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Grudzień 2009

WALNE 2009
Walne Zebranie SKPG Harnasie 2009 zapo-

wiadało się wyjątkowo burzliwie. I jak na ostat-
nie lata pojawiło się wyjątkowo dużo osób z róż-
nych pokoleń. Przewodniczącym zebrania zo-
stał Darek Telinga, a towarzyszył mu drewniany
kot przyniesiony przez Radka.

Eksperymentem zaproponowanym przez
Radę była zmiana terminu Walnego z tradycyj-
nego wtorku na piątek – tak, aby ułatwić uczest-
nictwo osobom mieszkającym i pracującym z
dala od Gliwic.

Początek był dość standardowy – Rada od-
czytała sprawozdanie, w którym rzucała się w
oczy duża ilość i bardzo dobre wyniki imprez
zorganizowanych dla środowiska akademickie-
go – głównie rajdów, ale też prelekcji. Nawiąza-
no współpracę z różnymi organizacjami działa-
jącymi na Uczelni i dało to niezłe efekty.

Można powiedzieć, że Rada w pełni zreali-
zowała postulaty od lat wysuwane przez wielu
starszych członków Koła, aby Koło działało w
swoim – czyli studenckim – środowisku.

Maciek Siudut przedstawił co działo się w
ostatniej kadencji w chatce.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej było
jak zwykle obszerne i barwne – rzekłbym, że
sprawozdania KR SKPG „Harnasie” ustanowiły
nowatorską i unikalną formę literacką. Tym ra-
zem chwalono Radę za sprawne działanie, ale
duży nacisk położono też na kilka kołowych
„afer”: aferę z kursem (problemy z dokumen-
tacją i przedłużeniem upoważnienia), aferę z
rozliczaniem finansów chatkowych oraz bu-
dzącą najwięcej emocji aferę z Klubem Chatko-
wym (o którym w dalszej części).

Dyskusja nad sprawozdaniami była krótka –
istotnym jej elementem było zgłoszenie przez
Basię Z. wniosku o pisemne potwierdzenie
przez OU PTTK praw SKPG do opieki nad
chatką.

Celowo nie rozwijano tematu, aby zrea-
lizować najważniejsze punkty Walnego – czyli
wybór nowych władz.

Ustępującej Radzie nie udało się niestety
przygotować propozycji kandydatów do nowych
władz. O ile kandydaci do Rady znaleźli się dość
szybko, to brakowało kandydata na Prezesa.

Ustępujący prezes zmienia w najbliższym czasie miejsce zamieszkania na dość odległe – konty-
nuacja prezesury nie wchodziła więc w grę. Inne osoby, które wydawałoby się, że są odpowiednie na
to stanowisko nie wyrażały zgody – bardzo możliwe, że zniechęcone ostatnimi problemami i aferami.

Wreszcie grupa młodszych Harnasi poprosiła o 10 min. przerwy i wyszła na konsultacje. Po
powrocie na kandydowanie zgodziła się Asia Śliwa.

Teraz poszło już gładko – udzielono absolutorium i wybrano nowe władze. Komisja Rewizyjna
pozostała w bardzo podobnym składzie – Darek i Łysy wymienili jedynie przewodniczącą na „now-
szy model” – zamiast Paskudy do KR weszła Natalia.

Kolejnym punktem miała być zmiana statutu tak, by ułatwiał osiągnięcie quorum przy uchwala-
niu zwykłych uchwał i wniosków. Stosowne propozycje poprawek przygotował Kura.

W trakcie dyskusji sprawa została jednak skutecznie zagmatwana i w rezultacie doszło do zmia-
ny, która może utrudnić zamiast ułatwić podejmowanie decyzji – mianowicie zrównano poziom qu-
orum dla zmian zwykłych i zmian statutu. Ponadto zmieniono zapisy o wymogach związanych z
informowaniem członków Koła o Walnych Zebraniach.

Prace nad statutem będą prawdopodobnie kontynuowane, lecz na tym zebraniu nie było czasu,
aby je dokończyć.

Wreszcie, na koniec
poruszono ponownie spra-
wę chatki. Tu należy się
choćby krótkie wyjaśnie-
nie dla osób niezoriento-
wanych w temacie.

Na początku września
tego roku Radek Truś
ogłosił na jednym z ze-
brań, że przy OU PTTK
został zarejestrowany
„Klub Chatkowy Adamy”,
skupiający 17 osób – w
tym 7 z SKPG.

Prezesem został Ra-
dek Truś, skarbnikiem
Maciek Siudut. W statucie
Klubu można przeczytać:

"Art. 1 Klub Chatkowy „Adamy” zwany dalej Klubem został powołany jako koło  PTTK w
ramach Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach (OU PTTK), w celu rzetelnego i kompetentnego
prowadzenia Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod  Solniskiem” w Lachowicach-Adamach (
zwanego dalej Chatką), użytkowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy OU PTTK a Poli-
techniką Śląską jako właścicielem Chatki."

Jako powód powołania Klubu podano chęć skupienia w nim osób silnie zaangażowanych w pra-
ce chatkowe (głównie obsługi, remonty), uhonorowanie osób spoza Koła oraz coraz mniejszy udział
w pracach przy chatce Harnasi. Zarzucano też niewłaściwe działania w stosunku do chatki, ale nie
tylko chatki Radzie i Kom. Rew., niemożność dogadania się, niewłaściwy stosunek niektórych Har-
nasi do obsługantów spoza Koła itp.

Te wiadomości wywołały burzliwą dyskusję na liście dyskusyjnej oraz w tzw. „realu”. Przede
wszystkim podnoszono kwestię niezgodnego z interesami Koła oraz dobrymi obyczajami sposobu
powołania Klubu, który w statucie ma zamiar przejęcia opieki nad chatką bez jakiegokolwiek porozu-
mienia z władzami SKPG.

Redakcja nie będzie na łamach MM oceniać zaistniałych faktów pozostawiając ocenę czytelni-
kom.

Na Walnym prócz związanego ze sprawą wniosku Basi zgłoszony został przez Nowego projekt
uchwały negatywnie oceniającej powstanie Klubu, którego zakres kompetencji wchodzi w zakres
kompetencji Koła.

Oba wnioski przeszły znaczną większością głosów. Na dalszą dyskusję zabrakło czasu. Zbliżała
się godz. 22 i musieliśmy oddać klucze od auli. Pozostało tylko szybkie skonsumowanie tradycyjnych
pączków. Nie było też czasu na ekspose Prezesa, a nawet na sfotografowanie nowej Rady.

Dyskutując nadal w podgrupach rozeszliśmy się do domów. A oto nowe władze Koła:
Rada:

Joanna Śliwa – prezes

Bartek „kruczek” Cisowski – wiceprezes ds szkolenia
Gosia „Dziobak” Skorupska – członek Rady ds promocji
Krzysiek Krawiec – sekretarz
Michał „Bażant” Tomczak – członek Rady ds imprez
Piotrek „Metzger” Latusek – skarbnik
Sylwek „Krasnal” Mateja – członek Rady ds szkolenia

Komisja Rewizyjna:
Natalia „Bobcia” Woźny
Artur „Łysy” Olchawa
Darek „Cieć” Telinga

Końcowy, tradycyjny akcent Walnego Zebrania – pączki.(fot. Redakcja)
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TO BY£O
4 6.11 „Maćku gaworzy od 15:30, 3,25 kg
żywej wagi ;-)” taką wiadomość przekazał dzi-
siaj Marcin Janik, który właśnie został ojcem.
4 8.12 prelekcja Piotra Miśkiewicza o wyjeź-
dzie w góry Rumunii p.t. „Ostatnim wagonem
w Karpaty Południowe: Şureanu, Lotru,
Căpăţânii oraz Parâng”.
4 11-13.12 pięć osób z Koła wzięło udział w
szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w górach
zorganizowanym na Ornaku przez COTG Kra-
ków. Oto krótka relacja Gosi:

Było nas ok. 30 osób, w tym przewodnicy z
kół: AKPT Kraków,SKPG Kraków, SKPG War-
szawa, SPPB Łódź, i my w liczbie 5 (Grażka,
Cieszynka, Staszek, Metzger, ja).

W sobotę wycieczka do Wąwozu Kraków,
Smocza Jama i podejście na Halę Stoły oraz
szkolenie medyczne prowadzone przez lekarza i
wspinacza Pawła Podsiadło.

Śnieg sypał od piątku w nocy, ale dopiero
dziś dałoby się coś powalczyć na rakietach, więc
więcej je ponosiliśmy niż pochodziliśmy...ale
namiastkę chodzenia na rakietach mieliśmy.

Szkolenie medyczne konkretne, praktyczne
– Paweł opowiedział o aktualnych wytycznych
c.d. prowadzenia resuscytacji, postępowania w
przypadku urazów, omdleń, użąleń, ukąszeń,
odmrożeń, udaru, choroby wysokościowej –
czyli przekrojówka po wszystkim, ale mimo
ograniczenia czasowego bogata w treść.

Dostaliśmy też koszulki i broszurę „Gdy za-
chorujesz w górach”. Po części formalnej,
odbyła się część integracyjna, która trwała do 2
w nocy.

Małgarzata Skorupska

TO BÊDZIE
k 19-20.12 Bacowanie Przedświąteczne z Bi-
gosem na Bryzgałkach.
k 22.12 Wigilia Kołowa na zebraniu.
k 31.12 Bogna i Hela organizują „Potworo-
wego” – czyli dziecięco-rodzinnego Sylwestra w
chatce. Na liście są już 42 osoby (włącznie z
dziećmi).
k 16.01.2010  KIChA – Witkacy w Beskidach
k 27.02.2010 Blachowanie w schronisku na
Stożku.
k W związku z umową z  dziekanem Wydziału
AEI Politechniki Śląskiej, SKPG „Harnasie” zo-
bowiązało się zorganizować wystawę fotografii
na Politechnice. W celu wyłonienia zdjęć na wy-
stawę Rada Koła postanowiła przeprowadzić
konkurs fotograficzny. Regulamin konkursu
można znaleźć na stronie Koła.

MIKO£AJKI £EMKOWSKIE – w skrócie
Mikołajki Łemkowskie jak co roku udane – zgromadziły 51 osób, czyli w sam raz na możliwości

salonu.
Powitaliśmy krótkim przedstawieniem Łemkowszczyzny, bo sporo było nowych, młodych osób

i zaprosiliśmy do podróży do Krynicy. Potem po kolei:
• Krynica jako znane uzdrowisko i miejsce spotkań ówczesnej elity,
• przechadzka deptakiem z Zuberem do degustacji przy dźwiękach walców Straussa,
• postać Nikifora, kontrast Krynica-Miasto i Krynica-Wieś,
• piosenki łemkowskie jako przerywniki
• konkurs puzzlowy obrazków Nikifora
• wspomnienia Michała Źrołki o Nikiforze (I)
• omówienie obrazów Nikifora
• powtórny wjazd pociagiem „ Jan Kiepura”, postać Jana Kiepury i jego „Patria”
• śpiewanie „Brunetek i blondynek”, konkurs kiepurowy
• wspomnienia Michała Źrołki o Nikiforze (II)
• wspólne śpiewanie piosenek łemkowskich
• konkurs malowania nikiforowego
• postać Mariana Włosińskiego – opiekuna Nikifora
• jedzenie – barszcz łemkowski
• przyjście Mikołaja z Diabłem i Aniołkiem - rozdanie prezentów
• postać Krystyny Feldman - genialnej odtwórczyni roli Nikifora oraz film „Mój Nikifor”
A potem śpiewanie niełemkowskie na dobranoc. W tworzeniu Mikołajków oprócz Harnasi brali

również przewodnicy z SKPB Katowice oraz gość z Warszawy. Goście przyjechali z Gliwic, Zabrza,
Piekar Śląskich, Olkusza, Kędzierzyna-Koźla, Warszawy, Katowic, Rudy Sląskiej, Siemianowic,
Toszka, Rybnika, Przemyśla, Bytomia, Mikołowa, Jankowic, oraz z Niemiec.

Radek Truś

Z£OTE MYŒLI

Cytat z listy:
– Pieczu, co to już ostatnio chodzi z kurami

spać. (podpis Piecza pod jednym z po-
stów)

– Pieczu, ty świnio, miałeś nikomu nie
mówić ....

Kura

MIKO£AJKI DZIECIÊCE – ISTEBNA 2009
Jako że nasze mieszkania wykazują się niepokojącą kurczliwością w obliczu rosnącej lawinowo

liczby potomstwa wśród przyjaciół, tegoroczne Mikołajki postanowiliśmy spędzić górach. Komisyj-
nie wybrane zostało gospodarstwo pewnej gaździny w Istebnej, zlokalizowane na wyjątkowo ekspo-
nowanym zboczu Złotego Gronia.

Główną atrakcją dla dzieci miało być rzecz jasna przybycie Świętego Mikołaja, ale rodzicom tak-
że postanowiliśmy nie szczędzić rozrywki. Na początek każda rodzina otrzymała dwa karkołomne
zadania do wykonania. Pierwsze – w nocy, we mgle i w lesie odnaleźć właściwą gruntową drogę
stokową prowadzącą do bazy (wszyscy polegli…). Drugie – właściwą drogą dotrzeć do celu (było
śmiesznie, ostatecznie wszyscy pozostali przy dobrym zdrowiu).

Niestety Aniołek nie zadbał o właściwą ilość białego puchu i Mikołaj nie mógł skorzystać ze
swoich sań. Jednak wszyscy byli chyba wyjątkowo grzeczni, gdyż Święty postanowił mimo wszystko
dotrzeć do nas, złakniony górskich kąpieli błotnych. Akcja „Prezenty” zakończyła się płaczliwym
powodzeniem, a aniołowie zapewne do dziś czyszczą w niebie Mikołajowe buty oraz spodnie…

Mglista i deszczowa aura nie nastrajała do długich górskich wycieczek, ograniczyliśmy się zatem
do podziwiania uroków okolicznych mszystych lasków świerkowych, poprzecinanych źródliskami
potoków spływających do pobliskiej Olzy.

Podsumowując – dwa dni dojazdowe, cztery na rozjazdy; gwarno, wesoło i bardzo smacznie. Do
niewątpliwych sukcesów zaliczamy wybicie z głowy gaździnie serwowania nam zupy mlecznej na
żeberkach (fantastyczna podobno…).

Skład osobowy – Suchodolscy w komplecie, Michalscy w komplecie, Ovce w komplecie; kuzy-
nostwo niżej podpisanej – Ćmielowie 2+2 i Jarkowie 2+1, w wersji skróconej Korczykowie oraz
Majewscy.

Helcia

Poniżej przedstawiamy treść wniosków dotyczących chatki oraz wyniki głosowania.
Treść wniosku Basi:
„Zgromadzeni na Walnym Zebraniu członkowie SKPG „Harnasie” zwracają się z prośbą do Za-

rządu Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach o oficjalne i formalne potwierdzenie dotychczaso-
wego status quo – to znaczy faktu iż bezpośrednią opiekę nad chatką w Lachowicach sprawuje Stu-
denckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”. Prosimy również o wydanie oficjalnego pisemne-
go dokumentu w tej sprawie.”  – 35 głosów za, 4 przeciw, 14 wstrzymało się.

Treść wniosku Nowego:
„Walne Zebranie SKPG „Harnasie” uznaje za niewłaściwe powołanie Klubu Chatkowego „Ada-

my”, którego statut narusza kompetencje władz SKPG.” – 32 za, 9 przeciw, 12 wstrzymało się.

Redakcja

Z ostatniej chwili:
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zgłosiliśmy do Zarządu OU PTTK wniosek o potwierdze-

nie faktu, że SKPG Harnasie sprawują opiekę nad chatką. Na dzisiejszym zebraniu Zarząd pozytyw-
nie rozpatrzył naszą prośbę, zaś prezes Oddziału zobowiązał się do wydania nam stosownego pisma.

Redakcja ¿yczy wszystkim Harnasiom ich rodzinom
oraz sympatykom

Weso³ych Œwi¹t i piêknej, œnie¿nej zimy w górach.
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