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Wstêp
Ten wyjazd odbiegał od zdecydowanej większości moich wypadów. Zaczęło się od tego, że na
maj zaplanowałem Chorwację. Przygotowałem trasy, mapki i zacząłem obserwować prognozy pogody, a tu... totalna klapa. Nad całymi Bałkanami trwała ostra walka wirujących niżów i nic nie zapowiadało poprawy przez wiele najbliższych dni. Przesuwanie terminu wyjazdu nie bardzo wchodziło
w rachubę, gdyż na początek czerwca byłem umówiony na dostawę drewna. Co miałem robić?...
Zacząłem na szybko szukać gdzieś jakiegoś lastminute – na Krecie, na Majorce – ale ceny dla
jednej osoby nie zachęcały. Sprawdziłem też Maderę, ale tu miałem ten sam problem. W trakcie
jednej z rozmów z kolejnym biurem turystycznym, przyszedł mi do głowy pomysł samego przelotu,
bez hotelu na miejscu. Za 890 zł mogli mnie przetransportować tam i z powrotem, tylko musiałem to
załatwić praktycznie w jednej chwili. Błyskawiczna decyzja – biorę. Okazało się jednak, że wystąpił
jakiś problem z moją kartą kredytową i płatność nie chciała przejść…
cd. str. 2

PODorgan mamutów SKPG
„HARNASIE”

BLACHOWANIE
Lubogoszcz 23 – 24.02.2019
Zakończony w ubiegłym roku kurs przewodnicki zakończyło z pozytywnym wynikiem sześcioro kursantów. Z niejakim zdziwieniem ujrzeliśmy zatem przy ognisku aż siedmioro blachowanych. Siódmą osobą okazała się Gracja
Bober, która jest już przewodnikiem sudeckim i
na tej podstawie została przyjęta do Koła. Niezależnie od tego zamierza skończyć nasz kurs na
przewodnika beskidzkiego.
Ognisko zapłonęło w tym roku jak zwykle w
ostatnią sobotę lutego w pobliżu Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej pod Lubogoszczą w
Kasince Małej. Pogoda dopisała, bo choć przed
imprezą temperatury dochodziły już do 10 – 12
stopni, to na sam weekend przyszło ochłodzenie
i sporo słońca. Większość uczestników blachowania zrealizowała więc przed przybyciem na
miejsce imprezy wycieczki w okoliczne góry.
Redakcja wraz Jolą, Nowym, Raketą i Sławkiem
zdobyła Mogielicę, gdzie zaskoczyła nas całkiem piękna zima.
Po dotarciu do bazy i posileniu się wyruszyliśmy do ogniska, które w tym roku zlokalizowano dość blisko, bo ok. 400 m. od ośrodka.
Blachowani przebyli tradycyjną trasę „po
świeczkach” dość sprawnie, a potem nastąpiła
ceremonia zgodna z kołową tradycją. Drobną
odmianą był hymn kołowy wykonany tym razem a'capella. Po trwających dość długo gratulacjach (kolejka liczyła ok. 50 osób, bo tylu Harnasi przybyło na uroczystość) i odśpiewaniu „Janicka” wróciliśmy do ośrodka.
Po przerwie organizacyjnej nastąpiła część
artystyczna, w której obejrzeliśmy wspomnienia
z kursu. Były też nagrody i wyróżnienia dla kierownictwa i przewodników, którzy najbardziej
zasłużyli się w procesie szkolenia.
A potem doczekaliśmy się prezentacji i konsumpcji tortów, których było w tym roku aż 10.
A potem nastąpiło śpiewanie, które trwało
do późnych godzin nocnych.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nowoblachowanym oraz kierowniczkom kursu – Marysi Maćkowiak - Orzechowskiej i Izie Dyrladze.

Grupa Harnasi, kursantów i sympatyków na szczycie Lubogoszczy w niedzielę po Blachowaniu.

Blachowani i torty (od lewej): Stefan Becker, Darek Paździorek, Gracja Bober, Krzysiek Skowronek, Asia Kureczko, Jacek Malcher, Marta Biedak.
W imprezie wzięło udział w sumie 99 osób, w tym 50 Harnasi, 7 blachowanych, oraz byli i
aktualni kursanci, sympatycy i osoby towarzyszące.
A oto nowi Harnasie:
Stefan Becker
–
407
Marta Biedak
–
408
Jacek Malcher
–
409
Joanna Kureczko
–
410
Krzysztof Skowronek –
411
Gracja Bober
–
412
Dariusz Paździorek –
413
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Dylemat… Może ktoś mógłby mi w tej kwestii pomóc? Zatem przysłowiowy telefon do przyjaciela – w wersji zwielokrotnionej – i po chwili płatność została załatwiona.
Była godzina 17:00, więc do wylotu zostało mi kilkanaście godzin. Wrzuciłem w różne miejsca w
internecie zapytanie o możliwość zakupu kartusza z gazem do mojego palnika, ale może na wszelki
wypadek kupić inny palnik, bardziej popularny? Wskoczyłem do wozu i ruszyłem na zakupy. Niestety, nie poszczęściło mi się – nie udało mi się dostać palnika wbijanego, zatem zostałem z wkręcanym
i z problemem do rozwiązania na miejscu. Cóż, zabrałem się za pakowanie gratów.
W efekcie tuż przed północą byłem spakowany – plecak plus siata z paroma gratami ważyły
razem 25kg. Przed wyłączeniem komputera dostałem jeszcze sensowną odpowiedź na moje pytanie
– Dabo podał namiary na sklep z tego typu wyposażeniem. Zapisałem – może akurat się sprawdzi –
nastawiłem budzik na 3:40, więc miałem ponad trzy godzin snu.

Przygoda rozpoczêta
Źle się wstaje po takim krótkim śnie, ale cóż robić – ok 4:10 wyjeżdżam z domu. Do Łodzi jedzie
się dobrze, ale potem wpadam w zaciski na ciągle budowanej szosie. Mam jeszcze 60 kilometrów do
parkingu lotniskowego, kiedy do mnie dzwonią, upewnić się, że dotrę na zapowiadany czas. Za Jankami korek totalny i w efekcie trafiam na parking o dziewiątej, podczas gdy miałem być na lotnisku o
8:20. Załatwiam formalności błyskawicznie – płacę 105 zł za osiem dni – i już mnie wiozą na lotnisko, gdzie pani w okienku Itaki wita mnie słowami, że już tylko na mnie czekają. Podobnie sprawa się
ma przy nadawaniu bagażu; jeszcze tylko w biegu kupuję wodę mineralną w strefie wolnocłowej –
8,50zł, czyli „wolnocłowo” oznacza „horrendalnie drogo” – i już wpadam do samolotu. Lot przebiega bez zakłóceń i po kilku godzinach samolot ląduje w Funchal – jestem na Maderze!
Czekam przy taśmociągu na mój plecak, a tu... nic. Pomny sytuacji z poprzedniego wypadu na
Maderę, kiedy nasze plecaki – jako bagaż niewymiarowy – stały spokojnie w innym kącie hali, kieruję
się w tamtą stronę, ale tutaj też go nie ma. Ogarnia mnie niepokój – jeśli plecak nie przyleciał wraz ze
mną, to jestem ugotowany. Podchodząc do faceta w mundurze, pytam go o resztę bagaży, na co ten
znika za jakimiś drzwiami, by po chwili wrócić z innym gościem, targającym mój plecak. Uff...
Przepakowuję się, by wszystko znalazło się na plecach, a następnie znajduję przed budynkiem
stanowisko aerobusów – za pięć euro mogę jechać i wysiąść na dowolnym przystanku. Muszę poczekać trzy kwadranse na najbliższy kurs i w tym czasie dochodzi jeszcze czwórka Francuzów i para
Chorwatów. Kiedy bus nadjeżdża, Francuzi pewni, że mają kurs za darmo, gdyż przylecieli liniami
TAP, dowiadują się od kierowcy, że to już przeszłość i płacić trzeba. Przynajmniej nie czuję się dyskryminowany.
Proszę kierowcę o wysadzenie mnie na ulicy, przy której znajduje się biuro informacji turystycznej w Funchal i wkrótce ląduję przy deptaku Arriaga – znanym mi z poprzedniego wyjazdu. W biurze
wypytuję o interesujące mnie kwestie – kartusz mogę kupić w sklepie wskazanym mi przez Dabo,
wszystkie szlaki są otwarte, wodę wszędzie mogę pić bez gotowania – po czym wyposażony w rozkład jazdy autobusów z Machico na lotnisko, ruszam do bliskiego sklepu ze sprzętem turystycznym.
Tu pokazuję swój palnik, żeby nie było nieporozumień i za siedem euro nabywam ostatni element
niezbędnego wyposażenia – upragniony kartusz z gazem – jak twierdzą, jest to jedyne miejsce na
Maderze, gdzie mogę go kupić. Wypytują mnie o moje plany, pan trafnie zgaduje ciężar mojego
plecaka, pytając mnie przy tym o wiek. Potakuje z uznaniem głową i sprawdza jeszcze żartem moje
muskuły, tylko... czemu u rąk zamiast u nóg?... Żegnamy się ze śmiechem i opuszczając sklep, rozpoczynam start ostry mojej przygody.
Ruszam na piechotę przez miasto, a duchota i parówa jest taka, że momentalnie zaczynam spływać potem. Niezbyt optymalnie wybieram przejścia przez przelotowe arterie, ale w końcu stolica
wyspy zostaje za mną. Schodzę z chodnika w odchodzącą skosem, mocno ucywilizowaną lewadę,
która jednak za zakrętem wkracza ponownie w zabudowany teren. Nie jest to już gęsta miejska zabudowa, a jedynie domostwa rozsiane pośród plantacji bananów. Korzystam z cywilizacji, kupując w
małym sklepiku butelkę wody mineralnej – niestety, z braku gazowanej, muszę się zadowolić taką
bez bąbelków – po czym trasa
przybiera już charakter przyzwoitej lewady. Zabezpieczone barierką, betonowe ograniczenie kanału wodnego stanowi wymarzony trakt, zawieszony ponad otwierającą się po lewej ręce, głęboką
doliną.
Tymczasem
pojawia
się
pierwszy problem – docieram do
kilku następujących po sobie krótkich tuneli, na tyle niskich, że o
przejściu z moim wielkim plecakiem nie ma co marzyć. Na szczęście tuż przed tym fragmentem minąłem odbijające w dół schodki, opatrzone tabliczką „detour”, wracam więc do nich i schodzę, mając
nadzieję, że uda mi się zaraz wrócić do mojej lewady. Przechodzę poniżej mojej lewady, zauważając
dopiero teraz, po jakich fikuśnych mostach ona prowadzi. Po chwili trasa się rozgałęzia – w lewo jest
możliwość zejścia w dolinę, zaś w prawo schodki wyprowadzają z powrotem na mój szlak. Decyduję
się wrócić odrobinę, aby się z bliska przyjrzeć tunelom, które mnie zmusiły do obejścia. Po chwili

ściągam plecak, gdyż już się w nim nie mieszczę, próbując się zapuścić w niższe partie.
Mocno się schylając, czasem przechodząc
niczym kaczucha, przeciskam się przez kolejne
przeszkody, a kiedy się wychylam poza barierkę,
widzę mój dolny wariant drogi. W ten sposób
docieram do miejsca, przy którym wcześniej zawróciłem, zdając sobie sprawę, że z wielkim garbem na grzbiecie nie dam rady się przedostać.
Przeciskam się zatem z powrotem do mojego
wielkiego garbu, zarzucam na grzbiet i ruszam
w zaplanowanym kierunku. Kiedy docieram do
rozwidlenia – tuż przed fotogenicznym mostkiem z jej dalszym przebiegiem – zostawiam już
lewadę, kierując się schodami w górę.
Wracam chwilowo do cywilizacji, trafiając
na satelickie przysiółki stolicy. Kierując się mapą
i ukształtowaniem terenu, podchodzę dosyć
stromymi uliczkami, a że wilgotność powietrza
jest znaczna, pocę się przy tym jak mysz. Kiedy
mijam niewielki sklep spożywczy grupka lokalnych meneli zagaduje do mnie coś, co interpretuję jako zachętę do zakupu napoju chłodzącego
z pianką. Uśmiecham się tylko w odpowiedzi,
mijając towarzystwo, ale już po paru krokach
zdaję sobie sprawę ze słuszności ich propozycji.
Zawracam i rzucam okiem na regał z piwem.
Jeden z kolesi usłużnie wskazuje palcem butelkę
z napisem „Coral”. Płacę za 1/3 litra 65 centów i
przed sklepem opróżniam niemal duszkiem, co
wzbudza ogólną radość. Następują uściski dłoni,
wzajemne uśmiechy, a jeden z nich bierze ode
mnie pustą butelkę, odnosząc do kosza.
Żegnam towarzystwo i ruszam dalej w górę
stromymi uliczkami, pocąc się przy tym niemiłosiernie. Kiedy po chwili mijam jakąś knajpkę,
zachodzę do środka, tym razem prosząc jednak
tylko o zwykłą wodę. Przy okazji łapię języka –
tym razem gość przy barze zna angielski – i wypytuję o najbliższe miejsce na rozstawienie namiotu, dowiadując się, że po kwadransie dojdę
uliczką do końca zabudowań i skraju lasu.
Po półgodzinnym marszu, już w zapadających ciemnościach, zaczynam się rozglądać za
jakimś dyskretnym miejscem w czyimś ogrodzie, bo domostwom nie ma końca. Po kolejnym
kwadransie siły mnie opuszczają do tego stopnia, że muszę się zatrzymać na odpoczynek. Po
następnym kwadransie coraz powolniejszego
cd. str. 3

człapania docieram do wspomnianego przez faceta z baru miejsca –
jest mur lewady, słyszę płynącą
wodę, asfalt i latarnie się kończą,
zabudowania wyraźnie rzedną.
Dobiega do mnie czyjeś wołanie,
ale w ciemnościach nie udaje mi
się nikogo dojrzeć, więc ostatnimi
siłami wlokę się do początku lasu,
gdzie znajduję miejsce na postawienie mojego hotelu. Wprawdzie
ziemia jest tak twarda, że nie potrafię porządnie wbić szpilek, ale
może nie jest to dziś takie istotne.
Jest po północy, kiedy mogę
się położyć spać – to pierwszy nocleg na tej wyprawie, jeszcze na
skraju cywilizacji, której liczne światła błyskają w dolinie. Wsuwam się do śpiwora, padam wykończony, ale pełen dobrych przeczuć na najbliższe dni, kiedy to mam nadzieję poznać radość wędrówek
po mniej i bardziej uczęszczanych ścieżkach Madery.
Wojtek Spała

BLACHOWANI 2019
Joanna Kureczko, blacha 410
Z pochodzenia Żywczanka, chociaż jej rodzinne korzenie sięgają Górnego Śląska i Opolszczyzny. Góry towarzyszą jej przez całe życie, jeżeli nie jest na szlaku to
ogląda je przez okna w domu. Na kurs poszła żeby nie
spędzać za dużo czasu w akademiku i przeżyć fajną
przygodę. Ale również dlatego, że przypomniało się jej
marzenie z czasów podstawówki aby mieć czerwony
polar jak nauczyciel - przewodnik górski, dzięki któremu zaczęła chodzić po górach. Chociaż na plakacie reklamującym kurs zaintrygował ją jeszcze jeden powód:
"pkt. 10. Znajdziesz męża/żonę." I jak napisali tak się
stało. Na co dzień druga połowa świeżo upieczonego
Harnasia o nr blachy 411. Mimo tego, że zazwyczaj
mówi cicho potrafi być szczera do bólu i postawić na
swoim. A przy tym nadal jednak częściej myśli o innych
niż o sobie.

Krzysztof Skowronek, blacha 411
Dumny posiadacz i użytkownik czerwonego, niezastąpionego, pełnoletniego już i płatającego
ostatnio różnorakie figle, Disco Polo (Volkswagen Polo Classic). Swój pierwszy górski szczyt na
własnych nogach zdobył nie dzięki
zamiłowaniu do górskich wędrówek, marchewką na kiju okazała się być obiecana na szczycie
kiełbaska z ogniska. Osoba nieśmiała i często małomówna, czasem trudno stwierdzić, co mu chodzi pogłowie. Jednak w jego obecności warto zważać na słowa, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy
rzuci ripostą niejednokrotnie zwalającą z nóg. Na kurs trafił z ciekawości i chęci przeżycia niezapomnianych przygód o których będzie mógł wnukom opowiadać.
Jednak nie spodziewał się, że to
właśnie dzięki Harnasiom spotka
miłość swojego życia.

TO BY£O
4 2–3.02 Rajd Zimowy pod hasłem „Himalaje
vs. Karpaty” z zakończeniem w chatce w Lachowicach zgromadził 22 osoby na dwóch trasach
prowadzonych przez Izę Dyrlagę i Maksa Kuśkę.
4 23–24.02 Blachowanie w ośrodku pod Lubogoszczą w Kasince Małej.
4 28.02 kolejne Paskudne Śpiewaniki odbyły
się w tłusty czwartek. Nie zabrakło słodyczy, w
tym pączków wykonanych własnoręcznie przez
jednego z uczestników. Oficjalnym tematem
były: „słodycze, zabawa, karnawał”, ale ponieważ w piosence turystycznej nie są to tematy
popularne, więc nieoficjalnie śpiewaliśmy głównie piosenki „z procentami”, których nie brakuje
w powyższym nurcie. Jako że śpiewanki odbywały się w domu kultury, więc spożywanie procentów zostawiliśmy na inną okazję. Tym razem
w imprezie wzięło udział sporo osób spoza harnasiowych kręgów.
4 5.03 wystartował nowy kurs Przewodników
Beskidzkich, który prowadzą Agata Kubiczek i
Sebastian Lenartowicz.

TO BÊDZIE
c 29.03 godz. 18.00 Walne Zebranie Stowarzyszenia „SKPG Harnasie” w auli C na Wydziale AEI przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Osoby chcące uiścić zaległe opłaty za
składki prosimy o wcześniejsze przybycie (jesteśmy w auli C od godz. 17.30).
c 30–31.03 Rajd na Powitanie Wiosny.
c 30-31.03 Kwadratlon w Gorczańskiej Chacie organizowany przez SKPG Kraków

OD REDAKCJI
Na ostatniej stronie MM możecie ujrzeć puste miejsce, w którym mógłby się znaleźć tekt, w
którym każdy z Was mógłby podzielić się z nami
swoimi doświadczeniami, przeżyciami i wrażeniami lub po prostu praktycznymi informacjami
z wyjazdów zarówno tych przewodnickich jak i
całkiem prywatnych. Nie wierzę, że nigdzie nie
jeździcie i siedzicie całymi dniami w domu. Na
pewno robicie mnóstwo ciekawych rzeczy, bywacie w ciekawych miejscach – być może nawet
dzielicie się tymi informacjami na portalach społecznościowych.
Spróbujcie zatem podzielić się nimi również
na łamach naszego harnasiowego MM, który
różni się od innych mediów tym, że dociera do
wszystkich Harnasi i nie jest tak ulotny jak informacje np. na FB. Takie wspomnienia, nawet po
latach służą często innym Harnasiom jako inspiracje do realizacji własnych wyjazdów. Sam często odkrywałem wiele ciekawych miejsc takich
jak Czeska Szumawa, Czeska Kanada, Podyje,
Dolomity i inne dzięki artykułom naszych kolegów w MM. Miło też usłyszeć, że ktoś skorzystał z naszych pomysłów przeczytawszy relację
w MM. W ostatnie wakacje dostałem takiego
właśnie sms'a od jednego z kolegów Harnasi,
który napisał, że zainspirowany relacją w MM
podąża właśnie moimi śladami.
Dlatego apeluję i zachęcam do większej aktywności literackiej – łamy Mammuthusa czekają.

RAJD ZIMOWY
Himalaje czy Karpaty? Pod takim hasłem odbył się tegoroczny Rajd Zimowy. Metą rajdu była
chatka na Adamach, a uczestnicy mogli wybrać jedną z dwóch tras – sobotnią, startującą z Suchej
Beskidzkiej, oraz piątkową, z pierwszym noclegiem na Lasku. Dla niektórych ważną informacją będzie fakt, że obie grupy miały okazję dotrzeć na swoje trasy pociągiem!
W rajdzie wzięło udział 26 osób, w tym 20 uczestników, organizatorzy (Ola i Ewa), prowadządzy
(Iza i Maks) i kursanci na praktykach (Ela i Marta), z czego 7 wybrało trasę piątkową, a 13 sobotnią.
Pogoda na szczęście dopisała, a szlaki były w dużej mierze przetarte, choć doszły do nas wieści, że na
niektórych fragmentach kluczowym elementem okazały się rakiety do torowania drogi. Na mecie
uczestnicy zostali przywitani curry z kurczakiem, po czym wybrali swoje przeznaczenie odpowiadając na pytania psychotestu „Jakim pasmem górskim jesteś” – trzeba zaznaczyć, że grupa Himalajska
była tu w zdecydowanej mniejszości, co nie wątpię ma swoje odwzorowanie na bardziej globalną
skalę. Po tym nastąpiły krótkie prezentacje o poszczególnych grupach górskich oraz krótkie sprawdzenie wiedzy na ich temat – Ewa przedstawiła przekrojowo pasmo Karpat i opowiedziała o kursowych przygodach na obozach w górach Ukrainy i Rumunii, a Ola podzieliła się wspomieniami z
październikowego wyjazdu do Nepalu i trekingu do Gokyo w rejonie Mt. Everestu. Po części oficjalnej, nastąpiła spotnaticzna, choć nie za długa integracja. Następnego dnia większość wybrała powrót
bezpośrednio z Lachowic do Katowic, a organizatorstwo zdecydowało się na szybką wycieczkę na
Jałowiec.
I tak zakończył się kolejny wyjątkowy Rajd Zimowy – miejmy nadzieję, że nie ostatni!
Ola Ginter

Trasa piątkowa przed chatką na Lasku. Fot. Ela Cieślar.

Grupa rajdowa w wiacie na
Jałowcu. Fot. Krzysztof Sokół.

RAJD ZIMOWY
Trasa sobotniaw Paśmie Jałowieckim.Fot. Michał Kulanek.

Śniegu na Rajdzie Zimowym nie zabrakło. Fot. Ela Cieślar.

