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HARNASIE NA WAKACJACH
Ja z Jolą i ekipą z AKT Watra kontynuowaliśmy zeszłoroczną trasę rowerową Green Velo z

Gołdapii do Elbląga i dalej głównie szlakiem R10 aż na Hel. W sumie przejechaliśmy ok. 530 km w
ciągu tygodnia.

Kolejny tydzień spędziliśmy w towarzystwie Paskudy i Darka w Szklarskiej Porębie. Robiliśmy
na zmianę wycieczki piesze i rowerowe, a wieczory spędzaliśmy na koncertach jubileuszowej 50-tej
Giełdy Piosenki Turystycznej, gdzie spotkaliśmy też Kajetana.

Jacek Ginter
hYhYh

Zachęceni zeszłorocznym
sprawnym pokonaniem na rowe-
rach Głównego Szlaku Sudeckie-
go, w tym roku postanowiliśmy
zmierzyć się ze Głównym Szla-
kiem Beskidzkim. Spakowaliśmy
się podobnie, mój plecak – 6 kg,
Waldka – 8 kg. Już samo dotarcie
do Ustrzyk Górnych okazało się
przedsięwzięciem dosyć karko-
łomnym, bo przed sezonem komu-
nikacja z tym rejonem jest znacz-
nie uboższa, ale ostatecznie 17.06
po południu dotarliśmy na miej-
sce.

Pierwsze dwa dni GSB, z
uwagi na długi weekend i nieprze-
jednaną postawę BPN, wykonaliśmy pieszo, na początek z Wołosatego do Ustrzyk, a drugiego dnia –
przez obie połoniny do Smereka. Dalej pojechaliśmy już na rowerach. Po jednej nocy spędzonej w
Ustrzykach i dwóch następnych w Wetlinie spaliśmy kolejno w: Cisnej, Komańczy, Iwoniczu, wiacie
„Kolanin”, Regetowie, na Hali Łabowskiej, w Krościenku, na Maciejowej, na przełączce pod Syhl-
cem (korzystając z płachty biwakowej i folii NRC, a to w celu wczesnorannego przejechania płaju z
Krowiarek na Jałowiecką), na Rysiance, na Przysłopie pod Baranią Górą.

30.06 wróciliśmy pociągiem z Ustronia do Gliwic, po przejechaniu rowerami 500 km i pokonu-
jąc 20 km przewyższenia. Niektóre odcinki pchania były dłuższe, niż przewidywaliśmy, co okazało
się dosyć męczące. Jednocześnie inne pozytywnie nas zaskoczyły, np. zjazd z Cergowej i singiel z
Huzarów do Krynicy. Startowaliśmy przeważnie około 7 rano i jechaliśmy do późnego popołudnia
lub wczesnego wieczora. Pogodę mieliśmy zasadniczo dobrą, jeśli nie liczyć mokrych pierwszych
dwóch dni, jednego deszczowego etapu w Niskim i burzy na Magurce Radziechowskiej.

W sierpniu, w okolicach długiego weekendu, mieliśmy jeszcze parę dni wolnego, więc po dojściu
do siebie po GSB odbyliśmy jeszcze parę wycieczek. Najpierw dwudniową w Sudety Środkowe
(Tour de Głuszyca oraz pętla z Wałbrzycha przez Chełmiec, Trójgarb i zamek Książ), a potem dwie
wycieczki w Jesenikach. Na koniec dwudniowy wyjazd na Słowację: na Kriżną z Harmanca oraz ze
Starych Hor przez Szpanią Dolinę i Starohorskie Vrchy na Hiadelskie Sedlo, powrót przez Donovaly.
W Szpaniej dolinie obejrzeliśmy hałdy i zabytki związane z górnictwem miedzi, w tym resztki wodo-
wodu z masywu Prasivej do Szpaniej Doliny.

Marta „Żaba” Kubiczek
hYhYh

Żeby nie było, że wszyscy wakacje spędzają na rowerach, my, czyli Stach, Daga, Michał z So-
snowca i ja wybraliśmy się na Korsykę zmierzyć się z GR20, na własnej skórze przekonać się, czy to,
co Seba z Iwoną opowiadali w zeszłym roku, jest prawdą. Wybraliśmy wariant z północy na południe
wyspy, czyli wyruszyliśmy z Calenzany, aby po 12 dniach niełatwych bojów dotrzeć do Conca. Naj-
bardziej w kość dał nam upał, przed którym rzadko można było się schronić w jakimkolwiek cieniu i
ciężkie plecaki, około 20 kg każdy. Szlak może nie jest wybitnie długi, ale obfituje w duże przewyż-
szenia i strome zejścia np. około 800 m na 2 km, przy którym zejście na 5 punktów podparcia było
jedyną opcją. Za to bardzo pozytywnie byliśmy zaskoczeni infrastrukturą schroniskową, ponieważ
przy każdym obiekcie były prysznice, ekologiczne ubikacje oraz kuchnie. Stachowi udało się zdobyć
Monte Cinto (2706 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Korsyki, natomiast reszta zgodnie pilnowała pleca-
ków na przełęczy, ponieważ poświęciliśmy się (oczywiście z wielkim bólem serca), aby mógł tam
wyskoczyć na lekko. Wędrowanie biało-czerwonym szlakiem przyniosło nam także zacieśnianie
przyjaźni polsko-węgierskiej z grupą Węgrów z Budapesztu, a na sam koniec szlaku dostaliśmy na-
wet brawa od spotykanych przez większość szlaku grup, ale to, jak mawiał klasyk, już zupełnie inna
historia. Może uda się opowiedzieć więcej na Pecha Kucha.

Ewa „Szabla” Szabelska
hYhYh

My, tradycyjnie, uprawialiśmy cyklodekarstwo w górach Rumunii. W tym roku celem były grupy
górskie w okolicy Transalpiny. Zajrzeliśmy na Vf. lui Patru w g. Sureanu, Vf. Cindrel w g. Cindrel,
Vf. Steflesti w g. Lotrului, Vf. Parangul Mare w g. Parang, Vf. Bora w g. Latoritei i Vf. Nedeia w g.
Capatani. Obszar do spenetrowania ogromny, a wszystkie cele powyżej 2000 m n.p.m. ale kulmina-

PO WAKACJACH
Wakacje minęły jak zwykle zbyt szybko i

znów stanęliśmy u progu kolejnej jesieni. Nie
udało się wydać Mammuthusa przed wakacjami
i dlatego dopiero teraz zamieszczam zaległe
wspomnienia z Harnasiowej majówki.

Udało się też namówić kilka osób do napisa-
nia paru słów o wakacyjnych wojażach na na-
szym forum. Te krótkie relacje możecie przeczy-
tać obok. Niezależnie od tego zachęcam do pisa-
nia obszerniejszych relacji nie tylko z wakacyj-
nych wyjazdów. A może ktoś z Was ma ciekawe
przemyślenia i refleksje na temat działalności
Koła lub na wszelkie inne tematy związane z tu-
rystyką i przewodnictwem.

Jesień zapowiada się bogato, bo przed nami
wiele imprez. Najbliższa to ERG w Górach
Świętokrzyskich, potem Zakończenie Sezonu
Rowerowego w okolicach Gliwic, egzaminy
praktyczne kończącego się kursu i najważniej-
sza – 50 lecie naszego Koła. Do tego dochodzą
organizowane przez Radę zebrania – zwykle w
różnych ciekawych miejscach w terenie. Redak-
cja zachęca wszystkich do uczestniczenia w tych
spotkaniach, gdyż obecnie jest to rzadka okazja,
aby spotkać się w tzw. realu i pogadać „paszczo-
wo”, a nie tylko wirtualnie. Przy okazji można
poszerzyć swoją znajomość naszych najbliż-
szych okolic.

Cieszące się popularnością w ostatnich la-
tach zebranie z fotoprezentacjami w stylu „pe-
cha-kucha” (wym.: peczakcza) odbędzie się tym
razem w listopadzie. Warto już teraz przygoto-
wać się do tego spotkania.

Na spotkania muzyczne zaprasza natomiast
Paskuda. Co miesiąc, zazwyczaj w gliwickim
Domu Kultury przy ul. Barlickiego, odbywają
się „Śpiewanki”, na których możemy wspólnie
pograć i pośpiewać. Prócz tego Paskuda zaini-
cjowała w Klubie „4-Art” w Gliwicach cykl kon-
certów wykonawców z kręgów poetycko-balla-
dowo-turystycznych pod nazwą „PaskudoFonia,
czyli Dobre Piosenki na Paskudną Pogodę”.
Koncerty odbywają się raz w miesiącu, w nie-
dzielę wieczorem. Będzie się więc sporo działo –
korzystajmy z tego i pomagajmy w miarę możli-
wości Radzie w realizacji tych wszystkich wyda-
rzeń.
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Marta i Waldek na mecie GSB w Ustroniu.
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cje tych gór są na tyle blisko siebie, że ich „dachy” robiliśmy w tempie jeden dziennie. Wyjątek
stanowiła Nedeia, do której trzeba było podjechać od południa. Ale za to dwukrotnie przecięliśmy
główny grzbiet i zrobiliśmy na korbach niemal całą Transalpinę, rozumianą jako droga krajowa
DN67C. Darowaliśmy sobie tylko krótki odcinek Novaci – Bengesti, gdzie łączy się z DN67. Tym
razem wracaliśmy przez Tokaj, ale wycieczkę jak zwykle zakończyliśmy w bazie pod Wysoką, dorzu-
cając przy okazji do dużych dachów z południa jeszcze dwa małe z północy, czyli Radziejową i Wy-
soką. Licznik zarejestrował ponad 800 km w poziomie i ponad 11 w pionie.

Marek Świech
hYhYh

U mnie w tym roku sezon wyjazdowy trwa cały rok, bo szczęśliwie udaje mi się łączyć pracę z
podróżowaniem albo, jak kto woli, uprawiać tzw. turystykę naukowo-konferencyjną.  Prócz miesiąca
spędzonego w Słowenii, na przełomie czerwca i lipca spędziłam 8 dni na konferencji w Albenie
(Bułgaria). Wycięto las, postawiono hotele, a całość odgrodzono od reszty świata. W ramach wyjazdu
zwiedziłam monastyr Aladja, Przylądek Kaliakra i ogród botaniczny w Balchiku. Udało się też trochę
poplażować. Po powrocie z Bułgarii miałam kilka dni na pranie i przepakowanie się i wyruszyłam na
2-tygodniowy urlop do Gruzji. 4 pierwsze i 3 ostatnie dni spędziłam na samotnym zwiedzaniu (Tbili-
si, Mccheta, kompleks monastyrów Dawit Garedża, Gori, skalne miasto Uplisciche, Batumi, Kutaisi).
Pozostałe 8 dni spędziłam z Agą Franke i jej kolegą Krzyśkiem. Naszym głównym celem był trekking
z Omalo do Shatili w Tuszetii. Pierwotnie chcieliśmy trasę wydłużyć i przejść aż do Kazbegi, ale
niestety z powodu awarii samolotu Agi i Krzyśka mieliśmy o dobę mniej i mimo nadrobienia części
czasu na trasie nie zdążylibyśmy. Zamiast przez góry na własnych nogach, podjechaliśmy do Kazbegi
marszrutką i stopem. Generalnie przygód mieliśmy sporo, może kiedyś urodzi się tekst do Mamuthu-
sa. Na szczęście to jeszcze nie koniec wyjazdów – za 3 tygodnie wyjeżdżam na Spitsbergen, a jeśli nie
pożrą mnie tam polarne niedźwiedzie, to na przełomie listopada i grudnia polecimy z Klerykiem do
Maroka.

Patrycja „Gonzo” Michałowicz
hYhYh

Co prawda w tym roku nie przewidziałam żadnego urlopu w wakacje, jednak wyjazdowo czuję
się całkiem zaspokojona. Pod koniec marca spędziliśmy z Żółwiem 5 dni na Malcie (zwiedzając auto-
busem ponad połowę i przechodząc pieszo ponad 1/3 wyspy; najmilej wspominam spacery klifowy-
mi wybrzeżami i miasto Mdina, które totalnie mnie urzekło).

A skoro Gonzo wywołała temat... to w ramach „turystyki naukowo-konferencyjnej” udało mi się
w czerwcu polecieć za ocean. Spędziłam ponad tydzień w (na?) Nowej Fundlandii, która skradła
moje serce. Dwa dni zwiedzałam St. John's, stolicę Labradoru i Nowej Fundlandii i okolice: wspięłam
się na nieco ponad 140 m n.p.m., by zdobyć Signal Hill, po drodze przechodząc wzdłuż i wszerz
GeoPark oraz odwiedziłam Qudi Vidi – wioskę, w której produkowany jest browar na bazie wody
pochodzącej z lodowca. Ostatnie 4 dni podziwiałam klifowe wybrzeże półwyspu Bonavista, gdzie
niemal cały czas towarzyszył nam widok gór lodowych; udało się spotkać maskonury i młodego łosia
niemal na wyciągnięcie ręki  Z listy „must see” został jeszcze humbak, zatem jest powód, by tam
wracać!

W lipcu z ekipą z pracy „przekajakowaliśmy” Rudą: od Stodół w Rybniku do Kuźni Raciborskiej.
Później uczestniczyłam w przejściu przewodnickim naszego kursu, które okazało się mieć dla mnie
także osobisty wymiar: po niemal dwóch latach przerwy pierwszy raz wędrowałam z plecakiem dzień
po dniu – kolano dało radę.

W sierpniu spędziłam jeszcze weekend w Sudetach. Tym razem dałam się zauroczyć okolicom
Jeziora Bystrzyckiego.

Magda Goryl
hYhYh

W przeciwieństwie do roku zeszłego te wakacje spędzone zostały w górach.
Na pierwszy ogień poszedł obóz kursowy w Bieszczadach. Po początkowych brakach w kursan-

tach udało się dotrzeć kolejnym osobom. Dzięki temu do końca obozu każdy kursant miał okazję się
sprawdzić w roli prowadzącego grupę. Na zakończenie odbyła się wycieczka fakultatywna pociągiem
do Medzilaborców, w której uczestniczyły 4 osoby. Kolejnym punktem była wycieczka w Bieszczady
Wschodnie od przełęczy Użockiej do Sławska. Dojazdy komunikacją publiczną, przejście granicy

Marek i Asia na Vf. Cindrel w górach Cindrel.

pieszo. Problemów: brak. Ostatni element to
wypad w Beskid Sądecki i Pieniny. Jedynym
minusem były ceny w schroniskach i liczba ludzi
wszędzie. Na plus należy zaliczyć rozwieszenie
plakatów o kursie przewodnickim w schroni-
skach: Przehyba, Orlica i Trzy Korony oraz w
bazie namiotowej pod Wysoką.

Jacek Przyłucki
hYhYh

Ja jeszcze wakacji do końca nie skończyłam,
bo zostały 3 tygodnie urlopu. Ale póki co, prak-
tycznie co miesiąc udało mi się zaliczyć mniej-
szy lub większy wyjazd.

W maju wyskoczyłyśmy z Martą na dziewię-
ciodniową majówkę w Armenii.

W czerwcu zaliczyłam tygodniowy wypad
do Andaluzji w Hiszpanii z koleżankami. Obej-
rzałyśmy Malagę, Gibraltar, Sewillę i Grenadę, a
ja wystawiałam na próbę moje marne umiejętno-
ści komunikowania się po hiszpańsku. Było cie-
pło, jedzenie całkiem niezłe, a kawa wyśmienita.

W lipcu miałam okazję wyskoczyć na tygo-
dniową delegację do Stanów, która niestety nie
obfitowała w krajoznawstwo, ale na koniec spę-
dziłam całkiem uroczy weekend w Nowym Jor-
ku.

Pod koniec sierpnia, razem z kilkoma osoba-
mi z Koła i okolic (m. in. Marta, Asia, Olek, To-
mek B.) wybraliśmy się w góry Rumunii w
dwóch turnusach (dwutygodniowym i tygodnio-
wym). Zaliczyliśmy trzy pasma górskie: Paring,
Piatra Craiului i Bucegi. Najpierw przeszliśmy z
plecakami wzdłuż głównego grzbietu Paringu,
który do czegoś takiego nadaje się idealnie – coś
jak Tatry Zachodnie – trawa, skałki, jeziorka.
Potem na lekko wyskoczyliśmy na trzy wyciecz-
ki w bardziej skalistą i wymagającą Piatra Craiu-
lui, w sumie przechodząc całą główną grań. Na
koniec trzy dni błądzenia po górach Bucegi,
które ciężko jest jednoznacznie ocenić – na pew-
no jest to bardzo ciekawy i niejednorodny kawa-
łek gór, ale przez istniejącą tam „infrastrukturę”
trochę tracą te góry na uroku. Między wypadami
w góry, zwiedzaliśmy w podgrupach różne
atrakcje rejonu, m. in. Braszów, Rasnow, Sighi-
soarę.

A bilety na trzy tygodnie w październiku/li-
stopadzie już kupione :D

Ola Ginter
hYhYh

Mój sezon wakacyjny przebiega z grubsza w
następujący sposób:
styczeń – Wyspy Kanaryjskie ogólnoturystycz-
nie: Gran Canaria, El Hierro, La Palma,
długi weekend majowy – Czarnogóra ogólno-
turystycznie,
maj – Bośnia i Hercegowina, wędrówki w gru-
pach: Vran, Bjelasnica, Treskavica, Visocica,
Crvanj, Velez, na koniec ferrata Vulin potok,
czerwiec – Macedonia, wędrówki w grupach:
Sar Planina, Stogovo, Korab, Jablanica, Kara-
dzica,
lipiec – Francja i Włochy ogólnoturystycznie:
Prowansja, Sabaudia, Liguria, Piemont, Dolina
Aosty,
przełom sierpnia i września – Alpy, wędrówki
w rejonach Raetikon (w tym jedna ferrata), Vin-
schgau, Val di Senales.
W planie (jeśli pogoda i inne okoliczności po-
zwolą):
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wrażenie). Poza tym znikające jezioro w Cerkni-
cy (nie urzekło mnie może dlatego, że akurat go
nie było. Pewnie trzeba to miejsce odwiedzić
dwa razy, żeby mieć porównanie); miasta Piran,
Ptuj, Skofja Loka, włoski Triest (mój faworyt to
zdecydowanie Piran). Odbyłam też dwie górskie
wycieczki: na Veliką Planinę w Alpach Kamnic-
ko-Sawińskich (polecam bardzo) oraz na Nanos
celem sprawdzenia jak wieje bora (wieje i jest
przyjemny) i czy rzeczywiście widać z góry Ad-
riatyk (widać, ale słabo). Odwiedziłam również
winiarskie zagłębie Słowenii – Jeruzalem, okoli-
ce jezior Bled i Bohinj oraz Dolinę Logarską.

Nie udałoby mi się tyle zobaczyć, gdyby nie
moje niezawodne Dzieci, czyli Daga Góralska,
Michał Wieczorek, Robert Zaczek oraz Kleryk i
jego auto na gaz. Prócz swojego towarzystwa
dostarczyli mi również z Polski zapas jedzenia
na 2 tygodnie, dzięki czemu mój portfel trochę
odetchnął, bo niestety ceny w Słowenii nie są na
kieszeń polskiego doktoranta. Tak czy siak
uskuteczniałam również turystykę kulinarną.

Jednak kuchnia słoweńska jakoś bardzo
mnie nie urzekła. Największa sława, czyli 8-
warstwowe ciastko „gibanica”, będące połącze-
niem naszego makowca, sernika, szarlotki i do-
datkowo przełożone warstwą orzechów, to dla
mnie połączenie niezrozumiałe, a sławna na cały
kraj Kranjska kelbasa smakuje, cóż ... jak nasza
śląska. Stanowczo bardziej polecam zupy, a ze
słodkości: zavitki z różnymi nadzieniami, a już
szczególnie zavitek s skuto in borovnicami na
Małej Planinie.

Generalnie Słowenią jestem zachwycona,
toż to raj dla geologa. Planowałam jeszcze zwie-
dzić kilka miejsc, m.in. wejść na Golicę w Kara-
wankach, żeby zobaczyć łany kwitnących narcy-
zów, czyli odpowiednik naszych krokusów;
zwiedzić Maribor i Kamnik, które widziałam tyl-
ko przejazdem, ale niestety brakło mi czasu.
Zwiedzania nie ułatwiała również komunikacja
publiczna, która w weekendy funkcjonuje bar-
dzo słabo, a czasem wcale. Na pewno chciała-
bym też przyjechać do Słowenii typowo pod ką-
tem gór. Jedno jest pewne – wrócę tam.
Gosia S Dziobak

My z Jarkiem i Alą byliśmy dwa tygodnie
nad morzem. Tydzień pieszo i rowerowo (sta-
cjonarnie) w Pogorzelicy, a tydzień rowerowo –
udało się nam zrobić trasę Koszalin – Łeba w
większości szlakiem R10. Szlak dość dobrze
oznakowany, praktycznie nie prowadzi drogą
(ścieżka rowerowa obok drogi albo ścieżka
utwardzana poza drogą). Miejscowości nadmor-
skie dopiero szykowały się do sezonu, więc było
w miarę spokojnie. Pogoda zmienna, w Jaro-
sławcu dopadła nas śnieżyca. Polecam oba parki
narodowe – Woliński i Słowiński, szczególnie
przez ten drugi prowadzi świetna szeroka ścież-
ka, idealna na rower, no i widoki niczego sobie
(odcinek Rowy – Smołdzino – Smołdziński
Las). W Izbicy nad Jeziorem Łebsko polecam
stację turystyczną (chyba jedyne miejsce do spa-
nia w tej miejscowości). Przyczepka do roweru
nadal świetnie się sprawdzała, polecam wszyst-
kim rodzicom.
Asia Œliwa

Podobnie jak Dziobaki majówkę spędziłam
rowerowo – tyle że na Podlasiu. Plany były róż-
ne, ale ostatecznie zrobiliśmy dużą, ponad 500
km pętlę dookoła Białegostoku, mniej więcej wg
trasy: Łapy – Narwiański Park Narodowy – Ty-

wrzesień – Dolomity i góry pobliskie,
październik – wypad górski na Bałkany (decyzja o konkretnym kierunku jeszcze niepodjęta).

Wojtek Spała
hYhYh

My z Kingą sezon dłuższych wyjazdów rozpoczęliśmy na początku stycznia wyjazdem do chatki
SKPB Rzeszów w Zyndranowej. Panowały wtedy bardzo silne mrozy, ale udało nam się zwiedzić
Muzeum Kultury Łemkowskiej i pójść na dwie kilkugodzinne wycieczki na rakietach. Odwiedzili-
śmy m.in. samotny grób żołnierza z I wojny światowej na stokach Średniego Wierchu i knajpkę
Domienico w Tylawie, którą serdecznie polecamy.

W kwietniu wybraliśmy się na weekend do Pragi, gdzie udało nam się zwiedzić Malą Stranę,
Josefov i Staré Město. Wykupiliśmy nawet krótką wieczorną wycieczkę po miejscach nawiedzonych
z przewodnikiem, który okazał się nowoorleańczykiem. Obejrzeliśmy most Karola (jest tam figura
św. Kajetana), ścianę Johna Lennona, dzielnicę dyplomatyczną, ogrody Wallensteina, kilka rzeźb
Davida Černego, tańczący dom i synagogi. Wjechaliśmy też na Petřín i weszliśmy na tamtejszą lekko
kołyszącą się wieżę podziwiać panoramę miasta.

Majówkę spędziliśmy na Słowacji. Na wstępie zwiedziliśmy dolinę Kvačianską, Levoče i Spišský
Štvrtok. Następnie przenieśliśmy się do Słowackiego Raju, gdzie przeszliśmy krasowe doliny Veľký
Sokol i Suchá Belá oraz połowę przełomu Hornádu. Potem ze względu na pogarszającą się pogodę
zeszliśmy pod ziemię do jaskiń i kopalni. Odwiedziliśmy jaskinie Domicę, Gombasecką i Ochtinską
Aragonitovą oraz podziemne muzeum w Banskiej Štiavnicy, jak i samo miasteczko. Byliśmy też w
Banskiej Bystricy, Nitrze, Bratysławie, na zamku Devín i w Trenčínie.

Na początku sierpnia spływaliśmy Narewką i Narwią i przy okazji zwiedziliśmy Białystok, Biało-
wieżę i zrobiliśmy dwa spacery po Puszczy, a na końcu spędziliśmy weekend w Karpaczu. Wczoraj
wróciliśmy z tygodniowego pobytu w Zyndranowej. Miało być chodzenie plecakowe od chatki do
chatki, ale niesamowite ilości prawdziwków usadziły nas w chatce, bo gdzieś to trzeba było ususzyć.
Wróciliśmy z 1,6 kg suszonych borowików.

Jasiek Pizoń i Kinga Konieczny

MAJÓWKA HARNASI
Ola Ginter

Ja razem z Martą Stachurską byłyśmy się „wygrzewać” w Armenii, co skończyło się na kilku
dniach ulewy. Ale i tak było świetnie. Przez dziewięć dni udało nam się zawitać zarówno na północ,
jak i południe kraju, chociaż większość noclegów miałyśmy w Erewaniu. Dotarłyśmy do kilku pięk-
nych monastyrów w mniej lub bardziej bezludnych terenach (m.in. Chor Virap z widokiem na Ara-
rat, Norawank wśród pięknych czerwonych skał, Tatew na końcu świata, Sewanawank w deszczu
nad jeziorem Sewan, Marmaszen wśród pustych wzgórz i burzowych chmur). Sprawdziłyśmy też
poziom usług hotelarskich w Erewaniu (zaliczyłyśmy aż 4 różne miejsca do spania w samej stolicy),
autostopowałyśmy, poznawałyśmy przemiłych ludzi przez couchsurfing i na przystankach autobuso-
wych. Oczywiście nie zaniechałyśmy też esencji naszych wyjazdów, czyli turystyki gastronomicznej.
Teraz jedyne co nam zostało, to wrócić tam w lecie i zaliczyć ten Aragac...
Jacek Ginter

Ja z Jolą byliśmy od soboty do środy u rodziny w Wilkanowie, w Kotlinie Kłodzkiej. Nie omie-
szkaliśmy jednak wykorzystać wyjazdu rodzinnego do realizacji krajoznawstwa. Obejrzeliśmy sobie
Bystrzycę Kłodzką i Kłodzko oraz zrobiliśmy wypad do Czech na Slamnik z oryginalną wieżą wido-
kową zwaną „Ścieżką w obłokach”.
Jan „sitta” Kowalik

My byliśmy na autokarówce po Słowenii, choć niemal połowę czasu spędzilismy w Chorwacji.
Górskich elementów było niewiele, choć wąwóz Vintgar w Alpach Julijskich jest ze wszech miar
wart polecenia – zwłaszcza przy tak wysokim stanie wód, jaki akurat był. Ponadto sjesta w Bledzie
nad jeziorem Bledzkim i krótki pobyt nad jeziorem Bohińskim. Nocleg w Isztarskich Toplicach, w
hotelu sanatoryjnym położonym tuż pod imponującą siedemdziesięciometrową skalną ścianą. Na-
stępnie Koper, Piran i Rovini – to poza górami. W drodze powrotnej jaskinia Postojna. Potem jeszcze
Lublana (Ljubljana) i ostatnia nocka w autokarze do Polski. Warto było!!!
Rafa³ „Murzyn” Grochla - Tydzien w Serbii

Sobota – dojazd ok. 1300 km. Niedziela – zwiedzanie Pirut'a, twierdza, monastyry i przejście do
schroniska Vila Babin Zub. Poniedziałek – wejście na Midzur i zejście do wioski Toplidol. Wtorek –
wejście na Bibin Zub (1758 m), przejazd w stronę Dunaju, po drodze zwiedzanie miejscowości.
Środa – Monastyr Vratna, skalne bramy i przełom rzeki Vratna. Czwartek – Kladovo – pozostałości
po Rzymianach – muzeum archeologiczne,  Przełom Dunaju, wejście na Spiski German – V. Strbac
(731 m) ok. 500 m w górę w deszczu i burzy. Widoki po burzy na przełom.

Piątek – rejs małym stateczkiem po Dunaju (Tabula trajana). Sobota – jaskinia Rajkova Pecina z
płynącym i szumiącym potokiem i zamek Golubac u wlotu przełomu Dunaju. Niedziela – powrót do
kraju.
Patrycja Micha³owicz

Moja majówka była nad wyraz długa – można powiedzieć, że trwała cały maj.  Stacjonowałam na
stażu w Ljubljanie. Oczywiście cały miesiąc ciężko pracowałam, ale w przerwach oddawałam się
poznawaniu zakątków Słowenii. Prócz samej Ljubljany (która podbiła moje serce) udało mi się zwie-
dzić: Jaskinię w Postojnej,  Predjamski Grad i Jaskinie Szkocjańskie (polecam obie, nie do porówna-
nia), wąwozy Vintgar, Rakov Skocjan i Pekel w Borovnicy (ten ostatni zrobił na mnie największe



kocin – Biebrza – Goniądz – Czarna Białostocka – Supraśl – Krynki – Kruszyniany – Białowieża –
Hajnówka – Narew – Suraż – Białystok. O dziwo, pogoda dopisała, choć początkowo... cóż, ciepło to
nie było.
Magda „Meg” Goryl

„Spóźniona majówka spod znaku dobrego jedzenia i geologii” (czyli tego, co Gorylki lubią naj-
bardziej!). Z racji tego, że powrót zimy na początku maja dał mi mocno w kość, a dokładnie w nos i
zatoki, połowę „majówki” spędziłam w łóżku.

Jednak udało się nadrobić wyjazdowy urlop i tak, przedłużając nieco miniony weekend, spędzili-
śmy (Aga – koleżanka z kursu, jej koleżanka Martyna, Żółw i ja) 4 dni w Sudetach Zachodnich.
Nocowaliśmy w Podgórzynie między Karpaczem a Jelenią Górą.

Wyruszyliśmy w czwartek rano i wczesnym popołudniem zdobyliśmy najwyższy (choć bardzo
niepozorny) szczyt Rudaw Janowickich – Skalnik. Po drodze raczyliśmy się panoramą z Ostrej Małej
i doszukiwaliśmy się przeróżnych kształtów w skałkach „Konie Apokalipsy” na jej szczycie.

Korzystając z łaskawości chmur, które nie puszczały jeszcze kropli deszczu, podjechaliśmy do
Wieściszowic, by zachwycać się geologią oraz pozostałościami górnictwa, jakimi są Kolorowe Jezior-
ka – niesamowite!

W piątek ruszyliśmy na Śnieżkę spod Dzikiego Wodospadu, przez Pielgrzymy oraz Słonecznik i
główny grzbiet. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na obiad i szarlotkę w Samotni, którym wyjąt-
kowego smaku dodawał widok na Mały Staw.

Sobotę postanowiliśmy spędzić „na luzie”. Obeszliśmy zbiornik Sosnówka (nieopodal którego
mieściła się nasza baza wypadowa) i zobaczyliśmy „Sztuczne ruiny zamku Henryka” na wzgórzu
Grodne, które – jak się okazało – wcale nie są sztuczne! Z wieży roztacza się niesamowita panorama
na Karkonosze (pan ze stowarzyszenia, które opiekuje się zamkiem, powiedział, że najlepsza – i
jestem w stanie mu uwierzyć). Obecnie prowadzone są prace remontowe, a kiedyś może powstanie
tam kawiarnia... Chyba nie mogę się doczekać, by wypić kawę w takim miejscu!

W niedzielę rozstaliśmy się z dziewczynami i wraz z kolegą z uczelni wybraliśmy się do nieczyn-
nego kamieniołomu w Rakowicach Małych, by pobrać próbki skał do badań. Po dniu ciężkiej pracy w
kamieniołomie udaliśmy się na obiad do Lwówka Śląskiego (polecam restaurację „Pod Czarnym
Krukiem” na rynku).

Pogoda dopisała wyśmienicie, udało się uniknąć tłumów i zrealizować prace terenowe – dlatego
z nową energią pracujemy już w laboratorium nad „kawałkiem Sudetów”.
Ania Latusek

Nasza majówka była pierwszym wspólnym wyjazdem w góry od... listopada. Nie pojechaliśmy
daleko, bo do Ujsoł. Nie zdobyliśmy wiele, bo weszliśmy tylko na Halę Boraczą. Ale dla 10-tygodnio-
wego wtedy Bartka było to całkiem sporo jak na pierwszy dalszy wypad. Poza tym Młody zaczął już
zbierać pieczątki ze schronisk w książeczce PTTK (nawet się w niej własnoręcznie podpisał! zama-
szystym zygzakiem).

W połowie maja wybraliśmy się już dalej, bo w Beskid Śląsko-Morawski. Tym razem zdobyliśmy
prawdziwy szczyt: Łysą Górę. No i spaliśmy pod namiotem na campingu w Morawce. Nam się podo-
bało, Bartkowi było wszystko jedno, ale przynajmniej nic mu nie przeszkadzało i bez problemu odna-
lazł się w nowej sytuacji, co dobrze wróży.

TO BY£O
4 13–14.05  IX Rajd  Igrowy z zakończeniem
na Pietraszonce zgromadził 15 uczestników.
Trasę zaplanowaną przez Sebastiana poprowa-
dziła Juzia. Na mecie rozegrano tradycyjny tur-
niej siatkówki górskiej o Złote Gacie Chatkowe-
go. Podtrzymana została również tradycja zdo-
bycia Gańczorki o północy.
4 23.05 godz. zebranie w CKS Mrowisko z
prelekcją Jacka Przyłuckiego o strukturze, orga-
nizacji i działalności UPA w terenie uprawnień.
4 2–3.06 odbył się egzamin państwowy na III
klasę, który zdało czworo Harnasi: Iza Dyrlaga,
Ewa Szabelska, Kamil Ziętek i Michał Kulanek.
Gratulujemy!
4 22.06  Śpiewanki przedwakacyjne pod ha-
słem „Wiosna”.
4 8-9.07 Rajd letni „Chillout w Beskidach”,
organizowany przez Metzgera. Trasę z metą na
Przysłopie Potóckim prowadził Staszek Wierz-
chowski. W rajdzie wzięło udział 10 uczestni-
ków, a najmłodszym uczestnikiem czekającym
na mecie był 4,5-miesięczny Bartek Latusek.
4 15.07 10-lecie bazy namiotowej na Przysło-
pie Potóckim. Prócz obecnego kierownictwa w
osobie Gosi Musiał pojawił się założyciel i wielo-
letni szef bazy Łukasz „Pieczu” Pisarek.
4 22.08 zebranie wakacyjne w Parku Śląskim
w  lokalu o nazwie „Rebel Garden”.
4 25–27.08 rajd w ramach Danielkowego Zlo-
tu Gwiaździstego i Festiwalu „Danielka”. Z pla-
nowanych 3 tras wystartowała jedna, prowadzo-
na przez Bartka „kruczka” Cisowskiego.
4 12.09 spacer śladami kolei, umocnień i prze-
mysłu po rezerwacie Żabie Doły w Chorzowie.
Po spacerze odbyły się rozmowy i dyskusje na
aktualne tematy kołowe przy piwie i kawie.
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W pierwszy weekend września odbyło się w Zawoi „Wiewióry” tradycyjne już spo-
tkanie Mamutów z rodzinami. W gościnę do Wiewióra, czyli Jurka Pawlikowskiego
przybyło w miarę stałe grono krewnych i znajomych – w sumie 30 osób i 2 psy.

W programie artystycznym – głównie dla żeńskiej części ekipy – było tym razem
plecenie wianków z kwiatów. Efekty prac można podziwiać na załączonym zdjęciu.
Redakcja z małżonką powtórzyła natomiast po 10 latach trasę rowerową dookoła Ba-
biej Góry, zauważając zmiany – głównie negatywne – w krajobrazie. Krowiarki przypo-
minały parking pod supermarketem, Rajsztag nie dość, że wyasfaltowany niemal w
całości, to zaśmiecony błotem i odpadkami po wywózce drewna. Południowe stoki Ba-
biej dosięnęła chyba również bezpośrednio lub pośrednio lex-szyszko, bo przy drodze
widać co chwilę składy ściętego drewna, budowane są też solidne utwardzone drogi  do
jego wywozu, a Rajsztagiem przejeżdżają ciężarówki i inny ciężki sprzęt. Mimo to wy-
cieczka się udała i do Wiewióra zjechaliśmy tym razem znacznie przed zmrokiem.

Redakcja
c 23–24.09 ERG w Górach Świętokrzyskich.
Miejsce noclegu: SSM w Świętej Katarzynie.
Temat zakończenia: „Biskupi i Hutnicy”.
c 17.10 prelekcja z cyklu „Harnasie w Nama-
ste” – Klub Podróżników „Namaste” w Katowi-
cach. Szczegóły wkrótce.
c 13–15.10 oraz 3–5.11 egzamin praktyczny
kursu 2016/17.
c 7–8.10 lub 14–15.10 (w zależnosci od po-
gody)  ZKSR, czyli Zakończenie Kołowego Se-
zonu Rowerowego. Start i zakończenie u Mikse-
ra w Kleszczowie k. Gliwic.
c 20–21.10  50 lecie SKPG „Harnasie”
Czarny Dunajec Hostel Dukat.
c 28–29.10 rajd Złota Jesień z Harnasiem.

> Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w
ostatnim czasie pożegnaliśmy dwóch członków
SKPG „Harnasie”.

Franciszek Drewniok, blacha nr 6. Zało-
życiel i kierownik Chatki na Pietraszonce.
Współzałożyciel AKT Watra. Zmarł 13.07.2017
w wieku 70 lat.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skrzypczyk, blacha
nr 11. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wy-
działu Budownictwa Politechniki Śląskiej. W la-
tach 1970/71 był prezesem SKPG „Harnasie”.
Zmarł 3.08.2017 w wieku 68 lat.

TO BÊDZIE
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