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Czerwiec 2011

MOKRY POCZ¥TEK WAKACJI
czyli 2 DNI w PADISZU

Pierwszą częścią naszych tegorocznych wa-
kacji miał być tydzień w Rumunii, w górach Pa-
disz. Wyjazd w ten rejon, który wkrótce może
znacząco zmienić swoje oblicze przez doprowa-
dzenie w samo serce płaskowyżu dobrej asfalto-
wej drogi, zaproponował nam już kilka miesięcy
temu znany z internetowej grupy dyskusyjnej
pl.rec.gory, spotkań tejże grupy w tzw. realu, ale
również z wyjazdu w Makowski – Wojtek W.
Wojtek znany jest też z publikacji w starym
"n.p.m" gdzie był ekspertem od sprzętu tury-
stycznego.

Wprawdzie czerwiec i początek lipca na kie-
dy zaplanowano "ekspedycję" (jak zresztą dziw-
nym trafem cały bieżący rok) obfitował we
wszelakie ważne i okrągłe jubileusze w gronie
rodziny i znajomych, jednak udało się wpaso-
wać w okres między 27.06 a 3.07 i dołączyć do
wyjeżdżającego wcześniej (długi weekend)
Wojtka i innych uczestników.

Miał z nami jechać Bystry z Basią, jednak z
powodu kłopotów z urlopem pojechała z nami
tylko Basia. Wyruszyliśmy w poniedziałek rów-
no o godz. 7:00 i po ok. 12,5 godz. przez Kra-
ków, Nowy Sącz, Preszów,  Koszyce, Miszkolc,
Oradeę i Beius dotarliśmy bez kłopotów na miej-
sce biwaku na polanę Glavoi. Ostatnie 30 km je-
chaliśmy ok. 2 godz. jako, że cały ten odcinek
drogi jest bądź to przed remontem, bądź w trak-
cie remontu, a końcowe 10 km, to górska droga
w trakcie budowy. Wg planów zakończenie in-
westycji miało nastąpić  w sierpniu tego roku,
ale stan prac wskazuje na to, że może nastąpi to
za jakieś 2 lata. Póki co jest to ziemno-kamieni-
sta spychaczówa, na której trzeba na dodatek
omijać lub wymijać różnego rodzaju maszyny i
ciężarówki.

Na rozległej polanie Glavoi biwakuje na dzi-
ko sporo osób, jest też mały sklepik i 2 czy 3
przyczepy kampingowe przekształcone na  mi-
nibufety. Naszą ekipę znaleźliśmy stosunkowo
łatwo i wkrótce byliśmy rozbici w ich obozowi-
sku wyposażonym w wiatę ogrodową, kabinę
prysznicową, ognisko,  bieżącą wodę w strumy-
ku oraz ... łopatkę, z którą szło się do lasu. W
sumie było nas 9 osób – Wojtek z Danką, Krzy-
siek z Kasią oraz Rafał (Murzyn) z Olą no i my.

Wcześniej wyjechali znajomi
Wojtka, którzy byli tu od czwart-
ku. Wieczór był nawet pogodny,
więc spędziliśmy go na opowie-
ściach przy ognisku.

Poranek powitał nas niestety
mgłą, deszczem i zimnem. Wyj-
ście w taką aurę na jakąkolwiek
wycieczkę czy nawet spacer nie
miało większego sensu. Uzupełni-
liśmy w związku z tym ogrodową
wiatę o dwie ściany boczne i nie-
mal cały dzień spędziliśmy na roz-
mowach i opowieściach – w
których Wojtek jest niezrówna-
nym mistrzem – przy herbatkach,
piwie, winie oraz różnych przekąskach i smakołykach. Pod wieczór wybraliśmy się do bufetu Kosty
na mititei (miczi), a potem zrobiliśmy jeszcze własny obiad na ognisku.

Ranek następnego dnia szczęśliwie powitał nas słońcem. Humory się poprawiły, zaczęliśmy
szybko konkretyzować plany wycieczkowe. Nasza trójka postanowiła zwiedzić wąwóz Cheile Galbe-
nei. Podobny pomysł mieli Rafał i Ola. W Padiszu najpierw schodzi się w dół, aby potem podejść z
powrotem do góry zwiedzając główne atrakcje. Szlaki są znakowane jak w całej Rumunii kolorowy-
mi kółkami, krzyżykami, paskami lub trójkątami. Dość charakterystyczne jest to, że na prostych
ścieżkach znaki pojawiają się na co drugim drzewie, natomiast w miejscach wątpliwych, bywa go-
rzej. Ponadto znaki w terenie nie zawsze zgadzają się dokładnie z mapą. Oznaczenie szlaków na
mapie – mimo, iż jest ona w skali 1:30000 nie jest zbyt wyraźne – cienkie, przerywane linie z symbo-
lem szlaku często gubią się w innych szczegółach mapy.

Po drodze w dół przez mieszane lasy obejrzeliśmy pieczarę Focal Viu z resztkami lodowych
stalagnatów. Natomiast przejście przez polany z bujną i mokrą trawą przemoczyło nasze buty i spo-
dnie powyżej kolan.

Na dole zmyliliśmy nieco szlak i poszliśmy zbyt daleko drogą w dolinie, ale dzięki temu ulewa,
która zakończyła krótkie, dopołudniowe rozpogodzenie nie zastała nas w wąwozie, lecz na drodze,
gdzie można było rozłożyć parasole.

Wróciwszy na właściwy szlak spotkaliśmy Rafała. Ola postanowiła natomiast zrezygnować z
atrakcji i wrócić tą samą drogą. Początek szlaku był faktycznie atrakcyjny gdyż polegał na przejściu
nad strumieniem po skałkach, a potem po łańcuchach, trzymając się grubej, stalowej poręczówki.
Potem nastąpiło podejście na skalny stok po poręczówce i wejście do przelotowej jaskini – coś a'la
Smocza Jama w Kościeliskiej. Zejście skalnym tunelem też było na szczęście oporęczowane, gdyż
podłoże było strome i śliskie. Dalej szliśmy znów dnem wąwozu. Przy wyższym stanie wody ten
fragment można było pokonać powyżej, po poręczówce. Wkrótce po lewej wyłonił się kilkumetrowej
wysokości wodospad. Przed nami szła grupka młodych ludzi – z panienką w miękkich i śliskich
adidasach, która z wielkim trudem, pomocą kolegów i strachem w oczach pokonała ten fragment
szlaku (a musieli zapewne wracać tą samą drogą do auta).

Po krótkim podejściu znaleźliśmy się u wylotu jaskini. W jej głębi szumiał wodospad, który przed
chwilą widzieliśmy.

Tu dalszy szlak gdzieś nam
zginął, wybraliśmy więc jedną z
niezbyt wyraźnych ścieżek. Teren
był dość trudny, więc zaczęliśmy
poszukiwać właściwej drogi i
wkrótce ją znaleźliśmy. Po drodze
obejrzeliśmy jeszcze wlot do kolej-
nej jaskini, oraz malownicze ka-
skady potoku, było też jeszcze kil-
ka miejsc ubezpieczonych łańcu-
chami.

Potem pozostało już tylko doj-
ście szlakiem przez las w coraz
większym deszczu do naszej bazy,
do której dotarliśmy ok. godz.
18:00.

I na tym w zasadzie możnaby zakończyć opowieść, gdyż reszta to deszcz, deszcz i deszcz. Była
jeszcze wprawdzie burza, całkiem niezła potrawka z czosnkiem i kolejne opowieści. W nocy ulewa
nabrała jeszcze większej siły. Ustało nieco dopiero koło 8:00. Dodam, że smsy od Bystrego, który
służył nam za pogodynkę kończyły się radami, aby jechać do Grecji lub nad Morze Czarne. Biorąc
zatem pod uwagę aktualną i zapowiadaną pogodę, możliwość problemów z pokonaniem początko-
wego odcinka drogi po tak intensywnych deszczach, stan szlaków, a także mój stan zdrowia (drugi
tydzień walczyłem bezskutecznie z przeziębieniem, a w mokrych butach i przy tej pogodzie dolecze-
nie byłoby trudne) postanowiliśmy jednogłośnie, że wracamy. Niektórzy planowali jeszcze zatrzymać
się gdzieś po drodze, my zamierzaliśmy wracać do domu.

I tak zakończyliśmy wyjazd. Podczas powrotu przypomniałem sobie, że w sobotę ma się odbyć
jubileuszowa impreza Rakety, a w zasadzie połączone imprezy – dwie setki (Raketa - 50, Lidka +
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Nasz obóz na polanie Glavoi

Cheile Galbenei
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TO BY£O
4 14.06 spotkanie autorskie z Jerzym Kapło-
nem na temat turystyki górskiej na Kresach II RP.
4 18.06 w chatce w Sopotni Wielkiej odbyła
się impreza p.t. „Ćwiartka i Połówka” czyli
wspólne urodziny Gosi S. i Nowego. Przybyło
ok. 40 osób zarówno z młodszych jak i starszych
pokoleń Harnasi oraz krewnych i znajomych.
Był grill przed chatką, prezenty, życzenia, toa-
sty, zdjęcia solenizantów oraz śpiewanie do
późnych godzin nocnych. Obok publikujemy
poemat okolicznościowy napisany i przeczytany
na imprezie przez Huchla.
4 02 - 03.07 w Gutach koło Trzyńca w Domu
PZKO odbyła się impreza urodzinowa dwóch
stuletnich rodzin – Rakety, Lidki i Kuby oraz
Hali i Henia Szlaur.

Kuba też 50, oraz rodzina ich przyjaciół 2 * 50) w
Gutach koło Trzyńca. Nie ma tego złego co by na
dobre nie wyszło – impreza była bowiem zacna,
uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób (głównie z
Watry i z Harnasi), był zespół góralski, mnóstwo
jedzenia i śpiewanie do późnych godzin nocnych
pod wodzą Hiszpana, Biniola i Profana. A teraz je-
steśmy w trakcie przygotowań do głównej części
wakacji w krajach niezbyt ciepłych i niezbyt su-
chych. Oby było lepiej niż niż w Padiszu.

Jacek G.

O wiosno!
kto cię widział wtenczas w naszych górach
skąpanych w blasku słońca i puszystych chmurach
gdy liście starych buków w pełni są zielone
a łąki rozmaitym kwieciem okwiecone
O wiosno! Wiosno wojny! Co w wieczór sobotni
Miała miejsce w przytulnej chatynce w Sopotni
Z okazji swych urodzin ćwiartki i połówki
zasiadły przeciw sobie dwie mocarne główki
Po jednej stronie wiek, charyzma, doświadczenie
Z drugiej młodość, uparte do celu dążenie
Na prawo wielki cesarz, na lewo caryca
Po prawej stary Mistrz, po lewej uczennica
Przed nimi stoi stolik pełen alkoholu
kielonki czekające na sygnał do boju
Zaczął Dziobak równo, spokojnie, bez popychu
Jednym chaustem połknął 20 mililitrów
Zaśmiał się więc Nowy, tak myśląc bez ryzyka
że nie ma on w Gosi godnego przeciwnika
bo czyn to niewielki, każdy wnet to połapie
dwudziestkę bolsa wypić to i ja potrafię
Natenczas Nowy chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął
Ćwiartkę migiem wypił... się nawet nie zachłysnął
Dziobak jednak twarda, nie daje za wygraną
Spod stołu wyciąga wiśniówki cały galon
I odważnie, jak mąż, bez ceremoniowania
jak pije z gwinta raz bez zbędnego wahania
jak wampir wypija krew, jak wodę pije łoś
O ludzie! Tylko Dziobak potrafi takie coś
Lecz Mistrz to stary wyga, nigdy nie próżnuje
tak zuchwały atak natychmiast ripostuje
Zza pleców zaraz wyjął broń swą bardzo znaną
Z czerwoną etykietką flaszkę posrebrzaną
Poznałem ja Smirnoffa szlachetne grawery
A procent jej, już widzę: czterdzieści i cztery
Pamiętam ja widzów spojrzenia heroiczne
Ukazał wtedy Mistrz swe zdolności magiczne
Gdy obiema rękami butelczynę trzyma
Przytyka do ust: wódka jest... i wódki ni ma
A Gosia też i na to jest przygotowana
Z wieloma jest chwytami dziołcha obeznana
Pilnie wciąż się uczy i każdą noc zarywa
I stale nową wiedzę starannie nabywa
Piratów z Karaibów ostatnio puszczano
Więc wyciągnęła rum z etykietką rumianą

I choć wielkich czarów, jak Mistrz, nie uczyniła
to i tak szybciutko flaszeczkę opróżniła
Widzi teraz Nowy, że jest przeciwnik godzien
że takiego Dziobaka nie spotka się na codzień
Wyciągnął więc broń tajną spod złotej szlafmycy
butelkę całą opisaną w cyrylicy
Zgaduję to i ja i inni bez przymusu
pewnie jest to porcja czystego spirytusu
Mistrz flachę otworzył i przed wpatrzonym ludem
Wychylił połóweczkę, choć już z pewnym trudem
Przeleciały tak całe wieczoru godziny
Te pamiętne wielkie w Sopotni Urodziny
na krześle z kartką siedzę, ogromnie zdziwiony
Ileż mogą wypić te dwa potężne chlory
Ile trzeba ćwiczyć aby móc się tak mierzyć
Ile trzeba wypić, by gadać jak Mickiewicz?
Nareszcie pat o trzeciej został przełamany
Każdy z zawodników był już całkiem pijany
Dziobak co ją polskie wydało kiedyś plemię
całkiem nieprzytomna zsunęła się na ziemię
Chciał Nowy jeszcze wstać i krzyknąć:
"Ja wygrałem!"
Lecz padł ciężko na ziemię z niemniejszym zapałem
Skończyła się bitwa, a ci co to przeżyli
Przez głośną aklamację remis ogłosili
No a ja wasz narrator, też troszkę wstawiony
zdrzemnąłem się chwilkę,
bom bardzo był zmęczony.
Rankiem...
Obudziły mnie Słońca poranne promyki
i zapach młodej jeszcze, śnieżno-białej gryki
Na środku salonu niczym obraz w oprawie
prezentowały się dumnie trzy wielkie pawie
Jeden był sino-żółty, drugi fioletowy
w trzecim zaś dominował kolorek różowy
A gdzie solenizanci? To dobre pytanie
Przebudzili się wcześnie, spożyli śniadanie
I potem ramię w ramię, w atmosferze zgody
poszli w góry szukać wielkiego źródła... wody.

Huchel

MISTRZ I MA£GORZATA
czyli bitwa na ćwiartki i połówki

ZEBRANIE ZA£O¯YCIELSKIE
Stowarzyszenia SKPG Harnasie cz. 2

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia złożony po kwietniowym zebraniu został zwrócony przez
sąd z powodu niewłaściwego wypełnienia formularza oraz błędu w statucie. Z tego powodu Rada
zdecydowała zwołać następne zebranie założycielskie w celu przyjęcia poprawionego statutu. Zebra-
nie odbędzie się 2 sierpnia (wtorek) 2011 o godzinie 17:30 w lokalu KW na ul. Zwycięstwa 1 w
Gliwicach. Zapraszamy wszystkich członków Koła – zwyczajnych, honorowych, jak i seniorów.

Oda do Blachy
O Blacho! Moja ty Blacho!
Gdy Cię noszę, jestem macho. (czyt. maczo )
Gdy Cię dumnie noszę  w góry
W dzień upalny, deszcz i chmury,
Głos pamięci we mnie woła
Żem Cię zdobył w pocie czoła.
Żem ja pół przemierzył świata
Od Moraw po Vyhorlata
Znam dziś cały Beskid Śląski,
Mały, Wysoki, Makowski.
Każdą drogę dojazdową,
Etnografię, pierwszą pomoc
Ratownictwo, Geologię
I Przyrodę, i Historię
Krótko mówiąc, poznawałem
Bo i chęci spore miałem,
Ale ciało me straciło
Pewnie ze dwadzieścia kilo.
Bom ja nie raz głodowałem,
W chatach i szałasach spałem.
Jadłem pulpę przesalaną,
Zimną, ciepłą, rybną, szklaną.
Były pajdy chleba z Marsem,
palec poszedł pod Fiskarsem.
Choć niejedne buty zdarłem,
To do przodu ciągle parłem.
T.U. cały przemierzyłem.
Pół w nim życia zostawiłem.
Doznawałem tego szoku
Przez ponad półtora roku,
Mając w sercu myśl pokorną
Że i mnie spotka ten honor,
Kiedyś przed Harnasi gronem
Z dumnie podniesionym czołem
Przed przyjaciół mych oczyma
Swoją Blachę też otrzymam.
Dziś patrząc jak Harnaś stary
Na Twe rysy i wymiary
Myślę sobie: "warto było"
Gdy tak się wędrownie żyło
I z innymi kursantami,
Facetami i pannami,
Szczyt za szczytem zdobywało
Spało, jadło i śpiewało.
Teraz, Blacho, w kuchni siedzę
gdzie nad gazem oscyp wędzę.
I tak bardzo Cię doceniam
Moja Blacho... do pieczenia.

Adam Huchlewicz blacha 361
Reakcja życzy wspaniałej reszty wakacji i

oczekuje jak zwykle na relacje z Waszych wyja-
zdów i wojaży.

Stuletnia rodzina Raketów (50+40+10)
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