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ETERNA
Wstaję krótko przed wschodem słońca. Jest zimno, a ja czuję w sobie dwa poprzednie dni, więc

jakoś ciężko mi się zbiera. Ścielę samochód, który zostanie tu, na Passo Fedaia – jeszcze w tej chwili
nie wiem, jak do niego wrócę, ale zakładam, że autostopem – i wyruszam trawersem pod północnymi
stokami Marmolady. Na coraz bardziej błękitnym niebie jeszcze świeci jasno księżyc, ale skały szyb-
ko przybierają czerwony kolor i oto sponad grani wschodzi słońce. Moje plany na dziś to piękna i
ciekawa ferrata Eterna na Punta Serauta w masywie Marmolady. Po dwóch poprzednich wyczerpu-
jących dniach, z dwoma uchodzącymi za jedne z najtrudniejszych tras Dolomitów – Costantini oraz
Stella Alpini – muszę pozwolić adrenalinie na kontrolowa-
ny spadek. Będzie to zapewne możliwe na ferracie wyce-
nionej na „D” – bardzo trudna.

Kwadrans po siódmej docieram do początku ferraty
i... ?! Co jest??...

„Warning!! Destroyed lines”. To znaczy, że co? Nie
można iść? Spoglądam na zegarek i zaczynam się zastana-
wiać. Jeśli wrócę do wozu, poszukam czegoś innego do
przejścia, podjadę w nowe miejsce, to upłynie tyle czasu,
że żadna przyzwoita trasa nie będzie już wchodziła w ra-
chubę. Dzień stracony. Piękny dzień...

Z drugiej strony – to tylko ostrzeżenie. Gdyby faktycz-
nie miało być coś poważnego, byłby tu po prostu zakaz,
informacja, że ferrata zamknięta. A tak nie jest. To jak?
Chyba pójdę, tylko trzeba będzie zachować większą
ostrożność niż zwykle. „Uwaga. Uszkodzone liny”. Mam
nadzieję, że nie jakoś nadmiernie uszkodzone.

Zakładam chomąto i zaczynam wspinaczkę. Wpinam
karabinek w linę, ale... ona jest faktycznie w fatalnym sta-
nie. Żadnego napięcia – nie tylko, że luźna, ale wręcz się
kłębi! Ponadto tu i ówdzie rozszczepiona w drzazgi – czy
to aby na pewno utrzyma mój ciężar, gdyby zaszła taka
okoliczność?

Staram się bardzo, by taka okoliczność nie mogła
zajść, poświęcam mnóstwo uwagi ferracie, czasem jednak
odrywam wzrok, by wyłowić powoli wyłaniające się
szczyty, jak choćby jeszcze lekko od wschodzącego słońca
czerwonawy Piz Boe. W pewnym momencie ciarki wy-
chodzą jednak na spacer po moich plecach.

– Dokąd to? – pytam – Skąd taka nagła chęć zaczerp-
nięcia powietrza?

– Spójrz przed siebie – odparowują ciarki.
Faktycznie! Przede mną całkowicie zerwana lina! O

o...
Na szczęście to akurat łatwy fragment. Tyle że dalej

bez sensu jest się w nią w ogóle wpinać, bo w razie ślizgu
brak punktu zahamowania...

Po minięciu miejsca, gdzie lina przechodzi przez ucho
wbitego haka, znów się w nią wpinam. Mogę teraz spo-
kojniej spoglądać na coraz bardziej wyłaniające się frag-
menty Selli i Sassolungo, a także na wijącą się w dole szo-
sę. Po chwili trafiam na kolejne miejsce z zupełnie ze-
rwaną liną. Mimo wyraźnego porannego chłodu zaczyna mi się robić dziwnie ciepło. W języku nie-
mieckim jest takie powiedzenie: „Einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zuviel”. Jeden raz to przypa-

cd. str. 2

BLACHOWANIE
Rozdziele 24–25.02.2018

Miejsce blachowania zostało wybrane w
tym roku przez nowo blachowanych w rejonie
dość nietypowym, bo nie całkiem w górach. Im-
preza miała się bowiem odbyć w PTSM-ie w
Rozdzelu, na pograniczu Beskidu Wyspowego i
Pogórza Wiśnickiego. Dotarcie do schroniska
nie było więc zbyt trudne, choć sobotnie zadym-
ki i zamiecie oraz kilkunastostopniowy mróz
spowodowały, że drogi zrobiły się nagle całkiem
białe. Nawet autostrada została błyskawicznie
nieco zasypana. Mimo to w okolicach PTSM-u
zaroiło się od samochodów uczestników impre-
zy.

Po przyjeździe i zakwaterowaniu posililiśmy
się bardzo smacznym, prawie domowym obia-
dem. Wyjście do ogniska nastąpiło ok. godz.
19.00. Nie sprawdziły się też obawy, że w takich
okolicach nie będzie kawałka lasu i miejsca na
ognisko. Wszystko było jak trzeba, a okolica wy-
glądała nawet dość górzyście. Trasa, którą prze-
byli do ogniska blachowani, też nie była chyba
zbyt banalna, bo na pierwsze osoby musieliśmy
chwilę poczekać. Ceremonia wręczenia blach
przebiegła zgodnie z tradycją, a na dalszy ciąg
imprezy wróciliśmy do schroniska, gdzie cał-
kiem dobrze bawiła się już rozśpiewana grupa
byłych kursantów i osób towarzyszących.

W części artystycznej prócz nowo blacho-
wanych uczestniczyło spore grono kursantów.
Program składał się ze scenek nawiązujących do
wydarzeń z kursowych wyjazdów. Uhonorowa-
no też kierownictwo kursu oraz Harnasi, którzy
szczególnie zasłużyli się w szkoleniu.

Na koniec zaprezentowano i wydano torty.
Prócz 5 tortów od nowo blachowanych oraz jed-
nego od Rady były też torty od nowszego kursu
oraz tort z okazji 20-lecia blachowania Łysego i
Smoka w 1998 r. na Hali Krupowej.

Po części artystycznej utworzyło się kilka
podgrup. W świetlicy zgromadziła się dość licz-
na i wielopokoleniowa grupa śpiewająca, nato-
miast korytarze i w jadalnię okupowały mniejsze
i większe grupki dyskusyjne.

Śpiewanie i gadanie trwało prawie do świtu.
W blachowaniu uczestniczyło 91 osób, w

tym 47 Harnasi. A oto nowo blachowani:

402 – Gosia Hołomek
403 – Darek Wisełka
404 – Maks Kuśka
405 – Dariusz Mazur
406 – Mariusz Mazur

Redakcja

Kurs 2016/17 wraz z nowo
blachowanymi i kierownictwem.

Fot. Redakcja
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dek, dwa razy to już o jeden raz za
wiele. Wracać? Może lepiej
wrócić...

Chwila rozważań. Jeśli wrócę
– a zejście ferratą z uszkodzonymi
ubezpieczeniami do trywialnych
zadań nie należy – to dzień będzie
zupełnie stracony. Ferrata Eterna
składa się z dwóch części –
łatwiejszej, o stopniu „trudna”, to
ta rampa, którą właśnie pokonuję
– oraz trudniejszej, o stopniu „bar-
dzo trudna”, wiodącej granią. Tam
na pewno asekuracja będzie w do-
brym stanie, bo inaczej przecież
byłby absolutny zakaz na początku
ferraty. A było tylko ostrzeżenie.
OK, na rampie dam sobie jakoś z
tymi uszkodzonymi linami radę, a
potem będzie już dobrze.

Tymczasem widoki z trasy
stają się coraz piękniejsze. Zaś lina
– bądź w fatalnym stanie, bądź w
absolutnym zaniku – jakoś scho-
dzi na plan dalszy. Nachylenie
rampy nieco maleje, więc w tym
miejscu nie odczuwam specjalnie
braku asekuracji, natomiast wido-
ki rekompensują ten drobny szcze-
gół techniczny. Podczas gdy
gdzieś tam daleko, w dole, po ser-
pentynach przemyka gromadka
sportowych samochodów, ja do-
cieram właśnie do grani. Chwilę
poświęcam na roztaczające się
stąd widoki, po czym ruszam w
dalszą trasę, mając nadzieję, że od
tego momentu asekuracja nie bę-
dzie już mnie stawiała w trudnej
sytuacji.

Początek grani sugeruje, że
faktycznie mogę na ubezpieczenia
liczyć. Uff, kamień z serca... A
grań od samego początku wspa-
niała! Gęsto następujące po sobie
ostre szpice i wcięte – wąskie lub jeszcze węższe – szczeliny powodują, że ferrata staje się bardzo
atrakcyjna. Skądś dochodzi narastający warkot. Wyszukuję wzrokiem stalowej ważki... jest! Widać
lecący poniżej helikopter!

Po kolejnej szczerbinie wdrapuję się na raczej wąską grań. Przez chwilę idę prawie jak po asfal-
cie, ale oto już solidna skała zaczyna mi się urywać spod stóp, stromo spadając pogruchotanymi
zerwami. Podczas przekraczania kolejnej szczerbiny budzi się we mnie lekki niepokój – napięcie liny
pozostawia nieco do życzenia. Mam nadzieję, że to tylko jednostkowy przypadek. Ale już po chwili
ten problem znika, bo zaczyna się zwykła ścieżka, a lina na wysokości stóp bardziej przeszkadza, niż
pomaga. Ścieżka pobielona zamarzniętym śniegiem; wszelkie obejścia skalnych uskoków mają miej-
sce po zacienionej – a, co za tym idzie, lodowato zimnej – północno-zachodniej stronie grani.

Jako że grań powoli zakręca w lewo, stopniowo wyłania się coraz więcej białego Ghiacciaio della
Marmolada. Dzielę więc uwagę pomiędzy daleką biel, a tę pod stopami, zdradliwą, od której na szczę-
ście wolne są te najbardziej strome fragmenty trasy. Coraz bardziej mnie niepokoi stan liny asekura-
cyjnej. W wielu miejscach nie jest napięta; w przypadku ślizgu – a na północnych trawersach łatwo o
to w tych warunkach – trochę zjadę, zanim mnie przytrzyma. Mam nadzieję, że przytrzyma...

Po chwili ferrata wraca na grań, a ja po raz pierwszy dostrzegam metę mojej trasy. To stacja
kolejki linowej, usytuowana tuż za końcem grani. Nieco w lewo, ponad wschodnią granią Piz Serauta
wyłania się grupa Pale z charakterystyczną sylwetką Monte Agner – mojego wczorajszego szczytu.
Zaś poniżej przemykają wagoniki kolejki linowej z Malga Ciapela. Po przejściu ferraty będę musiał
zejść tamtędy – aż by się prosiło skorzystać z kolejki, ale na ogół nie korzystam z takich udogodnień,
jeśli można to zrobić na piechotę.

Tymczasem asekuracja zaczyna stwarzać coraz większe problemy – lina jest zupełnie luźna, po-
gięta, miejscami haki, które mają ją przytwierdzać do skały, dyndają na niej swobodnie, huśtając się
na wietrze. Trochę zaczyna mnie to deprymować – miałem nadzieję, że na tym graniowym odcinku,
gdzie ferrata jest najtrudniejsza, na ubezpieczenia mogę liczyć. Obym się nie przeliczył. Pojawiają się
długie – jak na Dolomity – odcinki liny bez haków przelotowych. Zaś tam, gdzie haki już są, nie
zawsze lina jest do nich zakotwiona – w przypadku szarpnięcia zsumują się wszystkie sąsiednie luzy.

Spływa ponownie uspokojenie na nieco
nadszarpnięte nerwy, kiedy osiągam zupełnie
łatwy odcinek szerokiej grani, gdzie jedynie trze-
ba uważać, żeby się o nisko poprowadzoną linę
nie potknąć. Postronek nerwów po chwili napi-
na się na nowo, bo ferrata kieruje się na północ-
ne zalodzone ściany. Tym bardziej, że lina rów-
nież tutaj jest luźna i miejscami pogięta. Zaczy-
nam odczuwać coś, czego nie odczuwałem do-
tąd na żadnej ferracie. Po raz pierwszy zaczy-
nam tęsknić do momentu, kiedy ona wreszcie
się skończy...

Spoglądam w dolinę po lewej stronie – po tej
uciążliwej trasie czeka mnie jeszcze długie zej-
ście. Chyba, żeby dać się skusić i zjechać? To na
razie tylko taka niesforna myśl, za którą nie
mogę w tej chwili podążać, gdyż uwagę muszę
skupić na ciekawym, wąskim odcinku grani. Po
jego przejściu stację kolejki linowej mam nie-
malże w zasięgu ręki i wtedy dalszy przebieg fer-
raty praktycznie ginie z zasięgu wzroku – stalo-
wa lina znika, prowadząc po gładkiej skale i
uciekając gdzieś w otchłań. Nachodzi mnie nie-
jasne przeczucie czyhających problemów z ase-
kuracją...

Już po chwili przeczucia przeradzają się w
pewność. Ściana staje dęba – prawie pion – po-
czątkowo jeszcze jako tako urzeźbiona, niżej już
raczej symbolicznie, a pomoc we wspinaczce
mają oferować metalowe pręty. Tyle że pręty są
powyginane i nie dają spodziewanego oparcia,
zaś po wielu z nich pozostały jedynie otwory w
skale. Pot występuje na czoło, gdyż zupełnie lu-
źna lina nie daje najmniejszej gwarancji, że za-
trzyma ciężar spadającego ciała. Zwykle na krót-
kich odcinkach po gładkiej skale nie pozostaje
nic innego jak wspinaczka z kurczowym trzy-
maniem się porządnie napiętej stalowej liny. A
tu! Po prostu nie ma napiętej liny! Nie ma się
czego złapać! Po moim pierwszym zetknięciu
się z tego typu trasą przed laty na Seewand, po-
nownie przeżywam horror na ferracie...

Z olbrzymim wysiłkiem, z maksymalną
ostrożnością, z duszą przeskakującą z ramienia
na ramię, obniżam się centymetr po centyme-
trze, zdając sobie sprawę, że nie mogę sobie po-
zwolić na najdrobniejszy nawet błąd, bo może
on być moim ostatnim. W końcu pionowy odci-
nek zostaje nade mną, a ferrata przechodzi w tra-
wers. Ubezpieczenia są nadal mocno dyskusyj-
ne, jednak poziomy przebieg liny już sam w so-
bie podnosi znacznie na duchu. Powoli zaczy-
nam ponownie odczuwać radość wędrówki, po-
jawia się rodzaj półeczki, a za kolejnym zało-
mem dostrzegam intrygujące okno skalne.
Prawdopodobnie tamtędy poprowadzi ferrata. A
co oznaczają te barierki w poprzek? Kolejna szy-
kana? Przyznaję, już mam ich dość! Po lewej, w
dole widać stację pośrednią kolejki linowej –
dojrzewa we mnie decyzja...

Trasa – tutaj zupełnie łatwa – wchodzi w
strefę cienia tej turni z oknem, po czym zakręca
w lewo, kierując się do rozpadliny poniżej skal-
nego prześwitu. Ostatnie metry ferraty po porzą-
dnie zamontowanych klamrach i już prześlizgu-
ję się bez trudu poniżej barierek, lądując w skal-
nym oknie. I co widzę? Tablicę w czterech języ-
kach, a każdy z nich głosi, że ferrata jest za-
mknięta z powodu remontu.

Zamknięta!
To jakoś inaczej mi brzmi, niż: „Uwaga, liny



uszkodzone”. Gdyby na początku trasy umieszczono informację, że ferrata jest zamknięta, nie pchał-
bym się na nią. Ktoś jednak pogłówkował i wymyślił, że śmieszniej zamknąć ferratę nie na początku,
lecz na jej końcu. To chyba musiał być Włoch...

Coś tam mamrocząc pod nosem na temat logiki rozumowania niektórych nacji, opuszczam skal-
ne okno, korzystając z wygodnego, umocnionego chodniczka, wyprowadzającego na drugą stronę.
Natykam się na szereg umocnień z pierwszej wojny światowej. Zaglądam do kilku, przy jednym
zasiadam do uczciwie zapracowanego posiłku i wkrótce, posilony, ruszam dalej.

Początkowo lekko opadający chodnik zmienia się w ubezpieczony, chociaż łatwy fragment
podejścia, po którym następuje trywialne zejście na szerokie siodło powyżej lodowca Marmolady.
Podejmuję decyzję w kwestii powrotu – przejście tej aktualnie nieistniejącej ferraty na tyle nadszarp-
nęło moje nerwy, że rezygnuję z marszu w dolinę. Kupuję bilet na kolejkę linową, odczekuję chwilę
na przyjazd wagonika i wsiadam do luksusowego środka transportu. Ze stacji przesiadkowej dobrze
widać rozlokowane u stóp Marmolady zabudowania – to Malga Ciapela. Po chwili zjeżdżam na sam
dół – wycieczka skończona. No, prawie – wylądowałem w zupełnie innym miejscu, niż to, z którego
startowałem. Samochód stoi daleko stąd...

Przypominam sobie sytuację sprzed kilku lat, kiedy już po zmroku zatrzymali mnie alpiniści wło-
scy przy Lago Fedaia, skłaniając ponadto do zawiezienia ich do Malga Ciapela, a więc w kierunku
przeciwnym niż zmierzałem. To może i teraz ktoś zechce mnie zabrać? I rzeczywiście – chyba już
trzeci zatrzymywany przeze mnie samochód zatrzymuje się. Rodzinka Włochów oferuje mi miejsce z
tyłu, obok dwójki dzieci. Pokonujemy serpentyny i po chwili żegnam się z nimi, dziękując za
podwózkę. Wracam do wozu, podjeżdżam w spokojne miejsce i robię sobie kawkę. Wyjątkowo dzi-
siaj zasłużoną. Uff...

Po kawie składam majdan i zjeżdżam z przełęczy, kierując się na wschód, a potem na północ.
Podjeżdżam pod schronisko Dibona. Tutaj spałem kilka lat wcześniej, przed wejściem ferratą Giova-
ni Lipella na Tofanę de Rozes. Wtedy jednak byłem w drugiej połowie września, schronisko było już
zamknięte, więc spałem sobie samotnie i spokojnie na parkingu. Tym razem schronisko jest jeszcze
czynne, panuje spory ruch, stoi wiele samochodów, kręci się mnóstwo ludzi – nie zaryzykuję zatem
noclegu tutaj. Zjeżdżam z powrotem do szosy, znajduję zjazd na miejsce piknikowe i tutaj zapadam
na nocleg.

Jak pięknie wyglądają Tofany w świetle kończącego się dnia! Niestety, wiem, że pogoda się
kończy.

Powoli zapada wieczór. W ostatnich promieniach zachodzącego słońca różowieją szczyty Sorapi-
su i Antelao, zaś kiedy spojrzę na grań Tofany, wzrok przyciąga zwłaszcza intrygujące skalne okno.
Ciekawe, czy dałoby się tam dotrzeć. Fajnie by było.

Ale teraz już pora kończyć ten dzień – jutro czeka mnie kolejna poważna tura. Oby nie w remon-
cie...

Wojtek Spała

GREEN VELO – GO£DAP – HEL
Tegoroczne wakacje były dla nas w pewnej części kontynuacją zeszłorocznego wyjazdu rowero-

wego na szlak GreenVelo. Koledzy z AKT „Watra” pod wodzą niejakiego Łaciaka – czyli jednego z
kilku Darków, którzy wchodzili w skład ekipy, organizowali kolejną, czwartą już edycję wyjazdu z
cyklu „Rowerem po Polsce”. Rok temu dołączyliśmy do nich za sprawą Paskudy, w tym roku posta-
nowiliśmy kontynuować trasę.

Start miał nastąpić 22.07.2017, w sobotę z Gołdapi. GreenVelo kończy się w Elblągu, ale my
postanowiliśmy wydłużyć trasę aż na Hel, by pokonać ok. 500 km w ciągu tygodnia.Tak jak rok temu
mieliśmy wspomaganie w postaci „wozu technicznego” z przyczepą, który zapewniał transport rowe-
rów i bagaży na miejsce startu i z powrotem na Śląsk, a także umożliwiał odciążenie naszych rowe-
rów podczas wędrówki. Tym razem konieczne było jednak wyznaczenie dyżurów za kierownicą,
gdyż Darek „Zębol” nie chciał pełnić funkcji kierowcy na całej trasie. Udało się jednak każdego dnia
znaleźć jakichś ochotników, którym pasowało zrobić sobie dzień odpoczynkowy.

Ekipa liczyła w tym roku 13–15 uczestników plus pies Selena, którego musieli zabrać Robert i
Asia i który jechał sobie przez większość trasy w rowerowej przyczepce.

Do Gołdapi dojechaliśmy w piątek wieczorem po podróży pociągiem i autobusem, z przesiadką w
Warszawie. Po noclegu na znanym z ubiegłego roku kampingu w sobotę rano ruszyliśmy na szlak.
Zaczęło się trochę pechowo, bo najpierw Buba złapał gumę, a chwilę potem, na rynku w Gołdapi w
Roberta i przyczepkę z psem wjechał chcący zaparkować samochód. Na szczęście ucierpiały jedynie
błotnik i obtarte kolano Roberta,
więc udało się załatwić sprawę po-
lubownie i jechać dalej.

Pierwszego dnia towarzyszyła
nam Paskuda, która w przerwie
między spływem kajakowym a
koncertem Leszka Możdżera w
Leśniczówce Pranie wpadła na
chwilę do nas.

Nie będę tu opisywał każdego
kilometra trasy, wspomnę nato-
miast o ogólnych wrażeniach. W
tym roku pogoda nie dopisała nam
tak jak rok temu. Mieliśmy dwa

dni deszczowe, trochę przelotnych opadów i
mniej błękitnego nieba, co w sumie miało
wpływ na wrażenia wizualno–krajobrazowe
wyjazdu. Sam szlak był chyba nieco gorzej przy-
gotowany niż część zeszłoroczna. Zdarzały się
miejsca niezbyt dobrze oznakowane, długie od-
cinki bez MORów, czyli miejsc odpoczynku,
sporo dziurawych asfaltów lub betonowych płyt.
Za dużo pieniędzy wydano też na niepotrzebne
metalowe barierki ciągnące się nie wiadomo po
co wzdłuż niektórych polnych dróg i psujące
krajobraz.

Zabrakło też jakiegoś spektakularnego ak-
centu kończącego/zaczynającego szlak. Skoń-
czył się po prostu na przedmieściach Elbląga
niepozorną tabliczką. Spodziewaliśmy się, że
samo miejsce będzie jakieś bardziej logiczne i
znajdzie się w nim jeśli już nie coś takiego jak
duże logo szlaku w pobliżu trójstyku granic, to
przynajmniej jakaś tablica informacyjna.

Co do całej trasy z Gołdapi na Hel, to jak
wspomniałem, krajobrazy były mniej ciekawe
niż na zeszłorocznym odcinku, było natomiast
sporo ciekawostek krajoznawczych – średnio-
wieczne kościoły, zabytkowe miasteczka i mia-
sta takie jak Bartoszyce, Pieniężno, Górowo Iła-
wieckie, Braniewo, Elbląg, Frombork. Niestety
na dokładniejsze zwiedzanie nie było za wiele
czasu. Nie było też czasu na zwiedzanie Trój-
miasta, Pucka czy Władysławowa. Pierwotny
plan zakładał nawet przeprawę statkiem z Gdań-
ska na Hel, ale udało się dojechać do końca o
własnych siłach. Pogoda nie pozwoliła nato-
miast zrobić wypadu na Mierzeję Wiślaną do
Krynicy Morskiej. Dzienne dystanse wynosiły
średnio ok. 70 km. Rekordowo długi odcinek –
ok. 100 km zrobiliśmy drugiego dnia znad jez.
Rydzówka do Stoczka Klasztornego. Rekordo-
wo krótki wypadł w dzień gdy mieliśmy z Jolą
dyżur samochodowy. Z powodu ulewnego de-
szczu grupa musiała skrócić trasę do ok. 37 km i
zakończyć odcinek w Elblągu. Tu spotkała nas
też niezbyt miła sytuacja, gdyż nie przyjęto nas
na kamping, tłumacząc się mało wiarygodnie
brakiem miejsc. Udało się za to znaleźć miejsce
noclegowe na przystani żeglarskiej, gdzie miły,
starszy pan udostępnił nam nawet świetlicę, aby-
śmy mogli schronić się przed deszczem i wysu-
szyć.

Elbląg okazał się zresztą bardzo ładnym i
ciekawym miastem, szkoda tylko, że musieliśmy
go zwiedzić w deszczu.

Na odcinku Elbląg – Hel szczególnie podo-
bał mi się odcinek między Gdynią, a Władysła-
wowem wiodący wzdłuż Zatoki i rezerwatu
„Beka”. Przez Półwysep Helski jedzie się głów-
nie ścieżką rowerową, która w pobliżu samego
Helu przechodzi w leśną, dość ciekawie pofalo-
waną drogę. Sam Hel w wakacje jest dość zatło-
czony i na rowerze trudno się poruszać po jego
głównych ulicach.

Wycieczkę zakończyliśmy w sobotę ok.
godz. 18:00, otwierając symbolicznego szampa-
na na samym cyplu Helu. A potem pakowanie
rowerów i bagaży do przyczepki i powrót noc-
nym pociągiem na Śląsk.

Za rok może kolejny odcinek Green Velo,
tym razem początkowy lub środkowy. Plany
właśnie się tworzą.

Jacek Ginter



c 9.03 (piątek), godz. 18:00 Walne Zebranie
SKPG „Harnasie”. Zebranie odbędzie się  w auli
C na Wydziale AEI Politechniki Śląskiej.
c 24–25.03 Kwadratlon organizowany przez
SKPB Łódź w Jaworkach (baza – remiza OSP).
c 25.03 Zebranie z cyklu Harnasie w Nama-
ste. Spotykamy się o 18:30, a o 19:00 slajdowi-
sko na temat Karpat Wschodnich poprowadzi
Michał Kulanek.
c 3.04 Zebranie w Mrowisku o godz. 18:00.
„Rowerem po Śląsku” – prelekcja Jacka Gintera
o propozycjach rowerowych wycieczek po oko-
licy.
c 7–8.04 „Rajd na powitanie wiosny”.
c 22.04 kolejne slajdowisko z cyklu Harnasie
w Namaste.

TO BÊDZIE

TO BY£O
4 18.02 Harnasie w Namaste. Nastąpiła zmia-
na tematu i prowadzących. Patrycja Michało-
wicz (prezes) opowiedziała o swoim pobycie na
Spitzbergenie.
4 18–21.02 akcja promocyjna pt. „Tydzień z
Harnasiem” na wydziałach Politechniki Ślaskiej
i w Mrowisku.
4 24–25.02 Blachowanie w PTSM Rozdziele.
4 28.02 odbył się wykład inauguracyjny kursu
2018/19, który poprowadzą Ewa Szabelska i
Dagmara Góralska. Program wykładu obejmo-
wał części: organizacyjną, wspomnienia nowo
blachowanych z kursu oraz prezentację o Ka-
zbeku. Zapisało się 28 osób, kilka zapowiedziało
zapisanie się w późniejszym terminie. Pierwszy
wyjazd kursowy odbędzie się 10–11.03 w Be-
skid Żywiecki z noclegiem w Danielce.
4 Zgłoszona przez Radę kandydatura Staszka
Wierzchowskiego na egzaminatora państwowe-
go na egzaminach dla przewodników beskidz-
kich została przyjęta przez Urząd Marszałkow-
ski!

RAJD ZIMOWY
Sześcioro śmiałków, cztery namioty, sześć par rakiet i dziesięć centymetrów śniegu. Tak rozpo-

częła się przygoda z dzikimi górami zimową porą. Ekspedycja rozpoczęła się na stacji Katowice Oso-
bowa. Nie żegnały ich tłumy, nie było wiwatów i życzeń sukcesów w podbojach dziewiczych tere-
nów. Wsiedli do pociągu bez rozgłosu, skromnie. Jedyne co zdradzało ich niecodzienną ekspedycję,
były ogromne plecaki wyładowane potrzebnym sprzętem. Nim się obejrzeli, pociąg wjechał na stację
Sól, która byłą punktem wyjściowym. Dalej trzeba było już iść pieszo, czekała ich długa droga do
obozu bazowego. Sprzęt musieli nieść sami, gdyż teren był tak trudny, że niepodobna było wynająć
muły, osły czy inne środki transportu. W tym miejscu wypadałoby podać kilka słów wyjaśnienia, po
co ta wyprawa.

Wszyscy pamiętamy dramatyczne wydarzenie
rozgrywające się tej zimy w okolicach Morskiego
Oka w Tatrach. Wiemy dobrze, że ni z tego ni z
owego kilka wypraw pragnących zdobyć zimą Mor-
skie Oko zostało zaskoczonych przez ciemności i
zimno. Ekipy nie były w stanie się wydostać. Ostat-
nie transporty Szerpów z końmi odjechały około 17.
Nie wszyscy załapali się na ten transport. Na nic
zdały się przekleństwa, płacz i łzy, natura była nieu-
błagana, nie rozjaśniło się ani nie ociepliło. Ekspe-
dycje musiały na własnych nogach zejść dziesięć
kilometrów w dół doliny. Te straszne doświadcze-
nia skłoniły wiele organizacji do podjęcia obozów
przygotowawczych przed zimowymi ekspedycjami
do Morskiego Oka. Jeden z takich obozów został
przygotowany przez SKPG „Harnasie” i zrealizo-
wany w dniach 17–18. 02.2018 roku. Wróćmy te-
raz do naszych śmiałków.

Już pierwsze kroki na zmrożonej ziemi pokaza-
ły, że nie będzie łatwo. Po przejściu kilkuset metrów
pojawiła się pierwsza przeszkoda. Ogromna rzeka
spływająca z lodowca Skalanka przecięła ich szlak.
Po kilku chwilach podjęli decyzję,
by przejść przez pobliski most i nie
ryzykować kąpieli w lodowatej
wodzie. Po przeprawieniu się
przez rzekę ruszyli ostro pod górę.
Gdy weszli na otwarty teren ponad
Solą, zdecydowali się na ubranie
rakiet, gdyż brodzenie w śniegu po
kostki nie mogło przynieść sukce-
su, a też nie po to noszą rakiety, by
z nich nie korzystać. Gdy już prze-
zbroili się w specjalistyczny sprzęt,
zaczęli łykać metry niczym wygło-
dniały dzik jabłka. Nie zdążyli się
dobrze spocić i już byli na szczycie
Łysicy, by dalej pójść w kierunku
Sobańskiego Gronia. Podróż grzbietem należała do przyjemniejszych, wszystko co dobre jednak się
kończy i przyszło im zjeść do Rycerki Górnej. Dalej było już pod górkę. Wejście na Praszywkę
Wielką bez szlaku na tzw. pałę nie było proste. Przyroda rzucała im dosłownie i w przenośni kłody
pod nogi. Musieli pokonać ogromne połacie powalonego lasu, jednak w końcu udało im się wydostać
z matni i przystąpić do ataku na szczyt. Zrobili to jednym dynamicznym skokiem, by następnie szyb-
kim krokiem zejść do bazy namiotowej. Gdy doszli do celu, baza już była na miejscu. Brakowało
jedynie namiotów. Ale i z tym sobie poradzili, szybko udeptali platformy (widokowe) i przystąpili do
operacji rozbicia namiotów. Po krótkiej chwili na polu wypączkowały cztery namioty w kolorze oliw-
ki. Gdy baza była już ustawiona, przystąpiono do zdobywania opału. Jako że do plecaków nie zmie-
ścił im się węgiel ani koks, musieli wyruszyć w las i wytargać z niego drewno. Z tym o dziwo poszło
gładko. W pobliżu leżało sporo różnej wielkości suchych kawałków drewna. Jeden z uczestników
czując przypływ mocy ściął dorodnego suchego buka czy innego świerka. Gdy z kupki drewna po-
wstała ogromna kupa opału, przystąpiono do rąbania materiału na części wsadowe do pieca. Po przy-
gotowani zapasu na następne 30 lat palenia w piecu można było dokonać pierwszego rozpalenia
wielkiego pieca. Po przejściowych problemach i udoskonaleniu technologii udało się uzyskać sta-
bilną temperaturę i odprowadzanie spalin. Można było przystąpić do ogrzania bigosu oraz ugotowa-
nia wody. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń zasypowych (typu P. Wurth) pieca nie stano-
wiło to problemu. Stały dopływ paliwa pozwolił na szybkie przygotowanie bigosu oraz herbaty. Dal-
sza część wieczoru upłynęła przy dźwięku topionego śniegu oraz cudownie fałszującego fletu i har-
monijki. Powoli zbliżał się czas spania przed kolejnym dniem zmagań z naturą.

Kolejny dzień ekspedycja rozpoczęła od ponownego odpalenia pieca i zagotowania wody na her-
batę. W czasie gdy śnieg zamieniał się w herbatę, podgrzano resztę bigosu i w ten oto sposób powsta-
ło śniadanie mistrzów, które napełniło ich energią przed dalszą wędrówką. Dodało im to takiej mocy,
że po zwinięciu obozu wyruszyli z szybkim krokiem ku schronisku na Przegibku. Pogoda co prawda

nie dopisywała, gdyż wiało i sypało śniegiem, ale
za to trasa do schroniska z Bendoszki była ideal-
na na zjazd – na dupolocie. Co prawda nie jest to
jeszcze konkurencja olimpijska, ale zaufane
źródła w MKOL'u twierdzą, że gdy zimowa
olimpiada odbędzie się w Zakopanem, to zjazd
na dupolocie stanie się oficjalnie dyscypliną
olimpijską. Te same źródła twierdzą, że znana
już jest trasa, gdzie odbywać się będą zawody –
będą to Krupówki. Slalom gigant pomiędzy
przechodniami. Wróćmy jednak do naszej opo-
wieści. Ekspedycja szczęśliwie dotarła do schro-
niska, gdzie pokrzepiono się lanym porterem lub
gorącą czekoladą. Po chwili przerwy zdecydo-
wano się na zejście do Rycerki Górnej Kolonii
na PKS, który miał ich zawieźć do Rajczy, gdzie
oczekiwał pociąg do Katowic. Tym sposobem
drużyna wsiadła około godziny 14 do pociągu i
już dwie godziny później zameldowała się w
miejscu, z którego wyruszała. Taki był kres obo-
zu przygotowawczego. Uczestnicy zaznajomili
się z górami zimą i przekonali się na własne
oczy, że w górach zapada zmrok i robi się zimno.
Uzbrojeni w tę wiedzę i ogromne doświadczenie
są gotowi na podbój Morskiego Oka, które ze-
brało już tak obfite krwawe żniwo...

Jacek Przyłucki
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