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RAJD IGROWY ...
... udał się, choć pogoda nie zachęcała. Na

szczęście nie wszyscy sprawdzali prognozy i
dzięki temu na mecie było ok. 45 osób. Do tego
z Harnasi poza mną i Bobkiem (która prowadzi-
ła trasę z Wisły), Grześka (który organizował
metę razem z Kasandrą z Watry) był jeszcze tyl-
ko Krzysiu Misiu. Ogólnie sporo osób było po
raz pierwszy na rajdzie, co jest pozytywnym sy-
gnałem.

Moja trasa (34 uczestników) szła z Węgier-
skiej Górki, przez Magurkę Radziechowską i
Baranią. W Węgierskiej jeszcze ostro grzało
słońce. Po drodze zwiedziliśmy fort Waligóra i
ok. 1230 zaczęło padać i padało prawie do Bara-
niej. Do tego, na bezleśnym grzbiecie nieprzyje-
mnie wiało. Ja się zabezpieczyłem i szedłem w
spodenkach do ... pływania, ale niektórzy mieli
grube ciuchy i musieli je potem suszyć. Było też
parę osób w cienkich kurtkach i ze śpiworami na
wierzchu. Wszystko przez pogodę, która rano
nie zapowiadała deszczu (bezchmurne niebo).
Tylko ICM zdradził deszcz, w postaci wielkiego,
zielonego słupka między 1200, a 1500 (deszcz się
spóźnił prawie 30 minut – skandal!).

Tak czy inaczej, rajd się udał i uczestnicy
byli zadowoleni. Znaleźli się już nawet chętni na
rajd rowerowy w 7-8 lipca z metą na Przysłopie
Potóckim (prowadzi Bażant i Makak).

Na mecie panował Bollywood, latali ludzie z
umytymi głowami w ręcznikach, tańczyły Świę-
te Krowy, była muzyka i lasery, a indyjskie, opa-
lone hostessy podawały do stołów tradycyjną,
indyjską potrawkę z kurczaka, ryżu i warzyw.
Wartkim strumieniem polała się herbata (gdyż
alkoholu w chatce spożywać nie wolno), zagrały
gitary, skrzypce i tamburyny. Tradycyjny mecz
siatkówki o Złote Gacie Chatkowego™ został
rozegrany w sobotę rano. Goście z zagranicy za-
płacili sędziom najwięcej, dzięki czemu obronili
zeszłoroczny tytuł i w nagrodę otrzymali kolejne
już, nigdy nie prane Gatki. Jeśli wierzyć zapo-
wiedziom, Gatki będzie można oglądać w trak-
cie IGRÓW – zawisną na długim, starannie do-
branym kiju i zapewne będą otwierały pochód
rozświetlając swym blaskiem gliwickie ulice -
podobnie jak w roku ubiegłym.

Metzger

NIEPE£NOSPRAWNI W GÓRACH - RAZEM NA SZCZYTY!
Wiosną ruszył dwuletni projekt Fundacji Jaśka Meli „Niepełnosprawni w górach – razem na

szczyty!”, który zakłada zdobycie najwyższych szczytów 28 pasm górskich w Polsce. Nasze Koło
reprezentuje trójka wolontariuszy: Marta Sporysz, Metzger i Gorylek.

22. kwietnia we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla wolontariuszy. Uczyliśmy się, jak pomagać
osobom niewidomym oraz niepełnospraw-
nym ruchowo.

W weekend 19-20. maja odbył się
pierwszy, integracyjny wyjazd projektu –
zdobywaliśmy owianą legendami Ślężę.

Po zakwaterowaniu w ośrodku rekolek-
cyjnym w Sulistrowiczkach podjechaliśmy
autokarem na Przełęcz Tąpadło. Tam odbyła
się ok. godzinna integracja uczestników i
wolontariuszy. Następnie zostaliśmy podzie-
leni na 3 grupy: „wózkersi” (ta grupa nie
zdobywała samego szczytu, ale przechadza-
ła się po okolicy); „krótkodystansowcy”
(wędrowali z nimi Marta i Metzger) i „dłu-
godystansowcy” (z którymi osobiście miałam przyjemność wchodzić). Wśród uczestników był chło-
pak na wózku, osoby poruszające się o kulach, osoby poruszające się samodzielnie mimo różnych
schorzeń oraz osoby niewidome i niedowidzące. Na szlakach czekało nas wiele przygód i nowych
doświadczeń. Na szczycie – chwila odpoczynku na trawie i... wspólny powrót dwóch grup, który dla
wielu osób okazał się wyzwaniem znacznie trudniejszym, niż osiągnięcie szczytu!

Przed ośrodkiem czekało już na nas ognisko i kiełbaski do upieczenia. Rozmowy, śpiewy przy
dźwiękach gitary – atmosfera niezwykle radosna, nie dająca odczuć zmęczenia całym dniem pełnym
wrażeń.

W niedzielę śniadanie przed ośrodkiem umilały nam radośnie śpiewające ptaki. Później odbyły
się 1,5-godz. warsztaty: dla osób niepełnosprawnych z przygotowania do wyprawy w góry, a dla
wolontariuszy z zakresu współpracy z osobami głuchoniemymi.

W południe część osób uczestniczyła w Mszy Świętej w pobliskim kościółku, pozostała część
uczestniczyła w mniej oficjalnej części warsztatów dla osób niepełnosprawnych.

    Z pewnością nie był to najwyższy ani najtrudniejszy do zdobycia szczyt. Jednak niewątpliwie
było to najpiękniejsze zmaganie się z górą, jakiego byłam świadkiem!

Osoby zainteresowane współpracą zachęcam do odwiedzenia strony:
http://pozahoryzonty.org/razem-na-szczyty/

Magda „Gorylek”

Fot: Dzik (Jarek Jóźwicki)

KURSOWY OBÓZ WIOSENNY
28 kwietnia 2012, sobotni poranek. Katowicki dworzec PKP, na którym spotykam Fatimę,

Bartka i Agnieszkę. Na peronie pojawia się jeszcze Staszek. W końcu jest, opóźniony ponad 30 min.
pociąg do Krakowa. W zatłoczonym korytarzu ostatniego wagonu znane twarze: Gregor (szef kursu),
Fryzjer, Alicja, jak i nowe: Ania, Monika, Marta St. W Krakowie dołącza m.in. Dorian z Magdą i Ola
G. W grupie liczącej łącznie 22 osoby, „na raty” PKS'em docieramy do Skomielnej Białej. Tak rozpo-
czyna się drugi wyjazd – obóz wiosenny kursu przewodnickiego 2012/13. Obóz zaplanowany na 9
dni długiego weekendu majowego (28.04-06.05) i obejmujący takie grupy górskie jak Beskid Wy-
spowy, Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki.

Z Małego Lubonia wyruszamy prowadzeni przez Olę G. Pierwsze panoramowanie na polanie
Surówki gdzie wita nas przepięky widok na Tatry i dzięki fantastycznej pogodzie w czasie trwania
wyjazdu, zarówno jedno (panoramowanie) jak i drugie (widok Tatr) będzie nam towarzyszyć każde-
go dnia, do końca obozu. Dalej idziemy na Luboń Wielki – na którym Bartek Ł. w drewnianej rzeźbie
identyfikuje Bożka Beskidka i przedstawia nam jego legendę – i przez jego wschodnie, strome zbo-
cza, poza szlakiem schodzimy do Mszany Dolnej. Późnym wieczorem dochodzimy do szkolnego
schroniska, gdzie czeka nas nocne sporządzanie pulpy.

Niedzielny słoneczny poranek. Na uczestników pada blady strach – to dzień, w którym grupę
prowadzi Dorian, przez niektórych zwany „Tyrian”. Jak się jednak okazuje, zupełnie bezpodstawnie
gdyż Dorian wykazuje się wyrozumiałością wobec grupy na długim podejściu pod Ćwilin. Na sam
wierzchołek wprowadza nas Basia S. dzieląca w tym dniu prowadzenie z Dorianem. Na szczycie
uzupełniamy zapasy wody z pobliskiego źródła i oczywiście panoramkujemy. Tu też dołączają do nas
Aurelia i Sandra. Na nocleg udajemy się do Ośrodka Rekolekcyjnego pod Śnieżnicą, gdzie czeka na
nas harnaś Marta S. Tym sposobem obóz osiąga apogeum frekwencji. Sam ośrodek robi bardzo pozy-
tywne wrażenie, głównie za sprawą przesympatycznych gospodarzy jak i wyśmienitego bigosu. Na
Oli G. wywarł chyba podobne wrażenie gdyż postanowiła pozostawić tam część bagażu by mieć
pretekst do szybkiego powrotu w to miejsce.

Poniedziałek. Rankiem opuszczamy ośrodek i na wiele różnych sposobów – bus, pieszo, na
stopa – udajemy się do Jurkowa. Tu uzupełniamy zapasy artykułów pierwszej potrzeby – lody, piwo;
oraz te mniej potrzebne w postaci jedzenia na najbliższe dni. Tutaj też część grupy udaje się bezpośre-
dnio na Jasień, natomiast pozostali pod przewodnictwem Fatimy, w lejącym się z nieba żarze, udają

c.d. str 2

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje
http://pozahoryzonty.org/razem-na-szczyty/


TO BY£O
4 12-13.05. odbył się IV Rajd Igrowy z metą
w chatce na Pietraszonce.
4 15.05 prelekcja Rafała Langrzyka – „Bro-
warnictwo na terenie zachodniej części polskich
Beskidów Zachodnich”.
4 19-20.05 28-my wyjazd w Beskid Makow-
ski. Relacja wkrótce.
4 22.05 prelekcja prezesa Bartka "kruczka"
Cisowskiego „Architektura drewniana od Raby
na wschód”.
4 29.05 prelekcja Krzyśka Krawca pt. „Chor-
wackie wybrzeże okiem żeglarza”.

TO BÊDZIE
L 2.06 Biegi na Orientację w ramach Święto-
jańskich Dni Łazisk współorganizowane przez
nasze Koło.
L 20-21 października 2012 r.

45-lecie SKPG Harnasie w Milówce.
Wszelkie informacje na naszej stronie interneto-
wej. Komitet Organizacyjny:
Grażka Tkocz, Asia Śliwa i Gosia Skorupska.

się na Mogielicę. Na dającym
schronienie przed słońcem,
zalesionym szczycie trady-
cyjnie panoramkowanie –
tym razem z wieży widoko-
wej. Po posiłku i odpoczyn-
ku, z Olą J. na czele kieruje-
my się na Jasień. Po drodze
towarzyszy nam malowniczy
zachód słońca, a gdy dociera-
my na miejsce – przed Ba-
cówką płonie już ognisko. W
tym miejscu swój początek
ma zjawisko (które, o czym
jeszcze nie wiemy dotknie
większości uczestników)
zwane „palestyńską ruletką”
czy też „klątwą Bożka Beskidka”, a którego pierwszą ofiarą pada Fatima.

Wtorek – czwarty dzień obozu. Dzień, w którym opuszczamy Beskid Wyspowy i udajemy się w
Gorce. Prowadzenie przypada mnie i Bartkowi Ł. Kierujemy się do Rzek. Po drodze rozstajemy się z
kilkoma uczestniczkami m.in., Fatimą, która na skutek choroby decyduje się na powrót. Nowa Pola-
na – ostatnie panoramki Beskidu Wyspowego – i schodzimy na przełęcz Przysłop, gdzie oczywiście
uzupełniamy zapasy produktów pierwszej potrzeby. Podejście na Gorc przerywamy, w wiadomym
celu, postojami na polanach Świnkówka i Gorc Kamienicki. Następnie przez wierzchołek Gorca kie-
rujemy się ku Gorczańskiej Chacie. Po drodze omija nas przechodząca znad Tatr burza. Dzień koń-
czymy pulpą.

Środa. Dojadamy śniadanie i resztki zeszłodniowej pulpy i wyruszamy do Ochotnicy, skąd
PKS'em udajemy się do Krościenka. Dzisiaj prowadzi Alicja – spacer po Krościenku i podjazd do
Szczawnicy, gdzie po ostudzeniu strudzonych stóp w wodach Grajcarka, (nie)normalnym obiedzie
na mieście i zakupach, w mocno uszczuplonym składzie (opuściło nas 8 osób) udajemy się do schro-
niska pod Bereśnikiem – bardzo gościnnego miejsca z przesympatyczną obsługą i możliwością płace-
nia za nocleg „w naturze”, z której to oferty postanawia skorzystać Fryzjer. Niestety w miejscu tym
wirus zbiera największe żniwo – jeszcze na podejściu choruje Bartek Ł., mnie w środku nocy budzi
gorączka i dreszcze, a rano okazuje się, że grupę chorych zasiliły Ola i Marty.

W ten sposób czwartek staje się dniem, w którym najbardziej pożądanym miejscem jest...toaleta,
apteka  i punkty sprzedaży coca-coli, która w „odgazowanej” formie okazuje się najlepszym lekar-
stwem. Niestety Bartek nas opuszcza, a my wjeżdżamy kolejką krzesełkową na Palenicę, skąd dalej
grzbietem Małych Pienin, za Fryzjerem udajemy się do Ośrodka Górskiego pod Durbaszką, gdzie po
zakwaterowaniu, na lekko udajemy się na Wysoką. Na szczycie oczywiście czeka nas niespodzianka
w postaci … panoramkowania. Po powrocie zajadamy się żurkiem ze schroniskowej kuchni.

Piątek rozpoczynamy w składzie uszczuplonym o Aurelię i kolejną ofiarę palestyńskiej ruletki –
Martę St., a niedługo później o Magdę i dotkniętego palcem Bożka Beskidka – Doriana! Zdziesiątko-
wany skład częściowo uzupełnia Piotr aka Szuwar – kolega Marty S. Przed opuszczeniem schroniska
czas umila nam konfrontacja miejscowego kota z salamandrą plamistą (1:0 dla jaszczura), po czym
pod przewodnictwem Agnieszki udajemy się w dół Wąwozu Homole, a następnie, o wiele bardziej
urokliwą, doliną Białej Wody – na przełęcz Rozdziela, gdzie Gregor prezentuje wzorcową ceperską
panoramę. Następnie przez Rogacz Wielki udajemy się na Radziejową. W czasie pobytu na wieży
widokowej niektórzy ujawniają się ze swym lękiem wysokości i histerią wynikającą z braku zaufania,
do stabilności konstrukcji. Szybka panorama (prawie) 360o i schodzimy do chatki pod Niemcową,
gdzie w blasku świec i przy dźwiękach gitary sporządzamy ostatnią obozową pulpę. W konsumpcji
wspomaga nas kolejny napotkany na szlaku harnaś – Kasia wraz z dwoma kolegami.

W sobotę, w składzie ośmioosobowym opuszczamy Chatkę pod Niemcową i udajemy się do
Piwnicznej, a następnie do Nowego Sącza. Tam miała do nas dołączyć Gosia, której przyjazd, w
związku z dalej panującą epidemią, odradził Staszek – zwycięzca wieczornej loterii, w której główną
nagrodą były nocne dolegliwości żołądkowe. Wstępnie zaplanowane zwiedzanie Starego i Nowego
Sącza zostaje odwołane i zastąpione planowanym na niedzielę zwiedzaniem skansenu, do którego
udają się Staszek, Marta S. i Fryzjer. Na dworcu PKS rozstajemy się z Gregorem i w składzie: ja, Ala,
Agnieszka i Ola wracamy do Katowic.

Podsumowując, obóz wypadł rewelacyjnie i niech
żałują Ci, którzy nie jechali. Podziękowania dla kadry
kursowej za przygotowanie świetnej trasy i dodatkowo
dla Gregora, który każdego wieczoru umilał nam czas
muzyką i śpiewem; no i oczywiście dla wszystkich ucze-
stników – za miło spędzony czas.

Z ostatnich doniesień: Fryzjer zachorował po powro-
cie, a pierwszą ofiarą i zarazem źródłem pandemii nie
była Fatima, a – jak głoszą plotki – Magda, która podobno
chorowała już pod Śnieżnicą.

Zdjęcia uczestników obozu dostępne w kursowej ga-
lerii, pod adresem: http://picasaweb.google.com/kurshar-
nasie1213

Tomasz Bochenek

KSR 2  Katowice - Lêdziny
Kołowy Sezon Rowerowy rozpoczęliśmy

22 kwietnia okrążając Jezioro Goczałkowickie.
Zgodnie z podjętym wówczas zobowiązaniem
drugą wycieczkę z tego cyklu postanowiliśmy
zorganizować w południowych rejonach Kato-
wic. Spotkaliśmy się w składzie dość tradycyj-
nym (z małymi wyjątkami) w niedzielę 27.05
punktualnie o godz. 9:55 przy lotnisku na Mu-
chowcu i dość sprawnie wyruszyliśmy w kierun-
ku Nikiszowca. Tam, pod kościołem św. Anny
dołączyła do nas Basia Z. i Belfegor. Rynek Ni-
kiszowca po sobotnim Święcie Krupnioka był
jeszcze nie do końca posprzątany, ale podwórka
i boczne uliczki wyglądały jak zawsze efektow-
nie. Dalej pojechalismy przez Bolinę na Giszo-
wiec. Tu zawitaliśmy na kawę, piwo i naleśniki
do knajpki na rynku i tu także zwizytował naszą
wycieczkę Nowy, który miał właśnie przerwę w
zajęciach, natomiast opuściła nas Ola, która
wróciła do domu walczyć z dyplomem.

Dalej nastąpił dłuższy leśny odcinek. Wje-
chaliśmy w lasy murckowsko-lędzińskie. Ok
godz. 14, po 30 km od startu dotarliśmy do ko-
ściółka św. Klemensa w Lędzinach, gdzie nastą-
pił kolejny odpoczynek z panoramkami na Śląsk
i majaczące w oddali Beskidy.

W drodze powrotnej postanowiliśmy spraw-
dzić polecany przez Jacka P.. „Bar Berger” w
Ławkach, okazał się jednak nieczynny. W osie-

dlu zwanym Siągarnią złapała nas
ulewa. Zrezygnowaliśmy zatem z
wariatu przez hałdę w Kostuchnie
i przez Murcki wróciliśmy na
Muchowiec, gdzie większośc za-
trzymała się jeszcze na kawę i
piwo. W sumie zrobiliśmy ok. 53
km, a w wycieczce uczestniczyło
14 (15) osób: Jasiu i Maciek Ko-
walik., Raketa z Lidką i Kubą,
Belfegor, Jelon, Ewa i Romek
(znajomi Rakety), Darek, Pasku-
da i Tymek oraz Jacek, Jola i (czę-
ściowo) Ola Ginter.

Jacek Ginter

Fot. Tomasz Bochenek

Spotkanie z Nowym na Giszowcu .

http://picasaweb.google.com/kurshar
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