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„Ekskluzywny Rajd Górski” odbył się w
dniach 22-23 września w Małej Fatrze. Jako że
gościliśmy na ziemi Janosika tematyka związana
była ze zbójnictwem. W rajdzie wzięło udział 40
osób.
Większość w sobotę zwiedziła zamek w
Strecznie, uczestnicząc przy okazji w imprezie
polsko-słowackiej, strzelając z łuków, armat itp.
Zdobyto również Stary Hrad. Wieczorem rozpoczęła się część towarzysko-artystyczna. Z uczestników wyłoniły się 3 kompanie zbójeckie:
Rumcajsa, Burego i Ondraszka. W rolę surowego trybunału wcielili się: Jola Ginter, Kajetan i
Nowy. Rywalizację rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Janicka”. Konkursy polegały na układaniu i odśpiewaniu hymnu zbójników, prezentacji tanecznych oraz aktorskich popisów w celu
zdobycia zamczyska nad Wagiem. Popisową
konkurencją był dosłowny „podryw”, zgromadzonych w sieni schroniska „frajerek”. Na koniec każda banda odśpiewała ponownie „Janicka” w dowolnej interpretacji melodycznej i aktorskiej. Po zaciętych bojach zwyciężyła kompania Rumcajsa. Długo w noc trwały jeszcze
wspólne śpiewy. W niedzielny poranek pogoda
się poprawiła i wyruszyliśmy na szczyt Suchego,
Białych Skał, Straceńca, a niektórzy jeszcze dalej, aż hen po Krywań.
Wszyscy zapamiętamy niesamowitą atmosferę w chacie pod Suchym i gościnność gospodarzy, którzy przez całą imprezę byli obecni przy
barze serwując piwo, inne trunki, napoje i jadła.
A w poranek niedzielny już przed godz. 7 można
było otrzymać wrzątek lub kupić herbatę. Schronisko jest piękne i z „klimatem”. Kto nie był powinien jak najprędzej się tam wybrać. Szczególnie godna polecenia jest tradycyjna kuchnia,
mająca w swojej ofercie takie specjały jak wyborną kapuśnicę, gulasz barani, haluszki czy domowe ciasto. A zatem zapraszam na Słowację !
Organizatorami rajdu byli Krzysiek Krawiec
i pisząca te słowa.
Pozdrav,
Anna „Juzia” Juzwa

W tym roku Walne Zebranie odbyło się po raz pierwszy w sali konferencyjnej CKS „Mrowisko”.
Prowadzącym został Artur „Łysy” Olchawa, który z wrodzonym sobie wdziękiem potrafił się uporać
nawet z tym, iż zapomniał o uchwaleniu porządku obrad.
Sprawozdanie ustępującej Rady przedstawił prezes Bartek „kruczek” Cisowski. Komisja Rewizyjna reprezentowana przez Gosię Skorupską pochwaliła wprawdzie tegoroczne działania Rady, ale
dość ostro wytknęła różne potknięcia i błędy prezesowi. Najpoważniejszym jednak zarzutem było
niedostarczenie przez Radę sprawozdania finansowego, przedstawionego dopiero na Walnym.
Pojawił się też poważny problem z zatwierdzeniem przez Walne sprawozdania finansowego,
które jako stowarzyszenie musimy przesłać do odpowiednich urzędów.
Aby rozwiązać tę patową sytuację, Nowy zgłosił wniosek o zwołanie na wiosnę Nadzwyczajnego
Walnego, które będzie mogło zatwierdzić takie sprawozdanie za rok 2012, a zarazem zdecyduje o
zmianie terminu Walnych Zebrań (co wymaga zmiany statutu) lub zmianie terminu zamknięcia roku
rozliczeniowego.
Te problemy spowodowały, że i tym razem nie udało się przeprowadzić zebrania szybko i bezproblemowo. Tym niemniej większość uczestników pozostała na sali zapewniając quorum.
Jako, że Komisja Rewizyjna zasugerowała nieudzielenie absolutorium Prezesowi, głosowanie
nad absolutorium odbywało się indywidualnie na każdego z członków dotychczasowej Rady. W rezultacie Prezes i Rada większością głosów uzyskali jednak absolutorium.
Nie było tym razem problemów ze zgłoszeniami kandydatów na prezesa i członków rady, jako że
zostały one przygotowane i skonsultowane wcześniej.
W rezultacie wybraliśmy nową Radę oraz Komisję Rewizyjną w następujących składach:
PREZES:
Michał „Huchel” Huchla
RADA:
KOMISJA REWIZYJNA:
n
Piotr „Metzger” Latusek
n
Ryszard „Nowy” Antonik
n
Patrycja „Gonzo” Michałowicz
n
n

Natalia Paszek

n

Jan Kowalik

Krzysztof Krawiec

n

Anna "Paskuda" Pasek

Ponadto Walne wybrało delegatów na kolejny zjazd Oddziału Uczelnianego PTTK.
Miłym momentem był przegłosowany jednogłośnie, a poprzedzony aklamacją wniosek o nadanie
tytułu członka honorowego Annie „Paskudzie” Pasek oraz Darkowi „Cieciowi” Telindze. W ten
sposób Koło dorobiło się pierwszego w historii małżeństwa dwóch Harnasi, Prezesów i na dodatek
Honorowych.
Po wyborze nowych
władz dopuszczono zgromadzonych i wygłodniałych
uczestników zebrania do konsumpcji pączków.
A na koniec wystąpił
nowy Prezes Huchel, który
tym razem nie przemówił – jak
to ma czasem w zwyczaju –
wierszem, lecz zaczął całkiem
poważnie od słów „Mamy
kryzys …” .
Z dość długiego – nietypowego jak na ostatnie lata –
expose nowego Prezesa wynika, że możemy liczyć na poNowa Rada SKPG „Harnasie”: Patrycja Michałowicz, Piotr
ważne podejście do organizaLatusek , Michał Huchla, Krzysztof Krawiec, Natalia Paszek.
cji pracy Koła w najbliższej kadencji. Prezes wspomniał m.in. o tym iż zdaje sobie sprawę z trudności kadrowych związanych z
przedłużeniem kursu, brakiem nowych blachowanych w 2013 roku i koniecznością prowadzenia
równolegle dwóch kursów, co wymaga zaangażowania dużej liczby osób. Usłyszeliśmy też apel do
wszystkich członków Koła o zaangażowanie w działalność bieżącą oraz szkoleniową oraz o działania
zmierzające do lepszej integracji wewnątrzkołowej. Pierwszą okazją do takiej integracji mogą być
Mikołajki Kołowe, które odbędą się 8.12 w
Z£OTE MYŒLI Z WALNEGO
PTSM w Stryszawie, na które Rada zaprasza
Gdy Nowy przypomniał swą złotą myśl, że z
wszystkich chętnych, również kurs.
wiekiem ma coraz częściej rację, Natalia W.
Po oficjalnym zamknięciu zebrania, mimo
odparła: „I coraz trudniej Cię znieść ...”
późnej pory trwały jeszcze rozmowy w podgruhYhYh
pach, gratulacje dla nowej Rady oraz Grzesia Pasieki, który z okazji obronienia dyplomu otworzył Przy zgłaszaniu kandydatur do KR, po
zgłoszeniu Nowego i Jasia Kowalika, Natalia
szampana.
krzyknęła:
I tak zakończyło się Walne 2012.
„Kogoś miłego może ?”
Redakcja
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45-lecie SKPG Harnasie
Kto był – doskonale wie jak było, a kto nie był – niech żałuje! Całą historię zacznę
od samego początku. Bez obawy, nie od tego, że najpierw był Kajetan, potem chaos, a
w roku 1967 założono SKPG, ale od tego, jak w czerwcu 2011 roku ktoś z Harnasi
rzucił hasło „Za rok mamy 45-lecie! Ciekawe kto to zrobi?!” Wtedy pomyślałam:
„Hmmm… takiej imprezy kołowej jeszcze nie organizowałam. Może czas spróbować.”
Zaczęłam szukać kogoś do pomocy, zgodziła się Gosia Skorupska, a następnie udało mi się namówić osobę, z którą zrobiłam już wiele fajnych imprez – Asię Śliwę. I w
tym trzyosobowym, samozwańczym składzie stawiłyśmy czoła temu ogromnemu wyzwaniu. Już w lipcu i sierpniu zaczęłam rozsyłać zapytania do różnych obiektów na TU
(terenie uprawnień). Z pomocą przyszła Asia, która szczęśliwym trafem napisała do
Milówki, mówiąc mi jednocześnie: „Grażka, ośrodek u Kubiców wygląda mega eksGrupa uczestników 45-lecia na grzbiecie Szarego.
kluzywnie. Pewno nas nie będzie stać, ale co szkodzi napisać ile chcą”. Okazało się, że
info poszło, nie ma odwrotu. Pierwsze deadlicena, którą zaproponowali była naprawdę atrakcyjna. Ośrodek posiadał przeszło 100 miejsc noclegone'y ustalone – po Nowym Roku podajemy
wych, dużą salę, ogromną jadalnię, miejsce na grilla, dwa parkingi, położony był w miejscu łatwo
wstępne info o leciu, a szczegółową ofertę
dostępnym i … podał najniższą cenę z wszystkich wyszukanych przez nas obiektów. Zdecydowałymamy gotową na blachowanie 2012.
śmy się.
Przyszedł czas by poprosić PRAWDZIWĄ
Czas na wesołą anegdotkę. Dostałyśmy również namiary na pewien ośrodek w Rycerce Dolnej.
Radę Starszych o pomoc. W pewien grudniowy
Poleciło go nam aż dwóch Harnasi (nie zdradzę kto:) i to zupełnie niezależnie. Postanowiłyśmy
poświąteczny wieczór Jacek i Jola Ginter, Pasprawdzić to miejsce. Budynek był spory, ale rozgrzebany, bo właśnie zaczynał się w nim remont. W
skuda i Darek oraz Basia podzielili się z nami
pokojach nieremontowanych znalazłyśmy brud, grzyb i czuć było stęchliznę, fuj! A właściciel przeswoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy
konywał nas, że lepszej miejscówy niż ta, w całych Beskidach, nie znajdziemy! Dodał, że przyjeżdża
Wam za to! Za pomoc i dobrą radę, za słowo otudo niego tyle grup, że on nie wie, czy zdecyduje się udostępnić ośrodek nam – przewodnikom górchy i wsparcia, ale także za to, że mówiąc „jesteskim, czy może jakiejś wesołej grupie studentów, którzy bawią się u niego tak dobrze, że nawet sikają
ście w stanie przeskoczyć tę poprzeczkę” jednomu po całym ogrodzie. (Przytaczam jego słowa!) No cóż… w takiej sytuacji musiałyśmy odpuścić i
cześnie ją dźwigacie. Przełożyć te wszystkie inserdecznie panu podziękować.
formacje na konkrety musiałyśmy już same.
Nadszedł listopad 2011 r – Milówka zaklepana. Czas zastanowić się co jeszcze powinnyśmy
Gosia profesjonalnie przygotowała wszystzałatwić, co powinno być, bo było 5 lat temu i co nowego chciałybyśmy zaproponować. Zaglądamy
kie umowy, które ku naszej radości zostały poddo kołowego archiwum – Mammuthusa Montanusa. Muszę przyznać, że Jackowe MM, to skarbnica
pisane. Asia rozesłała zapytania do potencjalwiedzy. Po tych przygotowaniach i ciągłym milczeniu Rady wystosowałyśmy pisemną informację, że
nych sponsorów, którzy się znaleźli: sklep górski
we trójkę: Gosia, Asia i ja podejmujemy się organizacji 45-lecia SKPG. Rada klepnęła, na walnym
Carpathia, wydawnictwo „Bezdroża”, „FotoSilesia” od Kotleta i Dawidowy „Koniec Świata”!
Ja zabrałam się za obliczenia – kurcze jak tu ze
szklanej kuli, tzn. ekranu laptopa z tysiącem tabelek w Excelu wywróżyć jaka powinna być
cena udziału w imprezie. Też się udało. W wyborze zespołu przyszła nam z pomocą Paskuda.
Chwała jej za to!
Obydwa deadline'y dotrzymane! Informacja
poszła w świat globalnej wioski, że 19-21 października 2012 roku Harnasie będą świętować
swoje 45-lecie, w Milówce, w Ośrodku u KubiWitek Wojtkowiak, przybyła zza oceanu Krysia
Stasiu Krawiec z córką i żoną, Jurek Sarna i
ców zagra zespół Siudma Góra, każdy uczestnik
„Wełczówka” Parecka oraz Waldek Waryszak
Mariusz Hantke podczas obiadu.
otrzyma koszulkę, wydawnictwo, dobre jedzon– jedno z wielu spotkań po latach.
ko, wygodne łóżeczko, itd.
Asia z Gosią wysłały górę zaproszeń. Tych,
których nie udało nam się dopaść mailowo, pocztą, namierzałyśmy telefonicznie. To, co każda
z nas usłyszała w słuchawce po słowach: „Cześć
z tej strony SKPG Harnasie. Chciałam Cię zaprosić na 45-lecie naszego Koła. Przyjedziesz?” nie będę cytować. Powiem tylko, że
tylu ciepłych słów i zaskoczenia z radością w
głosie już dawno przez telefon nie słyszałyśmy!
W ofercie cenowej lecia starałyśmy się
wyjść
naprzeciw osobom, które planowały przyNajmniejszy i największy na leciu numer
Organizatorki lecia Gosia, Asia i Grażka
jechać
z całymi rodzinami, w tym z małymi
blachy, czyli Jurek Jasiczek i Rafał Langrzyk.
oficjalnie otwierają imprezę.
dziećmi. A żeby było z czego zapłacić zaliczki
zaproponowałyśmy ofertę first minute, która obniżała koszt imprezy aż o 30zł na osobę, w zamian za wpłatę całości gotówki do końca kwietnia. Zadbałyśmy także o naszych biednych studentów Harnasi. A jednocześnie bardzo rygorystycznie przestrzegałyśmy ustalonych terminów
i zasad zapisów. Czasem nie było to łatwe, a w
końcu i tak przymknęłyśmy oko na wszystkich
spóźnialskich. W końcu i z nimi chcieliśmy się
spotkać w Milówce.
Jako ciekawostkę dodam, że spodziewałyCzęść artystyczną przygotowali m.in. Natalia,
Gra „Siudma Góra”.
śmy się, że z oferty first minute skorzysta maMetzger i Huchel.
ksymalnie 20-30 osób. Skorzystało aż 70! Od

kolejnych zapisów zależało, czy
będziemy wypłacalne, czy nie. I tu
kolejne zaskoczenie, bo do września zapisało się 80 osób. Zbliżając
się do liczby 100 zapisanych uczestników lecia zarezerwowałyśmy
(lipiec 2012) kolejny ośrodek, prowadzony przez rodzinę Kubiców.
We wrześniu pan Łukasz – manager ośrodka znalazł jeszcze jeden
domek dla nas – na kolejne 20
osób. Tu powiało nieco grozą: a co
jak zapisze się jeszcze 30 osób?!
Gdzie ich położymy spać? Kogo
komu wepchniemy do łóżka?
W międzyczasie od stycznia
praca toczyła się na wielu frontach
Mamuty i dinozaury jeszcze nie zapomniały tych paru
– Gosia z Jarkiem Rakiem przygochwytów - Jerzy „Wiewiór” Pawlikowski i Jacek Nabzdyk.
towywali wystawę, Jarek zaprojektował i wydał kalendarz, Jacek Ginter zebrał, opracował i przygotował materiały na płytkę, Natalia,
Huchel i Metzger, z późniejszym suportem w postaci Nowszego zajęli się częścią artystyczno – rozrywkową, Rafał Langrzyk został naczelnym redaktorem broszury leciowej, a Marta Stachurska zrobiła piękną grafikę – mowa o koszulce, plakacie, nadruku na płytkę, okładce i rysunkach do broszury.
Justyna Kołodziej nasz kołowy skarbnik, opanowała całą masę wpływających do nas pieniędzy. Asia
pozyskiwała kolejnych sponsorów. Ja bawiłam się w kwatermistrza i trzymałam pieczę nad obrotem
leciowej gotówki. We trójkę z Asią i Gosią regularnie kursowałyśmy do Milówki, to zapłacić kolejne
zaliczki, to szturmować grań Szarego, by znaleźć dogodną trasę na leciową wycieczkę.
Przyszedł październik… Pozwolę sobie nie opisywać, co działo się w ostatnie 2 tygodnie przed
leciem, ponieważ nie wiem, czy jestem w stanie odtworzyć i połapać wszystkie aktywności prowadzące do dopięcia całości na ostatni guzik.
19 października 2012r. ruszyłam wraz z Paskudą i masą gratów niebieską Micrą w stronę Milówki. Asia i Gosia „pomknęły” srebrną Corsą. Niestety wszystkie utknęłyśmy w korkach na przeróżnych
drogach prowadzących w TU. Chyba się rozniosła wiadomość, że na ten weekend zamówiłyśmy
przepiękną pogodę i wszyscy inni też postanowili pojechać w Beskidy. Mimo szczerych chęci i planu,
że jesteśmy na miejscu o 17:00, byłyśmy w Milówce o 19:00, a tu już czekało na nas ok. 30 gości.
Tylko dzięki Markowi Turlejowi, Jasiowi Kowalikowi i Rakecie udało nam się ruszyć z recepcją na
czas. To właśnie panowie przygotowali ognisko i doskonale zachęcili sporą, bo 50-osobową grupę do
wspólnej zabawy.
Paskuda dowodziła recepcją, a z odsieczą przybyły Asia, Gosia i Justyna. Po opanowaniu wszystkiego dołączyłyśmy do biesiadujących Harnasi. Tu wielkie podziękowania dla Rakety, który zadbał o
to, byśmy z Asią bezpiecznie dotarły na miejsce ogniska. Przyznam, że super było patrzeć jak przyjaciele, którzy spotkali się po 10, 15 latach (a może i więcej) wspólnie się bawią, śpiewają, opowiadają
wesołe, a nieraz bardzo sprośne historie. Wyglądają jakby czas się zatrzymał, a od ich ostatniego
wspólnego wypadu w góry minął zaledwie tydzień.
Sobotę (g. 8:00) zaczynamy na niewielkim kacu, bardzo smacznym śniadaniem. A potem zgodnie z planem o 8:30 otwarcie recepcji i bum przyjeżdżających gości. Punktualnie o 10:15 wyjście w
góry. Na wycieczkę udało się około 60 osób (policzył ktoś dokładnie?! Jeśli tak, poproszę o dokładne
dane.) Po cudownym spacerze, pamiątkowym zdjęciu, panoramce wykonanej przez najniższą blachę, czyli Rafała na grzbiecie Szarego, pierwsze osoby dotarły do ośrodka już na 13:00.
Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpiło o 14:30, a ku pokrzepieniu ciała o 15:00 zaczął się obiad.
Po obiedzie przyszedł czas na przemowy i podziękowania oraz część artystyczno-rozrywkową, która
była doskonale przygotowana i przeprowadzona przez Natalię, Metzgera, Huchla i Nowszego, którzy
wcielili się w role profesorów zaskakujących dziedzin wiedzy i opowiedzieli nam w swych wykładach, a także pokazali na zajęciach laboratoryjnych wiele ciekawych informacji o gatunku Harnasiensis. Zdradzę w sekrecie, że będzie ona udostępniona w wersji elektronicznej, ale póki co, należy się
uzbroić w cierpliwość.
Przed kolacją – chwila przerwy, a po kolacji świetny koncert zespołu „Siudma Góra”. Na sam

Publika podczas koncertu „Siudmej Góry”.

koniec była niespodzianka i to nie tylko dla uczestników, ale również dla organizatorek. Niespodziewanie dołączyła do gości 45-lecia Monika
Sianos, która zaprosiła wszystkich przed ośrodek i zrobiła wspaniałe show – tańcząc z ogniami w rytm bębnów „Siudmej Góry”. Występ
Moniki był jak wisienka na torcie. Po pokazie
zgromadzeni goście pod przewodnictwem Jacka
Gintera odśpiewali nasz hymn „W górach jest
wszystko co kocham”. A potem zgodnie ze
stwierdzeniem: „Moi drodzy, to jest ten moment
imprezy, kiedy zajmujecie się sami sobą!”,
wszyscy goście udali się na śpiewo-granie, gadanie, biesiadowanie i inne harnasiowe zabawy w
grupach i podgrupach do 5-tej rano!
Oj zabawa była pierwsza klasa! A najbardziej podobało mi się, gdy nasze Mamuty chwyciły za gitary, stworzyły wielki krąg i grały, śpiewały do rana. Wielu z nas – tych… ponoć młodych, wyraziło szczerą nadzieję, że „my też tak
chcemy się spotkać i wspólnie pograć, pośpiewać za 5, 10 czy 45 lat!”
Żeby dopiąć tę historię faktycznie do końca
dodam: w niedzielę było wspólne śniadanie, a
potem jedni poszli w góry, inni musieli wracać w
odległe zakątki Polski, Europy, a nawet świata.
My ogarnęłyśmy pole walki, rozliczyłyśmy się z
ośrodkiem, zespołem i pojechałyśmy do domu w
końcu się wyspać!
Sprawy organizacyjne „po-leciowe” ciągnęły się za nami jeszcze dobre 2 tygodnie, a niektóre nawet dłużej. Ale wszystkie zostały pomyślnie sfinalizowane. Ale na tym nie koniec! Planujemy jeszcze zebrać możliwie dużo zdjęć z
imprezy i zgromadzić je we wspólnej galerii,
która już została założona. Wszystkich uczestników bardzo prosimy o monitorowanie strony
www.skpg.gliwice.pl (zakładka 45-lecie) w celu
uzyskania informacji o wymianie zdjęć. Planujemy również rozesłać maile w tej sprawie i informacje, jak uzyskać dostęp do naszego kołowego
forum. Bardzo nam zależy, by podtrzymać odświeżone na 45-leciu kontakty między Harnasiami i całym Kołem. By te plany zrealizować potrzeba nam jednak jeszcze nieco czasu.
Na pytanie: czy impreza się udała niech odpowiedzą uczestnicy. Ja w imieniu naszej trójki
melduję, że plan wykonano!
Na koniec powtórzę statystyki:
® liczba uczestników – 153
® blachy o numerach 0-99 – 26
® blachy o numerach 100-199 – 29
® blachy o numerach 200-299 – 26
® blachy o numerach 300 i więcej – 22
® nie harnasie – 43 osoby
® zespół, kamerzysta – 7 osób
Bardzo nas cieszy, że wszyscy goście wcześniej zapowiedzieli swój udział, co bardzo nam
pomogło w przygotowaniu całej imprezy. Dziękujemy!
Grażka Tkocz
W imieniu swoim i mam nadzieję, że wielu
innych Harnasi serdecznie dziękuję organizatorkom 45-lecia oraz wszyskim osobom, które pomogły w jego organizacji, za świetne przygotowanie imprezy i za ogrom włożonej pracy, która
dała tak miłe dla nas wszystkich rezultaty. No to
szykujmy się na 50-lecie – to dopiero będzie
IMPREZA !
Redakcja

RETRO-RAJD STUDENCI GÓROM
Tegoroczny Rajd Studenci Górom odbył się w dniach 27-28.10 w Beskidzie Śląskim z metą w
schronisku PTTK na Szyndzielni. W rajdzie mimo niesprzyjającej pogody uczestniczyło 35 osób plus
4 osoby ze strony organizatorów. Byli to studenci śląskich uczelni wyższych, w tym grupa 10 osób z
programu Erasmus – 7 z Hiszpanii i 3 z Turcji.
Organizatorzy zaproponowali dwie trasy – dłuższą z Grodźca przez Zebrzydkę, Błatnią i Klimczok na Szyndzielnię i krótszą z Wilkowic Bystrej przez Magurę i Klimczok również na Szyndzielnię.
Grupa studentów zagranicznych przeszłą trasę krótszą, na której nie brakowało późnojesiennych
atrakcji w postaci błota i kolorowych liści na szlaku, a wszystko to w deszczowej aurze.
Podobnie było na trasie dłuższej, którą miałem przyjemność prowadzić osobiście. Na początku
powitała nas niespodzianka od PTTK – zlikwidowano niebieski szlak z Grodźca na Zebrzydkę i
Łazek. Dlatego pierwszy odcinek trochę pochaszczowaliśmy, ale w końcu dotarliśmy do szlaku szarych prostokątów... Na dawnym styku niebieskiego z początkiem zielonego do Bystrej uczestnicy
uspokoili się i ucieszyli, że jesteśmy wreszcie na szlaku. Od tego miejsca zielony zamiast niebieskiego
pociągnięto do połączenia z czerwonym. Dziwne są takie decyzje PTTK, ale pozostawię je bez komentarza... Na Błatniej mieliśmy odpoczynek z doskonałym grzanym piwem na miodzie – polecam!
Gdy dochodziliśmy do Błatniej deszcz przestał padać i zrobiło się jakby lepiej ale, gdy wyszliśmy
ze schroniska zaczęło padać jeszcze mocniej. Pod Klimczokiem byliśmy już tak przemoczeni, że nikt
poza jedną osobą nie miał ochoty iść przez szczyt i zgodnie poszliśmy skrótem prosto do schroniska.
Tematem rajdu była turystyka dawna czyli w stylu retro. Nie wiem czy to styl retro, ale na trasie
nie brakowało parasoli, które w takiej pogodzie sprawdzają się także na górskim szlaku. Obie grupy
trochę przemoczone dotarły w godzinach popołudniowych na metę rajdu, gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek i gorąca herbata.
Wieczorem zorganizowaliśmy konkursy pod hasłem „retro” nie tylko w turystyce – oczywiście
było wybieranie najlepiej ubranego retroturysty z każdej grupy. Tutaj bezapelacyjnie wygrała Agnieszka Franke – komisja złożona z Metzgera, Rafała Langrzyka i mojej osoby przywiązana jest jak
widać do tradycyjnego wyglądu retroturysty i nie przemówiły do nas bardzo kolorowe i ciekawe
propozycje pozostałych grup – takie trochę hawajsko-orientalne. Zresztą Aga w kociołku miała butelkę wina, którą skutecznie przekupiła komisję.
Z innych akcentów retro były aranżacje znanego przeboju grupy Abba z tłumaczeniami słów po
polsku i po hiszpańsku. Nie zabrakło także akcentu z uczelni medycznej, na której studiują współorganizatorki rajdu Basia i Monika – należało sprawnie obandażować papierem toaletowym ...retromumię... Na koniec uskutecznialiśmy głuchy telefon używając za wyjściowe słowa w języku polskim,
hiszpańskim, angielskim, słowackim, tureckim i w gwarze śląskiej. Wyniki były rewelacyjne. Słowa,
które pamiętam jako startowe to gżegżółka, ciucioredka czy fuzekle...
Po grach i zabawach, które przeciągnęły się do północy uczestnicy rajdu długo siedzieli i dalej się
integrowali – była na to dodatkowa godzina wynikająca ze zmiany czasu.
W nocy zaczął padać śnieg i gdy to spostrzegli hiszpańscy studenci, to wręcz oszaleli z radości –
zgarnęli śnieg z parapetów i rzucali się nim wewnątrz schroniska, a rano urządzili sobie wojnę na
śnieżki. Na polskich uczestnikach śnieg nie robił aż tak dużego wrażenia...
Po zbiorowych zdjęciach zeszliśmy wszyscy razem przez Dębowiec do Bielska Białej. W niedzielę pożegnaliśmy retropociągi EN 57 Przewozów Regionalnych, bo na następne rajdy powiozą już nas
nowe, zmodernizowane albo wypożyczone od Czechów pociągi Kolei Śląskich. No chyba, że jakiś
rajd będzie wykorzystywał InterRegio Giewont czyli skansen na kołach.
Mimo nienajlepszej pogody rajd był bardzo udany, a uczestnicy wracali zadowoleni z ciekawie
spędzonego weekendu.
Bartek „kruczek” Cisowski

GORCE Z KURSEM
Chciałabym Wam bardzo podziękować za świetny wyjazd! Było naprawdę cudownie! A oto krótkie podsumowanie.
Skład: Gosia Pańczyszyn, Ola Ginter, Marta Stachurska, Agnieszka Gomola, Aurelia Golda,
Iwona Franke, Fatima Pawełczyk i nasz rodzynek Bartek Łyczba.
Prowadzące: Grażka Tkocz i Asia Śliwa wspomagane przez Justynę Kołodziej.
W sobotę rano dotarliśmy do Ponic. Po logistycznej układance aut, przed południem ruszyliśmy
w góry, a dokładniej na Maciejową, Stare Wierchy, Obidowiec i Rozdziele i już po ciemku do Chaty
Bene. Po noclegu w temperaturze 4stC ruszyliśmy na Turbacz i dalej przez Solisko i Średni Wierch
do Obidowej. Następnie ruszyliśmy na część samochodową i zwiedziliśmy zabytki w Łopusznej,
Dębnie, Frydmanie i Nowym Targu, gdzie jedząc przepyszną pizzę zakończyliśmy nasz wyjazd.
Mniam!
Podczas części górskiej WSZYSCY kursanci bardzo dobrze prowadzili zarówno na szlakach jak
i poza szlakami. Nie lada zadaniem okoazało się dojście po zmroku z Rozdziela do Bene. Pogoda nam
sprzyjała, więc panoramek było wiele. Ku naszej radości kursanci dobrze sobie radzą z panoramkową
rozkminką (grunt to współpraca) i z opowiadaniem o nich.
Jeśli zaś chodzi o część objazową, to każdy był bardzo dobrze przygotowany ze swojego tematu,
ale nie tylko. Poznaliśmy wiele nowych ciekawostek. Pozwolę sobie powtórzyć to, co powiedziałyśmy na podsumowaniu w pizzerii: „Jeśli będziecie zawsze tak przygotowani, będziecie tak opowiadać jak dzisiaj, to egzamin pańswtowy praktyczny macie JUŻ! zdany.”
Pierwsze starcie z pilotowaniem kierowcy miało swe wesołe oblicze. Radzę ćwiczcie pilotaż przy
każej możliwej okazji. Trzymam za Was kciuki i zdawać egzaminy!
Grażka

TO BY£O
Stan cywilny zmienili ostatnio Harnasie:
4 12.07.2012 Dominik Grzesiczek i Magda.
4 27.10.2012 Maciek Grabowski i Alicja
Świeca (małżeństwo Harnasiowe).
4 16.10 slajdowisko z cyklu Szlakiem i Bezdrożem: „Na Himalajskim szlaku - Nepal”
przedstawił Bartek Cisowski.
4 30.10 pokaz zdjęć Basi „Jelon” Zygmańskiej z wyjazdów, które odbyły się w ramach akcji „Razem na Szczyty”.
4 6.11 „Wpływ działalności człowieka na szatę roślinną Tatr” – prelekcja Magdy Bregin.
4 13.11 Slajdowisko z cyklu Szlakiem i Bezdrożem „Na koniec świata i jeszcze dalej… czyli
spełniony sen o Antarktydzie” – o swoim wyjeździe opowiedział Stasiu Krawiec.
4 23.11 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SKPG „Harnasie” oraz klubu SKPG przy
OU PTTK Politechniki Śląskiej.
4 Kurs , który rozpoczął się zgodnie z nowym
programem obejmującym całe Beskidy wiosną
b.r., po wakacyjnej przerwie kontynuuje wykłady i wyjazdy. Uczestniczy w nich dość ustabilizowana i chyba już nieźle zgrana ekipa ok. 15
osób. Odbyła się m.in. autokarówka po Beskidzie Śląskim i Żywieckim, wyjazd w Beskid
Mały, wyjazd w Gorce połączony z samochodówką po Kotlinie Nowotarskiej, a w ostatni weekend – wyjazd w Beskid Śląski połączony z penetracją jaskini w Trzech Kopcach.

TO BÊDZIE
v 8-9.12 Mikołajki Kołowe w PTSM w Stryszawie.
v 18.12 Wigilia kołowa w lokalu KW.
v 22-23.12 Bacowanie przedświąteczne.

Zaleg³a relacja z wakacji
Wyjazd trwał dwa tygodnie, na przełomie
września i października. Jeździliśmy rowerami
po Czarnogórze, Macedonii, Albanii i Grecji.
Byliśmy m.in. nad zatoką Kotorską, nad jeziorem Piva, w Durmitorze, w kanionie Tary, w
parku Biogradska Góra, w Podgoricy, nad jeziorem Szkoderskim, w parku Lovćen i nad jeziorami Ochrydzkim i Prespa. Przejechaliśmy nieco
ponad 900 km w ciągu 10 dni. Dodatkowo, pieszo odwiedziliśmy też dwa parki w Chorwacji.
Resztę zajął dojazd i lenistwo na plaży.
Ekipę tworzyli (niektórych osób możecie nie
znać): Ania „Makak” Mataczyńska, Arek „Mroku” Mroczek, Chruścik (Bartek Chruściński),
Olo (Łukasz Oleaszewski), Giszter (Mateusz
Geisler) i ja.
Wyjazdowe statystyki:
s Długość trasy: ok. 900 km
s Średnia długość odcinka: 90 km
s Minimalna długość odcinka: 50 km
s Maksymalna długość odcinka: 130 km
s Maksymalna wysokość: ~ 2000 m n.p.m.
s Minimalna wysokość: 0 m n.p.m.
s Ilość złapanych pan: 0/1* (jedna dętka została wymieniona, ale nie do końca wiadomo,
czy to była pana),
s Ilość innych awarii w rowerach: 1 (wyciekł
płyn hamulcowy),
s Ilość granic przekroczonych na rowerze: 5
Piotr „Metzger” Latusek

