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BESKID MAKOWSKI 2013

18-19.05.2013
W 29-tej edycji wyjazdu w Beskid Makow-

ski wzięło udział dokładnie 29 uczestników. I
daję słowo, że nie było to w żadan sposób uknu-
te przez organizatora. Każdy wyjazd (uparcie nie
nazywam tej imprezy rajdem, gdyż zawsze trak-
towałem ją właśnie jako dość nieformalny wy-
jazd w góry w gronie Harnasi, kursantów i przy-
ległości, bez podziału na trasy, prowadzących
itp.) jest nieco inny. Tym razem zabrakło może
paru stałych bywalców, ale za to wyjazd zdomi-
nowany został przez oba kursy tzw. stary, koń-
czący w tym roku cykl szkoleniowy i nowy,
który zaczął się na wiosnę.

Kurs miał swoich prowadzących w osobach
Helci, Natalii i Jaśka i realizował głównie szkole-
nie przyrodnicze. Była też podgrupa dziecięca
pod wodzą Marcina od Heli oraz Krzyśka Rocz-
niaka z rodziną, która realizowała nieco krótszy

c.d str. 2

niż reszta wariant trasy. No i tradycyjnie była też dwuosobowa pod-
grupa rowerowa w osobach Marka Ś. i Asi.

Większość spotkała się na parkingu w Myślenicach Zarabiu i stąd
wyruszyliśmy na czerwony szlak w kierunku Uklejnej. Pierwsze me-
try po wejściu do lasu nie były łatwe i szybkie, gdyż Hela rozpoczęła
intensywne szkolenie z wszystkiego co zielone. Nieco dłuższy postój
szkoleniowy nastąpił przy ruinach baszty w rezerwacie „Zamczysko
nad Rabą”, o którym opowiedział kursant Tomek.

I tak powoli, ale skutecznie rozpoznając kolejne kwiatki i roślinki
dotarliśmy do schroniska na Kudłaczach. Tu nastąpił dłuższy popas
w promieniach słońca. Pogoda tym razem wyjątkowo dopisała –
dzień był słoneczny, ale niezbyt upalny. Widoczność też była całkiem
niezła, więc nie omieszkaliśmy zrobić dokładnej panoramki na Be-
skid Makowski i Żywiecki.

Na Kudłaczach nastąpił podział na dwie pod-
grupy – pierwsza, z Helą zeszła prosto na przeł.
Suchą, większość wyruszyła na Lubomir z zamia-
rem zwiedzenia obserwatorium. Udało się rzutem
na taśmę zdążyć na ostatnie wejście o 17:15.

Wprawdzie obecnie zwiedzanie ograniczone
jest do dolnego holu i tarasu, można było jednak
poobserwować słońce przez teleskop, wysłuchać
informacji o obserwacjach oraz porozmawiać na
temat obserwatorium i jego historii. A potem pozo-
stało zejście na miejsce noclegu, na przełęcz
Suchą.

Tu Hela kontynuowała zajęcia z przyrody z
kursantami, a pozostałe osoby zabrały się za przy-
gotowanie pieczonek. Potem również kursanci
włączyli się w te prace i wkrótce dwa kociołki sta-
nęły na ruszcie nad ogniem.

Wkrótce przybył Marek z Asią, którzy jak zwy-
kle wykonali nienajkrótszą trasę rowerową.

Czekając na pieczonki uczestnicy przeszli tra-
dycyjny test ze znajomości nie tylko Beskidu Ma-
kowskiego, ale też piosenki turystycznej, a w na-
grodę otrzymali znaczki rajdowe. Były też oczywi-
ście śpiewy przy gitarze. Koło północy skonsumo-
waliśmy 2 kotły pieczonek i nastawiliśmy trzeci,
który został spożyty dopiero na śniadanie, a właści-
wie po śniadaniu – na deser.

Rano powitała nas piękna pogoda. Kurs postanowił skrócić pierwotnie planowaną trasę, aby mieć
więcej czasu na szkolenie. Kierownictwo wyjazdu z małżonką postanowiło natomiast zrealizować
wcześniej zaplanowany wariant przez Kamiennik, Porębę i Chełm. Z Kamiennika zobaczyliśmy na-
wet kawałek Tatr, a w Porębie przy sklepie znów spotkaliśmy kurs. Szlak grzbietem Chełmu jest
nieco męczący ze wzgędu na asfalt i jeżdżące od czasu do czasu samochody, ale zejście do Myślenic
jest już całkiem przyjemne. Przy stacji wyciągu krzesełkowego, gdzie z racji łatwego dostępu kręciło
się sporo spacerowiczów nie pomyślano jednak o otwarciu jakiegokolwiek sklepiku, baru itp. Za to po
zejściu na Zarabie wpadliśmy w istny tłum ludzi pragnących się zrelaksować i wypocząć nad Rabą.
Dla nas był to już na szczęście koniec trasy. Kurs dotarł na miejsce tuż przed nami. I tak zakończył się
kolejny Beskid Makowski. Za rok 30-ta jubileuszowa edycja.

Jacek Ginter

Stary kurs na Kudłaczach: Fatima, Agnieszka, Bartek, Iwona, Ola,
Tomek oraz prowadząca Natalia P.. . Fot. Jacek Ginter

Beskid Makowski 2013 w komplecie. Fot. Jacek Ginter

Na przełęczy Suchej Fot. Marek Świech
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TO BY£O
4 11-12.05.13 Rajd Igrowy z metą na Pietra-
szonce. Rajd organizowali i prowadzili kursanci:
Iwona Franke, Marta Stachurska, Tomek Bo-
chenek, Bartek Łyczba, Marcin Stasica oraz
przewodnicy: Natalia Paszek i Bartek "kruczek"
Cisowski.
4 14.05.2013 Majówka Kołowa w Parku Tra-
dycji w Siemianowicach Śląskich.
4 18-19.05 wyjazd w Beskid Makowski – re-
lacja na str. 1.
4 25-26.05 w chatce w Lachowicach odbyło
się tzw. „Judkowisko” czyli impreza śpiewana z
udziałem byłych członków zespołu ELEKT –
Agaty Judki i Marty „Żaby” Kubiczek oraz daw-
nych znajomych i przyjaciół zespołu.
4 30.05 - 2.06 Kolejny długi weekend jak pra-
wie całe pierwsze półrocze 2013 roku upłynął
pod znakiem chmur i deszczu. Mimo to nie-
którzy dzielnie stawili czoła warunkom pogodo-
wym i realizowali turystyczne plany. Stary kurs
pod wodzą Juzi i Jelona zwiedzał Pieniny i
Spisz. Nowy kurs z Asią Śliwą i Metzgerem po-
znawał Małą Fatrę. Żabom udało się wskoczyć
na rowerach w okna pogodowe w dolinie Mora-
wicy koło Opawy i na Jurze, natomiast Marek Ś.
jakby nie było dość wody z nieba postanowił
spłynąć kajakiem Rabą i poćwiczyć na torze
wodnym w Opawie.
4 Pieczu ogłosił rezygnację z szefowania Ba-
zie Namiotowej na Przysłopie Potóckim od
przyszłego roku i poszukuje następcy.
4 20.08 (wtorek) Odbyło się zebranie waka-
cyjne na zamku w Starych Tarnowicach. Po
zwiedzaniu przenieśliśmy się dopobliskiej re-
stauracji Leśniczówka. Tłumu nie było, ale poja-
wili się: organizatorka czyli Grażka, Magda Go-
ryl,oraz paru mamutów - Kajetan, Jelon i Belfe-
gor, Jasiu K., Łysy z dziećmi oraz Redakcja z
małżonką.

TO BÊDZIE
v 21.09 ERGw Jesenikach, na Cervenohor-
skym Sedle. Organizuje Ania „Juzia” Juzwa, a
tematem będą czasy dzielnego wojaka Szwejka.

ERG czyli EKSKLUZYWNY RAJD GÓRSKI
Serdecznie zapraszam wszystkich na kolejny Eksluzywny Rajd Górski, który odbędzie się w ter-

minie 21-22 września 2013 r. w Jesenikach, meta w Chacie na  Cervenohorskym Sedle (http://
www.chatacervenohorskesedlo.cz). Schronisko leży przy czeskiej DK44 Jesenik-Szumperk.

Hasłem przewodnim rajdu – jako, że trafimy na ziemie Republiki Czeskiej (właściwie Morawy) –
będzie dokładna analiza losu dobrego Szwejka czasu wojny światowej, przeprowadzona nad szklani-
cami złocistego napoju.

W programie nie zabraknie zabaw oraz konkursów mniej lub bardziej związanych z tematem.
Bardzo mile widziany strój z epoki, a nawet obraz „Najjaśniejszego Pana” – muchy zapewnione na
miejscu...

Koszt udziału w imprezie 32 zł + 200 koron CZ (obejmuje nocleg w warunkach turystycznych ze
śpiworem, ciepły posiłek w sobotę wieczorem, ubezpieczenie oraz opiekę przewodnicką).
w w przypadku osób posiadających polisę ubezpieczeniową z opcją pokrycia kosztów poszukiwa-

nia przez służby ratownictwa i doraźnej pomocy medycznej za granicą koszt udziału w imprezie
wynosi 22 zł + 200 koron CZ
w zapisy: rajdy@skpg.gliwice.pl (prosimy wyraźnie zaznaczyć ewentualną rezygnację z ubezpie-

czenia!)
w zaliczka w wysokości 22 zł płatna do 16 września przelewem na konto SKPG.

S horskym pozdravem,
Juzia

BIEGIEM PO GÓRACH
czyli XX Bieg Górski na Ślężę - 25.05.2013 r.

Bieganie po górach może wydawać się
nieco „ekstrawaganckim” sportem, ale dla
osób , które lubią góry, przyrodę i po pro-
stu się zmęczyć jest jak znalazł. Dyscypli-
na ta w Polsce dopiero się rozwija i z edycji
na edycję ilość uczestników biegów jest
coraz większa. Z pewnością można powie-
dzieć, że osoby, które po górach chodzą re-
gularnie nie muszą specjalnie trenować,
aby ukończyć wyścig i poczuć fanta-
styczną frajdę na finiszu.

Terminy większości zawodów można
znaleźć w kalendarzu na stronie:
www.biegigorskie.pl

Do Sobótki wybraliśmy się całą rodzinką. Muszę przyznać, że o Ślęży nie wiedziałam zbyt wiele,
poza tym, że w masywie tej góry miał miejsce jakiś czas temu Ekskluzywny Rajd Górski SKPG
Harnasie. Teraz miał się tutaj odbyć XX Bieg Górski na Ślężę, będący jednocześnie Mistrzostwami
Polski Seniorów w Biegu Górskim na krótkim dystansie, na trasie liczącej 5 km.

Wysokość góry 718 m n.p.m. może nie jest imponująca, ale przewyższenie ponad 500 m budzi
już respekt. Szczególnie jeśli chce się tam dostać jak najszybciej, czyli najlepiej wbiec.

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że organizatorzy zadbali o dobry nastrój: z głośników
dobiegała muzyka Wolnej Grupy Bukowiny.

Gdy zbliżała się godzina 11:00 zawodnicy zaczęli ustawiać się na starcie, który znajdował się na
polnej drodze w pobliżu stadionu w Sobótce. Po ok. 500 m zamieniała się ona w podbieg prowadzący
przez łąkę. Nasłuchałam się przestróg przed tą morderczą „zieloną trawką”, ale w tym roku chyba nie
było strat w ludziach. Ponoć w średniowieczu Ślęża nosiła nazwę Monte Silentii (Góra Milczenia),
ale z milczeniem tym razem nie miała wiele wspólnego. Sapanie i głośne oddechy zaczęły się już u jej
podnóża. Dalej trasa prowadziła przez las. Do szczytu biegliśmy najpierw po miękkiej, ziemistej, a
później po kamienistej ścieżce.

Co do rywalizacji i miejsca nie miałam sprecyzowanych oczekiwań (obstawiałam okolice 5 miej-
sca). Na szlaku był jeden dłuższy zbieg, na którym udało mi się oderwać od rywalek. Trochę się
bałam, że nie uda mi się utrzymać tempa do końca, ale „raz kozie śmierć”. Po pewnym czasie nie
omieszkałam zapytać pana idącego z góry czy jeszcze daleko. Marzyłam, żeby powiedział, że nie.
Okazało się, że zostało jakieś 500m, ufff. Pomyślałam, że tyle jeszcze „uciągnę”. Meta ustawiona
była na podszczytowej polanie, z której roztacza się piękny widok w stronę północną. Dobiegłam na
3 pozycji, co jest dla mnie sporym i miłym zaskoczeniem.

Przed zbiegiem udało się rzucić okiem na kościół pw. Nawiedzenia NMP i schronisko im. R.
Zamorskiego. Kościół jest niestety w fatalnym stanie. Nie wiem czy jego przyszłe losy są już znane,
ale wyczytałam, że jeszcze w 2002 r. odbywały się tu nabożeństwa. Trudno w to uwierzyć patrząc na
śmieci wokół i wielką dziurę zamiast posadzki. Kilka lat temu zaczęto prowadzić w nim badania
archeologiczne zakończone w 2007 r., kiedy skończyły się środki finansowe. I tak zabytek stoi i
niszczeje…

Pogoda dopisała , bo pomimo prognozowanych opadów deszczu, aż do końca rozdania nie spadła
ani kropla.

Bieg oceniam na bardzo udany i godny polecenia. Trasa pomimo, że niedługa potrafi wycisnąć z
człowieka sporo sił i daje dużą satysfakcję po jej pokonaniu.

Marysia Cebo
OD REDAKCJI

Ten numer MM miał się ukazać w maju.
Niestety Redakcja boryka się coraz częściej z
brakiem materiałów, stąd tak duże opóźnienie.
Wprawdzie pojawiły się obietnice przekazania
kilku wakacyjnych relacji – co rodzi nadzieję na
zapewnienie materiałów do kilku powakacyj-
nych numerów, jednak Redakcja apeluje nadal o
więcej inicjatywy i współpracy ze strony Was
wszystkich. Szczególnie cenne będą relacje z
bieżących rajdów i imprez organizowanych
przez Koło, tak by wszyscy wiedzieli co w Kole
piszczy i aby te działania zapisały się trwale w
historii Koła.

Nadal zachęcam również do współpracy
kursantów – zarówno starego jak i nowego kur-
su. Kurs jest integralną częścią Koła i warto, aby
też był obecny na łamach Mammuthusa. Przy-
dadzą sie zarówno obszerniejsze relacje jak i na-
wet krótkie notatki.

Redakcja
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