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Marzec 2011 KONDYCYJNE W TRZECH ODS£ONACH
Ods³ona druga.

Myślałem, że wyjazd kondycyjny będzie kolejnym, zwykłym wyjazdem kursowym, w którym
trudność polega na przejściu całej nocy i całego następnego dnia. Było jednak inaczej. A zaczęło się
jeszcze przed wyjazdem, kiedy to przyśniły mi się dwie dziwne rzeczy. Po pierwsze, że kursanci
postanowili sami pójść tam gdzie chcą, nie kierując się moimi wskazówkami. Drugim snem był gada-
jący aligator, którego usilnie próbowałem wykopać ze swojego mieszkania. Okazało się, że moje sny
były prorocze. Aligator lub krokodyl jest symbolem czegoś ukrytego, czegoś co czyha w zakamar-
kach, aż się zbliżysz.

Wyruszyliśmy punktualnie o 11 z przystanku Mutne i skierowaliśmy swe kroki w kierunku dłu-
giego ramienia Janikowej Grapy w Pasemku Pewelsko-Ślemieńskim. Krąży wiele legend o czarnych
mocach zamieszkujących to pasmo. Rzekomo mieszkają tam tak tajemnicze i niezbadane stwory,
przy których osławiony Yeti wydaje się być codziennością. W miarę jak zagłębialiśmy się w Czeretni-
ki, zapadała coraz ciemniejsza noc. Po jakiś 2 godzinach doszliśmy na Madeje. W tym miejscu napo-
tkaliśmy szeroką grzbietową młakę. Jako, że nie było za bardzo możliwości ominięcia jej, zdecydowa-
liśmy się na przejście przeszkody najkrótszą możliwą drogą, czyli na wprost przez błoto.

Przeprawa szła bardzo powoli, choć dość sprawnie. Nagle zza naszych pleców dobiegł przeraźli-
wy krzyk idącej na zamku Asi: „aaaaaa!!! coś mnie wciąga pod ziemię!!!” Wszyscy skierowali swoje
czołówki w stronę przerażonej kursantki. Na jej znikającej powoli nodze widać było wielką błotnistą
łapę. Na szczęście pełną przytomność umysłu zachował Mikołaj, który z iście watrowską fantazją
dwoma szybkimi skokami dostał się do ginącej w błocie koleżanki. Z niezwykłą zwinnością wyjął zza
pleców siekierkę (siekiera – patrz: obowiązkowe wyposażenie apteczki) i jednym, precyzyjnym cię-
ciem odciął błotnistą rękę. Nie pamiętam co działo się przez następne kilka minut. Wiem tylko, że
zaraz po tym wydarzeniu wszyscy rzucili się do ucieczki. Zatrzymaliśmy się dopiero na szczycie
Bąkowa. Po kilku minutach oddechu zdaliśmy sobie sprawę, że to coś (i nie tylko to) nas ściga! Czym
prędzej ruszyliśmy w kierunku Gachowizny. Na najwyższym punkcie w PPSiu z ulgą w sercach
stwierdziliśmy, że stwór przestał nas gonić. Być może sam się zmęczył, albo po prostu znalazł sobie

BLACHOWANIE
Klimczok 26-27.02.2011

Redakcja miała już nadzieję, że zostanie wy-
ręczona z relacjonowania tegorocznego Blacho-
wania, przez młodszą kadrę reporterską, która
przekaże znacznie świeższe i ciekawsze spojrze-
nie. Ponieważ jednak nic z tego nie wyszło oto
sucha relacja redakcyjna.

Ku zadowoleniu Redakcji i grupie osób wy-
jeżdżających jak co roku tuż po Blachowaniu z
Żabami na tradycyjne zimowisko narciarskie do
Austrii miejsce blachowania wybrano blisko i
łatwo dostępne – schronisko na Klimczoku.

Pogodę zamówiono też całkiem niezłą –
śniegu nie zostało wprawdzie dużo, ale w ostat-
nie dni trochę pobieliło stoki, a weekend zapo-
wiadał się wyjątkowo pogodnie.

Wprawdzie nie można się było spodziewać
zbyt wielu tortów – tylko trójka blachowanych –
ale nie zniechęciło to Harnasi, kursantów,
exkursantów oraz krewnych i znajomych,
którzy przybyli dość tłumnie. Na ognisko wyru-
szyliśmy ok. 18:30. Tym razem – ze względu na
kontuzję Prezesa Grześka, który nadal poruszał
się o kulach – droga do ogniska nie była zbyt
długa. Nie musieliśmy też zbyt długo czekać na
blachowanych, którzy przebyli swoją ostatnią
kursancką trasę po blachę chyba bez większych
problemów – choć zapewne jak każdy z nas –
nie bez emocji.

Po powrocie do schroniska rozpoczęła się
tradycyjna część artystyczna, w której zobaczyli-
śmy zarówno multimedialne wspomnienia z
kursu, w tym kilka krótkich filmów, jak i scenki
teatralne i skecze. Potem były konkursy i nagro-
dy dla kierownictwa kursu i osób, które brały
czynny udział w szkoleniu. Nastąpiło też przeka-
zanie  przechodniej pały najmłodszego Harnasia
z rąk Natalii P. w ręce Maćka S. poprzedzone
barwnym poematem napisanym i wygłoszonym
przez Natalię (poemat jest już w rękach Redakcji
i Redakcja nie zawaha się go użyć przy nadarza-
jącej się okazji). Pod koniec programu nastąpiła
prezentacja i konsumpcja tortów. Ze względu na
skromną ich ilość kierownictwo kursu ufundo-
wało własny tort, a Rada też zapewniła torcisko
słusznych rozmiarów, tak, że nikt nie narzekał
na brak tortowych atrakcji. Co więcej - Nowszy,

Huchel i Natalia wskrzesili dawno zapomnianą (i co prawda jak na razie jednorazową) tradycję
obrzucania się tortami. A potem rozpoczęło się śpiewanie, Redakcja natomiast w tym miejscu kończy
relację, gdyż musiała w środku nocy opuścić schronisko, by nazajutrz udać się w dłuższą podróż.

W imprezie uczestniczyło w sumie ok. 90 osób, w tym ok. 50 Harnasi i 2 przewodników z SKPB
Warszawa.

Redakcja
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A oto nowoblachowani,
od prawej:

Justyna Kołodziej – 370

Maciej Sekulski – 371

Dominik Grzesiczek – 372

Fot: Redakcja

Tort od Rady Koła, tym razem w kształcie prostokąta,
prezentują Huchel i Grażka.

Natalia W.(Bobcia) i Nowszy po
tortowej wymianie zdań.
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TO BY£O
4 22.02 – Agata Wilk, dawna kursantka, za-
prezentowała zdjęcia z trekingu pod Everest i
wokół Annapurny.
4 24.02 – odbyło się kolejne slajdowisko
„Szlakiem i Bezdrożem” w klubokawiarni
„Przedświt” w Katowicach. Tym razem o Au-
stralii i Nowej Zelandii opowiedzieli licznie
zgromadzonej publiczności  Marta Bydłoń i Da-
wid Knapek.
4 26-27.02 Blachowanie w schronisku na
Klimczoku.
4 01.03 – Basia Zygmańska podzieliła się
wspomnieniami z Krymu.
4 08.03 – W Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wym Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie z
Michałem Jagiełłą.
4 15.03 – Dawid Wacławczyk opowiedział o
Kambodży, Laosie i Tajlandii.
4 19-20.03 Rajd na Powitanie Wiosny pt. „Po-
czuj wiosnę trochę wyżej” z metą w Lachowi-
cach.  Odbyły się dwie trasy:
1. sobotnia – z Koszarawy przez Lachów Groń
do chatki na Adamach prowadziła Agata Wasik i
Dominik Grzesiczek.
2. dwudniowa – przez Pasmo Pewelsko-Śle-
mieńskie z noclegiem na Gibasach – prowadził
Radek Truś.
4 22.03 – dyskusja programowa n.t. statutu
Stowarzyszenia SKPG Harnasie.

TO BÊDZIE
k 23.03 godz. 17 sala 338 wydz. Budownic-
twa.  Zebranie Sprawozd.-Wyborcze OU PTTK.
k 28.03 godz. 18:30 zapraszamy do lokalu
„Dobra Karma” w Katowicach (ul. św. Jacka 1,
boczna Krasińskiego) na kolejne slajdowisko z
cyklu „Szlakiem i bezdrożem”. Tym razem pre-
legentem będzie  Krzysztof  Mrozowski – kie-
rownik wypraw do Kanionu Colca, najgłębsze-
go kanionu na Ziemi. Wstęp wolny!
k 29.03 Grzegorz „Kotlet” Koźlicki poprowa-
dzi szkolenie p.t. „Podstawy cyfrowej obróbki
zdjęć – Podejście profesjonalisty”.
Zdjęcia robią obecnie prawie wszyscy i wszyscy
mają możliwość ich publikacji. Nie zawsze jed-
nak w parze z  łatwością fotografowania i ilością
zdjęć idzie jakość. Celem spotkania jest podnie-
sienie naszych umiejętności w tym zakresie i po-
dniesienie jakości naszych fotografii poprzez
obróbkę cyfrowego obrazu.

inną ofiarę. „Co to było?!” – zapytał przerażony Rafał. „Wasze pierwsze poważne spotkanie z etno-
grafią” – odpowiedziałem z lekką ironią w głosie – „to był legendarny Madejowy Potwór. Legenda
mówi o mieszkańcu Żywca, który nie płacił rachunku za wodę. W końcu Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji po prostu odcięło mu jej dopływ. W odpowiedzi na to mieszkaniec posta-
nowił się nie myć. Z czasem stał się tak brudny, że Żywczanie postanowili go wygnać z miasta.

Odrzucony przez ludzi osiadł w niewielkiej opuszczonej chałupie w przysiółku Madeje. Pewnego
dnia całkiem zniknął. Powiadają, że był już tak brudny, że nie odróżniał się od ziemi. Od tego czasu
pojawia się znikąd, pożera krowy, owce, a czasem i ludzi.”

Po opowiedzeniu kursantom tej nieprawdopodobnej historii zdecydowałem o ruszeniu dalej, nie-
bieskim szlakiem do Huciska. Ledwo zrobiliśmy krok, a wokół nas zaroiło się od błyszczących w
ciemności oczu. Wszystkie miały nienaturalnie czerwony kolor. Ze wszystkich stron dobiegały dziw-
ne odgłosy przypominające syczenie. „Tam jest wolna ścieżka” – krzyknęła Marzena, po czym ruszy-
ła, a wszyscy zaraz za nią. W mojej głowie zaczęło malować się jeszcze większe niż chwilę temu
przerażenie. Szliśmy w kierunku północno-wschodnim, a więc na... KOCOŃKĘ!!! Miejsce to okryte
jest bardzo złą sławą i nawet najtwardsi Harnasie nie zapuszczali się tam od dawna. Na sam dźwięk
tej nazwy ciary chodzą mi po plecach. Kocońka... cóż za nieziemskie zło tu mieszka? Nie zatrzymując
się bacznie rozglądałem się na prawo i lewo. Nagle mocno dało mi po oczach odbite od czegoś światło
czołówki. Podszedłem bliżej. „NIE WIERZĘ!!!”. Światło odbiło się od wbitej częściowo w pień
odznaki przewodnickiej. Od razu rozpoznałem też trójkątny kształt i charakterystyczny ryt harnasio-
wej blachy. Spojrzałem na jej rewers by zobaczyć do kogo należy. Spod plamy zakrzepłej krwi zoba-
czyłem wyraźny jeszcze numer 123. Zgodnie z oficjalną informacją (zamieszczoną również na stro-
nie koła) blacha o tym numerze zaginęła i nigdy nie została znaleziona. Nie powiedziałem o tym
nikomu, by nie obniżać wciąż jeszcze wysokiego morale grupy. Ze zdumieniem stwierdziłem, że
kursanci wykazują bardzo dużą odporność psychiczną na nawet najbardziej ekstremalne sytuacje.

Nieco za szczytem i tak wątła ścieżka całkowicie znikła w lekko przyprószonej śniegiem ściółce.
Marzena wyjęła wtedy kompas i dzielnie poprowadziła nas na azymut, w kierunku przełęczy Marco-
ki. Przez trudne warunki pogodowe i nienaturalnie ogromne podrzenie żebrowce dotarliśmy na
skrzyżowanie trochę poniżej przełęczy. Najważniejsze było jednak to, że uszliśmy z życiem.

Spojrzeliśmy nad Kurów. Na horyzoncie coraz wyraźniejsza była jasna łuna, a chwilę później na
nasze zmęczone twarze padły pierwsze delikatne promienie słońca. Zagrożenie minęło. Ze skrzyżo-
wania prowadzeni tym razem przez Aurelię, ruszyliśmy asfaltem w kierunku kościoła w Lachowi-
cach.

W sobotach kościoła zaznaliśmy kilku minut kojącego snu. Później wzięliśmy udział w jutrzni, a
proboszcz parafii w Lachowicach wręczył nam czosnek i kilka sztuk osinowych kołków na wypadek
ponownego spotkania złych mocy. Postanowiliśmy ruszyć teraz w kierunku bliskiego nam miejsca -
chatki na Adamach. Ledwo przekroczyliśmy tory, a niebo zaczęło robić się nienaturalnie czarne.
Nagle tuż obok mnie w ziemię trafił piorun. Odrzucony eksplozją padłem na ziemię. Miałem lekko
oparzoną rękę, czego ślad pozostał do dziś. Za chwilę z nieba poleciała kolejna seria błyszczących
piorunów, nie robiąc na szczęście nikomu krzywdy. „Biegiem na Wsiórz!” – krzyknęła Bobcia – „Po
co?” – krzyknęli wszyscy chórem, na co szybko padła odpowiedź – „Bo tam jest dzwonnica! Trzeba
zadzwonić!”. Od razu dla wszystkich stało się jasne, że czuły etnograficzny nos Natalii się nie mylił.
Zostaliśmy zaatakowani przez płanetniki, a jedyną skuteczną bronią był dźwięk dzwonnicy loretań-
skiej.

Biegliśmy ile sił w nogach, pokonując kolejne metry w pionie, a ścigające nas błyskawice pozo-
stawiały kolejne wypalone ślady. Wreszcie dotarliśmy na Wsiórz. Natalia czym prędzej weszła do
wnętrza dzwonnicy i pociągnęła za sznur. Do naszych uszu dotarł nagle piękny, czysty dźwięk dzwo-
nu. Pioruny ustały niemal natychmiast, a niebo pięknie się rozchmurzyło. Z ponad naszych głów
dobiegał głośny krzyk spadających płanetników. Pozbawione chmurnej podłogi zaczęły masowo spa-
dać i roztrzaskiwać się o ziemię. Tak oto kolejne niebezpieczeństwo zostało zażegnane.

Z Wsiórza poszliśmy już najprostszą drogą do naszej chatki, mając nadzieję na krótki odpoczynek
i łyk ciepłej herbaty. Jaki był nasz smutek i rozgoryczenie gdy dotarliśmy na Adamy. Chatka była
całkiem opuszczona, a przed nią na nartach ganiał spory i bardzo rozwścieczony stwór, przypomina-
jący pół-człowieka, pół-dzika. Miał smukłe długie nogi, odziane w czarne rajstopy, siwiejącą czupry-
nę, a z ust wyrastały mu dwa potężne kły. Zapewne to on odstraszył wszystkich ludzi z okolicy.
Bestia, jak tylko nas zobaczyła, rzuciła się w naszą stronę. Szczęśliwie mieliśmy spory zapas osino-
wych kołków i udało nam się odstraszyć potwora. Na Adamach jednak nie pozostaliśmy. Skierowali-
śmy się na południe, w kierunku Jałowca.

Kto raz wchodził od tej strony na Jałowiec, ten wie, że jest to poważna próba sił. Jak znaczna
część beskidzkich gór, Jałowiec posiadał bardzo strome północne zbocza. Tak więc, gdy dotarliśmy
do wiaty na szczycie, po raz pierwszy w trakcie przejścia poczuliśmy prawdziwe wyczerpanie. Na
dodatek wszyscy zaczęliśmy mieć zwidy. Bo czym jest grupa młodych, półnagich dziewcząt tańczą-
cych w środku zimy na szczycie góry, jak nie zbiorową halucynacją?! A może to nie były zwidy?
Może to kolejne demony? Być może były to osławione przez Mistrza Jerzego „Laski z Jałowca”?
Dziołchy zniknęły tak szybko jak się pojawiły. I chociaż z chłopakami chcieliśmy jeszcze podrążyć
temat tych niezwykłych istot, to mordercze spojrzenia naszych dziewczyn szybko nam to wyperswa-
dowały.

Tak powoli minął cały następny dzień. Po całej dobie nieustannego marszu i deszczu dotarliśmy
cali i zdrowi na metę w Zawoi Wełczy. W PTSMie okazało się, że inne grupy dotarły kilka chwil
wcześniej, także nie bez przygód. Wydawało się, że zakończenie tej historii nie będzie szczęśliwe,
kiedy Krasnal przyszedł i z przykrością oznajmił, że zapomniał przypraw. Na szczęście mieliśmy ze
sobą spory zapas czosnku podarowanego przez proboszcza. Cóż mogliśmy więc zrobić... Wrzucili-
śmy go do pulpy.

Michał „Huchel” Huchla, z niewielką pomocą Bobci

RAJD POLUŒ – TERAZ GÓRY!
9-10.04 Zapraszamy na rajd organizowany

przez SKPG„Harnasie” i SKPB Katowice.
Organizatorzy: Bartek „Bejker” Piekaruś i Krzy-
sztof Herman. Trasy rajdu:
1. Żarnówka Mała – Przełęcz Kocierska – Chat-
ka pod Potrójną, prowadzi Krzysztof Roczniak.
2. Gorzeń – dworek E. Zegadłowicza – Chatka
Pod Potrójną prowadzi Bartek Piekaruś.
3. Kocierz – Grota Komonieckiego – Leskowiec
– Chatka pod Potrójną prowadzi  Aga Kalisz.
Zapewniamy nocleg i ciepły posiłek na mecie
rajdu. Cena 2 dni – 27zł, 3 dni – 42 zł.

15 kwietnia 2011 – Nadzwyczajne
Walne Zebranie poświęcone założeniu

Stowarzyszenia SKPG „Harnasie”.
Zebranie odbędzie się na Wydziale AEiI, w auli
„D” (parter). Początek o godzinie 18:00.
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