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Kwiecień 2012 SPOTKANIE NA KOLE… PODBIEGUNOWYM
Połowa listopada 2012r., śliczne popołudnie, zbliża

się 5 p.m., sztorm zelżał, tzn. już nie 10 - 11 w skali
Beauforta tylko 7 - 8, co zachęcało  na spacerek z kajuty
do przeszklonej mesy byłego lodołamacza  „Antarctic
Dream”, gdzie zawsze o tej porze toczyły się niekończą-
ce się rozmowy o bieżącej eksploracji Antarktydy oraz o
innych turystycznych atrakcjach tego świata.  Nasz
„Antarctic Dream” zbliżał się do południowego koła
podbiegunowego i brakowało już tylko 2 stopni na ma-
pie, aby je przekroczyć. Niestety, pak lodowy zaczął gę-
stnieć i ostatecznie nie udało się tego punktu programu
wykonać. Lodołamacz musiał zawrócić na północ.
Trudno, tak bywa, bo nawet lodołamacz nie pokona
wielometrowego lodu, do którego w końcu dotarliśmy.
Oczywiście nie zmienia to statusu turystów, którzy w
mesie opowiadają swe wrażenia o swoich ciekawych i
oryginalnych podróżach. Postanowiłem też być orygi-
nalny i do siedzącego obok mnie pilota naszej grupy
rzucam następujące hasło: „Wiesz co, Andrzej, gdyby
nie ta impreza (7-24.XI) to wraz z przyjaciółmi i znajomymi świętowałbym swoje urodziny inaczej i
nie na statku tylko w górach, w Beskidach. Była doskonała okazja, bo ja się urodziłem 11 listopada, w

związku z czym 11.11.11 soleni-
zant urodzony 11.11 powinien
wypić 11 szampanów na górze o
wysokości 1111m. n.p.m. o godzi-
nie 11:11 sekund 11. Na to padło
pytanie: a która to góra? Odpowia-
dam: Jałowiec. Andrzej: No rze-
czywiście, zapomniałem. Rozmo-
wa o górach toczyła się żwawo i
Andrzej opowiadał, jak wiele lat
temu, razem z innymi kolegami
zakładał Studenckie Koło Przewo-
dników w Gliwicach. Okazało się,
że rozmawiam z Andrzejem Broż-
kiem, który razem z innymi EG-
ZAMINOWAŁ  KAJETANA KO-
WALSKIEGO (a wydawało mi
się, że przed Kajetanem był tylko
Chaos). Oczywiście poinformo-
wałem Andrzeja o aktualnej dzia-
łalności Koła i zapraszałem na im-
prezy, szczególnie Blachowania i
45-lecie. Mam nadzieję, że zjawi
się w tym roku na 'leciu', a niewiele
brakowało, by taką niespodziankę
zrobił już na tegorocznym Blacho-
waniu w Soblówce.

Z lodowatym pozdrowieniem
Stary Mamut Staszek K.

RAJDY WIOSENNE
RAJD NA POWITANIE WIOSNY

Rajd bardzo się udał, przede wszystkim do-
pisała pogoda – prawdziwie wiosenna, choć w
wyższych partiach gór ludzie musieli pokonać
spore zaspy mokrego śniegu.

Wszystkie trzy trasy doszły na metę w chat-
ce w Sopotni Wielkiej o podobnej porze, mniej
więcej po godz. 18. W rajdzie wzięło udział 49
osób.

Na mecie na rajdowiczów czekały przepy-
szne łazanki, a po nich zaczęło się wspólne za-
grzewanie do kibicowania w zbliżającym się
Euro 2012... Uczestnicy rajdu utworzyli cztery
drużyny kibiców – Hiszpania, Irlandia, Ukraina i
Polska. Konkursy dotyczyły m.in. najlepiej wy-
konanych na miejscu przebrań, piosenek zagrze-
wających do boju, celnego zatapiania statków
czy umiejętności trafiania do celu przy pomocy
piłki... pinpongowej. Zwycięstwo odniosła dru-
żyna Ukrainy. Poza nią nagrodzono pojedyncze
osoby, które w różny sposób wyróżniały się w
całej rywalizacji.

Po konkursach trwała integracja uczestni-
ków rajdu przy dźwiękach gitary, harmonijki i
altówki! To trio muzyczne przyjechało do nas z
Krakowa. Oprócz nich gitara wędrowała i kilka
osób prezentowało swoje zdolności muzyczne –
repertuar był bardzo różnorodny. Impreza trwała
długo jeszcze po zmianie czasu z 2 na 3 w nocy.

Należą się wielkie podziękowania dla wszy-
stkich osób zaangażowanych w przygotowanie
rajdu! Wszystkim bardzo sprawnie zarządzała
Patrycja, jedzeniem i metą zarządzali Paulina i
Rafał, trasy  poprowadzili Goryl, Marta i Jacek,
wspomagani przez Maćka Sekulskiego i Domi-
nika Grzesiczka. Z byłych kursantów obecni je-
szcze byli Aga Franke i Radek Osadnik.

Pozytywne opinie o rajdzie już płyną na pro-
filu FB. A kolejny rajd już niedługo.

kruczek
RAJD PolUŚ - 14-15.04.2012

Z chronicznego braku czasu – krótko i zwię-
źle. Rajd odbył się. Nie no, ok, trochę szerzej:

Wszystkie trasy dotarły na miejsce, z tego co
wiem, zaplanowanych strat w ludziach nie było.
Pogoda dopisała o tyle, że nic nie siąpiło, a z
Czantorii nawet Skrzyczne było widać. Trasa

Erasmusowa zawierała Erasmusów sztuk 1 i miała osobne tłumaczenie, ale i tak chyba niewiele
rozumiała... Na trasie na Czantorię były przebiśniegi, śledzienice, żywce gruczołowate, podbiały, bar-
winki, pierwiosnki, lepiężniki, miodunki ćmy – warto było jechać.

Na mecie gry i zabawy śpiewane pod kontrolą Krzysia K, Krzysia R i moją (Krzyś R i ja z powodu
braku jakichkolwiek umiejtętności wokalnych i tak nadawaliśmy się tylko do komisji).

Konkursy przebiegły pomyślnie – nikt nikogo nie zabił przy „Jaka to melodia”, chociaż było ostro
(trudno było poprawnie ocenić, która z 10 rąk podniosła się w którym ułamku sekundy). Przed kon-
kursami zostały wygłoszone ogłoszenia harnasialne. Generalnie wyjazd być może będzie obfitował w
jakichś nowych kursantów, jeśli nie już w tym, to może w następnym roku, bo zainteresowanie było
spore.

Niedziela nie była już taka uprzejma jak sobota i nie czuła skrępowania przed zasnuciem wszyst-
kiego mgłą, z której coś z góry kapało. W tej mniej sprzyjającej aurze, w różnych podgrupach wraca-
liśmy do domu różnymi środkami transportu – od stopa, przez autobus na kolei kończąc.

Generalnie PolUŚ wypadł całkiem, całkiem. W rajdzie uczestniczyło 36 osób.
Natalia P.
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TO BY£O
4 03.04 „O ciężkim żywocie świerka poczci-
wego i wrogach jego” oraz o tym jak doszło do
zniszczenia beskidzkich lasów opowiedziała
bardzo ciekawie Helcia.
4 10.04 zebranie „knajpowe” w 4Art.
4 14-15.04 Rajd PolUŚ.
4 08.05 Majówka kołowa w Pławniowicach
koło Gliwic zgromadziła ok. 25 osób. Zwiedzili-
śmy gruntownie wyremontowany pałac, a po-
tem toczyły się rozmowy przy ognisku nad jezio-
rem Dzierżno. Rada przedstawiła też sprawo-
zdanie z półrocznej działalności.

PIERWSZY WYJAZD KURSU
Wyruszyliśmy w sobotę rano pociągiem, którym jechał również kurs katowicki. Niestety nie uda-

ło się żadnej osoby przeciągnąć na jasną stronę mocy. Ze stacji w Rycerce na szlak, a raczej w las
ruszyło nas w sumie 19 osób, w tym trzech harnasi: ja, Stach i Metzger. Wbrew prognozom nie
padało więc nie było co narzekać na pogodę. Przeszliśmy trasą Rycerka – Urówka – Młada Hora –
Rycerzowa – Kotarz – Danielka wykonując po drodze różne, dziwne tzw. ćwiczenia terenowe. Z
uwagi na warunki i porę odpuściliśmy sobie Muńcół. Wieczorna pulpa przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Poza standardowym makaronem, groszkiem, kukurydzą i kiełbasą można było w niej
znaleźć paprykę, oliwki, anchois i kurczaka. Wielki, pełny garnek z niesamowitą prędkością zamienił
się w prawie pusty (zostało troszeczkę na rano). Potem przyszedł czas na część muzyczno-integra-
cyjną. I tu mogę donieść szanownemu gronu harnasi, że dwie osoby zostały zidentyfikowane jako
zdolne do posługiwania się gitarą.

Rano poza standardowym śniadaniem, a raczej w standardowym śniadaniu czekała nas niespo-
dzianka przyszykowana przez Doriana. Niektóre kanapki zawierały tajemniczą substancję o nazwie
"Ass reaper". Środek ten chyba nie działa od razu po zażyciu... W niedzielnym, siąpiącym deszczyku
pokręciliśmy się po okolicach Madejowej Kiczory i zeszliśmy na pociąg do Rajczy.

Grzegorz P.  - kierownik kursu

ROZPOCZÊCIE KO£OWEGO SEZONU ROWEROWEGO
Aby podtrzymać tradycję, namówiliśmy na jednym z zebrań Jasia K. (czyli Hansa Sittę), aby

zorganizował rozpoczęcie kołowego sezonu rowerowego. Jasiu przystał na propozycję i zapropono-
wał, aby wykonać
okrążenie Jeziora
Goczałkowickie-
go. Po niełatwych
negocjacjach na
kołowym forum
ustaliliśmy jako
punkt startu miej-
scowość Stru-
mień, a godzinę
spotkania udało
się przesunąć z
9:00 na 9:45. Na
starcie stawili się:
Kowaliki w kom-
plecie (4), Rakety
(3), Paskuda i Cieć z Tymkiem (3), oraz Gintery (2). W sumie 12 osób.

Organizator zapowiadał, że – cytuję: „po drodze wiele możliwości postoju i kilka wyszynku”. Co
do pierwszego – były. Z drugim było gorzej. Wszystko przez to, że zmarnowaliśmy pierwszą okazję.

W rezultacie okrążyliśmy jezioro (55 km zamiast planowanych 40) o tzw. suchym pysku  wycze-
kując obiecanego piwa i wyżerki. Na szczęście knajpa na rynku w Strumieniu na zakończenie wy-
cieczki okazała się miejscem godnym polecenia, gdzie wreszcie za niewielkie pieniądze najedliśmy
się i napiliśmy do syta.

Od następnych organizatorów oczekujemy jednak staranniejszego przygotowania atrakcji gastro-
nomicznych.

A tak poza tym było fajnie, pogoda wytrzymała, tylko trochę pokropiło pod koniec. Trasa była
urozmaicona – trochę asfaltu, trochę terenu, dośc płaska – tak w sam raz na rozpoczęcie sezonu.

Wstępnie ustaliliśmy, że na kolejną wycieczkę zapraszamy w nasze okolice – czyli standardowe
dla katowiczan lasy murckowsco – lędzińskie. Termin na razie nie jest ustalony – zainteresowani
proszeni są o śledzenie kołowego forum.

Redakcja

TO BÊDZIE
L 12-13.05. IV Rajd Igrowy z metą w chatce
na Pietraszonce.
L 19-20.05 wyjazd w Beskid Makowski. Star-
tujemy w Osielcu, nocujemy na przeł. Dział mię-
dzy Parszywką i Kotoniem, wracamy do Osielca
lub Kojszówki. Bliższe informacje u Redakcji.
L 2.06 Biegi na Orientację w ramach Święto-
jańskich Dni Łazisk współorganizowane przez
nasze Koło.
L Wszystkim zapominalskim przypominamy,
że już za 5 miesięcy spotykamy się na 45-leciu
SKPG Harnasie w Milówce. Warto już teraz
zapisać się na tę imprezę wpłacając wpisowe
Komitetowi Organizacyjnemu. Wszelkie infor-
macje można znaleźć na naszej stronie interne-
towej.

Z kołowego forum

Sensacyjne doniesienia Agencji
£ysy Press

• Magda Biała ma drugiego synka Ryszarda!
• Przemek Padoł został magistrem i zakończył

studia po jakichś 20 latach od rozpoczęcia!!!

No to specjalnie dla Ciebie, Łysy, mam plo-
teczkę za 100 punktów.

Moja żona ma od wczoraj nowego chłopa.
Obawiam się, że nie mam z nim żadnych szans,
jest po prostu bezkonkurencyjny. Młody, zdro-
wy, owłosiony... No po prostu cudo.

Ma na imię Szymek, mierzy 53 cm i waży
3200 gr. I gorąco pozdrawia wszystkich plotka-
rzy, na czele z wujkiem Łysym.

Lex

Kura do Łysego:
Odnośnie parzenia i narodzin, Łysy, to sły-

szałem, że profilaktycznie korzystasz z samoza-
parzacza. Prawda to?

Harnasie na Wielkiej Majówce
Tegoroczną, wyjątkowo długą i wyjątkowo

pogodną majówkę spędziliśmy w różnych miej-
scach:
• kurs pod wodzą Gregorego i Staszka wędro-
wał przez Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny aż
po Beskid Sądecki. Grupa liczyła w porywach do
25 osób.
• Jelon z Juzią i koleżankami przemierzały
Murańską Planinę.
• Paskuda i Cieć z rodziną oraz Gintery wraz z
ok. 80 osobową grupą Watrowców jeździli na ro-
werach oraz chodzili po Bieszczadach.
• Żaby były w Niżnych Tatrach.
• Metzger, Ania „Makak”, Mroku (pH) oraz
niejaki Chrust postanowili pokonać na rowerach

GSB. Życie i góry zweryfikowały ich plany,
tym niemniej udało im się dotrzeć nieco obok
GSB ze Smereka do Nowego Sącza.
• Marek Ś. spędzał pierwszy weekend na ka-
jaku na Rudzie, a drugi na styku Tatr, Spisza i
Podhala – na kajaku, na Białce i na piwie.
• Gosia „Dziobak” i Jarek R. zwiedzali An-
glię, Szkocję oraz odwiedzili Piecza w Edyn-
burgu. Końcówkę długiego weekendu spędzili
z Natalią, Huchlem i Anią K. w Beskidzie Ślą-
sko- Morawskim pod namiotami.
• Asia Ś. z Harym wybrali się w Bieszczady
Wschodnie i przeszli z Sianek głównym grzbie-
tem pasma Pikuja do Szerbowca, na Ostrą Horę
i dolinami do Wołosanki.
• Jola W. odwiedziła Czeski Raj i Czeską
Szwajcarię.

Koncerty w „Leœniczówce”
D 18 maj 2012 Andrzej Garczarek.

D 29 czerwiec 2012 Karol Płudowski.
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