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WALNE ZEBRANIE
31.03.2017
Walne zebranie przebiegało w tym roku wyjątkowo spokojnie i bezproblemowo. Przewodniczącym zebrania wybrano Marka Turleja, który
poprowadził je sprawnie i profesjonalnie. Nie
było też problemów z kworum. W zebraniu
uczestniczyli zarówno młodsi, jak i nieco starsi
Harnasie. Po odczytaniu sprawozdań i przegłosowaniu absolutorium dla ustępującej Rady nastąpiło wyłonienie kandydatów na prezesa i
członków nowej Rady oraz Komisji Rewizyjnej.
A na koniec zgodnie z tradycją objadaliśmy się
pączkami.
Bezpośrednio po Walnym Zebraniu SKPG
wybrana na nową kadencję Rada podzieliła między sobą funkcje:
Rada SKPG:
Patrycja Michałowicz – Prezes
Jan Pizoń – Wiceprezes ds. szkolenia
Sebastian Lenartowicz – Sekretarz
Dagmara Góralska – Skarbnik
Jacek Przyłucki – Członek Rady ds. wydarzeń
Michał Wieczorek – Członek Rady ds. promocji
Komisja szkoleniowa:
Jan Pizoń – przewodniczący
Magda Goryl – szefowa kursu „starszego”
2016/2017
Marysia Orzechowska-Maćkowiak – szefowa
kursu „młodszego” 2017/2018
Ewa Szabelska – członek ds. szkoleń wewnętrznych
Stefan Brzezinka – członek ds. szkoleń wewnętrznych
Komisja rewizyjna:
Stanisław Wierzchowski – Przewodniczący
Aleksandra Ginter
Krzysztof Krawiec
Komisja ds. promocji:
Michał Wieczorek – Przewodniczący
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W weekend 8–9 kwietnia odbył się Kwadratlon. W tym roku rola organizatorów przypadła Harnasiom. Zaprosiliśmy przewodników studenckich z całego kraju do PTSM w Rycerce Kolonii. Aby
uatrakcyjnić zabawę, nadaliśmy jej temat przewodni – „Szpiedzy tacy jak my”. Organizacją imprezy
zajęli się: Jacek Przyłucki, Stanisław Wierzchowski, Michał Wieczorek, Sebastian Lenartowicz. Ponadto, jako uczestnicy, Harnasi reprezentowali: Patrycja Michałowicz, Ewa Szabelska, Asia Śliwa,
Ola Ginter. Goście przyjechali w następujących reprezentacjach: SKPB Warszawa – 4 osoby, SKPG
Kraków – 1 osoba, SKPB Katowice – 2 osoby.
Zabawa rozpoczęła się od
INO. Uczestnicy musieli zmierzyć
się z błotem i ruchomymi kierunkami świata. Punkty rozrzucone
były od PTSM-u, aż po bazę namiotową na Przysłopie Potóckim.
Tam czekała niespodzianka w osobie Świętego Mikołaja. Okazało
się, że mapy, które na starcie otrzymała każda drużyna, są niekompletne, brakuje im kilku punktów.
Mikołaj opowiadał w formie zagadek, jak je znaleźć. Po kilku godzinach wszystkie drużyny bezpiecznie wróciły do schroniska.
Po imprezie na orientację nastała pora na obiad. Ewa przygotowała wyśmienity bigos i zdobyła tym sposobem uznanie wszystkich
gości. Posileni przeszliśmy do kolejnej części imprezy, którą były integracyjne gry i zabawy. Kalambury, zagadki, grupowe testy. Śmiechom oraz konstruktywnym dyskusjom nie było końca. Gdy zmagania się skończyły, zwycięzcy mogli poszukać na terenie schroniska nagrody (wskazówki, jak ją
znaleźć, otrzymywali w trakcie imprezy). Na zwycięzców czekały pamiątkowe kufle, które własnoręcznie ozdobił Michał Wieczorek.
Reszta wieczoru minęła na ogólnej dyskusji, poruszającej temat przewodnictwa górskiego, kół
przewodnickich i – co najważniejsze – kursów przewodnickich. Tradycyjnie wyznaczyliśmy również
przyszłorocznych organizatorów Kwadratlonu – SKPB Łódź. Tematów było tak wiele, że debata
trwała w najlepsze do godziny 2 w nocy, a ostatecznie zakończyła się przed 4 rano.
Drugiego dnia Kwadratlonu wspólnie poszliśmy w góry. Z Rycerki weszliśmy na Przegibek,
gdzie spędziliśmy kwadrans, relaksując się przed schroniskiem. Stamtąd podeszliśmy na Bendoszkę,
skąd podziwialiśmy rozległą panoramę. Uwagę naszych gości przykuła Mała Fatra. Z przyjemnością
opowiedzieliśmy naszym koleżankom i kolegom, jak nazwać poszczególne szczyty. Dla nas wyjazdy
w Worek Raczański to rutyna, ale przewodnicy z Warszawy nie mieli jeszcze okazji poznać tych gór.
Ze szczytu Bendoszki zeszliśmy grzbietem Pleskierówki do PTSMu, gdzie pożegnaliśmy się, mając
nadzieję spotkać się znów za rok.
Sebastian Lenartowicz i Patrycja Michałowicz
W pierwszym okresie działalności nowa Rada zrealizowała następujące zadania:
• podział obowiązków w Radzie i
Dawid
Ania
ustalenie całorocznego harmono"Juzia" Rysiek "Nowy"
gramu pracy poszczególnych członków Rady
• powołanie Komisji Szkoleniowej
• powołanie Komisji ds. Promocji
• aktualizacja KRS (czekamy na
decyzję)
• aktualizacja dokumentów dla
Mrowiska, GCOPu, Centrum KomNowa Rada – od lewej: Sebastian, Dagmara, Patrycja,
puterowego PolŚl
Jacek, Michał, Jasiek
• wstępne porządkowanie naszego
pomieszczenia w Mrowisku (w maju odbędzie się wspólna akcja porządkowania z Watrą)
• organizacja Rajdu Igrowego, który odbędzie się w terminie 13–14.05
• wstępne przygotowania do organizacji rajdów w ramach Akcji Lato
• zebranie kwietniowe (w zebraniu uczestniczyło 11 osób)
• przygotowanie do zebrań majowych (zebranie wyjazdowe 6–7.05: Pietraszonka; następnie 23.05:
Mrowisko;
• aktualizacja strony www
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ROZPOCZÊCIE KO£OWEGO SEZONU ROWEROWEGO
Tegoroczne Rozpoczęcie Kołowego Sezonu Rowerowego nastąpiło dość wcześnie, bo już na
początku kwietnia. Udało się trafić na w miarę pogodny weekend, gdyż zaraz potem, tuż po Świętach, nastąpił kolejny spadek temperatur, a nawet opady śniegu.
W niedzielę 9.04 pogoda nie była może rewelacyjna, ale nie było najgorzej. Na starcie pod domem Janusza w Katowicach-Panewnikach punktualnie o godz. 10 zjawiło się z rowerami 14 osób.
Po przygotowaniu sprzętu do wycieczki postanowiliśmy zrobić zdjęcie strażackie – w razie gdyby
ktoś się wykruszył przed końcem
imprezy. Wyruszyliśmy ok. 10:30
w stronę Chudowa. Zaraz po starcie dołączył do grupy jeszcze jeden
uczestnik – „Krokodyl”.
Zanim wjechaliśmy w las, obserwowaliśmy krążący nad doliną
Kłodnicy śmigłowiec – ponoć prywatny.
Pierwszy leśny odcinek prowadził do osiedla Stara Kuźnia.
Potem prostą leśną drogą dojechaliśmy do szosy nr 44 Gliwice –
Mikołów, a po jej przecięciu dotarliśmy asfaltami do Paniów. W
drewnianym kościółku odbywała
się właśnie msza, więc obejrzeliśmy go tym razem tylko z zewnątrz. Kolejne wąskie i proste
asfalty doprowadziły nas do pierwszego punktu postojowego – cukierni „Gatner”. Na stołach pojawiły się kawy, herbaty, piwa, ciastka i lody.
Po pokrzepieniu się ruszyliśmy dalej. Za chwilę czekał nas
kolejny postój przy zamku w Chudowie. Sam zamek obejrzeliśmy też z zewnątrz. Większość z nas miała już wcześniej okazję do zwiedzenia niewielkiej ekspozycji we wnętrzach zamkowej wieży. Aktualnie obiekt był zresztą zamknięty. Na łące przed zamkiem zarejestrowaliśmy natomiast zwiastuny wiosny – ziarnopłony i zawilce.
Obejrzeliśmy też „bardzo ładny i okazały głaz” polodowcowy znaleziony podczas budowy autostrady
w Taciszowie.
Z Chudowa wyruszyliśmy w stronę lasów i jeziorek między Halembą a Borową Wsią. Rzuciliśmy
okiem m.in. na Staw Korytniok oraz Staw Kiszka.
Potem asfaltem dotarliśmy znów do Starej Kuźni, a stąd w pobliżu miejsca, gdzie potok Jamna
wpada do Kłodnicy, przedostaliśmy się mostkiem na drugą stronę Kłodnicy i wkrótce dotarliśmy do
Baru „Przystań” nad kolejnym stawem w Lasach Panewnickich na wyczekiwane przez niektórych
uczestników piwo.
Potem objechaliśmy jeszcze kolejne stawy i jeziorka i zmierzaliśmy powoli do punktu końcowego trasy na zakończenie imprezy.
Na grillu w ogródku u Janusza nie mógł zostać Romek, ale za to dotarł po pracy Waldek oraz Ola
(na rowerze) po powrocie z Kwadratlonu.
Powspominaliśmy też poprzednie rozpoczęcia i zakończenia sezonów, oglądając zdjęcia z tych
imprez. Po godz. 18 rozjechaliśmy się do domów.
W imprezie uczestniczyło 15 osób: Janusz Mroczek z córką Anią i Pawłem (od ostatniego weekendu jej mężem), Lila, Piotr, Danka Kowalik, Raketa, Lidka, Żaba, Krokodyl, Jacek i Jola Ginter,
Mikser z Bożeną, Romek Kowalówka.
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50-LECIE SKPG „HARNASIE”
Rok 2017 to pięćdziesiąty rok działalności SKPG, podobnie więc jak w przypadku poprzednich
okrągłych rocznic, także tym razem nie obędzie się bez imprezy z tej okazji.
W związku z tym Komitet Organizacyjny 50-lecia (Anna „Paskuda” Pasek, Ola Ginter, Agata
Kubiczek, Asia Śliwa ) zaprasza wszystkich w dniach 20–21 października 2017 do Hostelu Dukat w
Czarnym Dunajcu. Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy, w tym informacje o zapisach, cennik i
przewidziane atrakcje, dostępne są na naszej stronie kołowej (http://www.skpg.gliwice.pl/50-lecieskpg/ ). W części artystycznej przewidziany jest między innymi koncert „Lubelskiej Federacji Bardów”.
Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania uczestnictwa, tym bardziej, że do 30 czerwca ceny są
korzystniejsze!
Kontakt mailowy (50lecie@skpg.gliwice.pl) lub telefonicznie – numery podane na stronie www.
Uwaga! Jeżeli ktoś z Was lub Waszych znajomych/bliskich chciałby wspomóc budżet imprezy –
zachęcamy do kontaktu. W zamian oferujemy reklamę na naszej stronie internetowej, naszych imprezach, w wydawnictwach leciowych itp.

TO BY£O
4 31.03 odbyło się Walne Zebranie SKPG
„Harnasie”. Prezesem została Patrycja „Gonzo”
Michałowicz. W skład Rady weszli: Dagmara
Góralska, Jasiek Pizoń, Jacek Przyłucki, Michał
Wieczorek, Sebastian Lenartowicz.
Komisja Rewizyjna: Staszek Wierzchowski, Ola
Ginter, Krzysztof Krawiec.
4 8.04 Rozpoczęcie Kołowego Sezonu Rowerowego.
4 8–9.04 Kwadratlon organizowany dla Studenckich Kół Przewodnickich, tym razem przez
Harnasi w PTSM w Rycerce Górnej.
4 19.04 odbyło się Walne Zebranie OU
PTTK. SKPG reprezentowało trzech delegatów:
Ryszard Antonik, Aleksandra Ginter, Patrycja
Michałowicz. Zebranie poprowadził Andrzej
Mokrosz.
Walne Zebranie postanowiło rozszerzyć
ilość członków zarządu do 7 osób. W tajnym
głosowaniu wybrane zostały następujące osoby:
1. Aleksandra Piwowarczyk – Prezes
2. Krzysztof Ptak – wiceprezes
3. Radosław Osadnik – skarbnik
4. Karolina Szołtys – sekretarz
5. Krzysztof Sieniawski – członek zarządu
6. Anna Mikicka – członek zarządu
7. Patrycja Michałowicz – członek zarządu
Skład Komisji rewizyjnej bez zmian:
1. Izabela Włodarczyk
2. Ryszard Antonik
3. Andrzej Mokrosz
4 18.04 zebranie w CKS Mrowisko pod hasłem „Wtorek Wielkiej Wyżerki”.
4 21–23.04 Śpiewanki wyjazdowe w chatce
w Sopotni.
4 6.05 wyjazdowa majówka w chatce na Pietraszonce. Było 9 osób. Następne podobne zebranie planowane jest we wrześniu lub październiku.
4 13–14.05 IX Rajd Igrowy z zakończeniem
na Pietraszonce.

TO BÊDZIE
c 23.05 godz. 18:00 zebranie w CKS Mrowisko. Zebranie będzie miało dwie części: 1). Krótka prelekcja/prezentacja o strukturze, organizacji i działalności UPA w terenie uprawnień. 2).
Część ogólna zebrania.
c 7.06 (środa) godz. 17:30 sala Konferencyjna
w CKS Mrowisko. Będzie to zebranie szkoleniowe dotyczące ubezpieczeń potrzebnych w
pracy przewodnika i podczas wycieczek sportowych. Poprowadzi je pan Marek Wystemp zajmujący się na ubezpieczeniami zawodowo.
c 22.06 (czwartek) godz. 17:30 w Starej Kotłowni w MDK przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach odbędą się śpiewanki przedwakacyjne
wraz z zebraniem. Temat przewodni – „Wiosna”. Zebranie rozpocznie się o 17:30, natomiast
śpiewanki o 18:30.
c 15.07 Baza namiotowa Przysłop Potócki obchodzi 10-ty roczek! Z tej okazji odbędzie się
impreza, na której nie zabraknie spotkań z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, którzy emigrowali w dalekie kraje, śpiewów przy gitarze, urodzinowego tortu, kolorowych balonów i jeszcze
paru niespodzianek. Zapraszamy!
Gosia Musiał

