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Góry Świętokrzyskie
W Górach Świętokrzyskich byliśmy już kiedyś. Było to jednak tak dawno, że postanowiliśmy wybrać się w ten rejon ponownie, podtrzymując zarazem tradycję uczestnictwa w ERG-u.
Początkowo planowałem zabrać rowery i przy
ich pomocy zrealizować trochę krajoznawstwa,
jednak pogoda skutecznie zweryfikowała ten
pomysł.
Tegoroczny ERG był dość kameralny. W
sumie na mecie w schronisku w Świętej Katarzynie pojawiło się 14 osób. Natomiast na trasę z
Nowej Słupi głównym grzbietem Gór Świętokrzyskich prócz mnie i Joli wybrali się: Żaba,
Agata, Jacek P.. i Michał W.
W nocy z piątku na sobotę i niemal przez
całą drogę padał deszcz, a na miejscu powitała
nas mgła. Po zakupie biletów wstępu do Parku
Narodowego ruszyliśmy szlakiem w kierunku
Świętego Krzyża, uciekając przed dużą grupą
młodzieży, która właśnie wysiadła z autokaru.
Po drodze obejrzeliśmy buk Jagiełły. Gdy dotarliśmy do skraju lasu, z gęstej mgły rozległ się nagle jakiś krótki, ale bardzo głośny dźwięk. W
pierwszej chwili nie bardzo wiedzieliśmy, co to
jest, ale gdy podeszliśmy bliżej, ukazała się scena, na której instalowano nagłośnienie. Obok
rozstawiano jakieś stoliki z emblematami kieleckiego PTTK. Potem okazało się, że ma się tu
odbywać zakończenie Świętokrzyskiego Rajdu
Pielgrzymkowego, który zgromadził (jak potem
przeczytałem w internecie) 3100 osób. Cóż,
może powinniśmy się uczyć organizacji rajdów
od jego organizatorów? ;)
W dalszej drodze spotykaliśmy co chwilę
zmierzające na Święty Krzyż duże grupy młodzieży z przewodnikami. Po obejrzeniu kościoła, a potem gołoborza ruszyliśmy w dalszą drogę. Asfaltowy odcinek szlaku nie był zbyt atrakcyjny, ale wkrótce szlak skręcił w pola, a potem
w ładny bukowo-jodłowy las. Koło południa zaczęło się rozpogadzać, a nawet ukazały się jakieś
dalsze widoki. Nie omieszkaliśmy oczywiście
zrobić panoramki. Prócz rajdowiczów mijaliśmy
też sporo grzybiarzy. Przed Łysicą również Jacek postanowił skorzystać z wysypu grzybów i
po 15 minutach dogonił nas z dwoma siatkami

Dłuższą i dokładniejszą relację z 50-lecia i jego organizacji napisze – mam nadzieję – ktoś zbliżony do Komitetu Organizacyjnego. Ja chciałbym na gorąco odnotować najważniejsze momenty tego
ważnego dla naszego środowiska wydarzenia.
Gdy byłem przyjmowany do Koła w roku 1980, Koło miało zaledwie 13 lat. Mimo to wydawało
mi się, że istnieje ono od bardzo dawna, niemal od zawsze.
Jak odbierają SKPG młodzi Harnasie dzisiaj, gdy od powstania Koła minęło pół wieku, tego nie
wiem, ale zapewne jeszcze inaczej niż ja kilkadziesiąt lat temu.
Pierwsze informacje o imprezie z okazji 50-lecia otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku.
Wówczas ogłoszono, że impreza odbędzie się 20–21.10.2017 r. w Hostelu „Dukat” w Czarnym
Dunajcu. O przebiegu przygotowań nie napiszę wiele, bo lepiej zrobią to organizatorki w osobach
Paskudy, która czuwała nad całością, Asi Śliwy, Oli Ginter i Agaty Kubiczek. W każdym razie ruszyły
zapisy. Komitetowi pomagały też inne osoby. Program przygotowywali Jacek Przyłucki i Sebastian
Lenartowicz wraz z kilkoma innymi osobami z młodszego pokolenia, Ania Latusek podjęła się redakcji jubileuszowego „Harnasia” nr 19, Agata Kubiczek i Michał Wieczorek redagowali śpiewnik, a ja
zbierałem zdjęcia i inne materiały, by zrealizować kolejną wersję płytki DVD.
Po wakacjach liczba zapisanych osób osiągnęła ok. 150, a do dnia imprezy wyniosła prawie 200
osób. Jeszcze w przeddzień imprezy zgłosił się Milimetr, który z tej
okazji otrzymał identyfikator z napisem „Spóźniony Harnaś”. Prace
dobiegały końca. Było też wielu
chętnych na przyjazd już w piątek
wieczorem.
Wreszcie nadszedł piątek 19
listopada. Na recepcji ośrodka dyżur objęli Kinga Konieczny i Jasiek Pizoń. Parking przed budynkiem zaczął się zapełniać. W rezultacie w piątkowy wieczór przybyło
ok. 100 osób. Po zakwaterowaniu
w pokojach o standardzie przypominającym nieco minioną epokę Komitet Organizacyjny 50-lecia: Agata Kubiczek, Anna
cd. str. 2 „Paskuda” Pasek, Joanna Śliwa, Aleksandra Ginter.
podgrzybków. Ale najbardziej rzucały się w oczy całe gromady pięknych muchomorów. W sumie
można by zrobić kiedyś ERG jako
Ekskluzywny Rajd Grzybiarski.
Na Łysicy spotkaliśmy natomiast Dagmarę, która przyleciała
na ERG (nie, nie na miotle) prosto
z krótkiego wypadu do Nowego
Jorku.
Cóż, świat staje sie coraz
mniejszy. Pozostało tylko zejście
do Świętej Katarzyny, podczas
Dawid
Ania
którego złapał nas jeszcze przelot"Juzia" Rysiek "Nowy"
ny deszcz. Do schroniska dotarliśmy niemal równocześnie z trasą Joli W. i Kajetana, którym towarzyszyły Asia, Gabrysia i Grażyna.
Udało się też namówić Gabrysię, aby podrzuciła mnie i Jacka P. do Nowej Słupi po samochody.
Wkrótce dotarł też Rafi z Iwoną.
Po obiadokolacji i odpoczynku zebraliśmy się w świetlicy. Tym razem nie przewidziano jakiegoś
szczególnego programu, za to można było dłużej pośpiewać przy dwóch gitarach.
A w niedzielę podgrupa Joli wyruszyła realizować własny program krajoznawczy, a reszta w 3
auta, z Rafim na czele ruszyła na początek do Wąchocka. Rafi postanowił poprowadzić nas „Szlakiem przygody” – jak głosiła tabliczka na drogowskazie, i faktycznie wkrótce asfalt się skończył i
zaczęła się przygoda. Ale ponieważ wzdłuż leśnej drogi parkowało mnóstwo aut grzybiarzy, uznaliśmy, że my też przejedziemy. I przejechaliśmy.
W Wąchocku zwiedziliśmy kościół i część klasztoru i ruszyliśmy do Krzemionek Opatowskich
koło Ostrowca Świętokrzyskiego
Tu obejrzeliśmy naziemne i podziemne wyrobiska, z których wydobywano w czasach prehistorycznych krzemień, potem obejrzeliśmy też zrekonstruowaną osadę i pawilon muzealny. I mimo że
zostaliśmy dołączeni do zbyt dużej grupy wycieczkowej – co pan przewodnik na dzień dobry skomentował, że będzie do d..., bo jest nas za dużo, to było ciekawie.
Po tym punkcie programu rozjechaliśmy się w różne strony – Rafi na Św. Krzyż, auto Jacka i
spółki na obiad, a potem do Opatowa i Szydłowa, a ja z Jolą odwiedziliśmy po drodze Szydłów i
udaliśmy się do domu.
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(ale w końcu była to impreza poświęcona wspomnieniom) część
osób zgromadziła się na zewnątrz
przy grillu i kiełbaskach, część
przygotowywała wystrój sali –
m.in. wystawy fotograficzne:
jedną poświęconą Harnasiom na
szczytach gór świata, drugą poświęconą wyprawie w Hindukusz,
która odbyła się 40 lat temu. Gdy
posililiśmy się konkretami, przyszedł czas na obchody jeszcze jednego jubileuszu – 50-tki Jeża i Alberta, którzy są równolatkami
Koła. Były prezenty, życzenia i Harnasiowa trupa teatralna po przedstawieniu pt. „Zemsta”
torty. A potem były niekończące się rozmowy i trochę śpiewania.
W sobotę rano zaczęli zjeżdżać kolejni uczestnicy. Po śniadaniu zaczęła się formować grupa
szturmowa do wyjścia „w góry”. Celem był poważny szczyt o wysokości 748 m n.p.m. – Domański
Wierch. Gdy wyruszyliśmy, mieszkańcy Czarnego Dunajca nie mogli się nadziwić, co to za pielgrzymka podąża ulicami miejscowości. Przed atakiem szczytowym niezbędne było założenie obozu
pośredniego. W końcu cel został osiągnięty. Ze szczytu – mimo niezbyt dobrej pogody – ukazała nam
się pełna panorama Tatr.
Teraz nastąpiło ustawianie panoramy Koła według numerów blach i serie zdjęć. Na koniec wykonano zdjęcia strażackie i zaczął się powrót do bazy.

Grupa uczestników 50-lecia na Domańskim Wierchu
Po powrocie był obiad, a potem nastąpiły przygotowania do imprezy.
Program poprowadziła Ola Ginter. Po wystąpieniach Organizatorek, pani Prezes – Patrycji Michałowicz oraz przedstawiciela SKPB Warszawa nastąpił konkurs drużynowy w stylu Familiady. A
potem obejrzeliśmy spektakl teatralny, którego scenariusz oparty był na „Zemście” Fredry. Głównymi autorami oraz wykonawcami byli Harnasie z rocznika blachowanego w 2016 r. wspomagani m.in.
przez Natalię i Huchla.
A po spektaklu wystąpił zespół Lubelska Federacja Bardów w składzie: Marek Andrzejewski, Jan
Kondrak i Piotr Selim.
Po koncercie i kilku bisach za gitary zabrali się Harnasie, i to zarówno ci najstarsi jak Piotr Głogowski, Jacek Nabzdyk i Wiewiór, jak ci ze średnich pokoleń Jacek Ginter i Żaba, ale dołączyli też
młodsi – Grzesiek Pasieka, Sebastian Lenartowicz, Agata Kubiczek.
Takiej integracji i tak dużego kręgu osób śpiewających nie widzieliśmy już dawno. Impreza trwała do późnej nocy, a najwytrwalsi poszli spać podobno nad ranem.
W niedzielę po śniadaniu zaczęliśmy się żegnać i rozjeżdżać do domów lub na turystyczne trasy.
Redakcja

HARNASIE NA WAKACJACH
Właśnie wróciliśmy. W tym roku było mniej spektakularnie, choć z drugiej strony nie wiem, czy
wypakowane po brzegi seicento z doczepionymi rowerami nie robiło na niektórych większego wrażenia niż opowieści z Ameryki Południowej.
Lipiec upłynął pod znakiem wyjazdów weekendowych bliższych (Przysłop Potócki – Metzger
organizował rajd) i odrobinę dalszych (rejony Racławic i wycieczki rowerowe po tamtym, nadającym
się do jeżdżenia znakomicie, terenie).
W sierpniu wybraliśmy się na tydzień – z Gosią i Jarkiem Dziobakami oraz Emilką i Nowszym i
wszystkimi Młodymi – nad Balaton, do miejscowości Ábrahámhegy położonej na północnym brzegu
jeziora. Upały nie pozwalały nazbyt szaleć, ale i tak kilka rzeczy udało się zrobić. Zobaczyliśmy dwa
zamki (Sumeg, Szigliget), zwiedziliśmy z mówiącym tylko po węgiersku przewodnikiem muzeum
jaskini znajdującej się pod miejscowością o nazwie Tapolca – przewodnik chyba mówił ciekawe
rzeczy. Dla nas jednak i tak najlepszą częścią programu było przepłynięcie fragmentu podziemnego
jaskiniowego kanału łódką (wchodziło się do małej łódeczki, dostawało się do ręki wiosło i już; moż-

na było sobie popłynąć). Odwiedziliśmy półwysep Tihany, miejscowość Keszthely z imponującym rozmiarów pałacem. Wypróbowaliśmy też
ścieżkę rowerową oplatającą Balaton – świetna
sprawa. Ścieżka ma ponad 200 km, campingi
znajdują się w regularnych odstępach od siebie,
więc objechanie jeziora, obejrzenie atrakcji i
skosztowanie lokalnych win może być całkiem
niezłym pomysłem na jakiś dłuższy weekend.
Poza tym po drodze zahaczyliśmy też o Bratysławę.
We wrześniu pojechaliśmy w Sudety, ale
jako że piękna wakacyjna pogoda w końcu się
popsuła, to ostatecznie połowę wyjazdu spędziliśmy w okolicach Pragi. Ale po kolei: w Jesionikach weszliśmy na m.in. Pradziada, szczyt z długim asfaltowym podjazdem. Ostatnio kolekcjonujemy góry, na które da się wjechać wózkiem.
Poza tym Bartek czasem chodził też w chuście,
dzięki czemu nogi odpoczywały nam od asfaltowania. Z ciekawszych, choć niepopularnych
szczytów, zaliczyliśmy Žulowy Wierch – nazwa
piękna, choć, ku naszemu rozczarowaniu, po
czesku „žulowy” znaczy „granitowy”. Do tego
zwiedzaliśmy zamki, jaskinie, czyli standard.
Kolejnym punktem programu było Stronie Śląskie ze Śnieżnikiem i oglądaniem kopalni Uranu. Następnym: Praga. A ostatnim: wioska Svata pod Pragą. Stamtąd robiliśmy wycieczki w
Křivoklátsko i Czeski Kras – tereny ładne, zielone, mocno pagórkowate, pełne ścieżek pieszych
i rowerowych. Gdyby pogoda dopisała, a my byśmy mieli ze sobą rowery, można by tam dużo
przejechać.
Ania i Piotr „Metzger” Latusek

hYhYh
Wrześniowy punkt wakacyjny zrealizowany. Oprócz Dolomitów właściwych trasy wędrówkowe oraz ferraty w grupach:
– Dolomiti d'Oltre Piave (Dolomity po drugiej
stronie Piave),
– Dolomity Brenta,
– Presanella,
– Lagorai,
– okolice Lago Garda.
Ponadto zrealizowałem wyjazd do Rumunii.
Składał się z wędrówek oraz ferrat, które ostatnio pojawiają się jak grzyby po deszczu.
Rejon działania obejmował góry CodruMoma, Bihor, Retezat, Parang, Hargita oraz Hasmas. Na tym zamykam swój sezon wakacyjny.
Wojtek Spała

DZIEÑ Z ¯YCIA W£ÓCZYKIJA

SEEWAND
Mój pierwszy raz

Prolog
W planie miałem przejście Niżnych Tatr, ale zgadałem się z Zigą, który rozważał Alpy – dwa
austriackie pasma: Dachstein oraz Totes Gebirge. Hmm… interesująco zabrzmiało. Może być znacznie ciekawiej niż na Słowacji. Zapaliłem się do tego pomysłu, jednak szybko okazało się, że nie dajemy rady uzgodnić wspólnego terminu i w efekcie postanowiłem wyruszyć na alpejskie trasy samotnie, podczas gdy Ziga w późniejszym terminie ruszył w… Niżne Tatry.
Przyznaję, byłem w alpejskich kwestiach laikiem. Zasięgnąłem języka pośród znajomych.
Ferraty? W Dolomitach, we Włoszech są piękne i trudne. W Austrii? Ee tam! Co oni tam mają!
Jakieś ubezpieczenia na trudniejszych ścieżkach, tu i ówdzie skały trzeba dotknąć – to wszystko. Jak
chcesz się powspinać po ferratach, to jedź w Dolomity! W Austrii to tylko taka namiastka. Ersatz...
Postanowiłem jednak pojechać do Austrii – bliżej, a poza tym nie chciałem się porywać od razu
na coś trudnego. Wolę popróbować sił na ubezpieczonych ścieżkach, trochę tylko trudniejszych od
Orlej Perci. Minęło wiele lat od czasu, gdy się wspinałem, więc po co ryzykować skakaniem od razu
na głęboką wodę. Podejdę spokojnie i ostrożnie do tematu.
Kupiłem obie mapy stosownie do zamierzeń – Dachstein i Totes Gebirge. Ładne nazwy – Dachówka i Martwe Góry. Do tego atlas samochodowy Austrii. Zestaw do ferrat? Uuu... drogi. Chyba
sobie daruję, skoro w Austrii ferrat z prawdziwego zdarzenia nie ma. Pogrzebałem w swoim sprzęcie
wspinaczkowym, leżącym tyle lat odłogiem, i skompletowałem sobie własny zestaw. Wprawdzie te
taśmy – zgodnie z zaleceniami – mogą teraz służyć wyłącznie do powieszenia na nich co najwyżej
doniczek z kwiatami (a i to nie nad chodnikiem), ale przecież na ubezpieczonych ścieżkach pewnie
nawet tego na siebie zakładał nie będę. OK, mam wszystko – ruszam w Alpy.
Kierunek: Bratysława, Wiedeń i dalej na Salzburg. Nie dojeżdżając do niego, zjeżdżam z autostrady na południe – Ebensee, Bad Ischl, Bad Goisern i już jadę wzdłuż Hallstaetter See. Za Hallstatt
zatrzymuję się nad jeziorem i studiuję dokładnie mapę. Chcę pójść na trzy dni w góry i zanocować w
Simonyhütte pod najwyższym szczytem Dachsteinu, zatem teraz muszę podjąć ostateczną decyzję w
kwestii trasy.
Mógłbym z Hallstatt pójść szlakiem, najpierw doliną i potem już w ciekawszym terenie. Mógłbym też dojechać przed samo Obertraun i ruszyć stamtąd innym szlakiem. Ale jest również na mapie
inna, chyba ciekawsza trasa. Najpierw jest to szlak, dalej grube czerwone kropki, przechodzące szybko w cienkie czerwone kropki. Przy nich ikonka drabinki i napis „Seemauer Klettersteig”. To pewnie
taka austriacka namiastka ferraty – pięknie, coś dla mnie na początek.
Tylko gdzie by tu auto zostawić, żeby nie trzeba było daleko drałować. Znajduję mały kawałek
łączki tuż przy płocie ogradzającym ładny domek. Ładny... cóż, tu praktycznie wszystkie są ładne.
Pakuję plecak na trzy dni – na sam spód upycham ciepły, gruby i ciężki śpiwór. Nie wiem, jakie
warunki czekają mnie w schronisku. Trochę to waży, ale co tam – dziś to wtargam do schroniska, a
potem większość gratów zostawię, idąc na lekko na Hoher Dachstein. Tam podobno jest jakaś ciekawa ferrata. Ciekawa jak na austriackie warunki, oczywiście.
Wziąć dwie butelki wody mineralnej czy trzy? Wezmę dwie – bardzo lubię bąbelki, ale może trzy
litry jakoś wystarczą. Dorzucam jeszcze dwie puszki piwa, bo w schronisku będzie przecież znacznie
drożej. I jestem gotów.
Widzę, że ktoś się kręci przy domu, podchodzę więc, by wyklarować sytuację.
– A czemu nie chcesz zaparkować pod wyciągiem kolejki?
– Bo ja nie kolejką, tylko na piechotę i musiałbym nadkładać drogi.
– No dobrze, auto może tu stać, nam nie przeszkadza. Ale nie oczekuj od nas, że będziemy go
pilnować!
– Nie, nie, oczywiście. Tylko żeby tu sobie mógł stać, nikomu nie przeszkadzając.
Widzę, że trochę się dziwią, ale najważniejsze, że mam parking. Zostawiam wóz i maszeruję
prawie dwa kilometry z powrotem szosą – do miejsca, gdzie odchodzi szlak. Teraz już przyjemniej,
bo ścieżką, dochodzę do jakiejś tablicy. Rodzaj schematu ścieżki na Seemauer. Seemauer, czyli Jeziorny Mur – też ładna nazwa. Na schemacie kolejne fragmenty oznaczone literkami od B przez C i
D po E. Niżej przewaga B i C, wyżej już tylko D i E. Cóż, fajnie – idziemy.

Radoœæ wspinaczki
Zaczynam zdobywać wysokość. Idzie się stromo, ale przyjemnie – w oczach rośnie ściana przede
mną. Budzi się we mnie radość i ciekawość – jak też ta ścieżka będzie dalej biegła. Wyraźnie zmierza
ku ścianie, gdzie u dołu dostrzegam jakąś tablicę.
Podchodzę do niej. Czuję trochę ciężar plecaka – stroma ścieżka dała wycisk. Za to w dole piękny
widok na Hallstaetter See – przez chwilę sycę nim wzrok. Następnie studiuję tablicę i teren. Tu się
zaczyna Klettersteig. Pora na rozszyfrowanie dosłownego znaczenia: Kletter – wspinaczka, Steig –
ścieżka. Czyli przyszła pora na moją pierwszą alpejską ścieżkę z elementami wspinaczki. Super!
Jest stromo, ale skała urzeźbiona i przetykana trawkami. Jest sens wyciągać mój sprzęt z plecaka?
Chyba nie – on i tak daje wyłącznie iluzoryczną asekurację. Gdybym miał nim mocniej szarpnąć,
taśmy by pewnie tego nie wytrzymały. Dobra, walimy w górę.
Już po kilku krokach czuję, że sprawa nie jest taka prosta. Wyglądało to na znacznie łatwiejsze,
niż jest w rzeczywistości. Może, gdyby mi ten plecak tak nie ciążył... Ale ciąży. Idę powoli, bardzo
ostrożnie stawiając stopy, kontrolując kolejne chwyty. Trawki utrudniają, gdyż but się na nich ślizga.
Staram się stawiać stopy na skale, ale większość szczelin wypełniona jest zielenią.

OK, pierwszy ostrzejszy fragment za mną.
Jak tam było z tymi literkami? U dołu przewaga
B i C. Wyżej D i E. Mam nadzieję, że ta skala
stopniuje w odpowiednią stronę – malejąco. Bo
jeśli miałoby wyżej być trudniej, to... No, nie
wiem. Przecież chyba bym nie zawracał!
Może jednak E oznacza mniejszą trudność
od B. Tego się trzymajmy.
Mam odcinek łatwiejszy, którym podchodzę
pod następną ściankę. Ale zaraz lina staje dęba!
Oops... Muszę się przeprosić z moją pseudoasekuracją. Zakładam uprząż, wiążę, zapinam karabinek. Spoglądam z dezaprobatą na dwudziestopięcioletnie taśmy – może jednak należało się
wykosztować na sprzęt z prawdziwego zdarzenia...
Czuję przyspieszone bicie serca, wpinając
się w stalową linę. Spoglądam na wiekową
uprząż – wytrzymasz, prawda? Poza tym – przecież w ogóle nie będę zmuszony tego sprawdzać! Nie mam najmniejszego zamiaru odpadać
od skały. W drogę!
Teraz już napotykam spore trudności – któż
mi to opowiadał, że w Austrii nie ma ferrat?!
Chyba że... to ma być ta łatwizna! W takim razie
raczej nigdy w Dolomity nie pojadę...
Wspinam się z trudnością. Pot zaczyna mi
występować na czoło, po chwili pierwsze krople
szczypią solą w oku. Puszczam jedną ręką linę,
żeby przetrzeć oko i czuję, jak zaczynam zataczać łuk w powietrzu. Nie! Szybko łapię ją obu
rękami i przywracam pion. Oko szczypie. Zaciskam mocno – łzy muszą przegonić tę sól.
Czuję coraz większe obciążenie na łapach.
Ruszaj się chłopie! Bo jak nie, to długo się tu nie
utrzymasz! Rozwieram oczy – jeszcze trochę
szczypie lewe oko, ale coś widzę. Szybko w górę
– do łatwiejszego miejsca. Ba! Szybko – łatwo
powiedzieć. Wspinam się mozolnie, ale zyskuję
metr za metrem. Kropla potu wpływa do drugiego oka...
Łapię linę wyżej i próbuję przetrzeć oko ramieniem. Dobra – szczypie, ale coś widzę. Kolejny metr do góry. I następny. Jeszcze kilka i
trafiam na łatwiejszy teren. Łapy mdleją, dyszę,
oczy szczypią, ale mogę odpocząć. Ufff...
Zadzieram głowę w górę – daleko to jeszcze
może być? Może rozsądniej byłoby wrócić?
Spoglądam pod stopy – nieee, nie odważę się robić tej trasy w dół. Było pomyśleć wcześniej; tecd. str. 4

raz mam już tylko tę jedną możliwość – w górę.
Po chwili odpoczynku, ruszam w dalszą trasę.
Tylko przez chwilę jest łatwiej, po czym podchodzę bardzo stromo pod ukośną półkę. Półka jest
mocno nachylona i wyślizgana – nie można liczyć
na tarcie. Chwyty raczej problematyczne – pozostaje zacisnąć dłonie na linie i odchylając się od
skały, przesuwać się po półce, zaledwie opierając
na niej stopy.
Tak też robię. Niestety, plecak ciągnie mnie w
dół – przyciągam się więc do liny, by środek ciężkości nie wystawał tak daleko nad przepaść. Teraz
lepiej, tyle że cały ciężar ciała spoczywa na mocno
skurczonych rękach. Szybko, szybko, muszę dotrzeć na koniec półki. Nie puszczam liny z rąk,
gdyż nie potrafię się w tej pozycji utrzymać tylko
na jednej z nich. Przesuwam dłonie po linie. Auu!!
Cholera, lina jest w średnim stanie – sploty są
w wielu miejscach poprzerywane. Nie sprawia
wrażenia, że się urwie, ale zadziory kaleczą dłonie.
Staram się je wypatrywać i przesuwać dłonie nad
nimi, ale występują na tyle gęsto, że raz po raz czuję ich ostre końce. Przestawiam stopy, przesuwam dłonie, znów przestawiam stopy, znów czuję skaleczenie, narasta ból w muskułach. Muskułach? No dobra, w miejscu, gdzie one powinny się znajdować. Tak czy owak, docieram wreszcie na koniec półki. Mogę tu stanąć i oderwać ręce od liny. Mogę
odsapnąć. Spoglądam na dłonie – na obu krwawe plamy. Pierwsze krwawe plamy...
Odpoczywam, wyrównuję oddech, rozluźniam zmęczone łapy. Spoglądam w górę – dużo jeszcze tego? I... nadal tak trudno, czy może wreszcie trochę łatwiej?
Nade mną prawie pion. Lina biegnie wprost do nieba. Próbuję dojrzeć, gdzie będzie jakieś miejsce na odpoczynek, ale nie za bardzo widać. Cóż, trudno – nie ma rady. Trza w górę.
Przymierzam się do skały, ale chwyty są tak drobne, że nie potrafię się na nich utrzymać. O
stopniach w ogóle nie ma co mówić. Może gdybym miał ze sobą kleterki – takie delikatne buty na
gumie – dałoby się tu coś zdziałać, ale bez nich... Turystycznego buciora nigdzie tu nie wcisnę. Zostaje tylko jedno wyjście.
Łapię oburącz stalową linę, stopami odpycham się od ściany i podciągam się rękami w górę.
Stopy po ścianie wyżej, dupa mi wystaje na zewnątrz i znowu jedna łapa do góry, druga do niej,
podciągam się, po czym stopy po kolei wędrują po ścianie. Powtórka – znowu łapa w górę, druga do
niej, nieco się wyprostowuję, stopy przydreptują i znowu jestem wypięty z zadkiem nad przepaścią.
Najgorzej jest przy hakach. Muszę wtedy utrzymać się na jednej ręce, podczas gdy druga stara się
błyskawicznie przyciągnąć karabinek, odpiąć go i zapiąć nad hakiem, zanim ta pierwsza się bezradnie
rozewrze, dając mi o jeden stopień swobody za dużo. Na szczęście haki nie są umieszczone zbyt gęsto
– co jakieś sześć, siedem metrów. Na szczęście? Jeślibym poleciał, to przy takim rozmieszczeniu nie
mam co liczyć na tę moją nieszczęsną asekurację. Cicho – nawet o tym nie myśl!
Zaczynam odczuwać zmęczenie w łapach, ale nie ma tu miejsca na jakikolwiek postój. Jedyne, co
mogę zrobić, to jak najszybciej rwać w górę. Więc znowu dłoń łapie linę nad głową, zaciska się
kurczowo, szybko następna – auu! Znowu te zadziory! Nie czas teraz na oglądanie nowych ran; ręce
zaczynają z lekka omdlewać, więc szybko stopy po ścianie i znowu ręce w górę, kurczowy zacisk... i
tak metr po metrze coraz wyżej. Znów ból w dłoni, ale wreszcie pion ustępuje i skała się nachyla.
Jeszcze kawałek i mogę stanąć na małej półeczce.
Czuję, jak drżą mi ręce. Spoglądam na dłonie – trzy krwawe plamy. Paskudnie... Po kilku minutach drżenie ustępuje. Wyciągam aparat i pstrykam fotkę.
Czas w drogę. Jest trochę łatwiej – skała lekko urzeźbiona, można ciężar ciała przerzucić częściowo na stopy. Ufff... Kilkanaście metrów w górę w ten sposób.
Pokazuje się całkiem łatwy teren. Lekkimi zakosami lina prowadzi przez skałki przetykane obficie trawkami. To nic, że trochę ślisko – najważniejsze, że ręce mają na jakiś czas względny odpoczynek. Wszystko ma swój kres – łatwiejszy teren również. Staję u stóp potężnego filara. Lina biegnie
prawie pionowo w górę – ile to może być metrów? Kilkadziesiąt? Sto? Więcej niż sto?
Spoglądam z dezaprobatą na skałę – znowu trudno o jakieś wyraźniejsze stopnie. Znowu to podciąganie na rękach? Na samą myśl zaczynam odczuwać ból mięśni.
Chwilę stoję w tym miejscu, próbując nastawić się psychicznie. Nie jestem pewien, czy mi się
udało, ale czas płynie nieubłaganie. Po prostu muszę. A więc powtórka z rozrywki – kurczowy ścisk
stalowej liny, stopy na ścianę, podciągnięcie, jedna łapa w górę, druga do niej, stopy drepczą po
ścianie...
Czas płynie, ręce omdlewają, filar się nie kończy. Pode mną już spore kilkadziesiąt metrów, nade
mną... kto to może wiedzieć, ile jeszcze nade mną. Cholerny plecak ciąży coraz bardziej! Alem się
wpakował. Żeby chociaż mieć te kleterki. Takich kleterek z prawdziwego zdarzenia to nigdy nie
miałem. Kupowało się korkery i obcinało korki. Szkoły były różne. Jedni obcinali wszystkie, ja zostawiałem te na pięcie – na zejściu w stromym, trawiasto-ziemistym terenie przydawały się te korki na
pięcie. Ale cóż – jak i prawie cały stary sprzęt wspinaczkowy, korkery zostały w domu.
Słabnę coraz bardziej. Nie zawsze potrafię się już podciągnąć – ręce zaczynają się ześlizgiwać po
linie. Liczne zadziory raz po raz kaleczą mi dłonie, mięśnie wiotczeją z każdą minutą. Zaczyna kołatać myśl, że z tej ściany żywy już nie wyjdę...
Jednak wciąż walczę, chociaż coraz wolniej. Teraz już za każdym podciągnięciem ręce ześlizgują

się nieco w dół. Kilka metrów nade mną lina znika za załomem. Znaczy – zmiana w urzeźbieniu
filara. Zmiany na gorsze nie potrafię sobie wyobrazić. Czyli... nadzieja wstępuje we mnie.
Jeszcze te kilka metrów i... jest! Półeczka i
możliwość odpoczynku. Żyję! Wciąż żyję! Oglądam dłonie. Na każdej z nich krwawy łuk
wzdłuż poduszek u nasady palców. Dodatkowo
dwie czerwone plamy przy środkowych kostkach. Nieważne – palce się zginają, chociaż
mam problem, by je mocno zacisnąć. Ale może
już nie będzie takiej potrzeby?
Czeka mnie trawers. Hmmm, trawersik. Nie
to, że taki krótki. Ma jakieś kilkanaście metrów.
Tyle że... nie widzę żadnych stopni. Ot – lina
biegnie prawie poziomo, tylko w kilku miejscach przytwierdzona do skały. Czyli zabawa ta
sama, co przed chwilą, tyle że w poziomie, a nie
w pionie.
Chwilę jeszcze tak stoję, wpatrując się w ten
trawers. Ale nic się w nim nie zmienia. Cóż, głęboki oddech i w drogę. Znowu dupa nad przepaść, nogi ugięte na skałę, ręce przesuwają się
po linie. Staram się je trzymać w miarę możliwości wyprostowane, żeby nie obciążać zwiotczałych mięśni, ale przy każdym haku muszę się
przyciągnąć.
Ręce drżą już po kilku metrach. Staram się
nie myśleć o niczym, tylko jak najszybciej przesuwam się wzdłuż trawersu. Przy kolejnym
haku, jedną dłonią manipulując karabinkiem,
czuję że druga się rozwiera. Przywieram kurczowo do liny obu dłońmi, starając się chociaż część
ciężaru ciała powierzyć każdej z nich, jednocześnie przepinając karabinek. Udało się...
Przy kolejnym haku to samo. Już nie mogę
zawierzyć moim rękom – przestały mnie słuchać. Wreszcie trawers się kończy. Teraz znowu
w górę. Na szczęście urzeźbienie skały pozwala
w kilku miejscach przenieść ciężar na nogi. Jak
dobrze...
Kolejny trawers – ale ten akurat wygodny.
Odpoczywam chwilę i nawet pstrykam fotkę.
Powyżej mnie pion i gładka ściana. Ale ulitowano się nade mną w tym miejscu. Wyraźny jeż –
bolce wbite w ścianę, wystające na jakieś 20 cm.
Powolutku i ostrożnie, starając się jak najmniej
obciążać ręce, przenoszę się z jednego bolca na
następny. Powoli zdobywam wysokość.
Nagle skała się wybrzusza – przewieszka.
Tu już nie ma rady; znowu ręce dostają ostro w
kość. Szybko, szybko w górę, zanim się poddadzą! Jest! Przewieszka za mną. Kawałek jeszcze bardzo trudno w górę i wydostaję się na
łatwy fragment. Może to już koniec tych przeklętych trudności?!
Słońce schowało się już za szczyty i z wolna
zaczyna szarzeć. Nadzieja na koniec trudności
szybko zamiera. Kolejny trudny trawers, za
którym widać skośne podejście pod kolejną
przewieszką. Nie! Nie dam już temu rady... Brak
mi już sił.
Ale nie mam wyjścia – muszę iść. Zaciskam
zęby i wchodzę w trawers. Już po kilku metrach
ściana chowa się na wysokości nóg i nie ma
mowy o trzymaniu rąk wyprostowanych. Muszę
je przykurczyć i już przy pierwszym haku mam
problemy z przepięciem karabinka. Normalnie
taka wspinaczka wymaga manewrowania dwoma karabinkami. W momencie przepinania jednego drugi asekuruje. Po przepięciu pierwszego
cd. str. 5

należy przepiąć drugi – w ten sposób cały czas
któryś z nich jest zapięty. Ja nie mogę sobie na ten
luksus pozwolić. Nawet manewry jednym karabinkiem zdają się ponad moje siły – na dwa nie starczyłoby ich na pewno.
Zdaję sobie sprawę z ryzyka – z tego, że od
momentu wypięcia karabinka do ponownego zatrzaśnięcia już za hakiem nie jestem w ogóle asekurowany. A osłabiona dłoń się rozwiera coraz
łatwiej, coraz szybciej, nie potrafiąc utrzymać ciężaru ciała. Ciała i tego cholernego garbu za mną.
Pode mną kilkaset metrów otchłani... Ale ryzykiem
ponad wszelki rozsądek było wepchanie się w tę
drogę. Co za cymbał ze mnie. Co za cymbał powiedział, że w Austrii nie ma porządnych ferrat...
Przy kolejnym haku już wiem, że nie utrzymam się na jednej ręce. Zamiast trzymać linę dłonią, wkładam przedramię pod linę i przeciskam je
między liną i skałą. Przyciągam do siebie nadgarstek, ściskając stalową linę na wysokości łokcia.
Przepinam karabinek, ale nie potrafię już się dalej
przesuwać tak jak przedtem. Ostatnia deska ratunku w tych łokciach. Przekładam obie ręce pod liną, wyciągając drżące nadgarstki jak najwyżej. Zaciskam linę przy łokciach i powoli przesuwam się do kolejnego haka. Tak dochodzę do następnego.
Teraz pod przewieszkę.
Jest krótka, ale dla mnie wszystko teraz jest już niemiłosiernie długie. Serce wali jak młot, krótkie
oddechy – chyba kilkadziesiąt na minutę i jeszcze ta cholera z tyłu ciągnąca mnie w dół. Zaczynam się
zastanawiać, co mógłbym powyrzucać z plecaka. Ale w tym miejscu i tak niczego nie zrobię. Muszę
dojść do jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł w miarę normalnie stanąć na nogach.
Okazuje się że parę metrów dalej jest wreszcie takie miejsce. Nawet nie czuję już ulgi, kiedy stopy
w końcu znajdują poziome oparcie. Staję na wąskiej półeczce i wyciągam ręce spod liny. Chcę je
wyprostować i... okazuje się, że to niemożliwe. Stoję i patrzę z niedowierzaniem na moje kurczowo
przyciągnięte do siebie ręce. No! Wyprostujcie się! Nic z tego.
Tak, jak przeszedłem ostatni odcinek – z mocno zgiętym w łokciach rękami – tak teraz z nimi
zostałem. Nie potrafię ich rozgiąć. Czekam chwilę, drugą... Nic. Pochylam się lekko, opierając zewnętrzne powierzchnie dłoni o skałę i stosując ją jako prymitywną dźwignię, próbuję je powoli rozchylić. Przeszywający ból mięśni. Przerwa. Ale trochę się rozgięły. Druga próba – boli, ale już mam
kąt zbliżony do prostego. Jeszcze raz. Ręce poddają się powoli, opornie. Wreszcie coś w nich puściło.
Najpierw jedna i zaraz po niej druga opadają wzdłuż linii ciała. Skurcz puścił.
Słońce już zaszło, wkrótce zapadnie ciemność. Gdzie ja jestem? Stoję i nie mam sił iść dalej.
Zaczynam myśleć o tym, ile spraw niezałatwionych zostało. Zaczynam myśleć o moich najbliższych,
o tym, że chyba już ich nie zobaczę. Nie! Nie chcę tak. Nie teraz i nie tutaj! Muszę iść!
Zbieram się w sobie i ruszam w górę. Jest łatwiej. Kilka metrów, po czym znów pion, gładka
skała, kalecząca dłonie lina; teraz już nie tylko ręce ślizgają się po metalowych splotach, hacząc o
ostre zadziory, teraz i buty zaczynają się ześlizgiwać ze skały. Przez ogólne osłabienie nie potrafię ich
już porządnie docisnąć. Zaciskam zęby, czuję napływające łzy. Kilka metrów i robi się znowu łatwiej.
Lina ponownie ucieka poziomo w lewo. Stoję i patrzę. Chciałbym zrobić zdjęcie, ale... czy to jeszcze
warto?..
Wyciągam powoli aparat. Drży, kiedy naciskam spust migawki. Kiedy znajdą aparat, może z tej
fotki wywnioskują, dokąd udało mi się dojść...
Patrzę zrezygnowany na ten trawers. Ze dwa stopnie widzę, ale dalej lina znika za filarem. Może
to się stanie tutaj?
Machinalnie zaczynam się przemieszczać do najbliższego haka. Przepięcie karabinka; dalej już
trudniej, ale jeszcze idę. Kolejny hak – moja ręka już nie potrafi mnie utrzymać. Ponownie przeciskam przedramię, zaciskając rękę w łokciu. Trzyma. Zastanawiam się, jak długo utrzyma. A jeśli
utrzyma, to czy da się później rozgiąć.
Mijam ten hak. Teraz skała jest już zupełnie gładka. Na przykurczonych łokciach przeczołguję się
do kolejnego haka. Drży we mnie już wszystko. Boję się wyciągnąć rękę, żeby przepiąć karabinek.
Ale sterczeć długo tu nie będę – zaraz się zsunę. Udaje mi się wypiąć karabinek, ale już nie mam
czasu, by go zapiąć za hakiem. W ostatnim momencie wsuwam drugą rękę pod linę i zaciskam,
ratując się przed odpadnięciem. Pętla z karabinkiem zwisa swobodnie w dół. Przez chwilę się zastanawiam, jak się ponownie zaasekurować, ale nic mądrego nie przychodzi mi do głowy. Nie dam rady
zawisnąć na jednej ręce ani przez moment. Zresztą, czuję i że na dwóch długo w tej pozycji nie
wytrzymam. Więc tak wygląda koniec...
Ręce się powoli rozginają. Nie!!! Jeszcze nie! Resztką sił przyciągam się ponownie do liny i
centymetr po centymetrze przesuwam nad przepaścią. Widzę mały stopień i zawijas liny przy nim.
Żeby tylko do niego dotrzeć...
Trwa to jeszcze jakiś czas, ale jednak udaje mi się stanąć na tym stopieńku. Powolutku zwalniam
napięte mięśnie rąk. Zapada zmrok. Z tego miejsca lina biegnie w górę. Wydaje mi się, że widzę jakieś
drobne chwyty i małe wgłębienia w skale, mogące służyć jako stopnie. A może to tylko cienie?
Chcę ruszyć w górę, ale organizm stanowczo odmawia. Nie potrafię się oderwać od tego stopieńka, od tego miejsca, gdzie czuję się względnie bezpiecznie. Przynajmniej do momentu, aż organizm

osłabnie jeszcze bardziej. Wiem, że muszę się
stąd ruszyć, ale ten głupi organizm już mnie nie
słucha.
W końcu jednak go zmuszam i robię krok w
górę. Stopieńki okazują się za małe dla mnie –
nie mam na czym stanąć. A więc – stopy na skałę i łapię linę oburącz. Czuję jak słaby jest to
uścisk, wiem, że nie utrzymam się w ten sposób.
Polecę przy pierwszej próbie. Może... zapiąć karabinek na linie? Ale co zrobię przy najbliższym
haku? Jeśli już nawet dwie ręce to za mało, by
się utrzymać, to i tak nie dałbym rady się przepiąć. Trudno, skoro ostatni odcinek przeszedłem
bez asekuracji, to teraz już z niej w ogóle rezygnuję. Jakoś problem asekuracji zaczyna mi być
zupełnie obojętny. Znika. Przestaje być problemem.
A co z problemem wspinaczki? Patrzę z rosnącą obojętnością na linę, mknącą gdzieś w
górę, spoglądam w dół – w tamtą stronę będzie
szybciej. Będzie bolało?...
Ponownie zwracam twarz w górę – prawie
nic już nie widać. Mam w plecaku czołówkę.
Gdzieś na dnie. Nawet gdyby tu były warunki,
żeby zacząć przekopywać plecak, nie wiem, czy
bym się za to wziął. Coraz więcej spraw staje się
nieistotnych, obojętnych. Jestem tylko ja i skała.
I ona jest silniejsza.
Przekładam obie ręce pod stalową linę – jeśli
na trawersie tak się dało, to może i w górę też
dam w ten sposób radę? Przyciskam linę do siebie, ale nie – tak się wspinać nie da. Podnoszę z
trudem ręce, trzymając je lekko skrzyżowane
między liną a skałą. Ale nie mam się jak podciągnąć. Muszę jakoś tę linę dłonią chwycić. W
końcu zawijam ręce tak, by maksymalnie zwiększyć powierzchnię tarcia i zaciskam dłonie na tej
stalowej linii życia. Chyba trzyma. Podchodzę
stopami po skale. Powoli przesuwam jedną rękę
w górę, potem drugą do niej – udało się. Stopy
znów drepczą po pionowej ścianie. Widzę, jak
dygoczą moje ręce, zresztą chyba wszystko
wokół zaczyna już drżeć. Mam wrażenie, że skała się chybocze...
Cholernie powoli – ale jednak – przesuwam
się coraz wyżej, aż natrafiam na stopień z prawdziwego zdarzenia. Mogę na nim stanąć. Wysuwam ręce spod liny i okazuje się, że znów zastygły w tym dziwnym pokurczeniu. Jest sens z
nimi walczyć? Przede mną jeszcze ściana. Jest
już ciemno, więc nawet nie wiem, ile tego jeszcze czeka.
W tym momencie namacuję spore wgłębienie w skale. Tu mógłbym znowu stanąć – tylko
muszę te półtora metra się wspiąć. A więc –
znów zawijam ręce za liną i podnoszę stopę,
która – o dziwo! – natrafia na jakiś stopieniek,
którego już nawet nie widziałem. Podnoszę się
wyżej, szukając po omacku jakiejś podpórki na
drugą stopę. Chwilę szoruję bezradnie po skale,
aż wreszcie – jest! Stoję obydwoma nogami.
Skrzyżowane ręce znów się przesuwają po linie
w górę i zaraz stopy próbują wymacać jakąś nierówność skały, jakieś zagłębienie. Hurra! Znowu mi się udało. I druga stopa też znajduje oparcie. W ten sposób jeszcze parę metrów coraz lepiej urzeźbioną skałą, aż teren gwałtownie się
kładzie. Lina przymocowana do prawie płaskiej
skały się kończy. Co dalej? Czyżby to był koniec
drogi?
Daremnie się rozglądam – nic nie widzę w
tych ciemnościach. Przed nosem mam skurcd. str. 6

czem zaciśnięte w łokciach ręce. A więc – najpierw spróbuję się nimi zająć. Rozróżniam w ciemnościach drzewa. Tu rosną drzewa! To znaczy, że tu jest las! Las nie rośnie na pionowej skale!
Coś czerwonego pojawia się w koronach drzew i po chwili wysuwa się ponad nie. Sięgam po
aparat i chwytam w obiektywie lekko cienkim obłokiem przysłoniętą tarczę księżyca w pełni.
Ściągam powoli plecak. Równie powoli się nad nim pochylam, być może jeszcze wolniej go
otwieram i – jakby w zwolnionym tempie, poklatkowo – wyciągam wszystko, kładąc na ziemi obok.
Niczego nie potrafię robić szybciej. Cieszę się, że w ogóle cokolwiek jeszcze potrafię.
Dogrzebuję się do czołówki, zakładam i załączam. Zrobiła się światłość i widzę, że światłość
dobrą jest. Nadal poruszając się jak mucha w smole, wkładam wszystko z powrotem, zostawiając
tylko mapę. Gdzież to ja jestem?
Zapewne tuż poniżej narysowanej czerwonej drabinki i napisu „Seemauer Klettersteig”. Tu kończy się pas skał i zaczyna zielony teren. Czerwone kropeczki prowadzą dalej na południe. Sprawdzam
pokonany dystans. Miałem zamiar dojść dziś do Simonyhütte, a przeszedłem na razie... jedną szóstą
zaplanowanej drogi. Ile czasu mi to zajęło? Spoglądam na zegarek – siedem godzin.
Jakieś dwa i pół kilometra stąd jest inne schronisko – Schilcher Haus na Gjajdalm. Wprawdzie
planowane wcześniej miejsce noclegu jest schroniskiem Alpenverein'u i mając legitymację AV, załapałbym się na zniżkę 50%, zaś to najbliższe jest prywatne, więc o zniżce mowy nie ma, ale cóż – nie
mam wyboru. Ruszam w drogę.

Epilog
Idę powoli, wyszukując szlaku za pomocą czołówki. Na szczęście, jest malowany dosyć gęsto,
tak że nie błądzę zanadto i po niecałej godzinie docieram do schroniska. Najpierw udaję się do łazienki, by jako tako obmyć z siebie trudy ferraty. Dłonie sprawiają mi ból, kiedy rozginając palce, zmywam krew. Spoglądam na efekt – w miejscu prawie jednolitego, czerwonego łuku pojawiają się pojedyncze plamy. Dwanaście krwawych fleków.
Wchodzę do jadalni i podchodzę do lady. Pytam o nocleg.
– Tak, oczywiście. Sam jesteś? Skąd idziesz?
Mówię, że sam i którędy przyszedłem.
– Zrobiłeś Seewand?! Samotnie?? Chyba żartujesz!
No nie, to nie jest żart. Niestety.
– Ile czasu ci to zajęło?
– Siedem godzin.
– Całkiem dobry czas. Najlepsi robią to w pięć godzin. Ale żeś się samotnie wybrał?! Musisz mieć
spore doświadczenie w klettersteigach.
Już nawet nie komentuję tego mojego doświadczenia. Okazuje się, że jest taka świecka tradycja
w Schilcher Haus – każdemu, kto przeszedł tę ferratę, gospodarz funduje schnapsa. Generalnie, unikam mocnych trunków, ale tu i teraz? Czuję sporą satysfakcję.
Dostaję czteroosobowy pokój zupełnie dla siebie. Padam na wyrko i zasypiam w mgnieniu oka.
Żywy. Żywy? Nie jestem całkiem pewien; sprawdzę, jeśli się obudzę…
Wojtek Spała

TO BY£O
4 23–24.09 ERG w Górach Świętokrzyskich.
Udział wzięło 15 osób.
4 17.10 prelekcja z cyklu „Harnasie w Namaste” o wycieczce rowerowej Chorzów Batory –
Świnoujście opowiadał Jacek Przyłucki.
4 13–15.10 egzamin praktyczny kursu 2016/
2017. Przed komisją w składzie: Patrycja Michałowicz – przewodnicząca, Anna Juzwa, Stanisław Wierzchowski, Bartłomiej Cisowski zdawało 6 osób, zdało 5 – Maksymilian Kuśka, Dariusz Wisełka, Gosia Hołomek, Dariusz Mazur i
Mariusz Mazur.
4 14–15.10 ZKSR, czyli Zakończenie Kołowego Sezonu Rowerowego rozpoczęło się i zakończyło u Miksera w Kleszczowie k. Gliwic.
Trasę liczącą ok. 40 km przebyło 8 osób.
4 20–21.10 50-lecie SKPG „Harnasie” w
Czarnym Dunajcu zgromadziło prawie 200
osób. Obszerniejsza relacja w następnym MM.
4 26.10 odbyły się kolejne Paskudne Śpiewanki, tym razem o tematetyce astronomicznej.
4 4–5.11 II termin egzaminu praktycznego zakończył się niestety wynikiem 1:0 dla Komisji.
4 4–5.11Rajd „Złota Jesień z Harnasiem”. Na
metę w Gorczańskiej Chacie przybyło ok. 25
uczestników. W programie było slajdowisko
„Góry Kirgistanu – Tienszan”.
4 5.11 (niedziela) odbyło się slajdowisko z cyklu „Harnasie w Namaste” – „Korsyka”.
Barwną relację z przebycia szlaku GR20 przedstawili przy pełnej sali Sebastian Lenartowicz i
Iwona Franke. Przybyło też ok. 20 osób z kręgów harnasiowo – kursanckich.
4 Szałas na Hali Krupowej został wyremontowany za wiedzą i z pomocą (materiały, transport) właściciela przez kolegów z AKT Watra.
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TO BÊDZIE

ZKSR odbyło się zgodnie z planem. Wystartowaliśmy w 10 osób, zakończyliśmy w 8-osobowym
składzie. Pogoda dopisała, humory też. Trasa była urozmaicona – było trochę asfaltu, trochę pól i
lasu, trochę błotka, zdarzyła się też nieciągłość drogi, którą jednak pokonaliśmy. Obejrzeliśmy z zewnątrz zamek w Toszku (co prawda dość opustoszały). Knajpę w Toszku pod zachęcającą nazwą
„Złota Kaczka” stanowczo odradził nam Jacek Piec. Pojechaliśmy więc dalej, racząc się po drodze
przywiezionym – już tradycyjnie – przez Ewę ciastem – tym razem szarlotką. Na obiad zatrzymaliśmy się w godnej polecenia knajpce w Bycinie, gdzie wszystko było jak trzeba, nawet musztarda
(choć Jacek wolałby sarepską;).
Zakończyliśmy tradycyjnie u Miksera w Kleszczowie, gdzie spotkaliśmy się jeszcze z Danką i
Jasiem Kowalikami.
Uczestniczyli: Jola i Jacek G., Lidka i Raketa, Jacek Piec, Mikser, Ewa i Romek Kowalówka. W
połowie zawrócili Zdzichu i Halina Szczypka.
Redakcja

c 12.11 godz. 18.30 kolejne spotkanie PaskudoFonii – koncert Tomka Olesińskiego z Mateuszem Ulczokiem i Yopkiem.
Spotykamy się w Klubie Muzycznym 4 ART w
Gliwicach, ul. Wieczorka 22. Bilety w cenie 25
zł można kupić w klubie wcześniej lub przed samym koncertem.
c 16.11 godz. 18.30 Paskudne Śpiewanki w
Starej Kotłowni w MDK ,ul. Barlickiego 3. Temat w trakcie ustalania.
c 21.11 (wtorek) o godz. 18.00 w CKS Mrowisko, w sali konferencyjnej odbędzie się Pecha
Kucha. Jak co roku zapraszamy na prezentacje z
wakacyjnych wojaży w konwencji 20 zdjęć po
20 sekund.
c 2–3.12 Mikołajki kołowe połączone ze śpiewankami oraz Rajdem Mikołajkowym w Chatce
w Sopotni.
c 5.12 Slajdowisko z cyklu „Harnasie w Namaste”.
c 19.12 Wigilia Kołowa w CKS Mrowisko,
godzina 17.30, sala Konferencyjna.

Uczestnicy w Toszku: Jola Ginter, Romek Kowalówka, Raketa, Ewa wydaje drugą porcję
Lidka Hejdukiewicz, Jacek Piec, Ewa Kowalówka, Mikser,
szarlotki Rakecie i Jackowi
Jacek Ginter. Do połowy trasy Zdzichu i Halina Sz.

