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MARSZ KONDYCYJNY
W dniach 18-20 stycznia 2013 r., odbył się

marsz kondycyjny kursu przewodnickiego
2012/13. Wyjazd powinien był  odbyć się dwa
tygodnie wcześniej, ale z racji niskiej frekwencji
został przełożony. Dzięki temu mogła w nim
wziąć udział większa ilość kursantów (w tym ja)
a i warunki trafiły nam się lepsze – zimowe.

Oczekiwanie na piątkowy, wieczorny po-
ciąg do Żywca postanowiliśmy z Bartkiem umi-
lić sobie pobytem w katowickim „Namaste”,
skutecznie nawadniając organizm przed kilku-
nastogodzinnym marszem. Towarzyszyła nam
Agnieszka F., która niestety z nami nie jechała
ale również postanowiła uzupełnić elektrolity.
Po dołączeniu Iwony udaliśmy się na dworzec
gdzie oczekiwała nas Ola G.  W takim składzie
wyjeżdżamy o 20:31 pociągiem w kierunku
Żywca. Pomimo, że każdy z nas jest już na no-
gach średnio 12 godzin – zamiast przeznaczyć
czas podróży na sen – toczymy burzliwe rozwa-
żania odnośnie przypuszczalnego przebiegu tra-
sy i miejsca mety. W Bielsku dosiada się do nas
Agnieszka i główny prowadzący – Herman, a na
żywieckim dworcu PKS oczekuje na nas Mar-
cin. Busem jedziemy do Korbielowa, gdzie oko-
ło godziny 23:00, w przepięknej zimowej scene-
rii (której z pewnością brakowałoby 2 tygodnie
wcześniej) i blasku czołówek rozpoczynamy
marsz.

Początkowa trasa przebiega żółtym szla-
kiem w kierunku Beskidu Krzyżowskiego. Jed-
nak po drodze zbaczamy ze szlaku i po niedłu-
gim chaszczowaniu osiągamy grzbiet graniczny
nieco poniżej Beskidu Korbielowskiego, gdzie
niespodziewanie zostajemy zawróceni, przez
Hermana, w kierunku przełęczy Glinne. Dalej
podchodzimy czerwonym szlakiem na Halę Mi-
ziową. Pod koniec podejścia na halę dopada
mnie kryzys, szczególnie odczuwalny w czasie
postoju, kiedy to zasypiam na stojąco i gdyby nie
oparcie w postaci kijków trekkingowych pewnie
wygrzebywałbym się ze śniegu. Na Hali Mizio-
wej powitał nas zimny i porywisty wiatr i były to
zdecydowanie najgorsze warunki na całej trasie.
Po blisko siedmiu godzinach nocnego marszu
mamy możliwość ogrzania się w schronisku.
Ciepła herbata, posiłek i ruszamy dalej grzbie-

SOLNO - CERKIEWNO - GÓRSKIMI SZLAKAMI RUMUNII
A wszystko przez te narty. No bo gdyby nie narciarska kontuzja kolana Joli, mająca nadal pewne

konsekwencje i stwarzająca ograniczenia, pewnie pojechalibyśmy w Alpy z Żabami. A tak, wybrali-
śmy nieco lżejsze formy wypoczynku i nieco inne, choć też doborowe towarzystwo. Do wyjazdu
przyłączyła się jak zwykle nasza dorosła latorośl – informując ponoć znajomych z harnasiowego
kursu, że jedzie na wczasy z rodzicami.

Celem wyjazdu była północna Rumunia. Chcieliśmy, aby był to wyjazd krajoznawczo-górski –
taki charakter odpowiadał wszystkim uczestnikom.

Wyjechaliśmy w trzy rodziny – Kowaliki (Danka, Jasiu, Ola i Maciek) , Rakety (Lidka, Raketa, i
Kuba) i my czyli Gintery (Jola, Jacek i Ola) w niedzielę 22.07.2012  rano ok. 8:30.

Pierwszą bazą był kamping w miejscowości Gilau ok. 20 km przed Kluż, prowadzony przez
rumuńskich Holendrów, którego jedyną wadą była bliskość dość hałaśliwej drogi. Jasiu, który wyje-
chał najpóźniej, a przyjechał najwcześniej, i który pierwszy raz był w Rumunii, na powitanie zapytał
nas, czemu ci wszyscy rumuńscy kierowcy chcieli go zabić. Wkrótce przystosował sie jednak do
rumuńskiego stylu jazdy.

Na pierwszą wycieczkę pojechaliśmy w okolice Turdy,
a pierwszą i nie byle jaką atrakcją (oraz sposobem na nie-
miłosierny 32 st. upał) była kopalnia soli. Ogromne komo-
ry o głębokości ponad 100 m, na których dnie można było
pograć w kręgle, siatkówkę, popływać łódką lub przeje-
chać się na diabelskim młynie robiły spore wrażenie.

Po południu wybraliśmy się natomiast na krótką wy-
cieczkę pieszą do wąwozu Turda przechodząc najpierw
ścieżką poprowadzoną dnem wąwozu, a wracając górą.
Widoki z góry – mimo dokuczliwego upału były znacznie
ciekawsze niż z dołu.

Po wycieczce Rakety i Kowaliki postanowili wykąpać
się w słonych basenach koło kopalni, my wróciliśmy na
kemping w Gilau.

We wtorek pojechaliśmy do Rimetei (za Turdą) – nie-
wielkiej, ale znanej z pięknej, niedawno odrestaurowanej
zabudowy wioski zamieszkałej przez węgierskojęzycznych
Seklerów. Zwiedziliśmy małe muzeum etnograficzne i po-
spacerowaliśmy po wiosce. Ponieważ zaczęło padać, więc
posililiśmy się langoszami i zrezygnowaliśmy z wycieczki
na Piatra Secului (1128m), za to pojechaliśmy zwiedzić ru-
iny zamku Coltesti w sąsiedniej wiosce.  Potem pojechali-
śmy do miasteczka  Aiud, a w drodze powrotnej zatrzymalismy się się w Kluż. Odwiedziliśmy sklep
z mapami, obejrzeliśmy rynek i katedrę i wraciliśmy na kamping.

Nazajutrz (środa) przenosimy się do Vatra Dornei (ponad 200 km), ale po drodze zwiedzamy
kilka miejsc. Na początek oglądamy całkiem ciekawy skansen w Kluż. Potem zatrzymujemy się na
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tem granicznym w kierunku Rysianki. Na tym od-
cinku również ogarnia mnie senność, ale tym ra-
zem opanowuję technikę drzemania w czasie mar-
szu (tak! da się). Palenica, Trzy Kopce i niezwykle
dłużące się, końcowe podejście  do schroniska. Na
Rysiance mamy w końcu możliwość spożycia cie-
płego posiłku – dużym powodzeniem cieszy się
żurek. Poznajemy kolejny punkt pośredni trasy –
Hala Redykalna. Na tym etapie towarzyszy nam
fantastyczna, słoneczna pogoda.

Na Redykalnej Herman podaje kolejny etap
marszu: schodzimy w kierunku Hali Boraczej i da-
lej niebieskim szlakiem – zboczami Suchej Góry do Rajczy. Tu, jak się okazuje, kończymy trwający
od osiemnastu godzin marsz  i ujawniona zostaje meta – typowana przez Iwonę Chatka Skalanka.
Dokonujemy zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby i udajemy się na pociąg, którym dojeżdża-
my do Zwardonia. W zapadających ciemnościach, w kompletnym stanie osobowym docieramy do
Chatki po Skalanką gdzie Staszek serwuje nam przepyszne karminadle z kaszą i buraczkami  Po
kolacji mieliśmy jeszcze energię na udział w części rozrywkowej z udziałem innych lokatorów chatki,
a nie zabrakło i części szkoleniowej, w której, w obliczu nadchodzącego egzaminu z przyrody Beski-
dów, ambitnie przyswajaliśmy wiedzę z zakresu rezerwatów Beskidów Śląskiego, Żywieckiego i
Małego.

Podsumowując – wyjazd bardzo udany, dający wyobrażenie o własnych możliwościach fizycz-
nych i psychicznych. Ogromne podziękowania dla Hermana za prowadzenie marszu, cierpliwość i
zachowanie trzeźwego umysłu i opanowania w gąszczu podchwytliwych pytań o przebieg trasy i
metę marszu oraz dla Staszka za zorganizowanie mety i posiłku.

Zdjęcia z marszu w kursowej galerii: http://picasaweb.google.com/kursharnasie1213.
Tomasz Bochenek

Kopalnia soli w Turdzie – widokowy
balkon w oknie komory solnej.

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje
http://picasaweb.google.com/kursharnasie1213


TO BY£O
4 9-10.02 BLACHOBALOWANIE – Zawoja
– Impreza była bardzo udana. Pożarliśmy pizzę,
tańczyliśmy w uroczych strojach i wg uczestni-
ków –  było super! A na śniadanie zostały je-
szcze imprezowe przysmaki ...choć brakowało
kilku znajomych twarzy. Wcześniej zaliczyliśmy
Luboń Wielki. Byli: Nowy, Cieszynka, Kuba Ar-
chitekt i Ewa, Bażant ze znajomymi, Krzysiek
Roczniak z rodziną, Asia, Makak, Mrok, Justy-
na, Żuku, Mroczna Siostra, Huchla, Bobek.
4 19.02 – W chorzowskiej tawernie żeglar-
skiej – „Stary Port” odbyło się slajdowisko z cy-
klu „Szlakiem i Bezdrożem” – Zbyszek Sobie-
rajski opowiedział  o zimowaniu na Spitsberge-
nie.
4 23-24.02  IV Rajd Zimowy z metą w schro-
nisku na Wielkiej Raczy. Dwie trasy – z Rycerki
przez Przegibek i ze Zwardonia poprowadzili
Ryszard „Herman” Buczek i Michał „Huchel”
Huchla.
4 26.02  prelekcja Kuby Świtluka poruszającą
temat wnętrz cerkwi oraz interpretacji ikon.
4 26.02 wykład inauguracyjny nowego kursu
prowadzonego przez Natalię Woźny, Joannę
Śliwę i Małgorzatę Skorupską.
4 Zmarł Tadeusz Czapla – pierwszy prezes
AKT i członek sekcji górskiej AKT Watra  – bę-
dącej zaczątkiem SKPG.

TO BÊDZIE
v 19.03 (wtorek) Slajdowisko z cyklu: „Szla-
kiem i Bezdrożem” – Piotr „Metzger” Latusek
opowie o wyjeździe rowerowym na Bałkany.
Mrowisko, sala teatralna, godz. 18:00.
v 23-24.03 Rajd na Powitanie Wiosny z metą
w Beskidzie Małym, w chatce na Rogaczu.
Tematem przewodnim jest „Świat Wikingów”.
Trzy trasy przygotowane zostały przez kursan-
tów, którzy będą odbywać praktykę przewo-
dnicką podczas tego rajdu, pod opieką przewo-
dników blachowanych rok i dwa lata temu – Ju-
styny Kołodziej, Macka .
v 26.03 (wtorek) Sebastian Korczyk „Mae-
stro” poprowadzi prelekcję jaskiniową obejmu-
jącą obszar starego i nowego TU. Mrowisko,
godz. 18:00, sala w trakcie ustalania.
v 10-13.04 – Egzamin rozszerzający upraw-
nienia na całe Beskidy odbędzie się w kwietniu,
10-go cześć teoretyczna, 12 i 13 praktyczna.
Liczba miejsc ograniczona.
v 13-14.04 Rajd PolUŚ.

zzz
v Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Ze-
brania Rada została zobowiązana do zorganizo-
wania do końca kwietnia 2013 r. Nadzwyczaj-
nego Walnego Zebrania w celu:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok 2012,
b) podjęcia uchwały w sprawie dostosowania
kadencji władz Stowarzyszenia SKPG „Harna-
sie” do roku finansowego lub odwrotnie,
c) przedłużenie kadencji Rady i Komisji Rewi-
zyjnej.
Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:
12 kwietnia 2013 (piątek), w CKS Mrowisko.

chwilę w Gherli – gdzie nie udaje nam się
obejrzeć  katedry ormiańskiej, gdyż jest za-
mknięta. Nieco dłużej zabawiamy w By-
stricy, gdzie na ulicach spotykamy koloro-
we figury strusi. Oglądamy też remonto-
wany właśnie rynek i jemy lody ratując się
nieco przed upałem.

Potem jedziemy dalej i w pewnym
miejscu zbaczamy z głównej drogi w kie-
runku jeziora zaporowego Calimate. Li-
czymy na ewentualne, dogodne miejsce bi-
wakowe, ale ponieważ okolice jeziora nie
wyglądają zbyt biwakowo, więc po obej-
rzeniu widoczków wracamy polną, kamie-
nistą drogą do głównego traktu i w końcu
lądujemy na kampingu w Vatra Dormei. Z
tej bazy zamierzamy zrobić dwie wyciecz-
ki górskie – w Kelimeny oraz w grupę Ra-
rau-Giumalau.

zzz
Celem pierwszej z nich miały być

ostańce skalne zwane 12 Apostołów (Doi-
sprezece Apostoli) i ewentualnie – jeśli
zdążymy – najwyższy szczyt Kelimenów –
Pietros (2100 m. n.p.m.). Z Vatra Dornei
podjechaliśmy do Gura Haitii. Tu wykona-
liśmy operację rozstawienia samochodów.
Nasz oraz Rakety zostawiliśmy w lesie,  w
głębi doliny, a autem Jasia wróciliśmy do Gura Haiti. Początek szlaku był podejrzanie dobrze oznako-
wany, choć nie całkiem zgadzał się z mapą. Wkrótce jednak doszliśmy do ogromnego wiatrołomu.
Przy próbie obejścia wypatrzyliśmy wygodną drogę sąsiednim grzbietem, więc postanowiliśmy olać
szlak. Droga zaczęła jednak zdążać w niewłaściwym kierunku i aby trzymać się grzbietu zboczyliśmy
na jakąś ścieżkę. Potem również ścieżka się skończyła, a las stawał się coraz gęstszy. W końcu weszli-
śmy w strefę kłujących jałowców. Po dość ostrym, ale niezbyt długim haszczowaniu wyszliśmy wre-
szcie na szlak grzbietowy, w okolicach niewielkich skałek. Tu nastąpiła dyskusja w jakiej odległości
od 12 Apostołów się znajdujemy. Zwyciężyła koncepcja Oli, że jesteśmy niedaleko i warto się kawa-
łek wrócić. Faktycznie po krótkim podejściu ujrzeliśmy w niewielkiej odległości ciekawe skalne for-
macje. Przy pierwszej grupie skał Jasiu z Danką i Olą postanowili zwiedzić resztę skałek, a potem
znaleźć jakiś wariant zejścia, reszta ekipy postanowiła pójść w kierunku widocznego w dali Pietrosa.

Pogoda była zmienna i po drodze trochę kropiło, ale niezbyt groźnie. Po dojściu do przełęczy
Coada Pietrosului uznaliśmy, że szczytu nie zdążymy jednak zdobyć, tak by przed zmrokiem zejść do
aut. Chodzenia po nocy po tutejszych szlakach pełnych niespodzianek woleliśmy uniknąć.

Zejście nie było zresztą wcale krótkie, a szlak nie zawsze był wydeptany i dobrze oznakowany.
Przy autach byliśmy ok. 20:30. A wieczorem świętowaliśmy serami i winem Kowalikową rocznicę
ślubu.

zzz
Kolejnego dnia wyruszyliśmy w niewielkie pasmo Rarau-Giumalau. Wystartowaliśmy od połu-

dnia (rozstawiając auta) i szlakiem niebieskich kółek zaatakowaliśmy ostro szczyt Giumalau. Podej-
ście było strome, ale po ok. 2 godz., po wyjściu z lasu ujrzeliśmy szczyt oraz schronisko, które chcie-
liśmy odwiedzić w drodze powrotnej. Wprawdzie gdzieś w oddali krążyły burze, ale na nas spadło
jedynie parę kropli deszczu. Właściwy wierzchołek był nieco dalej niż się wydawało, ale wkrótce
wszyscy do niego dotarli. Po obejrzeniu widoków zeszliśmy do schroniska, którego gospodarz powi-
tał nas serdecznie już przed drzwiami. Zamówiliśmy herbatki (darmowe) i kawy (za drobną opłatą),
pogadaliśmy z kierownikiem i ruszyliśmy w drogę powrotną. Szlak miał przebiegać grzbietem w
stronę wsi Rusca, gdzie stało nasze auto. Po minięciu szałasów i dojściu na jedną z kulminacji grzbie-
tu szlak jednak totalnie wcięło.  Wyraźnej drogi też nie było, więc poszliśmy zgodnie z przewodnicką
intuicją. Nieco grozy wzbudziły znalezione po drodze, odgryzione raciczki dzika. W końcu szlak
znów się pojawił i już bez problemów zeszliśmy do wsi.

TROCHÊ AKTUALNOŒCI KURSOWYCH
Kurs Przewodnicki 2012/2013, mniej więcej na początku lutego osiągnął półmetek. Na chwilę

obecną grupę kursową tworzy dziesięciu aktywnych kursantów: Agnieszka, Aurelia, Fatima, Iwona,
Marta, Ola G., Bartek, Marcin, Michał i Tomek. Kurs ma za sobą pierwszą turę egzaminów (8/25).
Niestety na tym etapie z dalszego zdawania egzaminów zrezygnowały Gosia, Iza i Ola J., które jednak
nie zamierzają całkowicie rezygnować z uczestnictwa w kursie, zwłaszcza z wyjazdów – co nas bar-
dzo cieszy.

Obecnie kursanci przystępują do zdawania drugiej tury – kolejnych dziesięciu egzaminów wyma-
ganych do dopuszczenia do egzaminu praktycznego, planowanego na październik bieżącego roku. W
czasie nadchodzącego Rajdu na Powitanie Wiosny realizowane będą pierwsze praktyki przewodnic-
kie (Iwona Marta, Tomek). Wszystkim pozostałym „w grze” (oczywiście sobie też) życzę powodze-
nia i wytrwałości na tym i dalszych etapach dążenia do uzyskania harnasiowej blachy.

samozwańczy starosta: Tomasz Bochenek

Strusie w Bystricy.

Klasztor Moldovita.
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W sobotę zmieniamy miejsce pobytu i
ruszamy w kierunku Bukowiny przez
Campulung Moldovenesk. W programie
dnia są też dwa malowane monastyry –
Voronet i Humor. Jako pierwszy zwiedza-
my Voronet. Analizujemy malowidła na
ścianach zewnętrznych i we wnętrzu cer-
kwi posługując się opisem z przewodnika.
Żeby jednak dokładnie obejrzeć i poznać
wszystkie szczegóły należałoby spędzić na
zwiedzaniu kilka dni. Przed nami jednak
kolejne malowane monastyry, a schematy
ich ozdabiania są dość podobne. Po po-
wrocie z Humoru postanawiamy zjeść dzi-
siejszy obiad w knajpie w Gura Humoru-
lui.

Noclegu szukamy natomiast w Domu
Polskim w Kaczycy. Gdy tam trafiamy za-
stajemy parę młodych Polaków, których
spotkaliśmy w Voronecie, a których Ola
poznała kiedyś w chatce w Lachowicach.
Obecnie mieszkają w Anglii. Co prawda
schronisko jest w remoncie, ale nie potrze-
ba nam wiele, prócz podłogi i dostępu do
kuchni, a te mamy zapewnione.

Nazajutrz postanawiamy zwiedzić ko-
palnię soli w Kaczycy, a potem wyruszyć
na zwiedzanie kolejnych klasztorów by na
koniec dotrzeć na przeł. Rotunda pomię-
dzy Górami Rodniańskimi, a Górami Su-
chard.

Kopalnia ma zupełnie inny, bardziej
kameralny charakter niż ta w Turdzie. Nie
ma tu ogromnych komór i przestrzeni, jest
za to więcej pamiątek z dawnych czasów
oraz akcentów polskich, gdyż właśnie z
rozwojem wydobycia soli związane jest
polskie osadnictwo z XVIII w. na tym tere-
nie.

Po zwiedzeniu kopalni oglądamy ko-
lejno monastyry Putna – wyróżniający się brakiem zewnętrznych malowideł, Suczewita i Moldowita.
A potem drogą dziurawą jak ser szwajcarski jedziemy w kierunku gór Rodniańskich. Główne drogi w
Rumunii nie są obecnie już takie złe, jednak spory odcinek drogi nr 18 jest wyjątkowy. Jedziemy raz
lewą, raz prawą stroną, wykonujemy slalomy, ale i tak nie da się ominąć wszystkich dziur. Ważne,
aby nie wpaść w te najgłębsze. Znacznie lepsza okazuje się boczna, szutrowa droga prowadząca na
przełęcz Rotunda. Tyle, że znalezienie jej odejścia nie jest zbyt proste, gdyż nie ma żadnego oznako-
wania. W końcu, pod wieczór docieramy na przełęcz i rozbijamy się na polance obok drogi. Panie
udają się do pobliskiego pensjonatu, aby się wykąpać, a panowie przygotowują ognisko. W końcu
jesteśmy nieco bardziej w górach.

zzz
Następnego dnia wyruszamy na Ineul. Droga na szczyt zajmuje nam ok. 5 godzin. Pogoda jest

zmienna – raz słońce, raz mgła i deszcz, a w drodze powrotnej łapie nas nawet burza. Mniej przyjem-
ny jest jednak atak sfory psów pasterskich – za cichym przyzwoleniem stojącego nieopodal wyjątko-
wo wrednego pasterza. Był to zresztą jedyny taki przypadek podczas całego wyjazdu. W końcu obyło
się jednak bez strat po obu stronach.

Po powrocie na przełęcz jeszcze tego samego wieczoru przenosimy się niezbyt daleko - na prze-
łęcz Przysłop oddzielającą Góry Rodniańskie od Marmaroskich. Rozbijamy się na minikampingu
przy kabanie Prislop zarządzanej przez przemiłą, pełną energii i dowcipu panią Marlenę. Naszego
dobytku pilnuje natomiast bardzo „groźny” szczeniaczek. Wieczorem podziwiamy piękny - czerwo-

ny zachód słońca. Niestety ranek budzi nas de-
szczem. Z nadzieją, że będzie lepiej zjeżdżamy
do Borszy i planujemy przy wykorzystaniu ko-
lejki krzesełkowej wybrać się na Gargalau. Po-
goda nie daje jednak za wygraną, w związku z
czym robimy zakupy i wracamy na Przysłop.
Wieczorem świętujemy kolejny jubileusz w ro-
dzinie Kowalików – urodziny Jasia.

Świętowanie, a w szczególności mnogość
potraw i trunków nie posłużyło niestety jubilato-
wi, który następnego dnia nie czuł się najlepiej i
musiał zrezygnować z wycieczki. Reszta zgo-
dnie z wcześniejszym planem wyjechała wycią-
giem z Complex Turistic Borsa na halę Poiana
Stiol (1370 m). Naszym celem był szczyt Garga-
lau (2159 m). Podejście zajęło nam 3,5 godz.
Podczas zejścia – już bez użycia wyciągu – obej-
rzeliśmy natomiast największy wodospad w
Górach Rodniańskich Cascada Cailor  (90 m).

zzz
Kolejną bazę założyliśmy natomiast na nie-

wielkim kampingu w Borszy – prowadzonym
znów przez Holendrów, a urządzonym właści-
wie na przydomowym podwórku. Stąd wyruszy-
liśmy następnego dnia – w ramach odpoczynku
po wycieczce górskiej – do Visem de Sus, aby
przejechać się kolejką leśną w dolinę Vezeru. Na
stacji byliśmy przed godz. 8:00. Choć pociąg
odjechał dopiero o 9:00 warto było przyjechać
wcześniej, gdyż jak się okazało chętnych na
przejażdżkę były całe tłumy, tak, że musiano
podstawić drugi skład. Atrakcja nie jest tania –
bilet dla osoby dorosłej kosztuje prawie 50 zł.
Cała trasa liczy 20 km w jedną stronę, a wy-
cieczka trwa do godz. 15:30 z półtoragodzinną
przerwą na końcowej stacji. Po drodze jest tro-
chę atrakcji w postaci przeganiania pasących się
na torach koni, tankowania wody z potoku itp. A
na postoju obsługa pociągu zmienia swe role na
obsługę polowego bufetu. Niegdyś kolejka jeź-
dziła 40 km w głąb doliny, jednak obecnie dalsza
część trasy nie jest dostępna.

Kolejnego dnia wstajemy znów wcześnie
rano ok. godz. 6:00 by wyruszyć na wieńczącą
cały wyjazd wycieczkę górską na najwyższy
szczyt Gór Rodniańskich Pietros (2303 m). Cze-
ka nas ok. 1600 m podejścia i tyle samo zejścia.
Pogoda jednak dopisuje – jest słonecznie, ale nie
upalnie, szlak też okazuje się bardzo przyjemny i
w rezultacie droga na szczyt przebiega bardzo
sprawnie i zajmuje nam ok. 4,5 godz. Na tej tra-
sie czuje się typowo tatrzański charakter zarów-
no krajobrazów jak i roślinności. Wracamy tą
samą drogą i na dole jesteśmy wczesnym popo-
łudniem.

zzz
W sobotę zbieramy się z kempingu w Bor-

szy i rozpoczynamy przejazd na zachód. Po dro-
dze oglądamy wioski i cerkwie w dolinie Izy:
Bogdan Voda, Ieud (ładna malowana wewnątrz
cerkiew, malowany ikonostas, mini skansen),
Barsana (nowy kompleks klasztorny zbudowa-
ny na wzór tradycyjnych budowli tego typu, sta-
ra cerkiew). Na koniec oglądamy słynny wesoły
cmentarza w Sapanta. Nie udaje nam się jednak
znaleźć kampingu w tej miejscowości więc no-
cujemy koło przydrożnego pensjonatu przed
przełęczą Huta.

Wcześniej zostawiamy Kowaliki i Rakety na
obiedzie w kabanie i jedziemy na poszukiwanie
stacji benzynowej. Zjeżdżamy na oparach ben-

Podejście na Gargalau – w tle Góry Marmaroskie.

Zachód słońca z przeł. Przysłop.

Barokowe wille w Negresti.

Kocioł pod Pietrosem Rodniańskim. c.d. str. 4



RAJD NA POWITANIE WIOSNY
Zapowiedź programu

Pierwszą trasę już od piątku prowadzi
Maciek Sekulski:

„Najwytrwalsi wikingowie stawią się już w
piątkowy wieczór przy blasku księżyca na zapo-
rze w Wapienicy! Stamtąd niczym wataha wil-
ków wyruszymy ciemną nocą na szczyt Błatniej,
by wraz z pierwszymi promieniami wiosennego
słońca rozpocząć dalszą podróż. Mknąc jak
łanie pokonamy szczyty Klimczoka, Szyndzielni
i Koziej Góry, skąd sokolim wzrokiem dojrzymy
przepiękne tereny Śląskiej krainy. Nie bacząc
na zmęczenie, pogodę i trudy włóczęgi, zdobę-
dziemy cel naszej wędrówki – wzgórze co Roga-
czem się zowie i dołączymy do braci wikingów
by przy wspólnym stole do rana ucztować.”

Katowice (piątek 22.03 PKP o godz. 17.31)
– Bielsko-Biała -(autobus) Wapienica – Schroni-
sko PTTK na Błatniej (nocleg) – Klimczok –
Szyndzielnia – Kozia Góra – Bielsko-Biała –
Rogacz

Na drugą trasę zaprasza Was Justyna
Kołodziej:

„A więc ostrzcie topory mężni i awanturni-
cy – czas wyruszyć nam na wyprawę!

Podbić nam przyjdzie kościół chrześcijan –
zasobny w bogactwa wszelkie – w Łodygowi-
cach, ograbić ich ze skarbów skrytych pod Ka-
mieniem Diablim i zataszczyć wszelkie łupy aż
do jaskini pod Magurą Wilkowicką ukrytej,
Smoczą Jamą zwaną, bo i bestię straszliwą kry-
je ta pieczara. Ubić by ją trzeba także i łbem
bestyji tarczę ozdobić. Jeńców nie bierzemy, bo
spowolnić nas mogą, chyba, że który niewolni-
cy jasnolicej szuka, wtedy zaś dziewkę przez ra-
mię przerzucić i pod Rogacz zaciągnąć, gdzie
ucztować nam przyjdzie, co by wino wszystkim
polewała. Dalej bracia Wikingowie, w drogę
po łup!”

Katowice (sobota rano PKP) – Łodygowice
– Przysłop – Czupel – Magurka Wilkowicka –
Rogacz

Trzecią trasę prowadzi Jacek Łoszyk:
„Nim kur w Porąbce trzy razy zapieje, wa-

leczny Normański ród, pokonując wzburzone
wody Soły, dobije swymi drakkarami do pod-
nóży Zasolnicy by ku chwale Thora udać się w
dzikie ostępy Beskidu Małego i podbijać nowe
ziemie. Składając po drodze, ofiary zdobędzie-
my twierdze na Hrobaczej Łące, Magurce Wil-
kowickiej i dotrzemy na Rogacz gdzie racząc
się miodem i okowitą oddamy cześć i chwałę
Odynowi.”

WYDARZENIA HARNASIOWO-TOWARZYSKIE
4 16-17.02 W Karkonoszach, w schronisku Odrodzenie odbyły się ... kolejne 18 oczywiście uro-
dziny Kasi J. Zjawiło się ok. 30 osób ze środowiska przewodników sudeckich oraz z grona Harnasi.
Karkonoszy niestety nie ujrzeliśmy, gdyż wokół było biało od śniegu i mgły. Redakcja wystąpiła
niechcąco w roli nauczyciela skitouringu, a uczennicami była Grażka i Paskuda. Nie nauczyliśmy się
niestety zbyt wiele głównie z powodu pogody. A sama impreza była sympatyczna  i wesoła.
4 24.02 - 3.03. Kolejny wyjazd narciarski pod wodzą Żab do Donnersbachwaldu przeszedł do
historii i zakończył się tym razem bez strat w ludziach i sprzęcie. Śniegu był ow bród, pogoda dopisała
–  4/6 dni słonecznych i widokowych, wieczory spędzaliśmy na oglądaniu filmów lub śpiewaniu.
Poziom kulinarny jak  zwykle wysoki i chyba coraz wyższy.
4 9-10.03 W PTSM w Korbielowie odbyły się połączone urodziny Asi Ś. i Oli G., w których
wzięło udział ok. 20 Harnasi, kursantów oraz krewnych i  znajomych. Impreza była ponoć bardzo
wyczerpująca, ale udana i trwała do mitycznej 4 nad ranem.

zyny do Negresti po drodze podziwiając
przedziwną architekturę nowobogackich
Rumunów (neobarokowe wille). Na stacji
leją nam 47,68l do 48litrowego baku !

Ostatni wieczór spędzamy znów przy
ognisku, a nazajutrz my i Rakety wracamy
do kraju, a Jasiu z rodziną kontynuuje wa-
kacje w Rumunii i na Węgrzech.

W sumie wyjazd w 100 % spełnił na-
sze oczekiwania. Było zarówno sporo
zwiedzania jak i sporo gór. Zgodnie z zało-
żeniami program był dość przekrojowy –
nie zamierzaliśmy szczegółowo poznawać
jednego rejonu lecz zobaczyć najciekaw-
sze rzeczy w różnych pasmach górskich i
krainach północnej Rumunii.

Jacek Ginter

Rodzinne zdjęcie uczestników wyjazdu po ostatnim
biwaku: Jola, Ola G., Maciek, Ola K., Raketa, Jacek,

Lidka, Kuba oraz Danka i Jasiu.

"Miêdzy dal(¹ a) batem" czyli tajemnicza "way do Jiri" kruczka...
W ostatni wtorek stycznia odbyło się kolejne slajdowisko z cyklu "Szlakiem i bezdrożem". Ci,

którzy przybyli do knajpy i przeszli przez jedne i drugie drzwi, pokonali kilka schodów, by dotrzeć do
drzwi, za którymi kolejne schody prowadziły do podziemi, gdzie czekała przygotowana sala... wypeł-
nili wszystkie miejsca siedzące.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji dotyczącej działalności Koła i zachęcającej do
udziału w rozpoczynającym się wiosną kursie, którą  przedstawiły jego szefowe: Bobcia i Asia Śliwa.

Następnie w klimat katowickiej "Dobrej Karmy" doskonale wpasowała się prelekcja kruczka o
trekingu w Himalajach. W zaproszeniu na stronie można było przeczytać, co sam mówił o tej wypra-
wie:

„Trasę, którą do góry wraz z aklimatyzacją pokonaliśmy w 7 dni, w dół zrobiliśmy w 2,5 dnia.
W Lukli byliśmy dzień wcześniej niż planowaliśmy - wszystko szło zgodnie z planem, pogoda była
idealna. Przed Luklą śmialiśmy się z naskalnych napisów "Way to Jiri", które brzmiały dość ba-
śniowo, bo wiedzieliśmy, że do owego Jiri idzie się trzy dni i tak naprawdę nikt nie wie gdzie to
jest…

Tego dnia nie udało nam się "załapać" na samolot do Kathamndu, ale następnego dnia na
pewno polecimy i będziemy mieli jeden dzień więcej przerwy w stolicy Nepalu przed kolejnymi
lotami przez Delhi do Ladakhu.

Rano za oknem zobaczyliśmy mleko w powietrzu - nie zapowiadało to niczego dobrego. Utknę-
liśmy na dobre w Lukli, gdyż tamtejsze mikro-lotnisko nie posiada żadnych urządzeń nawigacyj-
nych… Po trzech dniach, gdy Lukla pękała już w szwach od koczujących turystów, z grupką pozna-
nych w hotelu Polaków postanowiliśmy wyruszyć w stronę owego Jiri, gdzie dociera droga, gdzie
dojeżdżają autobusy. Zaczęła się prawdziwa przygoda, której trasa była bardziej wymagająca niż
wędrówka z Lukli na Gokyo Ri…”

Ponadto dowiedzieliśmy, czym jest tytułowy 'dal bath'. Nie mogło oczywiście zabraknąć fotogra-
fii przedstawiających ciekawostki architektoniczne (gdyż ulubionych przez kruczka tramwajów ani
pociągów podczas tej wyprawy nie było ).

Po prelekcji wydostaliśmy się z podziemi, by zakończyć spotkanie „na wyższym poziomie” roz-
mowami przy rozmaitych napojach - osobiście na zimowe wieczory polecam gorący napój imbirowy!

Była to druga prezentacja tego tematu i w przeciwieństwie do jesiennego slajdowiska w Mrowi-
sku pojawiło się więcej niż 2 Harnasi, m.in. wspomniane szefowe nowego kursu, Basia Z., Kajetan,
autorka tego tekstu, a także obecne kursantki: Agnieszka i Iwona Franke. Można było też zobaczyć
twarze znane z uczestnictwa w naszych rajdach. Wydaje się zatem, że pomysł Rady z "wyjściem" ze
slajdowiskami poza Mrowisko jest trafiony.

Kolejne slajdowisko, które odbyło się 19 lutego w chorzowskiej tawernie „Stary Port”, cieszyło
się równie dużą frekfencją i zainteresowaniem. O swoim rocznym pobycie na Spitsbergenie opowie-
dział w bardzo ciekawy sposób Zbyszek Sobierajski.

Gorylek
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