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Wrzesień 2012 HARNASIE NA WAKACJACH
My wróciliśmy w niedzielę z północnej Rumunii. Pojechaliśmy w towarzystwie Rakety z rodziną

oraz Jasia Kowalika z rodziną. Wyjazd miał charakter krajoznawczo-górski. Zwiedziliśmy Kluż i
okolice (m.in kopalnię Soli i wąwóz w Turdzie), zrobiliśmy wycieczki w rejonie 12 Apostołów i
Pietrosa w Kelimenach, oraz na Giumalau. Potem zwiedzaliśmy malowane cerkwie na Bukowinie i
kopalnię soli w Kaczycy. Następnie przenieśliśmy się w Góry Rodniańskie, gdzie zrobiliśmy wyciecz-
ki na Ineu'la, Gargalau i Pietrosa oraz przejechaliśmy się kolejką w dol. Vezeru. Na koniec zwiedzali-
śmy cerkwie marmaroskie w dol Isy i wesoły cmentarz w Sapanta.

Wyjazd jak najbardziej udany, pogoda też, choć może trochę za gorąco i nieco burzowo. Jasiu z
rodziną został tydzień dłużej z zamiarem odwiedzenia Drakuli oraz pokosztowania węgierskich win.

Jacek Ginter
hYhYh

Wakacje 2012 okiem tego co pierwszy raz....był w Rumunii. O górach rozpisywać się nie będę
natomiast chcę przedstawić kilka subiektywnych wrażeń z pierwszego w życiu oglądu kraju.

Generalnie Rumunia jak dla mnie jest OK. Przez całe lata uważałem, że niech Dzida i inni jeżdżą
do Rumunii, mnie wystarczy Słowacja. Ostatnio jednak Słowacja zrobiła się jakby mniej atrakcyjna,
jakaś taka ponura i mniej zachęcająca. Uległem więc propozycji mej żony, Danuty, by te wakacje
poświęcić na wyjazd do Rumunii i nie żałuję.

Pierwsze wrażenie komunikacyjne: znaki i przepisy ruchu drogowego traktowane są w w Rumu-
nii jako zbiór niezbyt obowiązujących sugestii. Wyprzedzanie prawą stroną (poboczem), parkowanie
na jedynym pasie ruchu, nagminne przekraczanie ograniczenia prędkości są na porządku dziennym i
nie wzbudzają szczególnej irytacji, a zaskakują jedynie tych co pierwszy raz...

Drugie wrażenie urbanistyczne: Rumunia jest jednym wielkim niekończącym się placem budo-
wy. W wielu miejscach rozglądając się wkoło widzimy zdecydowanie więcej nieukończonych budyn-
ków niż tych ukończonych.

Trzecie wrażenie również urbanistyczne: w Polsce nie raz narzekamy na totalne rozpasanie pro-
jektowe i brak jakichkolwiek reguł w tym zakresie. Po pobycie w Rumunii już tak nie uważam.
Romskie pałacyki w Zgierzu wydają się być jedynie skromnymi domkami jednorodzinnymi w porów-
naniu do budowli wznoszonych w wielu miejscowościach Rumunii. Oprócz opatrzonych już u nas
zieleni i fioletów często spotyka się elewacje w kolorze wściekłej czerwieni.

Czwarte wrażenie seksistowskie: Rumunki są ładne, a te naprawdę ładne są ładniejsze od najła-
dniejszych Węgierek.

Piąte wrażenie oświatowe: z większością młodych ludzi bez problemów można porozumieć się w
lengłidżu co na Węgrzech wcale nie jest takie oczywiste.

Szóste wrażenie kulinarne: kuchnia rumuńska do specjalnie wyrafinowanych nie należy, jednak
oferta i jakość nabiału jest porażająca.

Siódme wrażenie kynologiczne. Oprócz spotykanych stad psów pasterskich, które potrafią być
nieprzyjemne, to widok wałęsających się i pokornie żebrzących szczennych lub karmiących suk robi
naprawdę przykre wrażenie.

Ósme wrażenie społeczne: Rumuni są generalnie mili i otwarci na obcych.
Dziewiąte wrażenie drogowe: nowe drogi wiodące przez wysokie przełęcze są lepsze od polskich.

Zawsze mają dwa pasy po stronie podjazdu i są szersze niż u nas. Stare, nieremontowane drogi są
rzeczywiście w fatalnym stanie. Nieraz lepiej się jedzie drogą szutrową niż dziurawym asfaltem.

I na koniec wrażenie nostalgiczne: żałuję, że nie widziałem Rumunii trzydzieści lat temu.
Jan Kowalik

hYhYh
My w trzy rodziny, w tym m.in. Asi i Daniela Wadowskich z dziećmi, byliśmy w Macedonii i

Albanii, dodatkowo zwiedzając co nieco Serbię i Kosowo. Generalnie:

REKREACYJNY RAJD
ROWEROWY

7-8.07.2012 Przysłop Potócki
Rajd bardzo udany! Na trasie rowerowej

było 12 osób, na trasie pieszej 8 osób. Zgodnie z
planem, rowerzyści dojechali do Zwardonia,
gdzie zabrałem ich bagaże i zawiozłem na Przy-
słop. Natomiast Bażant z Makakiem poprowa-
dzili ich przez Skalite, Kosariska, pasmo gra-
niczne w okolicy Skalanki, dalej zjazdem do
Soli, przez Rycerkę Dolną, do Kolonii.

Połowa trasy rowerowej poległa w 30-stop-
niowym upale i skróciła nieco trasę wjeżdżając z
Rycerki Kolonii prosto na Przysłop:

Druga część osób pojechała planowo, czyli
przez Przegibek i Bendoszkę do Bazy. Podrupa,
która skróciła sobie trasę, przeszła się jeszcze z
Przysłopu na zimne piwo na Przegibku.

Trasa piesza z Krzyśkiem Krawcem przeje-
chała z Rajczy do Soblówki skąd przez Ryce-
rzową i Przegibek dotarli na Przysłop... prawie o
21:00, ledwo zdążając na znikające jak gorące
bułeczki gorące kiełbaski.

W niedzielę, piechurzy schodzili w dwóch
grupach przez Praszywkę, na pociąg do Rajczy.
Rowerzyści chcieli więcej, więc zgarnąłem ich
bagaże do auta, zawożąc je do Rycerki Dolnej,
gdzie po niedługim czasie spotkaliśmy się i poje-
chaliśmy razem dalej.

W planie było kółko w grupie Zabaw: od sta-
cji w Rycerce Dolnej, przez Kotelnicę, zboczami
Popręcinki i Kiczorki. Dalej albo przez Kame-
sznicę, albo w skróconej wersji przez Szare, do
Milówki i po bagaże do Rycerki Dolnej - przez
Rajczę lub Nieledwię i Kiczorę. Takie były pla-
ny.

W praktyce coś co miało być czarnym szla-
kiem rowerowym z Rycerki Dolnej na Kotelnicę
zgubiło się już na wyjściu (a bardziej precyzyj-
nie: nawet się nie zaczęło). Jechaliśmy więc nie-
co na wyczucie. Kierunek był dobry, niestety
nasza droga w pewnym momencie zniknęła do-
jeżdżając do gospodarstwa. Próbowaliśmy je-
szcze przedrzeć się kawałek dalej, bo wg. gospo-
darzy "da się przejść", niestety skończyliśmy w
d...orodnym lesie. Straciliśmy na to nieco czasu,
ale postanowiliśmy się nie poddawać, wrócić i

poszukać innej drogi na Kotelnicę. Niestety
przy zjeździe jednemu z uczestników
urwał się hak z przerzutki, który nadwyrę-
żył w sobotę. W tej sytuacji zapadła wspól-
na decyzja - przejazd do Rajczy, zimne na-
poje, pizza na wynos i wylegiwanie się nad
rzeczką w oczekiwaniu na pociąg,

Niestety w trakcie rajdu zdarzyła się też
mniej wesoła sytuacja. Przy zjeździe z bazy
w niedzielę, jeden z uczestników wpadł w
poślizg na zakręcie szutrowej drogi przy
dość sporej prędkości. Pozbierał się i wrócił
do domu wcześniej. Okazało się, że ma nie-
stety złamany obojczyk i zwichniętą rękę.
Niestety takie rzeczy też się zdarzają.

Na szczęście większość osób ma o nie-
bo lepsze wspomnienia i już padły propozy-
cje kolejnych wyjazdów, m.in. na Jurę w
sierpniu. Biorąc też pod uwagę ogólne opi-
nie o rajdzie, myślę że nie ma wyboru i w
przyszłym roku rajd też będzie musiał się
odbyć.

Piotr „Metzger” Latusek
Fot. Krzysztof Kurpierz
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TO BY£O
4 7-8.07 Rekreacyjny Rajd Rowerowy z metą
w bazie na Przysłopie Potóckim.
4 7-14.07 obóz kursowy w Bieszczadach pro-
wadzony przez Basię Zygmańską.
4 17.07 zebranie wakacyjne w Gliwicach – z
wejściem na wieżę kościoła pw. Wszystkich
Świętych.
4 21.08 zebranie wakacyjne w Rudach ze
zwiedzaniem zespołu pałacowo-parkowego i
grilem u Łysego. Było ok. 20 osób.
4 22-23.09 ERG zbójnicki w chacie pod Su-
chym organizowany przez Juzię i Krzyśka
Krawca zgromadził 40 osób.

TO BÊDZIE
v 13-14.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem pod
hasłem „STRAŻNICY LAS(k)U” w chatce na
Lasku. Trasy prowadzą Maciek Sekulski i Patry-
cja „Gonzo” Michałowicz.
v 20-21 października 2012 r.

45-lecie SKPG Harnasie w Milówce.
Jak informowałyśmy już wstępnie na stronie

internetowej, na uroczyste obchody 45-lecia
SKPG zapisało się 150 osób. Oznacza to, że za-
pełniły się oba udostępnione nam budynki w
„Ośrodku u Kubiców” w Milówce Szare. Ośro-
dek nie wyraził zgody na przyjęcie większej ilo-
ści uczestników (np. udzielając noclegów „na
glebie”).

W związku z tym wszystkie osoby, które
chciałyby przyjechać na imprezę, a nie zdążyły
zgłosić się w terminie, prosimy o jak najszybszy
kontakt z nami. Jest jeszcze szansa załatwienia
miejsc noclegowych w innym ośrodku, ale mu-
simy wiedzieć, ile jeszcze osób jest zaintereso-
wanych uczestnictwem w 45- leciu. Termin do-
datkowych zgłoszeń – 6.10.2012. Z uwagi na
sytuację w głównym ośrodku kolejny raz pod-
kreślamy, że osobom, które przyjadą na imprezę
bez zapowiedzi nie jesteśmy w stanie zagwaran-
tować niczego.
Komitet Organizacyjny:

Grażka Tkocz, Asia Śliwa i Gosia Skorupska.

v 27-28.10 Rajd Studenci Górom

Z£OTE MYŒLI
Dziury w drogach rumuńskich są tak głę-
bokie, że mogą zainteresować speleologów.

(pH) Maciek Kowalik

1) Macedonia rewelacja, świetne Jezioro Ochrydzkie, całe razem z zabytkowym miastem Ochry-
da wpisane na listę UNESCO, czysta, ciepła, słodka woda, plaże jak nad morzem w Chorwacji,
wokół góry, stare piękne monastery, mili ludzie, piękne krajobrazy. U gospodarza codziennie darmo-
wa rakija i wino (za każdym razem, gdy tylko mnie widział, nawet rano jak szedłem o ósmej po
pieczywo), do plaży 15 metrów, w góry 15 minut autem. Macedonia dla mnie to teraz w Europie
number 1.

2) Albania bardzo fajna, nowe 4-osobowe apartamenty nad Morzem Jońskim po 20-25 euro,
super woda, czysto, ludzie bardzo życzliwi, piękne krajobrazy, trochę fajnych zabytków, w sumie
bardzo fajny kraj na wakacje z dziećmi nad morzem, mnie na tzw. wizus bardzo przypominał Liban.

3) Serbia i Kosowo – rewelacyjne średniowieczne monastyry serbskie (w niektórych można no-
cować w bardzo przyzwoitych warunkach za nieduże pieniądze) z pięknymi freskami, tworzące
obronne kompleksy otoczone murami, malowniczo położone w górach lub u wylotu górskich dolin.

Kura
hYhYh

Nie wiem czy nieco przedłużony "długi weekend" można zaliczyć jako wyjazd wakacyjny, ale w
ciągu ostatnich pięciu dni byłyśmy wraz z Jolą W., Asią S. i koleżanką Joli – Gabrysią na 5 górach.

W środę Babia od Slanej Wody, zejście przez Przywarówkę i z powrotem do Slanej Wody.
w czwartek - Liptowski Stary Hrad i kąpiel w bajorze w Kalamenach
w piątek - Demianowska Południca
w sobotę - Puste, część na Krakovej Holi, zejście przez dolinkę Vyvieranie
w niedzielę - Babki

Basia Z.
hYhYh

Widzę, że Rumunia jest modna w tym roku. Ja właśnie wróciłam z Retezatu – piękne góry o
charakterze tatrzańskim. Ponieważ jest to Park Narodowy, to nocowałam na wyznaczonych przez
Salvamont miejscach biwakowych, głównie przy jeziorze Bucura położonym na 2040 m npm.

Marta Sporysz
hYhYh

My dziś rano wróciliśmy z Iranu. Nasza trasa to Katowice-Łodź (i Nowy Poznań)-Berlin-Stam-
buł-Teheran-Hamadan-jaskinia Ali Sadr- Hamadan-Szusz-Szusztar-Szusz-Sziraz-Firuz Abad-Sziraz-
Bandar Abbas-wyspa Keszm-Kerman-Jazd-Kaszan-Teheran-Stambuł-Berlin-Wrocław-Katowice.

Niektórym nic te nazwy nie mówią, ale pochwalimy się, że widzieliśmy:
1. Największą (wg Irańczyków) jaskinię wodną na świecie (Ali Sadr).
2. Największą jaskinię solną (!).
3. Bombastyczne formacje skalne na wyspie Keszm.
4. Równie fantastyczne formy skalne i piaskowe koło Kermanu (Kaluts).
5. Kilka niezwykłych wytworów ludzkich rąk (system wodny Szusztar, świątynie, przepiękne domy
w Kermanie, twierdza w Rayen, etc.).

W Iranie jak zwykle gościnnie, autostop działa ( nawet człowiek nie macha to się ludzie zatrzy-
mują, kierowcy jeżdżą jak szaleni, jazda pod prąd nawet na drodze szybkiego ruchu nikogo nie dziwi,
nawet stojącej obok policji, upały w sierpniu niemożebne ( Szusztar o 23 jedynie 40 stopni na plu-
sie)...woda w Zatoce Perskiej jak zupa...ale generalnie CU-DO-WNIE...

Cieszynka
hYhYh

My wróciliśmy z Gruzji. Zaczęliśmy w dwójkę, po tygodniu dołączyli Gosia Dziobak z Jarkiem, a
jeszcze po kilku dniach Ola Ginter i Marta Stachurska – aktualne kursantki. Widzieliśmy:
1. Tbilisi – które w tej chwili jest w remoncie totalnym, całe kwartały budowane są od nowa,
2. Skalne miasto w Wardzii i okolice tej miejscowości – rewelacyjne,
3. Wybrzeże w okolicy Batumi – niezbyt udana część wyjazdu z powodu pogody (2 dni deszczu i
burz) oraz problemów z dostosowaniem układów pokarmowych do lokalnej flory bakteryjnej,
4. Kaukaz – trekking przez Tuszetię i Chewsuretię z wioski Omalo do Roszka – planowaliśmy dojść
aż do Kazbegi, ale znowu z powodu problemów żołądkowych w grupie musieliśmy zawrócić przed
ostatnim etapem trasy. Góry przepiękne.
5. Gruzińską Drogę Wojenną, w tym Mcchetę i Annanuri, oprócz tego Kazbegi i Cminda Sameba z
widokiem na Kazbeg.
6. Monaster Dawid Garedżi przy granicy z Azerbejdżanem.

Wrażenia po wyjedździe bardzo pozytywne, a narzekającym na kierowców w Rumunii polecam
wycieczkę do Gruzji – uczucie, gdy siedząc w marszrutce na dostawianym stołeczku pędzi się na
czołówkę z rozpędzonym tirem jest niezapomniane:)

Asia Śliwa
hYhYh

Ja w tym roku zaliczyłem prawie dwa tygodnie bez prawdziwej nocy (oficjalnie noc była, bo
Słońce zachodziło i wschodziło, ale ciemno się nie robiło) na Półwyspie Kolskim spływając rzeką
Umbą.

Nie macie pojęcia jakie to męczące, gdy nie wiadomo kiedy zakończyć imprezę (idziemy na im-
prezę – jest jasno (Słońce jeszcze nie zaszło), na imprezie – jest jasno (Słońce zaszło), wracamy do
obozu – dalej jasno (Słońce już wzeszło)).

Pozostałe wrażenia:
1. W POLSCE NIE MA KOMARÓW
2. Na wszelki wypadek powtórzę: W POLSCE NIE MA KOMARÓW
3. Rosja, to wielki kraj
4. Bania, to wspaniała rzecz
5. Dla Rosjan nie ma rzeczy niemożliwych
6. Progi pokonywane na katamaranie dostarczają dużo frajdy.

A po powrocie pojechaliśmy już razem z całą rodziną na spływ Kwisą - rzeka też ładna, chociaż
krótka.

Darek
hYhYh

Ja i Nowy po powrocie z Iranu udaliśmy się
do Libanu. Kraj piękny, udało nam się:
1. wykąpać w Morzu Śródziemnym, ciepłym jak
zupa, w dodatku przesolona,
2. wejść na najwyższy szczyt kraju (Kurnat as-
Sauda 3083 m n.p.m.)
3. zobaczyć najstarsze cedry,
4. przepiękne zabytki (Baalbek),
5. jeszcze piękniejszą jaskinię niż w Iranie ( ja-
skinia Jeita - najpiękniejsza jaką w życiu widzia-
łam).

Jak widać wbrew obawom niektórych nie
daliśmy się też rozstrzelać i wysadzić. Libańczy-
cy przemili, niezbyt nachalni, wojska dużo i
wszędzie, mercedesów, range roverów i innych
drogich aut nie widziałam w takiej kumulacji i
ilości jak w Bejrucie nigdzie dotąd...ale spraw-
dzaliśmy – kilkukrotnie taniej niż w Polsce, to
chyba nie ma się co dziwić...

Cieszynka
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