwie do Stodół. Zamiast ogniska mu-
sieliśmy się jednak zadowolić obiadem w „We-
sołej Kobyłce”. Potem część ekipy wróciła do
domu, a część zwiedziła jeszcze z Wiewiórką
stajnie i jeszcze raz odwiedziła Łysego. W sumie
impreza była bardzo udana i oby więcej takich
spontanicznych turystyczno – towarzyskich
spotkań.

P.S. Koniec świata jednak znów nie nastąpił.
Redakcja



PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter tel. 609-104-271, e-mail:mm@skpg.gliwice.pl Nakład 40 egz.+pdf (http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje)

175

Czerwiec 2011

MOKRY POCZ¥TEK WAKACJI
czyli 2 DNI w PADISZU

Pierwszą częścią naszych tegorocznych wa-
kacji miał być tydzień w Rumunii, w górach Pa-
disz. Wyjazd w ten rejon, który wkrótce może
znacząco zmienić swoje oblicze przez doprowa-
dzenie w samo serce płaskowyżu dobrej asfalto-
wej drogi, zaproponował nam już kilka miesięcy
temu znany z internetowej grupy dyskusyjnej
pl.rec.gory, spotkań tejże grupy w tzw. realu, ale
również z wyjazdu w Makowski – Wojtek W.
Wojtek znany jest też z publikacji w starym
"n.p.m" gdzie był ekspertem od sprzętu tury-
stycznego.

Wprawdzie czerwiec i początek lipca na kie-
dy zaplanowano "ekspedycję" (jak zresztą dziw-
nym trafem cały bieżący rok) obfitował we
wszelakie ważne i okrągłe jubileusze w gronie
rodziny i znajomych, jednak udało się wpaso-
wać w okres między 27.06 a 3.07 i dołączyć do
wyjeżdżającego wcześniej (długi weekend)
Wojtka i innych uczestników.

Miał z nami jechać Bystry z Basią, jednak z
powodu kłopotów z urlopem pojechała z nami
tylko Basia. Wyruszyliśmy w poniedziałek rów-
no o godz. 7:00 i po ok. 12,5 godz. przez Kra-
ków, Nowy Sącz, Preszów,  Koszyce, Miszkolc,
Oradeę i Beius dotarliśmy bez kłopotów na miej-
sce biwaku na polanę Glavoi. Ostatnie 30 km je-
chaliśmy ok. 2 godz. jako, że cały ten odcinek
drogi jest bądź to przed remontem, bądź w trak-
cie remontu, a końcowe 10 km, to górska droga
w trakcie budowy. Wg planów zakończenie in-
westycji miało nastąpić  w sierpniu tego roku,
ale stan prac wskazuje na to, że może nastąpi to
za jakieś 2 lata. Póki co jest to ziemno-kamieni-
sta spychaczówa, na której trzeba na dodatek
omijać lub wymijać różnego rodzaju maszyny i
ciężarówki.

Na rozległej polanie Glavoi biwakuje na dzi-
ko sporo osób, jest też mały sklepik i 2 czy 3
przyczepy kampingowe przekształcone na  mi-
nibufety. Naszą ekipę znaleźliśmy stosunkowo
łatwo i wkrótce byliśmy rozbici w ich obozowi-
sku wyposażonym w wiatę ogrodową, kabinę
prysznicową, ognisko,  bieżącą wodę w strumy-
ku oraz ... łopatkę, z którą szło się do lasu. W
sumie było nas 9 osób – Wojtek z Danką, Krzy-
siek z Kasią oraz Rafał (Murzyn) z Olą no i my.

Wcześniej wyjechali znajomi
Wojtka, którzy byli tu od czwart-
ku. Wieczór był nawet pogodny,
więc spędziliśmy go na opowie-
ściach przy ognisku.

Poranek powitał nas niestety
mgłą, deszczem i zimnem. Wyj-
ście w taką aurę na jakąkolwiek
wycieczkę czy nawet spacer nie
miało większego sensu. Uzupełni-
liśmy w związku z tym ogrodową
wiatę o dwie ściany boczne i nie-
mal cały dzień spędziliśmy na roz-
mowach i opowieściach – w
których Wojtek jest niezrówna-
nym mistrzem – przy herbatkach,
piwie, winie oraz różnych przekąskach i smakołykach. Pod wieczór wybraliśmy się do bufetu Kosty
na mititei (miczi), a potem zrobiliśmy jeszcze własny obiad na ognisku.

Ranek następnego dnia szczęśliwie powitał nas słońcem. Humory się poprawiły, zaczęliśmy
szybko konkretyzować plany wycieczkowe. Nasza trójka postanowiła zwiedzić wąwóz Cheile Galbe-
nei. Podobny pomysł mieli Rafał i Ola. W Padiszu najpierw schodzi się w dół, aby potem podejść z
powrotem do góry zwiedzając główne atrakcje. Szlaki są znakowane jak w całej Rumunii kolorowy-
mi kółkami, krzyżykami, paskami lub trójkątami. Dość charakterystyczne jest to, że na prostych
ścieżkach znaki pojawiają się na co drugim drzewie, natomiast w miejscach wątpliwych, bywa go-
rzej. Ponadto znaki w terenie nie zawsze zgadzają się dokładnie z mapą. Oznaczenie szlaków na
mapie – mimo, iż jest ona w skali 1:30000 nie jest zbyt wyraźne – cienkie, przerywane linie z symbo-
lem szlaku często gubią się w innych szczegółach mapy.

Po drodze w dół przez mieszane lasy obejrzeliśmy pieczarę Focal Viu z resztkami lodowych
stalagnatów. Natomiast przejście przez polany z bujną i mokrą trawą przemoczyło nasze buty i spo-
dnie powyżej kolan.

Na dole zmyliliśmy nieco szlak i poszliśmy zbyt daleko drogą w dolinie, ale dzięki temu ulewa,
która zakończyła krótkie, dopołudniowe rozpogodzenie nie zastała nas w wąwozie, lecz na drodze,
gdzie można było rozłożyć parasole.

Wróciwszy na właściwy szlak spotkaliśmy Rafała. Ola postanowiła natomiast zrezygnować z
atrakcji i wrócić tą samą drogą. Początek szlaku był faktycznie atrakcyjny gdyż polegał na przejściu
nad strumieniem po skałkach, a potem po łańcuchach, trzymając się grubej, stalowej poręczówki.
Potem nastąpiło podejście na skalny stok po poręczówce i wejście do przelotowej jaskini – coś a'la
Smocza Jama w Kościeliskiej. Zejście skalnym tunelem też było na szczęście oporęczowane, gdyż
podłoże było strome i śliskie. Dalej szliśmy znów dnem wąwozu. Przy wyższym stanie wody ten
fragment można było pokonać powyżej, po poręczówce. Wkrótce po lewej wyłonił się kilkumetrowej
wysokości wodospad. Przed nami szła grupka młodych ludzi – z panienką w miękkich i śliskich
adidasach, która z wielkim trudem, pomocą kolegów i strachem w oczach pokonała ten fragment
szlaku (a musieli zapewne wracać tą samą drogą do auta).

Po krótkim podejściu znaleźliśmy się u wylotu jaskini. W jej głębi szumiał wodospad, który przed
chwilą widzieliśmy.

Tu dalszy szlak gdzieś nam
zginął, wybraliśmy więc jedną z
niezbyt wyraźnych ścieżek. Teren
był dość trudny, więc zaczęliśmy
poszukiwać właściwej drogi i
wkrótce ją znaleźliśmy. Po drodze
obejrzeliśmy jeszcze wlot do kolej-
nej jaskini, oraz malownicze ka-
skady potoku, było też jeszcze kil-
ka miejsc ubezpieczonych łańcu-
chami.

Potem pozostało już tylko doj-
ście szlakiem przez las w coraz
większym deszczu do naszej bazy,
do której dotarliśmy ok. godz.
18:00.

I na tym w zasadzie możnaby zakończyć opowieść, gdyż reszta to deszcz, deszcz i deszcz. Była
jeszcze wprawdzie burza, całkiem niezła potrawka z czosnkiem i kolejne opowieści. W nocy ulewa
nabrała jeszcze większej siły. Ustało nieco dopiero koło 8:00. Dodam, że smsy od Bystrego, który
służył nam za pogodynkę kończyły się radami, aby jechać do Grecji lub nad Morze Czarne. Biorąc
zatem pod uwagę aktualną i zapowiadaną pogodę, możliwość problemów z pokonaniem początko-
wego odcinka drogi po tak intensywnych deszczach, stan szlaków, a także mój stan zdrowia (drugi
tydzień walczyłem bezskutecznie z przeziębieniem, a w mokrych butach i przy tej pogodzie dolecze-
nie byłoby trudne) postanowiliśmy jednogłośnie, że wracamy. Niektórzy planowali jeszcze zatrzymać
się gdzieś po drodze, my zamierzaliśmy wracać do domu.

I tak zakończyliśmy wyjazd. Podczas powrotu przypomniałem sobie, że w sobotę ma się odbyć
jubileuszowa impreza Rakety, a w zasadzie połączone imprezy – dwie setki (Raketa - 50, Lidka +
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Nasz obóz na polanie Glavoi

Cheile Galbenei
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TO BY£O
4 14.06 spotkanie autorskie z Jerzym Kapło-
nem na temat turystyki górskiej na Kresach II RP.
4 18.06 w chatce w Sopotni Wielkiej odbyła
się impreza p.t. „Ćwiartka i Połówka” czyli
wspólne urodziny Gosi S. i Nowego. Przybyło
ok. 40 osób zarówno z młodszych jak i starszych
pokoleń Harnasi oraz krewnych i znajomych.
Był grill przed chatką, prezenty, życzenia, toa-
sty, zdjęcia solenizantów oraz śpiewanie do
późnych godzin nocnych. Obok publikujemy
poemat okolicznościowy napisany i przeczytany
na imprezie przez Huchla.
4 02 - 03.07 w Gutach koło Trzyńca w Domu
PZKO odbyła się impreza urodzinowa dwóch
stuletnich rodzin – Rakety, Lidki i Kuby oraz
Hali i Henia Szlaur.

Kuba też 50, oraz rodzina ich przyjaciół 2 * 50) w
Gutach koło Trzyńca. Nie ma tego złego co by na
dobre nie wyszło – impreza była bowiem zacna,
uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób (głównie z
Watry i z Harnasi), był zespół góralski, mnóstwo
jedzenia i śpiewanie do późnych godzin nocnych
pod wodzą Hiszpana, Biniola i Profana. A teraz je-
steśmy w trakcie przygotowań do głównej części
wakacji w krajach niezbyt ciepłych i niezbyt su-
chych. Oby było lepiej niż niż w Padiszu.

Jacek G.

O wiosno!
kto cię widział wtenczas w naszych górach
skąpanych w blasku słońca i puszystych chmurach
gdy liście starych buków w pełni są zielone
a łąki rozmaitym kwieciem okwiecone
O wiosno! Wiosno wojny! Co w wieczór sobotni
Miała miejsce w przytulnej chatynce w Sopotni
Z okazji swych urodzin ćwiartki i połówki
zasiadły przeciw sobie dwie mocarne główki
Po jednej stronie wiek, charyzma, doświadczenie
Z drugiej młodość, uparte do celu dążenie
Na prawo wielki cesarz, na lewo caryca
Po prawej stary Mistrz, po lewej uczennica
Przed nimi stoi stolik pełen alkoholu
kielonki czekające na sygnał do boju
Zaczął Dziobak równo, spokojnie, bez popychu
Jednym chaustem połknął 20 mililitrów
Zaśmiał się więc Nowy, tak myśląc bez ryzyka
że nie ma on w Gosi godnego przeciwnika
bo czyn to niewielki, każdy wnet to połapie
dwudziestkę bolsa wypić to i ja potrafię
Natenczas Nowy chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął
Ćwiartkę migiem wypił... się nawet nie zachłysnął
Dziobak jednak twarda, nie daje za wygraną
Spod stołu wyciąga wiśniówki cały galon
I odważnie, jak mąż, bez ceremoniowania
jak pije z gwinta raz bez zbędnego wahania
jak wampir wypija krew, jak wodę pije łoś
O ludzie! Tylko Dziobak potrafi takie coś
Lecz Mistrz to stary wyga, nigdy nie próżnuje
tak zuchwały atak natychmiast ripostuje
Zza pleców zaraz wyjął broń swą bardzo znaną
Z czerwoną etykietką flaszkę posrebrzaną
Poznałem ja Smirnoffa szlachetne grawery
A procent jej, już widzę: czterdzieści i cztery
Pamiętam ja widzów spojrzenia heroiczne
Ukazał wtedy Mistrz swe zdolności magiczne
Gdy obiema rękami butelczynę trzyma
Przytyka do ust: wódka jest... i wódki ni ma
A Gosia też i na to jest przygotowana
Z wieloma jest chwytami dziołcha obeznana
Pilnie wciąż się uczy i każdą noc zarywa
I stale nową wiedzę starannie nabywa
Piratów z Karaibów ostatnio puszczano
Więc wyciągnęła rum z etykietką rumianą

I choć wielkich czarów, jak Mistrz, nie uczyniła
to i tak szybciutko flaszeczkę opróżniła
Widzi teraz Nowy, że jest przeciwnik godzien
że takiego Dziobaka nie spotka się na codzień
Wyciągnął więc broń tajną spod złotej szlafmycy
butelkę całą opisaną w cyrylicy
Zgaduję to i ja i inni bez przymusu
pewnie jest to porcja czystego spirytusu
Mistrz flachę otworzył i przed wpatrzonym ludem
Wychylił połóweczkę, choć już z pewnym trudem
Przeleciały tak całe wieczoru godziny
Te pamiętne wielkie w Sopotni Urodziny
na krześle z kartką siedzę, ogromnie zdziwiony
Ileż mogą wypić te dwa potężne chlory
Ile trzeba ćwiczyć aby móc się tak mierzyć
Ile trzeba wypić, by gadać jak Mickiewicz?
Nareszcie pat o trzeciej został przełamany
Każdy z zawodników był już całkiem pijany
Dziobak co ją polskie wydało kiedyś plemię
całkiem nieprzytomna zsunęła się na ziemię
Chciał Nowy jeszcze wstać i krzyknąć:
"Ja wygrałem!"
Lecz padł ciężko na ziemię z niemniejszym zapałem
Skończyła się bitwa, a ci co to przeżyli
Przez głośną aklamację remis ogłosili
No a ja wasz narrator, też troszkę wstawiony
zdrzemnąłem się chwilkę,
bom bardzo był zmęczony.
Rankiem...
Obudziły mnie Słońca poranne promyki
i zapach młodej jeszcze, śnieżno-białej gryki
Na środku salonu niczym obraz w oprawie
prezentowały się dumnie trzy wielkie pawie
Jeden był sino-żółty, drugi fioletowy
w trzecim zaś dominował kolorek różowy
A gdzie solenizanci? To dobre pytanie
Przebudzili się wcześnie, spożyli śniadanie
I potem ramię w ramię, w atmosferze zgody
poszli w góry szukać wielkiego źródła... wody.

Huchel

MISTRZ I MA£GORZATA
czyli bitwa na ćwiartki i połówki

ZEBRANIE ZA£O¯YCIELSKIE
Stowarzyszenia SKPG Harnasie cz. 2

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia złożony po kwietniowym zebraniu został zwrócony przez
sąd z powodu niewłaściwego wypełnienia formularza oraz błędu w statucie. Z tego powodu Rada
zdecydowała zwołać następne zebranie założycielskie w celu przyjęcia poprawionego statutu. Zebra-
nie odbędzie się 2 sierpnia (wtorek) 2011 o godzinie 17:30 w lokalu KW na ul. Zwycięstwa 1 w
Gliwicach. Zapraszamy wszystkich członków Koła – zwyczajnych, honorowych, jak i seniorów.

Oda do Blachy
O Blacho! Moja ty Blacho!
Gdy Cię noszę, jestem macho. (czyt. maczo )
Gdy Cię dumnie noszę  w góry
W dzień upalny, deszcz i chmury,
Głos pamięci we mnie woła
Żem Cię zdobył w pocie czoła.
Żem ja pół przemierzył świata
Od Moraw po Vyhorlata
Znam dziś cały Beskid Śląski,
Mały, Wysoki, Makowski.
Każdą drogę dojazdową,
Etnografię, pierwszą pomoc
Ratownictwo, Geologię
I Przyrodę, i Historię
Krótko mówiąc, poznawałem
Bo i chęci spore miałem,
Ale ciało me straciło
Pewnie ze dwadzieścia kilo.
Bom ja nie raz głodowałem,
W chatach i szałasach spałem.
Jadłem pulpę przesalaną,
Zimną, ciepłą, rybną, szklaną.
Były pajdy chleba z Marsem,
palec poszedł pod Fiskarsem.
Choć niejedne buty zdarłem,
To do przodu ciągle parłem.
T.U. cały przemierzyłem.
Pół w nim życia zostawiłem.
Doznawałem tego szoku
Przez ponad półtora roku,
Mając w sercu myśl pokorną
Że i mnie spotka ten honor,
Kiedyś przed Harnasi gronem
Z dumnie podniesionym czołem
Przed przyjaciół mych oczyma
Swoją Blachę też otrzymam.
Dziś patrząc jak Harnaś stary
Na Twe rysy i wymiary
Myślę sobie: "warto było"
Gdy tak się wędrownie żyło
I z innymi kursantami,
Facetami i pannami,
Szczyt za szczytem zdobywało
Spało, jadło i śpiewało.
Teraz, Blacho, w kuchni siedzę
gdzie nad gazem oscyp wędzę.
I tak bardzo Cię doceniam
Moja Blacho... do pieczenia.

Adam Huchlewicz blacha 361
Reakcja życzy wspaniałej reszty wakacji i

oczekuje jak zwykle na relacje z Waszych wyja-
zdów i wojaży.

Stuletnia rodzina Raketów (50+40+10)
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Wrzesień 2011

HARNASIE NA WAKACJACH
My z Żabami (w dwa auta i 6 osób) spędzili-

śmy 2 tyg. (16- 31.07) w Norwegii. Przed wyja-
zdem mieliśmy sporo obaw – że będzie cały czas
lało, że zbankrutujemy i że zjedzą nas komary.
Jak widać przeżyliśmy.

Pogoda była w kratkę, ale były nawet pełne
dni lampy i tylko raz kiblowaliśmy bezczynnie
przez cały dzień. Koszty wyszły znośne, czyli ty-
powe dla 2 tyg wyjazdu w dowolny inny rejon
Europy zach. Komary były tylko w niektórych
miejscach i raczej niezbyt agresywne.

Program zakładał wycieczki górskie na prze-
mian z przejazdami i zwiedzaniem. W Oslo
zwiedziliśmy muzea Kon-tiki i Ra II oraz Fram'u
i park Vigelanda. Potem były wycieczki w
górach Jotunheimen – m.in. grań Bessegen oraz
okolice jez. Tyin. Obejrzelismy kościółki typu
svab w Burgund i Lom, wodospady w dolinie
Utladalen. Potem był też masyw Hurrungane, a
na koniec przejazd przez fiord Geiranger w oko-
lice ściany Troli, gdzie zakończyliśmy bardzo
fajną wycieczką górską przy dobrej pogodzie. W
drodze powrotnej zwiedziliśmy też zabytkowe,
górnicze miasteczko Roros.

To tak w dużym skrócie. Więcej wkrótce –
na prelekcji, oraz pewnie w jakimś artykule w
MM.

Jacek G.
wiwdwiw

W pierwszej połowie lipca spełniłam nare-
szcie swoje marzenie o Bornholmie. Skład mini-
malny – czyli Jaś i ja, namiot i nieodłączny Kre-
cik. Podróż promem ze Świnoujścia do Ronne z
międzylądowaniem w Ystad (nie ma już niestety
rejsów bezpośrednich), nocleg na campingu w
Aakirkeby (przesympatyczne miejsce i takiż go-
spodarz), pogoda w kratkę. Były ulewne deszcze
i potężne burze, ale nie brakło też dni upalnych i
pełnych słońca. Pieszo, rowerowo, autobusami i
łódką poznawaliśmy to, co na wyspie najciekaw-
sze: najpiękniejszy zakątek północny wyspy czy-
li twierdza Hummershus i klifowe wybrzeże, z
wędrówką grzbietem wśród figowców i wy-
cieczką łodzią do jaskiń pod zamkiem, Gudhjem
z pięknym holenderskim wiatrakiem, smakoły-
kami z wędzarni i tą artystyczną atmosferą, Sva-
neke – najmniejsze i najsłodsze miasto Danii

(manufaktura czekolady, fabryczka cukierków, mało słodka, ale ciekawa pracownia szkła artystycz-
nego), Centrum Średniowiecza, rotundowe kościoły, las Almindingen ze starymi grodziskami, szcze-
linową Doliną Echa i najwyższym „szczytem” wyspy (trzeci co do wielkości szczyt Danii – Rytterk-
naegten – całe 162m n.p.m plus wysokość wieży widokowej), muzeum NaturBornholm i wycieczka
z przewodnikiem na wykopaliska w zakamarkach wyspy, pojedyncze plażowanie. Urokliwe miejsca,
różnorodne krajobrazy, przesympatyczni, fantastyczni ludzie.

Planowałam potem kilka dni w Bieszczadach, ale Młody prosił o Pieniny, bo nie był tam jeszcze,
więc z radością wróciłam do krainy mego dzieciństwa, pokazując dziecięciu klasykę pienińską – So-
kolicę i spółkę czy Wąwóz Homole; plany na kolejny dzień skutecznie zmieniła nawałnica, gradobicie
i konieczność przeprowadzki (nasz domek campingowy nieco się podtopił). Planujemy dokończyć
realizację planów w jesieni.

A już za tydzień ostatnia odsłona wakacji, skoro była wyspa i morze, były góry, to czas na trady-
cyjne jeziora w dziecięcym gronie, nielicznym tym razem, bo tylko z moją przyjaciółką Wiewiórą i jej
córeczkami ruszamy na Pojezierze Wielkopolskie.

Tusia
wiwdwiw

No to widzę, że Bornholm został nawiedzony przez Harnasi w tym sezonie conajmniej dwukrot-
nie. Dzisiaj rano wróciliśmy z Magdą i M&Msami z rowerowego wyjazdu po tej wyspie. Połączenie
bezpośrednie jest jedynie z Kołobrzegu i my z niego skorzystaliśmy (samochód został po polskiej
stronie bo katamaran zabiera co najwyżej motocykle). Chociaż z dwudniowym opóźnieniem – ponie-
waż morze było niespokojne i rejs nam przesunęli – ale spędziliśmy ten bonusowy czas na rowerach
w okolicach Kołobrzegu. I tutaj miłe zaskoczenie bo ścieżka nadmorska jest naprawdę fantastycznie
przygotowana. Co do Bornholmu to generalnie nasza trasa pokrywała się z Tusiową. Też zanocowa-
liśmy raz u Steena i Lizetty. Zresztą z uwagi na gabaryty wyspy, trudno nie zaliczyć tych samych
atrakcji. Wrażenia pozytywne i polecam na wakacje rowerowe szczególnie z dziećmi.

Chociaż drugiego dnia wspólnie z Magdą ustaliliśmy cennik za nasze karakany: Marysia 250 000
koron, Małgosia 300 000 koron (bo jest starsza i już liczy do dziesięciu, chociaż w okolicy 7 się myli).

Oprócz tego rodzinnego wyjazdu  w wakacje jeszcze wyskoczyliśmy z Mateuszem i Marcinem
Janikiem w Dachstein (weekend – Boże Ciało). Niestety cudów nie zwojowaliśmy bo pogoda nam to
skutecznie utrudniła. Dopóki lało jak z cebra było jeszcze ok. Ale jak w śnieżycy wyjaśniło się po co
na lato zostawili tyczki znakarskie zrozumieliśmy, że chyba nie zaliczymy Hoher Dachstein tym ra-
zem. Generalnie wyjazd spontaniczny i prawie weekendowy. Jest tam fajna ferrata, na którą mam
chrapkę. Gdyby ktoś był chętny to służę transportem.

PaPa Łysy
wiwdwiw

Maj : chorwacki Velebit z przyległościami w rodzaju kanionów rzek.
Czerwiec: Albania z wejściem na Maja e Jezerces (najwyższy szczyt w Bjeshket e Nemuna – Prokle-
tije) oraz krótki wypad w grecki Pindos z zejściem do wąwozu Vikos oraz wejściem na najwyższy
szczyt tych gór – Smolikas.
Lipiec: Anglia i Walia bez wchodzenia na jakąkolwiek górę.
Sierpień: Austria - Górna Styria:
1. Ferrata na Kaiserschild,
2. Ferrata diabelska na Tieflimauer z wędrówką w piekielnym upale po Ennstaler Alpen,
3. Ferrata Eisenerzer na Pfaffenstein w Hochschwab,
Włochy (Suedtirol):
4. Wejście na Hochpfeiler (Gran Pilastro) – najwyższy szczyt Zillertaler Alpen,
5. Pętla obejmująca wejście na Schwarze Wand i przejście odcinka Tiroler Hoehenweg w Stubaier
Alpen,
6. Ferrata na Croda di Cengles w grupie Ortlera,
Szwajcaria:
7. Wędrówka przez trzy przełęcze wokół Pizzo Centrale,
8. Szlajanie się po ścieżkach wokół jezior w pobliżu przeł. Gottarda,
9. Krótki spacer po lodowcu Rodanu z wejściem do sztucznej groty lodowej,
10. Wędrówka z mnóstwem alpejskich jezior w pobliżu przeł. Lucomagno,
Austria – Vorarlberg:
11. Ferrata na Saulakopf w Raetikon,
Austria – Tyrol:
12. Ferrata Absamer do schr. Bettelwurf w Karwendel.

Wojtek Spała
wiwdwiw

Malta, Chiny i jak Bóg da to Armenia (przelotem) i Iran.
Cieszynka w trakcie wakacji :)

wiwdwiw
A my właśnie pocimy się w Esfahanie, po najkrótszym do tej pory (bo zaledwie 12-godzinnym)

pobycie w Armenii oraz zaliczeniu kilku dni w Tabrizie i Teheranie. Iran ogólnie bardzo przyjemny,
zwłaszcza w kwestii kontaktów z ludźmi, trochę mniej pod względem temperatur (35-45 stopni) i
cen, które poszybowały ostatnio mocno w górę (niestety, nie jest to już tani kraj i oprócz transportu
robi się dość „europejsko”). Więcej postaramy się napisać jak uda nam się więcej zobaczyć :)

Lex
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TO BY£O
? 01.08 w wieku 51 lat zmarł nasz kolega Ma-
rek Kluszczyński – blacha nr 159.
4 02.08 W KW odbyło się Zebranie Założy-
cielskie Stowarzyszenia SKPG Harnasie. Wpro-
wadzono poprawki w statucie, skład Rady i Ko-
misji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Dokumen-
ty zostały ponownie złożone w sądzie.
4  Przez okres wakacji na Przysłopie Potuckim
działała baza namiotowa PTTK, organizowana
od kilku lat przez Łukasza „Piecza” Pisarka, a
obsługiwana przez Harnasi i inne zaprzyjaźnio-
ne osoby.
W ostatni weekend sierpnia bazę udało się po-
zwijać po raz pierwszy na sucho. Było  6 osób, w
tym Staszek, Metzger i Justyna, a Pieczu wszyst-
ko nadzorował telefonicznie ze Szkocji.
4 4.09 odbyła się wycieczka kolarska GKT*
doliną Małej Panwi. W wycieczce udział wzięli:
 Jego Mość Kowalik (organizator) z małżonką i
synem, Raketa z synem, Sąsiedzcy w nadkom-
plecie, bo z dzieckiem znajomej, Ginterowie w
komplecie, Paskuda i Darek z synem (16 osób).
Z rzeczy ciekawych obejrzeliśmy kirkut w Wie-
lowsi, a trasa liczyła 70 km.
*GKT – Geriatryczny Klub Turystyczny.
4 6.09 odbyło się pierwsze powakacyjne ze-
branie uatrakcyjnione przez Jelona i Belfegora
trunkami przywiezionymi z wakacji – z Włoch
oraz z Krymu. O swoich wyjazdach opowiedzie-
li też inni uczestnicy zebrania.

wiwdwiw

W te wakacje wybraliśmy się w Czeską Kanadę. Byli z nami Lila Cader z Piotrem oraz dziećmi  –
Mirą i Stanisławem. Wyjazd miał charakter rowerowo krajoznawczy i udał się ponad wszelkie ocze-
kiwania. Czeska Kanada leży w pd.-wsch. Czechach, na południe od Jindrzichov Hradca. Krajobra-
zowo obejmuje tereny po obu stronach granicy czesko-austriackiej. Jest to rejon najbardziej polecany
w Czechach na łatwą turystykę rowerową. Rejon nazwany został Czeską Kanadą  ze względu na
gęste zalesienie i wielką liczbę stawów. Jest mocno pofałdowany. Najwyższe wzniesienia niewiele
przekraczają 700 m npm., co sprawia, że nie ma tam wielokilometrowych podjazdów, ale trudno
znaleźć choćby kilometr poziomej drogi. Gęsta sieć oznakowanych tras rowerowych prowadzi czę-
ściowo po drogach publicznych, w zdecydowanej większości po drogach leśnych, przeważnie asfal-
towych. Dodatkowym atutem jest spójna sieć tras czeskich i austriackich.

Robiliśmy wycieczki tak pod 50 km. Mieszkaliśmy w Nowej Bystrzycy w pensjonacie „Na Boji-
sti”. Miasteczko nie ma co prawda  zabytkowego charakteru lecz jego centralne położenie, możliwo-
ści noclegowe i konsumpcyjne oraz bliskość granicy z Austrią sprawia, że jest najlepszym punktem
do pobytu stacjonarnego. Z Nowej Bystrzycy można zrobić pięć -sześć kilkudziesięciokilometrowych
wycieczek, nie powtarzając zbytnio przebytych tras. Na wschód podobne możliwości oferują Slawo-
nice, a na zachód Chlum u Trzebonia. Przy okazji chciałbym wszystkim polecić odwiedzenie Sławo-
nic. To malutkie miasteczko, pominięte we wszystkich przewodnikach, zaskakuje przepięknym rene-
sansowym rynkiem, licznymi pracowniami artystycznymi oraz galeriami sztuki.

Na koniec zamieszczam jeszcze jedno spostrzeżenie. Zrobiło mi się cholernie przykro, gdy skon-
statowałem, że podczas wszystkich wycieczek nie zauważyłem ani jednej kupy śmieci wyrzuconych
do rowu, ani jednej sterty połamanego eternitu w lesie, ani jednej starej opony w łożysku potoku.

Jasiu K.
wiwdwiw

Właśnie wróciłem z dwuosobowego (ja i koleżanka małżonka) wypadu na Bałkany. Zwiedzili-
śmy Zagreb, Marija Bistrica (chorwacka Częstochowa, w pobliżu Zagrzebia), Split, Trogir, Šibenik,
wyspy: Hvar i Korčula, Dubrovnik, Mostar, Međugorje, Sarajevo. Niecałe 3 tygodnie, pociągi, auto-
busy, promy. Zauważyłem, że nie byłem jedynym Harnasiem, który w tym roku penetrował ten rejon.

Andrzej Kajetan Kowalski
wiwdwiw

Wróciłam z obozu na Krymie prowadzonego dla „Wierchów”. W tym roku było znacznie wiecej
gór i jaskiń (zgodnie z tytułem obozu) niż w latach ubiegłych, no i odkryłam jedno nowe wspaniałe
miejce. Grupa też wyjątkowo fajna.

Basia Z.
wiwdwiw

Choć wyglądało na to, że nie będę miała wcale wakacji, okazało się, że jednak mam wolny sier-
pień. No i poprowadziłam obóz dla Wierchów. Przeszliśmy od Raczy do Krupowej. Pierwszy raz w
życiu byłam na Krawców Wierchu i zauroczyło mnie to miejsce. Ludzi na obozie miałam 9, w tym 4
osoby z Trójmiasta oraz po 1 z Bydgoszczy, Wrocławia, Katowic, Bukowna, Krakowa. Wszyscy
dzielnie szli, choć męczyły nas bąble na stopach i ciężkie plecaki. Zlało nas dwa razy na 9 dni, więc
należy uznać, że pogoda była bardzo życzliwa. A jagody były takie, że rzucały się na nas po drodze i
nie mogliśmy się od nich uwolnić.

Po obozie pojechałam do Bukowiny na Głodówkę, gdzie Tymek właśnie skończył obóz. Reszta
rodziny też już tam była. Posiedzieliśmy tam kilka dni, robiąc z dziećmi 3 górskie wycieczki. Ludzi w
Tatrach są takie masy, że nie można swobodnie oddychać.

A wczoraj wieczorem wróciliśmy z cichego, spokojnego zakątka niedaleko Krosna, z chatki zna-
jomego Chomisia. Byliśmy tam  na zaproszenie Chomisia w 3 rodziny (5 dorosłych i 6 dzieci).  Ty-
dzień beztroski, swobody, pięknej pogody. Tym razem rzucały się na nas zewsząd jeżyny.

Paskuda
wiwdwiw

Nasza rodzina z dwiema innymi zaprzyjaźnionymi po raz kolejny spędziła część wakacji na Su-
walszczyźnie. Jeździliśmy na rowerach, pływaliśmy kajakami, chodziliśmy pieszo, moczyliśmy się w
jeziorach. Było głośno – bo aż 6 małych dziewczynek, miło, bardzo wakacyjnie. W sierpniu ja z
dziewczynkami odwiedziłyśmy Kasię Buźkową i zwiedzałyśmy zakamarki Karkonoszy: Zamek
Chojnik, Karpacz, Zamek Czocha i miasteczka, a jak dojechał Jeż to jeszcze Szrenicę.

Kolczasta
wiwdwiw

Na początek, w lipcu Obóz Kursowy, który uważam za bardzo udany zarówno pod względem
towarzysko-górskim jak i szkoleniowym Reprezentacja harnasi była dość duża: Huchel, Krzyś Miś i
ja prawie przez cały czas, Natalia, Grażka, kruczek, Jasiek z Natalią. Było wesoło i panoramkowo.

Później rejs po Mazurach, na którym również pojawiła się mała reprezentacja okołokołowa w
osobach Krzysia Krawca i kursantki Magdy P.. Przez dwa tygodnie ciągnęliśmy fała, wybieraliśmy
szota, chwytaliśmy za handszpaki, szukaliśmy kluczy do kilwatera itp ;) Była nawet pulpa, do której
część załogi trzeba było zmusić prawie siłą.

Na zakończenie 3 tygodnie na Bałkanach (zahaczając przedtem przystanek Woodstock). Auto-
stopem objechałem Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Chorwację. W niemiłosiernym upale, zwiedziłem
m.in. góry Durmitor, Kotor, Perast, Dubrownik, Mostar, Sarajevo i Zagrzeb.

Gregory (prezes)

TO BÊDZIE
] 17-18.09 po dłuższej przerwie odbędzie się
kolejna Impreza Muzyczna u Żab na Roli. Go-
spodarze zapraszają wszystkich, którzy chcą po-
śpiewać, pograć i posłuchać.
] 24-25.09 Eksluzywny Rajd Górski odbę-
dzie się w tym roku w Nowej Słupii, w Łyso-
górach.

Przewodników zachęcamy do zapraszania
na rajd (pliki z zaproszeniem do pobrania na
stronie w „strefie harnasia”, na forum lub do
odebrania na zebraniach).

Orrganizatorzy rajdu: Bartek „kruczek” Ci-
sowski: kruczek44@gazeta.pl, oraz Krzysiek
Krawiec: kravoll@gmail.com.

Rajd odbędzie się pod hasłem:
„TURYSTYKA KLAPKOWA”. Zachęcamy
do uczestnictwa w rekreacyjnym zdobywaniu
gór!

] 8-9.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem –
tym razem z tematyką filmową. Organizuje Ju-
styna Kołodziej, meta w Chacie na Zagroniu.
Przewidziano 2 trasy piesze i 1 rowerową.

Maria Holeksa i Marcin Cebo z radością zapraszają na swój ślub, który odbędzie się dnia
15 października 2011 r. o godz. 15:00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

mailto:kruczek44@gazeta.pl
mailto:kravoll@gmail.com
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ERG 2011
24-25.09 Góry Świętokrzyskie

Pomysł, żeby pojechać Góry Świętokrzyskie
zrodził się już jakiś czas temu – na zeszłorocz-
nym ERG-u, na Ślęży. Ekskluzywny Rajd Gór-
ski, jak wiadomo, odbywa się co roku w innym
miejscu leżącym poza naszym Terenem Upraw-
nień. Chcąc „odpocząć” od wycieczek w trady-
cyjne pasma takie jak Beskid Sądecki czy Sude-
ty, postanowiłem zorganizować Rajd w zupełnie
innym miejscu. Góry Świętokrzyskie, mimo
swej nieznacznej wysokości, spełniały jednak
wymagania rajdu górskiego. Słowo „góry” wy-
stępuje zarówno w słowie: „Łysogóry” jak i w
nazwie: „Góry Świętokrzyskie”. W odróżnieniu
do Tarnowskich Gór, Zielonej Góry czy Jastrzę-
biej Góry, wypukłości pasma Łysogór są znacz-
ne. Z racji ogromnych wysokości, charakteru
tych „gór” oraz podejścia „zdobywających” je
ludzi do turystyki temat rajdu nasunął się sam.
Konieczna była też drobna zmiana rozwinięcia
skrótu ERG: Ekskluzywna Rekreacja Górska.

Uczestnicy ERG-u przyjechali do Kielc
przeważnie koleją z całej Polski. Ku zdziwieniu
organizatorów wszystkie pociągi przyjechały
zgodnie  z planem tak, że o 11:30 byliśmy już w
komplecie na peronie 2 kieleckiego dworca.
Większość uczestników przyjechała z Górnego
Śląska, choć uzbrojeni w klapki turyści przybyli
także z Trójmiasta, Jeleniej Góry, Warszawy czy
Wrocławia. Tymczasem uczestników czekał już
wynajęty autobus, którym przejechaliśmy do
Świętej Katarzyny. Z tej miejscowości w sile 28
osób wyruszyliśmy na trasę pieszą. Trasa usiana
była niebezpieczeństwami: potykaliśmy się o
wielkie kamienie, cudem unikaliśmy zderzenia z
innymi turystami, a nawet natknęliśmy się na
blokadę szlaku. Nie mieliśmy wyboru: ulgowy
2.50 zł, normalny 5.00 zł. Mając w ręku bilety
wstępu do Parku Narodowego, zanurzyliśmy się
w Puszczy Jodłowej…

Piękny, stary drzewostan dawał chłód zmę-
czonym podejściem wędrowcom. Michał „Ba-
żant” Tomczak  kilkukrotnie przerywał wę-
drówkę prosząc wszystkich o chwilę uwagi. Do-
wiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o
Górach Świętokrzyskich, ich budowie, przyro-
dzie, a także o zamieszkujących je w zamierz-

chłych czasach czarownicach. Podziwiając stertę kamieni, która pozostała z ich siedziby ktoś ośmielił
się zażartować, że właśnie zdobyliśmy najwyższy szczyt tych ogromnych gór. Jakież było jego i in-
nych zdziwienie, kiedy okazało się, że owa sterta kamieni jest zwana Łysicą i leży na wysokości 612
metrów nad poziomem morza. Wbita kilka metrów dalej tabliczka nie pozostawiała złudzeń: „Łysica
612”. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko zrobić zdjęcie grupowe potwierdzające zdobycie szczy-
tu i … otworzyć ciasteczka!

Sielankę przerwał Bażant dając sygnał do marszu. Jak przystało na niedzielnych turystów uczest-
nicy Ekskluzywnej Rekreacji Górskiej nie kwapili się ani do opuszczania wierzchołka, ani tym bar-
dziej do zdobywania kolejnych szczytów. Sytuację pogorszyła się jeszcze gdy okazało się, że organi-
zatorzy nie przewidzieli przerwy na lunch w restauracji Mc Donald's. Niepocieszonej  grupie nie
brakowało jednak poczucia humoru. Osoba podchodząca w sobotnie popołudnie czerwonym szla-
kiem z Kakonina na Łysicę z pewnością była świadkiem radosnych okrzyków  oraz licznych żartów
barwnej, prawie  30-osobowej grupy podążającej w przeciwną stronę.

Myliłby się jednak ten, kto by pomyślał, że Rajdowicze zmuszeni byli nosić na plecach ciężkie
plecaki. Jak przystało na Ekskluzywną Rekreację Górską, wszystkie ciężkie rzeczy pozostały w auto-
busie pod czujnym okiem kierowcy, który niepostrzeżenie przejechał na drugą stronę rozległego pa-
sma Łysogór do Kakonina. Dosiedliśmy się więc do naszych rzeczy i ruszyliśmy w dalszą drogę.
Przerażenie rosło wraz z dojazdem do ogromnego parkingu w Hucie Szklanej. Liczba autokarów
zaparkowanych nie tylko na samym parkingu lecz również wzdłuż drogi była porównywalna z liczbą
pojazdów oczekujących na przejściu granicznym w Medyce w szczycie sezonu. Organizatorzy przez
całą drogę zajmowali się straszeniem uczestników „że Łysica, to była rozgrzewka i teraz dopiero
będzie prawdziwe podejście i prawdziwe góry”. Cóż, nie było w tym zbyt wiele prawdy… Podejście
miało przewyższenie poniżej 100 metrów, a całość przeszliśmy idąc po asfaltowej drodze wśród ro-
snącej rzeszy turystów nie tylko w klapkach, lecz również na obcasach i w szpilkach. Mimo tych
utrudnień, panorama z Łyśca wynagrodziła wysiłek. Podziwialiśmy okoliczne wzniesienia i miasta z
platformy rozciągniętej nad wielkim gołoborzem ciesząc się piękną, słoneczną pogodą. Po powrocie
na główny szlak, ujrzeliśmy setki turystów kupujących drobiazgi w licznych kramach, opalających się
w ostatkach letniego słońca, a także rzesze ludzi biorących udział w mszy świętej na polanie nieopo-
dal Sanktuarium na Świętym Krzyżu. My w tym czasie zwiedziliśmy sanktuarium oraz muzeum, po
czym rozpoczęliśmy zejście do Nowej Słupi.

Wkrótce oczom uczestników ERG-u ukazały się zabudowania Nowej Słupi oraz Kamienny Piel-
grzym. Podobno co rok kamienna rzeźba przesuwa się o ziarenko piasku w stronę sanktuarium  na
Świętym Krzyżu, a gdy dojdzie nastąpi koniec świata. Na szczęście ziarenek piasku pozostało jeszcze
dość dużo. Istnieje zatem szansa, że przynajmniej z powodu Kamiennego Pielgrzyma z Nowej Słupi
koniec świata nie nastąpi.

Ostatni, 200 metrowy odcinek trasy uczestnicy ERG-u pokonali  w najsłuszniejszym obuwiu: w
klapkach! Wesoło maszerując dotarliśmy do schroniska, gdzie zameldowaliśmy się przed godz. 18.

Po wysłuchaniu „fascynującego” przemówienia „przemiłego” kierownika, zjedzeniu prawie 25
litrów lecza nastąpił czas na największą atrakcję wieczoru: rozwiązanie konkursu na najmniej przy-
datną rzecz w górach. Zwyciężyła korkownica (przyrząd do korkowania wina) przyniesiona przez
Radka Osadnika. Wśród propozycji rzeczy absolutnie nieprzydatnych w górach były również kulecz-
ki Newtona, maska gazowa, głośniki samochodowe, jedna łyżwa oraz wiele, wiele innych. Odbył się
także plebiscyt na najbardziej „niedzielnego” turystę, zawody w rzucie klapkiem na odległość oraz
konkurs plastyczny na najciekawsze odwzorowanie dymarki. Było bardzo wesoło, a kreatywność
uczestników przerosła wszelkie
oczekiwania. Oczywiście do
późnej nocy po schronisku niosły
się śpiewy i dźwięki gitary.

Następnego dnia 20 osób wy-
brało się na autokarówkę po oko-
licy. Zwiedziliśmy m.in. zamek i
kościół w Bodzentynie, dworek
Henryka Sienkiewicza w Oblę-
gorku oraz zamek w Chęcinach.
Obejrzeliśmy też słynny Dąb Bar-
tek. Po powrocie do Kielc rozje-
chaliśmy się do domów.

W sumie w ERG-u wzięło
udział 37 osób (razem z organiza-
torami), w tym ośmioro Harnasi:
Kajetan Kowalski, Jola Wolińska,
Basia Zygmańska, Raketa, Justy-
na Kołodziej, Piotr „Metzger” La-
tusek oraz organizatorzy: Michał
„Bażant” Tomczak oraz Krzysiek
Krawiec. Mimo kontrowersji
wokół lokalizacji mety oraz moty-
wu przewodniego, tegoroczny
ERG należy – moim zdaniem –
zaliczyć do udanych.

Krzysztof Krawiec
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TO BY£O
4 13.09 „Przeciwny żywioł” czyli opowieści o
wodzie w wykonaniu prezesa Grzegorza Pasieki
– żeglarstwo śródlądowe oraz Krzyśka Krawca
– żeglarstwo pełnomorskie.
4 17-18.09 Impreza Muzyczna u Żab na Roli
odbyła się w gronie kameralnym, przy pięknej,
wrześniowej pogodzie. Prócz gospodarzy byli:
Paskuda,  Jola i Jacek G., Rakety w komplecie,
Bogna z Pickiem i córkami Celiną i Martą.
4 20.09.2011 Maciek Antonik opowiedział o
najciekawszych miejscach na Węgrzech.
4 24-25.09 Eksluzywny Rajd Górski  odbył
 się w  tym  roku w Nowej Słupi, w Łysogórach.
4 27.09 „W krainie fiordów i trolli” – o swoich
wakacyjnych podróżach do Norwegii opowie-
dzieli: Justyna Kołodziej, Piotr „Metzger” Latu-
sek oraz Krzysiek Krawiec.
4 04.10  zebranie knajpowe.
4 09.10 odbył się I termin egzaminu praktycz-
nego. Wynik 3:3. Zdali: Patrycja, Magda i Rafał.
W piątek  zwiedzaliśmy Bielsko-Białą i nocowa-
liśmy na Rogaczu. W sobotę: Matyska, Węgier-
ska Górka, Soblówka i stamtąd jedna grupa po-
szła na Smereków Wielki, druga na Klin. Spo-
tkaliśmy się na Oszusie i wspólnie spłynęliśmy
do doliny potoku Urwisko i na nocleg do Starej
Chaty w Soblówce. W niedzielę bezszlakowe
wejście na grzbiet Rycerzowa - Wiertalówka i
zakończenie w Bacówce na Rycerzowej.

Grażka
4 8-9.10 odbył się Rajd Złota Jesień z Harna-
siem – tym razem z tematyką filmową. Organi-
zatorką była Justyna Kołodziej. Metą rajdu była
Chata na Zagroniu nad Rajczą Nickuliną, która
jest nowym obiektem SKPB Katowice. Pogoda
wystraszyła co prawda wielu zapisanych uczest-
ników i na mecie było ich 34 zamiast 54, ale taka
ilość osób i tak skutecznie zapełniła chałupę.

TO BÊDZIE
] 11.10 zebranie w CKS Mrowisko na ulicy
Pszczyńskiej w naszym nowym biurze.

Uzyskaliśmy nieodpłatnie pomieszczenie w
nowym budynku Centrum Organizacji Studenc-
kich, zwanym potocznie „Mrowiskiem”. Mro-
wisko znajduje się w wyremontowanym i prze-
robionym budynku starej stołówki przy ulicy
Pszczyńskiej. Pomieszczenie będziemy współ-
dzielili z Watrą. Ma ono ok. 20 m kw. Z pomie-
szczenia w KW na razie nie rezygnujemy.
] 22-23.10 Rajd Studenci Górom pod ha-
słem „Nie jestem przesądny” z metą w bacówce
SKPB na Hali Górowej. Przewidziano 2 trasy:
„Śladami czarnego kota”, „W poszukiwaniu gu-
zików”. Koordynator: Piotr „Metzger” Latusek,
latusekpiotr@gmail.com
] Nowy kurs będzie prowadzony według roz-
porządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
4.03.2011r. i będzie obejmował całe Beskidy od
Ustronia po Wołosate. W programie kursu prze-
widziane są wyjazdy m.in. w Beskid Śląski,
Żywiecki, Gorce i Bieszczady. Z powodu roz-
szerzenia programu kursu o nowe tereny zmu-
szeni jesteśmy zmienić również termin rozpo-
częcia i czas trwania kursu. Nowy kurs rozpocz-
nie się na wiosnę 2012, a zakończy w grudniu
2013. Termin blachowania nie ulegnie zmianie.

W nocy budzi mnie chłód i nie ma rady – wsuwam się w drugi śpiwór, po czym powracam od
razu w ramiona Morfeusza. Budzik w telefonie nastawiony na 6:15, a przynajmniej takie tkwi we
mnie głębokie przekonanie. Tym większe jest więc moje zdumienie, gdy uchylam powiekę i dostrze-
gam zupełną jasność na zewnątrz. Co jest?! Rzut oka na zegarek - dochodzi siódma. A więc - coś
pochrzaniłem. I to w takim dniu, w którym bardzo zależy mi na czasie. Przede mną szesnastogodzin-
na trasa, a ja się wyleguję. Nędza!

Błyskawicznie wyskakuję ze śpiworów i się ubieram. Szybko ścielę wóz i podjeżdżam pod samo
ogrodzenie terenu kościelnego. Łapię plecak i ruszam w trasę. Ścieżka zaczyna się na stromym stoku,
tuż przy bramie. Stoi tu słupek z oznaczeniem szlaku, a na przytwierdzonej tabliczce dwie nazwy:
Plocno oraz Ploca. Na zegarku 7:10.

Szlak jest tu bardzo prowizoryczny – kluczy między drzewami, tuż ponad wygryzionym przez
koparkę zboczem góry. Najwyraźniej sympatyczny franciszkanin i w tym maczał palce, powiększając
teren kościelny. Wreszcie natrafiam na porządną ścieżkę. Skręcam w prawo, gdzie wygodna dróżka
pnie się sosnowym lasem na najbliższe wzgórze. Pomiędzy koronami drzew zagląda z drugiej strony
płaskowyżu masyw Vran, a za chwilę prześwitują też bliskie skały Plocna.

Szlak osiąga grzbiet i przez chwilę idę prawie po równym, by wkrótce zacząć się obniżać. Wyczu-
wam, że kieruję się na Boricevac – polanę, na którą wczoraj dojechałem samochodem, wyszukując
szlaku w góry. Jakoż i po chwili dostrzegam już zasłaną porannymi mgiełkami, znajomą dolinkę.
Przecinam ją na skraju lasu, po czym zaczynam strome podejście w kierunku prześwitujących, wa-
piennych ścian, opadających stromo na północ. Szybko więc zyskuję wysokość. Za mną ponownie
widoczny Vran, a tuż nade mną opromienione porannym blaskiem skały, które wczoraj podziwiałem
z szosy. Cuzica kuk.

Wydostaję się na próg płytkiej dolinki krasowej i teraz również i ja dostaję dawkę porannego
słońca. Wprawdzie nie w takiej ilości, jak poprzedniego dnia na Troglavie, ale również i tutaj jesień
daje swoje kolorowe przedstawienie. Wchodzę na kolejny prożek i teraz zaczyna się cały ciąg niewiel-
kich dolinek, z których każda leży nieco wyżej od poprzedniej. Jednocześnie ścieżka kluczy w niemal
wszystkich kierunkach świata. Gdy znajduję się wyżej, w słońcu, czuję już przyjemne ciepło, rozle-
wające się po całym ciele, kiedy zaś zanurzam się w dolinkę, ogarnia mnie ponownie chłód, a pod
stopami srebrzą się pokryte szronem trawki.

W pewnym momencie dostrzegam przed sobą znacznie dłuższą od poprzednich dolinkę. Obni-
żam się łagodnie i gdy jestem mniej więcej w połowie, zerkam w prawo, gdzie ponad pionowymi
ścianami Plocna wyraźnie już widać zabudowania wojskowe na samym szczycie. A więc dotarłem do
miejsca, które według mapy zwie się Stanine, a od najwyższego szczytu Cvrsnicy dzieli mnie jeszcze
około 450 metrów wysokości.

Po chwili ścieżka się już podnosi, teren stromieje i wdrapuję się po przeplatanych trawkami ka-
mieniach na widoczną z dołu przełączkę, stanowiącą krawędź kolejnego leja. Teraz następuje ciąg
małych polanek wypełniających dna płytkich niecek. Spotykam tabliczkę z opisem: Plocno – 1,45.
Wskazuje na wprost, ale zwykle umieszcza się takie informacje na rozstajach, czy w innych charakte-
rystycznych punktach trasy. Penetruję więc wzrokiem okolicę – jakaś boczna ścieżka? A może moja
trasa diametralnie zmieni kierunek? Niczego takiego jednak nie dostrzegam i dalej wędruję w kierun-
ku wschodnim. Gdzieś tu jednak będę musiał ten kierunek zmienić. Jakoż i po chwili ścieżka zaczyna
stopniowo skręcać w prawo, łagodnym dużym łukiem, niejako mimochodem, przy okazji okrążania
kolejnych dolinek krasowych.

Wreszcie dostrzegam blade, czerwone kółko nieco powyżej mnie. A więc wariant górny tu obo-
wiązuje. Zwiększam gradient podejścia i wkrótce odnajduję nikły ślad ścieżki. Po chwili trakt staje się
znów wyraźniejszy, a po osiągnięciu grzbietu pagórka w oczach wyrasta mur Plocna. Lewa część
bardziej skalista, środkowa – piarżysto-trawiasta z koroną zabudowań na szczycie – i ponownie skały,
uciekające gdzieś w prawo.

Wędruję teraz w miarę płaskim grzbietem. W lewo roztacza się widok na niekończące się morze,
częściowo porosłych trawą i kosodrzewiną, piarżystych lejów. Na osypującym się w moją stronę
kamienistym zboczu dostrzegam wyraźne zakosy – domyślam się, że to moja trasa. Wkrótce docho-
dzę pod stromy stok, opadający z Plocna, gdzie moja ścieżka znów staje się trudniejsza do odnalezie-
nia. Przechodzę nad kilkoma, głębszymi lejami o bardzo stromych ściankach – zalegają tu płaty brud-
nego śniegu, a dno leja czasami ginie w ciemnej czeluści. Nie ryzykuję podejścia zbyt blisko – rucho-
my piarg mógłby się stać śmiertelną pułapką.

Docieram do widzianych z daleka zakosów – to jakaś ścieżka, prowadząca z dołu. Skąd? Nie

CVRSNICA CZ 1.
Planując w domu trasy do przejścia w Bośni i Hercegowinie, znalazłem w necie piękne zdjęcie

z podanym namiarem na autora. Napisałem. Autorem okazał się bardzo pomocny Dino, który
udzielił kilku cennych wskazówek i odpowiedział na szereg nurtujących mnie pytań. A najistotniej-
szym problemem były, oczywiście, miny. Niektóre pasma wolne w całości, w innych nieco gorzej
sprawa wygląda.

- Ale jak się będziesz znakowanych szlaków trzymał, to będziesz bezpieczny.
- Aha. To cieszy. Mam tylko nadzieję, że to znakowanie będzie wystarczające.
Pojechałem. Pierwszą wycieczkę odbyłem na Troglav – najwyższy wierzchołek pasma Dinary.

Następnie przejechałem w góry Cvrsnica [czwrsznica]. W przeddzień opisywanej trasy rozmawia-
łem m.in. z franciszkaninem, kierującym budową crkvy Sveti Iljie. Powiedział, że planowana trasa
zajmie szesnaście godzin – samego marszu. Sam sobie mam doliczyć potrzebny czas na odpoczyn-
ki. Nie zraziłem się. Zanocowałem pod kościołem św. Eliasza.

DZIEÑ Z ¯YCIA W£ÓCZYKIJA
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mam pojęcia. Teraz szybko zdobywam wysokość. Ścieżka jest idealnie wydeptana i pozwala na po-
święcenie uwagi otaczającemu krajobrazowi. W kierunku północno-zachodnim, ponad dolinką,
którą tu dotarłem, ściele się Dugo Polje z pasmem Vran, na północnym wschodzie widoczny Vilinac
i Drinaca (Trinaca) – całość ograniczona przez bliskie ściany Plocna. Głęboko w dole, pod moimi
stopami, uciekające leje krasowe, a po lewej stopniowo znad pionowych skał wyłaniają się poszarpa-
ne granie sąsiedniego pasma; to już Prenj.

Pot zalewa mi oczy, kiedy wreszcie strome podejście się kończy i staję na prawie zupełnej plaska-
ciźnie. O ile na północ nie tylko wierzchołek, ale cała grań najwyższej góry pasma Cvrsnica spada
prawie pionowymi skałami, to po południowej stronie dałoby się od biedy zbudować boiska piłkar-
skie. Chociaż zjawiska krasowe sugerowałyby raczej pole golfowe dla gigantów. Trzy minuty później
staję na szczycie tuż obok wojskowych zabudowań. Pstrykam samowyzwalaczem fotkę i rozglądam
się dokoła, zastanawiając się nad dalszą trasą. I wtedy przychodzi mi do głowy niezbyt rozsądny
pomysł…

Planując tę trasę, miałem na myśli tylko Plocno i Vilinac. Pierwszy szczyt właśnie zdobyłem.
Drugi dobrze stąd widać. Owszem, dzielący mnie dystans nie jest mały. Ale skoro na starcie oprócz
Plocna wymieniona była również Ploca?.. Widzę ją stąd – całkiem ładna góra. To może… Przecież
nie przyjadę tu w najbliższej przyszłości, by wejść akurat na nią. O ile może to wydłużyć całkowity
czas? Trudno powiedzieć, ale skoro była strzałka, to będzie ścieżka i szlak. Półtorej godziny więcej?
Może dwie. Trochę niebezpiecznie zbliżam się do granic moich możliwości. To przemawia przeciw-
ko temu wariantowi.

Ale – z drugiej strony – jaką mam alternatywę? Powrót tą samą ścieżką w dolinę, w okolicę
ostatniej tabliczki, tam gdzie szlak zataczał szeroki łuk. Tam nawet nie było widać żadnej innej drogi,
która by mnie do Vilinaca przybliżała. Kto wie, czy dołem w ogóle biegnie jakaś ścieżka. I to przema-
wia za wariantem pójścia na Plocę. OK, decyzja podjęta. Moja wewnętrzna nawigacja oznajmia mi:

– Przeliczam.
A po chwili ten sam głos:
– Idź grzbietem na zachód. Tylko się pospiesz! Jeśli nie chcesz się tłuc po nocy…
Wracam na przełączkę. Nie widać tu żadnych znaków, ale jakieś takie mizernie wydeptane ścież-

ki się plączą. Wybieram jedną z nich i po chwili dochodzę do ciekawych lejów częściowo wypełnio-
nych zleżałym śniegiem. Korci mnie jednak widok na urwistą, północną ścianę, walę więc skosem w
jej kierunku. Skalny mur nie zawodzi oczekiwań – w tyle strzelisty kieł, który zdążył już wyrosnąć
pomiędzy szczytem a mną, zaś w przedzie pionowa ściana tnie świat na pół, zostawiając po prawej
sielankowo łagodny, północny grzbiet, a po lewej pasmo Vilinaca ponad niezliczonymi drobnymi
nieckami, rozdzielonymi falami kosodrzewinowych pagórków.

Niestety, poznikały wszelkie ślady ścieżek, a szlaku nadal nie widać. Ale teren jest łatwy – trawki
przetykane niewielkimi kamieniami; idzie się stosunkowo szybko. Za kilkoma garbami kusi grzbiet
Plocy – rozglądając się uważnie za czerwonymi kółeczkami, podążam w jego kierunku. Po prawej
ręce otwierają się coraz głębsze leje krasowe, bardziej przypominające już zapadliska i muszę je raz
po raz okrążać.  Zwalniam nieco tempo, co przy wydłużeniu trasy o kolejne łuki nad krawędziami
zapadlisk, stawia potężny znak zapytania nad dalszą trasą.

Ploca rośnie w oczach. Docieram na przełęcz, skąd bardzo poszarpany grzbiet pnie się w stronę
szczytu. Nadal ani jednego czerwonego kółeczka. Zrzucam plecak z ramion i sięgam po mapki. Tego
fragmentu nie mam wprawdzie na wydrukowanych sztabówkach – nie zakładałem przejścia takim
wariantem – ale mam też ze sobą schematyczny przebieg tras w Cvrsnicy. Bardzo schematyczny i
bardzo niedokładny. Próbuję jakoś dostosować tę niby-mapkę do terenu. Po krótkiej chwili doznaję
olśnienia. Zaczynam rozumieć tabliczkę, którą widziałem rano, tabliczkę z napisem: „Plocno, Ploca”,
która mnie skłoniła do pójścia tym wariantu. Mimo bliskości obydwu szczytów, nie należało zakła-
dać, że trasa łączy je bezpośrednio. Raczej chodziło o to, że na każdą górę można z osobna wejść z
pofałdowanej doliny po północnej stronie. Na Plocno tak właśnie wszedłem. A potem zapędziłem się
tu, gdzie teraz jestem. W kozi róg…

Konsternacja. Co robić?.. Właściwie, najrozsądniej byłoby wrócić na Plocno. Najrozsądniej? A
co potem? Przecież i tak żadnej ścieżki, żadnego szlaku na figurujących na mapie rozstajach nie
widziałem. Znowu wlepiam wzrok w moje karteluszki. Jeżeli rzeczywiście istnieje jakiś turystyczny
trakt na Plocę, to zgodnie z tym schematem musi tu gdzieś w pobliżu przebiegać. Wprawdzie na tym
schemacie nie ma ani poziomic, ani nawet grzbietów, ale gruba krecha ścieżki prowadzi na wierzcho-
łek jakby od mojej strony. Zatem najlepiej będzie schodzić w dolinę na północ od szczytu, uważnie się
rozglądając za czerwonymi kółeczkami lub chociażby za jakąś ścieżką. A więc – w drogę.

Już po chwili teren staje się dosyć trudny. Pojawia się kosówka, która wcale nie ułatwia wędrów-
ki. Nie dość, że stanowi gęstą zaporę, prawie nie do przebycia, to jeszcze skutecznie ukrywa teren pod
sobą. Obchodzę jej zagony i natykam się na skalne progi o wysokości od kilku do kilkunastu metrów.
Lawiruję pomiędzy nimi, wyszukując słabszych punktów. Udaje mi się trafić na pochyłą rampę, którą
zagłębiam się pomiędzy pionowe ścianki. Nagle – stop! Rampa jest dziurawa. Spod stóp obrywa się
stromy, kilkunastometrowy uskok. Zapadlisko krasowe. Obchodzę je ostrożnie i trafiam zaraz na
następne. Wąska studnia o ostrej krawędzi i pionowych ścianach. Próbuję zajrzeć w głąb – dna nie
widać. Gdybym tam wpadł, pewnie by mnie już nie odnaleziono.

Dziurawa rampa kończy się urwiskiem. W dole, trochę po prawej, widzę zachęcającą, skośną,
trawiastą płasienkę. Tylko, jak się do niej dostać? Przesuwam się wzdłuż obrywu, studiując uważnie
rzeźbę skały. Nie, tutaj się nie da. Przechodzę kilka metrów dalej. Też zbyt ryzykownie. W końcu
staję nad dosyć interesująco urzeźbionym fragmentem o wysokości kilku metrów. Może tędy? Usu-
wam drobny żwirek z zagłębienia, które wykorzystam za chwilę jako chwyt i ostrożnie wysuwam
nogi poza krawędź. Dotykam stopą jakiegoś stopieńka, po chwili druga też znajduje oparcie i wkrótce
głowa znajduje się na wysokości krawędzi. Czuję, że palce mi się ześlizgują z obłego chwytu, więc
błyskawicznie rzucam spojrzenie w dół. Jest tam coś na stopy, tylko czego by tu się złapać? Widzę

małą szczelinę – pakuję do niej dłoń i zwijam w
pięść. Szorstka skała zdrapuje odrobinę skóry,
ale trzyma. Szybko więc stopy na niższe stopień-
ki, teraz wygodniejszy chwyt i po chwili jestem
już w dolnej, łatwiejszej części mojej przeszko-
dy. Jeszcze dwa metry i staję na upatrzonej pła-
sience. Następuje teraz cały ciąg ośmio- do dzie-
sięciometrowych uskoków, gęsto poprzecina-
nych wąskimi półeczkami, ułatwiającymi scho-
dzenie. W którymś momencie zwalniam właśnie
lewą stopę, obciążając prawą na takiej półeczce,
gdy nagle półeczka z łoskotem wali się w dół.
Noga zawisa w powstałej próżni, czuję szarpnię-
cie obu dłoni, ale na szczęście chwyty wytrzy-
mują. Przez ułamek sekundy dyndam na sa-
mych rękach, oblewa mnie fala gorąca, ale już
lewa stopa trafia na skalny występ. Z obawą
opieram się na nim, ale ten wytrzymuje mój ro-
snący ciężar. Oddycham z ulgą i szybko znajdu-
ję nowe oparcie dla drugiej stopy. Uff… Spoglą-
dam w dół, gdzie rozbił się mój niedoszły sto-
pień. Jakieś osiem metrów niżej…

Wyrównuję oddech, który – nie wiedzieć
dlaczego – gwałtownie przyspieszył i powoli
schodzę do podstawy ścianki. Kolejne uskoki
pokonuję już bez niespodzianek i wkrótce osią-
gam górne piętro zasłanej piargiem dolinki. Plo-
ca wystaje po prawej ręce; zgodnie ze schema-
tyczną mapką musiałbym już chyba trafić na
szlak. Niestety – nadal ani widu, ani słychu. Tra-
cę nadzieję, że on w ogóle istnieje. Ale teraz już
odwrót byłby bez sensu.

Niestety, o ile do tej pory głębokie dziury o
pionowych ścianach były jeszcze dosyć rzadkie,
to teraz wkraczam w rejon ich prawdziwej kon-
centracji. Zaczyna się prawdziwe kluczenie po-
między zapadliskami. Wąskie rowy jeszcze daje
się przekroczyć czy przeskoczyć, ale raz po raz
natrafiam na wyrwę nie do przebycia. Staram się
utrzymywać kierunek przy obchodzeniu takiej
przeszkody, ale bywam też zmuszony do cho-
dzenia w poprzek w stosunku do zaplanowane-
go azymutu. Dwukrotnie zdarza się, że idąc nad
krawędzią zbliżam się do następnej dziury i w
efekcie po spacerze wąziutką granią dochodzę
do jej końca. Pod stopami wolna przestrzeń i nie
ma wyjścia, jak tylko zawrócić ze ślepej uliczki.
A czas płynie nieubłaganie…

Wreszcie stopień zagęszczenia zapadlisk się
zmniejsza i po przejściu małej przełączki staję
nad szeroką, zieloną doliną, rozciągającą się po-
między mną a pasmem Vilinaca. Dolina jest zbyt
głęboka i zbyt zielona, by mnie zachęcić – to jest
ciemna zieleń kosówki – wyszukuję więc wzro-
kiem najdogodniejszą trasę. Najlepiej będzie
pójść pomiędzy pasem skał powyżej, a stromym
stokiem poniżej – jasna zieleń traw na tym od-
cinku wydaje się być optymalnym wariantem.
Optymalnym? Co właściwie może być optymal-
nego w poruszaniu się zupełnym bezdrożem w
terenie, gdzie toczyły się walki i do dziś mogą
czyhać niespodzianki?.. Może poniewczasie, ale
jakoś uświadamiam sobie niebezpieczeństwo
min. Gdybym szedł szlakiem, to mógłbym
oczekiwać, że w przypadkach wątpliwych poja-
wiłyby się stosowne tablice ostrzegające. Ale tu-
taj – na zupełnym pustkowiu – kto i w jakim
celu miałby tu stawiać ostrzeżenia?.. Po plecach,
tak gdzieś w okolicy kręgosłupa zaczynają spa-
cerować ciarki.

Dopada mnie nagłe zwątpienie. Co ja wy-
prawiam?! Podnoszę stopę i zastanawiam się,
czy mogę ją opuścić krok dalej. Ale nie mam



wyjścia. Stawiam nogę i przenoszę ciężar ciała. Nic. Kolejny krok w przód? Czy rozsądniej będzie
jednak zrezygnować z dalszej trasy i wrócić? Ale jaką mam gwarancję, że już nie przeszedłem przez
pole minowe? W jedną stronę się udało, ale przy powrocie będę przecież stawiał stopy w innych
miejscach. Czyli powrót jest bez sensu. Pozostaje przeć do przodu. Szkoda, że nie mam skrzydeł. Że
nie potrafię latać… Latać? Przypomina mi się przypowieść o lisku luzaku. Kursuje w kilku wersjach;
przytoczę jedną z nich.

Do siedzącego na skale orła przylatuje kruk.
– Cześć orzeł, co robisz?
– Luzaczę!
– Co to znaczy: luzaczysz?
– Aaa,  skaczę z tej skały, spadam jak
siekiera w dół i dopiero pięć metrów nad
ziemią rozkładam skrzydła.
– Super! Mogę z tobą poluzaczyć?
– Jasne!
Przychodzi lisek i widzi orła i kruka szy-
kujących się do skoku.
– Co robicie?
– Luzaczymy.
– W jaki sposób?
– Skaczemy ze skały i lecimy długo bez
rozwijania skrzydeł.
– Faaajnie! Mogę z wami?
– W grupie raźniej!
A więc skaczą we trójkę i lecą w dół. Tuż nad ziemią orzeł
woła:
– Rozkładamy skrzydła!
Na to lisek:
– Ale ja nie mam skrzydeł!
Orzeł i kruk spoglądają na niego ze zdumieniem, przera-
dzającym się w podziw.
– Lisek! Ty to dopiero luzak jesteś!!!

No i teraz zaczynam się czuć, jak lisek luzak. Z tą nie
odstępującą mnie już teraz świadomością duchowej
łączności z chytrym rudzielcem ruszam naprzód. Ba! Ale
jak lepiej – prosto jak kamikadze czy slalomem między
minami? Żebyż je chociaż było widać! Chociaż – skoro
nie widać, to może ich nie ma! To tak, jak ze światem w
pewnej teorii – gdy zamkniemy oczy, wtedy świata po
prostu nie ma. Strusie coś o tym wiedzą. Nic to, takie roz-
ważania donikąd mnie nie zaprowadzą. Kieruję się w stro-
nę trawiastego przesmyku pomiędzy stromym zboczem
opadającym w dolinę, a schodzącym z góry pasem kosodrzewiny. Lekko podchodzę, gdyż stok za-
czyna się ostro urywać w lewo i w końcu trafiam na fragment, gdzie już muszę się łapać gałęzi,
asekurując się w ten sposób przed gwałtownym sturlaniem w dolinę. Po chwili trudniejszy odcinek
mam za sobą. Powraca natrętna myśl: Lisek, luzaku jeden!

Docieram na rodzaj przełączki. W dali widać nieco zamglone góry Prenj ponad głęboką doliną
Neretwy, a ja skręcam w lewo, obierając kierunek na sterczący wysoko nade mną szczyt Vilinaca. Po
przejściu trawiastego siodła, zastanawiam się przez chwilę, czy pójść podnoszącym się stopniowo,
wapiennym grzbietem, czy wybrać wariant na lewo od niego, gdzie widać coś w rodzaju rampy poni-
żej grzbietu. Decyduję się na grzbiet – zawsze to więcej z niego widać. Poza tym, rampa jakby zapra-
sza do pójścia nią. A ja właśnie dopracowuję się pewnej koncepcji. Zgodnie z nią powinienem raczej
chodzić zupełnym bezdrożem. Dlatego pcham się na grzbiet, co jednak okazuje się dosyć męczące.
Rzeźba terenu przypomina tu potężne, zastygłe fale oceanu, które przychodzi mi teraz pokonywać w
poprzek. Co się na którąś wespnę, to już mam pod stopami ugięcie, kilka metrów w dół, po czym
kilkanaście w górę, na grzbiet kolejnej. I tak – fala za falą. Płyń, lisku, płyń…

Zielone rejony zostają za mną, a ja forsuję kolejne wapienne bałwany, szlifując teorię kładzenia
min. Staram się wczuć w skórę tych, którym przyszło wykonać taką robotę. Powinni je kłaść tam,
gdzie się spodziewają, że ktoś będzie przechodził. Przecież bez sensu byłoby je układać na zupełnym
bezdrożu, gdzie zapewne nikomu by nie strzeliło do głowy, by się tamtędy pchać. Czyli może nie
jestem aż taki lisek luzak, bo przecież wałęsam się właśnie z dala od wszelkich mniej czy bardziej
uczęszczanych traktów. To znaczy, że jestem zupełnie bezpieczny! A przynajmniej tak się pocie-
szam…

Gdzieś tam ciągle mi podzwania w myśli: ty to dopiero luzak jesteś! – jednak staram się skupić na
świeżo dopracowanej teorii kładzenia min i prę wciąż w pocie czoła do przodu. Za kolejną zastygłą
falą natrafiam na ścieżkę. No, wreszcie coś wygodniejszego! Wchodzę na nią i nagle staję jak wryty.
A co z niosącą nadzieję, opracowaną właśnie teorią?..

Zgodnie z nią, bezpieczniej jest poza ścieżką, a więc schodzę z niej i staram się iść w pobliżu. Jak
blisko?.. Hmm… Do pięciu metrów to ja bym minę położył. Ale o wiele gorzej idzie się nierównym
bezdrożem po ostrych, wystających kamolach, niż nieco mizerną, ale jednak ścieżką. Nie wytrzymuję
i obalam z takim trudem opracowaną teorię. Przecież kładący minę mógł przewidzieć, że ktoś będzie
– na wszelki wypadek – trzymał się z dala od wydeptanego traktu. Poza tym – powiedzmy to sobie
szczerze i otwarcie – budując tę teorię, próbowałem tylko dodać sobie animuszu. Naukowych pod-

staw to ona nie ma ani za grosz. Wracam na
ścieżkę.

Po kilkudziesięciu metrach problem przesta-
je w ogóle istnieć, jako że zanikł zupełnie wy-
deptany trakt i znów mogę się poruszać, jak mi
wygodniej. A wygląda na to, że najwygodniej
będzie teraz lekko zieloną, podnoszącą się do-
linką. Docieram nią na łagodne siodło przełącz-
ki, z niej trochę w dół i co widzę?! Szlak! Praw-
dziwy, turystyczny szlak! Najpierw kopczyk, a
nieco dalej mocno wytarte, czerwone kółeczko.
Hurra! Nie mam pewności, skąd i dokąd prowa-
dzi ten szlak, ale przypuszczam, że w prawo da-
łoby się dojść na Wielkiego Kuka, a w lewo – to
pewnie mój kierunek: Vilinac. Po chwili mijam
głaz z dwiema strzałkami i trudnymi do odszy-
frowania literami przy każdej z nich. Nie widzę
dalszych znaków, brak również ewidentnego
śladu, ruszam więc w górę, starając się utrzymy-
wać kierunek strzałki. W efekcie trafiam w gęste
zarośla. Muszę je obejść i powyżej znów odnaj-
duję czerwone kółko. Wkrótce widzę strzałkę w
lewo, chociaż mój nos mówi mi, że raczej
wprost w górę należałoby pójść. Zwłaszcza, że
widzę w dali, nieco po prawej, jakieś zabudowa-
nia. Na schematycznej mapce mam bardzo sche-
matycznie zaznaczony symbol schroniska z
nazwą „Tise”, ale podana wysokość wyklucza tę
opcję. Jestem znacznie wyżej, a widoczne dwa
budynki są jeszcze nade mną. Ponadto, na szta-
bówkach Tise opisane jest w innym miejscu, ale
w pobliżu grzbietu widnieją małe literki „Pl.d.”.
Planinarski dom. Zakładam, że szlak powinien
się kierować w efekcie w tamtą stronę.

Nie mam jednak możliwość sprawdzenia,
gdyż już nie udaje mi się go więcej odnaleźć.
Próbuję teraz kolejnych wariantów na coraz bar-
dziej stromo podchodzących polanach między
bujnie rozrośniętą kosodrzewiną. Odrzucam
również pomysł pójścia w stronę schroniska,
gdyż straciłem już sporo czasu i wolę raczej
skracać trasę, niż ją wydłużać. A najkrócej bę-
dzie pójść wprost w górę na prześwitujący coraz
wyraźniej grzbiet Vilinaca. Robi się tak stromo,
iż nie gardzę pomocą kijków trekingowych. Nie-
stety, już po chwili rozpada mi się jeden kijek.
Szybka akcja naprawcza – kijek funkcjonuje.
Kilkadziesiąt metrów wyżej kijek rozpada się
ponownie. Znów kombinuję, jak mu pomóc, by
on mógł pomóc mnie i znów po krótkim czasie z
jednego kijka robią się dwa krótsze. Jeszcze raz
próba naprawy i w efekcie osiągam jakoś
grzbiet. Otwiera się widok na zasłoniętą do tej
pory północną partię Cvrsnicy.

Chwila podziwiania widoków, po czym za-
siadam do posiłku. Muszę już bardzo oszczę-
dzać wodę – piję raptem kilka łyków. Mam za
sobą dwie trzecie trasy. Składam rzeczy i ruszam
grzbietem w górę. Śladu ścieżki tu nie widać, ale
grzbiet jest łysy i nie ma żadnych wątpliwości co
do przebiegu trasy. Nawet w paru miejscach do-
strzegam mocno zatarte czerwone plamki, two-
rzące – przy odrobinie wyobraźni – zamknięte
kręgi. Szlak.

Docieram na mały wyprztyk w grani, dalej
lekkie obniżenie i podejście na szczyt – Veliki
Vilinac zdobyty! W metalowej puszce świeży
kajet, w nim kilkadziesiąt wpisów. Dokładam i
swój. Sprawdzam czas – jest 16:30. Zostały mi
dwie godziny do zachodu słońca…

c.d.n.
Wojtek Spała
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WALNE ZEBRANIE 2011
Wydawało się, że będzie standardowo –

sprawozdania – wybory – pączki. Jednak coś wi-
siało w powietrzu już od co najmniej kilku tygo-
dni i okazało się, że będzie to miało swoje konse-
kwencje na Walnym.

Zebranie odbyło się w tym roku na wydz.
Automatyki i Informatyki, a poprowadziła je Pa-
skuda. Po formalnościach takich jak zatwierdze-
nie porządku obrad i wyborze komisji roboczych
prezes Grzesiek Pasieka odczytał sprawozdanie
Rady Koła, Grażka Tkocz sprawozdanie Komi-
sji Rewizyjnej, a Jasiek Pizoń sprawozdanie
Rady Chatki. W sprawozdaniach RK i KR zasy-
gnalizowane zostały problemy dotyczące chatki
oraz kursu oraz relacji między Kołem, a Klubem
Chatkowym. O szczegółach Redakcja nie napi-
sze – choćby dlatego, że MM jest dostępny pu-
blicznie, a sprawy, które zostały poruszone w
sprawozdaniach powinny być rozpatrywane wy-
łącznie w naszym, harnasiowym gronie.

W każdym razie powróciła drażliwa sprawa
chatki i sensu dalszego sprawowania nad nią
opieki, lub objęcia patronatem. Ponieważ w
praktyce już od 2 lat Koło nie ma żadnej kontroli
nad chatką i nie ma możliwości decydowania o
jej sprawach powstał wniosek o formalne zerwa-
nie naszych więzów z chatką łącznie z usunię-
ciem wszelkich kołowych symboli z chatki i
chatkowych z miejsc związanych z Kołem – np.
ze strony internetowej. Do wysunięcia tak dale-
ko idących wniosków przyczynił się trwający od
wielu miesięcy stan faktyczny, a języczkiem u
wagi była ostatnia decyzja Rady Chatki o zmia-
nie cennika i wprowadzeniu opłat nie tylko dla
członków naszego Koła, ale również innych stu-
denckich kół przewodnickich. Przypomnijmy,
że koła te zwyczajowo nie pobierają opłat w
swoich obiektach od członków bratnich kół. O
decyzji tej Rada Koła dowiedziała się po fakcie i
spowodowało to burzliwą dyskusję na kołowym
forum internetowym.

W głosowaniu wniosek przeszedł znaczną
większością głosów choć spora część uprawnio-
nych wstrzymała się od głosowania. Można
więc uznać, że chatka w Lachowicach lub jak
niektórzy wolą na Adamach stała się zamknię-
tym rozdziałem w historii Koła. Dla wielu z nas,

którzy znają to miejsce od ponad 30 lat i uznawali je za swoje jest to fakt na pewno przykry. Jednak w
obecnej sytuacji był to chyba krok słuszny. Może w ten sposób uda się Kołu skupić na działalności
czysto przewodnickiej, organizacyjnej i szkoleniowej oraz uporządkować sprawy zaangażowania
członków Koła w działalność kołową oraz chatkową.

W tym roku nie było większych problemów z wyborem prezesa oraz Rady. Drobne problemy z
wypisywaniem nazwisk kandydatów na tablicy miała jedynie Paskuda, która musiała w tym celu
używać stołeczka oraz prezes, który dopisał własne nazwisko przy imieniu kandydującej do Rady
Justyny.

Pewne emocje wzbudziły zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Na liście najpierw zna-
lazła się Cieszynka, potem Nowy, a gdy zgłoszono do kompletu Nowszego, Nowy zrezygnował z
kandydowania.

W rezultacie nowym Prezesem został Bartek "kruczek" Cisowski – przypomnijmy "kruczek"
koniecznie przez małe "k".
Do Rady Koła weszły następujące osoby:

• Justyna Kołodziej
• Krzysztof Krawiec
• Michał Huchla
• Dominik Grzesiczek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
• Małgorzata Skorupska
• Anna Pasek
• Maciek Antonik

Nastąpiło expose nowego prezesa, w którym zapowiedział on dokończenie prac nad powołaniem
stowarzyszenia, skupienie się na przygotowaniu i realizacji nowego, rozszerzonego kursu oraz konty-
nuowanie działalności propagującej turystykę górską w środowisku studenckim.

Zebranie zakończyło się tradycyjnym spożyciem pączków i luźnymi dyskusjami w podgrupach.
Redakcja

Nowa Rada: od lewej Krzysztof Krawiec, Bartłomiej Cisowski, Justyna Kołodziej, Michał
Huchla, Dominik Grzesiczek.

CVRSNICA CZ. 2
DZIEÑ Z ¯YCIA W£ÓCZYKIJA

Już wiem, że nie zdążę przed zmrokiem, ale im więcej przejdę przy świetle dziennym, tym mniej
będę później błądził. Szybko schodzę grzbietem – najpierw kamienistym, potem z dołu zaczyna ota-
czać mnie kosodrzewina. Od czasu do czasu mijam wymalowany na kamieniu szlak, pojawiają się też
kopczyki. Kosówka z wolna zacieśnia się wokół mnie i tu kolejny patent – przywiązane do gałęzi,
żółte paski foliowe. To wszystko sprawia, że nie tracę czasu na wyszukiwanie właściwej trasy. Osią-
gam siodło pomiędzy Vilinacami i po chwili docieram na wierzchołek Małego Vilinaca. Tuż przed
szczytem kopczyki oferowały dwa warianty – ja wybrałem ten bardziej widokowy. Schodzę na wąską
przełączkę przed kolejną niewysoką kulminacją, ale tu już szlaku w żadnej postaci nie ma. Rozglą-
dam się dookoła, ale bezskutecznie. Przychodzi mi do głowy myśl, że główna trasa omijała wierzcho-
łek, ścinam więc w lewo i to okazuje się dobrym pomysłem – natrafiam na szlak.

Kilkaset metrów dalej znów nie wiadomo, gdzie szlak; nie wiadomo gdzie ścieżka. Staję nad
lejem krasowym – od mojej strony kamienistym, po drugiej stronie bardziej zielonym. Baczne spoj-
rzenie wykrywa nikły ślad ścieżki w tej zieleni. Może to moja? Schodzę do kociołka i rzeczywiście
trafiam ponownie na szlak, którym wydostaję się z leja na jego drugi kraniec. Teraz jest już wyraźnie
bardziej kosówkowo niż kamieniście, a szlak nawet w miarę dobrze wyznaczony. Szlak. O ścieżce
powiedzieć tego nie można. Kilkakrotnie trasa przemyka w gęstej kosodrzewinie, gdzie grube gałęzie
splecione są już na wysokości jednego metra, zostawiając przejście poniżej. Muszę więc się nisko
pochylać, kucać i poruszać naprzód kaczuszką. Taki szlak bardziej dla kozic albo owiec. Spowalnia to
marsz, a czas płynie nieubłaganie…

Wiem z opisu trasy, że czekają mnie jakieś drabiny w zejściu i zależy mi na tym, żeby je przebyć
c.d. str 2
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TO BY£O
4 w piątek 7.10.2011 o godz. 19:45 przyszedł
na świat Krzyś Węgierek. Dane malucha: Apgar
10, 3280 g, 55 cm.
4 18.10 Grzesiek Pasieka opowiedział o swo-
jej wakacyjnej podróży stopem po Bałkanach –
Czarnogórze, Chorwacji i Bośni.
4 22-23.10 odbył się Rajd Studenci Górom
pod hasłem „Nie jestem przesądny” z metą w
bacówce SKPB na Hali Górowej.
4 25.10 Basia Zygmańska przedstawiła zdję-
cia i opowiedziała o swoim obozie prowadzo-
nym na Krymie.
4 Córka Doroty Łukaszewicz i Przemka Pado-
ła urodziła się w czwartek 27.10 o 22:24. Mar-
tynka, mama i tata czują się dobrze. Ponadto ro-
dzice są przeszczęśliwi.
4 04-06.11 odbył się II termin egzaminu prak-
tycznego, do którego podeszli: Aurelia, Marzena
i Jacek. Pytali Kasia, Basia, Huchel i Staszek.
Wynik 1:2. Zdał Jacek Łoszyk.  Oto krótka rela-
cja Staszka: „W piątek wieczorem pojechaliśmy
do nowego PTSMu w Stryszawie, po drodze
spacerując po Wadowicach. W sobotę jedna gru-
pa podjechała do Grzechyni, a druga do Białki,
po czym spotkaliśmy się na Malikowskim Gro-
niu. Tu nastąpiła wymiana zdających i powrót
do samochodów. Potem jedna grupa podjechała
do Zawoi Podryzowanego, a druga do Marko-
wej. Ponowne spotkanie i wymiana nastąpiły na
Starym Groniu. Na nocleg pojechaliśmy do
skansenu na Markowych Rówienkach, który
zwiedziliśmy w niedzielę. Potem jeszcze krótki
spacer z Krzeszowa na Żurawnicę i zakończenie
egzaminu w knajpie w Jaszczurowej.”
4 08.11 Tusia opowiedziała nam o swoich wa-
kacjach na Bornholmie.
4 11-13.11 QRS v2.011 DEMO czyli wyjazd
dla potencjalnych kursantów nowego kursu.
Wyjazd prowadził prezes – Grzegorz Pasieka.
Zaczęło się od bacowania na Lachów Groniu,
potem była impreza 11.11.2011 o  11:11 na Ja-
łowcu 1111 m. A potem nocleg na Lasku.
4 11-13.11 w długi listopadowy weekend spo-
ra grupa Harnasi spotkała się o 11:11 na Jałow-
cu z kursem DEMO, a potem część z nas poje-
chała w Beskid Sądecki, gdzie przetestowała z
bardzo pozytywnym wynikiem prywatną chatkę
pod Eliaszówką i spotkała się z jeszcze inną
grupką Harnasi i przyległości.
4 18.11 Walne zebranie.
4 22.11 Żaba, Waldek i Jacek G. przedstawili
prelekcję o wakacyjnym wyjeździe do Norwegii.
4 Jasiek Pizoń i Natalia Paszek zdali egzamin
państwowy na przewodnika beskidzkiego.

TO BÊDZIE
] 10-11.12 Kołowe Mikołajki w „Chatce u
Rafała” na szczycie Potrójnej (nie mylić z chatką
pod Potrójną). Zainteresowani proszeni są o
zgłaszanie się do Rady oraz przywiezienie na
imprezę drobnego (ok. 10 zł) upominku.
] Nowy kurs, który zacznie się na wiosnę
2012 r. poprowadzą trzej panowie: Staszek
Wierzchowski, Jarek Rak i Grzesiek Pasieka.
] W skład Komitetu Organizacyjnego 45 lecia
weszły trzy panie: Grażka Tkocz, Asia Śliwa
oraz Gosia Skorupska.

jeszcze zanim zapadnie zmrok. Zbliżam się powoli do wyraźnej wyrwy w grzbiecie, opadającym w
moją stronę bliską pionu skałą – pewnie tam gdzieś czekają te drabiny. Wreszcie dochodzę pod samą
ścianę i widzę pieczarę. Zaglądam ciekawie, ale ani śladu drabin nie widać. Cóż, widocznie w mię-
dzyczasie coś się zmieniło.

Teraz zejście jest bardziej strome, urozmaicone krótkimi podejściami na krawędzie kolejnych
lejów krasowych. Słoneczna kula opada już na ciemne grzbiety gór, a za mną pojawia się srebrny
dysk księżyca. Coraz trudniej wypatrzyć w zapadającym zmroku oznakowanie, ale jednak wciąż uda-
je mi się utrzymywać właściwy kierunek. Za wyraźnym przełamaniem doliny otwiera się jej daleki
wylot. Tam już jest cywilizacja…

Jeszcze nikły ślad ścieżki, obramowanej skalnymi ścianami płytkiego wąwozu, po czym teren się
rozszerza i zbliżam się do lasu. Tu jeszcze trzykrotnie udaje mi się natrafić na czerwone kółeczko, ale
jest to raczej czysty przypadek, gdyż ścieżki nie ma ani na lekarstwo. Na szczęście las jest rzadki i daje
się maszerować. Niestety, wkrótce roślinność gęstnieje i zaczyna się chaszczowanie. Najpierw nie-
wielkie – ot, muszę odginać gałęzie, potem przeciskać się czasem między pniami młodych buków.
Słońce już zaszło, ale jeszcze cokolwiek widać. Kluczę coraz bardziej i z coraz większą trudnością.
Stopniowo zapadają ciemności oraz zmienia się charakter lasu. Buki ustępują miejsca jakimś sosno-
watym. Ale cóż to za dziwaczne sosny?! Żadna nie rośnie prosto, tylko przypominają potężne, sięga-
jące kilku metrów kiście kopru – wyrastają z ziemi prawie poziomo, po kilka z jednego miejsca,
zaginając się ku górze. Do tego rosną bardzo gęsto, przeplatając się między sobą. Ani to obejść, ani się
przez to przedrzeć. Stanowią naturalną, nieregularną kratę. Wchodzę na te ni to pnie, ni gałęzie,
przeciskam się pomiędzy grubymi ramionami sąsiednich kiści, szarpię plecakiem, który się klinuje
między nimi. Czasem noga się ześlizguje i zawisam na drewnianej kracie. Posuwam się po wykrzy-
wionych pniach, zdając sobie sprawę, że chwilami znajduję się parę metrów nad ziemią. Wiewiórka
czy co?! Chociaż, raczej małpa. Tylko – bardzo niezdarna małpa.

Nie wytrzymuję i zaczynam obdarzać ten las epitetami, szermując językiem godnym najgorszej
speluny. Oczywiście, na sosnowatych koprach nie wywiera to najmniejszego wrażenia. Czasami za-
pycham się w miejsca tak gęsto zarośnięte, że muszę się wycofywać i próbować innego wariantu.
Generalnie moja prędkość spada do kilku metrów na minutę. Ogarnia mnie wściekłość – w życiu
jeszcze nie spotkałem takiego lasu. Wkładam niemały wysiłek w kolejne próby, pot zaczyna spływać
ze mnie ciurkiem. Zagęszczenie nie dość, że nie maleje, to zdaje się jeszcze wzrastać. Zaczynam się
czuć jak zagubione, bezradne dziecko. Walczę jeszcze przez chwilę, po czym opada mnie absolutna
rezygnacja. Czuję totalne zniechęcenie i opanowuje mnie nieodparte wrażenie, że przez ten las to ja
już jednak nie dam rady się przecisnąć. Opieram się o wygięty pień, osuwam powoli i klinuję pomię-
dzy gęstymi ramionami sosen. Uchodzi ze mnie cała para, głowa opada i dociera pełna świadomość
mojej bezsilności. Znalazłem się w pułapce. Nie dam rady. Na zmęczenie fizyczne oraz psychiczne
całego dnia nakłada się beznadzieja wobec potężnego, drewnianego okratowania. Nie mam woli ani
sił dłużej walczyć…

Nie wiem, ile czasu minęło. Czas, życie, świat – wszystko zdaje się być gdzieś daleko, zupełnie
nieobecne, nie mające ze mną nic wspólnego. Tak, jakbym się od tego wszystkiego uwolnił. Albo…
jakby świat uwolnił się ode mnie.

Powoli jednak zaczyna wszystko wracać. W miarę, jak nieco ustępuje zmęczenie, myśli znów
rozpoczynają swój spacer po strapionej głowie. Wciąż istnieje problem do rozwiązania – jak się stąd
wydostać? Z powrotem? Bez sensu. Zapadły zupełne ciemności – cóż z tego, że wydostanę się z tego
miejsca, do którego dotarcie kosztowało mnie tyle wysiłku. Nadal będę w punkcie zero, nadal będę z
dala od cywilizacji, z dala od mojego domu na kółkach. Powraca niepokój związany z możliwym
zaminowaniem terenu. Najchętniej bym zadzwonił po pomoc, poprosił jakieś służby o wydostanie
mnie z tej pułapki. Ale gdzie?? Jakie służby?.. Poza tym – to dopiero byłby śmiech na sali – chłopczyk
zgubił się w lesie… Nie oszukujmy się – muszę się stąd wydostać o własnych siłach. Żywy, czy
umarły…

Wstaję z pewnym trudem, wyjmuję z plecaka czołówkę i zapalam. Niby coś widać, ale co? Same
pnie i gałęzie. Nic to – jedyne rozsądne rozwiązanie, to konsekwentna próba przedarcia się przez to
piekło. Zakładam, iż nie straciłem poczucia kierunku i wciskam się w najszerszą szparę, zbliżoną do
zaplanowanego azymutu. Plecak od razu klinuje, ale szarpię nim i po chwili mam już metr drogi za
sobą. Teraz po drzewnej pochylni kolejny metr w dół. Czas mija, znów pot spływa mi na oczy, ale
kolejnych kilka metrów zostaje pokonanych. Następny krok i… niezbyt szczęśliwie postawiona stopa
wpada gdzieś w głąb, czuję ból w kostce i daremnie szarpię, próbując się wydobyć z tych naturalnych
wnyków. Ale to tylko przez moment – nadchodzi opanowanie i teraz spokojnie, powoli, obracając
stopę minimalnie w lewo i prawo, stop-
niowo wyciągam nogę z potrzasku. Tro-
chę boli, ale wszystko całe – to najważ-
niejsze.

Staram się nie myśleć o niczym in-
nym, jak tylko o każdym kolejnym kro-
ku, o odpowiednim pochyle, o ściągnię-
ciu plecaka, by założyć go ponownie za
następnym przewężeniem. Nie kontro-
luję upływającego czasu, skupiam się na
tej jednej, najważniejszej sprawie – do
przodu! W którymś momencie dociera
do mnie, że jest jakby łatwiej, gałęzie
chyba rzadsze, łatwiej się teraz przeci-
skać. Czyżby?.. Rzeczywiście, zagę-
szczenie maleje. Piekielna krata wyra-



źnie się rozluźnia. Jeszcze nie czuję ra-
dości, jeszcze obawy o tymczasowość
zjawiska są zbyt wielkie. Jednak po ko-
lejnych kilkudziesięciu metrach upior-
ny, zaczarowany las koprowatych sosen
przechodzi do historii, zastępowany
przez liściaste, drobne gałęzie młodych
buków.

Gałązki smagają mnie po twarzy, ale
nie są w stanie przyćmić wstępującej we
mnie nadziei. Tym bardziej, że w dole,
po lewej pojawia się jaśniejszy pas.
Zmieniam lekko kierunek, dążąc w jego
stronę i po chwili osiągam skraj lasu.
Przede mną polana, opadająca w stronę
widocznego w dole światła latarni.
Ufff…

Niestety, kolejna przykra niespo-
dzianka. Polana w całości zasłana jest
ściętymi pniami, stertami gałęzi – na-
stępna niebyt łatwa do pokonania prze-
szkoda. Zmęczenie daje ostro znać o so-
bie – coraz mniej dokładnie stawiam
kroki, coraz częściej tracę równowagę.
Łapiąc się, czego popadnie, chwytam za
gałązki jeżyn i zostaję przez nie stosow-
nie do okoliczności potraktowany.
Przedzieram się jednak uparcie w stronę
światełka. Wreszcie z lewej otwiera się
kolejna polana i to jest to! Tędy prowa-
dzi wyciąg krzesełkowy i teraz mam już
najzwyklejszą trawę pod stopami. Ostatnie dwieście metrów i pozostaje mi już tylko przeskoczyć
przez szlaban, by poczuć pod stopami żwir drogi. Idę jeszcze kilkadziesiąt metrów i siadam na krześle
przy wystawionych na zewnątrz stolikach jakiegoś baru.

Koniec wszelkich problemów. Ostatnia kwestia, to dotarcie do wozu, który powinien być jakieś
pięć kilometrów stąd. Odpoczywam chwilę przy stoliku, po czym ruszam w ten ostatni etap dzisiej-
szej trasy. Najpierw do szosy, potem w którąś z bocznych dróg, starając się utrzymać kierunek. Ponad
godzina mija jeszcze, nim znajdę się u celu. Klik zamka, syk otwieranej puszki i cudowny smak
gorzkawego napoju. Jaka rozkosz!.. Wychylam duszkiem. Chętnie wypiłbym od razu kilka piw, ale
zmęczony organizm dopomina się jak najszybszego wyciągnięcia kości. Zjeżdżam więc tylko na skraj
parkingu, by nie spać pod samą bramą kościelną i ścielę posłanie, zagryzając przy tym kilkom ciastka-
mi i popijając drugim piwem. Wprawdzie miałem zamiar podjechać dziś na nowe miejsce, ale nie
spodziewałem się, że aż tyle czasu będzie mnie kosztowała ta trasa. Wszystko zostaje więc na następ-
ny dzień. A teraz już spać. Dobrej Nocy….

Wojtek Spała

HARNASIE NA WAKACJACH c.d.
Deszczową część lata przepracowałam, co jak wiadomo można już zaliczyć do wypoczynku :)

Najpierw trochę wycieczek, potem trochę w szkółce leśnej, aż wreszcie pogoda zdecydowała się
nieco poprawić. Na początek zabrałam dzieci i odwiedziłam koleżankę w Bornym Sulinowie. Nie
było intensywnie... Jeziorko, lasy, podziwianie specyfiki tego miejsca i... szybko znalazłyśmy się w
pociągu powrotnym.

Potem przyszedł czas na Mazury. Jak zwykle Węgorzewo, Mamry, łódki, żaglówka, spacery,
wycieczki. Leniwie, uroczo, ale zróżnicowanie. Drogę powrotną odbyłam w samotności pociagiem
Tour de Pologne (serio!), co zajęło mi 13 godzin i ustanowiłam w ten sposób nowy życiowy rekord.

Po wodnych przygodach należało wreszcie wybrać się w góry; Bogna dała się namówić i kolejny
tydzień spędziłyśmy 6 kobiet i jeden Marcin w Krynicy Zdrój. Zdobyliśmy dzielnie Jaworzynę Kry-
nicką, zawiedliśmy swoje oczekiwania w bacówce pod Wierchomlą, czym zakończyłyśmy górską
karierę. Doskwierał nam upał, więc zwiedziliśmy słowacki Bardejov, polską kopalnię soli w Bochni,
zamek w Nowym Wiśniczu i wymoczyliśmy się w chłodnym górskim potoku podziwiając cudne
jedliny i rębnię przerębową (to ostatnie tylko ja...).

Kiedy większość ludzi pakowała worki i tornistry, my pojechaliśmy jeszcze nad morze do Woj-
skowego Domu Wypoczynkowego Unieście. Lato na szczęście nie odpuściło, za to turyści owszem,
więc można było wypocząć spokojnie i bez tłumów.

A dziś (10.09.2011) dzień spędziłam w górach prowadząc wycieczkę. Nie była to zwyczajna
wycieczka, choć trasa przebiegała pomiędzy Równicą a Ustroniem Dobką, ponieważ prowadziłam
bliźniacze mamy z całej Polski, związane z bliźniaczym forum i stowarzyszeniem, które opiekuje się
moją Małgosią. Muszę przyznać, że było to dla mnie spore przeżycie....

Helcia
wiwdwiw

Ja w tym roku miałem kilka ciekawych wyjazdów wakacyjnych.
Najpierw byłem na rozbijaniu bazy na Przysłopie Potóckim. Na bazę przyjechałem rowerem z

Bielska, zahaczając po drodze o Zagroń.
W lipcu przez tydzień byłem w Bieszcza-

dach na obozie „Dziki San” prowadzonym przez
Justynę. Później w jeden z sierpniowych wee-
kendów odwiedziłem kolejny obóz prowadzony
przez Justynę, tym razem w Beskidzie Żywiec-
kim.  Sierpień zamknąłem wyjazdem na zwija-
nie Przysłopu.

Kolejny weekendowy wyjazd na początku
września był znowu rowerowy. Przejechaliśmy
z Justyną z Myszkowa do Olkusza jadąc nieco
zygzakiem.

Z ostatniego wakacyjnego wyjazdu wróci-
łem 3 dni temu. W 8 dni udało się nam przeje-
chać spory kawałek Norwegii (samolot + stop).
W sumie „zrobiliśmy” ok. 1500 km: z Sande-
fjord przez Oslo, Alesund, Andalsnes, Trollstie-
gen, Geiranger, Forde i Bergen do Stavanger. W
Alesund byliśmy w Akwarium, widzieliśmy pin-
gwiny i wykąpaliśmy się w oceanie. Później
przejechaliśmy przez drabinę trolli, czyli Troll-
stiegen oraz Drogą Orłów do Geiranger, gdzie
mieliśmy okazję przez góry, pieszo dotrzeć do
Skagefla – drewnianych zabudowań opuszczo-
nej farmy w górach, na przeciwko wodospadów
Siedmiu Sióstr. Z Geiranger dobrzy ludzie wzięli
nas do Forde, a dalej przejeżdżając przez Bergen
dotarliśmy pod Stavanger. Ostatnią noc na nor-
weskiej ziemi spędziliśmy w... ubikacji. Przytul-
na i przestronna toaleta (dla niepełnosprawnych)
okazała się jak znalazł dla naszych przemoknię-
tych głów. Ostatniego dnia postanowiliśmy wy-
skoczyć jeszcze w góry na słynną półkę skalną
Preikestolen. Pogoda na wyjeździe: nie padało
tylko jeden dzień, ale i tak 100% positiv.

A na początku sierpnia byłem na tygodnio-
wym spływie Parsętą. Spływało nas w sumie 19
osób. Z Harnasi byłem ja, Justyna i Makak.
Spływ się udał, ale Parsęta okazała się rzeką
przeklętą, szczególnie w jej górnym odcinku.
Jest absolutnie do granic możliwości zarośnięta.
W nurcie rzeki jest więcej powalonych drzew
niż wody.

Metzger
wiwdwiw

Ja i Nowy wróciliśmy w sobotę 1 paździer-
nika, dosłownie prosto do pracy z Iranu. Zaha-
czyliśmy o Rygę, Erewań, kilka miast i wiosek
armeńskich (przejazdem) oraz o kilka tureckich,
a na koniec wypiliśmy kawę w Wiedniu. Zoba-
czyliśmy wiele ciekawych miejsc, ja byłam na
weselu azerskim (Nowy nie, bo to był dzień tyl-
ko dla kobiet, a Nowy odpuścił obiad kolejnego
dnia z facetami), wyleźliśmy na, jak do tej pory,
najwyższy szczyt w naszej karierze ... mieliśmy
drobne przygody z tamtejszą policją (mało roz-
garniętą)....i cóż dużo by pisać...generalnie Iran
polecamy – fantastyczni ludzie i niesamowity
kraj... i jak już odwiedzę Pakistan, to mogę znów
wrócić do Iranu (jak Nowy będzie chciał)

Aga M. „Cieszynka”
wiwdwiw

Wakacje spędziliśmy w tym roku w Bułgarii
(10 dni) i Grecji (2 dni). Zaczęliśmy górsko: naj-
pierw 3 dni spędziliśmy w Rile (rejon Siedmiu
Jezior oraz Musała), zahaczając też o Monastyr
Rilski. Potem przenieśliśmy się w Pirin, gdzie w
pierwszej kolejności zdobyliśmy Wichren. Nie-
stety, tego samego wieczoru przyszło załamanie
pogody, a ponieważ prognozy nie były zbyt
optymistyczne, postanowiliśmy uciec trochę na
południe. Co prawda planowaliśmy ten skok do-
piero na ostatnie dni pobytu, ale pogoda nie dała



nam wyboru. Spędziliśmy więc naj-
pierw jeden dzień w okolicach Mel-
nika, zwiedzając sam Melnik, Mona-
styr Rożeński oraz podziwiając Pira-
midy Melnickie. Kontynuując drogę
na południe, dotarliśmy do Grecji na
Chalkidiki, gdzie spędzilśmy półtora
dnia na słodkim lenistwie, kąpielach
w morzu i tym podobnych przyjem-
nościach. Do Bułgarii wróciliśmy
zwiedzając po drodze Saloniki, li-
cząc, że 3 dni to wystarczająco dużo,
aby nad górami znów świeciło słoń-
ce – jak okazało się później, byliśmy
zbytnimi optymistami. Pobyt w Buł-
garii zakończyliśmy 3-dniową pętelką po Pirinie, z czego jeden dzień lało jak z cebra, pół dnia usiło-
wało się jakoś poprawić, a półtora dnia oglądaliśmy bezchmurne, niebieskie niebo. W drodze do
Polski zwiedziliśmy jeszcze szybko Skopje. Ogólnie wyjazd – mimo pogodowych perturbacji – bar-
dzo udany, a wrażenia z Bułgarii bardzo pozytywne.

Asia Śliwa

Asia w Rile naszczycie Dagma

MYSZYCA STORY czyli kilka zimowych refleksji
Minął już prawie rok od ostatniego Bacowania Przedświątecznego, lecz dopiero teraz, tuż przed
kolejnym bacowaniem Redakcja znalazła trochę miejsca, aby zamieścić krótki tekst inspirowany

tamtym wyjazdem.
W sumie wydawało mi się, że niewiele ciekawego mogę napisać o tamtym wyjeździe. Ot, zaje-

chaliśmy na Przysłop, weszliśmy na Jasień, wszystko było zgodnie z tradycją – zima jak trzeba, śnieg,
mróz, kameralne towarzystwo, bigos … A nazajutrz piękna pogoda i powrót po własnych śladach do
domu. Może trochę nietypowym „dodatkiem” było towarzystwo przygodnego turysty Bastka, który
nie bardzo potrafił się zdecydować czy się z nami integrować, czy też izolować i w rezultacie wybrał
to drugie, zaszył się w namiocie rozbitym na podeście w bacówce i nie wyszedł z niego nawet gdy ok.
11 dnia następnego opuszczaliśmy szałas.

Miałem zatem nie pisać relacji z bacowania, bo o czym tu pisać. Ale wracając któregoś dnia po
pracy do domu rozmyślałem sobie o tym i owym, m.in. o tym jak względna potrafi być odległość i
czas potrzebny na jej pokonanie. I o tym, że nawet powolne, ale konsekwentne jej pokonywanie –
krok po kroku – zbliża nas do celu i pozwala ten cel osiągnąć. Ale trzeba też sobie uświadamiać, że te
same 150 m. stąd do skrzyżowania, które pokonuję w jakieś 2 min., w górach na podejściu w kopnym
śniegu może zająć 20 min. A jeśli będzie to trudna skalno – lodowa ściana – może i pół dnia. Myśląc
o tym bylem tuż po lekturze książki Bonnatiego „Moje góry”, w której autor opisuje wiele ekstremal-
nych sytuacji, z których trochę cudem, ale przede wszystkim dzięki niezwykłej sile, odporności i woli
życia uchodził cało. Takie refleksje i lektury zawsze pobudzają w człowieku chęć do przeżycia czegoś
– może nie podobnego – ale przynajmniej zbliżonego i skrojonego na własną, skromną miarę. I być
może zwykłemu turyście – głównie beskidzkiemu – wystarczająco wiele wrażeń daje choćby taka
skromna wycieczka jak nasze nocne, zimowe podejście na Jasień. Bo teoretycznie niby nic – znako-
wany szlak wiodący głównie lasem. W warunkach letnich jakieś 2 godz., zimą zapewne nieco więcej
– zależnie od ilości śniegu. Na początek jakaś śmieszna górka – Myszyca. Potem powinna być rozle-
gła przełęcz z niewielkim przysiółkiem, a potem właściwe podejście przez las na Jasień. Trasa znana
mi nie tylko z mapy, ale i w praktyce. Jakieś 20 parę lat temu organizowaliśmy zimowisko na Przysło-
pie, a na przełęczy pod Myszycą, w małym szałasie urządziliśmy pamiętnego, bardzo udanego Sylwe-
stra. Pamiętałem dojście zarówno ściśle szlakiem, który szedł niemal przez szczyt, jak i drogą obcho-
dzącą szczyt od zachodu.

I mimo wszystko przy całej wiedzy, doświadczeniu i prostocie trasy – jak prawie zawsze towarzy-
szyła mi lekka niepewność i wątpliwości. Na dzień dobry postanowiłem porzucić szlak, który podej-
rzanie obniżał się zamiast podchodzić i poprowadziłem prosto w kierunku grzbietu. Już wejście w las
zrodziło pewne wątpliwości – droga nieco się rozmywała, nie chciałem ciorać rodzinki po krzakach,
wykonałem więc jakieś drobne sondaże. Nie zrażając się jednak wynalazłem w miarę wygodną ścież-
kę, a potem drogę i wkrótce wyszliśmy na polany. Ale nie były to jeszcze polany za Myszycą. Cóż –
czasem taka niewielka górka nie jest taka całkiem niewielka. Góry niemal zawsze, a zwłaszcza zimą
i w nocy okazują się większe niż sobie wyobrażaliśmy, a cel wydaje się niewyobrażalnie odległy. I

gdyby nie wiedza, doświadczenie i
racjonalne podejście, to wrażenie
byłoby pewnie przytłaczające i pa-
raliżujące. I pewnie takie jest dla
kogoś, kto w górach jest pierwszy
raz i spotyka się z trudnościami,
gubi szlak, jest coraz bardziej zmę-
czony.

Naszego szlaku na polanie nie
było, były za to płotki z drutu kol-
czastego, które nie zachęcały do
pokonywania polany na wprost.
Odbiłem w lewo pamiętając, że

tam powinna być droga omijająca szczyt naszej
Myszycy. I była.

Powoli zapadał zmrok, szliśmy na nartach,
śniegu było raz dużo, a czasami zaledwie wy-
starczająco do poruszania się na deskach. Czas
płynął, a gdzie tam jeszcze Jasień. Nasza droga
po początkowym podejściu zaczęła się łagodnie
obniżać. Kierunek był jednak raczej dobry, a
wkrótce znalazł się też żółty szlak. Zdziwiło
mnie jedynie, że zaraz potem skręcił on gwał-
townie w prawo. Miałem cały czas wrażenie, że
na przełęcz powinniśmy iść na wprost. A nuż
coś pozmieniano z tym szlakiem i sprowadzi nas
nie tam gdzie chcemy ? Trzymanie się szlaku też
nie było całkiem proste, bo żółty kolor na oszro-
nionych drzewach nie był zbyt widoczny, a ście-
żek i dróg zawianych przez śnieg w zasadzie nie
było. Zatem uważnie, ale bez problemów poko-
nywaliśmy kolejne metry i w końcu ukazała się
polana. Przysiółek stał jak dawniej, a nikłe świa-
tełko i szczekanie psa wskazywało, że jest nadal
zamieszkały. Świadczyła też o tym droga docho-
dząca z Lubomierza, którą przekroczyliśmy i
która była porządnie odśnieżona.

Zatem pierwszy etap był za nami, choć zaję-
ło nam to trochę czasu – chyba z 1,5 godz. A
przecież to tylko głupia Myszyca. Za przełęczą
powinniśmy wejść w las i teraz już stromiej do
góry. Tyle, że na polanach szlaku nie widać, nie
wiadomo też gdzie wchodzi w las. Pewnie, że
można posondować, ale w kopnym śniegu, na-
wet na nartach zajmuje to trochę czasu i wyma-
ga zmarnowania trochę sił. I znów ta względ-
ność warunków – latem banalna, wydeptana
ścieżka, prowadząca jak po sznurku. Zimą,
nocą, a gdyby tak … prószący śnieg zamienił się
w śnieżycę i zamieć, a do tego przyszłaby mgła ?
Mimo bliskości chałup i drogi, a w sumie nawet
wsi, polana stałaby się nierealnie rozległa, po-
zbawiona punktów odniesienia, znalezienie
szlaku jeszcze bardziej problematyczne. I choć
to nie Mont Blanc, nie ściana Dru, ani Cerro
Tore, tylko zwykła swojska Myszyca i Jasień, to
w każdym z nas rodzi się w takich sytuacjach i
chwilach irracjonalny niepokój i napięcie.

Nam nie było jednak dane walczyć z zamie-
cią, a szlak też wkrótce się znalazł. I tylko droga
na Jasień znów rozciągała się w czasie i dłużyła.
Ostatni drobny stres, to znalezienie szałasu. Na
Jasieniu nie byłem jakieś kilkanaście lat. Tym
niemniej wiem, gdzie zlokalizowany jest szałas i
wiem, że powinien być widoczny ze szlaku. Nie
mieliśmy też problemów z jego znalezieniem.
Ale znów to pytanie – czy w zamieci, mgle, przy
braku śladów nart przyjaciół, którzy przybyli
wcześniej znaleźlibyśmy szałas równie szybko ?

Przypomina mi się bacowanie sprzed dwóch
lat, gdy całą kilkunastoosobową grupą sondowa-
liśmy bezskutecznie Halę Cudzichową w poszu-
kiwaniu szałasu. Racjonalnie rzecz biorąc zero
niebezpieczeństwa – mimo zimy, mrozu, nocy,
lekkiej mgiełki i lekko sypiącego śniegu – byli-
śmy w grupie osób znających góry, w niewiel-
kiej odległości mieliśmy schronisko na Mizio-
wej, byliśmy wyposażeni na tyle dobrze, że na-
wet biwak pod chmurką nie stanowiłby proble-
mu. A jednak jakieś emocje towarzyszyły chyba
wszystkim.  I o tej rozbieżności między rozu-
mem i racjonalną oceną, a emocjami, do których
rzadko się przyznajemy chciałem napisać. Bo
każdy ma swój Everest, swój Mt Blanc, czy
jakąś tam swoją Myszycę.

Jacek Ginter11.11.2011, 11:11, 1111 n.p.m – Harnasie  na szczycie Jałowca.
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Grudzień 2011 NORWEGIA Z MAMUCIEJ PERSPEKTYWY
Wstêp

Norwegii nie mieliśmy jakoś nigdy w planach wakacyjnych. Daleko, drogo, zimno, mokro i na
dodatek komary. Splot różnych uwarunkowań skłonił natomiast Żaby do powtórnego już odwiedze-
nia tego kraju w tegoroczne wakacje. A że w ostatnich latach udawało nam się zgodnie współdziałać
podczas wakacyjnych wypraw, więc daliśmy się przekonać, że nie będzie ani tak drogo, ani bardzo
mokro.

Decyzja zapadła dość późno, więc czasu na przygotowania – zwłaszcza te programowe nie mie-
liśmy zbyt wiele i w tym względzie zdaliśmy się na doświadczenia Marty i Waldka.

Wyjazd miał trwać 2 tygodnie i zakładał trochę chodzenia po górach, trochę zwiedzania. Zrezy-
gnowaliśmy z dojazdu na daleką północ ze względu na zbyt małą ilość czasu. Wyjechaliśmy w sobotę
16 lipca ok. 8:30 i pierwszego dnia dotarliśmy przez Berlin i okolice Hamburga do Danii. Mimo
korków za Berlinem ok. 21 przybyliśmy na miejsce i rozbiliśmy się na kampingu Storebelt za pierw-
szym z efektownych mostów łączących wyspę Fionia (Fyn) z Zelandią (Sjelland). Nazajutrz ruszyli-
śmy dalej przez Kopenhagę i kolejny most oraz podmorski tunel do Szwecji. Nocleg planowaliśmy w
okolicach Oslo, ale po drodze zdążyliśmy jeszcze pooglądać – co prawda w deszczu – prehistoryczne
ryty naskalne i kamienne kręgi kultowe w okolicach Frederikstat. Pod wieczór (choć wieczór nie
będzie odtąd oznaczał zmroku) rozbiliśmy się na Fiord Camping w Oslo.
Oslo

Poniedziałek przeznaczamy na pobieżne zwiedzenie miasta. Podjeżdżamy na półwysep Bygdoy i
udajemy się do Muzeum Kon-Tiki (tratwa Kon-Tiki, papirusowa łódź Ra II). Muzeum jest na prawdę
ciekawe i wszystkim się podoba.

Zachęcone ekspozycją Żaby postanawiają jeszcze zwiedzić muzeum statku Fram, którym Na-
nsen i Amundsen odbywali swe polarne wyprawy. My natomiast postanowiliśmy obejrzeć w tym
czasie park Vigelanda z ponad 200 dziełami tego rzeźbiarza. A potem ruszamy drogą E16 na północ.
Z Żabami spotykamy się na jednym z przydrożnych parkingów. Zmierzamy w kierunku masywu
Jotunheimen nad jezioro Gjende skąd planujemy zrobić pierwszy wypad w góry. Za Fagemes gdzie
wjeżdżamy na drogę 51 krajobraz robi się coraz bardziej surowy – droga wspina się do góry, wokół
rozległe przestrzenie otoczone dość płaskimi wzniesieniami –  zielono, ale brak lasów, w dolinach
jeziora. Zaczyna być zimno i wietrznie. W pobliżu przydrożnych parkingów i zatoczek można by się
rozbić, ale korzystają z tej możliwości jedynie kamperowcy. My postanawiamy zjechać w dolinę i
poszukać kampingu w nieco przyjaźniejszym otoczeniu. Rozpoznawczo podjeżdżamy jeszcze nad
samo jezioro Gjende, gdzie jest płatny parking, schronisko i pensjonat, a potem wracamy i  rozbijamy
się na 2 noce na dość miłym kampingu przy drodze 51. Pogoda jak na razie jest dość zmienna – raz
pada, raz wychodzi słońce i efektowna tęcza, ale da się wytrzymać.

KONIEC ROKU
Końcówka roku obfitowała w Kole zarówno

w wydarzenia tradycyjne jak Walne zebranie,
Bacowanie Przedświąteczne, Wigilia Kołowa,
wydarzenia mogące wejść do stałego kalendarza
jak drugie już Mikołajki, ale też wydarzenia o
znaczeniu historycznym i przełomowym. Pierw-
szy z takich znaczących faktów, to decyzja o re-
zygnacji z opieki nad chatką w Lachowicach.
O tym pisaliśmy już w relacji z Walnego Zebra-
nia. Fakt dla jednych przykry, dla innych sank-
cjonujący istniejący stan faktyczny i kończący
spory i problemy związane z chatką.

Drugi fakt, to finalizacja procesu rejestracji
Stowarzyszenia SKPG Harnasie, który napoty-
kając na wiele przeszkód formalnych toczył się
od ponad pół roku. Wreszcie staliśmy się nieza-
leżnym bytem prawnym, a nie tylko jednym z
kół PTTK. W obecnej rzeczywistości jest to bar-
dzo ważne i umożliwia realizację różnych dzia-
łań na własną odpowiedzialność i we własnym
imieniu. Najważniejszym z tych działań jest
podstawa naszego funkcjonowania czyli kurs
przewodnicki, który od tej chwili możemy pro-
wadzić jako SKPG Harnasie.

Nowy model kursu, to kolejne wyzwanie i
wielka niewiadoma. Ustawowa zmiana zakresu
uprawnień i poszerzenie programu na całe Be-
skidy rodzi zarówno nowe możliwości jak i
nowe zagrożenia. Realizacja takiego kursu bę-
dzie znacznie trudniejsza niż dotychczas. Dla
przyszłych kursantów przyswojenie znacznie
większej ilości wiedzy i wydłużenie czasu trwa-
nia kursu, a co za tym idzie również kosztów też
może być problemem. Musimy to wziąć pod
uwagę, aby te czynniki jeszcze bardziej nie ogra-
niczyły ilości osób kończących kurs. Pytanie o
przyszłość przewodnictwa i kursu rodzi też pla-
nowana deregulacja wielu zawodów – w tym za-
wodu przewodnika. Przed nami zatem wiele nie-
wiadomych.

Tym czasem całkiem udanie wypadły stałe
już imprezy, o których wspomniałem. Mikołajki,
to pomysł, który zrodził się rok temu w sposób
nieformalny. Nie jest on konkurencją dla odby-
wających się od lat Mikołajków Łemkowskich
w chatce. To raczej zupełnie luźne spotkanie in-
tegracyjne pod pretekstem Mikołaja. W tym

roku odbyło się ono w prywatnym
schronisku działającym na zasa-
dzie chatki znajdującym się w
przysiółku niemal na szczycie Po-
trójnej. Miejsce okazało się bardzo
sympatyczne, a sama impreza
spontaniczna i wesoła. Nową
„świecką” tradycją stanie się za-
pewne od tej pory wznoszenie toa-
stów z czekoladowego mikołaja.
Niektóre z prezentów też okazały
się wielce oryginalne i użyteczne –
np. „Baby test”, który wylosowała
Paskuda. Dopisała również pogo-
da i w niedzielę rano można było podziwiać z Potrójnej szczyty Tatr.

Druga impreza – Bacowanie Przedświąteczne też się udała. Ponieważ szałasów w Beskidach jest
coraz mniej, a spodziewana ilość uczestników nie była do końca znana wybraliśmy na miejsce impre-
zy jeden z największych istniejących i pozostających w dobrym stanie szałasów – na hali Cudzicho-
wej. Do szałasu docieraliśmy w dwóch grupach – pierwsza wyznaczyła wstępne zgrupowanie w
karczmie w Jeleśni, gdzie najpierw dotarła Kasia J., potem Nowy z Cieszynką, Nowszym, Metzge-
rem i Hermanem, a na końcu ja z Jolą. Po wzmocnieniu sił podjechaliśmy do Sopotni Wielkiej i w
zimowej scenerii, której brakuje w mieście i w niższych partiach gór wyruszyliśmy zielonym szla-
kiem na Miziową. Im wyżej, tym śniegu było więcej, a z góry też zaczynało coraz bardziej sypać. Ok.
18:00 dotarliśmy na Miziową, gdzie nie omieszkaliśmy uzupełnić straconą energię przy pomocy
grzanego piwa lub wina i przed 19-tą ruszyliśmy w dalszą drogę. W tym czasie dostaliśmy informację
od drugiej podgrupy, którą stanowili Żaba, Agata i Waldek, że właśnie dotarli do szałasu idąc z Sopot-
ni prosto grzbietem. Znalezienie szałasu nie było całkiem banalne dla obu grup, ale udało się bez
większego kluczenia. Potem było ognisko, bigos, grzaniec, gitara, a na dworze pełnia zimy czyli
wszystko tak jak zwykle.

I tak zakończyliśmy nasz kołowy stary rok. A w nowym życzymy wszystkim Harnasiom i całemu
Kołu wszelkiej pomyślności i wielu pięknych gór.
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TO BY£O
4 29.11 zebranie odbyło się w nowej gliwic-
kiej czekoladziarni.
4 3-4.12 Z soboty na niedzielę odbyły się tra-
dycyjne „Mikołajki Łemkowskie”, w chatce w
Lachowicach. W tym roku można by je nazwać
„Mikołajkami Huculskimi”.

Zaproszonymi gośćmi byli Justyna i Piotr
Kłapyta – małżeństwo z SKPG Kraków pasjona-
ci Huculszczyzny i główni organizatorzy „Festi-
walu Huculskiego”. Zaprezentowali m.in. swoją
prelekcję dotyczącą instrumentów muzycznych
Huculszczyzny (pierwszy raz w życiu grałam na
trombicie !!!).

Potem był pokaz pięknych zdjęć z Beskidu
Niskiego, a na koniec prezentacja radzieckiego
filmu z 1980 r. p.t. „Kamienna dusza”.

Romantyczna opowieść o miłości zbójnika
karpackiego i pięknej popadii. W sumie bardzo
ciekawa i udana impreza.

Basia Z.
4 06.12 Krzysiek Krawiec przedstawił bogato
ilustrowaną historycznymi filmikami prelekcję o
historii i różnych odmianach narciarstwa.
4 10-11.12 Impreza Mikołajkowa w chałupie
na Potrójnej. W Mikołaja rozdającego prezenty
wcielił się sam prezes "kruczek", a rolę jego asy-
stenta pełnił Krzysiek Krawiec. Impreza była
bardzo udana, a uczestniczyło w niej ok. 25
osób. Na Potrójnej zanotowano sporo śniegu,
choć w dolinach i nizszych partiach gór nadal
zielono.
4 13.12 Prelekcja o Cyprze przedstawiona
przez Ryśka „Nowego” Antonika cieszyła się
większą niż zwykłe zebrania frekwencją, być
może za przyczyną hasła reklamującego prelek-
cję: „Uwaga prelekcja dla dorosłych – będzie
goły biust”. Wzmiankowany biust okazał się
biustem Afrodyty z obrazu Botticellego.
4 17-18.12 Bacowanie Przedświąteczne na
Hali Cudzichowej. Było 11 osób, śnieg, bigos,
grzaniec, ognisko – czyli wszystko zgodnie z tra-
dycją.
4 20.12 Wigilia kołowa zgromadziła nieco
mniej uczestników niż w ubiegłych latach, ale
jak zwykle była sympatycznym akcentem koń-
czącym cykl zebrań w starym roku.
4 19.12.2011 tuż przed Świętami dostaliśmy
długo oczekiwaną wiadomość, którą  można po-
taktować jako prezent gwiazdkowy:
„Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospo-
darczy KRS po rozpoznaniu na posiedzieniu
jawnym sprawy z wniosku: KOMITETU ZA-
ŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA -
STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNI-
KÓW GÓRSKICH  "HARNASIE" Z SIE-
DZIBĄ W GLIWICACH” o rejestrację w Reje-
strze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Spo-
łecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej postanawia:
Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego"

TO BÊDZIE
] 3.01.2012 zebranie w Galerii „Szyb Wilson”
w Katowicach na wystawie fotograficznej „Do-
lomity – góry przez chmury”.
] Blachowanie odbędzie się 25-26.02.2012
w PTSM w Soblówce. Zapisy na miejsca nocle-
gowe na kołowym forum.

Pierwsza wycieczka w góry - jez. Giende - grañ Besseggen.
Ponieważ nazajutrz pogoda nie jest rewelacyjna wstajemy dość późno i postanawiamy wyruszyć

na spacer z parasolami ścieżką wzdłuż jeziora do schroniska Memurubu, a potem … się zobaczy.
Ścieżka okazuje się wcale nie taka spacerowa – wąska, kamienista, często zarośnięta mokrymi haba-
ziami i wcale nie płaska – w sumie 300 m. podejść i zejść. Przewodnikowe 3 godz. robimy w 5 godz.
choć wcale nie idziemy wolno. Ok. 15 docieramy do schroniska, jemy kanapki i zastanawiamy się co
dalej. Powrót tą samą drogą nie bardzo nam się uśmiecha. Alternatywą jest znany i atrakcyjny szlak
przez grań Besseggen. Ale w opisie podają, że to ok. 6 godzin marszu. Jeśli czasy są tak wyżyłowane
jak ten wzdłuż jeziora, to może być równie dobrze 9 godz. Ponadto tam, w górze chmury i deszcz –
jaki sens się tam pchać ? Jest jeszcze jeden sposób powrotu – przepłynięcie stateczkiem – ale ta
przyjemność kosztuje dość sporo.

Nagłe rozpogodzenie skłania nas do podjęcia decyzji wyruszenia do góry. Przy wejściu na szlak
jest nawet tabliczka z czasem: 6 - 8 godz. Pogoda nie jest stabilna – raz wychodzi trochę słońca, to
znów wieje i pada. Ale widoki robią się coraz ciekawsze– na pewno dużo ciekawsze niż z poziomu
jeziora.

Mijamy kolejne stawy, idziemy trochę do góry, trochę w dół. Wreszcie dochodzimy do wąskiego
przesmyku z niewielkim jeziorem po lewej i znacznie niżej położonym jez. Gjende po prawej – widok
znany jest z wielu przewodników i folderów. Przed nami natomiast właściwa grań Besseggen stano-
wiąca podejście na szczyt Veslefjellet (1743 m). Składamy parasole bo tu przydają się chwilami obie
ręce i pomykamy dość stromymi, ale łatwymi skałami do góry. Po niecałej godzinie teren się wypła-
szcza, ale do szczytu są jeszcze hektary kamieni i piargów, a dookoła mgła. Jednego czego się nie
musimy obawiać, to zmroku. Tu jest jasno nawet do północy. W końcu osiągamy właściwy wierz-
chołek z olbrzymim kopcem z kamieni. Kilka łyków herbaty, drobne przebieranie w coś cieplejszego
i jesteśmy gotowi do zej-
ścia, które trwa jeszcze ze
2 godziny. Cały czas po-
goda jest bardzo zmienna
– to pada, to znów się roz-
pogadza. Ok. 23 jesteśmy
na dole (zmieściliśmy się
w średnim czasie 7 godz.)
skąd jeszcze ok. pół godz.
drogą do kampingu. Tuż
przed północą gotujemy
obiad i idziemy spać. Z
małego spaceru zrobiła się
13 godz. wycieczka. W
sumie nie żałujemy jed-
nak, że wybraliśmy po-
wrót górą.
Przejazd nad jez. Tyin

Po tak intensywnej rozgrzewce należał nam się dzień odpoczynkowy, a zarazem zmiana rejonu
działania. Udajemy się nad jezioro Tyin, a po drodze planujemy obejrzeć kościółek typu stav w Bor-
gund oraz stare XVIII wieczne drogi w tamtych okolicach. Niestety nie udaje nam się umówić na
nocleg w chatce nad Tyin z Hermanem i Świstakiem – ich plany uległy zmianie i mają tam zawitać
dopiero za ok. miesiąc.

W Burgund oglądamy kościółek, ale tylko z zewnątrz. Wstępy do wszelkich obiektów są tu nie-
stety płatne i to dość dużo – za 3 osoby ponad 100 zł. Potem idziemy na krótką wycieczkę starą drogą
zbudowaną w XVII - XIX w. omijającą główną dolinę, którą biegnie współczesna droga. Rzecz jest
naprawdę zadziwiająca z punktu widzenia inżynierskiego – takich dróg nie zachowało się zbyt wiele
w Europie. Widać też ślad jeszcze starszej drogi, która prowadziła tędy wcześniej i miała jeszcze
większe nachylenia niż ta historyczna (1:4). Pogoda jak zwykle zmienna – trochę słońca, trochę
deszczu i bardzo ciepło.

Wracamy do aut i jedziemy nad jez. Tyin. Na brzegu i stokach wokół tego sporego jeziora widzi-
my całe mnóstwo drewnianych chatek letniskowych – mniejszych i większych, ale utrzymanych w
podobnym stylu – większość z charakterystyczną trawą na dachu. Ponoć co drugi Norweg posiada
taką chatkę. Miejsc do rozbicia się wbrew pozorom nie ma zbyt wiele – prawie cały teren porośnięty
jest niezbyt przyjazną, karłowatą roślinnością wśród której dominują różne odmiany krzaczastej
wierzby, wiele miejsc jest podmokłych. Znajdujemy jednak wystarczający na nasze dwa namioty
placyk i rozbijamy się. Jedyną wadą tego biwaku jest duża ilość komarów, które jednak nie są zbyt
agresywne. Niektórzy z nas ubierają na głowy moskitiery. Tylko Joli komary w ogóle jakoś nie lubią.
Wycieczka w góry Jotunheimen

Następnego dnia budzi nas lampa. Zwijamy biwak, podjeżdżamy na parking przy schronisku
Fondsbu i wyruszamy na wycieczkę. Celem jest szczyt o niewiele mówiącej i trudnej do wymówienia
nazwie (jak większość tutejszych nazw) – Langeskavistind. Początkowy fragment drogi wiedzie szla-
kiem. Szlaki znaczone są tu zwykle czerwoną literką "T" na kamieniach. Dalej idziemy bez szlaku wg
opisu z internetu. Teren jest kamienisto - piarżysty. Po wyjściu na boczny grzbiet obchodzimy strome
pole śnieżne, a dalej poruszamy się dość szerokim i płaskim grzbietem. Widoki na doliny z całą masą
mniejszych i większych jezior i otaczające je szczyty – część z lodowcami na zboczach – są coraz
piękniejsze i rozleglejsze. W otoczeniu dominują szczyty MasywuUranos. Po ok. 4,5 godz. osiągamy
pierwszy szczyt Langeskavlen (1878 m). Właściwy wierzchołek jest spory kawałek dalej – na oko ok.

W drodze na grań Besseggen.
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1,5 godz. marszu. Powrót
planujemy nieco innym
wariantem i nie wiemy jak
będzie wyglądała droga.
Nie chcemy też zamieniać
przyjemnej wycieczki w
wyrypę, zwłaszcza, że
Waldkowi i Joli po pierw-
szej wycieczce nowe buty
dały się trochę we znaki.
Postanawiamy więc odpu-
ścić kolejny szczyt, pole-
niuchować na tym zdoby-
tym, a potem schodzić
upatrzoną z góry trasą w
dolinie. Schodząc z przełę-
czy w dolinę spotykamy
parę młodych Norwegów,
którzy idą na szczyt. Są to jedyni ludzie spotkani tego dnia na szlaku. Za to wkrótce spotykamy
przedstawiciela miejscowej – niezbyt bogatej – fauny. Najpierw dostrzegamy jednego rogatego osob-
nika, potem czwórkę reniferów. Nie są bardzo płochliwe, ale nie pozwalają zbliżyć się na zbyt małą
odległość.

Droga powrotna nie jest krótsza niż droga na szczyt. Skacząc po kamolach i głazach wymyślam
nowy rodzaj ćwiczeń typu "siłownia" polegający na skokach po sztucznie ułożonych głazowiskach o
różnym stopniu trudności. Nikt z uczestników naszej wycieczki – nie wiedzieć dlaczego – nie dekla-
ruje jednak chęci korzystania z tego typu atrakcji gdybym przypadkiem otworzył taki biznes.  Przy
autach jesteśmy ok. 19:00. Nocujemy w tym samym miejscu nad jez. Tyin.
Wodospady

Kolejnego dnia przenosimy się w masyw Hurrungane pokonując dość kręte i wąskie górskie
drogi z zakrętami w tunelach. W Ovre Ardal robimy drobne zakupy i w ramach rozruszania kości
robimy spacer do doliny Utladalen obejrzeć kilka potężnych wodospadów m.in. jeden z największych
w Norwegii – Vettisfossen. Niestety pogoda jest mglisto – deszczowa i ten największy wodospad od
połowy wysokości spowija mgła.  W drodze – z braku innych zajęć wymyślam kolejną śmiałą kon-
cepcję – tym razem tkaninę typu gore (które jak wiadomo słabo oddycha w warunkach takich jak
dzisiejsze) z nano-wiatraczkami w każdym porze, sterowanymi odpowiednim programem. Ten po-
mysł zyskuje uznanie towarzystwa – kto wie, może to wcale nie tak nierealna jak by się zdawało
fantazja.

Po południu, po kolejnej serii serpentyn docieramy na kamping w Fortun poniżej schroniska
Turtago skąd planujemy wypady w góry. Dzień jest ... deszczowy, a na dodatek pod koniec trasy
przestaje nam działać jedna z wycieraczek – na szczęście ta po stronie pasażera. Pan z miejscowego,
zamkniętego już serwisu pomaga mi doraźnie naprawić uszkodzenie – potem okazuje się, że nie na
długo – dźwignia wycieraczki i tak po pewnym czasie spada. Wiemy już przynajmniej co się popsuło
i jak sobie z tym radzić.
Fanaraken

Następnego dnia planujemy wycieczkę na szczyt Fanaraken (2068). Pogoda do południa nie jest
nawet zła, choć nad wyższymi partiami gór wiszą chmury, zasłaniając to, co najciekawsze. Na końco-
wych 800 m podejścia Jola i Żaby uciekają nam do przodu (z kanapkami), a ja z Olą wleczemy się „na
rezerwie” oszukując głód ciasteczkami.

Tuż przed szczytem ogarnia nas kompletna mgła i zaczyna lekko padać. Na szczęście na szczycie
znajduje się miłe schronisko, w którym – co jest raczej rzadkością – wszyscy spożywają własne ka-
napki i napoje z termosu. Mimo to, zamawiamy jakieś ciepłe napoje, uzupełniamy własnym prowian-
tem i rozmawiamy z parą sympatycznych Holendrów oraz Czechów. Niestety wkrótce musimy
uzbroić się w kurtki, ochraniacze i parasole i wyjść na zewnątrz. Schodzimy innym wariantem w
przechodzących falach deszczu, mijając się z poznanymi wcześniej Holendrami.
Fiord

Noc spędzamy na tym samym kampingu. Rano rozpogadza się, a nas czeka dzień przejazdowy, z
oglądaniem fiordu Geiranger, spacerem którymś ze szlaków w okolicach fiordu (wybraliśmy szlak
prowadzący do wodospadu, pod którym można przejść), przepłynięcie promem przez jedną z odnóg
fiordu i dojazd w okolice Andalsnes. Plan został wykonany. Wieczorem dotarliśmy do przedostatnie-
go parkingu przed Drogą Troli i znaleźliśmy w pobliżu niego spory plac dogodny do postawienia
namiotów. Potem okazało się, że spędzimy w tym miejscu aż 3 noce.
W krainie deszczowych troli

Nazajutrz zjechaliśmy do początku  Drogi Troli gdzie Żaba zakupiła mapę rejonu i ruszyliśmy
przy niezbyt pięknej, mglistej aurze w górę, aby zajść od tyłu słynną ścianę Troli. Krajobrazy były
dość surowe i pustynne, choć, przy ładnej pogodzie wyglądałoby to zapewne zupełnie inaczej. Gdy
dotarliśmy do grani i wyjrzeliśmy na drugą stronę przez chwilę zobaczyliśmy dno doliny z parkingiem
i drogą oraz kawałek faktycznie imponującej ściany. Zaraz potem wszystko zasłoniła chmura. Wi-
doczny był tylko ciągle ten sam fragment grani wznoszącej się obok nas. Do tego dość mocno wiało
i padał deszcz. Przycupnęliśmy na półeczce za grzbietem, gdzie mniej wiało i padało i ok. godziny
czekaliśmy na zmianę sytuacji podjadając zapasy kanapek i słodyczy. Dłużej czekać nie było jednak
sensu. Wróciliśmy tą samą drogą i rozbiliśmy namioty w tym samym miejscu.

Kolejnego dnia rano wszystko spowijała
mgła. I tak wyglądał cały dzień – mgła i deszcze.
Wstaliśmy zatem później niż zwykle (czyli nie o
6:30 ani o 7:00), a po śniadaniu udało się nawet
wyciągnąć gitarę i pośpiewać w przedsionku
Żabowego namiotu przy kawie, ciasteczkach i
wiśnióweczce. Po południu Żaby nie wytrzyma-
ły i poszły na krótką wycieczkę, z której wrócili z
siatką grzybów. My zostaliśmy na miejscu reali-
zując czytelnictwo i wykonując drobne czynno-
ści obozowe. Nawet ja dałem się namówić na
wgłębienie się w tajemnice „Imperium
mrówek”, które skończyła czytać Ola.

Wreszcie trzeciego dnia rano powitało nas
słońce i widoki. Zwinęliśmy obóz i ruszyliśmy w
kierunku Drogi Troli i Andalsnes. Wprawdzie
niżej znów zalegały chmury, ale tylko do pewnej
wysokości. Droga Troli jest jedną z bardziej zna-
nych górskich dróg Norwegii, choć na pewno
nie jest ona najbardziej ekstremalna. Wcześniej
jechaliśmy dużo trudniejszymi odcinkami. W
Andalsness zrobiliśmy małe zakupy i podjechali-
śmy pod ścianę Troli. Niestety stąd również nie
udało nam się zobaczyć ściany w całości, gdyż
górne partie ukryte były w chmurach.

Pojechaliśmy zatem w masyw po przeciw-
nej stronie doliny tak, by spróbować zobaczyć
jednak słynną ścianę z nieco wyższej pozycji.
Wjazd w dolinę Venjesdalen był płatny. Należa-
ło zostawić 50 NOK w odpowiedniej kopercie
wrzuconej do skrzynki, wypisując uprzednio na
kopercie i pokwitowaniu swoje dane i rejestrację
auta.
Ostatnie dwa dni w górach

Pierwsza część wycieczki była krótkim spa-
cerem na grzbiet zwany Litlefjellet. Wybierało
się tam zresztą więcej ludzi – miejsce jest bo-
wiem łatwo dostępne, a bardzo atrakcyjne wido-
kowo. Po 20 min podejścia byliśmy na grzbiecie
skąd wreszcie ukazała się ściana, przecięta je-
dnie wąską, wiszącą w połowie chmurą. Widok
obejmował zresztą znacznie większy rejon m.in.
Andalsnes z kawałkiem fiordu i otaczające go
góry. A w najbliższej okolicy imponująco pre-
zentował się strzelisty Romsdalshorn. Góry Nor-
wegii mają zreszta dość zadziwiające i niepraw-
dopodobne kształty – jakieś sterczące kominy,
zawinięte rogi, spiczaste iglice wystające z pła-
skich lub kopułowatych masywów itp.

Po tym wstępie zeszliśmy na dół, podjechali-
śmy do końcowego parkingu i wyruszyliśmy na
dłuższą wycieczkę na szczyt Olaskarstinden.
Szlak miał prowadzić tylko przez chwilę znako-
waną czerwonymi kropkami ścieżką, potem
miało być bez szlaku. Czerwone kropki zaczęły
nas jednak wyprowadzać w coraz to wyższe i
coraz trudniejsze rejony na stokach opadających
z Romsdalshornu. Po rekonesansie Waldek
stwierdził, że są to najwyraźniej znaki prowa-
dzące na jedną z dróg wspinaczkowych na ten
zacny szczyt. Tam nie chcieliśmy się udawać.
Ponieważ było już dość późno odpuściliśmy i
zeszliśmy na dół. Znaleźliśmy fajne miejsce na
biwak, a pod wieczór poszliśmy jeszcze raz na
Litlefjellet, aby zrobić zdjęcia przy zachodzącym
słońcu.

Nazajutrz pogoda utrzymywała się, więc
mając już pewne doświadczenie i obserwacje
postanowiliśmy ponowić próbę dotarcia na Ola-
skarstinden.

Tym razem poszło lepiej. Na wysokości pro-
gu porzuciliśmy czerwone kropki, przeszliśmy

Renifer w górach Jotunheimen - fot. Waldek K.
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w lewo przez morenę i doszliśmy do jeziora. Następnie należało obejść jezioro i zaatakować szczyt,
który wyglądał jak kupa kamoli, ale dokładniejszy ogląd wykazał, że ta kupa kamoli może nie puścić
tak łatwo, gdyż poprzecinana jest niebanalnymi skalnymi progami. Na kluczowy rekonesans wyru-
szył Waldek i wkrótce wrócił z pomyślnymi wieściami. Pokonaliśmy mały trawers, potem dość stro-
my trawiasto – skalny grzbiecik i wyszliśmy na szeroki i łatwy grzbiet doprowadzający do szczytu.
Widok był imponujący. Morze gór dookoła i morze chmur w dolinach. Piękny akcent na zakończenie
naszej górskiej działalności w Norwegii. Ponieważ jednak chmur przybywało i wkrótce pogoda mo-
gła się skończyć, zaczęliśmy schodzić tą samą drogą. Przy zejściu znów otuliła nas mgła.

Ponieważ było stosunkowo wcześnie postanowiliśmy wykorzystać popołudnie i przejechać w
kierunku Roros, które to miasteczko, leżące nieco w bok od naszej zasadniczej trasy powrotnej chcie-
liśmy zwiedzić następnego dnia.

Mijając po drodze krajobrazy raz nieco beskidzkie, raz bardziej surowe, zbliżone do Norweskiej
północy i oglądając kilkukrotnie z okien samochodu tęczę (również podwójną) dotarliśmy do całkiem
przyjemnego kampingu przy drodze nr 136.
Roros - miasteczko z ha³dami pod ochron¹

A rano, niestety znów w deszczu, oglądając z okien malowniczą dolinę z kaskadami na rzece
Rauma dotarliśmy do Roros. Miasteczko znane jest z tego, że od XVII w. wydobywano tu rudy
miedzi. Wydobycia zaprzestano w latach 60-tych XX w. i od tego czasu górnicza część miasteczka
wraz z przyległymi do niej hałdami stała się zabytkiem wpisanym na listę UNESCO.

Poszwendaliśmy się po mieście ok. 2 godz. Obejrzeliśmy też wnętrza starych domków górników,
do których można było
wejść bez żadnych opłat.
W jednym z nich urzędo-
wała pani będąca pracow-
nicą miejscowego mu-
zeum, z którą porozma-
wialiśmy, a Żaba wykona-
ła na lirze „Płonie ognisko
w lesie”.  Na tym w zasa-
dzie zakończył się nasz
program. Musieliśmy wy-
ruszyć w drogę powrotną.
Spędziliśmy jeszcze jedną
noc na znanym kampingu
w Oslo, a kolejną w Danii,
przed granicą Niemiecką.
W niedzielę wieczorem
bez większych problemów
wróciliśmy do domu.

Podsumowanie
Pogoda. Mimo wielu obaw – zwłaszcza o to, że poniesiemy duże koszty i niewiele zobaczymy ze

względu na kiepskie prognozy pogody, nie było tak źle, a nawet jak na Norwegię – podobno całkiem
dobrze. Niewiele było wprawdzie dni, kiedy w ogóle nie padało, ale nie mieliśmy też totalnej ściany
deszczu – opady nie były intensywne i przerywane krótszymi lub dłuższymi rozpogodzeniami.

Koszty. Zmieściliśmy się w zakładanych kosztach, które nie przekroczyły typowych kosztów
nieco dalszych wyjazdów do Zach. Europy czyli ok. 1500 zł/os (bez jedzenia z kraju).

Droga. Zrobiliśmy ok. 5400 km trasy samochodowej. Wybraliśmy wariant dojazdu przez mosty
w Danii, bez korzystania z promu. Odpadły zatem koszty promowania, doszły koszty przejazdu przez
mosty (570 zł w obie strony) i koszt nieco dłuższej trasy, ale wydaje mi się, że jest to opcja i tak tańsza
niż podróż promem.

W samej Norwegii jechaliśmy kilka razy krótkimi odcinkami dróg płatnych, nie były to jednak
znaczące koszty. Ograniczenia prędkości też nie dały nam się we znaki, tak jak się spodziewaliśmy,
gdyż drogi, którymi się poruszaliśmy były zwykle drogami górskimi – dość wąskie i kręte, długich
prostych odcinków było niewiele.

Jedzenie – tak jak zwykle przy tego typu wyjazdach zabraliśmy niemal w całości z kraju. Po
pierwsze ze względu na koszty, po drugie – aby zaoszczędzić czas na zakupy, po trzecie, bo zabiera-
my znane i sprawdzone produkty i nie narażamy się na eksperymenty – zdarzyło nam się np. kupić
śmietanę zamiast białego serka.

Roros - fot. Waldek K.

CHATKA JU¯ NIE NASZA
Ponad 10 lat temu Andrzej Mokrosz przeka-

zał nam radosną wiadomość zakończoną zda-
niem „Od tego momentu CHATKA jest NA-
SZA”. Treść całej wiadomości zamieszczona
została w MM72. Aby udokumentować zakoń-
czenie naszej opieki nad chatką zamieszczam
treść oświadczenia, które ukazało się na naszej
stronie internetowej po ostatnim Walnym Zebra-
niu:

SST Pod Solniskiem (Adamy) bez
patronatu SKPG Harnasie

W dniu 18.11.2011 Walne Zebranie SKPG
„Harnasie” postanowiło o formalnej rezygnacji
z prowadzenia i firmowania swoimi znakami
Studenckiego Schronu Turystycznego POD
SOLNISKIEM w Lachowicach (Adamy).

Od tej pory SKPG nie patronuje chatce,
równocześnie ze strony SKPG zostały usunięte
informacje dotyczące SST Pod Solniskiem.

SKPG Harnasie oświadcza jednocześnie, że
nie ma wpływu na cennik SST Pod Solniskiem,
w którym od października 2011 r. przewodni-
kom studenckim nie udziela się bezpłatnych
noclegów (została wprowadzona opłata w wyso-
kości 5 zł).

Chatka od dwóch lat, mimo formalnego
związku z naszym Kołem, działa faktycznie nie-
zależnie, a władze Koła nie mają wpływu na jej
funkcjonowanie.

Uchwała Walnego Zebrania jest więc usank-
cjonowaniem stanu faktycznego.

Kończy się 10-letni okres w historii Koła, w
którym posiadaliśmy własne miejsce w górach.

Rada Koła dziękuje wszystkim członkom i
sympatykom SKPG „Harnasie”, których ciężka
praca doprowadziła do przekształcenia ruiny w
sprawnie funkcjonującą chatkę.

SST POD SOLNISKIEM działa dalej pod
egidą OU PTTK w Gliwicach.

SKPG „Harnasie” życzy aktualnym opieku-
nom chatki powodzenia w dalszej rzetelnej pra-
cy przy prowadzeniu obiektu zgodnie z duchem
i tradycją studenckich chatek.

Widok z Litlefjellet na ścianę Troli i Romsdalshorn.

Na miejscu kupowaliśmy pieczywo, czasem
jakiś serek, margarynę. Chleb wielkości ok. 1 kg
kosztował od 20 – 40 NOK czyli 10 – 20 zł.

Noclegi – w Norwegii można zgodnie z pra-
wem biwakować prawie wszędzie. Są jednak
obszary bardziej lub mniej dogodne do biwako-
wania. My spaliśmy zarówno na kampingach
jak i na dziko – głównie w górach.

Ceny kampingów okazały się bardzo przy-
stępne – podobne lub nawet niższe niż w Euro-
pie Zachodniej. Zwykle za nocleg (3 osoby, na-
miot, samochód) płaciliśmy  od 120 – 220 NOK,
czyli 60 – 120 zł. Czasem dodatkowo płaciło się
za ciepły prysznic (10 – 20 NOK), ale często był
on wliczony w cenę.

Program. Głównym celem wyjazdu były
góry. Tym niemniej nie omieszkaliśmy wykonać
również programu krajoznawczego – w ramach
przejazdów lub dni odpoczynkowych. Na pew-
no nie zobaczyliśmy wszystkich – zwłaszcza
tych najbardziej spektakularnych – atrakcji tury-
stycznych Norwegii, ale wymagałoby to zmiany
trasy i ogólnej koncepcji wyjazdu. Nigdy nie da
się w czasie jednego wyjazdu poznać dokładnie
całego kraju tak ciekawego, różnorodnego i roz-
ległego jak Norwegia.

Jacek Ginter
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WYCIECZKA W APENINY
ŒRODKOWE

W lipcowy piątek po południu wyjechaliśmy
z Rybnika w rejon Maninskiej Tiesnawy. Wie-
czorny spacer do skalnego wąwozu wprawił nas
w wakacyjny nastrój. Powrót do domku przez
ciemny las, w którym roiło się od robaczków
świętojańskich był nie lada atrakcją, zwłaszcza
dla naszych dorosłych już dzieci.

Następnego dnia pojechaliśmy do Włoch i w
Tolmezzo zjechaliśmy z autostrady, by zatrzy-
mać się w leżącej w Alpach Karnijskich miejsco-
wości Ovaro. Pusty kemping, wspaniałe widoki,
odgłosy dzwonów dochodzące niemal z każdej
części gór, a także dobra pogoda – to wszystko
sprawiło, że nie mogliśmy narzekać. Ovaro i
inne maleńkie miejscowości posiadały tablice in-
formacyjne w dwóch językach: włoskim i friul-
skim. Miejscowi emocjonują się wyścigiem ko-
larskim Giro d'Italia. Kolarze wspinają się na po-
bliską górę Zoncolan. W pobliżu drogi prowa-
dzącej na tę górę można zobaczyć napisy zwią-
zane z popularnym Giro, jej ostatni ośmiokilo-
metrowy odcinek wzbudził w nas podziw dla
kolarskich herosów.

W poniedziałek ciekawi świata i Apeninów
jechaliśmy autostradą przez Udine, Wenecję  w
stronę Rimini. Widoczne z autostrady wybrzeże
pomiędzy Rimini i Anconą cechuje się niemal
ciągłą zabudową, podobno morze nie jest czyste.

Za San Benedetto del Tronto zjechaliśmy z
autostrady i skierowaliśmy się w kierunku Gór
Sibillińskich – najpierw dwupasmową drogą na
Ascoli Piceno, później zwykłą szosą w stronę
Montegallo.  Przed nami piętrzy się wysoki wał
gór, droga coraz bardziej kręta, wije się stromo
w górę do maleńkiej miejscowości Balzo (900
m.n.p.m.) – stolicy gminy Montegallo.

Rozbiliśmy się powyżej głównej części kem-
pingu. Nasz namiot stał sam na polanie o po-
wierzchni około  700 m2, za nami piętrzył się
grzbiet najwyższego szczytu Gór Sybillińskich –
Monte Vettore (2478 m.). Pełnia księżyca, góry,
gwiazdy i cisza – to wszystko za czym tęsknili-
śmy od dawna. Dlatego pierwszą noc spędziłem
poza namiotem, na wygodnym, drewnianym
stole.

Jeszcze w Polsce kupiłem mapę
Monti Sibillini. Rano poszedłem z sy-
nem drogą biegnącą bezpośrednio
koło kempingu. Minęliśmy dwie zale-
sione góry i po godzinie znaleźliśmy
się na przełęczy o wysokości 1288 m.
Tutaj doszliśmy do szlaku i  dalej idąc
wśród pięknych widoków, potem la-
sem i na końcu drogą ... asfaltową do-
tarliśmy do Przełęczy Forca di Presta
(1536 m.). Inni turyści rozpoczynali
wejście na Monte Vettore od tej prze-
łęczy.

Wyraźna ścieżka prowadziła w
stronę szczytu, prezentującego się jak
potężna kopa. Droga najpierw łago-
dnie, później bardzo stromo wiła się w
górę, pełno było na niej drobnych ka-
mieni. Podziwialiśmy wspaniałe wido-
ki, m.in.  na dolinę rozpościerającą się
nieco na północ. W końcu doszliśmy
do zaniedbanego schroniska samoob-
sługowego  (2238 m.), a potem szero-
kim grzbietem i stromymi zakosami
weszliśmy na  zasłany rumoszem skal-
nym wierzchołek Monte Vettore. Na
szczycie stoi żelazny krzyż, przechylo-
ny w bok, pewnie w wyniku uderzenia
pioruna. Mimo napływu chmur, które
często po południu zalegały nad szczy-
tem, mieliśmy niezły widok. Na połu-
dniu prezentowało się pasmo górskie
Monti Della Laga (2457 m.), dalej wi-
dniał skalisty wierzchołek Corno Gran-
de (2914 m.), najwyższego szczytu
Gran Sasso. Podziwialiśmy pobliski
grzbiet Cima del Redentorre, w dole
pomiędzy nim a Monte Vettore wi-
doczne było Lago di Pilato – jezioro, w
którym według legend utopił się Po-
ncjusz Piłat. Zalegające wokół jeziora
zwały śniegu robiły, przy panującym
upale, dość irracjonalne wrażenie.

Kilka następnych dni poświęcili-
śmy na podglądanie codziennego życia
mieszkańców maleńkiego Balzo, zło-
żonego z kamiennych domów i otoczo-
nego wspaniałymi górami.

Po tygodniu udaliśmy się auto-
stradą w kierunku Pescary. Po drodze
widzieliśmy pasma wysokich gór: Gran
Sasso i Maiella. Na razie pojechaliśmy
jednak na Półwysep Gargano. Rozbili-
śmy się na kempingu w miejscowości
Lido di Torre Mileto. Stamtąd wybrali-
śmy się do położonej w górach miej-
scowości ojca Pio, San Giovanni Ro-
tondo. Na Gargano podziwialiśmy eg-
zotyczną roślinność: wysokie na kilka
metrów kaktusy-opuncje i eukaliptusy.

Po kilku dniach jechaliśmy znowu w kierunku Pescary, gdzie skierowaliśmy się na autostradę
prowadzącą w stronę Rzymu. Już po piętnastu minutach zboczyliśmy do miejscowości San Eufemia.
Znajdujący się tam na wysokości 900 m. zacieniony kemping jest dosyć drogi. Chęć zdobycia Monte
Amaro (2793 m.) i podziwiania z bliska gór Maiella była silniejsza od naszego skąpstwa. Domy w
San Eufemia zbudowane są z marmurów. Oprócz wspaniałych widoków na Maiellę, z San Eufemii
można podziwiać nieodległe Gran Sasso.

Góry Maiella są bardziej dzikie niż Sybillińskie. Gęsta sieć szlaków widniała tylko na mapie,
znajdującej się na głównym placu w San Eufemia. Dopiero wysoko w górach pojawiło się oznakowa-
nie, zresztą bardzo niedokładne. Z tego powodu wszedłem w gąszcz kosodrzewiny, z którego trudno

Maiella

Maiella

Monti Sibillini - widok na Monte Vettore

c.d. str 2

Monte Amaro
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TO BY£O
4 3.01.2012 zebranie w Galerii „Szyb Wilson”
w Katowicach na wystawie fotograficznej „Do-
lomity – góry przez chmury”.
4 10.01 zebranie w CK w Katowicach na wy-
stawie „Śląskie wizje natury”.
4 17.01 odbyła się pierwsza z cyklu prelekcji
szkoleniowych związanych z rozszerzaniem
uprawnień przewodnickich na całe Beskidy. Ba-
sia Zygmańska opowiedziała o trasie Katowice -
Przemyśl z uwzględnieniem ciekawych miejsc
oraz informacji praktycznych.
4 24.01 Asia Sosna opowiedziała o swojej pie-
szej pielgrzymce szlakiem św. Jakuba do Santia-
go de Compostela.
4 31.01 zapowiadana prelekcja Piotra Miśkie-
wicza o górach Rumunii nie odbyła się z powo-
du kłopotów technicznych z rzutnikiem.
Być może uda się ją obejrzeć w późniejszym ter-
minie.

TO BÊDZIE
] 11-12.02 Rajd Zimowy. Przewidziane są
dwie trasy z metą w Bacówce PTTK na Kraw-
ców Wierchu. Trasy prowadzą: Ryszard „Her-
man” Buczek, Macej „Nowszy” Antonik i Nata-
lia Paszek. Na mecie pokazy zdjęć Agnieszki
„Cieszynki” Matusiak z podróży do Birmy oraz
Nowego z wyprawy do Tadżykistanu. Cena
uczestnictwa 40 zł.
] 17.02. (piątek) odbędzie się Nadzwyczajne
Walne Zebranie Stowarzyszenia SKPG
„Harnasie”. Głównym celem zebrania będzie
formalny wybór władz powstałego niedawno
Stowarzyszenia, w celu uaktualnienia KRSu.

Walne Zebranie po raz pierwszy odbędzie
się w nowym miejscu – sali teatralnej Centrum
Organizacji Studenckich „Mrowisko” przy uli-
cy Pszczyńskiej w Gliwicach (dawna stołówka).

UWAGA! (dotyczy osób, które były nie-
obecne na Zebraniu Założycielskim w sierpniu):

Branie czynnego udziału w obradach wyma-
ga zapisania się do Stowarzyszenia. Na zebraniu
będą dostępne deklaracje. Każdy, kto przyjdzie i
złoży swój podpis, stanie się pełnoprawnym
członkiem Stowarzyszenia.
] Od 21 lutego 2012 zebrania SKPG Harnasie
będą odbywać się w Mrowisku (centrum organi-
zacji studenckich) w dawnej stołówce studenc-
kiej na ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, nie licząc
zebrań wyjściowych/wyjazdowych.
] 25-26.02.2012 Blachowanie odbędzie się
w PTSM w Soblówce. Zapisy na miejsca nocle-
gowe na kołowym forum.
] 17-18.03 Kwadratlon Międzykołowy w Za-
olziance.
] 24-25.03 Rajd na Powitanie Wiosny.
] 14-15.04 Rajd PolUś.

było wyjść.  Panorama stawała się coraz rozleglejsza, widoczny był oddalony o kilkadziesiąt kilome-
trów Adriatyk. Kiedy dochodziłem do wierzchołka z krzyżem okazało się, że to szczyt Pesco Falcone
(2647 m.). Wszedłem na płaski wierzchołek tej góry, zaś Monte Amaro, wraz z widocznym z daleka
schronem, widniał w dalszej perspektywie. Pobliskie góry wyglądały dziko, sprawiały wrażenie jakby
usypano je z piasku i jakby za chwilę miały się rozsypać. Po krótkim zejściu z Pesco Falcone dosze-
dłem do przełęczy, na której moja droga łączyła się ze szlakiem prowadzącym ze schroniska La Ma-
ielletta. Od wspomnianej przełęczy w ciągu trzydziestu minut wszedłem na Monte Amaro. Ostatni
odcinek drogi nie był zbyt stromy.

W znajdującym się kilka metrów od szczytu czerwonym, obłym w kształcie, schronie spotkałem
trzech Włochów. W środku znajduje się dwanaście pryczy, jest tam ciepło. Na zewnątrz wiało i było
zimno. Na szczycie stoi krzyż i metalowy obelisk. Widoczne były przede wszystkim pobliskie szczyty,
góry położone dalej były zamglone, nade mną wisiały ciemne chmury.

Następnego dnia wierzchołek Monte Amaro zasnuty był gęstą mgłą. Wybraliśmy się pieszo do
wioski o wdzięcznej nazwie Roccacaramanico. Domy w tej położonej na wzgórzu miejscowości roz-
sypywały się ze starości, na sprzedaż wystawiono nawet probostwo. W pobliżu Maielli zwiedziliśmy
także znany polskim pielgrzymom kościół Volto Santo, który znajduje się w miejscowości Manopel-
lo.

Zatrzymaliśmy się jeszcze na kempingu w dość chłodnym i mokrym San Marino. Mimo to wizyta
w tym maleńkim państwie, a zwłaszcza na zamkowej górze, była nie lada atrakcją.

Pobyt w Apeninach dostarczył nam wielu wspaniałych wrażeń. O pięknie tych gór przekonali-
śmy się już dwa lata temu, gdy byliśmy w Apeninach Liguryjskich na Monte Antola (1597 m.).
Jednak Apeniny Środkowe są nie tylko wyższe, ale chyba jeszcze piękniejsze. Krajobrazy tych gór
wiele razy przypominały mi wspaniałe widoki równie dzikich gór rumuńskich. W związku z tym
ostatnim wspomnieniem serdecznie pozdrawiam Żabę, Witka (WW) i Raketę.

Alojz (Piotr Piwczyk)

PIERWSZE WIEŒCI o 45-LECIU
Serdecznie zapraszamy na 45-lecie SKPG Harnasie, które odbędzie się 20-21 października

2012r.  w Ośrodku „U Kubiców” w Milówce Szare (http://www.ukubicow.pl).
Impreza rozpocznie się 20.10.2012r. o godz. 14:00 uroczystym obiadem.
Cena zawiera:
- nocleg 20/21.10.2012r. w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pościelą i pełnym węzłem sanitarnym,
- miejsca parkingowe przy ośrodku,
- wyżywienie: obiad, deser, kolacja oraz niedzielne śniadanie,
-  część artystyczna i koncert zespołu Siudma Góra,
- wystawa zdjęć,
- koszulka leciowa,
- wydawnictwa,
- inne atrakcje.
Ceny:

Promocje
1) FIRST MINUTE – to promocja dla osób dorosłych, które wpłacą całą kwotę do 30.04.2012r.
Cena zawiera: wszystko. Kwota: 150zł.
2) FIRST MINUTE bez wydawnictw – to promocja dla osób dorosłych, które wpłacą całą kwotę do
30.04.2012r. Cena zawiera: wszystko oprócz wydawnictw. Kwota: 120zł.
3) OSTATNIE DNI STUDENTA – to promocja dla Harnasi poniżej 26 roku życia, którzy są studen-
tami ostatniego roku studiów. Koniecznym warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie wpła-
ty do 30.06.2012r. Osoby te uiszczają opłatę taką jak studenci, bez względu na fakt ukończenia
studiów (utraty statusu studenta) w 2012r. Cena zawiera: wszystko. Kwota: 120zł.

Całość kwoty należy wpłacić do
20.09.2012r. (termin ostateczny). Ist-
nieje możliwość wpłaty w dwóch ra-
tach:
1) do 30.06.2012r. – zaliczka (wiel-
kość podana w tabeli).
2) do 20.09.2012r. – reszta kwoty.
Szczegóły śledźcie w specjalnym punk-
cie menu naszej strony internetowej:
www.skpg.gliwice.pl – „45-lecie”.
Komitet organizacyjny 45-LECIA w
składzie:

Grażka Tkocz, Asia Śliwa i Gosia
Skorupska.

Grupa Mamutów: Raketa, Jola G, Gosia F.,
Lidka H. na wycieczce skiturowej ze Złatnej na
Lipowską w piękną, choć mroźną niedzielę
29.01.2012. Fot. Jacek G.

Kto? Wiek Co zwiera? Kwota Zaliczka 
Osoba dorosła 18lat i w górę wszystko 180zł 90zł 
Osoba dorosła bez wydawnictw 18lat i w górę wszystko oprócz wydawnictw 150zł 75zł 
Student Harnaś Do 25,99lat wszystko 120zł 60zł 
Młodzież 11-17,99lat wszystko oprócz wydawnictw 150zł 75zł 
Dzieci 3-10,99lat połówka 70zł 35zł 
Maluchy 0-2,99lat udział 0zł 0zł 
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