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DOLOMITY – Z ROWERAMI
i RAKETAMI

18-31.07.2015
Miały być rowery i ferraty w czerwcu nad

Gardą z Żabami. Ten pomysł na wakacje upadł
na Makowskim, gdy Żaba dostała telefon z nie-
ciekawą wieścią o poważnej kontuzji Waldka
podczas zawodów rowerowych w Wałbrzychu.
Urlop przesunęliśmy zatem na drugą połowę lip-
ca i postanowiliśmy przypomnieć sobie Dolomi-
ty, w których już dawno nie byliśmy. Aby było
nieco inaczej niż na wcześniejszych wyjazdach
w te góry, postanowiliśmy zabrać rowery. Na
wyjazd udało się namówić Raketę z Kubą (Lid-
ka nie mogła niestety jechać).

Wstępnie przygotowałem kilka tras rowero-
wych w rejonie doliny Pusteria na północnych
obrzeżach Dolomitów, kilka w okolicach Corti-
ny oraz awaryjnie kilka w rejonie Belluno, w
którym dotychczas nigdy nie byliśmy.

W planie były też wycieczki piesze i ewentu-
alnie jakieś proste ferraty. Nie nastawialiśmy się
ani na jakieś wielkie wyczyny, ani na eksplorację
nowych, nieznanych terenów – wyjazd miał być
dość rekreacyjny i nieco wspomnieniowy.
W dolinie Pusterii i Sesto

Pierwszą bazą był kamping w Brunico w
dolinie Pusterii – dość tani i spokojny w porów-
naniu z innymi w tym rejonie.

Rozpoczęliśmy prostą, rozruchową wy-
cieczką wprost z kampingu w kierunku Dobbia-
co. W dolinie Pusterii biegnie łatwy szlak rowe-
rowy prowadzący asfaltowymi lub szutrowymi
drogami równolegle do głównej drogi. Łatwy, to
nie znaczy, że bez podjazdów. W końcu to Dolo-
mity, więc nawet szlak biegnący doliną pokonu-
je pewną różnicę wzniesień.

Pogoda nam dopisywała. Po ponad 30 km
dotarliśmy do Dobbiaco. W nagrodę za pokona-
nie połowy trasy wstąpiliśmy do knajpki na lody
i piwo.

Droga powrotna była nieco łatwiejsza, gdyż
jechaliśmy w dół doliny. Nie omieszkaliśmy jed-
nak wykonać drobnej modyfikacji zbaczając w
okolicach Olang na wymagający podjazdu wa-
riant szlaku oznaczony jako „Panorama”.

Nazajutrz podjechaliśmy z rowerami do Se-

sto, by zrealizować nieco ambit-
niejszą wycieczkę. Szlakami tra-
wersującymi dolinę wyjechaliśmy
aż na przełęcz Monte Croce Co-
melico (1636 m), skąd szutrową
drogą wspięliśmy się na wysokość
1900 m do schroniska Rudi, gdzie
przeczekaliśmy niewielki, przelot-
ny deszcz. Tu czuło się już bezpo-
średnią bliskość dolomitowych
turni. Od schroniska mieliśmy zje-
chać ok. 300 m do dol. Fiscalina.
Trasa oparta na propozycji z inter-
netu prowadziła stromym szla-
kiem pieszym. Alternatywna we-
rsja (drogą) sprowadzała do wylo-
tu tej doliny, my (a dokładniej ja) postanowiliśmy jednak trzymać się proponowanej ścieżki. Szlak
okazał się mało rowerowy i większość trasy zmuszeni byliśmy sprowadzać rowery, co i tak miejscami
nie było łatwe. Za to na dole było już całkiem łatwo, więc podjechaliśmy jeszcze w głąb doliny do
schroniska Fondo Valle. A potem szybki zjazd sprowadził nas do punktu startu w Sesto.

Wieczorem zdarzyła mi się przygoda z samochodem. Okazało się, że nasz wysłużony 8 letni
akumulator nie wytrzymał obciążenia przy ładowaniu telefonów i przypadkowym podłączeniu lo-
dówki i całkowicie odmówił dalszej współpracy. Nie pomogły też kable, które posiadał Raketa. Kolej-
ny dzień zaczęliśmy zatem od poszukiwania nowego akumulatora. Ponieważ Brunicco, to niewielkie
miasteczko, więc trudno było skoro świt znaleźć coś innego niż warsztat samochodowy, gdzie za
nieco ponad 100 EUR zakupiłem akumulator.

Tego dnia wybraliśmy się na pieszą wycieczkę na pobliski Kronplatz – górę stanowiącą znany
ośrodek narciarski. Samo podejście było dość mozolne i może mało efektowne, za to widok ze szczy-
tu, który ma charakter rozległego płaskowyżu pozwalał zapoznać się zarówno z Dolomitami de Bra-
ies, di Sesto jak i sąsiadującymi z nimi grupami górskimi. Ponadto obejrzeliśmy przygotowania do
otwarcia szóstego już Muzeum Messnera, którego otwarcie miało nastąpić za trzy dni.
W sercu Dolomitów - Cortina

Aby posmakować Dolomitów z nieco bliższej perspektywy, w środę postanowiliśmy przenieść
naszą bazę do Cortiny d'Ampezzo. Rozbiliśmy się na kampingu Rocchetta ok. 2 km na południe od
centrum miasta. Ponieważ mieliśmy w planie drobne zakupy, a upał nie nastrajał do wycieczek, więc
poszliśmy na spacer do miasta. Niestety nic nie wyszło z pizzy w charakterze obiadu, bo okazało się,
że tutejsze restauracje ciepłe posiłki wydają dopiero po 19-tej.

Prognozy pogody na czwartek wskazywały, że po południu ma padać. Wybraliśmy się w związku
z tym na półdniową wycieczkę rowerową w dolinę Fanes połączoną ze zrobieniem dwóch krótkich i
łatwych ferratek pod wodospadami. Te miejsca przerabialiśmy na poprzednich wyjazdach zazwyczaj
w dni odpoczynkowe lub przy gorszej pogodzie, ale bez użycia rowerów.

Trasa, mimo iż wiedzie dobrą, szutrową drogą w dolinie okazała się wcale niebanalna dla roweru.
Po w miarę płaskim odcinku droga wspina się bowiem zakosami i serpentynami na coraz wyższe
piętra, a nawierzchnia – miejscami z luźnego szutru – nie ułatwia podjazdów. Przejścia pod wodospa-
dami urozmaicały jednak trudy rowerowania. Wiedzieliśmy, że nie uda nam się przed zapowiadanym
deszczem dotrzeć do jednego ze schronisk położonego na wysokości ok. 2000 m. Trzeba było zatem
wyznaczyć jakiś cel. Spojrzawszy na mapę uznaliśmy, że dobrym celem będzie jeziorko (wyschnięte
jak się okazało) i granica tutejszych dystryktów.

Dalej wg mapki rowerowej i tak miał się zacząć czarny (trudny) odcinek szlaku, więc po odpo-
czynku przy domniemanym jeziorku rozpoczęliśmy powrót. Zdążyliśmy akurat przed opadami. Po-
nieważ pora była dość wczesna, więc postanowiliśmy pojechać do położonych na południe od Corti-
ny wiosek znanych z murali na ścianach budynków. Zatrzymaliśmy się w Masare i po otrzymaniu
mapek w punkcie IT ruszyliśmy na spacer po wąskich uliczkach Masare oraz Cibiana di Cadore.

Zwyczaj malowania obrazów na budynkach powstał tu dość niedawno – w latach 80-90 XX w.
Obrazy okazały się bardzo zróżnicowane w stylistyce i tematyce – każdy był bowiem autorstwa inne-
go artysty – zwykle kogoś z mieszkańców danego domu. W drodze powrotnej udało się w końcu
skonsumować planowaną pizzę.

Kolejna wycieczka miała za cel Muzeum Messnera na szczycie Monte Ritte. Przy okazji obejrze-
liśmy rajd starych samochodów, które jechały podobną trasą jak nasza. Samo muzeum jest urządzone
w starym odrestaurowanym forcie i poświęcone jest historii turystyki i wspinaczki w Dolomitach.
Można obejrzeć wiele starych i współczesnych zdjęć, obrazów oraz sprzęt.

Kolejnego dnia pogoda znów miała być niepewna więc zaplanowaliśmy pieszą wycieczkę, która
w sporej części przebiegała tunelem wykutym w masywie Lagazuoi podczas I wojny św. Trasa rozpo-
czynająca się na przeł. Falzarego jest czasem oznaczona jako ferrata, choć nie wymaga w zasadzie
sprzętu asekuracyjnego. Zalecane jest natomiast posiadanie kasku i oczywiście latarki. Do tunelu
wchodzi się po krótkim, ubezpieczonym poręczówką trawersie i równie krótkim tunelu „wstępnym”.
Potem następuje mozolne wspinanie po setkach stromych schodów urozmaicone co jakiś czas okna-
mi skalnymi ukazującymi widoki na góry. Wyjście z tunelu następuje niedaleko górnej stacji kolejki
na Lagazuoi i schroniska.

Trasa rowerowa ponad doliną Sesto.
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Po wizycie w schronisku z
dość „zakręconym” kelnerem,
który ciągle mylił się co ma przy-
nieść, podeszliśmy jeszcze na
szczyt. Widoki zasłaniały niestety
mgły.

Dopiero podczas zejścia (już
nie tunelem) ukazał się widok
m.in. na Tofany i wyszło nawet
trochę słońca.

W miejscu, gdzie szlak zej-
ściowy łączył się z wariantem pro-
wadzącym do tunelu zobaczyli-
śmy grupkę osób, a za chwilę nad-
latujący helikopter ratowniczy.
Okazało się, że jedna osoba z gru-
py Czechów spadła ze ścieżki
(prawdopodobnie na odcinku pro-
wadzącym do/z tunelu) i doznała
jakichś poważniejszych obrażeń.
Odeszliśmy nieco od miejsca zda-
rzenia, aby nie przeszkadzać i
obejrzeliśmy akcję z pewnej odle-
głości. Helikopter po przywiezie-
niu ekipy ratunkowej odleciał na
lądowisko w okolicach przełęczy
Falzarego. Dopiero po udzieleniu
pomocy i przygotowaniu rannej do
transportu przyleciał ponownie,
zabrał ekipę ratowników, a po na-
wrocie ranną z ostatnim ratowni-
kiem. Widać było, że wszystkie manewry wykonane były bardzo sprawnie i profesjonalnie. Nato-
miast sam wypadek, którego szczegółów nie znamy dowodzi, że nawet w łatwym terenie (miejsce
gdzie doszło do zdarzenia przechodziliśmy w drodze do góry i nie było tam specjalnych trudności)
należy zachować dużą uwagę i ostrożność.

Wieczorem postanowiliśmy podjechać na rowerach z kampingu do miasta na kolejną pizzę. W
czasie konsumpcji zaczęło dość mocno padać. Gdy deszcz ustał postanowiliśmy ruszyć w drogę po-
wrotną – odległość do kampingu nie była duża – ok. 2 km. Ledwie wyjechaliśmy z centrum, ponow-
nie lunęło. Nie było za bardzo gdzie się schować, więc cisnęliśmy byle szybciej do celu. W efekcie
Kuba zaliczył glebę na szutrowej drodze – na szczęście skończyło się na lekkich potłuczeniach.

Ponieważ prognoza na kolejny dzień była wreszcie pewna, więc postanowiliśmy pokazać Rake-
cie i Kubie symbol Dolomitów czyli Tre Cime di Lavaredo, a przy okazji zrobić ferratę na Monte
Paterno. Dla mnie i Joli miała to być natomiast powtórka z pierwszej naszej ferraty, na pierwszym
wyjeździe w Dolomity w 1995 r.

Do schroniska Auronzo chcieliśmy początkowo podjechać autobusem, ale po sprawdzeniu cen
okazało się, że w 4 osoby lepiej kalkuluje się dojazd własnym autem (24 EUR).

Początek trasy wokół Cim, to prawdziwy deptak, na którym można spotkać nawet panie w szpil-
kach. Na przełączkę między Cimami, a masywem Paterno docierają już lepiej wyposażeni turyści.
Dalej można iść jednym z dwóch wariantów – górną, wąską ścieżką po piargach i skałkach, lub
biegnącą poniżej szutrową drogą. My poszliśmy górą i wkrótce doszliśmy do schroniska Lavaredo.
Tu, po odpoczynku  rozpoczęło się podejście na ferratę. Początek, to zwykła ścieżka, potem wchodzi
się w dość długi tunel, w którym może się przydać latarka, aż wreszcie rozpoczyna się właściwa
ferrata. Pierwsza część prowadzi skalnym grzbietem. Po jego prawej stronie jest stroma rynna wypeł-
niona luźnym szutrem. Trudności technicznych nie ma, ale trochę ekspozycji można już odczuć. W
ten sposób wydostaliśmy się na przełączkę, skąd rozpoczyna się podejście na kopułę szczytową. Po
krótkim, ubezpieczonym trawersie poręczówki rozdzielają się. Wariant podejściowy wycina w pra-
wo, do góry, w lewo idzie wariant zejściowy. Po pokonaniu kilku ścianek i progów wyszliśmy na
podszczytowe piarzysto-skalne pola, którymi biegnie co najmniej kilka wariantów niby-ścieżek. W
sumie nie przepadam za tego typu terenami – niby nietrudne, a powodują wrażenie niepewności.
Wkrótce byliśmy jednak na szczycie, gdzie znajdował się już spory tłumek turystów. Widoki były
dalekie i piękne. Po obejrzeniu panoramy, posileniu się i fotkach rozpoczęliśmy zejście.

Tym razem postanowiliśmy ominąć tunel i zeszliśmy piarżystą ścieżką do szlaku 105 i nim do
schroniska. Powrót do auta zrealizowaliśmy okrążając Cimy.

Pozostał nam ostatni wspólny dzień z Raketami, który początkowo planowaliśmy spędzić na
rowerach. W ostatniej chwili ze względu na pogodę zweryfikowaliśmy jednak plany i postanowiliśmy
zrobić wycieczkę pieszą w okolicach przeł. Giau. Wycieczkę rozpoczęliśmy na samej przełęczy kieru-
jąc się szlakiem 443 w stronę Cinque Torri – czyli grupy skał sterczących ponad dość rozległym,
płaskim terenem, powyżej którego wznosi się jeszcze grupa Nuvolau i Averau. Po drodze zajrzeliśmy
do schroniska, a okrążając Cinque Torri obserwowaliśmy liczne ekipy wspinaczy, gdyż jest to rejon
bardzo popularny i umożliwiający znalezienie zarówno trudniejszych jak i łatwych dróg wspinaczko-
wych.

W tym rejonie znajduje się też sporo pozostałości z okresu I wojny św., które tworzą swoiste
muzeum w naturze. Można obejrzeć ziemianki i schrony, okopy i inne elementy fortyfikacji. Dość

upiorne wrażenie robią realistyczne manekiny
żołnierzy umieszczone w niektórych budyn-
kach. Dziwne uczucia budzą te pamiątki po
mrocznych czasach wojny w zestawieniu z pięk-
nymi krajobrazami roztaczającymi się wokół.
Można się tylko cieszyć, że dane jest nam podzi-
wiać te krajobrazy z pozycji turysty, a nie żołnie-
rza.

A potem Jola zaciągnęła nas jeszcze na
szczyt Nuvolau, na którym znajduje się kolejne
schronisko i z którego roztacza się ładna panora-
ma – widać m.in. masyw Marmolady i Piz Boe.
Teraz pozostało już tylko zejście na przełęcz,
szlakiem okrążającym od południa masyw Nu-
volau.

We wtorek Raketa i Kuba musieli wracać do
kraju, a my postanowiliśmy przenieść naszą
bazę w okolice Belluno.
Okolice Belluno

Po rozbiciu się na dość sympatycznym kam-
pingu Nevegal – położonym ok. 600 m. ponad
doliną, w której leży Belluno zjechaliśmy autem
z rowerami do miasta by już na rowerach zwie-
dzić Belluno.

Nazajutrz chcieliśmy wykonać rowerowy
wypad na górę Col Visentin wznoszącą się po-
nad naszym kampingiem i stanowiącą dość spo-
ry ośrodek narciarski. Pogorszenie pogody
odwiodło nas jednak od opcji rowerowej i poszli-
śmy pieszo. Widoki ze szczytu ograniczały jed-
nak mgły, więc po kawie w schronisku wrócili-
śmy na dół.

W ostatni dzień naszego pobytu udało się
wreszcie zrobić wycieczkę rowerową. Celem
miało być Muzeum Rowerów w Cesiomaggio-
re. Wystartowaliśmy z Belluno i poruszaliśmy
się w dół doliny, głównym szlakiem rowerowym
Dolomitów. Mimo, iż jechaliśmy bocznymi dro-
gami, w dół doliny, trasa obfitowała również w
podjazdy, gdyż tak naprawdę prowadziła ponad
doliną, przecinając boczne grzbiety. Pogoda była
upalna, choć w samych górach wisiały niecieka-
wie wyglądające, ciemne chmury. Po drodze
mijaliśmy miasteczka i wioski z charakterystycz-
nymi kościołami z bardzo wysokimi, strzelistymi
wieżami. Po ok. 35 km dojechaliśmy do celu.
Niestety muzeum okazało się nieczynne. Pozo-
stało nam obejrzenie miasteczka, uzupełnienie
płynów w knajpce i powrót do Belluno warian-
tem nieco prostszym, opracowanym naprędce
przy pomocy smartfonowej nawigacji.

Piątek był dniem naszego powrotu do kraju.
Podróż była tym razem dość długa – najpierw
musieliśmy się wydostać przez dwie przełęcze z
Dolomitów, potem zaś dopadły nas korki w Po-
isdorfie w Austrii (wzmożony ruch plus wpro-
wadzona ostatnio strefa 30) i w Czechach za
Brnem (remont autostrady).

Nie był to może bardzo spektakularny i bar-
dzo odkrywczy wyjazd, ale pozwolił powrócić w
góry, które za każdym razem, gdy je odwiedza-
my wzbudzają podziw, pokazać te góry naszym
przyjaciołom, dowiedzieć się, że nie są to góry
łatwe dla rowerzystów, choć rower może stano-
wić uzupełnienie pieszych wycieczek, że w Cor-
tinie i pewnie w ogóle we Włoszech nie można
zjeść pizzy między 12-tą a 19-tą i w końcu jak na
każdych wakacjach – odpocząć od codzienno-
ści.

Jacek Ginter

Murale w Cibiana di Cadore.

Dochodzimy do schroniska Lavaredo.



PRZEJŒCIE PASCHALNE
27-29.03.2016

Powielając ponadroczną praktykę poświątecznych podróży, po poświęceniu pisanek, pojechali-
śmy późnym przedponiedziałkowym popołudniem pod przysiółek „Poskręcane PLUS przyrodniczo
przeszkadzające, poległe podczas plewienia”, poszukując pałacu posiadanego przez przyjazne,
podwójne półkole przewodników. Przybytku pilnował pan Pizoń. Po powitaniu przygotowaliśmy
pulpę, pojedliśmy, pośpiewaliśmy, porozmawialiśmy, popiliśmy, później poszliśmy pospać.

Przyszedł poniedziałek polewczy. Pamiętaliśmy – przygotowaliśmy pasujące powitanie, polewa-
jąc przybywających później przyjaciół przeogromnym pucharem pełnym przezroczystego płynu. Po
porannym posiłku, przyuważyliśmy piękną pogodę. Postanowiliśmy pozwiedzać pobliskie pagórki,
podążając połączeniem prowadzącym pod przełęcz Pawlusią. Przed podróżą pożyczyliśmy pistolet,
ponieważ pasowałoby polewać pozostałych przechodniów podczas przechadzki. Poza polewaniem
przeprowadzaliśmy przeróżne panoramki, podjadaliśmy porozrzucane po polu, potrzebujące przeżu-
wania przysmaki, podziwialiśmy prawie piramidy państwa przyległego południowemu pograniczu
Polski.

Po przejściu południka przecinającego Polanę Piekiełko (patrz południe, pobliże przejezdnej
przełęczy) postanowiliśmy przerwać podróż, ponieważ przyuważyliśmy przepiękne pagórki, położo-
ne powyżej Podtatrza. Ponadto, posiadanie przez polanę przeogromnego poziomu pokrywy przymro-
żonego przezroczystego płynu, pozwoliło ponawalać przeciwników pozlepianymi porcjami powyż-
szego. Po przeoraniu poprzednio płaskiego placu, postanowiliśmy powrócić. Podczas przejścia po-
wrotnego pozostawiliśmy pomysły przedziwnych postępowań pozbawione przeprowadzenia.

Po powrocie, postanowiliśmy przygotować popołudniowy posiłek. Ponieważ posiadaliśmy poje-
dynczy przyrząd pozwalający produkować placki pyrowe, ponad połowa postaci pozostała pozbawio-
na pracy. Postanowiliśmy przywrócić poranny pomysł – poszukaliśmy przeróżnych pucharów, pół-
misek, ponabieraliśmy płynów, później przeprowadziliśmy przeogromne polewanie. Poza podstawo-
wym punktem poboru płynów położonym przy piecu, pobliże posiadłości posiadało początek potoku,
pozwalając pobierać podwójny poziom poskraplanej pary. Petalitry przelanych płynów później podpi-
saliśmy pakt pokojowy, ponieważ pogoda przestała prażyć. Pozdejmowaliśmy przemoczone przyo-
dzianie, później ponawiając przygotowania posiłku. Pojedzeni powtórzyliśmy podwieczorek przede-
dnia – podjadanie pierników, picie, pogadanki. Plan późnowieczorny poszerzyliśmy planszówkami,
precyzyjniej – pojedynczą planszówką, przetestowaną podczas poprzedniego pobytu. Pani Paszek
proponuje przydomek Pif Paf, poniekąd prawidłowy. Po przegraniu paru partii planszówki postano-
wiliśmy pospać.

Porankiem po poniedziałku próbowaliśmy ponownie porozgrywać partyjki pif pafa, pod prze-
piękną przestrzenią przyrody. Pechowo porywiste podmuchy powietrza porozrzucały partycje pif
pafa po podwórku. Przymusowo powróciliśmy pod przesklepioną przestrzeń. Podczas przerzucania
prostopadłościanów przemyślaliśmy plany pory późniejszej. Ponieważ powinności przyzywają, po-
stanowiliśmy przed podwieczorkiem powrócić pod przystanek pociągowy. Przeszliśmy pozbawio-
nym pomalowanych pasków połączeniem przez poniekąd psi pagórek. Podczas paruminutowego
postoju ponad polaną, przyuważyliśmy, przedstawioną przy pomocy przeogromnych pokrzyżowa-
nych patyków, Przedśmiertną Przechadzkę Pańską. Przy przystanku „Pan pochowany poniżej pod-
szytu” powiewała prześmiesznie pasująca płachta, przemawiająca „Padłeś? Powstań! Powerade”.
Później, podczas postoju pod przedsiębiorstwem, przysiedliśmy poodpoczywać. Przechodząca przez
pobliskie przejście, podstarzała pani powiedziała przyjaciółce „Popatrz! Przesiadują przy poziomie
podłogi! Przeziębią prostatę!”, przepięknie podsumowując przebywające postaci. Ponadto, podczas
przechodzenia przez park przejechali policjanci, powodując prześmiewcze pomysły ponazywania
panów. Po przejściu przez połączone potoki przyjechał pociąg powrotny. Po poświątecznych przy-
jemnościach pozostała pamięć. Pozytywna prawda: powtórka przyjdzie prędko, ponieważ podczas
Pępkowego Pańskiego powracamy poświętować!

PS. Potrzeba pomocy przy poszczególnych przydomkach? Pytajcie proszę – podpowiem, przetłu-
maczę :)

Kamil Ziętek (kursant)

znaleźli się znowu na kursie i ścieżce. Następną
niespodzianką było zatrzymanie łódki na wypły-
ceniu w drugim kanale. Poradzono sobie z tym
podnosząc miecz. Pół godziny później załoga
była już w komplecie (Iwona Franke, Agata Ku-
biczek, Sebastian Lenartowicz – starszy balasto-
wy, Jacek Przyłucki – kapitan, Michał Wieczo-
rek – młodszy balastowy, oraz spoza Koła, z
BESTU Ewelina Pieńkosz i Marcin Szumilas.
Wypłynęli więc na Niegocin zapoznać się z
żeglowaniem. Do końca wyjazdu nie było już
niespodzianek, pływali sobie spokojnie po jezio-
rach mazurskich. Najpierw po Niegocinie,
później przeprawiali się na północ w kierunku
na Mamry. Spali następnej nocy „na dziko”. Po
całym dniu zmagań z mocnym wiatrem i umiar-
kowanie działającym sterem musieli jeszcze za-
walczyć z przeciwnościami losu przy podcho-
dzeniu do brzegu. Tylko ofiarna akcja kolegi
Marcina – który odważnie skoczył do wody –
uratowała łódkę przed zdryfowaniem w krzaki.
Następnego dnia bujali się po Kisajnie i Dargi-
nie, by  po południu poskładać maszt i przejść
pod mostem na Mamry. Tam spędzili wieczór i
połowę następnego dnia. Spali natomiast w po-
rcie w Skłodowie. Ostatni dzień upłynął przy
wietrze o sile 1 i 0 w skali Beauforta. Tak mozol-
nie dopłynęli tam, gdzie spali dzień wcześniej.
Ostatniego ranka budzik o godzinie 6 przypo-
mniał im, że czas się zbierać. Wstali, zjedli i
przygotowali łódź do wypłynięcia. Absolutny
brak wiatru zmusił ich do marszu na silniku.
Jednak wiatr uśmiechnął się do nich pod koniec
rejsu i mogli jeszcze na pół godziny przy delikat-
nych powiewach płynąć na pełnych żaglach.
Chwilę później dotarli do portu, zrobili klar na
łódce i po jej zdaniu, wyruszyli z uśmiechami na
twarzach w kierunku stacji kolejowej….

Jacek Przyłucki

HARNASIOWA MAJÓWKA
MAJTKOWIE KAPITANA JACKA

…Była noc 29 kwietnia, kiedy to grupa nowych marynarzy 1 Samodzielnej Flotylli Mazurskiej
udawała się na pociąg mający zawieźć ich na okręt. Zjawili się na stacji Katowice o godzinie 4:19. Na
peronie powstało małe poruszenie, wojna? czy inne cholerstwo, gdzie ci młodzi ludzie z marynarski-
mi workami jadą? Dwadzieścia minut po czasie przyjechał pociąg, który zawiózł ich do Warszawy.
Tam na stacji centralnej przybył łącznik z kwatery głównej Marynarki Jeziernej i dał im rozkaz prze-
wozowy do stacji Olsztyn. Po niecałych trzech godzinach byli w stolicy Warmii i Mazur. Teraz tylko
dwugodzinna podróż i będą w Giżycku (Lötzen). Po opuszczeniu pociągu nasza załoga podzieliła się
na dwie grupy uderzeniowe. Pierwsza wraz z kapitanem miała odebrać łódkę z portu, druga miała się
zająć aprowizacją. Spotkanie obu zespołów miało nastąpić w porcie LOK Giżycko. Drużyna okręto-
wa udała się do portu macierzystego statku Twister 800N nazwa własna LESSER. Po drodze minęli
bratnią jednostkę wojsk lądowych (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana). Po  odebraniu okrętu
okrojona trzyosobowa załoga ruszyła w nieznane do miejsca zbiórki. Nim jednak tam dotarli musieli
poskładać maszt i przebyć dwa kanały i kilka mostów. O ile poskładanie masztu udało się w miarę
gładko, to już pokonywanie kanałów nie było takie proste. Kapitan z jakiejś okazji postanowił pierw-
szy most przejść bokiem (driftował), uderzenie masztu w przyczółki mostu zatrzymało drift. Chwilę
później łódka była już wmontowana w brzeg kanału. Po niedługim czasie wspólnymi siłami załogi

hYhYh
Ja w niedzielę i poniedziałek byłam na krót-

kiej majówce na Słowacji z Magdą Drach.
Oprócz kamieniołomu „Megonky” oraz Sta-

rej Bystrzycy byłyśmy w skansenie Vychylovka
na uroczyści stawiania maja, przejechałyśmy się
kolejką parową, nocowałyśmy w Orawskiej Le-
śnej, a kolejnego dnia pojechałyśmy znowu ko-
lejką – tym razem od strony orawskiej.

Jelon
hYhYh

My (Jacek i Jola G.) oraz Ciecio-Paskudy
byliśmy na wyjeździe organizowanym przez śre-
dnie pokolenie AKT „Watra” w okolicach Piw-
nicznej. Przez pierwsze dwa dni jeździliśmy na
rowerach, zrobiliśmy też jedną wycieczkę pieszą
na Cyrę i Halę Pisaną, a na koniec zwiedziliśmy
skansen w Nowym Sączu.

Ciecio-Paskudy uprawiały w tym czasie wy-
cieczki piesze w Beskidzie Sądeckim oraz krajo-
znastwo w dolinie Popradu.

Redakcja
hYhYh

Żaby poznawały uroki słowackich Małych
Karpatów przy pomocy rowerów.

hYhYh
WW (Witek Wolny) z rodziną własną oraz

Płaszczyków zwiedzali Szumawę m.in. na ro-
werach, wysyłając pozdrowienia znad jeziora
Plechy, z Czeskiego Krumlova i Rożmberka.

hYhYh
Huchle, Ola G., Asia Ś., Olek wykonali

przejście wschodniej części Niżnich Tatr.



TO BY£O
4 19.04 odbyło się zebranie pod hasłem WWW
czyli Wtorek Wielkiej Wyżerki. Przybyło 21
Harnasi, w tym tylko 3 Mamuty – Raketa, Jacek
G. i ... Krokodyl. Były też słodycze i gitara.
4 24.04 Rozpoczęcie  Kołowego  Sezonu Ro-
werowego. Relacja obok.
4 1-3.05 W trakcie długiego, majowego wee-
kendu młodszy kurs wędrował ze Zbyszkiem
Drapałą i Gosią Musiał po Beskidzie Niskim.
Starszy kurs poznawał w tym czasie góry Słowa-
cji z Juzią.
4 6-7.05 odbyło się szkolenie/warsztaty z
pierwszej pomocy zorganizowane przy współ-
pracy z Harcerską Szkołą Ratownictwa, w
których uczestniczyło 12 osób z Koła. Ze strony
Koła szkolenie koordynowała Magda Goryl.
4 12.05 Majówka Kołowa w Muzeum Chleba
w Radzionkowie zgromadziła 15 osób. Po zwie-
dzeniu muzeum przemieściliśmy się w rejon
Księżej Góry, gdzie spędziliśmy sympatyczny
wieczór przy ognisku. Należy podkreślić, że w
zebraniu uczestniczyły 4 osoby z Rady, 1 z Ko-
misji Rewizyjnej, 2 osoby z kursu, 3 Mamuty, 2
sympatyczki, a konkretnie: Daga, Ola G., Jacek
G., Jola G., Nowy, Jan Kloc (kurs), Michał Wie-
czorek, Szabla, Basia Z., Milena Jurczyńska
(kurs), Tomek B., Gosia U., Marta Stachurska,
Krzysiek Krawiec, Jacek Przyłucki.
4 14-15.05 Rajd Igrowy.

TO BÊDZIE
c 21-22.05.  wyjazd w Beskid Makowski. W
tym roku proponuję powrót do tradycyjnej kon-
wencji, czyli trasy pieszej z plecakiem.
* Sobota: Pcim - Pękalówka - Kotoń - Skomiel-
na Czarna - Łysa Góra.
*Niedziela: Łysa Góra - Łętownia - Zembalowa
- Klimas - Lubień.

DWA ROZPOCZÊCIA SEZONU ROWEROWEGO
23-24.04.2016

Rozpoczęcie sezonu odbyło się w zasadzie w dwóch turach – jedno spontanicznie zorganizowa-
ne przez Witka Wolnego („WW”) w sobotę, w okolicach Rybnika, drugie – to zapowiadane od jakie-
goś czasu – w niedzielę, w okolicach Gliwic poprowadzone przez Miksera.

Witek oprowadził nas po „swoich” terenach pokazując wiele ciekawych miejsc i obiektów. Zwie-
dziliśmy m.in. odrestaurowaną niedawno część kopalni „Ignacy”, zobaczyliśmy tężnię solankową w
Radlinie, wjechaliśmy na Grodzisko Gołęszyców w okolicach Lubomii. W sumie przejechaliśmy ok.
67 km i zrobiliśmy ok 700 m. pod-
jazdów, bo jak się okazuje rejon
Rybnika do płaskich nie należy. W
wycieczce wzięli udział Witek
Wolny z synem Piotrem, Kroko-
dyl, Żaba i Waldek, Jacek i Jola G.

***
W niedzielę zaplanowaliśmy

tzw. Rozpoczęcie Kołowego Sezo-
nu Rowerowego.

Mimo nocnych opadów de-
szczu i niskiej temperatury (ok. 5-
7 st. C) na punkt startowy u Mi-
ksera w Kleszczowie przybyło 10
osób. Uzbrojeni w ciepłe ciuchy i
dobry humor wyruszyliśmy ok.
10:30 na trasę. Po godzinie byli-
śmy w Rudzińcu przy śluzie. Po
obiekcie oprowadzało nas dwóch
bardzo miłych i kompetentnych
pracowników. Śluza przeszła nie-
dawno gruntowny remont i mo-
dernizację, mimo iż ruch na kanale
jest obecnie znikomy. Zwiedzanie
i opowieści trwały ponad godzinę.

Potem pojechaliśmy w kierun-
ku Łączy, gdzie pod wiatą Ewa i
Lila wyciągnęły z sakw i plecaków
szarlotkę i babkę.

Nie zabrakło też stałego punk-
tu programu czyli wymiany dętki -
tym razem wobec braku Jasia K.
awarię zaliczył Romek K.

A potem pojechaliśmy do piz-
zerii „U Rudka”. Trasę zakończyliśmy po 39 km u Miksera. Uczestnicy: Miksery, Rakety, Gintery,
Lila Cader z Piotrem, Kowalówki.

Padł postulat, aby zorganizować w jakimś cieplejszym okresie „Półmetek Sezonu Rowerowe-
go”:)

Podczas zwiedzania śluzy dowiedzieliśmy się, że w ramach Industriady 11.06.2016 można bę-
dzie prócz zwiedzenia obiektu przepłynąć fragmentem kanału wraz ze śluzowaniem. Jeśli byliby za-
interesowani z naszego grona, to prosimy o zgłoszenia, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Redakcja

Zdobywamy Grodzisko Gołęszyców w okolicach Rybnika.

Dojeżdżamy do śluzy Rudziniec.

AKCJA LATO 2016
W ramach akcji lato Harnasie proponują na-

stępujące wyjazdy górskie:
c 27 - 31.07 Beskid Żywiecki – prowadzi Jan
Pizoń.
c 2-ga połowa sierpnia Słowacja – prowadzi
Anna Juzwa.
c 22 - 26.08 Danielkowy Zlot Gwiaździsty, w
ramach którego poprowadzimy dwie trasy z
metą na Danielce: z Gorcstoku na Danielkę
(prowadzi Tomek Bochenek) oraz wokół Babiej
Góry (dziecięca, prowadzi Ola Ginter).

Konkurs fotograficzny - „Majówka w 3 zdjêciach”
Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnej zabawy. Chodzi o to, aby swoją ma-

jówkę przedstawić w dokładnie trzech wybranych zdjęciach. Obojętne, czy będą
zrobione telefonem komórkowym czy lustrzanką, chodzi o to, by uchwycić, o co
chodziło w Waszej majówce. Nie muszą to też być zdjęcia z jakichś odległych albo
niezwykłych miejsc – konkurs jest otwarty dla wszystkich, niezależnie dokąd was
poniosło – w góry, na rowery, nad morze, na szlak piwny, na hałdę za domem.

Zasady konkursu:
1) Należy zgłosić trzy zdjęcia z długiego weekendu majowego (1-3.05.2016).
2) Ostateczny termin zgłoszeń: 31.05.2016.
3) Zdjęcia należy przesłać na adres Rady tzn. rada@skpg.gliwice.pl.
– W treści maila prosimy umieścić imię i nazwisko lub ksywkę. Można dołączyć
tytuł.
– W tytule maila należy zawrzeć tekst "[MAJÓWKA W 3 ZDJĘCIACH]"

Osoba, która wygra, oprócz splendoru, chwały, sławy, co więcej – publikacji
zdjęć w Mammuthusie – może liczyć też na małą nagrodę rzeczową.

Zapraszamy do udziału!
Rada SKPG „Harnasie” Zebranie majówkowe w Radzionkowie.

mailto:rada@skpg.gliwice.pl
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