
PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter tel. 609-104-271, e-mail:mm@skpg.gliwice.pl Nakład 50 egz.+pdf (www.skpg.gliwice.pl/jginter/mm_pdf)

156

Czerwiec 2009

w

Śniadanie pod Mioduszyną

25 WYJAZD w BESKID
MAKOWSKI

Nie tak dawno, 27 lat temu odbył się pierw-
szy wyjazd w Beskid Makowski. Nie zakładałem
wówczas, że będzie to cykliczny, coroczny rajd,
tym niemniej miałem ambicje, aby wyróżniał się
on spośród innych weekendowych wyjazdów. I
stąd pomysł na potrawę rajdową, którą miały być
pieczonki, znaczek – wykonywany wówczas w
zupełnie innych „technologiach” niż dziś (pod-
kład z przykrywek pudełeczek od filmów, maza-
ki, lakier bezbarwny i agrafki), czy konkursy w
czasie finałowego ogniska. Na pierwszym Ma-
kowskim był jeszcze drużynowy konkurs o Ma-
kowiec Beskidzki, który jednak nie wszedł do
tradycji.

Po 27 latach i 25 edycjach tej imprezy moż-
na by już – jak ktoś zaproponował – wykonać
jakieś zestawienia i statystyki wykazujące prze-
kroje społeczne, zawodowe i inne uczestników,
ilości pokonanych kilometrów itd. itp. Jednym
słowem można by zrobić mały doktorat. Można
by się też zastanawiać dlaczego wyjazd ten nadal
cieszy się taką popularnością w kołowych krę-
gach. Być może potrzeba nam nieco więcej pro-
pozycji wyjazdów prawdziwie turystycznych.
Namnożyło się imprez kulturalnych, imprez im-
prezowych, wyjazdów skierowanych tylko do
młodych, albo tylko do mamutów. Makowski
jest natomiast propozycją tradycyjnej wędrówki
skierowaną do wszystkich, a na dodatek mającą
ustalone miejsce w kalendarzu i gwarancję, że
choćby biły gromy i lało jak z cebra, to impreza
odbędzie się mniej więcej zgodnie z przedsta-
wionym planem.

W tym roku postanowiłem przynajmniej po
części powtórzyć trasę z pierwszego wyjazdu.
Piątkowy nocleg zaplanowany został pod Mio-
duszyną, a trasa przebiegała przez pasmo Ko-
skowej Góry, by na koniec skręcić w zupełnie
innym kierunku niż 25 lat temu – na południe i
również zgodnie z niepisaną tradycją wprowa-
dzić jakąś nowość w postaci nowego miejsca bi-
wakowego na Groniu (zwanym niegdyś Polaną
Gronie).

Piątkowy wieczór nie napawał optymi-
zmem. Ciemne chmury i ulewny deszcz straszy-
ły nas prawie przez całą drogę z Katowic do Su-
chej. Dopiero pod koniec zaczęło się przejaśniać
i w okolicach Mucharza ujrzeliśmy piękną,
podwójną tęczę, w którą niemal wjechaliśmy jak

w jakąś kolorową bramę.
W Suchej do naszej trójki (ja, Jola i Jelon) dołączył kursant Huchel i dwoje pH – Remigiusz i

Dorian Borkowie. W szóstkę wyruszyliśmy na szlak i po ok. 40 min. wybraliśmy polankę, na której
postanowiliśmy się rozbić. Nie było to to samo miejsce, co na pierwszym wyjeździe. Było za późno,
aby go szukać brodząc w mokrych trawach, poza tym tamto miejsce leży chyba poza obecnym szla-
kiem, a miała nas jeszcze odnaleźć dwójka kursantów i Nowy, który łącząc turystykę z kulturą wybrał
się na koncert Gorana B. do B.B.

Kursanci – Rafał i Grażyna dotarli ok. 22, Nowy ok. północy. Wieczór upłynął na rozmowach
przy kuchence gazowej, gdyż okoliczny drzewostan nie wyglądał na łatwopalny, a dalsze wyprawy
po drewno na ognisko wydawały się zbyt czasochłonne.

Rano dotarła do nas jeszcze Jola W. i już około 10:30 wyruszyliśmy w 10 osób na trasę.
Pierwszy odcinek upłynął nam na „oczekiwaniu” na „kultowy” sklepik pod lipą, w którym liczy-

liśmy na jakieś napoje. Niestety okazało się, że sklepik od 3 lat nie działa. Wkrótce do naszej grupki
dołączył Maciek S. z kursantami
Jaśkiem i Natalią oraz Bystry z
Basią. Na polance za Ostryszem
czekała na nas natomiast Żaba z
Agatą, a wkrótce dojechał też Wal-
dek – tradycyjnie na rowerze.

Grupa powiększała się, a zara-
zem rozciągała w czasie i prze-
strzeni, nie wszyscy bowiem – jak
to Harnasie – skłonni byli stoso-
wać się do ponagleń kierownic-
twa, aby zwiększyć tempo i spraw-
ność marszu tak, by dotrzeć na
miejsce przed zmrokiem.

Na Koskowej zrobiliśmy nieco
dłuższy popas z kanapkami. Nie-
stety szczytowa polana coraz bar-
dziej zarasta krzakami i widok na
Tatry, które i tym razem widniały
na horyzoncie jest coraz bardziej ograniczony.

Na miejsce noclegu, na polanę nad opuszczonym kilka lat temu przysiółkiem Groń jako pierwsi z
grupy zasadniczej dotarli: kierownictwo, Jola, Żaby i Remigiusz z Dorianem. Okazało się jednak, że
wcześniej dotarli też Tusia i Żyraf z Jasiem oraz Marcin D.

Zanim przyszła reszta grupy Waldek z pomocą męskiej części ekipy poczynił przygotowania do
ogniska, a damska część zabrała się za pieczonki. Niestety mieliśmy tylko 2 kotły – kierownictwa i
Żaby. I tu prośba na przyszłość – zwłaszcza do kursu i jego kierownictwa, aby poważnie traktować
zalecenie zabierania kotłów, zwłaszcza gdy dociera się jakąś podgrupą. Wyjazd już od dawna nie jest
bowiem ściśle koordynowany pod względem sprzętowym, gdyż i tak wiele osób przyjeżdża bez zapo-
wiedzi i trudno przewidzieć ostateczną frekwencję. Jak dotąd zresztą system działał i kotłów nie
brakowało – tym razem ta sprawa nie wypaliła. Poradziliśmy sobie jednak, tyle, że niektórzy – mniej
cierpliwi musieli zadowolić się symboliczną porcją pieczonek. Druga tura potrawy była gotowa do-
piero koło północy, a trzecia … rano na śniadanie, choć najbardziej wytrwali czyli Nowy i Cieszynka
próbowali konsumować dolne warstwy koło 3-ciej w nocy.

W trakcie oczekiwania na pieczonki odbył się tradycyjny konkurs – poświęcony tym razem pio-
sence turystycznej – połączony ze śpiewaniem i rozdaniem znaczków rajdowych. Wystrzelił też jubi-
leuszowy szampan.

W niedzielę uczestnicy powędrowali różnymi
wariantami, o różnych porach – najwcześniej wy-
ruszyła ekipa chatkowo-remontowo-gankowa pod
wodzą Maćka. My zeszliśmy do Jordanowa, skąd
busem dostaliśmy się do Suchej i po spotkaniu z
Bystrym, Basią, Cieszynką i Kasią zakończyliśmy
wyjazd w lodziarni.

W wyjeździe uczestniczyły 24 osoby: JA-cek
G., Jola G., Jelon, Remigiusz, Dorian, Huchel,
Rafał, Grażyna, Nowy, Jola W., Bystry, Basia,
Maciej S., Jasiek, Natalia, Żaba, Agata, Waldek,
Cieszynka, Kasia, Tusia, Żyraf, Jasiu, Marcin D.

Jacek Ginter

OD REDAKCJI
Czerwcowy numer MM ukazuje się ze sporym opóźnieniem, spowodowanym przygotowaniami

do wakacyjnego wyjazdu Redakcji, o którym zapewne wkrótce przeczytacie coś więcej. Powoli
nadrabiamy jednak zaległości. Na początek – zaległa relacja z 25, jubileuszowego wyjazdu w Beskid
Makowski oraz pierwsze, krótkie wzmianki z harnasiowych wakacji. Przesyłajcie kolejne informacje
o Waszych wakacjach, a jeśli czujecie się na siłach, również nieco dłuższe opowieści, które przydadzą
się na nadchodzące, długie, jesienne wieczory.

Tymczasem cieszmy się jeszcze latem i wakacjami. A już od września spotkajmy się w liczniej-
szym niż ostatnio gronie, w lokalu Klubu Wysokogórskiego na Zwycięstwa 1, o godzinie 17:30 na
tradycyjnym, prawdziwym, niewirtualnym zebraniu Koła. Pogadajmy, pooglądajmy slajdy (no może
raczej fotografie cyfrowe) i posłuchajmy opowieści o wakacyjnych wędrówkach – na żywo.
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TO BÊDZIE

to nazwać pływaniem) jest niesamowite. No i
ten mój niezawodny, cierpliwy towarzysz
podróży ... :)

wymieniająca skórę Cieszynka
hYhYh

Ano i ja odwiedzałem arabskie zakątki - w
Tunezji z Mirką i dziećmi byliśmy.

Poczyniłem rezerwację w odpowiednich ho-
telach (dzieci), wynająłem przez internet Re-
nault Thalię z klimą i fotelikami na 3 tygodnie,
wykupiłem przelot w dwie strony z jednym ty-
godniem pobytu w kurorcie i ruszyliśmy w dro-
gę. Okres: od połowy maja plus pierwszy tydzień
czerwca. Na miejscu na jedną noc zatrzymali-
śmy się u rodziny mojego szwagra, a potem w
drogę. Generalnie zwiedziliśmy południe „oko-
łosaharyjskie”. Podróżowaliśmy w tempie spo-
kojnym, dostosowanym do naszych urwisów.
Tempo spokojne nie oznacza jednak spokoju. Oj
nie !!! A sama Tunezja wg mnie:
- mało arabska, jakaś taka bardziej południowo-
europejska,
- mało muzułmańska w tym sensie, że mało kto
chodzi do meczetu,
- bardzo uprzejma i życzliwa,
- smaczna,
- mająca kilka bardzo pięknych i ciekawych
miejsc do odwiedzenia, zabytkowych miast,
ruin, pięknych oaz górskich etc.
- generalnie im bardziej na południe i zachód od
Monastiru i Sousse, tym ciekawiej.

Podobało mi się w Tunezji, jednak w klima-
tach arabskich uczuć nie zmienię: Syria, Liban i
Jordania pozostaną na pierwszym miejscu.

Jarosław „Kura” Jeziorski
hYhYh

W ramach ogólno-krajoznawczego wyjazdu
do Chorwacji udało się przejść kilka pięknych
tras górskich. Zapraszam na http://wfs.w.of.pl/
Chorwa09/Chorwa09.html gdzie z górskich
przejść można znaleźć:
- Dinara (Sinjal) – najwyższy szczyt Chorwacji
- Velebit pd.: Crnopac, Bili kuk, Mali Princ - ba-
śniowy, skalny świat.
- Velebit pn.: Rozanski Kukovi – kras, kras,
kras...
- Velika Kapela: Samarske stijene – tu pogoda
nie dopisała, ale atrakcje typu Wielki Kanion,
czy Dziura Bez Dna można podziwiać i bez niej.

Górskie akcenty można znaleźć również w
fotkach pozostałej części Chorwacji, jak np. ma-
syw Biokovo ze Sv.Jure.

Pozdrawiam, Wojtek Spała

k 12-13.09 Joasia i Wiewiór zapraszają dzieci
Harnasi wraz z przyległościami na coroczną im-
prezę z cyklu „Nasze dzieci grają dla nas”.

W tym roku odbędą się również warsztaty
ceramiczne prowadzone przez Marka.

Ze względu na długi „cykl produkcyjny”
wyrobu ceramicznego rozpoczynamy zajęcia w
sobotę rano. Dlatego wszyscy chętni powinni
przybyć na Wiewióry dostatecznie wcześnie, w
sobotę raniutko lub już w piątek wieczór.
k 25-2.09 ERG - na razie brak bliższych infor-
macji – wiadomo tylko, że będzie. Zaglądajcie
zatem na stronę i listę.

HARNASIE NA WAKACJACH
Ja właśnie wróciłam ze stopowania po połu-

dniowej Europie. Wyruszyliśmy z Metzgerem
14 lipca. Zgodnie z planem przejechaliśmy przez
Czechy, Słowację i Austrię do Słowenii. W Ma-
riborze spotkaliśmy się z szóstką znajomych.

W sumie stopowaliśmy więc w 4 pary, spo-
tykając się w wyznaczonych miejscach co 2-3
dni, a czasem spotykając się przypadkowo. Re-
kordem było wzięcie przez jednego kierowcę 6
osób. Po drodze zwiedziliśmy Bratysławę i Graz.

Udało się nam dojechać w 1 dzien z Maribo-
ru do Bośni w okolice Sarajewa. Zobaczyliśmy
też Mostar. W Chorwacji spaliśmy w Dubrowni-
ku. W Czarnogórze zahaczyliśmy o Hercog
Novi, Perez, Kotor i Centije, w Albanii Schkoder
i Lezhe, w Macedonii Ochryd i Kanion Matka
koło Skopije, w Serbii Diabelską Wieć, Proku-
plije, Nisz i Belgrad, a skończyliśmy u Nowsze-
go w Budapeszcie, skąd wrociliśmy z ekipą czar-
nogorską (m.in Staszek, Grażka, Asia).

No a samo stopowanie było świetną okazją
do poznania wielu miejscowych i posłuchania o
ich historii i życiu. Może wyjdzie z tego jakieś
slajdowisko.

Gosia S. „Dziobak”
hYhYh

My czyli: ja, Staszek, Asia, Harry, Iwonka
(moja sister), Młodszy (brat Stacha), Olek i Mar-
ta byliśmy w Czarnogórze. Wyjazd udał się
wspaniale. Podoga jak marzenie!!!

Przez Słowację, Węgry, Serbię dojechaliśmy
do Czarnogóry, do Żabljaka. Stamtąd rozpoczę-
liśmy pięciodniową wędrówkę po Durmitorze.
Góry przepiękne, mnóstwo kwiatów i kamieni.
Zdobyliśmy Jużni Vrh z masywu Velikego Me-
deda (Wielkiego Niedźwiedzia) – grań była baa-
aaaaaaaaaaaaardzo eksponowana. Następnie
wdrapaliśmy się na najwyższy szczyt – Bobotov
Kuk (2523m) i jeden z najbardziej malowni-
czych - Prutasa.

Polecam wszystkim te góry, ale raczej na 1
dniowe wycieczki niż na włóczenie się z worem.

Po Durmitorze ruszyliśmy w część krajo-
znawczą wyjazdu – Monastyr Ostrog, Jezioro
Szkoderskie, Bar, Stary Bar, Budva i cała Boka
Kotorska.

Wyjazd zakończyliśmy oczywiscie górami -
połoninnym pasmem Bjelasica z najwyższą
Crną Glavą 2139.

Grażka
hYhYh

Pozwolę sobie zameldować o naszym po-
wrocie z Pirenejów, gdzie wraz z Żabami wędro-
waliśmy od 6 - 26 lipca. Nie cały czas oczywiście
wędrowaliśmy. Trochę czasu zajął dojazd i po-
wrót, na koniec spędziliśmy też dzień w Barce-
lonie i dzień nad morzem.

Program górski, który zaplanowaliśmy wy-
konaliśmy w zasadzie w 100 %. Były to 4 rejo-
ny:

1. Gavarnie – po stronie francuskiej, gdzie
odbyliśmy wycieczki na przeł. Breche de Roland
oraz w dolinę Oulettes de Gaube i na szczyty
Vignemale (Żaby) oraz Petit Vignemale (my).

Pozostałe po stronie hiszpańskiej:
2. Ordesa – przejście kanionu do schroniska

Goriz oraz wejście na Monte Perdido i zejście
przez Faja de Pelay.

3. Rejon Maladety – wejście na Pico de Ane-

to (3404 m. n.p.m.)
4. Wschodni Aiguestortes – wycieczka z

Espot przez Estany de Sant Maurici na Tuc de
Ratera oraz trzydniowa wędrówka w rejon
schronisk Maria Blank i Colomina.

Góry piękne, o charakterze alpejsko-tatrzań-
skim, ludzi mało, kwiatków mnóstwo, tempera-
tury znośne. Szkoda tylko, że to tak daleko – jest
tam co robić przez wiele sezonów.

Jacek G.
hYhYh

Melduję, że Cieszynka i ja wróciliśmy wła-
śnie z Jordanii. Było tak:
19.06 -Warszawa – zwiedzanie Budapesztu (w
tym zebranie wyjazdowe podgrupy SKPG, w su-
mie 4 Harnasi).
20.06 - przylot na Queen Ali Aearoport i szybki
stop do Akaby (300km) plażowanie i podziwia-
nie rybek i innych żyjątek na rafie.
21.06 - stop do Wadi Ramm – jeep safari i noc-
leg na pustyni.
22.06 - autobus do Wadi Musa – zwiedzanie Pe-
try.
23.06 - Petra c.d.
24.06 - Przejazd do Dany – wieczorkiem spacer
do wąwozu Dana.
25.06 - Przejazd do Madaby (6 autobusów i płat-
nych stopów) – po drodze Kerak, wieczorem
słynna mapa mozaikowa i park archeologiczny.
27.06 - Góra Nebo, reszta mozaik w Madabie,
Morze Martwe, wieczorem zwiedzanie Dżerasz
i lotnisko.

Ryszard „Nowy” Antonik

hYhYh
Nowy, w istocie nie napisałeś jak było, tylko

gdzie byliście:-) A my tu ciekawi jesteśmy, jak
było, czy ładnie tam i gdzie ładnie, a gdzie nieła-
dnie. Czekamy na garść informacji, emocji, ma-
lunku ...Czy Morze Martwe rzeczywiście jest
martwe i czy wielbłądy naprawdę są garbate?
Jak to możliwe, że byliście w Filadelfii, nie bę-
dąc jednocześnie w USA i czy w Petrze palą pa-
pierosy „Petra”? Czy w Wadi Rum piliście rum i
czy pogryzły Was skorpiony? No dosłownie nic
nie napisałeś. Nic, a nic.

Kura
hYhYh

Teraz kilka słów ode mnie.. i małe sprosto-
wanie do tego co napisał Nowy.

 Było cudownie... żar lał się z nieba, wypili-
śmy chyba w tydzień po 40 litrów wody i coca
coli na głowę. Ładnie było ... wszędzie... ale chy-
ba najpiękniej i najciekawiej kiedy łaziliśmy wie-
czorem po Wadi Rum i kiedy gubiliśmy się bez
żadnej mapy w kanionach w Petrze. Odkryliśmy
kilka fajnych miejsc, zupełnie poza turystyczny-
mi trasami, poza tym absolutnie klimatyczna
była wioska Dana, w której było mnóstwo opu-
szczonych, zawalonych domów, mieszkały dwie
rodziny i znajdowały się trzy hotele, oraz cen-
trum dla turystów. Sprawnie poruszaliśmy się
stopem. Do Wadi Rum zabrał nas porucznik po-
licji z Akaby, dając nam wodę i pytając czy nie
chcemy pieniędzy.

Trochę chaotycznie, ale mnóstwo przygód,
cudownych wrażeń, ciepła... i w ogóle i w szcze-
góle! No i boska rafa koralowa w Akabie !!!

Morze martwe słone masakryczne.... mnie
trochę bolały plecy od pływania, bo nieco spali-
łam je w Akabie. Wrażenie jak się unosi (trudno

http://wfs.w.of.pl/
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