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KORBIELOWSKIE KASINO
ROJAL

czyli Złota Jesień z Harnasiem
10 października 2015. Beskid Żywiecki.

Dwie grupy tajnych agentów, pod dowództwem
doświadczonych członków Sekret Serwis, prze-
mierzają górskie trasy, by niepostrzeżenie zjawić
się w nielegalnym korbielowskim kasynie
(utworzonym - o zgrozo! - na poddaszu Szkolne-
go Schroniska Młodzieżowego).

Oto urywek z raportu operacyjnego, przeka-
zanego przez naszych agentów do tajnych służb:

„Trasa pierwsza – „trochę krótsza” (przy-
najmniej z założenia) – zgromadziła siedemna-
stu uczestników. Rajdowicze wyruszyli spod
wodospadu w Sopotni Wielkiej na Przełęcz
Przysłopy, a następnie poprzez malownicze
hale grzbietu Buczynki na Halę Miziową. Po
regeneracji sił w schronisku, wszyscy udali się
na wierzchołek Pilska. Niestety warunki pogo-
dowe nie sprzyjały widokom, które oprócz naj-
bliższych wzniesień Pasma Mędralowej ograni-
czały się do przysłoniętej w partiach szczyto-
wych Babiej Góry, Jeziora Orawskiego i raz po
raz wyłaniającego się z chmur Skrzycznego.
Następnie grupa zeszła ponownie przez Halę
Miziową i dalej żółtym szlakiem w dolinę Bu-
czynki, aby  dotrzeć – paradoksalnie trochę
później niż trasa „trochę dłuższa” –  do schro-
niska młodzieżowego w Korbielowie, które na
ten wieczór zmieniło się w Kasino Rojal – jaski-
nię hazardu i rozpusty dorównującą najlep-
szym tego typu obiektom w Las Vegas czy Mon-
te Carlo.”

podpisano – Agent Specjalny T.B.

„Trasa druga – 'trochę dłuższa' – składająca
się z osiemnastu uczestników, wyruszyła w so-
botę o zaplanowanym czasie. Pogoda jak na tę
porę roku była całkiem niezła. Rajdowicze roz-
poczęli wspinaczkę w górę, a widoki stawały się
coraz bardziej wyraźne i ostre. Wierzchołki naj-
wyższych szczytów zaczęły wychodzić z gę-
stych chmur – z jednej strony Jałowiec, z drugiej
Pilsko. Niespiesznie, ale sprawnie przeszli przez

ERG – GÓRY Z£OTE
26-27.09.2015

Początkowo wszystko wskazywało na to, że na
ERG pojedzie w tym roku jedynie rodzina Ginterów i
rodzina Łysych. Pomysł na ERG, którego organiza-
torką była w tym roku Ola Ginter powstał wprawdzie
dość późno, ale termin jest przecież dobrze znany od
lat. Rejon działania – Góry Złote – jest położony dość
blisko, a mimo to nie jest przez nasze środowisko
szczególnie dobrze znany. Obfituje za to w wiele atrak-
cji krajoznawczych i wiele możliwości ułożenia sobie
programu wg własnego pomysłu. Mimo to, dość długo
na liście zapisów widniało jedynie 7 osób. Dopiero
przed samą imprezą coś drgnęło i w końcu udało się
zebrać 19-osobową grupę.

Oficjalne hasło ERG-u było na czasie i brzmiało „Poszukiwanie złotego pociągu”. Ola  jako orga-
nizator zaproponowała też ramowy program – w sobotę wycieczka w Góry Złote na Wielki Jawornik
i ewentualnie Borówkową, w niedzielę zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku i Jaskini Rado-
chowskiej. Oczywiście każdy mógł realizować dowolny własny program.

Miejscem noclegu był Hotelik przy kopalni w Złotym Stoku, którego standard i ceny zbliżone
były raczej do nieco lepszego PTSM-u niż hotelu, zatem spełniał w zupełności nasze potrzeby. Pogo-
da również spełniła nasze potrze-
by, bo wprawdzie na Śląsku od
rana padało, ale na pd. zachodzie
było słonecznie i nawet niezbyt
zimno.

Pierwsza ekipa – Rakety i Ja-
siu Kowalik dojechała do Złotego
Stoku już w piątek wieczorem, by
w sobotę rano wyruszyć na zapro-
ponowaną trasę. W sobotę rano
wyruszyła natomiast nasza 3-ka
uzupełniona o Aurelię oraz ekipa
złożona z Romka i Ani M. z Biel-
ska, z którymi niedawno odnowili-
śmy kontakty z Jolą W. i Asią S.

Niezależnie na rowerową trasę w Górach Bardzkich wyruszyła też Żaba i Waldek.
Nasza 9-ka wyruszyła na szlak ok. 11:00. Sprawnie zdobyliśmy Wielki Jawornik, potem dość

mało używanym i słabo oznakowanym szlakiem łącznikowym ruszyliśmy w kierunku położonej po
czeskiej stronie Borówkowej. Podejście na ten szczyt było dość mozolne, ale opłaciło się – po pierw-
sze dla widoków z „rozhledni”, po drugie dla kofoli i piwa za 4 zł, które można było nabyć w bufecie
za korony lub złotówki.

Kolisty Groń na Małą Mędralową. Wędrówka obfitowała w krótkie bądź dłuższe odpoczynki, pod-
czas których można było zachwycać się jesienną barwą buczyny karpackiej. Przy granicy ze Słowacją
krajobraz zmienił się, a w miejsce buków pojawiły się świerki. Szli dalej wzdłuż granicy w kierunku
zachodnim, to w dół do przełęczy Głuchaczki, to w górę na Jaworzynę i znów na przełęcz. W końcu
pozostało jedynie ostatnie podejście na Beskid Krzyżowski – nie było łatwo, ale uczestnicy z kroplami
potu na czole osiągnęli szczyt. Potem już tylko łagodne zejście żółtym szlakiem do Korbielowa, gdzie
w Schornisku Młodzieżowym czekały na nich Marta z Olą i ciepłą strawą.”

podpisano – Agent Specjalny B.Ł.

Po zgromadzeniu się w Schronisku i posileniu daniem rodem od naszych wschodnich sąsiadów
(makaron z boczkiem, cebulą i twarogiem), agenci zebrali się w głównej sali, by poznać swoje zada-
nie, które polegało na wytropieniu szpiega wśród elit żywiecczyzny. Informację o tym mogli posiadać
jedynie krupierzy w Kasino Rojal, którzy za wygraną grę w ruletkę, pokera, 3 kubki, oczko czy kości,
przekazywali zasłyszane informacje. Jak przystało na wytrawnych agentów, wszystkim grupom uda-
ło się wydedukować, że szpiegiem jest Danusia – karczmarka z Jeleśni, która upijała swoich klientów
i wyciągała z nich informacje. Następnie odbył się konkurs wiedzy o guru wszystkich tajnych agen-
tów, czyli o Jamesie Bondzie, po czym po krótkim odpoczynku zarówno nasi agenci, jak i członkowie
Sekret Serwis przeszli do nieoficjalnej części imprezy z gitarą i rozmowami. Następnego dnia część
uczestników (zapewne żeby zmylić wrogów z obcych służb) postanowiła wrócić górami do cywiliza-
cji wraz z Bartkiem Łyczbą.

Podsumowując, rajd zgromadził 35 agentów prowadzonych przez agentów specjalnych Tomka
Bochenka i Bartka Łyczbę. Metę organizowały agentki Sekret Serwis – Marta Stachurska i Ola Gin-
ter, z pomocą Jaśka Szewczaka. Stan dóbr ruchomych koła powiększył się o zabawkową ruletkę oraz
trzy talie kart.

Ola & Agenci
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Na dalszą trasę podzieliliśmy się na dwie grupy – Ola w towarzystwie Aurelii, Joli i Kasi chciała
pójść szybciej, by opanować sytuację na mecie rajdu. Ja z resztą ekipy poszliśmy spokojniejszym
tempem, a na koniec ulegając przemożnej chęci Romka do pochaszczowania, zrobiliśmy skrót przez
krzaki, jakiś kamieniołom, pokonaliśmy skarpę z asekuracją przy pomocy korzeni, aż w końcu wy-
szliśmy wprost na knajpę przy kamieniołomie Skalisko.

Po obiedzie zgromadziliśmy się wszyscy w świetlicy naszego hoteliku, gdzie nastąpiła oficjalna
część imprezy zakończeniowej. Uczestnicy wzięli udział w konkursie na „Wytrawnego poszukiwa-
cza” oraz „Początkującego szperacza”, a rzecz dotyczyła oczywiście poszukiwań skarbów ukrytych
w złotym pociągu. W ramch konkursu należało się również wykazać znajomością rejonu poszuki-
wań. W rezultacie najwięcej punktów i nagrodę w postaci złotej butelki złocistego trunku zdobyła
Asia, a złotą szkatułkę pełną zawiniętych w złotka łakoci zdobył Łysy.

Po konkursie nastąpiło śpiewanie (przeniesione do kuchni ze względu na okropny pogłos w
głównej sali). Były nawet 2 gitary, a na początek prześpiewaliśmy wszelkie piosenki o pociągach,
dworcach i kolejach.

Impreza zakończyła się po 1:00 w nocy, a w niedzielę o 9:15 zaczęliśmy zwiedzanie kopalni oraz
spływ łódką w zalanej wodą sztolni. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie specyfika oprowadzających
nas przewodników. Pani oprowadzająca po kopalni zaczęła w stylu aktorsko-mentorskim, choć trze-
ba przyznać, że w miarę poznawania naszej grupy nieco zmieniła ton i stała się bardziej strawna.
Zupełnie niestrawny był natomiast pan na łódce, który w tempie karabinu maszynowego wyłuszczał
nam spiskową teorię światowego systemu finansowego opartego zamiast na złocie – na papierze i
impulsach.

Po tych atrakcjach pojechaliśmy do Radochowa, aby obejrzeć jaskinię. Jedynie Żaba i Waldek
pojechali dalej, do Lądka, by zrobić stamtąd kolejną trasę rowerową.

Po jaskini oprowadzała nas opiekująca się nią pani przewodnik, która mile nas zaskoczyła kom-
petencją i „normalnym” stylem przekazywania informacji. Sama jaskinia, mimo iż nie jest może ani
duża, ani nie posiada efektownej szaty naciekowej, też zrobiła na nas pozytywne wrazenie – głównie
dlatego, że zachowała dziki charakter – nie ma betonowych chodniczków czy oświetlenia. Można w
niej natomiast obejrzeć jeziorko, kości niedźwiedzia, nietoperze oraz przecisnąć się na plecach przez
ukośną szczelinę. Na koniec pojechaliśmy do Lądka, gdzie obejrzeliśmy rynek, zjedliśmy obiad i
zrobiliśmy spacer po części zdrojowej.

W sumie ERG należy uznać za imprezę udaną – ciekawy rejon, dobra pogoda, przystępna cena i
dobra organizacja. Na przyszłość należy się jednak zastanowić, czy formuła imprezy nie wyczerpała
się i czy rajd w tej postaci i w tym terminie jest nam potrzebny. Mimo nieco lepszej frekwencji niż w
dwóch poprzednich latach nadal daleko nam do dawnych ERG-ów, które były jedną z ważniejszych
kołowych imprez integrujących nasze środowisko.
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WIEWIÓRZYSKO 2015
W weekend 12-13.09 odbyła się tradycyjna impreza u Wiewióra. Tym razem grono uczestników

było nieco mniej liczne, ale za to bardziej Harnasiowe niż zwykle. Tematem przewodnim były war-
sztaty pierogowe. Ponieważ pogoda dopisała, więc od wczesnego sobotniego popołudnia przed cha-
łupą trwało wałkowanie i lepienie pierogów. Były różne rodzaje – ruskie, z kaszą gryczaną, z pieczar-
kami, z jagodami. Były też różne rodzaje lepienia pierogów. Efekt był znakomity i wszystkie pierogi
zostały spałaszowane wkrótce po ugotowaniu. Wieczorem były rozmowy przy jeżowym winie z je-
żyn, kowalikowej nalewce i innych trunkach, a potem było też śpiewanie.

Wśród złotych myśli padło m.in takie stwierdzenie Wiewióra: „Właściwie główną rzeczą, jaką tu
robię, to nieustanne rżnięcie”.

W niedzielę odbyły się jak zwykle zawody w tenisie stołowym, które  tradycyjnie wygrał Marek F.
oraz w strzelaniu do tarczy z pisto-
letu.

Zwiedziliśmy też winnicę, za-
łożoną niedawno przez Wiewióra.

W imprezie udział wzięli: Asia
Wiewiórowa, Wiewiór, Jasiek i
Kuba od Wiewióra, Jasiu, Danka i
Ola Kowalikowie, Lila, Piotr i Sta-
szek Sąsiedzcy, Gosia i Marek
Franke, Raketa z Lidką i Kubą,
Jeż, Kolczasta i obie Jeżynki, Żaba
i Waldek, Jasiu Madey oraz jego
syn Marek z dziewczyną, Dziou-
szka z córką, Basia,  Jacek i Jola G.

Redakcja

HARNASIOWE WAKACJE c.d.
Tegoroczny urlop zaczęłam już w kwietniu wyjazdem na Maltę i Gozo. Zimna woda w morzu nie

zachęcała do leniuchowania na plaży, za to tani bilet tygodniowy na autobusy ułatwiał zwiedzanie
większości ciekawych miejsc na wyspie. Na Gozo korzystaliśmy z opcji hop-on, hop-off autobusów
wycieczkowych (cena biletów negocjowalna).

W sierpniu przez upalny tydzień moczyłam się w Jeziorze Hańcza. Jakieś inne formy aktywności

dało się realizować tylko wieczorami, więc scho-
dziłyśmy (z Asią Sosną) co się dało w Suwal-
skim Parku Krajobrazowym, wracając często
późno w nocy. Stopem dojechałyśmy do Gołda-
pii akurat na święto kartacza i brałyśmy udział w
konkursie na najlepszego kartacza. Skosztowa-
łyśmy chyba z 15 rodzajów, ale najbardziej sma-
kowały mi te zrobione na obiad przez naszą go-
spodynię.

We wrześniu, zachęcone przez Wiewióra,
przez tydzień zjeżdżałyśmy (z Asią S.) na rowe-
rach wzdłuż Dunaju od Ratyzbony prawie pod
Wiedeń. Spałyśmy na kempingach, w namiocie.
Trasa jest super przygotowana, bardzo bezpiecz-
na i bez zbytnich podjazdów. Czasami nieco nu-
żąca.Po drodze jest wiele miejsc do zwiedzania.
Pewnie będziemy kontynuować w przyszłym
roku.

Jola W.
hYhYh

Chociaż wakacje właściwie spędziłam w
pracy lub laboratorium, to nawet nie odczuwam
wyjazdowego niedosytu.

W czerwcu dwa górskie przedłużone wee-
kendy:

1. Tatry z kursantami, Olą G. i znajomym.
Mnie udało się zostać jeszcze w słowackiej czę-
ści (nocleg w uroczo położonej i chyba najtań-
szej na Słowacji Chacie pri Zelenom plese).

2. Alpy Bawarskie – wyjazd zorganizowany
z Adamem „Żółwiem”, nasze pierwsze do-
świadczenia ferratowe.

W pierwszy dzień przejechaliśmy w rejon
Ehrwaldu i spod Coburgerhutte (gdzie nocowa-
liśmy) zdobywaliśmy krótką (nie dłuższa niż 50
m), ale dość wymagającą ferratą szczyt Taja-
kopf. Drugiego dnia z Garmisch-Patrenkirchen
wjechaliśmy kolejką Alpspitzbahn na górną sta-
cję (Osterfelderkopf), skąd dość długą ferratą
weszliśmy na szczyt Alpspitze (2 628 m npm) –
w moim odczuciu trudności na poziomie Orlej
Perci, więc ta ferrata chyba trochę nad wyrost.
Spaliśmy w schronisku Kreuzeckhaus, skąd
trzeciego dnia rano zeszliśmy do G-P i już na
własną rękę przejechaliśmy nad malownicze je-
zioro Eibsee, gdzie relaksowaliśmy się w hama-
ku. Wokół jeziora rewelacyjna ścieżka – aż żało-
waliśmy, że nie mieliśmy ze sobą rowerów!

W lipcu przy okazji spotkania ze znajomymi
w Górach Świętokrzyskich zdobyliśmy Łysicę
do Korony Gór Polski.

Później dołączyłam do Wnucząt na Przejście
Przewodnickie, gdzie wraz z Krzysiem-Misiem
udało się wprowadzić nowe metody męczenia
kursantów !

Reszta wolnych dni upłynęła raczej wspi-
naczkowo: popołudnia na ściance w Dąbrowie
Górniczej w Parku Zielona, 2 weekendy na Ju-
rze w Ryczowie (w Straszykowych Skałach i na
Grochowcu) i 1 dzień w Birowie, weekend w
Sokolikach (chyba nigdy nie widziałam takiego
nagromadzenia os! a wspinanie w granicie było
ciekawym doświadczeniem).

W połowie sierpnia udało się też uciec od
upałów na 4 dni nad cudowne polskie morze,
gdzie czas poświęciłam na błogie lenistwo,
książki i zabawy z siostrzeńcem.

Mieliśmy w planach jeszcze 4 dni w Tatrach
na początku września, ale skoro Adamowi udało
się wziąć wolne, pogoda postanowiła w końcu
się popsuć i musieliśmy odpuścić.

Magda Goryl



W ALPACH ZILLERTALSKICH
W tym roku wakacje tradycyjnie spędziliśmy wraz z Lilką Cader i Jej rodziną.

Namówieni przez Lilę, pojechaliśmy w Alpy Zillertalskie. Zamieszkaliśmy we wsi
Stumm w wynajętym na siedem nocy fragmencie Haus Christoph. Mieliśmy do dyspo-
zycji cztery sypialnie, dwie łazienki, ubikacje, wielką kuchnię gdzie bez problemu sia-
daliśmy w ósemkę przy stole, salonojadalnię z werandą i jeszcze jeden taras na dachu i
balkon przy kuchni. I to wszystko w cenie ok. 50 pln za tzw. osobodobę. Przez cały
tydzień mieliśmy lampę, co skutkowało tym, że Lilka kazała nam codziennie wstawać
o szóstej, by przypadkiem nie zmarnować ani chwilki na wakacyjny wypoczynek. W
planie mieliśmy jedynie łatwe technicznie wycieczki poza terenem lodowcowym i fer-
ratami. Udało nam się jeden dzień przeznaczyć na pobieżne zwiedzenie Innsbrucku:
stare miasto (Altstadt). Złoty Dach (Goldenes Dachl), pałac cesarski (Hofburg), Ho-
fgarten, Alten Landhaus – piękny barokowy budynek parlamentu krajowego. No i je-
szcze sklep Svarovskiego. Bergisel oglądaliśmy tylko z podnóża, przejeżdżając tam
autobusem. Przespacerowaliśmy też park wokół zamku Ambras. Na szczęście przyje-
chaliśmy tam już zbyt późno, by zwiedzić wnętrza.

Pierwszą wycieczkę odbyliśmy do Berlinerhutte (2042) w dolinie Zemm. To jedno
z najstarszych schronisk, otwarte w 1875 roku. Ta pierwsza wycieczka była długa, w
wielkim upale i dała nam porządnie w kość. Mieliśmy też okazję dokładnie zaobserwo-
wać zjawisko cofania się pokrywy lodowcowej. Widać to najlepiej po „opuszczonych”
morenach bocznych i dennych. Poniedziałek spędziliśmy w Innsbrucku, a kolejna wy-
cieczka, to Riepenkopf (2905) pod Olpererem. Ja z racji wieku, zasług i bolących ko-
lan zostałem przy Olpererhutte, pilnując najmłodszych uczestników, którzy woleli czy-
tać książkę lub głaskać kozy. Po powrocie grupy szturmowej zrobiliśmy w zejściu nad
jezioro Schlegeis pętlę przez piękną dolinkę Unterschramm.

Kolejna wycieczka – to wyjazd (za ciężką kasę) trzema odcinkami wyciągu na
Gefrorene Wand (3250). Tam wszyscy młodsi ode mnie uczestnicy wycieczki oddali
się płochej zabawie zjeżdżania po lodowcu w wielkich dmuchanych kołach. Trzeba
przyznać, że rozrywka była za darmo, łącznie z korzystaniem z wyciągu, który mógł się
przydać również pieszym idącym pod górę. Na lodowcu było całkiem dużo narciarzy,
a całkiem mało śniegu. To skutek, jak mówili miejscowi, słabej zimy i dobrego lata.
Wielkie wrażenie zrobiły na mnie olbrzymie magazyny śniegu. Tak na oko kilka hekta-
rów lodowca wraz z leżącą na nim dwu-trzymetrowej miąższości warstwą śniegu przy-
kryte było folią. W razie zupełnego już wytarcia pokrywy śnieżnej na wyznaczonych
trasach, ratraki rozgarniają zmagazynowany śnieg. Największą atrakcją tego dnia było
zwiedzanie Natur-Eispalast czyli naturalnej jaskini utworzonej w górnej części lodow-
ca. Jego miąższość wynosi tam do 70 m. Dodatkową i to niespodziewaną atrakcją było
pływanie pontonem po zalanym korytarzu. Ponieważ „rejsy” czynne były dopiero od
dwóch tygodni, więc nie było o tym wspomniane na oficjalnych stronach doliny Ziller.
Podobno jest to jedyne takie miejsce w Europie, a może i na świecie. Tak twierdzili
przewodnicy. Na mnie wielkie wrażenie zrobiło oglądanie szczeliny brzeżnej od dołu.
Zazwyczaj ci, którym dany był taki widok, nie opowiadali o tym później ani słowa.

Zdjęcia zrobione na lodowcu (ok +10 C) wysłałem mmsem kolegom z pracy (+38
C). Sądząc po komentarzach – chyba nie podobały im się.

Po powrocie do Stumm pojechaliśmy na wiejskie kąpielisko. Ładne, fajnie wypo-
sażone i niedrogie. Kolejna wycieczka, to podjazd Zillertaler Hohenstrasse pod Arbi-
skopf (1847), skąd wyruszyliśmy na Marchkopf (2499). Ja z racji wieku.... i bolącego
kolana założyłem stanowisko dowódcze na Gedrechterze (2217), skąd przez lornetkę
śledziłem postępy grupy szturmowej oraz bieg po górach w wykonaniu Macieja (190),
który mniej więcej równolegle do grupy zasadniczej, poruszającej się w znacznej czę-
ści drogą, przebiegał wszystkie możliwe okoliczne wierzchołki (m.in. Wimbachkopf
(2442)). Nawiasem mówiąc, podchodząc pod Gedrechtera, ujrzeliśmy zza grani wy-
stające ramię pracującej koparki. Jak się okazało, koparka poprawiała/budowała na
nowo szlak turystyczny. Całkiem sprawnie operatorowi to szło. Jako ciekawostkę do-
dam, że koparka miała tylko jedną oś i to nienapędzaną!

Właściwie to cała grupa górska, po której się poruszaliśmy, jest wielkim placem
budowy. Wszystkie wyciągi i stacje narciarskie są remontowane i rozbudowywane.
Nieraz idąc stromo i mozolnie pod górę, z wściekłością obserwujesz wyprzedzającą cię
ciężarówkę.

Ostatnią wycieczkę odbyliśmy na Gerlossteinwand (2166). Wyciągiem wyjechali-
śmy na Halę pod Kamieniem Gerlos, Gerlossteinalm (ok. 1580), skąd zrobiliśmy przy-
jemną pętelkę poprzez główny wierzchołek. Był to piątek, ostatni dzień pobytu. Wieczorem przyszła
burza. Lało cały następny tydzień. Dodatkową atrakcją w Stumm są cotygodniowe koncerty wiejskiej
orkiestry, w trakcie których panienki w dirndlach częstują miejscową morelówką. Orkiestra liczy
około sześćdziesiąt osób i naprawdę potrafi zagrać repertuar od Straussów do współczesnych au-
striackich kompozytorów. Nie są to koncerty „tyrolskiej muzyki ludowej” z jodłowaniem i klepaniem
się po tyłkach.

Podsumowując: to był wspaniały wyjazd i jeszcze raz dziękuję Lilce za pomysł i namówienie nas
na współuczestnictwo.

Jan Kowalik vel Hans Sitta

Z£OTA MYŒL Z WIEWIÓRZYSKA

Rzekł Wiewiór na Wiewiórzysku:
„Właściwie główną rzeczą jaką tu robię, to

nieustanne rżnięcie”.



ZAKOÑCZENIE KO£OWEGO SEZONU ROWEROWEGO
Muchowiec – Murcki

W sobotę 10.10.2015 o godz. 10:10 wyruszyliśmy w 13 osób, w tym 4 Harnasi oraz żony, dzieci,
Watrowcy i inni znajomi i sympatycy Harnasi z parkingu przy lotnisku na Muchowcu na trasę ZKSR
2015, czyli Zakończenia Kołowego Sezonu Rowerowego. Imprezy rozpoczynające i kończące tzw.
sezon rowerowy powstały kilka lat temu dość spontanicznie i nieformalnie z inicjatywy Jasia Kowa-
lika i stały się jeszcze jedną okazją do spotkania w gronie Harnasi i znajomych. Przy okazji udaje się
zwiedzić najbliższe okolice naszych miejsc zamieszkania i poznać tereny dogodne do turystyki rowe-
rowej. Tym razem imprezę postanowiłem zrealizować w okolicach Katowic, by pokazać uczestni-
kom kilka mało znanych miejsc i ciekawostek kryjących się w tym rejonie.

Zaraz po wyruszeniu z Muchowca obejrzeliśmy pierwszą z nich – miejsce, na które trafiłem kilka
lat temu, a którego historię doczytałem w internecie. Zaraz za parkingiem znajduje się bowiem duży,
pusty plac, z resztkami betonowych kolumn stanowiących jakby bramę wejściową. W 1936 r. zbudo-
wano tu stadion piłkarski, wykorzystywany przez jeden z pierwszych śląskich klubów „1. FC Kato-
witz”. Co ciekawe w 2007 r. klub już pod nazwą „1. FC Katowice” został reaktywowany i trenuje na
stadionie „Rapid”, na Koszutce.

Potem  rzuciliśmy okiem na koniki w Klubie Jeździeckim i pojechaliśmy w kierunku lasów po
drugiej stronie ul. 73 Pułku Piechoty (zwanej drogą przez pięć górek).

Tu przecięliśmy początkowe fragmenty doliny Kłodnicy, zauważając, że znajdujemy się prawie
na wododziale Wisły i Odry. Minęliśmy dolinkę potoku Ślepiotka, będącego dopływem Kłodnicy i po
tym hydrograficznym doszkoleniu ruszyliśmy w kierunku Kostuchny. W punkcie odpoczynkowym
zrobiliśmy krótki postój, a potem wjechaliśmy w bukowy las porastający tzw. Rów Murckowski. Jest
to jeden z ładniejszych fragmentów buczyny w tym rejonie, robiący wrażenie szczególnie późną je-
sienią, gdy liście są już kolorowe, a nawet wtedy, gdy całkiem opadną. Szczególnie fotogeniczne są
wówczas cienie drzew na dywanie brązowych liści. Teraz było jeszcze trochę za wcześnie na tego
typu efekty.

Wkrótce dojechaliśmy pod
hałdę w Murckach. Teren hałdy
jest obecnie ogrodzony i strzeżo-
ny, ale pan strażnik pozwala rowe-
rzystom na wstęp. Zakazy dotyczą
zapewne pojazdów motorowych.
Dla wielu z uczestników była to
pierwsza okazja wjazdu na tę hał-
dę, z której rozciągają się dalekie
widoki na Śląsk, Zagłębie, a cza-
sem nawet na Beskidy. Tym ra-
zem Beskidów nie było widać. Po
nasyceniu się widokami udaliśmy
się w kierunku Murcek, gdzie do-
wiedzieliśmy się, skąd powstała
nazwa osiedla, obejrzeliśmy głaz
upamiętniający sprowadzenie
czterech żubrów do tutejszych la-
sów pod koniec XIX w. oraz obej-
rzeliśmy ciekawą architektonicz-
nie willę dyrekcji kopalni Emanu-
elsegge (dziś Murcki), będącą obe-
cnie siedzibą przedszkola.

A potem przekroczyliśmy dro-
gę 86 Katowice – Bielsko i zrobili-
śmy pętelkę, by obejrzeć ukrytą w
lesie mogiłę straconych przez Ro-
sjan w 1945 r. jeńców węgierskich
– obecnie odnowioną i zadbaną,
kiedyś jako niepasującą do ideolo-
gii minionego systemu skrywaną
w tajemnicy. Znaleźliśmy też ślady
po biedaszybach z okresu międzywojennego. A potem był już czas na spotkanie z panem leśniczym
pod dostrzegalnią pożarową (czyli 38 m. wieżą obserwacyjną) na Wzgórzu Wandy – najwyższym
wzniesieniu Katowic (357 m n.p.m.), zwanym dawniej Białobrzeską Górą.

Krętymi schodkami weszliśmy w dwóch grupach na taras widokowy, by obejrzeć jeszcze rozle-
glejszą niż z hałdy panoramę. Tuż obok wieży znajdują się też potężne zbiorniki na wodę pompowaną
tu z Goczałkowic, by zaopatrywać (grawitacyjnie) katowickie wodociągi.

Należy też wspomnieć o dwóch blachach pysznego ciasta z jagodami, które pod wieżą wyciągnę-
ła ze swoich sakw Ewa.

Aby spożyć konkrety, udaliśmy się torem z „hopkami” przez leśny przysiółek Siągarnia – z
którym związane są legendy o św. Klemensie i czarownicy oraz współczesna historia uprawy w tym
miejscu winorośli – do leśnego „Biwaku Murcki”. Tu rozpaliliśmy niewielkie ognisko i upiekliśmy
kiełbaski. Wykonaliśmy też zdjęcie „strażackie” z krasnalem – strażnikiem biwaku. Był też pomysł
zdjęcia „strażackiego” przy gaszeniu ogniska, ale cenzura nie zezwoliła.

TO BY£O

TO BÊDZIE
c 24-25.10 Rajd „Studenci Górom” – organi-
zowany przez Marysię Orzechowską i Zbyszka
Drapałę.  Rejon działania –  Beskid Mały, w pla-
nie są dwie trasy:
1. Międzybrodzie Żywieckie – Żar – Kocierz –
Potrójna (prowadzi Ania Latusek).
2. Krzeszów – Groń Jana Pawła II – Leskowiec
– Łamana Skała – Potrójna (prowadzi kruczek).
Meta w schronisku studenckim „Pod Potrójną”,
a tematem będzie „Noc teleturniejów”.

4 15.09 – zebranie knajpowe w Herbaciarni
Czajnik w Gliwicach. Frekwencja nie była rewe-
lacyjna – dwie młode Harnasice z Rady i trzech
Mamutów.
4  26-27.09 ERG pod hasłem „W poszukiwa-
niu złotego pociągu” odbył się w Złotym Stoku i
zgromadził 19 osób.
4 29.09 zebranie połączone ze zwiedzaniem
odrestaurowanych wież wyciągowych KWK
Polska w Świętochłowicach. Było 6 osób.
4 10-11.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem” z
zakończeniem w SSM w Korbielowie. Hasło
przewonie rajdu – „Kasino Rojal”. Wraz z orga-
nizatorami było ok. 40 osób.
4 10.10 ZKSR czyli Zakończenie Kołowego
Sezonu Rowerowego w Lasach Murckowskich.
4 15.10 zebranie w Muzeum PRL w Rudzie
Śląskiej. Mimo wyjątkowo nieprzychylnej pogo-
dy zjawiło się 16 osób.
4 16-18.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego, do którego przystąpiło 10 kursantów
zakończył się druzgocącym zwycięstwem kur-
santów 9:1. Mamy zatem 9 półprzewodników:
Agata Kubiczek, Dagmara Góralska, Gosia
Uman, Gosia Musiał, Ewa Szabelska, Jacek
Przyłucki, Michał Wieczorek, Damian Nako-
nieczny, Marek Krupa. W drugim terminie za 3
tygodnie jest szansa na 2 kolejne torty.
Gratulacje dla całej dziewiątki i kierownictwa
kursu.
4 Antoni John, numer blachy 112, otrzymał
tytuł profesora od Prezydenta RP..  Gratulacje!

Jedziemy przez buczynę w Rowie Murckowskim.

Strażackie zdjęcie na Biwaku Murcki.

Tuż po starcie w dalszą drogę Jasiu stwier-
dził brak powietrza w przednim kole. Wspólny-
mi siłami koło zostało naprawione i ruszyliśmy –
w drogę powrotną. Bez kolejnych przygód doje-
chaliśmy na Giszowiec – rzucając okiem na wie-
żę wodną zaprojektowaną przez braci Zillman-
nów (projektantów m.in. Nikiszowca i Giszow-
ca) i wkrótce dotarliśmy do kolejnego punktu
postoju – baru Rybaczówka nad stawem Janina.
Tu miał dotrzeć na spotkanie Janusz M. W ocze-
kiwaniu rozgrzaliśmy się kawą, herbatą z mali-
nówką, grzanym (lub zimnym) piwem oraz
żurkiem. Wkrótce dotarł też Janusz. Wspólnie
zrealizowaliśmy ostatnie kilometry trasy, oglą-
dając po drodze ostatnie punkty programu –
staw Barbara oraz kapliczkę św. Huberta. Ok.
godz. 17 dotarliśmy na Muchowiec, kończąc
wycieczkę. W wycieczce uczestniczyli: Jasiu
Kowalik, Jacek Żurek, Raketa z Lidką i Kubą,
Jacek i Jola Ginter, Mikser z Bożeną, Romek i
Ewa Kowalówka, Romek i Ania Michułowicz,
Janusz Mroczek.
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