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SZLACHETNA PACZKA
Szlachetna paczka, to projekt stowarzysze-

nia „WIOSNA”, który jednoczy ludzi w czynie-
niu dobra, kreuje bohaterów, pokazuje ile w lu-
dziach jest dobra i chęci pomocy potrzebującym,
choć czasem próbuje się nam wmówić, że jest
inaczej. Nie wierzmy w to!

W tym roku miałem okazję po raz pierwszy
wziąć czynny udział w zorganizowaniu kurso-
wo-kołowej paczki dla jednej z rodzin. „Nasza”
rodzina znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji
życiowej – schorowana matka samotnie wycho-
wująca dwie córki w wieku 17 i 21 lat. Ojciec,
który był żywicielem rodziny zmarł. O trudnej
sytuacji rodziny, a przy tym o ich dobroci i
skromności, niech świadczy fakt, iż w kwestio-
nariuszu, który opracowują wolontariusze akcji,
w polu najpilniejszych potrzeb,  rodzina wymie-
niła żywność, na którą niejednokrotnie brako-
wało jej pieniędzy. Córki poprosiły o krem na
suche ręce dla mamy, z kolei matka nie prosiła o
nic dla siebie, jedynie o spełnienie kilku potrzeb
dziewczyn.

Historia rozwoju naszej paczki, była dyna-
miczna niczym lawina w Tatrach. Działaliśmy
wielotorowo. Rzeczy materialne przywożone
były do Gliwic, Katowic i Siemianowic, nato-
miast na moje konto nieustannie wpływały pie-
niądze. Choć początkowo spisywałem ile czego
mamy, Wasza hojność była tak wielka, iż musia-
łem o 12 godzin wydłużyć czas zbiórki i osta-
tecznie zrezygnować z ewidencjonowania na-
pływających rzeczy. Obiecałem, że po wszyst-
kim podsumuję naszą Szlachetną Paczkę, dlate-
go też, w ten świąteczny czas, zmagając się z tra-
wieniem nadmiaru pyszności  zabieram się do
realizacji owej obietnicy.

Moi drodzy jeśli chodzi o rzeczy materialne,
to nie sposób wyliczyć ile, czego zebraliśmy, bo
było tego mnóstwo! Natomiast dokładnie mogę
Wam powiedzieć ile udało się nam zebrać pie-
niędzy, a jest to kwota, która przerosła oczeki-
wania nas wszystkich. Otóż zebraliśmy 1340
złotych. Okazało się jednak, iż podarowaliście
na rzecz paczki tak wiele rzeczy materialnych, iż
po zrobieniu zakupów, w tym 3 bonów do de-
ichmanna o łącznej wartości 250zł, zostało je-
szcze 550 złotych. Po rozmowie z rodziną oka-

zało się, że jedna z córek potrzebuje plastra na bli-
znę po oparzeniu, na który nie stać rodziny, a także
opału, gdyż palą węglem, dlatego resztę pieniędzy
przeznaczyliśmy właśnie na te cele. Powiedziałem,
że nie sposób opisać ogromu rzeczy, które udało
nam się zebrać i zakupić, dlatego dołączam zdjęcie.

Meg „Goryl” miała przyjemność wręczyć
paczkę osobiście. Przeczytajcie Jej relację, za-
mknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że też tam jeste-
ście, bo tak naprawdę każdy z Was podarował tej
rodzinie tę paczkę.

„Do rodziny spod Olsztyna (k. Częstochowy)
trafiła dziś Paczka. Pani Jola nie wierzyła, że bę-
dzie tego aż tyle! Lucynka wyszła po chwili – bar-
dzo zawstydzona... z wielką radością otwarła pre-
zent zadedykowany dla niej (17-latka była za-
chwycona kosmetykami), ucieszyły ją także ubra-
nia, ręczniki i słodycze! Pani Jola ucieszyła się
ogromnie z „zestawu dla Mistrzyni Kuchennego
Surviwalu” (noża znanej szwajcarskiej marki, ze-
stawu przypraw i pyszności – jej ulubionego ser-
nika na zimno oraz miodu, masy makowej, kajmaku...). Mama, gdy zobaczyła żywność w pozosta-
łych kartonach powiedziała, że w Święta zamyka się w mieszkaniu i je. Panie były tak przejęte, że nie
umiały nawet okazać tej radości. Ciekawe, jak na to wszystko zareaguje Gosia (starsza córka), gdy
wróci z pracy... Po powrocie dostałam SMS od Wolontariuszki Rodziny: „Dzwoniła przed chwilą
Pani Jola. Płacząc prosiła, abym jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy ją obdarowali. Mówi-
ła, że Lucynka mierzy ubrania, śmieje się i piszczy ze szczęścia przy niebieskiej sukience.””

Przyszedł czas na podziękowania! Chciałbym podziękować każdemu, kto pomógł przy organiza-
cji naszej paczki. To zaszczyt otaczać się tak wspaniałymi ludźmi, w których jest tyle chęci do czynie-
nia dobra, do pomocy innym. Spisaliście się niesamowicie! Dziękuję Wam Współkursanci oraz Wam
drodzy Harnasie. Mówi się, że po górach chodzą tylko dobrzy ludzie i jak tu się z tym nie zgodzić?
Ogromne podziękowania należą się Magdzie Goryl za to, że zmobilizowała nas do zorganizowania
paczki, później pomagała ją koordynować, udostępniła swoje mieszanie do akcji pakowania, gdzie
wspólnie z Alą Majdak, Agnieszką Franke i Sebastianem Lenartowiczem, do 2 w nocy zapakowali-
śmy 21 kartonów oraz za zawiezienie paczki do rodziny. Podziękowania należą się także pracowni-
kom Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich oraz Waszym przyjaciołom  i znajomym, którzy włą-
czyli się w pomoc. Na koniec dziękuję Wam za zaufanie, którym obdarzyliście mnie przelewając
swoje pieniądze na moje konto oraz przynosząc tak wiele ubrań, żywności i środków czystości.

Wspólnie sprawiliśmy, że rodzina Pani Joli długo nie zapomni tych świąt. Pokazaliśmy, że są na
tym świecie ludzie, których interesuje ich los. Natomiast sobie podarowaliśmy najlepszy z możliwych
prezentów – radość z pomagania innym. Oczywiście nie spoczniemy na laurach. Następna Szlachet-
na Paczka już za niecały rok!

Paweł Pękacz „Kleryk”

Z PAMIÊTNIKA ŒWIE¯O UPIECZONEGO KURSANTA - CZ. 1
czyli jak przeżyłam dwa tygodnie w Rumunii

Kurs przewodnicki 2014/2015 obfituje w osobliwości. Mamy np. Doriana – niezniszczalnego
terminatora, który na zawsze pozostanie dla mnie po pierwsze niemęczącym się robotem, po drugie
zaś – największym optymistą świata. Nie można inaczej myśleć o człowieku, który zapraszając do
wspólnej podróży do Rumunii (!) samochodem (!) trzy inne osoby (!) z pełnym ekwipunkiem na dwa
tygodnie (!) podjeżdża… Matizem. Po pierwszym desperackim jęku zakasaliśmy rękawy i osiągnęli-
śmy wyżyny zdolności organizacyjno - logistycznych (lata grania w „Tetris” nie poszły na marne!)
upychając plecaki, karimaty, jedzenie, kociołki i nas samych w samochodzie. Osobiście podróż minę-
ła mi błyskawicznie – mogło to mieć związek z tym, że koło mojej głowy jechały czyjeś treki.

Po wesołej podróży, wygodnym noclegu niedaleko pola kukurydzy, zjedzeniu mnóstwa droż-
dżówek oraz kilograma bananów (niemytych!) przekroczyliśmy rumuńską granicę i dotarliśmy do
schroniska Cabana Gura Zlata, w którym mieliśmy się spotkać z pozostałymi dwoma frakcjami –
Samochodową II oraz Pociągową.

Ponieważ obie frakcje strasznie się spóźniały, a nie samą miłością do gór człowiek żyje i jeść
trzeba – zdecydowaliśmy się ugotować Pierwszą Rumuńską Pulpę nie czekając dłużej na resztę (zja-
daliśmy ją tęskniąc za wszystkimi bardzo i żałując, że nie ma ich z nami).

Następnego dnia obudzona głosami nowoprzybyłych członków Kursu, tak się ucieszyłam, że
ignorując początkowe oburzenie ich złym zachowaniem (my tu śpimy, a oni krzyczą) przywitałam się
serdecznie. Jak się okazało frakcja Samochodowa II jechała całą niedzielę i dojechała do nas w nocy,
frakcja Pociągowa zaś w tym samym czasie najpierw żegnała się z innymi Kursantami w „Namaste”
w Katowicach, później ubiła interes życia dając się oszukać konduktorowi i finalnie, przez opóźniony
pociąg nie zdążyła na przesiadkę w Budapeszcie.

Jak widać do  Rumunii można dostać się na wiele sposobów. I różnym kosztem. W każdym razie
w końcu byliśmy w komplecie i mogliśmy zjeść wspólne śniadanie (które skończyło się wczesnym
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południem, bo panowie rozstawiali auta) śpiewając „Moją Dumkę” po raz pierwszy. Wychodząc ze
schroniska minęliśmy się z przypadkowymi chłopakami, którzy wprawili nas w fantastyczny nastrój
pytając czy możemy im powiedzieć, gdzie się obecnie znajdują (oczywiście, że mogliśmy!).

Chyba każdy z nas pomyślał wtedy o bohaterach z filmu „Kac Vegas”...
Muntii Retezat

Poniedziałek
Trasa: Cabana Gura Zlata - jezioro Zanoaga

W końcu ruszyliśmy! Uzbrojeni w świetne nastroje, z całym dobytkiem na plecach spędziliśmy
poniedziałek podchodząc przez bardzo ładny las w kierunku jeziora Zanoaga i znajdującego się tam
pola namiotowego. Po długim poszukiwaniu suchego miejsca na rozbicie namiotów, jeszcze dłuż-
szym przygotowywaniu pulpy i szukaniu wody zdatnej do picia oraz finałowym ekspresowym skon-
sumowaniu wszystkiego – zmęczeni i zmarznięci poszliśmy spać.

Wtorek
Trasa: jezioro Zanoaga - Saua Judele - zostawiamy plecaki pod Poarta Bucurei - na

lekko Bucura I - Retezat - z powrotem - jezioro Bucura
Następnego dnia obudziły nas promienie Słońca i niski głos Tomka. Tomek stanowczo nie po-

trzebuje mikrofonu by być słyszanym zawsze i wszędzie. Swoją drogą jego głos budził nas z samego
rana codziennie, przez dwa tygodnie. Zastanawiające jest, że ten sam głos, który budził nas z rana, w
nocy nie pozwalał nam spać – Tomek chodził spać ostatni, a wstawał pierwszy – co prowadziło nas
do prostego wniosku, że albo jest cyborgiem albo kosmitą.

Po śniadaniu i odśpiewaniu „Mojej Dumki” mogliśmy ruszać dalej – przez przełęcz Saua Judele,
Poarta Bucurei, na szczyt Bucura I oraz Retezat.

Nie chcieliśmy zdobywać szczytów z ciężkimi plecakami, dlatego zostawiliśmy cały dobytek mię-
dzy kamieniami pod Poarta Bucurei i pod górę szliśmy już na lekko. Na szczęście na szczycie Retezat
mgła trochę się rozwiała, inaczej podziwianie widoków stanowiłoby nie lada wyzwanie (co prawda
nam – Kursantom – żadne wy-
zwanie nie jest straszne! Niemniej
ucieszyliśmy się szalenie, że fak-
tycznie widzimy to, co nas otacza,
a nie tylko to, co sobie wyobraża-
my).

Po długim dniu rozbiliśmy się
nad jeziorem Bucura. To była
prawdziwa kumulacja szczęścia,
gdyż:
a) podłoże było suche!
b) woda pitna była bardzo blisko;
c) Księżyc świecił tak jasno, jak
Słońce za dnia – widok niesamo-
wity.

Wieczorem przypałętał się do
nas jakiś mały lisek, który z podzi-
wu godną determinacją próbował
dobrać się do naszej pulpy. Na
szczęście dzielny Stachu poza
tym, że jest dzielny, jest też boha-
terski i o jedzenie (i Kursantów!)
troszczy się bardzo –  i liska prze-
pędził.

To był bardzo zimny wieczór i
każdy z nas miał na sobie wszyst-
kie ubrania jakie w ogóle miał ze
sobą w Rumunii. W przypadku
Doriana oznaczało to, że miał na
sobie swoje krótkie spodenki, blu-
zę, a na to... KARIMATĘ. Moda
górska na najwyższym poziomie!

Środa
Trasa: jezioro Bucura - Peleaga - Papusa - Peleaga - jezioro Bucura - (opcjonalnie na

Curmaturę Bucurei) - jezioro Bucura
Ponieważ następnego dnia rankiem było całkiem ciepło, postanowiłyśmy z Dagą i Olą, że chce-

my poczuć się jak kobiety – czysto i pachnąco – i zdecydowałyśmy się wykąpać w potoku. Chociaż
kąpieli nie żałowałyśmy i czułyśmy się wspaniale, to na kolejne dni przyjęłyśmy jednak bardziej
męską definicję słowa „czysty” (pierwszy raz w życiu ubrania dzieliłam też na „brudne” i na „brudne,
ale jeszcze da się chodzić”).

Nad jeziorem zostawiliśmy plecaki i namioty i na lekko poszliśmy zdobywać Peleagę – najwyższy
szczyt w masywie Retezat. Dla wielu z nas (w tym dla mnie), był to najwyższy zdobyty do tej pory
szczyt. Wszyscy cieszyliśmy się nie tylko na piękne widoki, ale też na możliwość złapania zasięgu w
komórkach. Z Peleagi przeszliśmy na Papusę, na której urządziliśmy sobie przerwę śniadaniową. To
niesamowite jak bardzo może smakować chleb z pasztetem, albo serkiem kiedy się go spożywa na
wysokości 2508 m n.p.m.

Po śniadaniu pogoda zaczęła się psuć, dlatego ruszyliśmy z powrotem w kierunku pola namioto-
c.d str. 3

wego. Na zejściu z Papusy złapał nas grad,
później ostry deszcz. Do tego doszła mgła, która
towarzyszyła nam już niemal do samego jeziora.
Ponieważ cały czas padało i było przeraźliwie
zimno wyprosiliśmy Staszka i Olę, żebyśmy zo-
stali nad Bucurą na jeszcze jedną noc, a nie prze-
nosili się – tak jak zakładał początkowy plan – na
Polanę Pelegii.

Musieliśmy przyrzec, że następnego dnia
bez ociągania się wstaniemy dwie godziny
wcześniej niż zazwyczaj, żeby nadrobić trasę –
zgodziliśmy się jednomyślnie. Warto zaznaczyć,
że naszym tytanom – Dorianowi, Agacie i Seba-
stianowi – spacerów w tym dniu było stanowczo
za mało i ruszyli w trójkę jeszcze na Curmaturę
Bucurei.

Tego dnia nie gotowaliśmy pulpy – zaszyli-
śmy się wszyscy w swoich namiotach i na
własną rękę każdy coś przekąsił. Ważniejsze
było, żeby się wygrzać w śpiworze. Jednak, jak
przystało na bardzo towarzyski kurs, wieczorem
nie wytrzymaliśmy tej alienacji i zebraliśmy się
wszyscy na kabanosowej imprezie i gorącej her-
bacie.

Czwartek
Trasa: jezioro Bucura - Poiana Pelegii -

Custura - Culmea Custura-Gruniu - Vf.
Vacarea - Culmea Vacarea - Bilugu Mare -

polana niedaleko Bilugu Mare
Do kursowych osobliwości należy także Ro-

bert – człowiek, który po TAK BARDZO mro-
źnej środzie i tak okropnie krótkiej nocy był w
stanie wstać rano, wyjść z namiotu jako pierw-
szy i robiąc przysiady i pajacyki dopingować nas
wszystkich do wyjścia ze śpiworów argumentu-
jąc: „bo tutaj jest tak pięknie!”. Wszyscy wierzy-
liśmy mu na słowo tak bardzo, że nikomu nie
przyszło nawet do głowy by empirycznie się
przekonać, czy aby na pewno nie kłamie.

Dopiero Staszek swoim nieznoszącym
sprzeciwu zawołaniem „POBUDKA!” zdołał
wygonić nas z namiotów i zmotywować do wy-
marszu. Było piekielnie zimno! I mokro. I wie-
trznie też. A w dodatku była mgła. Warunki fa-
talne do prowadzenia wycieczki, przewodni-
kiem nie mógł więc zostać nikt inny tylko Do-
rian. Pełni wiary i zaufania szliśmy za nim stara-
jąc się nie myśleć o historii sprzed kilku lat, kie-
dy to Dorian wyprowadził kursantów nocą na
szczyt Babiej Góry.

Zeszliśmy na Poianę Pelegii, po czym zaczę-
liśmy podchodzić na szczyt Custury. O ile wcho-
dzenie pod górę nie było specjalnie trudne, o tyle
znalezienie szczytu – i owszem. Mgła była tak
gęsta, że widzieliśmy tylko niewielką przestrzeń
przed nami i naprawdę nie umieliśmy odszukać
szczytu. Później ruszyliśmy grzbietem na
wschód, potem na północ w dalszym ciągu wi-
dząc zaledwie plecy osób przed sobą. Pozostałe
widoki z pewnością byłyby piękne, gdyby były
jakiekolwiek.

Niestety, mgła i straszny ziąb sprawiły, że
myśleliśmy tylko o tym, by jak najszybciej zejść
niżej, gdzie będzie cieplej. A później zrobiło się
jeszcze zabawniej, kiedy to nagle zniknął nam
szlak. Skręciliśmy w boczny grzbiet, a tam zani-
kła również ścieżka. Ale to nie tak, że nic nie
dostaliśmy w zamian! Zamiast szlaku i ścieżki...
wyrosła nam na drodze kosówka, przez którą
przebijaliśmy się przez paręnaście minut. Zaczę-
liśmy się poważnie zastanawiać dlaczego świat
nas tak bardzo nienawidzi... Nasz trud (i straty w

Nocleg nad jeziorem Zanoaga - fot. Ola Ginter

Na Peleadze



postaci podziurawionych worków,
upadków, haczenia plecakami o
gałęzie) został wynagrodzony –
zobaczyliśmy znak szlaku!!! (znak
szlaku – sztuk jedna).

Była już noc kiedy schodzili-
śmy przez las. Po drodze minęli-
śmy źródełko, przy którym zrobili-
śmy postój, żeby napełnić nasze
butelki. Ola zagrała na gitarze i
zrobiło się całkiem miło – i w koń-
cu cieplej! Niedaleko źródełka
znaleźliśmy bardzo przyjemną po-
lankę, na której zdecydowaliśmy
się zanocować. Położenie tej po-
lanki najlepiej oddaje określenie
Agaty: „polana gdzieś owędy, niedaleko szlaku, którego nie było” – najbardziej precyzyjne określenie
geograficzne o jakim słyszałam.

Było ciepło, byliśmy głodni, a wkoło było bardzo dużo drzew – rozpaliliśmy więc ognisko. Pierw-
szy raz zjedliśmy wtedy gorącą pulpę! Zazwyczaj była letnia zaledwie, bo ciężko na 5 palnikach
przygotować posiłek dla grupy kilkunastoosobowej, tak by wszystko było ciepłe.

To zdecydowanie była najlepsza pulpa całego wyjazdu (i makaronowa!).
Piątek

Trasa: polana - Curmatura Tulisa - Hobita - Livadia
Gorąca pulpa + śpiewanie + grzanki na śniadanie robią swoje (nasz chleb miał już tydzień i zjada-

nie go stawało się coraz trudniejsze). Wszyscy wstaliśmy w fantastycznych nastrojach i z pełnym
entuzjazmem ruszyliśmy za Ewą – to ona dzisiaj prowadziła – najpierw na Curmaturę Tulisi, a
później w dół do Livadii.

Chodzenie po górach w Rumunii nie jest nudne. Na przykład: podczas zejścia mijaliśmy pasterzy,
których psy wzięły nas najpewniej za zbłąkane owieczki i chciały doprowadzić do stada. Na szczęście
Kursant nie da się byle psu pasterskiemu zapędzać! (szczególnie gdy Kursant występuje w liczbie
znacznie przewyższającej liczbę psa pasterskiego i posiada do obrony kijki).

W końcu udało nam się dotrzeć do małej wsi, w której rozpoczęliśmy spokojne, acz stanowcze
poszukiwania sklepu. Problem polegał tylko na tym, że nijak żadnego sklepu odszukać się nie dało –
to dopiero było dziwne uczucie! Mieliśmy pieniądze i NAPRAWDĘ bardzo chcieliśmy je wydać, a
najnormalniej w świecie nie mieliśmy gdzie. Na szczęście minęliśmy jakąś starszą panią odpoczywa-
jącą na krzesełku, która bezbłędnie odgadła czego nam do szczęścia potrzeba najbardziej i wskazując
ręką kierunek powiedziała cudowne słowo: „magazin”. Nigdy wcześniej wydawanie pieniędzy nie
cieszyło tak bardzo.

Po obowiązkowym dłuuugim postoju pod sklepem, zmieniliśmy ciężkie treki na sandałki, tramp-
ki, tudzież brak obuwia w ogóle (Tomek) i rozpoczęliśmy asfaltowanie w kierunku Livadii. Do celu
dotarliśmy wieczorem. Dużo czasu zajęło nam znalezienie dogodnego miejsca na nocleg – w górach
rozbijanie się na dziko jest zdecydowanie prostsze niż w mieście. Po zjedzeniu pożegnalnej pulpy (w
sobotę część ekipy wracała już do Polski) i zaplanowaniu kolejnego dnia, poszliśmy wszyscy spać.

Sobota
Trasa: dzień przejazdowy: Livadia - Deva

Tego dnia skończył się pierwszy turnus naszego obozu. Do domu wracała frakcja Samochodowa
II oraz część frakcji Pociągowej. I pewnie byłoby nam bardzo smutno, gdyby nie to, że:

- po południu miała dołączyć do nas Iwona
- w planach mieliśmy wizytę w Aqua Parku!
A Aqua Park poza oczywistymi pozytywami w postaci basenów, wody i jacuzzi posiadał inną

gigantyczną zaletę – można w nim było zrobić przepierkę ubrań! Ponieważ miałam ze sobą tylko
malutki żel pod prysznic (żeby dużo nie ważył), postanowiłam, że pożyczę mydło od kogoś, kto już
wraca do domu. Padło na Sebastiana:

M.: Sebuś, skoro wracasz już do domu to może zostawisz mi swoje mydło, żebym mogła zrobić
pranie?

S.: Jasne! Proszę – nawet nie używałem. <powiedział Sebastian wręczając mi nierozpakowane
mydło w mydelniczce>

(Da się spędzić tydzień w górach nie używając mydła? Da się! Stanowczo przesadzamy na na-
szych dwudniowych wyjazdach kursowych z tą całą higieną i tylko niepotrzebnie dociążamy sobie
plecak.)

Ktoś powiedział kiedyś, że wolność pachnie brudnym Harnasiem. Idąc tym tokiem rozumowa-
nia, nigdy nie byliśmy tak bardzo wolni, jak teraz… Jednak w trosce o współtowarzyszy oraz zwierzę-
ta leśne, a także mając na względzie wszelkie zasady estetyki postanowiliśmy się wykąpać zanim
ruszymy w dalszą wędrówkę po górach rumuńskich.

Najprościej, (i najtaniej!) było wykupić trzygodzinny pobyt w Aqua Parku w Devie. Podzieliliśmy
się na dwie frakcje i ruszyliśmy tam samochodem i komunikacją miejską. Na miejscu najpierw przez
godzinę umieraliśmy ze szczęścia pod prysznicem (bieżąca woda! szampon! ciepło!), by potem ko-
lejną godzinę spędzić w jacuzzi i zakończyć pobyt godzinnym praniem w łazience (efekt: całkowicie
zatkany zlew).

Rozwiesiliśmy nasze pranie w matizie Doriana i ruszyliśmy na miasto coś zjeść. Wybraliśmy miłą
pizzeryjkę, w której pracowała kelnerka z najdłuższymi tipsami jakie w życiu widziałam. Po długich
debatach – która pizza opłaca nam się najbardziej (panowie liczyli pole powierzchni pizzy by mieć

pewność, że się najedzą) i jaki smak mamy wy-
brać okazało się, że i tak nie sposób zadowolić
wszystkich. Narodził się poważny konflikt mię-
dzy Olą, a Staszkiem o paprykę, który trwał je-
szcze przez trzy następne dni. Może zakończył-
by się wcześniej gdyby poza Olą ktoś jeszcze o
tym konflikcie wiedział (np. Staszek).

W każdym razie, po obiedzie zaczęliśmy się
intensywnie zastanawiać gdzie będziemy w
nocy spać. Jakoś w górach, to nigdy nie było tak
problematyczne jak w mieście. Najpierw część z
nas koczowała na parkingu pod Aqua Parkiem,
w czasie, gdy reszta jeździła samochodem stara-
jąc się odszukać jakieś pole, na którym mogliby-
śmy się rozbić. Niestety nic z tego nie wyszło,
więc zabraliśmy swoje rzeczy i poszliśmy do
parku. Strażnik parku niestety nie pozwolił nam
zostać na noc, ale jego kolega wskazał nam miej-
sce, w którym mogliśmy spokojnie rozbić na-
mioty. Byliśmy tak zmęczeni wielogodzinnymi
poszukiwaniami noclegu, że zasnęliśmy wszy-
scy w tempie ekspresowym.

Niedziela
Trasa: dzień przejazdowy 2: Deva -

Cabana Padis
Rano szybko spakowaliśmy namioty i

wróciliśmy do parku na śniadanie. Siedzieliśmy
spokojnie na ławkach przeżuwając chleb, kiedy
do parku weszło Zjawisko. Zjawisko miało łaty,
cztery nogi i było… krową. W ogóle na nas nie
zwróciło uwagi, tylko majestatycznie przeszło
główną alejką i najnormalniej w świecie wyszło
z parku, zostawiając nas z rozdziawionymi gęba-
mi. Tego dnia postanowiłam przestać się dziwić.

Po śniadaniu podzieliliśmy się ponownie na
nasze dwie frakcje i ruszyliśmy w drogę do Pa-
dis.

Dobrze mi było we frakcji Samochodowej I,
bo w magiczny sposób teleportowałam się z
punktu A do punktu B – pamiętam tylko jak
wsiadałam do samochodu i później budziłam się
na kolejnym postoju (ukłon w stronę bohater-
skiego Kierowcy Doriana i dzielnego Pilota Aga-
ty!). Tym razem przespałam – jak mówiła Agata
– bardzo długą jazdę drogą krajową nr 76.
Grunt, że wstałam wypoczęta pod schroniskiem
Cabana Padis, przy którym planowaliśmy zosta-
wić samochód i ruszyć w kierunku Canton Gla-
voi. Tam mieliśmy spotkać się z pozostałymi
Kursantami.
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c.d str. 4

Na  Vf. Retezat. Sebastian, Ewa, Milena. Agata łapie zasięg.



Mocno przedłużaliśmy godzinę wymarszu, bo w samochodzie było tak ciepło i przyjemnie, a na
zewnątrz padało i wiało. W końcu jednak pokrzepiliśmy się na odwagę kisielem i poszliśmy przed
siebie. Nie pamiętam, w którym dokładnie momencie przypałętał się do nas jakiś psiak, który nie
odstępował nas na krok. W sumie to dobrze, bo fajnie mieć przy sobie przyjacielskie zwierzę kiedy
jest się po zmroku w Rumunii. (Po tym jak podzieliliśmy się z nim pulpą, piesek zniknął. Interesowna
bestia. Tak naprawdę wcale nie chodziło mu o nas, tylko o nasze jedzenie.)

Było już całkiem ciemno, gdy zobaczyliśmy w oddali palące się ognisko, a chwilę później usłysze-
liśmy Polaków! Cudownie było usłyszeć swój ojczysty język będąc tak daleko od domu. Rozbiliśmy
nasze namioty i myśląc o tym, jak brakuje nam Frakcji Pociągowej zajadaliśmy się superpyszną
pulpą.

Nieco inaczej wyglądały warunki noclegowe Frakcji Pociągowej. Oni bowiem, chcąc rozbić się
pod hotelem przy przełęczy Vartop zapytali o pozwolenie pracownika tego hotelu. Ów człowiek nie
tylko pozwolił im rozbić namioty na parkingu za darmo, ale zaproponował, że jeśli wolą, to może im
udostępnić pokoje w środku, bo sezon turystyczny już się zakończył i nikogo tam nie ma. Dla ukaza-
nia jak szlachetna jest to postawa, nadmienię, że pani ze schroniska, przed którym zostawiliśmy sa-
mochód chciała od nas 5 euro (euro!) za każdy dzień pozostawienia samochodu na jej parkingu.

W każdym razie – trudy podróży całej ekipy zostały wynagrodzone, bo poza spaniem w ciepłych
łóżkach i możliwością wzięcia prysznica zostali zaproszeni na imprezę tubylców.

I tak właśnie dołączył do nas Sin – filozof z wykształcenia, ratownik górski z zamiłowania, groto-
łaz z pasji. A w wolnych chwilach nasz bohater, bo pomagał nam już do końca wyjazdu – albo służąc
dobrą radą (wskazał miejsce, gdzie najmniej zalewa pole namiotowe podczas deszczu), albo częstując
dobrym jedzeniem (do tej pory pamiętam smak i zapach potrawy grzybowo – ziemniaczanej, którą
nas poczęstował), albo umożliwiając naładowanie komórek, albo oprowadzając nas po górach, które
znał jak własną kieszeń.

Sin przypomniał nam, że nie należy oceniać książki po okładce, bo chociaż wyglądał niepozornie
– chudy, w króciutkich spodenkach, w adidaskach – po górach śmigał tak szybko i tak pewnie, że
ciężko było nam za nim nadążyć. Swoją drogą dodam, że później zamienił profesjonal-
ne adidaski na jeszcze bardziej profesjonalne sandałki. Jak on w takim obuwiu nie skrę-
cił nogi na tych wszystkich kamieniach pozostanie dla mnie tajemnicą już na zawsze.

c.d.n.
Milena Jurczyńska

TO BY£O
4 10-11.01.2015 przejście kondycyjne kursu –
odbyło się w rejonie Zabaw i Worka Raczańskie-
go z zakończeniem w PTSM w Rycerce. Relacja
wkrótce.
4 20.01.2015 w  Mrowisku, odbyło się zebra-
nie poświęcone sprawom działalności Koła.

v 21-22.02.2015 Rajd Zimowy
v 28.02.2015 Blachowanie kursu 2013/14
odbędzie się w Górskim Ośrodku Szkolno-Wy-
poczynkowym „Pod Durbaszką”.
v 21–22.03.2015 „Rajd na powitanie wiosny”
v 18–19.04.2015 „PolUŚ”
v 9–10.05.2015 „Rajd igrowy”

TO BÊDZIE

Z£OTA MYŒL Z KONDYCYJNEGO
W końcu zgodnie uznaliśmy, że moczenie

już przemoczonych do suchej nitki butów ma
sens, bo tym sposobem „stara” woda wymienia-
na jest na świeżą.

MIKO£AJKI NA LASKU
fot. Waldek Kubiczek

WAKACJE W PIRYNIE
Czasem tak już bywa, że przez pół roku gada się o tym, że trzeba jechać do Rumu-

nii, a w rezultacie ląduje się w Bułgarii i Turcji. Rumuńskie zamki nadal pozostają na
liście „trzeba zobaczyć”, ale za to na koncie mamy mnóstwo zupełnie innych wrażeń.

Z różnych powodów nie był to wybitnie zaplanowany wyjazd, każdy z naszej
czwórki miał nieco inną wizję. Ustaliliśmy, że parę dni spędzimy w Pirynie, no a skoro
już będziemy tak „blisko” tureckiej granicy, to warto także zahaczyć o Stambuł – tyle
wiedzieliśmy czekając na autobus do Sofii. No właśnie – autobus do Sofii – 29 godzin
podróży, przez wszystkie możliwe kraje po drodze (Słowacja, Austria, Węgry, Serbia).
Z racji tego, że pociąg był kompletnie poza naszym zasięgiem finansowym, a podróż
przez Ukrainę i Rumunię trwałaby przynajmniej dwa pełne dni, zdecydowaliśmy się
na tę może nie najtańszą, ale relatywnie najszybszą opcję. Mimo braku szczególnego
entuzjazmu do podróżowania autobusem przez ponad dobę, nie było aż tak źle!

Gdy już byliśmy w Sofii, wszystko jakoś samo się potoczyło – wymiana waluty,
załatwienie biletów do Stambułu, szybkie zakupy i już siedzieliśmy w autobusie do
Razłoga. W samych górach Piryn spędziliśmy 4 dni. Korzystaliśmy z mapy wydawnic-
twa Domino oraz z przewodnika Bezdroży. Nasza trasa wyglądała następująco:

1. Razłog – Yavorov
2. Yavorov – Banderitsa (przez Grań Konczeto i Wihren)
3. Banderitsa – Tewno Ezero
4. Tewno Ezero – nocleg na dziko niedaleko zielonego szlaku za schroniskiem

Piryn – Rożeński Monastyr – Melnik
Góry te można podzielić na trzy części: marmurową, granitową i piaskowcową. Ta

zróżnicowana budowa geologiczna powoduje, że właściwie za każdą przełęczą może-
my zobaczyć nowy krajobraz. Bajkowy Wihren i okolice (szczególnie Grań Konczeto)
– wszystko białe, zupełnie jakby cukrem pudrem posypane. Do tego schodząc do
schroniska wieczorem można spotkać pokaźne stadko kozic. No i nocny widok na
Wihren w blasku księżyca jest magiczny!

Kolejny odcinek przypominał nieco Tatry, choć na nas zrobił większe wrażenie niż polskie góry
(może dlatego, że było tam nieporównywalnie mniej ludzi). W każdym razie część granitowa obfituje
we wszelkiego rodzaju polodowcowe jeziorka, gołoborza, malownicze doliny i ostre granie – wszyst-
kiego po trochu. Trasę kończyliśmy w małej (podobno najmniejszej w Bułgarii) miejscowości Mel-
nik, w której w otoczeniu bajecznych piramid z piaskowca można poczuć bardziej południowy klimat
– jest znacznie cieplej, wokoło inna roślinność, a na telefonach wyświetla się grecka sieć (w końcu
znajdujemy się ok. 30 km od granicy). Podobno lepiej nie zaczynać przygody z Pirynem od tego
miejsca – taką radę dali nam Polacy, których spotkaliśmy wchodząc do miasteczka. Melnik jest znany
z produkcji bardzo dobrego (i zarazem stosunkowo taniego) wina – nasi rodacy z SKPB Lublin już
trzeci dzień próbowali wyjść w góry.

Oprócz walorów widokowych atutem tych gór są także schroniska, a na pewno jedno schronisko,
znajdujące się przy Tewno Ezero. Nawet jeśli śpi się pod namiotem warto wieczorem zajrzeć do

środka. Zapewniam, że po kilku kieliszkach 'ra-
kji' język bułgarski staje się dziwnie zrozumiały,
a tańce narodowe naszych słowiańskich braci
zaskakująco łatwe do opanowania… Minusem
takiego empirycznego poznawania bułgarskiej
kultury w tym konkretnie miejscu jest to, że na-
stępnego dnia trasa w kierunku Melnika wiedzie
jakże piękną doliną, wzdłuż jakże irytująco gło-
śnego strumienia…

Nie ma co dużo gadać, Piryn to jedne z naj-
ciekawszych gór, jakie mieliśmy okazję odwie-
dzić. I to nie tylko ze względów krajobrazo-
wych!

Krzysztof Krawiec
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