
PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter  e-mail:mm@skpg.gliwice.pl http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje

189

Grudzień 2012 OPOWIEŒÆ O JAMNIKU – NIESTRUDZONYM
BABIOGÓRSKIM PRZEWODNIKU

Grażka Tkocz
Poniedziałek, 24 września 2005, godz. 11:20, Zawoja Lajkonik. Przyjechaliśmy w szóstkę na

kilkudniową wędrówkę. Jest Madzia, Jadzia, Wojtek, bracia: Grześ i Marcin, no i niżej podpisana.
Czyste niebo, dużo słońca, jedynie chłodny wietrzyk przypomina nam, że to już jesień. Ale niektórzy
studenci mają jeszcze wakacje...

Ruszamy czarnym szlakiem na Markowe Szczawiny. Mijamy pierwsze domostwa, gdzie podbie-
ga do nas piesek – brązowy, mały, ale mający już swoje lata kundelek. Obszczekuje nas dokładnie,
wbiega na podwórze kolejnego domu, skąd wraca z brązowym, krótkowłosym jamniczkiem. Pieski
biegną to przed nami, to koło nas, zupełnie jak eskorta. Jesteśmy przekonani, że odprowadzą nas do
skraju wioski. Ale nie, one prowadzą nas dalej! Tak, właśnie – to one nas prowadzą! Biegną cały czas
przed nami.

Wędrówka mija przyjemnie i dość szybko, nawet ogromne plecaki nie ciążą, tak jak to nieraz
bywa. Zatrzymujemy się czasem, by odsapnąć, co bardzo się nie podoba naszym czworonożnym
towarzyszom. Gdy tylko zauważą, że nie ma nas tuż za nimi, czekają, a nawet wracają, by szczeknąć:
„No chodźcie już!”

Cała nasza szóstka – przepraszam – ósemka dociera do schroniska na Markowych Szczawinach.
Tu zostawiamy plecaki i posilamy się przed dalszym marszem. Madzia ukradkiem podkarmia pieski
pasztetem. Jamniczek bawi się ze wszystkimi, ale widać, że ten mały urwis najbardziej polubił naszą
Madzię. I to z ogromną wzajemnością!

Pogoda cudna, czasu sporo, zatem ruszamy na szczyt „Królowej Beskidów”. Wybieramy najtru-
dniejszy szlak – Perć Akademików. Pieski cały czas z nami – widocznie postanowiły nie wracać do
domu. Nie chciały też zostać w schronisku i wciąż nas prowadzą. Jak one dadzą sobie tam radę? Ale
przecież to one wciąż biegną przed nami. Popijają wodę ze strumyczków i dalej w górę!

Z całej naszej paczki, tylko Madzia i Wojtek mają swoje zwierzaki – także psy. Madzia od roku
ma cudownego wilczura Klifa i teraz bardzo martwi się o naszych czworonożnych towarzyszy. Jak
na razie droga mija spokojnie, ale docieramy do miejsca, w którym zaczynają się klamry. My wcho-
dzimy, pieski zostają. Jeszcze przez chwilę dobiega nas poszczekiwanie. Mamy nadzieję, że bezpiecz-
nie wrócą…

Już ostatnie metry dzielą nas od szczytu, aż tu nagle pod naszymi nogami znów kręcą się te dwa
urwisy. Jak one to zrobiły?! Jak?! Nasze podejrzenia zostają jednoznacznie potwierdzone – tak, to są
prawdziwi górscy przewodnicy!

Widoki cudowne, choć nadchodzący wieczór przynosi ze sobą coraz więcej mgieł. Madzia, Woj-
tek, bliźniacy, no i oczywiście psy idą na Małą Babią, ja z Jadzią zostajemy na przełęczy Brona, by
stąd podziwiać zachód słońca.

Powracamy do schroniska i zabieramy się za robienie kolacji. Oczywiście pieski, a zwłaszcza
mały jamniczek, nie odstępują nas na krok. To one zaprowadziły nas na Babią. Teraz my je karmimy,
dajemy im wody. Właściciele schroniska patrzą na to nieprzychylnym okiem. Starszy z piesków po
szczekanym pożegnaniu znika, pewnie zszedł do Lajkonika. Jamniczek zostaje z nami. Nie może
spać w pokoju, więc Madzia i ekipa śpiąca z nami w schronisku robią mu posłanie w holu na kawałku
karimaty. Zostawiamy mu wodę w puszce po konserwie. Maluch zasypia. Ustalamy, że współlokato-
rzy odprowadzą go nazajutrz do Lajkonika, zaraz jak wrócą z porannego ataku na szczyt Babiej.

Ranek, śniadanko. Oj, łakomczuch z tego jamnika. Dobrze wie, że mamy w plecakach sporo
jedzenia. Niewiele brakowało, by nasz wczorajszy plan doszedł do skutku, ale właściciel schroniska
przepędza kijem naszego przyjaciela. Oj! Ale się zezłościliśmy! Ale w końcu to Park Narodowy.

BACOWANIE
PRZEDŒWIATECZNE

JASIEŃ 2012
Mimo dość ekstremalnego terminu (tuż

przed Wigilią), na bacowaniu zjawiło się sporo,
bo 13 osób (w kolejności przybycia-podgrupa-
mi): [Kasia J., Łysy, Marek (znajomy Kasi)],
[Jola G., Jacek G., Nowy, Nowszy, Metzger],
[Żaba, Agata, Waldek], [Marek Ś. i znajoma
Marka Asia]. Nasza podgrupa po spotkaniu w
Mszanie najpierw zdobyła Łopień z przeł. Rydza
Śmigłego, a potem po pokonaniu direttissimą
północnej ściany Jasienia dotarła do bacówki.
Łysy z Kasią i Żaby przyszli z Jurkowa przez
Mogielicę, Marek z Asią z przeł. Przysłop. Za-
równo w sobotę jak i w niedzielę były niezłe wi-
doki na Tatry z morzem mgieł w dolinach. A na
samej imprezie jak zwykle sympatycznie – po-
obgadywaliśmy tych co nie przybyli, pośpiewali-
śmy, zjedliśmy wyśmienite bigosy domowej ro-
boty, tradycyjnie nie zjedliśmy kupnego słoika
bigosu Metzgera, popiliśmy grzańcem i nalew-
kami, zamaszkeciliśmy domowymi wypiekami.
Temperatura była ok. -9. Tylko śniegu w górach
ciągle za mało na narty, za to na Mogielicy spo-
tkaliśmy dwóch rowerzystów.

Redakcja, fot. Marek Świech

KOMISJA SZKOLENIOWA
w Patrycja Michałowicz – Przewodnicząca
w Stanisław Wierzchowski – szef „starego” kursu
w Natalia Woźny – szef „nowego” kursu
w Barbara Zygmańska
w Rafał Langrzyk

NOWE W£ADZE KO£A
w PREZES – Michał Huchla,
michal.huchla@gmail.com, 692 967 701
w WICEPREZES ds. Szkolenia – Patrycja Michałowicz,
michalowicz.patrycja@gmail.com, 508 179 786
w SKARBNIK – Piotr Latusek,
latusekpiotr@gmail.com, 787 921 867
w SEKRETARZ – Natalia Paszek,
natalia.paszek@gmail.com, 509 216 534
w IMPREZY i PROMOCJA – Krzysztof Krawiec
krawiec.krz@gmail.com, 501 953 311
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TO BY£O
4 8-9.12 Mikołajki Kołowe w PTSM w Stry-
szawie. W imprezie uczestniczyło ok. 25 osób w
tym dwóch Mikołajów i jeden Aniołek. Kurs re-
prezentowało 6 kursantek. Pogoda dopisała, hu-
mory na imprezie także.
4 18.12 Wigilia kołowa w lokalu KW.
4 22-23.12 Bacowanie przedświąteczne na
Jasieniu. Było 13 osób.
4 31.12 Ekipa kursowa zorganizowała impre-
zę Sylwestrową w Jaśliskach, w schronisku „Za-
ścianek”.

TO BÊDZIE

Jamniczka nigdzie nie widać. Pewno tym razem rzeczywiście wrócił do domu. W dalszą drogę rusza-
my sami...

Kolejny jesienny, bardzo pogodny dzień. Dość szybko docieramy do przełęczy Lipnickiej (Kro-
wiarki), gdzie robimy dłuższą przerwę. Wylegujemy się na słońcu, słuchając cudnego pobrzękiwania
dzwoneczków, zrobionych przez górala prowadzącego sklepik z pamiątkami. Aż tu nagle… ciszę
przerywa donośne i radosne szczekanie. Nie wierzymy własnym oczom! To jamniczek!!! Jak się
okazało, na nic się zdały groźby i przepędzanie kijem! Piesek najpierw na szczyt Babiej, a potem tutaj
przyprowadził parę turystów, którzy także nocowali dziś na Markowych. Teraz znów zostaje z nami.
Góral od dzwoneczków mówi: „O! To jamnik z Lajkonika, nasz stary znajomy, odwiedza nas tu raz
w tygodniu.” Dziwimy się jak to możliwe? Sam tak biega po górach? Góral tłumaczy, że w taką
wędrówkę sprytny piesek wybiera się tylko z plecakowymi turystami. W końcu ktoś te zapasy musi
nosić!

Żegnamy właściciela sklepu i ruszamy w dalszą drogę. Oczywiście z naszym przewodnikiem! Na
szlaku spotykamy wycieczkę. Dzieciaki zachęcają jamniczka, by poszedł z nimi, ale na próżno! Bo co
może się mieścić w tych małych, dziecięcych plecaczkach! Nasze wyglądają zdecydowanie bardziej
obiecująco.

Na Cylu Hali Śmietanowej robimy „obiadek” i dalej przez Policę udajemy się na Halę Kucałową.
Gdy docieramy tam, jest już wieczór. „Wielkoduszni” właściciele schroniska z wielką łaską meldują
nas. Jamnik już czeka pod pokojem, wcale na zmęczonego nie wygląda. W jego nietypowo krzywych
łapkach jest ogromna siła! Po wspólnej kolacji udajemy się jeszcze na przełęcz Kucałową, by popa-
trzeć na gwiazdy. Niebo jest bezchmurne, noc przepiękna! Następnie tuż koło schroniska, potajemnie
szykujemy jamnikowi legowisko. Idziemy spać, co jest nie lada sztuką, gdyż czterdziestoosobowa
wycieczka integracyjna z suskiego technikum świetnie się bawi tuż za ścianą. Niestety, jak się później
okazało, także kosztem naszego pieska! Po pierwszej w nocy budzi nas wszystkich głośne, wręcz
przeraźliwe szczekanie! Co się stało?! Do akacji wkracza Madzia – nasz fachowiec w sprawach zwie-
rzaczkowych. Szczekanie w końcu cichnie. Madzia wraca roztrzęsiona i wściekła, bowiem  nastoletni
sąsiedzi dla zabawy, czy też z głupoty zamknęli naszego czworonożnego przyjaciela w zimnej, ciem-
nej łazience! Przerażony i zziębnięty szczekał o pomoc! Jak można?! W końcu zasypiamy i my, i
jamniczek – już na swoim posłaniu.

Rankiem, gdy właściciele schroniska próbują przegnać jamnika, przyznajemy się, że przyszedł z
nami. W końcu zaraz stąd odejdziemy i chyba już nigdy nie wrócimy… Przy śniadaniu obmyślamy
strategię odprowadzenia naszego przewodnika do domku, gdyż nasza wyprawa jutro wieczorem do-
biega końca, a nie możemy go zabrać ze sobą.

Zgodnie z moim pomysłem schodzimy do Zawoi, uzupełniamy zapasy jedzenia i właśnie tam
żegnamy się z Jamnikiem, który to już teraz, dla bezpieczeństwa, prowadzony jest na smyczy zrobio-
nej ze sznurków znalezionych w moim plecaku. W dalszą drogę z jamnikiem rusza tylko Madzia.
Jadą busikiem do Zawoi Lajkonika. Gdy piesek dociera w swoje rodzinne miejsce, radośnie poszcze-
kuje. Na koniec, merdając ogonkiem, wysiada wraz z Madzią, która niebawem, już bez milutkiego
przyjaciela, wraca PKS-em do centrum Zawoi. Jest zmęczona, ale zadowolona (jak my wszyscy), że
jamnik bezpiecznie wrócił do domu. Teraz to my – już nie ukradkiem – karmimy Madzię kanapkami
z pomidorem. Po odpoczynku ruszamy na Opaczne – nasz kolejny, a zarazem ostatni punkt noclego-
wy. Ten wieczór spędzają z nami kociaki właścicieli. Nazajutrz po zdobyciu szczytu Jałowca dociera-
my do miejsca, gdzie przyjmują nas tak miło, jak nigdzie indziej – do chatki Harnasi na Adamach. To
właśnie z nimi dzielimy się przygodami z naszej wyprawy. Popijając przepyszną herbatkę, w telegra-
ficznym skrócie opowiadamy historię jamnika – górskiego przewodnika! Schodzimy na pociąg. Tro-
szkę nam smutno, że czas wracać. Zaczyna padać. Widać nie tylko nam smutno!

To były wyjątkowe cztery dni, to była wyjątkowa wyprawa, a najbardziej wyjątkowy był nasz
PRZEWODNIK! Mieliście kiedyś takiego?!

Grażyna Tkocz
grudzień 2005

P.S. W ramach ciekawostki – jest to historia z mojego prywatnego wyjazdu, na którym kontemplo-
wałam nad tym, czy zapisać się na kurs u Harnasi.

HARMONOGRAM ZEBRAÑ NA
STYCZEÑ 2013:

v 08.01.2013 – prelekcja Jacka Gintera, Jana
Kowalika oraz Jarosława „Rakety” Hejdukiewi-
cza pt.:„Solno-cerkiewno-górskimi szlakami
płn. Rumunii” – Mrowisko, sala bankietowa,
godz. 17:30
v 12.01.2013 (sobota) – zebranie szkoleniowe
– Kopalnia Rud Srebronośnych w Tarnowskich
Górach, początek zwiedzania, godz. 10:20.
v 15.01.2013 – wtorek bez zebrania; zapra-
szamy jednak na I Festiwal Podróżniczy na Wy-
dziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, gdzie będzie-
my promować Koło.
v 22.01.2013 – Artur „Łysy” Olchawa pokaże
zdjęcia ze swojej podróży do Bangkoku. Mrowi-
sko, sala bankietowa, godz. 17:30.
v 29.01.2013 – Bartłomiej „kruczek” Cisow-
ski poprowadzi slajdowisko z cyklu: „Szlakiem i
Bezdrożem” – „Na Himalajskim szlaku – Ne-
pal” godz. 18:00, Dobra Karma, Katowice.
v 17.01 (czwartek) godz. 19:00, SCK „Mro-
wisko”. Towarzystwo Karpackie i AKT „Watra”
zapraszają na spotkanie przy slajdach (ORWO).
O pierwszym po wojnie polskim, narciarskim
przejściu Połonin Hryniawskich w marcu 1991
roku, a więc w czasach kiedy ZSRR istniał je-
szcze, a ten rejon Karpat był strefą zakazaną,
opowiedzą – jego kierownik Dariusz „Dzida”
Czerniak i uczestnicy.

BLACHOWANIO-BALOWANIE
Zapraszamy wszystkich na tradycyjny

wspólny zjazd w weekend 9-10.02.2013 do
PTSM-u w Zawoi Wełczy. Być może i ten zjazd
będzie można nazwać Blachowaniem. Ponie-
waż będzie to ostatni weekend karnawału,  więc
prócz tradycyjnego ogniska odbędzie się też bal
z motywem przewodnim: „Harnaś, jakiego nie
znaliście”. Należy przez to rozumieć strój, stan
ciała lub ducha lub cokolwiek nietypowego dla
kogoś, kogo możemy nazwać „Zwykłym Harna-
siem”. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.
A potem impreza do białego rana przy muzyce
różnorakiej.

W tym roku na Harnasiowe Mikołajki przybyło
aż dwóch Mikołajów – Rafał L. i Michał H. oraz
jeden Aniołek (Ola K.). Po imprezie odwiedziliśmy

szałas na Lachów
Groniu, który chy-
ba kończy swój
żywot. Zrodził się
nawet pomysł, aby
go uratować. Pro-
blemem mogą być
jednak nie tylko
kwestie technicz-
ne, lecz przede
wszystkim własno-
ściowe, zwłaszcza,
że jakiś czas temu
obok zbudowano
niewielki schron,
w którym jednak
nie ma watrzyska.

NOWY KURS
Na przełomie lutego i marca 2013 roku ru-

sza nowy kurs przewodnicki SKPG „Harnasie”.
Kurs jest prowadzony według rozporządze-

nia Ministra Sportu i Turystyki i obejmuje całe
Beskidy, od Beskidu Śląskiego po Bieszczady.

Wykłady będą się odbywać co tydzień, wyja-
zdy co dwa tygodnie. Kursem 2013/2014 kie-
rują: Joanna Śliwa i Natalia Woźny. Sekreta-
rzem kursu jest Małgorzata Skorupska.

ZGŁOSZENIA: kurs2013@skpg.gliwice.pl
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