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 Ptaki zerwały się spłoszone gwizdem parowozu, który wjeżdżał na stację leżącą w dolinie Para-
ny. Pociąg zatrzymał się na malutkim przystanku w Los Rajczos – przysiółku Wiercigrochejro. Wa-
gony opuściły 33 osoby żądne przygód, którym dżungla i lodowiec niestraszne. Pociąg tymczasem
leniwie pomknął w gęstwiny lasu tropikalnego z drugą grupą rajdowiczów. Szczęśliwcy, którzy pozo-
stali w Los Rajczos zorganizowali się i podążyli za przewodnikiem, który z pomocą lokalnych Indian
miał ich przeprowadzić do Campo Grande de Danielka. Początek szlaku wiódł poprzez osadę pośrod-
ku dżungli, by dalej rozpocząć wspinaczkę błotnistą doliną potoku Branco. Pierwsze kroki stawiali na
drodze wiodącej do wyrębu lasu. Co jakiś czas przez ścieżkę przemknął jaguar, lub prześliznął się
ogromny wąż, który zażywał kąpieli słonecznej wylegując się niczym pan Mietek na ławce pod skle-
pem.

Po pewnym czasie grupa dotarła do miejsca po wyrębie. Na tej sztucznej polanie zrobiono sobie
przerwę – przy okazji opowiadając o historii lokalnych lasów. Jak wiadomo, jest czas pracy i czas
odpoczynku, czas przerwy i czas marszu, nadszedł ten ostatni – ruszono dalej w górę. Nie uszli
jednak za daleko, gdy ich oczom ukazał się okazały jęzor lodowca Galeira de Sucha Górejra, cóż było
robić, należało się spodziewać, że na takiej wysokości będzie lód. Wszyscy ubrali raki, związali się
linami i wyruszyli dalej na Pradera Boracza.

Po drodze jednak musieli sprostać licznym szczelinom, którymi rwały potoki. Na szczęcie udało
się wszystkim cało przejść przez te niespodzianki. Dalej już było trochę prościej, do samego schroni-
ska na lodowcu dotarli trawersując zbocza masywu Suchej Góry. W schronisku czekały na nich prze-
pyszne jagodzianki i regenerujące jęczmienne napoje. Gdy już każdy się posilił, ogrzał i zregenero-
wał, wyruszono w najwyższe partie gór na Pico Redical. O mało co nie dotarliby tam, gdyż po drodze
wpadli w zasadzkę dzikich plemion Indian lodowych, które zrobiły barykady w poprzek ścieżki wio-
dącej na szczyt. Szczęśliwie udało się obejść przeszkody i po cichutku wyminąć zaczajonych tubyl-
ców. Nie minęła godzina marszu i znaleźli się na rozległym otwartym szczycie – z niego roztaczał się
wspaniały widok na masywy Saco de Racza, Pilska i połoniny Baraniogórsko-Skrzyczeńskiej.

Rajdowicze zamarli z wrażenia i po zrobieniu zdjęcia z flagą na wierzchołku, kontemplowali
przecudną pogodę i widoki. Poza górami widać było spowity w oparach tropikalny las – kolebkę
życia, płuca świata – który rozciągał się poniżej lodowca. Ci, którzy nie byli niech żałują. Takie wido-
ki nie trafiają się codziennie. Dla naszej grupy rozpoczął się etap schodzenia – postanowiono zjechać
na linie przez strome partie, dzięki temu i frajdy było więcej i czas został zaoszczędzony. W miarę

zmniejszania wysokości zmie-
niał się też klimat, by w samej
dolinie eksplodować zielenią i
świeżością wilgotnej dżungli.
Tam gdzie zeszli, znajdował się
kolejny przysiółek pośrodku
lasu – Ujsoły, nazwę tę nadali
górale emigranci z Polski z oko-
lic właśnie Ujsoł. W osadzie do-
konano zakupów brakującego
prowiantu i innych potrzebnych
utensyliów. Gdy już wszyscy
zostawili swoje reale w sklepie,
wyruszono w ostatni etap
podróży do Campo Grande de

WALNE 2015
10.04.2015

Tegoroczne Walne nie jest dobrym tematem
do barwnej i dramatycznej relacji. Rozpoczęło
się wprawdzie z lekkim opóźnieniem, ale potem
przebiegało bez większych problemów – popro-
wadzone sprawnie przez doświadczonego Ma-
muta Marka Turleja. Nie wyszły też na jaw
żadne afery i skandale. Sprawozdania Rady i
Komisji Rewizyjnej miały w tym roku trady-
cyjną formę i nie wzbudziły większych zastrze-
żeń. Jedynie sprawy koordynacji działań obu
kursów – młodszego i starszego wywołały nieco
dłuższą dyskusję i pewne różnice zdań.

W tym temacie włożył nawet swój kij w
mrowisko Jeż Maruda zarzucając Nowemu my-
ślenie rodem z dawnego systemu. Po wyjaśnie-
niu o co naprawde chodziło Jeż wycofał swoje
zarzuty, ale i tak pozostał zadowolony z „włoże-
nia kija”.

Wybory nowych władz też nie były zbyt dra-
matyczne. Na stanowisko Prezesa postanowił
kandydować dotychczasowy Prezes. Pewne
zmiany nastąpiły natomiast w Radzie. Na wnio-
sek Prezesa – wynikający z tegorocznych do-
świadczeń – powiększono skład Rady o jedną
osobę. W głosowaniu wszyscy kandydaci uzy-
skali niemal 100 % poparcie.

Wybrano też nową Komisję Rewizyjną,
która zmieniła 2/3 składu w stosunku do dotych-
czasowej komisji.

Po wyborach – po zeszłorocznej przerwie –
wrócono do miłego zwyczaju konsumpcji pącz-
ków.

A oto wyniki wyborów:
Prezes: Krzysztof Krawiec
Rada:
• Stanisław Wierzchowski – wiceprezes ds.
szkolenia
• Zbigniew Drapała – Sekretarz
• Iwona Franke – Skarbnik
• Aleksandra Ginter
• Magdalena Goryl
Komisja Rewizyjna:
• Anna Juzwa – Przewodnicząca Komisji
• Dawid Wacławczyk
• Ryszard „Nowy” Antonik
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Danielka, gdzie mieli przewidziany nocleg. Ten fragment drogi wiódł przez bardziej zamieszkane
rejony dżungli – co nie zmienia faktu, że cały czas dzika przyroda niejako się o nich ocierała. To jakiś
ptaszek zaświergotał i przefrunął nad ich głowami, gdzie indziej znowu ogromny boa dusiciel spuścił
się z drzewa i groźnie zasyczał, przykłady można by wymieniać w nieskończoność. Gdy już przeszli
tyle ile mieli, ich oczom ukazała się średniej wielkości chata – miejsce noclegu, znajdująca się na
skraju Danielki. Teraz rozpoczął się proces dyslokacji oddziału w miejscu noclegowym.

Po rozlokowaniu nastąpiła uczta. Szef Amaro przygotował i podał wykwintne dania kuchni lokal-
nej: arroz e feijao. Gdy uczestnicy rajdu skosztowali tych delicji, od razu zaczęli prorokować. „Niech
państwo spojrzą na ten ryż, klei się jak Rosjanie do Krymu, natomiast farsz na bazie fasoli jest gęsty
niczym błoto w Beskidzie Niskim. Mmmmm, delicje,  a ta kiełbasa – to mięso jest perfekcyjne, mię-
ciutkie niczym stal polskich samochodów, wprost rozpływa się w ustach.”

Po doznaniach smakowych przyszedł czas na zabawę w rytmie samby. Dżungla pozostała na
zewnątrz, a zgromadzeni podzielili się na 5 grup i rozpoczęli rywalizację o uścisk dłoni Prezesa i
paczkę kawy. Konkurencje były wszelakie – od standardowych typu wiedza ogólna o Brazylii po
zainscenizowanie fragmentu telenoweli i taniec samby. Początek był fajny, ale telenowele, a później
przebieranki i taniec, to była absolutna kulminacja wieczoru. Każda z drużyn dostała z góry wyzna-
czony temat do przedstawienia w formie telenoweli brazylijskiej. Prawie wszyscy mniej lub bardziej
utrzymali konwencję. Jednak zdecydowanie zabrakło słynnej frazy: „Alvaro (lub dowolne inne imię)
musimy porozmawiać”.

Następna konkurencja, to taniec samby w zaimprowizowanych strojach. Nie wiedzieć czemu
grupy wystawiały w szranki mężczyzn przebranych za hmmmmm… kobiety? Wiemy, że dżęder i
równouprawnienie, ale bez przesady – do dżungli takie nowinki jeszcze nie dotarły. Wróćmy jednak
do tematu. Stroje okazały się bardzo ciekawe, taniec również, lecz absolutnym hitem był Sebastian.

Jak Brazylia długa i szeroka takiego czegoś je-
szcze tam nie widziano. Chłop w stroju z bibuły,
z delikatnym makijażem, filuternie odsłaniający
męskie udo. Oczy wszystkich mężczyzn, krwa-
wiły, przepony natomiast zwijały się w spa-
zmach śmiechu. Bezapelacyjnie Sebastian wy-
grał tę konkurencję.

Później nastąpiło granie i śpiewanie różnych
mniej lub bardziej wzniosłych pieśni. Co jakiś
czas włączał się do gry maestro Piekary – który
„piknie spiwoł w noszej ojczystej godce”. Ogól-
nie – tańce, hulanki, swawole – jedynie pana
Twardowskiego brak.

Niedzielny ranek powitał uczestników
mżawką i gęstą mgłą – innymi słowy pogoda
dżunglowa. Rajd podzielił się na dwie grupy
uderzeniowe, pierwsza wychodziła wczesnym
rankiem na pociąg do Rio de Janeiro, druga
przed jedenastą wyruszała na następny. Powrót
nie był łatwy. Tropikalny las nie chciał ich wy-
puścić ze swoich objęć. Otoczył drużynę zielo-
nym całunem roślinności i przykrył kocykiem z
mgły. Nie było łatwo się wydostać z głuszy, jed-
nak po kilku godzinach wędrówki ujrzeli z góry
dym wznoszący się w niedalekiej odległości – to
pewnie jakaś wioska. Mieli rację, wkrótce dżun-
gla zaczęła się przerzedzać i zobaczyli domo-
stwa Los Rajczos. Tam, po krótkiej przerwie w
karczmie pobiegli czym prędzej na pociąg mają-
cy ich zawieźć wprost do Rio, a dalej na ukocha-
ny Śląsk (i Zagłębie). Jak się podróż zaczęła, tak
też się kończyła. Świst parowozu rozdarł ciszę
leśnych ostępów. Ptactwo wzleciało z krzykiem,
a pociąg wtoczył się na stację, sypiąc snopy
iskier przy hamowaniu. Gdy już wszyscy weszli,
nadano sygnał odjazdu, para buchnęła spod kół i
skład powoli zaczął się toczyć wąską doliną Pa-
rany. Tak było na rajdzie wiosennym organizo-
wanym przez Studenckie Koło Przewodników
Górskich Dżunglowych „Harnasie”.

Jacek Przyłucki (Semiconductor),
fot. Krzysztof Krawiec

KURSOWY BESKID MA£Y
Wcześnie, a dla niektórych bardzo wcześnie, rozpoczął się drugi wyjazd kursu przewodnickiego

2015/2016. Punktualnie o 6:15 wyjechaliśmy z Gliwic w stronę Bielska-Białej. Po inauguracyjnym
wypadzie w Beskid Żywiecki tym razem naszym celem był Beskid Mały.

Dzień pierwszy – sobota – 28.03.2015
Pociągiem z Gliwic do Katowic, później przesiadka do pociągu w kierunku Zwardonia, aż w

końcu autobusem z Bielska-Białej do Żarnówki Małej – tak w skrócie wyglądała nasza podróż do
punktu startowego, skąd czerwonym szlakiem kilkanaście minut po godzinie dziewiątej wyruszyli-
śmy na Żar. Pogoda nie zachęcała do pieszych wędrówek, ale cóż z tego. Czego nie robi się dla
naszych ukochanych gór? Kolejnymi punktami naszej sobotniej wędrówki były Cisowe Grapy, Jawo-
rzyna, Tresna, Przyszop i Zarzecze, gdzie mieliśmy zaplanowany nocleg.

Po drodze oczywiście nie obyło się bez panoramek – wszędzie i w każdą możliwą stronę. W
trakcie wędrówki Natalia pokazała nam również charakterystyczne rośliny, które możemy spotkać na
tych terenach (podrzeń żebrowiec, żywiec gruczołowaty i lepiężnik biały – cytując klasyka: „Jest!

Jest! Jest!” – pamiętam!? ). Nowo-
ścią w porównaniu do pierwszego
wyjazdu w Worek Raczański były
krótkie, 3 minutowe referaty  na
wcześniej wybrany temat, które
wygłaszali po kolei wszyscy kur-
sanci. Gwiazdą dnia okazał się
Przemek, który w niezwykle barw-
ny i zabawny sposób opowiedział
nam o Chatce na Gibasach.

Zmęczeni, głodni i ubłoceni
już po zmroku dotarliśmy do
Schroniska Młodzieżowego w Za-
rzeczu. Niestety na miejscu nie

mieliśmy możliwości przyrządzenia pulpy, dla-
tego nasze wymagające podniebienia musiały
zadowolić się smakiem zamówionej pizzy i ke-
babów.

Oprócz naszego kursu w Zarzeczu nocowali
również kursanci ze starszego kursu, więc mieli-
śmy świetną okazję, aby się poznać i zintegro-
wać. Przy dźwiękach gitary, afrykańskiego bęb-
na oraz naszych śpiewów pierwszy dzień zakoń-
czył się w okolicach 4 nad ranem.

Dzień drugi – niedziela – 29.03.2015
Wspólne śniadanie i dalej w drogę. Przed

nami Czupel – najwyższy szczyt Beskidu Małe-
go. Mimo że to tylko 933 m n.p.m., to jednak był
to nasz pierwszy zdobyty szczyt Korony Gór
Polski (zostało jeszcze tylko 27?). Pogoda w nie-
dzielę była zdecydowanie lepsza. Wyszło słońce,
poprawiła się widoczność, co korzystnie wpły-
nęło na nasze panoramki, których i w ten dzień
nie zabrakło.

Z Czupla, niebieskim szlakiem, udaliśmy się
na ostatni szczyt naszego dwudniowego wyja-
zdu – Magurkę Wilkowicką. Po drodze zatrzy-
maliśmy się przy ruinach schroniska „Widok na
Tatry” oraz przy jaskini „Smocza Jama”. Po
krótkim odpoczynku w schronisku na Magurce
Wilkowickiej czarnym szlakiem zeszliśmy do
Wilkowic, skąd pociągiem wróciliśmy do Gli-
wic.

Iza Dyrlaga, fot: Łukasz Kornatka



PROWANSJA NA ROWERACH
12-27.07.2014

Mimo iż turystyka rowerowa ma coraz większy udział w naszych aktywnościach, tak się jakoś
składało, że już od paru lat nie byliśmy na żadnym dłuższym, wakacyjnym wyjeździe rowerowym.
Dlatego też poważnie rozważaliśmy propozycję Żaby, aby pojechać na rowery do Francji, mimo że
pomysł Nowego, by pojechać w
góry Albanii (bez rowerów oczy-
wiście) też był kuszący.

Ponieważ jednak Nowy nie
precyzował ani terminu, ani dokła-
dniejszego planu działania, a czas
leciał, postanowiliśmy dołączyć do
Żab, zwłaszcza, że przez ostatnie 2
lata mieliśmy przerwę w naszych
wspólnych wakacjach.

Tym razem nie miałem jednak
w ogóle tzw. „spręża”, aby wziąć
aktywny udział w planowaniu wy-
jazdu i zaufałem w tej materii
Żabie i Waldkowi, którzy zakupili
stosowne mapy i przewodniki i
przygotowywali mozolnie plan
wyjazdu.

W samym wyjeździe też przy-
jąłem rolę uczestnika i z takiej też
pozycji potraktuję poniższą rela-
cję. Nie będzie w niej zbyt wielu
nazw geograficznych, zwłaszcza,
że i tak nie bardzo je pamiętam.

Żaba była zresztą mocno zdzi-
wiona taką moją (nietypową) po-
stawą i brakiem zainteresowania
gdzie jedziemy, co widać w terenie
i na mapie itp. Mnie jednak taka
rola i pełne wyluzowanie tym ra-
zem bardzo odpowiadało.

Do pierwszej bazy, którą miał
być kamping w miasteczku Digne-
les-Beuins dojechaliśmy w dwa
dni z noclegiem u naszych szwa-
groszczaków w pd./zach. Niem-
czech. Plac na kampingu zarezer-
wowaliśmy wcześniej i była to do-
bra decyzja, gdyż obłożenie było
duże. Tu spędziliśmy pierwszy ty-
dzień robiąc kilka wycieczek ro-
werowych, jedną pieszą i jeden
„spacer archeologiczny”.

Atrakcją i hasłem przewodnim
tego rejonu były „terres noires”
czyli czarne ziemie. Są to uformo-
wane przez erozję tereny przypo-
minające nieco kolorytem nasze
swojskie hałdy. Generalnie są to
czarne margle, które ze względu na dość małą odporność i zwięzłość narażone są na dość intensywną
erozję. W związku z tym na zboczach tworzą się mniejsze lub większe dolinki, żlebki i rynny. Resztę
porasta las lub zagajniki i zarośla.

Na filmikach z YT przesłanych przed wyjazdem przez Żabę widzieliśmy zawody rowerowe roz-
grywane na tych terenach – trasami tyleż efektownymi, co dla nas niemożliwymi do przejechania.
Nie przeszkodziło to jednak w poznaniu tych ciekawych i niespotykanych gdzie indziej krajobrazów.
Podczas wycieczek mijaliśmy zwykle zagubione i po części wyludnione, małe wioski. Niemal w każ-
dej z nich stał kamienny kościółek z dzwonami umieszczonymi w szczytowej ścianie.

Poruszaliśmy się zwykle szutrowymi drogami pnącymi się na początku mozolnie w górę, by
potem korzystać z przyjemnych zjazdów. Kilkusetmetrowe podjazdy były dość męczące, ale pokony-
waliśmy je powoli, każdy w swoim tempie, robiąc odpoczynki, podziwiając widoki i kwiatki, fotogra-
fując. Ale nie brakowało też wąskich, trawiastych lub kamienistych ścieżek lub miejsc nieco trudniej-
szych technicznie – jakieś krótkie, ale strome podjazdy lub zjazdy, trawersiki, czy bardziej wertepiaste
odcinki. Takie miejsca każdy pokonywał na swój sposób – bądź próbując walczyć, bądź pokonując je
„z buta”. Ale w sumie nie było tych trudności aż tak wiele. Upały nie dokuczały nam aż tak jakby
można się było spodziewać w tej części Europy, a ranki i wieczory były nawet dość chłodne.

Rejon, w którym działaliśmy ma też do zaoferowania ciekawostki z odległych epok. Jedną z nich
była znajdująca się tuż przy drodze skalna ściana pokryta ok. 1500 egzemplarzami amonitów różnej

wielkości. Inna, to szczątki ichtiosaura sprzed
ok. 200 mln. lat zabezpieczone szklaną gablotą
w miejscu, gdzie zostały znalezione, na jednym
ze wzgórz.

W planie wyjazdu była też samochodowo-
piesza wycieczka do wąwozu Verdon – jednego
z największych w Europie. Auta rozstawiliśmy
na dwóch końcach szlaku biegnącego dnem i
zboczami wąwozu. A sam szlak był dość uroz-
maicony. Nie brakowało atrakcji w postaci zej-
ścia po wąskich, stromych schodkach, czy przej-
ścia przez tunele wykute w skałach. Na koniec
można się było opłukać w wodach rzeki. Pod-
czas powrotu z wąwozu mieliśmy okazję obej-
rzeć słynne, fioletowe pola lawendy z burzowy-
mi chmurami i nadciągającą ulewą w tle.

Po tygodniu pobytu w Digne, wyruszyliśmy
do drugiej bazy, którą miał być kamping w mia-
steczku Sant-Martin-Vesubie położonym na wy-
sokości ok. 900 m, u stóp Alp Nadmorskich –
pasma górskiego na granicy Francji i Włoch. Po
drodze zatrzymaliśmy się w miasteczku Entre-
vaux – wyglądającym z zewnątrz na opuszczoną
ruinę. Okazało się, że za murami toczy się jed-
nak jakieś życie, a uliczki są pełne turystów.

Dalsza droga wiła się wśród skalnych ścian
wąwozów, by na koniec wspiąć się poprowadzo-
nymi w bocznej dolinie serpentynami do celu
naszej trasy. Kamping był dość niewielki, poło-
żony na tarasach starego sadu – i znów słu-
sznym okazała się wcześniejsza rezerwacja, bo
wolnych miejsc praktycznie nie było. Wieczo-
rem udaliśmy się zwiedzić miasteczko i zrobić
drobne zakupy.

Z drugiej bazy zrobiliśmy m.in. krótką wy-
cieczkę do małej wioski Moliere, oraz wycieczkę
z Sospel nad morze. Do Sospel podjechaliśmy
samochodami, a stąd głównie asfaltem zjechali-
śmy ok. 700 m. w dół do nadmorskiego kurortu
Menton. Po krótkim plażowaniu i kąpieli czekał
nas długi, ale bardzo widokowy podjazd do Sa-
inte Agnes, a potem terenowy odcinek na prze-
łęcz Castillon, z której nastąpił szybki zjazd
asfaltem do punktu startu.

Z S-M-V zrobiliśmy też dwie wycieczki pie-
sze w góry. Pierwsza, całodniowa wiodła na
Cimę du Diable (2685 m). Góry przypominały
nieco Tatry Zachodnie, ale największą atrakcją
były niezliczone ilości kwiatów. Ich fotografo-
wanie opóźniało nam nieco marsz, ale trudno
było się powstrzymać.

Druga wycieczka piesza wynikała raczej z
pogody – niezbyt dogodnej na rower. W malow-
niczych mgłach wyszliśmy na przełęcz Cerise,
gdzie wiatr łaskawie przewiał na chwilę chmury
ukazując nam widoki na okoliczne pasma. Aby
nie było jednak zbyt nudno, podczas zejścia z
przełęczy postraszyła nas burza. Jeden z pioru-
nów uderzył na prawdę bardzo blisko powodu-
jąc przyspieszenie tempa naszego zejścia.

Ostatnią, krótką wycieczkę rowerową wy-
konaliśmy z Valbergu, do którego należało doje-
chać autem ok. 60 km wąskimi i krętymi droga-
mi stanowiącymi osobną atrakcję. Natomiast
główną atrakcją trasy rowerowej były tym razem
„czerwone ziemie”. Zestawienie czerwonych
skał z zielenią roślinności dawało dość niezwy-
kły efekt. Na trasie mieliśmy też drobną przygo-
dę z psami pasterskimi – kilka dorodnych
owczarków, które pilnowały stada owiec nie
przejawiało wobec nas zbyt przyjaznych zamia-
rów, ale udało się je ominąć i pojechać dalej.

Wjeżdżamy w labirynt „terres noires”

Prowansalskie pola lawendy

W Alpach Prowansalskich – w drodze na Cimę du Diable
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v 9–10.05 VII Rajd Igrowy organizowany
wspólnie z AKT Watra, z zakończeniem w chat-
ce na Pietraszonce. Przewidziano dwie trasy –
ze Zwardonia i ze Szczyrku.
v 12.05 (wtorek) godz. 17:30 – Majówka w
Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-
Mokrem o godz. 17:30. Organizuje Helcia Su-
chodolska.
v 23-24.05 Beskid Makowski – w tym roku
proponuję trasę rowerową (na lekko) północny-
mi rubieżami zachodniej części Makowskiego z
tradycyjnym biwakiem w Paśmie Babicy. Szcze-
góły na forum lub telefonicznie.
v 26.05 (wtorek) – zebranie „kolejowe”,   po-
znamy bliżej Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
w Bytomiu (ul. Reja – Parowozownia), start ok.
godz. 17:30 (zwiedzanie, prawdopodobnie prze-
jazd lokomotywą, ognisko/grill).
v 30-31.05 Szanowni Harnasie

Chcielibyśmy wraz z Waldemarem zaprosić
wszystkich zainteresowanych w ostatni majowy
weekend do nas, na Rolę Staszkową. Byłoby
bardzo miło gdyby impreza okazała się być
Międzypokoleniową Imprezą Muzyczną i aby,
w związku z tym, udało się dokonać „Muzycznej
Integracji Repertuarowej” Dinozaurów, Ma-
mutów,Młodych i Całkiem Młodych Przewo-
dników, a także Kursantów.

Jeżeli chodzi o żywienie i spanie, to podej-
miemy odpowiednie decyzje jak już będzie z
grubsza wiadomo ile osób się wybiera.

Tak więc przygotowujcie instrumenty mu-
zyczne i szykujcie gardła:-)

Pozdrowienia, Żaba

TO BÊDZIE

TO BY£O
4 14.04 Prace kursanckie… śpiewająco! cz.2 –
Stefan Brzezinka – „O 'winorództwie' Karpatów
Poskich czyli rzecz o enoturystyce na terenie
uprawnień”.
Marysia Orzechowska – „Magia w codziennym
życiu górali”
4 10.04 Walne Zebranie SKPG „Harnasie”
4 11-12.04 Kwadratlon i RPS organizowany
przez SKPB Warszawa w Teodorówce.
Pojechaliśmy w trójkę: Asia, Krzysiek i ja. Po
drodze do Teodorówki zdobyliśmy Brzankę. W
chatce zjawiło się jeszcze 5 osób z Krakowa, 4 z
Katowic i 8 z Warszawy. Konkurencje kwadra-
tlonowe, jak zwykle wymyślne, wygrała drużyna
Krawatów, a obrady RPSu ciągnęły się do
późnych godzin nocnych. Następnego dnia w
Tawernie pod Piratem spróbowaliśmy piw Bro-
waru Dukla oraz zdobyliśmy Liwocz. Na orga-
nizatora następnego Kwadratlonu wybrano
SKPS Wrocław.

Staszek
4 18.04 Rozpoczęcie Kołowego Sezonu Rowe-
rowego – w tym roku skorzystaliśmy z zaprosze-
nia Miksera do Kleszczowa.
4 18–19.04 Rajd „PolUŚ” w Schronisku PTTK
na Błatniej.
4 21 i 25.04 egzamin państwowy na przewo-
dnika beskidzkiego zdali wszyscy nowoblacho-
wani Harnasie. Praktyczna część odbywała się w
rejonie Zawoi, Gorców i Pienin. Gratulujemy !

PO WALNYM
Powo³ana zosta³a Komisja Szkoleniowa:
• Stanisław Wierzchowski – przewodniczący
• Patrycja Michałowicz – kierownik kursu 2014/15
• Jan Pizoń – kierownik kursu 2015/16
• Joanna Śliwa
• Justyna Kołodziej

Chęć długofalowej współpracy z Radą wyraziło kilka osób, m.in.:
• Asia Śliwa – postanowiła kontynuować organizację zebrań kołowych i slajdowisk (osoby chętne
do wygłoszenia prelekcji/przeprowadzenia szkoleń/posiadające pomysł na ciekawe zebranie lub
szkolenie prosimy o kontakt z Asią).
• Paskuda – zadeklarowała zająć się częścią finansowo-organizacyjną 50-lecia (osoby, które
chciałyby pomóc w organizacji tej imprezy prosimy o kontakt).

ROZPOCZÊCIE KO£OWEGO SEZONU ROWEROWEGO
18.04.2015

Impreza mimo strasznej zimnicy (maksimum chyba z 5st. C) odbyła się i zgromadziła 19 osób.
Wyruszyliśmy z Kleszczowa od Mixerów w 13 osób – Mixer z Bożeną, Raketa, Lidka, Janusz Mro-
czek, Jasiu, Danka i Ola Kowalikowie, Jacek Żurek, Romek i Ewa Kowalówka, ja i Jola. Po drodze
dołączyli – Kotlet z Kasią, Żaby (3 os.) i Sławek Nowicki.

Zwiedziliśmy bardzo ciekawy kościółek w Rudzińcu, z piękną XVII w. polichromią, o którym
opowiedział nam proboszcz miejscowej parafii.

Potem byliśmy na rybnym, bardzo obfitym obiadku w Pławniowicach, a liczącą 48 km trasę
zakończyliśmy w rezydencji Mixerów.

Mimo niskich temperatur (deszcz jednak nie padał) wszyscy przetrwali, pewne oznaki wiosny
dało się zauważyć – fiołki, zawilce, pierwsze liście na drzewach, a imprezę możemy uznać za udaną.

Tym razem nie zrobiliśmy zdjęcia strażackiego uczestnikom lecz rowerom.

Tego dnia zdarzyło się jeszcze nie-
zbyt przyjemnie wyglądające zde-
rzenie Waldka z Agatą, ale na
szczęście oboje wyszli bez gro-
źniejszych obrażeń.

Była to ostatnia wycieczka na-
szego wyjazdu, choć droga po-
wrotna na kamping wąwozem Da-
luis była też niezwykle atrakcyjna.
Szkoda, że z samochodu nie moż-
na było za bardzo robić zdjęć.

Powrót do kraju zrealizowali-
śmy wariantem przez Włochy, Au-
strię i Czechy, z noclegiem w Au-
strii, za przełęczą Brenner.

W sumie wyjazd możemy
uznać za bardzo udany. Pogoda dopisała, kondycyjnie też daliśmy radę, mimo że zarówno mnie jak i
Joli zdarzyły się na początku dni kryzysowe. Wyjazd obfitował w ciekawe i zróżnicowane krajobrazy,
a kilka wycieczek pieszych pozwoliło poznać okolice mniej dostępne na rowerze i odpocząć „rowero-
wym” partiom mięśni. Sprzęt również nie sprawiał nam większych kłopotów – nie licząc pechowego
rozcięcia opony przez Agatę na jednej z wycieczek.

Jacek Ginter

Na trasie z Valbergu przez „czerwone ziemie”
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