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Tak to bywa z tradycją, że każe wewnętrznemu głosowi wzywać nas czasem do obrania jedynie

słusznego kierunku…
Gdy nasza ceperska zima zaczyna mieć się ku końcowi otrzymuję kilka pytających maili; pytają-

cych o stan przygotować do wiosennej wyprawy pod Tatry. Tak było i w tym roku. Ze względu na
przeróżne konfiguracje dat w kalendarzu oraz dość młody wiek najmłodszej Ovieczki  padło na koń-
cówkę kwietnia.

Zatem kolejny raz – wiosna, Murzasichle, krokusy, dzieci… Ustaliliśmy kto może pojechać, kto
na pewno nie może, kto się spóźni, a kto wyjedzie szybciej. 20.04.2012, w piątek wieczorem spotka-
liśmy się w stałej bazie na ulicy Stary Bór. Najpierw my – Suchodolscy, potem Ovce, nieco później
Roczniaki oraz Agata z Leną.

W drodze pogoda dawała jeszcze odrobinę nadziei, jednak noc tłukła w dach rzęsistym deszczem,
a i sobotni poranek nie przyniósł zmiany na lepsze. Postanowiliśmy zdobyć wybitną kulminację Gu-
bałówki i ... kto wie co dalej. Pod dolną stacją kolejki spotkaliśmy się jeszcze z Tusią i Jasiem i całą
grupą pojechaliśmy wśród chmur na górę. Tam spędziliśmy w jedynej pustej i zacisznej restauracji
dość długi czas oczekując zmiany aury na taką, która pozwalałaby wrócić w doliny. Nasza cierpli-
wość została nagrodzona i mogliśmy zobaczyć nawet promienie słońca, a dzięki Krzyśkowi odkryli-
śmy nieznany i bardzo przyjemny wariant trasy i szczęśliwie, w suchych butach wróciliśmy do bazy i
na spotkanie z rodziną Michalskich, pomniejszoną o zaospowaną Martę.

Na wieczór zaplanowane były obchody. W wersji mikro ja z Marcinem świętowaliśmy n-tą rocz-
nicę ślubu. Natomiast w makroskali reszta drużyny przygotowała niespodziankę. Niespodziankę z
okazji 5tej edycji naszych wyjazdów. Ten mały jubileusz stał się okazją by powspominać, dokonać
porównań (jak łatwo się domyślić dla 5.5latka takie 4 lata to kawał czasu i nieograniczona ilość
zmian…), pośmiać się, obejrzeć zdjęcia starsze i nowsze i przypomnieć ile osób przewinęło się przez
te nasze wyjazdy. Na koniec otrzymałam piękny i ciężki pamiątkowy album literacko-fotograficzny,
który mam obowiązek uzupełniać przez kolejne lata. Pieczę nad całością objęły Bogna, Gosia i Tusia
(tyle przynajmniej mi wiadomo), dopieszczając całość w najdrobniejszych szczegółach.

W niedzielę wróciło słońce, wykonaliśmy więc pamiątkową fotografię panoramy dziecięcej na
łóżku i powędrowaliśmy szukać krokusów. Wielki Kopieniec został zdobyty, po czym przegonił nas
grzmotem na polanę. Po kilku odpoczynkach i popasach dzień się zakończył.

Poniedziałek okazał się ostatnim dniem naszego pobytu. Trochę brakuje nam już dziewiczych
tras, zatem po dwuletniej przerwie wybraliśmy za cel ponownie Rusinową Polanę. Wypatrywaliśmy
tym razem niedźwiadka, który 2 lata wcześniej zaskoczył na tej trasie Bognę i jej rodzinę, a na Polanie
wypoczywaliśmy beztrosko długie godziny.

Na koniec pozwolę sobie zacytować wstęp do wspominanego wyżej pamiątkowego albumu,
który miałam zaszczyt otrzymać. Całość do wglądu przy herbatce, na Jagodowej 27…

"Drżyjcie świstaki, drżyjcie kozice,
Niech całe Tatry zadrżą w posadach,
Bo dziewczę drobne i bladolice
Rozmyśla o górskich wyprawach…

Organizuje stado berbeci,
Co rok po roku wiosenną porą,
Tropiąc krokusy, drepcząc po perci,
Niedźwiedzia nawet napełni trwogą!

Pieluchy, smoczki, butelki, kremy –
Tak się historia cała zaczyna.
A już niedługo, dobrze to wiemy,
Ich miejsce zajmą czekan i lina…"

Helcia

ły i wszytkim ciągle było nie dość,
dlatego zahaczyliśmy jeszcze o
Jałowiec, którego nie było w pla-
nach. Na szczycie rozpogodziło
się zupełnie, więc widoki były
piękne. Z Jałowca, omijając pła-
jem Czerniawę Suchą dosłownie
zbiegliśmy na Lachów Groń,
gdzie był czas na grupowe sesje
zdjęciowe. Z Lachowa pomknęli-
śmy prosto do Koszarawy, a tam
czekało nas już tylko podejście na
Lasek, które dało się we znaki na-
wet najwytrwalszym.

W chatce czekał już na nas
wielki gar risotto przygotowane-

go przez Gorylka, Martę Sporysz i Radka Osadnika. Po rajdzie Krzysiek Krawiec pytał mnie czy były
jakieś wnioski lub petycje ze strony uczestników. Owszem, były – o dokładkę. Risotto było pycha i
należy zaznaczyć, że to przepis siostry Gorylka. Po kolacji przyszedł czas na konkursy, którym prze-
wodziła Gorylek w uroczym elfickim przebraniu. Do późnych godzin nocnych rozbrzmiewały śpie-
wy i nawet tańce były.

W niedzielę część osób zdecydowało się wracać na własną rękę, reszta zeszła z nami do Przybo-

Z£OTA JESIEÑ Z HARNASIEM
13-14.10.2012

W weekend 13-14.10 odbył się rajd „Złota
Jesień z Harnasiem” z metą w chatce na Lasku.
Organizacji rajdu od początku towarzyszyły pro-
blemy techniczne – dwa tygodnie przed imprezą
okazało się, że nie mamy organizatora. Z braku
chętnych Harnasi/kursantów/byłych kursantów
do pomocy na mecie postanowiliśmy, że zajmie
się tym Meg Goryl, która miała prowadzić jedną
z trzech tras. Tym samym trasy zostały dwie:
dwudniowa Rafała i trzydniowa – moja. Nieste-
ty, dzień później Rafał uświadomił sobie, że jed-
nak nie może prowadzić trasy, bo.. idą z Żoną
Pauliną na wesele. Swą sklerozę Rafał tłumaczy
tym, że to przecież Żona zajmuje się tego typu
sprawami, więc on nie musi o takich rzeczach
pamiętać. Na szczęście szybko udało mu się zna-
leźć zastępstwo – Maćka Sekulskiego. Gdy wy-
dawało się, że sytuacja jest już opanowana dwa
dni przed rajdem okazało się, że na trasę sobot-
nią zapisało się ponad 30 osób, a na piątkową 6,
z czego trójka nie była w stu procentach pewna.
Dlatego razem z Maćkiem zdecydowaliśmy się
połączyć obie trasy w jedną i poprowadzić ją we
dwójkę.

Ostatecznie wyruszyliśmy z Katowic o 7:01
pociągiem do Żywca, skąd podstawiony autokar
zawiózł nas do Koszarawy Bystrej. Tu ukłon w
stronę Rafała, który przygotowując swoją trasę
zarezerwował transport, dość mocno bajerując
chyba szefową firmy przewozowej – wzięli 200
zł za przewóz 38 osób wieeelkim autokarem.

Z Koszarawy Bystrej ruszyliśmy żółtym
gminnym szlakiem w kierunku Mędralowej. Po-
goda jednak nie zachęcała – siąpił deszcz, a mgła
gęsta jak mleko mocno ograniczała widoczność.
Dlatego zdecydowaliśmy się odpuścić sobie Mę-
dralową, a przejść płajem, którym jeszcze w ze-
szłym roku wiódł szlak czarny. Szlak niby zli-
kwidowano, ale mało skutecznie, bo po drodze
spotkaliśmy kilka niezamalowanych znaków. W
rejonie przeł. Klekociny zaczęło się wypoga-
dzać, a grupa zaczęła się rozciągać i dzielić na
tzw. „napieraczy”, którzy gnali na łeb, na szyję i
których utrzymać w ryzach było baardzo ciężko
i grupę „zamkową”, która zajęła się zbieraniem
grzybów. Wszystkim jednak humory dopisywa-

Trasa rajdu ZJzH na Jałowcu.
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TO BY£O
4 22-23.09 ERG zbójnicki w chacie pod Su-
chym organizowany przez Juzię i Krzyśka
Krawca zgromadził 40 osób.
4 13-14.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem pod
hasłem „STRAŻNICY LAS(k)U” w chatce na
Lasku. Trasę prowadzili Maciek Sekulski i Pa-
trycja „Gonzo” Michałowicz.
4 20-21.10.2012 r. w Milówce odbyła się im-
preza z okazji 45-lecia SKPG "Harnasie.
Szczegółowa relacja ukaże się w następnym nu-
merze, na razie trochę statystyki:
• liczba uczestników – 153
• blachy o numerach 0-99 – 26 blach
• blachy o numerach 100-199 – 29 blach
• blachy o numerach 200-299 – 26 blach
• blachy o numerach 300 i więcej – 22 blachy
• nie harnasie – 43 osoby
• zespół, kamerzysta – 7 osób
4 27-28.10 odbył się kolejny rajd z cyklu „Stu-
denci Górom” pod hasłem „RETROTURY-
STYKA”, z metą w schronisku na Szyndzielni.

rowa, skąd zabrał nas busik do Żywca.
Podsumowując: rajd baaaardzo udany, nie mogło być inaczej, skoro organizowały go połączone

siły przedstawicieli dwóch ostatnich najzacniejszych kursów przewodnickich! A tak serio, to osta-
tecznie na chatce było 40 uczestników, sporo stałych bywalców i trochę nowych twarzy. Był nawet
chłopak z Francji – Sebastian i dużo ludzi z odległych krańców Polski, np. z Ełku. Całkiem możliwe,
że wśród tych osób kryją się potencjalni kursanci, bo zainteresowanie było duże – tak jak i kolejnymi
rajdami.

PS. Ciekawostka od Goryla: pani z żywieckiej „Biedronki” wystawiająca fakturę za zakupy w
tytule napisała „Studenckie Koło Przewodników… Góralskich”. Oczywiście błąd został poprawiony,
ale „górskich” czy „góralskich” … co za różnica i to, i to na „G”.

Patrycja Michałowicz

VELKY POLOM… INACZEJ
Już od ładnych kilku lat nosiłam się z zamiarem, by zacząć opisywać co ciekawsze wyjazdy w

góry. Wprawdzie prowadziłam kiedyś photobloga, ale bardzo szybko tego zaniechałam, jak wielu
innych rzeczy – na szczęście nie jest to regułą, choćby przy robieniu kursu przewodnickiego. Zawsze
jednak w momencie, gdy siadałam do komputera, zapał opadał. Może i dzisiejszy wyjazd w góry nie
był pełen przygód i adrenaliny, ale myślę, iż warto go opisać, a wydaje mi się, że dziś jest dobry dzień
na pisanie.

Spontaniczne wycieczki są chyba najlepsze i tak było właśnie tym razem. Brak planów do ostat-
niej chwili – jedynie godzina wyjazdu oraz towarzystwo było pewne. O 7:00 razem z mamą i ciocią
(która też jest przewodnikiem) wsiadamy w auto i ruszamy. Gdzie? Nie wiadomo. Wczesne pobudki
są trudne, nawet jeśli w grę wchodzą góry. Zawsze przy przewracaniu się z boku na bok walczę ze
sobą i zastanawiam się – właściwie po co? I tak, za każdym razem, pozostając bez odpowiedzi opu-
szczam ciepłe łóżko, bo przecież góry wzywają.

Dzisiejszego poranka było tak samo, jednak pogoda wyjątkowo zachęcała, ponieważ
po 2-tygodniowej serii upałów wreszcie się ochłodziło. Wsiadając do samochodu dalej by-
łyśmy bez jakiegokolwiek planu. Pierwszą decyzję podjęłyśmy zatrzymując się przy wyjeź-
dzie z Nieledwi. W lewo na Zwardoń czy w prawo, w stronę Glinki? Niech będzie Zwar-
doń i dalej Słowacja. Po drodze, na stacji benzynowej patrząc na mapę ciocia zapropono-
wała na początek ciekawostkę geologiczną – Milosovskie skalie. Jako, że interesuje mnie
wszystko, co w nazwie posiada słowo "skała", bez wahania  zgodziłam się. Jeszcze tylko
szybki zakup euro w Serafinowie i pustymi drogami pomknęłyśmy do Czadcy, a następnie
doliną Milosovskiego Potoku do przysiółka Megonki. Tam właśnie, przy samej granicy z
Czechami znajduje się pomnik przyrody – Prírodná pamiatka Megonky.

Miejsce, o którym mowa, to dawny kamieniołom górniczy Padyšák. W 1988 roku w
ścianie kamieniołomu odkryto około 30 tajemniczych kamiennych kul o średnicach od
0,3m do ponad 3m. Kamenné gule budują zlepieńce i gruboziarniste piaskowce kwarco-
wo-skaleniowe o spoiwie węglanowym. Sporadycznie występują rogowce, czyli krze-
mionkowe skały osadowe, skały magmowe (granit czerwony) oraz metamorficzne – gnej-
sy i kwarcyty. Choć budowa geologiczna kul jest dobrze poznana, nikt nie potrafi jedno-
znacznie odpowiedzieć na pytanie jak powstały. Przez lata wokół tego zjawiska narosło mnóstwo
tajemnic i teorii, napisano też wiele mniej lub bardziej poważnych artykułów. Oczywiście największą
popularnością cieszyły się te mówiące o pozaziemskim pochodzeniu kul – miały być one świadec-
twem istnienia innych cywilizacji. Skład mineralny oraz uziarnienie guli są jednak zgodne z budową
warstw skalnych widocznych w kamieniołomie. Część kul do tej pory tkwi w odsłonięciu, dlatego
wiemy na pewno, że wytworzyła je natura, nie kosmici. Szukając informacji na ten temat natknęłam
się na wypowiedzi polskich i słowackich internautów, którzy twierdzą, że w Beskidzie Małym i Ślą-
skim występują zarówno kule jak i tzw. negatywy kuliste, czyli ich odciski. Obecnie genezę zjawiska
przypisuje się specyficznemu wietrzeniu kulistemu, które jest charakterystyczne dla piaskowców
istebniańskich serii godulskiej. Niewątpliwie jest to unikat na skalę co najmniej europejską – opisy-
wane kule są największymi poznanymi na starym kontynencie. Niestety, z ponad 30 okazów zostało
tylko kilka – większość została przewieziona do muzeów oraz rozkradziona, by zdobić ogródki oko-
licznych mieszkańców.

Ponieważ nie byłabym sobą, gdybym nie zobaczyła kamiennych kul z bliska, zostały one
ochrzczone krwią z mojej nogi. Zamyślona nad teoriami ich powstania, schodziłam kamienną ścieżką
i ostatnie kilka metrów pokonałam bez użycia nóg, albo raczej z użyciem zewnętrznej strony łydki
jako hamulca… No cóż, bywa. Trzeba się pozbierać i ruszać dalej. Tylko gdzie? Krótka narada nad
mapą i jest już pomysł – idziemy na Velký Polom. Od tej strony nie ma szlaku, więc pójdziemy
wzdłuż granicy,  górnym odcinkiem dol. Raztoky. Nawet z bolącą nogą ciężko było nie zauważyć, jak
urokliwa jest ta dolinka. Ledwo widoczna ścieżka wiedzie przez świerkowy las, raz po raz przekra-
czając leniwie płynący potok, prowadząc przez wysokie paprocie, po miękkiej kołderce z mchów.
Powyżej, równolegle do potoku i ścieżki znajduje się szutrowa droga, do której w pewnym momencie
dociera ścieżka. Nieznacznie się wznosząc docieramy do skrzyżowania dróg. My jednak wybrałyśmy
leśną przecinkę, ponieważ tam prowadzą słupki graniczne. Po kilkudziesięciu metrach w górę odsło-
nił się ciekawy widok z majestatycznym Pilskiem górującym nad m.in. grupą Rysianki i Lipowskiej.
Chwilę później doszłyśmy (już po czeskiej stronie) do asfaltowej drogi, która zmierzała prosto do
Kamiennej Chaty – schroniska pod Wielkim Połomem. W schronisku oczywiście dłuższa przerwa z
obowiązkową cesnačką i vyprážaným syrem popitym kofolą. Po napełnieniu żołądków ruszyłyśmy w
kierunku szczytu. I tej części Beskidów nie ominął problem kornika i ciężkich wichur – dookoła
widać liczne powalone drzewa, które sprawiają naprawdę smutny widok. Pomiędzy nimi wystają
sporych rozmiarów wychodnie skalne gruboziarnistego piaskowca godulskiego. Właśnie te wycho-

dnie oraz mocno wyniszczony las bukowo-jo-
dłowy są chronione w rezerwacie Velký Polom.
Na szczycie zastałyśmy mocno zawężoną pano-
ramę na północ. Wracając do samochodu szły-
śmy początkowo niebieskim szlakiem, a następ-
nie odbiłyśmy na wschód, by z powrotem zejść
do Megonek. Miłą niespodzianką na koniec była
przepiękna, szeroka panorama na Małą Fatrę,
Jaworniki i Worek Raczański. Wycieczka nie-
długa, wręcz spacerowa, a dla mnie – bogata w
wiedzę i nowo odkryte tereny.

Patrycja Michałowicz

Z£OTE MYŒLI

Nowszy w niedzielę rano, po sobotniej impre-
zie z okazji 45 lecia w Milówce:
– Poszukuję kogoś, kto ma prawo jazdy i może

kierować ... ale nie ma samochodu.

45-lecie - Mamuty i Dinozaury w drodze na Szare.

TO BÊDZIE
v 30.10 w ramach zebrania w Mrowisku po-
kaz zdjęć Basi „Jelon” Zygmańskiej z wyja-
zdów, które odbyły się w ramach akcji „Razem
na Szczyty”.
v 23.11 (piątek) o godz. 17:30 odbędzie się
Walne Zebranie Stowarzyszenia SKPG „Har-
nasie”. Zebranie to jest zarazem Walnym Zebra-
niem klubu SKPG przy OU PTTK Politechniki
Śląskiej. Zebranie odbędzie się w CKS „Mrowi-
sko” przy ulicy Pszczyńskiej 85.
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