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W KRAINIE £OSIA I £OSOSIA
W lipcu czworo śmiałków, w tym 1 Harnaś (Bartek Łyczba) oraz 3 Półharnasi (ja, Fatima Paweł-

czyk, Paweł Pękacz), co w sumie daje 2,5 Harnasia, postanowiło zdobyć najwyższy szczyt Norwegii
– Galdhoppigen (2469m n.p.m). Założeniem wyjazdu było zobaczenie jak najwięcej w jak najkrót-
szym czasie i wydając jak najmniej. Korzystając z norweskiego prawa pozwalającego rozbić się w
zasadzie wszędzie, byle z dala od
ludzkich siedzib, spakowaliśmy
śpiwory i namiot i wyruszyliśmy
ku przygodzie. Po wylądowaniu w
Bergen, skąd też mieliśmy wracać
do Polski kilka dni później, już z
lotniska udało nam się złapać sto-
pa.

Przygotowani na to, że w Nor-
wegii może być kiepsko z autosto-
pem byliśmy mile zaskoczeni i już
po kilkunastu minutach dotarliśmy
do centrum miasta – drugiego co
do wielkości w Norwegii, zwane-
go bramą do fiordów. Miło zasko-
czył nas fakt, że zmrok zapadał
grubo po północy, dzięki czemu
mieliśmy więcej czasu na podróżo-
wanie i zwiedzanie. Z samego rana
rozpoczęliśmy stopowanie na pół-
noc w kierunku Parku Narodowe-
go Jotunheimen. Nie było łatwo,
morale z samego rana nieco nam
opadły, jednak dzięki m.in. sympa-
tycznemu Rumunowi, Syryjczy-
kowi oraz kilku Norwegom udało
nam się dotrzeć do miejscowości
Skjolden położonej w sercu dru-
giego co do wielkości fiordu w
Norwegii – Sognefjorden.
Uczciwszy pierwszy dzień nacho-
sami z norweskim kechupem,
który był zdecydowanie piątym
uczestnikiem podróży, usnęliśmy
w punkcie informacji turystycznej.

Kolejny dzień upłynął pod
znakiem wodospadów, których w
Norwegii jest masa i są naprawdę
bardzo konkretne, oraz owiec
przyglądających się nam ze zdzi-
wieniem zmieszanym z niesma-
kiem. Podczas gdy Fatima z Paw-
łem szczęśliwie zdobyli transport
praktycznie do celu (a było to
schronisko Spiterstulen), ja z Bart-
kiem odkoczowaliśmy swoje w
wiosce Turtagro. Na szczęście i
nam się udało, mało tego, spełniło
się moje małe marzenie o prze-
jażdżce ogromnym kamperem do
samego Lom, skąd odebraliśmy drugą część naszej ekipy i ruszyliśmy we czwórkę na podbój naj-
większego, prywatnego schroniska w Norwegii. Spiterstulen zachwyciło nas przytulnym wnętrzem i
miłą atmosferą. Uraczywszy się najdroższą kawą w naszym życiu (niestety, ceny w Norwegii to nie
mit), wzbudziliśmy sensację turystów gotując na restauracyjnym tarasie kotlety sojowe. Na pewno
sami ze smakiem by zjedli.

Galdhopiggen  było już coraz bliżej. Ok. 5:00, pełni energii i motywacji, wyruszyliśmy w górę.
Nie lubimy prostych rozwiązań, a mainstream nas nie interesuje, dlatego szczyt częściowo zdobyli-
śmy od nieco innej strony. Krajobraz zmieniał się w okamgnieniu – od kamienistych zboczy szybko
przeszliśmy do typowo zimowej scenerii. Słońce nie dawało za wygraną – spaliło nam twarze, co
później zaowocowało szybszym stopem – wzbudzanie litości zawsze działa. Po mozolnej wspinaczce
całkiem łatwą, ale długą drogą zdobyliśmy najwyższy szczyt Norwegii. Mocno zmęczeni mieliśmy
jeszcze przed sobą drogę powrotną. Po krótkiej drzemce na dole ruszyliśmy dalej. Kolejnym celem
była malownicza cieśnina Besseggen.

Nie ma podróży bez poznawania kultury. Już przed wyjazdem słyszeliśmy o coraz popularniej-

Tuż przed przeprawą promem, fot. Bartek Łyczba.

Na szczycie! fot. Pawel Pękacz

STUDENCI GÓROM
24-25.10.2015

Miło mi poinformować, iż mamy za sobą
kolejny rajd Studenci Górom! W tym roku bawi-
liśmy się w Chatce pod Potrójną, dokąd uczest-
nicy dotarli dwoma trasami:

• trasę nr 1 z Międzybrodzia Żywieckiego
przez Żar i Przełęcz Kocierską poprowadziła
Ania Latusek (Szczepanek) ze wsparciem prak-
tykantki/kursantki Ewy Szabelskiej;

• trasę nr 2 z Krzeszowa przez Leskowiec
poprowadził Bartek „kruczek” Cisowski.

Na mecie, zgodnie z hasłem przewodnim
rajdu, na uczestników czekała Noc Teleturnie-
jów. Rozpoczęliśmy od 1 z 6, który polegał na
odpowiadaniu na pytania z zakresu turystyki i
szeroko pojętych tematów górskich. Ogień py-
tań wyłonił finałową trójkę, która zażarcie szła
głowa w głowę. Ostatecznie, po ciężkim boju
udało nam się ustalić zwyciężczynię, którą zo-
stała Beata. Następnie przeszliśmy do Familiady,
w której rodziny Henryka oraz Henia musiały
stawić czoła trzem pytaniom: o obowiązkowe
wyposażenie turystki, obowiązkowe wyposaże-
nie turysty oraz symptomy zbliżania się do
schroniska. I tu nie było łatwo, odpowiedzi re-
spondentów zaskoczyły członków rodzin. Osta-
tecznie zwyciężyła drużyna Henia. Trzecim i
ostatnim wyzwaniem okazały się Śpiewające
Fortepiany, które tak wciągnęły naszych uczest-
ników, że z planowanego konkursu niezauwa-
żenie przekształciły się w całonocne śpiewy. Po-
rywająca gra Zbyszka bardzo spodobała się pu-
bliczności, chętnie znajdującej kolejne piosenki
do wyśpiewania. Zacne miejsce w tym gronie
zajęły także piosenki turystyczne. Z czasem pia-
nino zamieniło się w gitarę, a uczestnicy bawili
się do późnych godzin nocnych.

Następnego dnia po śniadaniu większość
osób zeszła do Lasu, część postanowiła po-
włóczyć się troszkę po okolicznych górach. Ja ze
Zbyszkiem zrobiliśmy sobie spacer na Potrójną.

Rajd uważam za bardzo udany, Chatka Pod
Potrójną okazała się w tym przypadku miejscem
idealnym zarówno pod względem ilości miejsc,
jak i klimatu.

W rajdzie uczestniczyło łącznie z organiza-
torami 21 osób.

Marysia Orzechowska

Bergen
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TO BY£O
4 24-25.10 Rajd „Studenci Górom” .
4 3.11 zebranie na ściance wspinaczkowej w
Tarnowskich Górach.

TO BÊDZIE

szym freeganizmie. Spróbowaliśmy, polecamy. Miasteczko Lom nas pod tym względem mile zasko-
czyło. Punktem startowym do trekkingu przez cieśninę było Gjendesheim, gdzie dotarliśmy bardzo
sprawnie. Mimo mżawki i mgły przeszliśmy szlak górą i pomimo trudnych i spadzistych przejść po
kilku godzinach dodreptaliśmy do schroniska Memurubu. Większość turystów wraca stąd promem,
my na drugi dzień wybraliśmy drogę dołem wzdłuż przepięknego jeziora Gjende. Pogoda nas rozpie-
szczała, gorące słońce i lazurowe niebo sprawiło, że czuliśmy się jak w Chorwacji lub Grecji. Nieste-
ty, to co dobre szybko się kończy i musieliśmy powoli kierować się w stronę Bergen.

W drodze powrotnej udało nam się zobaczyć prawdziwego renifera, niestety nie na wolności.
Nasz przedostatni nocleg wypadł w Vang. W tym samym Vang skąd król pruski Fryderyk Wilhelm
IV odkupił wikińską świątynię, którą teraz oglądać można w Karpaczu. Świat naprawdę jest mały.

 Ostatniego dnia w Bergen oddaliśmy się już typowej turystyce – jedzenie i suweniry zdomino-
wały dzień. Powrót do cywilizacji był jednak nieco trudny. Zdecydowanie bardziej podobało nam się
na łonie natury. Korzystając z okazji, przejechaliśmy najdłuższym tunelem na świecie (Laerdal,
24,5km) skosztowaliśmy mięsa wieloryba (niestety, smakuje jak makrela), kiełbasy z renifera oraz
sera Brunost (który ma smak toffi!) Wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi – w te kilka dni
przejechaliśmy ponad 1000 km, ponad 20 „stopami”, poznając masę życzliwych ludzi i widząc krajo-
brazy, których nie sposób zapomnieć. Zgodnie stwierdziliśmy, że był to jeden z najlepszych wyja-
zdów, w jakich mieliśmy do tej pory możliwość uczestniczyć. Prawda jest taka, że na sukces wypraw
w dużej mierze składa się towarzystwo. W tym miejscu dziękuję jeszcze raz moim niezastąpionym
towarzyszom za tę wspaniałą, norweską przygodę!

Iza Dzierżek

c 24.11 (wtorek) zebranie poświęcone wspo-
mnieniom z wakacji w stylu Pecha-Kucha (20
zdjęć x 20 sekund) w Mrowisku.
c 5-6.12 Mikołajki Kołowe w Chatce pod Po-
trójną.
c 10.12 (czwartek) zebranie w Centrum Do-
kumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 r. w Radzionkowie.
c 15.12 Rada serdecznie zaprasza Przewodni-
ków, Półprzewodników oraz Kursantów na Wi-
gilię Kołową, która odbędzie się we wtorek, 15.
grudnia. Dokładne miejsce i godzina zostaną po-
dane wkrótce. Rada zapewni opłatek oraz gorą-
cy barszcz. Zachęcamy do przynoszenia smako-
łyków (mile widziane te własnoręcznie robione).
c Babiogórski Park Narodowy zaprasza na
jednodniowe szkolenia związane z uzyskaniem
bądź prolongatą licencji dla przewodników,
które odbędą się w dniach 28.11.2015 r.,
16.01.2016 r., 20.02.2016 r. w siedzibie Dyrek-
cji Parku. Na forum kołowym (lub u Basi Zyg-
mańskiej) można się zapisać na wybrany termin
w celu grupowego załatwienia szkolenia.

RELACJA Z KAMPANII BESKIDZKIEJ
Front działań wojennych przebiegał na linii Żywiec, Ślemień, Sucha Beskidzka, Jordanów, Rab-

ka, Mszana Dolna, Limanowa. W pierwszej fazie udało nam się z impetem przebić przez Szaniec
Mikuszowicki. Jednak skuteczna początkowo ofensywa żywiecka została powstrzymana przez do-
brze przygotowane i skoordynowane oddziały kursanckie. Wymęczony długim naporem i silnym
ostrzałem pytań 10 Batalion Kursowy został zmuszony do wycofania się do Ślemienia. Jednak my też
musieliśmy się przegrupować i poczekać do rana.

W sobotę Komisja podjęła próbę zajścia kursanckich oddziałów od północy. Ogromnym zasko-
czeniem okazała się dla nas nowa taktyka naszego przeciwnika, która z wojny totalnej płynnie prze-
szła w wojnę podjazdową. W trakcie gromadzenia sił w okolicy Łamanej Skały nasze wojska, idące
od strony Gibasów pod dowództwem Kapitana Jana P. . oraz od Targoszowa pod dowództwem puł-
kowników Barbary Z. i Marka T. zostały zaatakowane przez dobrze wyszkoloną partyzantkę, co
znacznie spowolniło nasz pochód. W tym czasie nasz trzeci oddział pod bezpośrednią komendą gene-
rała Sprzymierzonych Pancernych Oddziałów Komisji Odpytującej (w skrócie SPOKO) nacierał
wprost na bazę wypadową partyzantów, która mieściła się w Grocie Komonieckiego. Jak relacjono-
wał nasz łącznik:

„...niestety oddział dotarł za późno. Po przybyciu do Groty po partyzantach nie było już śladu. W
Grocie znaleźliśmy jedynie potargane resztki map i przewodników, kilka glinianych naczyń sprzed
10 000 lat, 40 żywych koni, torbę oscypków i fragment kolei transwersalnej...”

W tej chwili było już jasne, że z powodu znacznych opóźnień nasz blitzkrieg się nie powiedzie.
Dowództwo SPOKO postanowiło przenieść punkt zbiorczy na tanksztelę w Stryszawie. Po zeżarciu
ostatnich stacyjnych hot-dogów wyruszyliśmy na wschód – do cywilizacji. Ślady kursanckiej party-
zantki prowadziły właśnie w tamtym kierunku. W czasie kiedy Kapitan Jan P. połykał ostatni kęs
parówki, kursanci szykowali na nas kolejne zasadzki.

Uciążliwe całonocne poszukiwania kursanckich tropów zaprowadziły nas w Beskid Wyspowy.
Zadanie znacząco utrudniał nam nieustannie padający deszcz, nieprzenikniony mrok beskidzkiej pu-
szczy i opowiadane w kółko te same historie. Wyczerpani i w rozsypce dotarliśmy do Rozdziela, gdzie
po długiej naradzie dokonaliśmy kolejnego przegrupowania.

Tymczasem nasz wywiad przyniósł nam bardzo ważne i pozytywne wieści. Przechwycono stra-
tegiczne plany kursantów, którzy wraz ze swoją Mamą i Babcią zastawili się na oddziały SPOKO na
zachodnim krańcu Pasma Łososińskiego. Wobec takich okoliczności postanowiliśmy jeszcze raz
spróbować zaskoczenia. Skierowaliśmy wszystkie nasze jednostki na południe do miejscowości Li-
manowa, gdzie następnie skręciliśmy ostro na północny wschód, ku podnóżom Miejskiej Góry, aby
zajść pozycje partyzantów od tyłu. Manewr się powiódł. Jednak będąc na tyłach wroga, z przeraże-
niem stwierdziliśmy, że kurs zdołał odbudować swoją potęgę z początków kampanii i był ponownie
gotowy do starcia w otwartym terenie. Decydujące chwile Operacji Limanowsko-Łapanowskiej
2015 miały właśnie nadejść...

Bitwa nad Limanową trwała ponad pół dnia. Walki trwały praktycznie na całej linii
między Miejską Górą a Jaworzem. To jedna, to druga strona na przemian atakowały i
wycofywały się. W trakcie bitwy padły chyba wszystkie gatunki drzew, kwiatów oraz
krzewów owocowych. Po stronie zwierząt największe rany odniosły Naczelne. Dowódcy
lewej flanki – pułkownicy Barbara Z. i Marek T. bezsilnie rzucali na straty kolejne bryga-
dy panoramkowe.

Pod koniec dnia bitwa przeniosła się do centrum Limanowej. Po drodze trup leżał
obok trupa, a kolejni przedstawiciele Zagórzan ogołacali ich stopy z coraz to lepszych
austro-węgierskich butów wojskowych. O zmierzchu walki dobiegły końca. Zdziesiątko-
wane oddziały SPOKO zostały otoczone na rynku w Limanowej i zmuszone do bezwa-
runkowej kapitulacji. Skuteczne okazały się umizgi i szerokie stosowanie wazeliny. Ge-
nerał Michał H. oddał hołd i uznanie dzielnym kursantom, a następnie... zawiózł ich do
domu, z powrotem na Górny Śląsk.

Operacja Limanowsko-Łapanowska 2015
zakończyła się sromotną klęską Komisji. Jednak
umiejętności, zapał i wola walki naszych świe-
żych półprzewodnickich oddziałów daje nadzie-
ję na to, że w niedalekiej przyszłości będziemy
świadkami jeszcze krwawszych i jeszcze cie-
kawszych starć.
Wynik: Kurs - Komisja 9:1

Ku chwale SKPG zdali:
• Dagmara Góralska
• Małgorzata Uman
• Małgorzata Musiał
• Ewa Szabelska
• Agata Kubiczek
• Michał Wieczorek
• Marek Krupa
• Damian Nakonieczny
• Jacek Przyłucki
Gratulujemy dzisiejszym zwycięzcom i z

niecierpliwością czekamy na II termin, aby po-
gratulować kolejnym.

W imieniu Komisji – jej kierownik
Michał Huchla

P. .S. II termin zakończył się wynikiem 1:1. Do
grona półprzewodników dołączył Sebastian Le-
nartowicz.

Zebranie w Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej.
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