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BABIA GÓRA DLA
WYBRANYCH

Korzystając z pięknej pogody postanowili-
śmy być może ostatni raz w tym sezonie poje-
chać na skitury. Rano dzieciaki Paszczaki soli-
darnie ogłosiły strajk i nie opuściły łóżek.  Nego-
cjacje zajęły trochę czasu i żeby go nadrobić do-
brze byłoby wjechać na jakąś wysoką przełęcz –
na przykład Krowiarki. W Niedzielę Palmową
rano drogi są puste i dojazd do Zawoi jest nieco
mniej irytujący. Na przełęczy jesteśmy kwa-
drans po jedenastej. Późno. Ruszamy do góry.
Pamiętam, że na starych mapach z Sokolicy w
dół na Krowiarki prowadził szlak narciarski.
Jednak w okolicach wiaty nie zauważyłem żad-
nych znaków czy drogowskazów. Ani śladu
nart. Czyżby skiturowcy wyginęli? Ruszamy
czerwonym do góry, Zając zapina narty na buty,
ja do plecaka. Wydeptany przez licznych tury-
stów szlak nie jest zbyt przyjemny ani w butach
turowych ani na fokach. Zgodnie ze swoją na-
turą Zając szybko wybiega do przodu. Idę do
góry strącając nartami śnieg z niższych świer-
ków przy szlaku. Wyprzedzają nas piechurzy w
lżejszych butach i jeden gentelman na skiturach.
W ze wzrostem wysokości świat pięknieje. Po-
wyżej Sokolicy spotykamy trójkę freerideow-
ców myszkującą tuż przy urwisku. Jeden ma
dziwny snowboard. Można go rozłożyć uzysku-
jąc dwie szerokie i krótkie narty. Pewnie zgubili
tu kijek :-) . Na Kępie przypinam narty. Jest
13:12, dalej podejście jest mniej strome.  Rusza-
my nieco szybciej. Widoki po drodze są prze-
piękne, zatrzymuję się i fotografuję aż marzną
mi palce. Mijają nas ludzie schodzący ze szczy-
tu. Niektórzy z nich w rakach. Śnieg jest ubity
na beton. Harszli nie mamy. W bardziej stro-
mych miejscach foki nie dają rady na wprost i
konieczne są zakosy. Na szczycie jesteśmy o
14:20. Wokół nas napawa się słońcem i widoka-
mi ponad dwadzieścia osób. Sporo z nich ma
narty, widziałem też snowboardy i rakiety śnie-
żne. Jest też czterech Rangersów - Strażników
Parku Narodowego. Większość skiturowców
dotarła tu ze Slanej Wody skąd podejście jest
łatwiejsze dla narciarzy, choć przewyższenie to
1000m a z Krowiarek 700. Zaletą Slanej Wody

jest długi zjazd. Po słowackiej stronie zjazd
nikomu nie przeszkadza i nie sięga tam ju-
rysdykcja Rangersów. Po 20 minutach ru-
szamy z powrotem – nie odpinając fok.
Porusznie się w dół po ubitej na beton i
nierównej a w dolnej części urozmaiconej
wystającą spod śniegu kosówką kopule
szczytowej jest niemiłe i na fokach i bez
fok. Niezbyt stylowo, trochę jadąc a trochę
idąc poruszamy się w dół. I tak jest to lżej i
szybciej niż do góry. NAGLE jak spod zie-
mi pojawia się dwójka Rangersów. Zaczai-
li się gdzieś w niecce terenu albo za kupą
kamieni. Jak ich zobaczyliśmy byli cał-
kiem blisko. Mają szare firmowe (BgPN)
windstopery i dynafity na skitrabach. Py-
tają, czy wiemy że na terenie Parku Naro-
dowego zjeżdżanie na nartach jest zabro-
nione. Przystępuję do negocjacji. Wyja-
śniam, że my nie  zjeżdżamy tylko schodzi-
my, że przecież mamy foki i wolną piętę.
Nie są wrogo nastawieni. Zostajemy pou-
czeni, że na terenie Parku jechać nie wol-
no. Pozwalają nam jednak poruszać się w
dotychczasowy sposób – czyli „schodzić”
na fokach. Upewniam się jeszcze, czy rze-
czywiście szlak narciarski odchodzi w
przedłużeniu szlaku zielonego na Sokoli-
cy. Chętnie udzielają informacji. Podobno nawet ostatnio usunięto z niego przewrócone drzewa.
Ruszamy dalej. Nieco przed Sokolicą dogania nas czwórka „bardzo zdenerwowanych” skiturowców
– też na fokach. Ich też złapali – byli bez fok. Zapłacili po 50 zł od grzywki i zostali zobligowani do
założenia fok. Na Sokolicy zdejmujemy foki i ruszamy niewyraźną drogą na południowy wschód. W
lesie śnieg jest super – około 15 cm zmrożonego puchu na dobrym podkładzie. Szlak jest dobrze
oznakowany. Znaki „nartostrady” wyglądają na świeże. Spotykamy długowłosego skiturowca zagi-
nającego do góry. Szlak prowadzi długimi, niezbyt stromymi zakosami. Czwórka pechowców-skitu-
rowców ponownie nas wyprzedza. Jedziemy przetartą leśną drogą. Bajka. Co jakiś czas w dół stoku
odchodzą pojedyncze ślady narciarskie. Zapewne po to żeby ściąć kolejny zakos. Ten trawes jest
szczególnie długi. Jazda świetna. Zatrzymuję się na skraju polany czy też poręby. Jesteśmy na wyso-
kości Krowiarek, tyle że na ramieniu które wyodrębnia się na orawską stronę. Rzut oka na mapę.
Obszar od ramienia do Krowiarek nosi wdzięczną nazwę „Zubrzyckie Stromizny”. Kierujemy się na
północ starając się nie stracić zbyt wiele z wysokości. Jedziemy „jak puszcza”. Na porębie słaba
skorupa śniegu łamie się nieregularnie. Przed nami ślady walki Czterech Wspaniałych którzy nas tu
zwabili. Na odcinku który prowadzi po lini spadku stoku zdejmujemy narty. Tropimy twardzieli wal-
czących jeszcze na nartach i zdobiących śnieg śladami „gleb” i „strusi”. Po pewnym czasie i oni
odpuszczają i idą z buta. Dochodzimy do zielonego szlaku z Orawy na Krowiarki. Zapinamy narty,
nie chce nam się kleić fok – to jeszcze najwyżej kilkaset metrów. Po 17-tej jesteśmy z powrotem na
przełęczy. Było pięknie! I to by było na tyle, ale nasuwa się kilka pytań:
w dlaczego turystów-narciarzy poruszających się wzdłuż szlaku traktuje się na równi z osobnika-

mi zjeżdżającymi żlebami północnych zboczy Babiej Góry ?
w dlaczego początek i koniec jedynego w pełni legalnego szlaku narciarskiego na terenie Parku

nie jest oznakowany tabliczkami ?
w dlaczego trudne orientacyjnie rozwidlenie nartostrady i

drogi prowadzącej grzbietem na Orawę nie jest wyra-
źnie oznakowene ? Tyle w Parku tabliczek - zakazów,
jedna w takim miejscu nie zrujnuje Parku. Można na to
przeznaczyć mandaty pechowców-skiturowców. A
przecież ci, którzy zabłądzą jadą potem przełaj przez las,
częściowo w granicach Parku Narodowego.
w dlaczego właśnie narty są przeklętę? Czym zasłużyły na

„zaszczyt” wpisania do Regulaminu Parku, czy niszczą
przyrodę bardziej niż snowbordy, raki czy rakiety śnie-
żne?
w dlaczego przebieg szlaku narciarskiego nie jest zazna-

czony na mapie zgodnie z przebiegiem w terenie? Czy
służby BPN nie weryfikują przebiegu szlaków na swo-
im terenie? Mapy Wydawnictwa Compass znane są z
dokładności szlaków, leśnych dróg i przecinek i zapew-
ne chętnie wprowadziłoby korekty. Poprawnie zazna-
czony jest przypuszczalnie tylko końcowy odcinek.

Jacek „Krokodyl” Zielański

Krokodyl podczas podejścia na Kępę.

Tatry.

Przestępczy proceder.
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TO BY£O
4 19.03 (wtorek) Slajdowisko z cyklu: „Szla-
kiem i Bezdrożem” – Piotr „Metzger” Latusek
zaprezentował zdjęca i filmy z wyjazdu rowero-
wego na Bałkany – do Czarnogóry, Macedonii i
Albanii.
4 26.03 Sebastian Korczyk „Maestro” opo-
wiedział o znanych i nieznanych jaskiniach na
terenie starego i nowego TU.
4 23-24.03 Rajd na Powitanie Wiosny

Drugi rok z rzędu Rajd na Powitanie Wio-
sny zorganizowany został przez połączone siły
Harnasi z kursu 2009/2010 oraz 2010/2012 w
składzie: Justyna Kołodziej, Maciek Sekulski,
Jacek Łoszyk (przewodnicy), Patrycja „Gonzo”
Michałowicz, Magda „meg” Goryl i „Koń
Rafał” Langrzyk (organizacja mety). W tym
roku wsparli nas również kursanci (2012/13)
odbywający praktykę przewodnicką: Marta Sta-
churska, Iwona Franke i Tomasz Bochenek,
którzy już na etapie przygotowań rajdu odzna-
czyli się niebywałą kreatywnością wymyślając
klimatyczne opisy tras i zagadki do jednego z
konkursów na mecie – w Chatce na Rogaczu.

Motywem przewodnim był „świat Wikin-
gów” i choć aura była zdecydowanie zimowa, to
wieczorna atmosfera rozgrzała wszystkich ucze-
stników, których przybyło aż 40! Rajd (nieskro-
mnie) można zaliczyć do bardzo udanych.
Szczegółowa relacja powinna ukazać się w ko-
lejnym numerze MM, gdyż skandynawski przy-
jaciel Wikingów – Sklep Turystyczny „Tuttu”
zgodził się ufundować nagrodę w konkursie na
najciekawszą relację z rajdu.

Pozdrawiam, Gorylek

TO BÊDZIE
v 05-07.04 – Korona Pogórzy: Pogórze Ślą-
sko-Morawskie – autokarówka organizowana
przez SKPG Kraków  i SKPG Harnasie.
v 09.04.2013 – Slajdowisko z cyklu: „Szla-
kiem i Bezdrożem” – Agnieszka „Cieszynka”
Matusiak opowie o podróży do Birmy. Katowi-
ce, Biała Małpa, godz. 18:30.
v 12.04.2013 (piątek), CKS Mrowisko –
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane 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.
v 13-14.04 Rajd PolUŚ z zakończeniem w
schronisku PTTK na Rysiance i motywem prze-
wodnim… BAJKI, BAŚNIE, OPOWIEŚCI.
Przewidziano dwie trasy piesze (z Węgierskiej
Górki i Korbielowa) i jedną (chyba o ile wiosna
przyjdzie) ... rowerową.
v 16.04.2013 – Zebranie knajpowe, Gliwice,
godz. 18:00. Klub 4art.
v 23.04.2013 – Zebranie knajpowe z pre-
lekcją o Peru (opowiada Aleksandra Bełz), Ka-
towice, Namaste, godz. 19:00.
v 30.04.2013 – wtorek bez zebrania – długi
weekend majowy.

ODKRYWANIE OKOLICY
Zima tego roku jakoś nie odpuszcza mimo, iż to

już koniec marca. Można spokojnie kontynuować
sezon narciarski, ale warto też powoli myśleć o nad-
chodzącym sezonie rowerowym. I w związku z ro-
werem doszedłem nie tak dawno do pewnych spo-
strzeżeń i refleksji.

Okazuje się bowiem, że w naszym poznawaniu
świata docieramy do odległych, nierzadko egzo-
tycznych jego zakątków najbardziej zaniedbując
okolice najbliższe naszego miejsca zamieszkania.
Niby znamy własne miasto, wiemy jak trafić do tego czy innego sklepu, urzędu, kina, parku. W
gruncie rzeczy poruszamy się jednak w codziennej gonitwie ciągle tymi samymi, utartymi szlakami
wyznaczonymi codziennymi potrzebami. Znacznie gorzej radzimy sobie z ościennymi miastami i
okolicami. No bo po cóż mielibyśmy je odwiedzać? A tymczasem, można tam odkryć wiele cieka-
wych miejsc, krajobrazów, można choćby sprawdzić co się zmieniło w miejscach, które znamy. Trze-
ba je tylko potraktować jako rejon naszego turystycznego, a nie czysto praktycznego działania. Sporo
takich miejsc odkrywamy podczas naszych „kołowych” zebrań wyjazdowych. Najlepszym jednak
sposobem na ich eksplorację jest rower. Pieszo nie dotrzemy zbyt daleko, komunikacją publiczną -
można, ale nie wszędzie ona dociera i nie zawsze będzie to efektywne, samochodem można dojechać
w konkretne ciekawe miejsce, ale do poznawania terenu, różnych zakątków, zaułków, krajobrazów
słabo się nadaje. Rower pozwala dotrzeć tam, gdzie za daleko na piechotę, a za szybko lub w ogóle
niemożliwe autem.

Kiedyś w czasach szkolnych lubiłem szwendać się na rowerze po okolicach mojego domu czyli
Sosnowca. Czasem wypuszczałem się nieco dalej – do Dąbrowy, Siewierza, Niegowonic, raz dotar-
łem pod Oświęcim. Nie były to trasy stricte turystyczne. Po prostu lubiłem sobie pojeździć, a przy
okazji poznać okolicę. Potem mój kontakt z rowerem się przerwał, a gdy kilkanaście lat temu – już
rodzinnie – znów zaczęliśmy jeździć na rowerach, preferowaliśmy raczej wycieczki poza miejscem
zamieszkania, w rejonach typowo turystycznych. Krótkie wypady wprost z domu robiliśmy co naj-
wyżej do Parku Chorzowskiego, który wydawał się najlepszym miejscem na takie rowerowe spacery.
Ponadto poruszanie się po naszych miastach rowerem nie było ani łatwe, ani specjalnie przyjemne.

Gdy wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych Katowic powstały stosunkowo wygodne ścież-
ki rowerowe okazało się, że dość szybko i łatwo można się dostać w południowe rejony miasta – n.p.
na Muchowiec. Kiedyś odkryłem, że można zapuścić się znacznie dalej, w lasy murckowskie i doje-
chać nimi aż do Lędzin. Na kolejnych wycieczkach poznawaliśmy różne warianty takich tras, odkry-
wając ze sporym zdziwieniem, że w tak bliskiej okolicy można znaleźć tak piękne, bukowe lasy jak w
górach.

Oglądając mapę zacząłem też kombinować jakby tu wytyczyć przyjemną trasę z Katowic do Gli-
wic, gdzie zacząłem pracować. Wreszcie, w którąś sobotę wyrwałem się na samotną wycieczkę, aby
zweryfikować kreślone na mapie plany.  Trasa okazała się bardzo fajna i odtąd raz na jakiś czas
wykorzystuję ją jako dojazd do pracy. Nie omieszkałem też spróbować innych wariantów – przez
środek aglomeracji – odkrywając, że z siodełka roweru można zobaczyć znacznie więcej niż z okna
samochodu czy autobusu mimo iż jedzie się podobną trasą. Można
się zatrzymać przy ciekawych budowlach takich jak wieża ciśnień
w Zabrzu, kościółek w Zabrzu-Zaborzu, odnowione kamienice ko-
lonii robotniczej Emanuel przy ul. Wolności czy nowy rynek w
Rudzie Śląskiej, ale także odkryć specyficzny klimat obiektów
przemysłowych i poprzemysłowych.

Zaczęło mnie też intrygować czy nie można by podobnej trasy
jak ta południowa wytyczyć od północy, tak by zamknąć pętlę
wokół śląskiej aglomeracji. Krótkie rekonesanse z domu w kierun-
ku północnym i pn. zachodnim pozwoliły przy okazji poznać  takie
miejsca jak Siemianowice Śląskie, które posiadają całkiem przy-
jemne tereny zielone i ciekawą zabudowę, czy teren między Cho-
rzowem i Bytomiem zwany Żabimi Dołami, które stanowią użytek
ekologiczny będący ostoją wielu gatunków ptaków. Tam też nigdy
wcześniej nie byłem, choć to zaledwie 12 km od mojego domu.

W jedną z niedziel w ramach dalszego poznawania północnych
rubieży zrealizowaliśmy natomiast wycieczkę z Katowic do Świer-
klańca przez Siemianowice i Rogoźnik. I znów poznaliśmy nieod-
ległe miejsca, których z niewiadomych powodów wcześniej nie
było okazji odwiedzić.

Miejsc do poznania w najbliższej okolicy jest zapewne znacz-
nie więcej –  np. prócz tak znanych  osiedli robotniczych z począt-
ków XX w. jak Nikiszowiec i Giszowiec, które dokładniej pozna-
łem też dzięki rowerowi, istnieje na Śląsku wiele innych, mniej
znanych  takich jak np. Borsigwerke w Zabrzu Biskupicach, Fici-
nus w Wirku, czy Kolonia Staszica w Rudzie i wiele innych. W
Siemianowicach otwarto niedawno na terenach dawnej kopalni
„Michał” Park Tradycji Górniczo Hutniczej, który też czeka na
obejrzenie.

Warto więc już teraz zacząć planować kolejne trasy, przeglądać
mapy, przewodniki oraz internet w poszukiwaniu ciekawych
miejsc i ścieżek. Aby poznać najbliższą okolicę wystarczy nawet
krótki wypad po pracy. Zatem mimo śnieżnej Wielkanocy czekaj-
my na wiosnę i rozpoczęcie kolejnego sezonu rowerowego.

Jacek Ginter
Ruda Śl. Huta Pokój

W lasach murckowskich.

Ruda Śl. - kolonia Emanuel
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