
PODorgan mamutów SKPG
,,HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter  e-mail:mm@skpg.gliwice.pl http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje

204

Czerwiec 2014

BESKID MAKOWSKI  2014
31.05 - 01.06.2014

30-ty jubileuszowy – jakby nie było – wy-
jazd w Beskid Makowski przypominał mi nieco
klimatem pierwszy wyjazd, który odbył się nie –
jakby pozornie wynikało z arytmetyki – 30, lecz
32 lata temu. Przede wszystkim było kameral-
nie, bo tylko 11 osób, podobnie jak na pierw-
szych wyjazdach z tego cyklu. Ale były też róż-
nice – zaczęliśmy w sobotę rano, a nie jak daw-
niej w piątek, dojechaliśmy samochodami, a nie
koleją, no i pozwoliliśmy sobie na odciążenie
pleców rozstawiając samochody i pozostawiając
w jednym z nich rzeczy potrzebne na biwaku, a
zbędne w trakcie sobotniego przejścia.

Na umówionym miejscu startu w Jachówce
pierwsi zjawili się Jola i Sławek N. oraz Rafał G.
czyli Murzyn. Potem dojechałem ja z Jolą, a na
końcu tradycyjnie spóźniony Nowy z Cie-
szynką.

Przed wyruszeniem na trasę Nowy wykonał
nieplanowany telefon do Wadowic, do Ani M.
(dawniej S.), z którą nie widzieliśmy się kopę lat,
proponując jej przybycie chociaż na metę.

Na biwak mieli też dojechać Żaba i Waldek,
którzy póki co kosili trawę na Roli.

Ruszyliśmy zatem pierwszą lepszą drogą,
pnącą się północną „ścianą” Bryndzówki by
dojść do czarnego szlaku łącznikowego prowa-
dzącego wraz z żółtym w stronę Koskowej
Góry. Pokonując błotniste – po ostatnich opa-
dach – ścieżki i polany zarośnięte bujnymi, mo-
krymi trawami w końcu dotarliśmy do szlaku.
Nowy miał okazję ochrzcić i przetestować no-
wiutkie buty prosto ze sklepu.

Cały tegoroczny szlak obfitował w przy-
drożne kapliczki – zarówno te stare, zabytkowe,
jak i na wskroś nowoczesne – czasem może na-

wet zbyt nowoczesne. Jedną z
nich wykonano np. z dużej puszki
po jakiejś farbie czy innych chemi-
kaliach oraz pleksy.

Pogoda w sumie dopisywała,
choć po niebie sunęły groźnie wy-
glądające, ciemne chmury, zza
których jednak wyglądało również
słońce.

Na Koskowej towarzyszyły
nam natomiast wystrzały jakichś
petard uskuteczniane przez miej-
scowe dzieci – być może w okolicy
był odpust?

Na chwilę zatrzymaliśmy się
też przy kapliczce pod Koskową z
odnowionym dachem – z materia-
łu wprawdzie sztucznego, ale
łudząco podobnego do gontu.

Potem zeszliśmy na przeł.
Dział i wreszcie do Trzebuni,
gdzie skończyła się lekka, łatwa i
przyjemna wędrówka z małymi
plecaczkami. Pobraliśmy z samo-
chodu nasze wypełnione po brzegi
wory i ruszyliśmy do góry. Trochę
drogami i ścieżkami, a trochę bez-
drożami po ok. godzinie podejścia
wyszliśmy wprost na polankę pod
Trzebuńską Górą z kapliczką św. Huberta – patrona myśliwych.

Tu czekała już na nas Ania M. Nastąpiły przywitania, a potem rozbijanie namiotów, rozpalanie
ognia, poszukiwanie wody i przygotowywanie pieczonek.

Po pewnym czasie dotarły również Żaby – Marta i Waldek.
Z okazji jubileuszu 30-tej edycji rajdu Cieszynka upiekła i przyniosła w kociołku tort. Był też

szampan. Nie zabrakło też tradycyjnych elementów takich jak konkurs i znaczki rajdowe.
Przed północą pogoda zaczęła się psuć i zaczęło najpierw kropić, a potem znacznie mocniej pa-

dać. Udało się wytrwać przy ognisku do godz. 00:30, a potem poszliśmy do namiotów.
Rano znów się rozpogodziło. Zwinęliśmy biwak i po śniadaniu ruszyliśmy pasmem Babicy wśród

typowych dla Makowskiego zielonych, sielskich krajobrazów na zachód. W miejscu, gdzie czarny
szlak odgałęzia się od czerwonego na północ trafiliśmy na zupełnie nową wiatę i kawałek wykoszonej
łąki. Nie omieszkaliśmy wykorzystać obiektu na odpoczynek. Potem okazało się, że przy drodze wio-
dącej grzbietem Bucznika usytuowane są jeszcze dwa podobne schrony.

Z Bucznika zaczęliśmy schodzić wprost do Jachówki, gdzie zakończyliśmy niedzielną trasę. Na-
leżało jeszcze tylko podjechać do Trzebuni po samochody i wrócić do domu.

Jacek Ginter

c.d str. 2

W POSZUKIWANIU KROKUSÓW – SIÓDMA EDYCJA
Tegoroczna – siódma już! – edycja „wyprawy w poszukiwaniu krokusów” miała miejsce w ter-

minie zupełnie nietypowym – w czerwcu, u progu lata. Z uwagi na ten termin, nieco newralgiczny dla
szkolnych dzieci i pracujących rodziców, eskapada była krótsza niż to drzewiej bywało – ale jaka
owocna!

Bojowe nastroje towarzyszyły nam od początku mimo mało zachęcających prognoz pogody;  peł-
ni wiary w to, że „Cyganka” zmieni jeszcze zdanie, wyruszyliśmy ku Łysej Polanie w strugach de-
szczu… Wędrowaliśmy przez
Wodogrzmoty Mickiewicza i da-
lej, Doliną Roztoki, a ciężkie, oło-
wiane chmury to raczyły nas opa-
dem, to znów rozwiewały się, uka-
zując wytęsknione plamy błękitu.
Nasza niezłomna wytrwałość zo-
stała jednak nagrodzona – deszcz
ustał, widoki otwierały się coraz
smakowitsze, wkrótce usłyszeli-
śmy huk spienionych wód naj-
większego z tatrzańskich wodo-
spadów – Wielkiej Siklawy. Chwi-
lę później otoczyła nas kojąca ci-
sza Doliny Pięciu Stawów Pol-
skich i wreszcie gwar schroniska,

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje


TO BY£O
4 8.06 Spływ rowerowy na setkę zgromadził
ok. 42 osoby w tym na trasie rowerowej 8, część
dojechała na zakończenie (zarówno autami jak i
rowerami), reszta wzięła udział w spływie. Im-
preza była bardzo udana, pogoda dopisała, poja-
wiło się kilka dawno niewidzianych osób.
Wycieczka rowerowa przebiegła zgodnie z pla-
nem, a ponieważ jechaliśmy głównie lasami,
więc upał nawet nam zbytnio nie doskwierał.
A sama impreza udowodniła – w kontekście
ostatnich dyskusji na temat potrzeby spotykania
się w „realu” – że taka potrzeba jest i da się ją
zrealizować przy odpowiednich założeniach.
4 10.06 prelekcja o zeszłorocznym wyjeździe
na Islandię Jacka Gintera.
4 24.06 wyjazdowe zebranie Koła na katowic-
kim Nikiszowcu, po którym oprowadził nas kru-
czek. Przybyło ok. 25 osób z różnych pokoleń –
z tych bardziej mamucich np. Wiewiór i Jacek
Żurek. Po zwiedzaniu odwiedziliśmy klimatycz-
ny bar „Galeria Riksza Pub”.
4 13-14.06 Egzamin państwowy zdała cała
piątka blachowanych w tym roku Harnasi.
4 14-15.06 kursowy wyjazd w skałki prowa-
dzony przez Andrzeja „Szczepana”  Starosol-
skiego i Grzegorza Cichego.
4 19-22.06 długi weekend niektórych
Harnasi:
l nowy kurs wędrował po Beskidzie Sądec-
kim pod wodzą Huchla i Patrycji. Było ok.  20
kursantów.
l Gintery i Żaby jeździły na rowerach w 4 pa-
smach górskich wschodnich Czech – Górach
Hostinskich, Vsetinskich, Chrzibach i Javorni-
kach.Rejon mało znany, ale bardzo malowniczy
i pełen ciekawostek przyrodniczych i kulturo-
wych.
l Jelon prowadziła wycieczkę w nietypowy,
ale bardzo ciekawy rejon: Baranów Sandomier-
ski – Sandomierz – Poniatowa – Nałęczów –
Puławy – Kazimierz Dolny – Lublin.
l Paskuda i Darek byli w Górach Stołowych.
Odwiedzili Adršpach i zwiedzili labirynty
Ostašu i Szczelińca. Najwyższym punktem wy-
padu była Wielka Sowa. Na koniec zaliczyli
podziemne Kłodzko.
l Staszek W. pilotował wycieczkę na trasie
Toruń - Kruszwica - Gniezno - Biskupin -
Ostrów Lednicki - Poznań - Kórnik. Najwyż-
szym punktem było Wzgórze Lecha w Gnieźnie.

TO BÊDZIE

do którego docieraliśmy w pod-
grupach. Na całej trasie nie brakło
gremialnych śpiewów (młode po-
kolenie zbiorowo zachwycało się
ścieżką dźwiękową z filmu „Krai-
na lodu”), zabaw wszelkich (ufo-
ludki made by Decathlon ), a po
powrocie do miłej sercu bazy w
Murzasichlu gospodyni podjęła
nas pysznym obiadem (i ciepło
przyjętym przez załogę, rozgrze-
wającym deserem tylko dla doro-
słych).

Nazajutrz ranek zastał nas w
ferworze zajęć twórczych – w ja-
dalni odbyły się warsztaty malo-
wania na szkle poprowadzone
przez parę miejscowych górali.
Jako że – jak powszechnie wiadomo – krokusy stanowczo odmawiają kwitnienia w czerwcu, stwo-
rzyliśmy sobie nasze własne, endemicznie górskie, malowane kwiaty we wszystkich kolorach tęczy!
Bawili się pysznie i mali i duzi.

W związku z artystycznymi zmaganiami wymarsz nastąpił dosyć późno. Nie przeszkodziło nam
to w chłodnej, lecz bezdeszczowej aurze zaatakować Sarniej Skały przez Dolinę Strążyską. Widoki
zachwycały, choć szare chmury wciąż zazdrośnie skrywały przed naszym wzrokiem szczyt Giewon-
tu. Zejście Doliną Białego obfitowało w szalone śpiewy, kolejne godziny marszu mijały w szampań-
skich nastrojach – nawet najmłodsi nie marudzili w tak pięknych okolicznościach przyrody!

Wędrówka zakończyła się biesiadą w poleconym przez Krzyśka, fascynującym „Żabim Dworze”
w Zakopanem – dla wielu z nas ten moment oznaczał początek powrotu do szarej, miejskiej rzeczy-
wistości, szczęśliwcy jeszcze nazajutrz rozkoszowali się panoramą z Rusinowej Polany.

A na przyszły rok tworzą się plany nie tylko turystyczne, ale i artystyczne!
Podsumowując – VII edycja tatrzańskiej wyprawy odbyła się w dniach 13-16.06.2014, groma-

dząc rekordową ilość Harnasiowych i nie tylko rodziców i dzieciaków. Oto lista obecności:

EGZAMIN PAÑSTWOWY
Jest czerwiec 2014 roku. Trzynasty dzień miesiąca, piątek. Grupa świeżo upieczonych Harnasi w

składzie (w kolejności blach): Tomasz Bochenek, Aleksandra Ginter, Aurelia Golda, Iwona Franke
oraz Bartosz Łyczba, stawia się na polu bitwy, jakim na dwa dni stanie się wnętrze wynajętego przez
Urząd Wojewódzki minibusa, by bronić honoru swojego macierzystego koła.

Tak właśnie czuliśmy się w chwili rozpoczęcia egzaminu państwowego na przewodnika beskidz-
kiego. Planowana trasa przejazdu miała być ambitna. Pierwszego dnia mieliśmy jechać przez Zebrzy-
dowice do Cieszyna (zwiedzanie), następnie „przejście górskie” z Równicy do Ustronia Polany,
zwiedzanie Wisły i dalej przez Istebną do Węgierskiej Górki. Drugiego dnia w planie był przejazd
przez Żywiec, Suchą Beskidzką i Rabkę do Starego i Nowego Sącza i dalej przez Pogórze Wiśnickie
na Śląsk. Jednak zgodnie z oczekiwaniami, trasa została mocno skrócona – pierwszy dzień mniej
więcej pokrywał się z planowanym, natomiast drugiego dnia dojechaliśmy... aż do Suchej Beskidz-
kiej, gdzie zostały ogłoszone wyniki.

Ogólnie, w egzaminie na trzecią klasę brało udział: 5 osób z SKPG Harnasie, 2 osoby z SKPB
Katowice, 5 osób z Bielska. Trzy osoby zdawały na drugą klasę. Mimo wątpliwości co do jednej
osoby z klubu bielskiego, wszyscy uczestnicy zdali. Komisja w składzie: Przewodniczący: Dariusz
Gacek, Ryszard Ziernicki, Zdzisław Górywoda poziom egzaminu określiła jako przyzwoity.

Mimo stresu, jaki nam towarzyszył przez te dwa dni, wszystkim nam udało się zdać, z czego
bardzo się cieszymy. Przede wszystkim dlatego, że nikt przecież nie chce być tą pierwszą osobą, przez
którą koło nie będzie się mogło pochwalić 100% zdawalności.

Ola Ginter

– Suchodolscy: Helcia, Marcin, Julka, Gosia,
Ignacy
– Dendury: Kasia i Hania
– Frankiewicze: Ewa, Artur, Daria, Adam
– Gocki: Ania, Rafał, Staś, Krzyś

– Kostempscy: Tusia, Jaś
– Michalscy: Bogna, Piotrek, Celina, Marta
– Ovce: Gosia, Adam, Róża, Jeremi
– Roczniaki: Agata, Krzysiek, Zosia, Michał
– Ania „Wiewióra”, Gosia, Ewa.

Tusia & Helcia

Zaproszenie na Bazê
Rozpoczął się sezon wakacyjny. Zapewne niektórzy poczynili już plany wyjazdowe, a jeśli nie, to

mam propozycję jak wykorzystać ten czas – otóż na bazie namiotowej Przysłop Potócki. Część z Was
zna ją doskonale – urocze miejsce na czarnym szlaku z Praszywki na Bendoszkę. Bazowałam tam już
dwukrotnie i wspominam ten czas jako istną sielankę: hamak, pykająca woda na piecu, życzliwi
ludzie przystający w drodze na herbatę i wrzucający co nieco do bazowej skarbonki, opowieści miej-
scowych o grasujących wilkach i niedźwiedziach – czyli w sumie „extreme” połączony z sielkanką,
ale w końcu do odważnych świat należy.

Rozbijanie bazy odbyło się 28.06.2014. Jak co roku potrzebni są chętni do pomocy, przede wszy-
stkim do pełnienia funkcji bazowych. Zapraszam.

Gosia z kursu 2014/15, która zajmuje się bazą na Przysłopie

KURSOWE WAKACJE
v 05-13.07 Nowy kurs jedzie na obóz w Bie-
szczady. Prowadzą Grzegorz Pasieka i Jacek
Łoszyk.
v 05-13.07 Stary kurs szkoli się pod okiem No-
wego (znaczy Ryśka A.) w Beskidzie  Śląskim i
Zywieckim. Rozpoczęcie obozu zostanie połą-
czone z imprezą urodzinową Nowego i Cieszyn-
ki, którzy kończą wspólnie 88 lat. Jubilaci za-
pewniają własnoręcznie robiony tort i napoje
oraz drobne przekąski.
v Kolejny termin egzaminu rozszerzającego na
całe Beskidy odbędzie się w dniach 3, 5 i 6 wrze-
śnia 2014 r. jeśli zbierze się co najmniej 10 chęt-
nych osób.
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