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Pomysłem na tegoroczny wyjazd w Beskid
Makowski miała być trasa rowerowa. Wersja ro-
werowa powstała nie tylko ze względu na moje
rowerowe preferencje w ostatnim okresie, ale
też dlatego, aby zmienić nieco rejon działania i
trasy, które w ostatnich latach zaczęły się mocno
powtarzać. „Beskid Makowski” dawno nie go-
ścił w północno-zachodniej części tych gór m.in.
dlatego, że zwiedzanie ich na piechotę jest dość
nużące i nieefektywne. Są to za to tereny bardzo
dobre właśnie na rower. Wymagają wprawdzie
nieco więcej kondycji i siły niż niziny, ale nie są
to jeszcze „prawdziwe” góry.

Propozycja została zatem rzucona, termin
wyznaczony na 23–24 maja (miałem nadzieję,
że unikniemy tym razem spotkania z zimnymi
ogrodnikami), zgłosiło się też kilka osób chęt-
nych na taką trasę. 3-go maja zrobiłem nawet
wraz z rodziną rekonesans planowanej trasy i
ewentualnych miejsc noclegowych, który po-
skutkował m.in. drobną modyfikacją planów.

Teraz należało jedynie sprawdzać prognozy
pogody. Te niestety nie były optymistyczne.
Ogrodnicy najwyraźniej spóźnili się w tym roku
o cały tydzień. W piątek po południu zrobiłem
telefoniczny sondaż nastrojów wśród wybierają-
cych się osób. Staszek był zdecydowany na ro-
wer, Raketa i Żaba odłożyli decyzję do późnego
wieczora, ze wskazaniem na rowery.

Po spakowaniu wszystkich niezbędnych
rzeczy na opcję pieszą zdzwoniłem się w końcu
jeszcze raz z Raketą i podjęliśmy męską decyzję

Dawid Ania "Juzia" Rysiek "Nowy"

o zabraniu rowerów. Generalnie miało być pochmurno i chłodno (ok. 11–14 st.), z możliwością
wystąpienia przelotnych deszczyków i nieco większego opadu wieczorem.

Ponieważ Jola nie mogła jechać, a Ola miała dojechać na biwak wieczorem (z rowerem), więc
umówiłem się na dojazd ze Staszkiem. Mieliśmy wyjechać ok. 8:30, jednak problemy z rejestracją
samochodu Staszka spowodowały spóźnienie o ok. 1,5 godz. Rakety z Żabą byli już w drodze, gdy
my dopiero wyjeżdżaliśmy. Ustaliliśmy, że będziemy ich gonić i spotkamy się na trasie. Grupa Rakety
zaczęła zatem od zwiedzenia kościółka w Skawinkach i podjazdu pod Chełm. My kościółek pominę-
liśmy (niedawno go oglądałem) i postanowiliśmy nadrobić opóźnienie, podjeżdżając autem do par-
kingu przy leśniczówce pod Chełmem. W tym czasie czołówka zaczynała zjazd z Chełmu do Stryszo-
wa.

Trasę rozpoczęliśmy w malowniczych mgłach i lekkiej mżawce. Na szczycie odwiedziliśmy
oczywiście św. Onufrego, by czuwał nad naszą dalszą drogą. Zjazd ze szczytu czerwonym szlakiem
do stokówki trawersującej szczyt był nieco bardziej techniczny niż ostatnio – podczas rekonesansu –
ze względu na wodę i błotko. Potem dobra szutrówka i asfalt doprowadziły nas do Stryszowa, gdzie w
barze spotkaliśmy się z resztą ekipy. Tu posililiśmy się pokaźnej wielkości zapiekankami i kebabami
– w związku z czym Raketa przypomniał dowcip o dwóch gitarach – i ruszyliśmy dalej.

Dwór w Stryszowie jest aktualnie zamknięty, co wcześniej stwierdziła grupa czołowa, ale wstąpi-
liśmy do kościoła. Chciałem w nim znaleźć i obejrzeć średniowieczną płaskorzeźbę „Chrystus w
ogrójcu” ze szkoły Wita Stwosza. Po poszukiwaniach znalazła się, przysłonięta kratą i chyba niezbyt
zabytkowym krucyfiksem tak, że trudno było obejrzeć zabytek w całości.

Ruszyliśmy zatem pod górkę, wąskim i spokojnym asfaltem w kierunku przysiółka Zalipie i szla-
ku rowerowego w stronę Kalwarii. Szlak przebiegał już po bardziej płaskim terenie, za to wkrótce
asfalt się skończył i zaczęła się najpierw gruntowa, a potem nieco błotnisto-trawiasta droga. W ten
sposób dotarliśmy do asfaltu łączącego Kalwarię ze Stroniem. Aby jednak było ciekawiej i bardziej
odkrywczo, nie wykorzystaliśmy asfaltu, lecz przecięliśmy go kontynuując trasę błotnistą drogą w
stronę wzniesienia Kamionka, gdzie chciałem odszukać kolejną w tym rejonie figurę św. Onufrego.

Zanim jednak odnaleźliśmy ją, trafiliśmy na boisko sportowe i tablice instruktażowe dla ćwiczą-
cych nordic walking. Stąd wbiliśmy się w kolejną polną drogę, by po ok. 300 m. odnaleźć pod wieko-
wym drzewem niewielką kapliczkę z kamienną figurą św. Onufrego – dość podobną do tej na Cheł-
mie, choć nieco młodszą, bo z 1769 r.

Potem wróciliśmy w okolice boiska i tu zaczął się nieco hardcorowy odcinek wycieczki. Droga,
którą zaczęliśmy zjeżdżać, wkrótce zamieniła się w ślad drogi, a potem całkiem rozmyła się w tra-
wach i chaszczach. Mieliśmy do pokonania zarośniętą dolinkę. Udało się jednak znaleźć dogodne
przejście i wkrótce byliśmy znów na szlaku. Tu opuścił nas na pewien czas Staszek, który postanowił
zdobyć jeszcze Górę Żar. My udaliśmy się natomiast do Lanckorony, gdzie wstąpiliśmy do kawiaren-
ki przy rynku na szarlotkę i ciepłe napoje.

Po dotarciu Staszka zjechaliśmy asfaltem do Skawinek, gdzie zakończyliśmy trasę. Raketa i Sta-
szek pojechali po staszkowego Lanosa pod Chełm, a potem ruszyliśmy w dwa auta w stronę miejsca
noclegowego na przełączkę między Bucznikiem, a Babicą. Gdy przygotowywaliśmy się do drogi,
dotarła też Ola. Pierwszy raz jechałem na rowerze z ciężkim plecakiem i gitarą, ale okazało się to
wykonalne – przynajmniej na tak krótkim i raczej płaskim dystansie, jaki mieliśmy do pokonania.

Nie omieszkałem natomiast pomyśleć sobie czegoś w stylu: „taki stary, a taki głupi – żeby jeździć
przy tej pogodzie na rowerze, a potem wsiąść w auto i wrócić do ciepłego domu, to jeszcze byłoby
OK. Ale żeby po skończonej wycieczce jechać z ciężkim worem, lub jak Raketa z 20 litrowym bido-
nem wody na bagażniku, po błocie, by rozbijać namiot w mokrych trawach i wędzić się przy ognisku,
to chyba coś jest ze mną/z nami nie tak?”. Ale z drugiej strony może warto czasem nawet „w naszym
wieku” zrobić właśnie coś takiego – co nie jest całkiem logiczne, wygodne, co wymaga pewnej deter-
minacji i co w efekcie wspomina się znacznie milej niż inne, bardziej standardowe przeżycia.

Miejscem biwaku miała być polanka przy skrzyżowaniu czerwonego i czarnego szlaku, z wiatą
wybudowaną niedawno jako część projektu tzw. „szachowisk”, mających propagować wśród mie-
szkańców gminy aktywny – fizycznie i intelektualnie – wypoczynek. Wiata była w panującej aurze i
kropiącym co jakiś czas deszczyku całkiem dobrym pomysłem. Wkrótce obok wiaty zapłonęło ogni-
sko, którego ciepło zawsze poprawia nastrój. Rozbiliśmy namioty i zaczęliśmy przygotowywać pie-
czonki. Po godz. 20 przybyła grupa starszego kursu pod wodzą Bartka i Patrycji w sile 12 osób. Było
nas zatem 19 osób. Kur-
sanci również zabrali się
za pieczonki. Oczekiwa-
nie na główne, tradycyjne
danie umilaliśmy śpiewa-
mi i rozmowami. Pieczon-
ki wyszły całkiem nieźle, a
każdy kolejny kocioł był
chyba lepszy od poprze-
dniego. Spać poszliśmy
ok. godz. 2:30.

A rano pogoda wyka-
zała dużą stabilność – doo-
koła panowała mgła i lek-
ka mżawka. Wstaliśmy za-
tem niezbyt wcześnie –

c.d str. 2
Raketa i Staszek podczas powrotu od św. Onufrego
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ok. 9:00 i nieśpiesznie za-
braliśmy się za śniadanie.
Mało komu chciało się w
taką pogodę wybierać
gdzieś dalej. Z ekipy rowe-
rowej większość zamie-
rzała wracać prosto do
domu. Niestety Ola ciągle
nalegała, by gdzieś się
przejechać, bo w sobotę
przejechała się jedynie od
auta na miejsce biwaku.
Chętny na wycieczkę oka-
zał się również Staszek.
Co było robić, spojrzałem
na mapę i naprędce wy-
myśliłem krótką traskę na
Pogórzu Wielickim z Woźników nad Skawą do Marcyporęby. W rezultacie trasę skróciliśmy i powrót
rozpoczęliśmy już z Tłuczani. Na 18 km trasie udało się jednak obejrzeć dwa kościółki drewniane.
Ten w Tłuczani niedawno gruntownie wyremontowano. Poprzednio widzieliśmy go w 2011 r.  i
wówczas wydawało się, że wkrótce zniknie z krajobrazu. Obecnie trwają prace we wnętrzu świątyni.

I tak zakończyliśmy 31-szy wyjazd w Beskid Makowski. Miejmy nadzieję, że za rok pogoda
będzie bardziej sprzyjająca. W wyjeździe udział wzięli (opcja rowerowa): Marta „Żaba” Kubiczek,
Lidka Hejdukiewicz, Jarek „Raketa” Hejdukiewicz, Kuba Hejdukiewicz, Staszek Wierzchowski, Ja-
cek Ginter, Ola Ginter, kurs w składzie: Bartek Łyczba i Patrycja „Gonzo” Michałowicz (prowadzą-
cy), Jacek Przyłucki, Agata Kubiczek, Ewa Szabelska, Marek Krupa, Gosia Uman, Dagmara Góral-
ska, Damian Nakonieczny, Sebastian Lenartowicz, Michał Wieczorek, Dorian Borek.

Jacek Ginter

CZY BY£EM NA NAJWY¯SZYM SZCZYCIE MALTY?
W kwietniu, korzystając z tanich lotów, wyskoczyli-

śmy na tydzień na Maltę. W siedmioosobowym zespole
znalazło się dwoje Harnasi (Jola Wolińska i niżej podpi-
sany), jedna sympatyczka Harnasi (Asia Sosna), jedna
małżonka Harnasia (Grażyna Kowalska) i troje innych
osób. Zwiedzaliśmy zabytki i ciekawostki przyrodnicze
niewielkiego wyspiarskiego państwa. Porównywałem
zwiedzane miejsca ze stanem z 1992 roku, kiedy pierw-
szy raz byłem na Malcie [„Harnaś Review” nr 11,
15.12.1992].

W programie znalazł się również spacer drogą bie-
gnącą wzdłuż górnej krawędzi klifów Dingli. Droga ta
przechodzi przez najwyższe wzniesienie Malty:
Ta'Dmejrek. Jak pamiętałem z poprzedniego pobytu,
najwyższy punkt znajdował się obok asfaltowej drogi, a
może nawet na samym asfalcie – trudno było to ustalić
na bardzo wyrównanym płaskowyżu. Z drogi widać
było morze po obu stronach: z jednej w odległości kilku-
dziesięciu metrów, u stóp skalnych klifów, z drugiej od-
dalone o kilkanaście kilometrów, po drugiej stronie wyspy. Tym razem było trochę inaczej. Widok na
stronę klifów nie zmienił się, ale na stronę centrum wyspy i morze po drugiej stronie był zasłonięty
przez kilkumetrowej wysokości wzgórza. Zbudowane były nie z litej skały jak cała okolica, lecz z
materiału luźnego, dzięki czemu porosły bujną roślinnością – kwiatami, a w wielu miejscach krzewa-
mi. Wszedłem na te „wzgórza”, na punkt, który wydawał się najwyższy. Czy rzeczywiście był naj-
wyższy – trudno ustalić. Szczytowa partia wzgórza była lekko pofałdowana, tworząc wiele malutkich
garbów, z „przełęczami” niższymi od „wierzchołków” o kilkadziesiąt centymetrów, niekiedy o ponad
metr. A że rośliny były często wyższe od tych garbów, ustalenie najwyższego punktu wymagałoby
chyba poważnej akcji pomiarowej, z użyciem precyzyjnego sprzętu mierniczego i z usuwaniem po-
krycia roślinnego. Tylko po co organizować taką akcję? W dodatku obok było następne wzgórze,
które wydawało się nieco niższe, ale nie można mieć co do tego zupełnej pewności. A jak podają
opisy – najwyższy szczyt Malty nie jest w żaden sposób oznaczony w terenie.

Zmianę krajobrazu przypisuję działalności kamieniołomu, znajdującego się tuż za „szczytem”.
Wzgórza, których nie było ponad dwadzieścia lat temu, zostały zapewne usypane z odpadów produk-
cyjnych – odsiewu zbyt drobnej skały i warstw nieprzydatnego rodzaju kamienia. W krótkim czasie
porosły bujną roślinnością. Może to tłumaczyć również zmianę podawanej wysokości najwyższego
szczytu Malty: dawniej zwykle 253 m n.p.m., a obecnie 257 m.

A więc wracam do tytułowego pytania: czy byłem na najwyższym szczycie Malty? Choć nie
można tego stwierdzić  z absolutną pewnością, uważam, że byłem na tym szczycie. Parucentymetro-
we różnice wysokości nie mają chyba znaczenia. Tym niemniej dla teoretyków „Korony Europy”
pozostaje poważny problem.

Andrzej Kajetan Kowalski.

TO BY£O
4 9–10.05 VII Rajd Igrowy z zakończeniem w
chatce na Pietraszonce.
4 12.05 Majówka w Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym w Mikołowie-Mokrem organizowana
przez Helcię zgromadziła ok. 20 Harnasi i sym-
patyków oraz kilkunastu kursantów.
4 23–24.05 Beskid Makowski – (relacja obok).
4 26.05 zebranie „kolejowe” na stacji Górno-
śląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu.
Mimo zimna i deszczu przybyło ok. 10 osób.
Pod fachową opieką kursanta, Jacka Przyłuckie-
go, który jest członkiem stowarzyszenia opieku-
jącego się kolejką, zwiedziliśmy nastawnię, war-
sztaty oraz każdy mógł poprowadzić spalinową
lokomotywę. Zakończyliśmy grillem.
v 30–31.05 niestety zapowiadana Impreza Mu-
zyczna u Żab nie doszła do skutku z powodu
kontuzji gospodarza. Miejmy nadzieję, że impre-
za odbędzie się w terminie jesiennym.
v 30–31.05 Wiosenny rajd dla wychowanków
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Mło-
dzieży z Zabrza po Beskidzie Śląskim (z metą na
Pietraszonce) poprowadziły Ania Szczepanek i
Marysia Orzechowska.

TO BÊDZIE
v 9.06 zebranie rowerowe – szkoleniowe w
Parku Śląskim (Chorzów), podczas którego
odbędzie się  szybki kurs podstawowych napraw
oraz konserwacji (wymiana i naprawa dętki,
konserwacja napędu, bezdotykowe zakładanie
łańcucha itp.).
Spotykamy się o 17:30 przy rondku w Alei Har-
cerskiej (wjazd do Parku od strony Carrefoura).
v Rada podjęła decyzję o reaktywacji Akcji
Lato. Przygotowano 4 propozycje wyjazdów w
góry, które poprowadzą następujące osoby:
* 17–19.07 Beskid Żywiecki – Ania Szczepa-
nek,
* 23–26.07 Pieniny i Beskid Sądecki – Zbyszek
Drapała,
* 3–8.08 Beskid Niski – Aurelia Golda,
* 20–23.08 Wielka Fatra (Słowacja) – Anna
„Juzia” Juzwa.

Dodatkowo w ramach Akcji Lato promowa-
ne będą dwa obozy Danielkowego Zlotu Gwieź-
dzistego prowadzone przez SKPG, a firmowane
przez Danielkę.
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