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Styczeń 2019

BACOWANIE
PRZEDŒWIATECZNE

22–23.12.2018 Jasień
Przypadek, że bacowanie przedświąteczne

wypada dokładnie w przeddzień Wigilli zdarza
się niezbyt często – ostatnio w 2012 r. I podob-
nie jak 6 lat temu miejscem bacowania wybrany
został Jasień. Ja i Jola chcieliśmy nawet przeko-
nać bacowników, aby zrobić imprezę tydzień
wcześniej, ale zostaliśmy przegłosowani miaż-
dżącą liczbą głosów.

Trzeba było zatem umyć wcześniej okna,
zakupić choinkę, karpia i prezenty, by bez stre-
sów w sobotnie popołudnie wyruszyć w góry.
Nasza podgrupa, tzn. ja, Jola, Nowy i Nowszy,
wystartowała po 14:00 z Mysłowic od Nowsze-
go. Nawet Nowy był punktualny i zjawił się o
umówionej godzinie.

Omijając korki, dotarliśmy tuż po zmroku
do Jurkowa, gdzie czekała już na nas Asia Ś. Po-
goda nie napawała optymizmem – siąpił deszcz,
a w dolinach były tylko resztki śniegu. Uzbroli-
śmy się więc w ochraniacze, kurtki i parasole i
ruszyliśmy najprostszym wariantem, zielonym
szlakiem w kierunku Jasienia.

Dopiero powyżej 800 m n.p.m. zrobiło się
bardziej zimowo, a deszcz przeszedł w śnieg.

Drepcząc po nocy we mgle, w lekko mo-
krych ciuchach do szałasu, chyba każdy wyobra-
ża sobie, że ktoś z bacowników dotarł już tam
wczesniej, rozpalił ogień i czeka na pozostałych
z gorącą herbatą. Tym razem – jak zwykle
zresztą w takich przypadkach – powyższy obra-
zek spełnił się tylko częściowo. W szałasie zasta-
liśmy wprawdzie Sebastiana, Metzgera, Jacka P. i
Staszka, ale oni też niedawno przyszli. Po pew-
nym czasie dotarli też Waldek i Agata. Nie dotar-
ła natomiast Juzia i Łysy, który najwyraźniej
wymiękł, usprawiedliwiając się w smsie, że nie
ma parasola. Wkrótce było ognisko, bigos, her-
bata, a potem również grzaniec, nalewki i ciasta.
Jedynie Staszek postanowił tym razem zrobić
odwyk od bigosu, mimo że było go na tyle dużo
(bigosu), że został jeszcze prawie cały kociołek
na śniadanie. Po części przyczynił się do tego bi-
gos Nowego, który był bardzo solidnie dopra-
wiony na ostro przez jego mamę.

POŒWIATECZNE ZRZUCANIE KALORII
Leskowiec 30.12.2018

Podobnie jak rok temu i tym razem udało się zorganizować poświąteczno-przedsylwestrowy wy-
jazd poświęcony zrzucaniu i spalaniu nagromadzonych przez święta, zbędnych kalorii. W tym roku
wybór rejonu działania uzależniony był od tego, iż kilkoro stałych uczestników wyjeżdżało w sobotę
29.12 na Sylwestra do Stryszawy. Ustalono zatem, że wyjazd odbędzie się w niedzielę 30.12, celem
„wyprawy” będzie Leskowiec, a wystartujemy z Krzeszowa.

Jak to zwykle bywa, podgrupa gliwicko-katowicka – jako że miała dalej – pojawiła się w punkcie
startu jako pierwsza. Cóż, gdyby się tak nie śpieszyli, to nie musielibyśmy parkować na błotnistym,
dolnym parkingu koło kościoła, gdyż chwilę po zakończeniu mszy zwolnił się górny – wybrukowany
plac parkingowy.

Wkrótce jednak wszyscy, tzn. 16 osób i pies Kajko, który uczestniczy już w wyjeździe z tego
cyklu drugi raz, byli gotowi do drogi.

Podchodziliśmy szlakiem czerwonym. Na początku otaczały nas krajobrazy dość jesienne. Na
szczęście pogoda była znacznie lepsza niż w sobotę, a chwilami pojawiały się nawet błękitki.

Po drodze minęliśmy dużą grupę panów myśliwych, którzy podjechali do lasu autami, aby upiec
sobie kiełbaski na ognisku i być może również coś upolować.

Gdy podeszliśmy wyżej, za-
częło się robić coraz bardziej biało
i w końcu wkroczyliśmy w strefę
prawdziwej zimy.

Ponieważ nasza wycieczka
wypadła znów dokładnie w dzień
moich urodzin, więc na polance,
ok 1 km przed schroniskiem odby-
ło się małe świętowanie z szampa-
nem i ciastem.

Po dojściu do grzbietu między
Leskowcem a Jaworzyną Jarek od
Rafiego zarządził zrobienie zdjęcia
strażackiego, a po jego wykonaniu
zostało nam już tylko kilka kroków
do schroniska. Schronisko okazało
się jednak mocno zatłoczone, w związku z czym część ekipy została przy stołach na zewnątrz, a część
upolowała pojedyncze miejsca w środku. Po napojeniu i posileniu się zajrzeliśmy jeszcze do kaplicy
pod Jaworzyną i udaliśmy się w stronę Leskowca, skąd żółtym szlakiem ruszyliśmy na dół, w stronę
Krzeszowa.

Na dole byliśmy przed zmierzchem. Mój wszystkowiedzący zegarek wykazał, że udało nam się
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Tematykę rozmów zdomino-
wały tym razem problemy zagro-
żeń czyhających na nas ze strony
najnowszych technologii.

Rano najpierw zrobiliśmy
zdjęcie strażackie, gdyż Asia mu-
siała nas dość szybko opuścić, a
potem spożyliśmy bigos oraz kieł-
baski. Nie zauważyliśmy, że na
zdjęciu zabrakło Sebastiana, który
nadal smacznie spał na stryszku.
W związku z tym sebastiana sfoto-
grafowaliśmy oddzielnie w celu
doklejenia do reszty uczestników.
Współczesna technologia ma cza-
sem również dobre strony, pozwa-
lając na takie sztuczki.

A ponieważ widoki były wszę-
dzie takie same – mgła i śnieg –
więc powrót do aut wykonaliśmy
tą samą drogą.

A oto lista uczestników:
Asia Śliwa, Jola Ginter, Agata

Kubiczek, Jacek Ginter, Nowy,
Nowszy, Waldek Kubiczek, Met-
zger, Staszek Wierzchowski, Se-
bastian Lenartowicz, Jacek Przy-
łucki.
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4 14.11 grupa Harnasi brała udział w wykła-
dzie o nowej regionalizacji Beskidów zorganizo-
wanym przez SKPB Katowice.
Prelegentem był dr hab. Jarosław Balon, jeden
ze współautorów nowego podziału fizjograficz-
nego terenu naszych uprawnień.
4 26.11 Pecha Kucha, czyli zwięzłe (20 zdjęć
x 20 sek.) relacje z wakacyjnych wyjazdów.
4 7–9.12 Rajd Mikołajkowy połączony z Mi-
kołajkami Kołowymi z zakończeniem w SSM w
Ochotnicy.
4 13.12 Wigilia Kołowa i Wietrzne Paskudne
Śpiewanki zgromadziły ok. 30 osób.
4 11.01.2019 przejście kondycyjne kursu po-
prowadził Damian Nakonieczny.

TO BY£O

TO BÊDZIE
c 15.01 spotkanie na lodowisku Tafla w Gli-
wicach. Wejście na ślizgawkę o godz. 18.30, na-
stępnie gorąca czekolada.
c 24.01 godz. 18.30 kolejne Paskudne i tym
razem „śnieżne” Śpiewanki w MDK Gliwice, ul.
Barlickiego.
c 28.01 godz. 18.00 w sali konferencyjnej w
Mrowisku Maks Kuśka poprowadzi wykład na
temat „Księstwo Cieszyńskie u progu I wojny
światowej – ziemia wielu narodów, kultur i reli-
gii”.
c 2–3.02 Rajd Zimowy pod hasłem „Himalaje
vs. Karpaty” z zakończeniem w chatce w Lacho-
wicach. Organizuje Ola Ginter.
c 9–17.02 obóz zimowy kursu 2018/19 w Be-
skidzie Niskim  poprowadzi Michał Kulanek.
c 23–24.02 Blachowanie w ośrodku pod Lu-
bogoszczą w Kasince Małej.
c 5.03 start nowego kursu Przewodników Be-
skidzkich, który poprowadzą Agata Kubiczek i
Sebastian Lenartowicz.
c 30–31.03 Rajd na Powitanie Wiosny.

DIALOGI Z FORUM

Wymiana zdań po ogłoszeniu miejsca Blacho-
wania w bazie pod Lubogoszczą:

Czy dojazd do Bazy jest „dojezdny”?
hans

Ee no, z 8 lat temu jak tam byłem, to się dało.
Dostępne opcje:
- porządne 4x4 + łańcuchy (jeżeli nie dowa-

li do przesady śniegu)
- dowolna gąsienica (BWP, T-55, ratrak)
- pojad gąsienicowo-płozowy, czytaj skuter
- traktor (coś większego od trzydziestki z na-

pędem na dwie osie)
- „farmer”, czyli LKT
- wersja ekologiczna – koń z sankami albo i

bez
Tak że chcieć to móc! Opcji całkiem sporo.

Marcin S.

RACHOWIEC – BIA£A GÓRA
czyli krótka notatka o kursanckiej wyrypie

Przejście kondycyjne kursu 2018/2019 wylądowało w Worku Raczańskim. Ze względu na nie-
korzystne warunki pogodowe zostało ograniczone do przejścia odcinka Zwardoń – Rachowiec – Sól
– Sól Jonecki – trawers Oźnej – Prz. Graniczne – Skalanka – Zwardoń (powrót). Ekipa kursowa
wystartowała o 22:12 ze Zwardonia… by o 23:55 znaleźć się na Rachowcu. Początkowe postępy nie
napawały optymizmem, biorąc pod uwagę fakt, że na trasie do wierzchołka było „tylko” ok. 60 cm
świeżego, niezwiązanego śniegu.

Po przerwie regeneracyjnej przy górnej stacji wyciągu o godz. 0:20 ruszyliśmy dalej. I tu Racho-
wiec, groźna góra, pokazał swój pazur. Świeżego śniegu było już po pas, a jak się okazało później, nie
był to koniec atrakcji. Zejście z wierzchołka do przystanku w Soli k. dzwonnicy loretańskiej trwało
sześć godzin.

Po drodze pokrywa śnieżna sięgała do 120–130 cm sypkiego śniegu. Dodatkowo marsz utru-
dniały powalone przez śnieg drzewa, które wymuszały miejscami (dosłownie) nurkowanie w śniegu
pod powalonymi konarami. O godzinie 6:15 znaleźliśmy się w Soli na przystanku i tutaj nastąpiła
godzinna przerwa na ciepły posiłek, w ruch poszły kabanosy, śnieg zza przystanku, zupki chińskie i
testowane przez kursantów nowe liofilizaty, na które narzekali później przez cały dzień. Po posiłku
ruszyliśmy dalej przez kalwarię do kapliczki MB Pocieszenia (ironia losu), by podejść pod Oźną,
gdzie konsekwentnie było ok. 60–80 cm śniegu i ciągły opad. Po przedarciu się przez powalone
drzewa i zaspy doszliśmy do przysiółka Klimas, skąd przez przeł. Graniczne powoli poszliśmy na
Skalankę.

Bilans przejścia, biorąc pod uwagę dystans, nie jest imponujący, bo udało się ugryźć raptem 17,8
km. Natomiast jeżeli skonfrontuje się to z panującym warunkami: 60–130 cm świeżego śniegu, po-
walone drzewa, ciągły opad, miejscami zaspy, które kompletnie blokowały przejście tak, że trzeba się
było wyciągać, należy oddać honor kursantom, że pomimo wszelkich przeciwności podołali trasie.
Przejście trwało 17,5 godz., dystans: 17,8 km, liczba spalonych (przeze mnie) kalorii: 9814.

W tym miejscu chciałbym podziękować pani kierownik kursu Ewie Szabelskiej, bez której pomo-
cy przejście mogłoby się nie zakończyć pozytywnie oraz Sebastianowi Lenartowiczowi, który „nie
musiał, a poszedł” i w trakcie przejścia szlifował swoje zdolności oratorsko-dydaktyczne.

Ostatni wzmiankowany jest też autorem najlepszego chyba kwiatka, który powstał podczas tego
wyjazdu – kursant Krzysztof B. strasznie narzekał na zbyt duże kroki (a narzekać potrafi skutecznie),
które podczas torowania robił Sebastian, na co ten ostatni odrzekł: „Francuski piesek k... mać”. Tym
oto pozytywnym akcentem przejście kondycyjne A.D. 2019 odchodzi w przeszłość.

Damian Nakonieczny

BLACHOWANIE 2019
Z radością zapraszamy wszystkich Harnasi, kursantów oraz osoby zaprzyjaźnione z Kołem na

Blachowanie Kursu 2017/18, które zgodnie z tradycją odbędzie się w ostatni weekend lutego, czyli
23–24.02.2019 r. w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej.
Zapisy i szczegółowe informacje można znaleźć na forum lub u organizatorów.
W razie wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy:
kurs.skpg.2017@gmail.com
Do zobaczenia!

Marta Biedak, Joanna Kureczko, Jacek Malcher,
Stefan Becker, Dariusz Paździorek, Krzysztof Skowronek

spalić 2311 kcal, z czego 49% poszło na spalenie tłuszczu.
Na koniec odwiedziliśmy jeszcze pizzerię w Krzeszowie, którą możemy śmiało polecić –  pizze

były bardzo duże i dobre, ale niestety... przyczyniły się do ponownego uzupełnienia kalorii.
Kalorie spalali: Sławek i Jola Nowiccy, Rafi, Iwona i Jarek Suwińscy, Jacek, Jola i Ola Ginter,

Raketa, Nowy, Gosia i Marek Franke z psem Kajko, Ania reprezentująca rodzinę WW z koleżanką
też Anią, Dorota – koleżanka Oli oraz Krzysiek znajomy WW.

Redakcja

Z MAILI DO REDAKCJI
Niestety (a może właśnie stety) mamy na święta
u nas wielką kumulację i nie damy rady się wy-
rwać (red.: na Bacowanie).
Obiecuję zaanimować bacowanie krokusowe...
(i to nie dlatego, jak zwykł mawiać mm, że kro-
kus to symbol trzeźwości).

Jacek P.
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