
PODorgan mamutów SKPG
„HARNASIE”

 ssp. harnasiensis

MAMMUTHUS

MONTANUS

Redakcja: Jacek Ginter  e-mail:mm@skpg.gliwice.pl http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje

244

Kwiecień – Maj 2019 WALNE ZEBRANIE
12.04.2019

Po dwóch latach panowania nam Pani Prezes Patrycji przyszedł czas na zmiany. Kolejne Walne
Zebranie SKPG Harnasie poprowadził – niezmiennie od 5 lat – Marek Turlej, który na wstępie
stwierdził, że dziwnym trafem pierwszy termin Walnego, które miało się odbyć 29.03, pokrywał się z
pierwszym terminem Brexitu, a drugi, z niedoszłym drugim terminem Brexitu. Nasze zgromadzenie
tym razem doszło jednak do skutku.

Początek zebrania poszedł sprawnie – tym razem nie było problemów z quorum. Jako protoko-
lanta wybrano Marka Krupę, a do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali Stefan Becker, Ewa Szabel-
ska i Jacek Malcher.

A potem nastąpiło wyczerpu-
jące sprawozdanie Rady Koła
przedstawione przez Panią Prezes
Patrycję Michałowicz. Ustępują-
cej Radzie udało się wreszcie upo-
rządkować sprawy personalne i
policzyć Harnasi wg statusu. Jest
to przede wszystkim zasługa Mi-
chała Wieczorka, który spędził
wiele godzin na porządkowaniu
kołowych dokumentów. Jak się
okazuje jest nas 56 członków zwy-
czajnych, 15 honorowych, 61 se-
niorów. Niezbyt pocieszającym
faktem jest to, że w naszym stu-
denckim Kole jest aktualnie tylko
trzech studentów. Liczmy więc na to, że kolejne kursy spowodują napływ Harnasi – studentów.

Sporą część sprawozdania stanowiła barwna i dramatyczna opowieść Partycji o zmaganiach z
CIT-8, podpisem elektronicznym, sprawozdaniem finansowym  oraz innymi problemami z biuro-
kracją.

Rada złożyła wniosek o nadanie tytułu członka honorowego Krzysztofowi Krawcowi. Wniosek
został przyjęty przez aklamację. Przy okazji Redakcja pragnie przypomnieć (bo w zeszłorocznej –
mocno skróconej – relacji z Walnego zabrakło tej informacji), że w ubiegłym roku ten zaszczytny

RAJD IGROWY
Pietraszonka 11–12.05.2019

W rajdzie wzięły udział trzy grupy:
Grupa I – Ja, Michał Wieczorek, Magda Jur-

kowska (uczestniczka najmłodszego kursu),
oraz Szymon, Filip, Bartosz i Piotr.

Grupa II – Dorian, Paulina, Kaspian (naj-
młodszy uczestnik, który na Pietraszonce sku-
piał na sobie najwięcej uwagi i skradał serca
dziewczyn zapatrzonych w niego jak w obra-
zek), Paulina i Remigiusz Borkowie oraz Justy-
na.

Grupa III – Piotr, Krzysztof, Michał i Mira.
Wyruszyliśmy pociągiem z Katowic o godz.

7.23 i mieliśmy być o 9.06 w Milówce, skąd pla-
nowaliśmy udać się na Pietraszonkę przez Bara-
nią. Grupa I jechała pociągiem, grupa II zdecy-
dowała się dojechać do nas samochodami, nato-
miast grupa III to rajdowicze, którzy dojechali
także samochodem, ale od razu na Pietraszonkę,
aby spróbować wygrać złote gacie Chatkowego
w meczu siatkówki.

Ja dosiadłem się w Pszczynie i tam odnala-
złem pozostałych rajdowiczów z grupy I. W po-
ciągu zaczęliśmy się zastanawiać z Michałem
nad drobną zmianą trasy, tak by uniknąć asfaltu
z Milówki do Kamesznicy. W zamian postano-
wiliśmy zdobyć mało znany, a jakże ważny na
naszym rajdzie szczyt – Małą Baranią Górę. W
trakcie tych ustaleń, w Bielsku Białej, dowie-
dzieliśmy się, że dalej nie pojedziemy i 2 stacje
przejedziemy komunikacją zastępczą. Wszystko
byłoby super, ale po prawie 1,5 godz nadal stali-
śmy na dworcu w Bielsku. W końcu polecono
nam wsiąść do innego pociągu, z którego po 2
stacjach musieliśmy wysiąść, bo jechał on tylko
do Żywca. Na stacji Bielsko-Biała Leszczyny
czekaliśmy kolejne 10 min na pociąg do Zwar-
donia. W końcu z prawie dwugodzinnym
opóźnieniem dojechaliśmy do Milówki. Grupa II
postanowiła udać się w stronę Baraniej przez
Kamesznicę, a my wraz z Magdą, która na nas
czekała na stacji, udaliśmy się w stronę Małej
Baraniej, aby jeszcze bardziej urozmaicić ten i
tak ciekawie zapowiadający się dzień.

Po przejściu przez Milówkę wyruszyliśmy
zdobyć ten mało popularny szczyt (miejscowi

być może tam bywają, ale czy chodzą tam, aby zdobyć jednego dnia dwie Baranie Góry?).
Oczywiście na szczyt nie prowadzi żaden szlak, a i z drogami jest tam ciężko, bo jak się okazało,

droga, która miała nas zaprowadzić na szczyt, skończyła się na polanie nad gospodarstwami. Resztę
drogi pokonaliśmy w tradycyjnym harnasiowym stylu, czyli na przełaj po pokrzywach i chaszczach.
Uczestnicy rajdu (szczególnie ci, którzy z Harnasiami wybrali się na wspólny wypad po raz pierwszy)
byli nieco zaskoczeni. Ostatecznie udało nam się wyjść z mroku lasu i gęstwiny chaszczy wprost na
nadajnik znajdujący się na wierzchołku. Droga w dół do Kamesznicy okazała się dużo milsza. Mniej
zarośnięte zbocza zachodnie odsłoniły widoki na Baranią Górę.

Po zejściu do Kamesznicy ruszyliśmy – tym razem już szlakiem – na Baranią. W trakcie podej-
ścia, ponad granicą lasu zaczęły nam się ukazywać widoki na Beskid Żywiecki. Jeden z uczestników
zapytał „Czy te białe góry tam, to Tatry?”. „Niestety nie” – odpowiedziałem, „To, co widać, to Mała
Fatra”. Ale wkrótce zaczęły się wyłaniać bialutkie, strome i piękne Tatry Zachodnie, Niżne, cała Mała
Fatra, Beskid Śląsko-Morawski, nie wspominając o Babiej, Pilsku i Beskidzie Żywieckim z Workiem
Raczańskim. Widoczność była naprawdę znakomita.

Pod szczytem znaleźliśmy płaty śniegu, który nam przypomniał, że wiosna w tym roku jest bar-
dzo spóźniona, ale oczywiście nie ostudziło to naszego zapału, aby zdobyć szczyt i wejść na wieżę
widokową, by nacieszyć oczy jeszcze lepszymi widokami niż po drodze. Kto był tego dnia w górach,
na pewno nie żałował.

Z grupą II umówiliśmy się dopiero w schronisku pod Przysłopem, gdzie czekali na nas prawie 1,5
godziny. Po spotkaniu udaliśmy się razem do Muzeum Turystyki Górskiej, które tego dnia było aku-
rat otwarte. Oprowadził nas przewodnik w czerwonym sweterku, z głową pokrytą śniegiem jak Tatry
i słowotokiem takim, że baliśmy się, że nas tam zagada i nie wypuści przed nocą.

Do Chatki na Pietraszonce dotarliśmy o 19.00. Tam czekał już na nas ciepły posiłek, w postaci
spaghetti, przygotowany przez Watrowców. Następnie odbył się mecz siatkówki pomiędzy rajdowi-
czami, którzy przeszli całą trasę, a grupą z Sosonowca, która dojechała do Chatki. Niestety trudy
wędrówki i zmęczenie długim słuchaniem opowieści przewodnika dały się we znaki i grupa z
Sosnowca wygrała mecz. Ale z tego co wiem, złotych gaci Chatkowego nie wygrali, gdyż nie zostały
one w tym roku przygotowane. Następnie było ognisko, gitara i wspólne śpiewanie, które nie dało mi
spokojnie spać do późnych, a raczej wczesnych godzin rannych.

Niedziela to już deszcz, pochmurno, wietrznie, mgliście i ponuro. W takich nieprzyjemnych oko-
licznościach przyrody uczestnicy rajdu udali się do swoich domów, ci co przyjechali samochodami –
do samochodów, a ci co pociągiem, na pociąg do Wisły Głębce.

Podsumowując, Rajd Igrowy uważam za bardzo udany.
Mariusz Mazur

cd. str. 2
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4 13.04 dzień po Walnym, urodził się syn Ani
i Piotra Latusków – Tomek.
4 26.04 urodziła się córka Gosi i Dominika
Musiałów – Marianna.
4 07.05 w IBU Craft Beers w Gliwicach odby-
ło się pierwsze zebranie knajpowe zorganizowa-
ne przez nową Radę.

TO BY£O

TO BÊDZIE
c 30.05 zebranie majówkowe w Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu ul. Piłsudskie-
go 60. Spotykamy się o godzinie 17.00 przed
głównym wejściem do ogrodu.
Następnie na godz. 19.00 mamy rezerwację w
Herbaciarni Czajnik ul. Św. Barbary 18 A.
c Zapowiadana majówka w Beskidzkim
Domu Zielin „Przytulia” w Brennej została
przełożona na wakacje i tym samym stanie się
zebraniem wakacyjnym. Przyczyną są ostanie
ulewy i podtopienia.
c 31.05 o godz. 18.00 w Starochorzowskim
Domu Kultury w Chorzowie odbędzie się kon-
cert Marka Andrzejewskiego z grupą „Niesfor-
ni”, z którą nagrał swoją pierwszą płytę. Na kon-
cert zaprasza organizatorka, czyli Paskuda.
Bilety do nabycia tu: www.paskudofonia.pl

status uzyskali Joanna Śliwa i Sta-
nisław Wierzchowski.

Po obszernym sprawozdaniu
Rady nastąpiło dość zwięzłe spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawione przez Jana Pizonia.
Komisja stwierdziła, że nie miała
w tej kadencji wiele pracy, gdyż
Rada nie dawała jej powodów do
zbyt dużej aktywności. Komisja
Rewizyjna złożyła na koniec wnio-
sek o nagrodę dla Patrycji jako pre-
zesa. Ponieważ pani prezes zrze-
kła się nagrody Iza – „Smok” za-
proponowała dla Patrycji dyplom
uznania.

Po głosowaniu nad absolutorium dla Rady nastąpiło przedstawienie kandydatur na Prezesa oraz
członków nowej Rady.

W wyniku głosowania do władz Koła wybrani zostali:
Jacek Przyłucki (blacha nr 392) – prezes
Małgorzata Uman-Ntuk (blacha nr 388) – wiceprezes ds. szkolenia
Krzysztof Skowronek (blacha 411) – sekretarz
Joanna Kureczko-Skowronek (blacha 410) – skarbnik
Barbara Klisiewicz (blacha 386) – członek ds. zebrań kołowych
Michał Wieczorek (blacha 394) – członek ds. IT oraz porad prawnych

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Jan Pizoń – przewodniczący
Partycja Michałowicz
Marek Krupa

Na koniec były oczywiście tradycyjne pączki różnych rodzajów oraz krótkie expose prezesa.
Nowy i Iza „Smok” zgłosili natomiast propozycję zorganizowania Sylwestra Kołowego w chatce

w Lachowicach.
Redakcja

D£UGI MAJOWY WEEKEND
Za nami długi majowy weekend. My spędziliśmy go rowerowo i krajoznawczo w Czechach oraz

w Austrii. W Czechach zwiedziliśmy Kroměříž i Uherské Hradiště oraz zrobiliśmy krótką wycieczkę
rowerową w pasemku Chřiby. Pogoda nie pozwoliła na więcej.

W Austrii mieliśmy wraz z Mikserem, Januszem Mroczkiem i ekipą starszo-watrowską przeje-
chać się rowerami wzdłuż Dunaju. Pogoda trochę pokrzyżowała nam pierwotne plany, ale fragmenty
zakładanej trasy udało się zrealizować. Po tym wyrywkowym teście stwierdziliśmy, że trasa rowero-
wa wzdłuż Dunaju, czyli „Donauradweg”, jest nieco przereklamowana. Owszem, są ciekawe frag-
menty, ale większość to dość monotonna pod względem krajobrazowym, prosta i równa asfaltowa
ścieżka wzdłuż rzeki.

Jacek Ginter
YhYhY

No dobra, przyznam się. Byłem na Błotnym.
hans (Jasiu Kowalik)

YhYhY
My byliśmy w Bośni i Hercegowinie i w Czarnogórze.

:-Darek i Paskuda
YhYhY

Wspólnie z Agą Franke, Kamilem Ziętkiem i Kijkiem (SKPB Katowice) wybraliśmy się na Ukra-
inę. Granicę przekraczaliśmy nietypowo, bo na tymczasowo utworzonym przejściu granicznym na
przełęczy Beskid. Przejechaliśmy się bardzo widokowym fragmentem kolei zakarpackiej i po dotar-
ciu do Sianek ruszyliśmy zdobywać Pikuj. W piątek po osiągnięciu celu zeszliśmy do cywilizacji i
stwierdziliśmy, że pora wracać, bo zbliżało się załamanie pogody. Z pomocą marszrutki i dostawcza-
ka z piekarni znaleźliśmy się z powrotem w pobliżu przejścia granicznego, gdzie rzeczywiście złapał
nas deszcz z gradem. Następne dwa noclegi spędziliśmy w PTSM-ie w Jabłonkach. W sobotę urzą-
dziliśmy sobie krótką wycieczkę do dawnej wsi Tyskowa i na Korbanię.

Michał Wieczorek
YhYhY

Razem z Damianem, Dorianem, jego żoną, synem, bratem i kolegą (tj. 7 osób) pojechaliśmy w
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie, nocowaliśmy w szkolnym schronisku w Lutowiskach. Pod-
grupa rowerowa odbyła wycieczki w okolicach Arłamowa, do źródła Sanu i wzdłuż Sanu u podnóża
Otrytu. Kulinarnie rządziła kasza gryczana, obecna prawie codziennie w postaci hreczanyków lub
farszu pierogów.

Staszek Wierzchowski

Komisja Rewizyjna (u góry: Marek, Patrycja, Jasiek) i Rada
(Krzysiek, Jacek, Asia, Michał, Gosia).

Telegram s³u¿bowy
Biuro telekomunikacji: St. Cho-
rzów Miasto; nr wykazu 1/2019
Nadany przez: Jacek Przyłucki nr
1 data: 18.04.2019 godz. 9 min.
34; Kat 1

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną
powołane komisje: ds. szkolenia oraz ds. promo-
cji. Naczelnikiem ds. promocji będzie w tym
roku Maksymilian Kuśka. Ponadto zgłosiła
swój akces do tego organu Gracja Bober oraz
Natalia Woźny-Huchla.

Założenia Rady:
Rajdy: każdy z członków rady ma za zada-

nie koordynować jeden rajd – to rozwiązuje pro-
blem szukania organizatora.

Zebrania: każdy z członków rady ma za za-
danie wymyślić jedno zebranie – to rozwiązuje
problem monotonii zebrań.

Księgowość/GCOP: po świętach wraz z
Michałem Wieczorkiem udamy się do GCOPU
w celu zasięgnięcia języka odnośnie do księgo-
wości.

Sponsoring: Każdy z członków rady ma za
zadanie wymyślić po 1 lub 2 firmach/instytu-
cjach etc., do których można się udać i zapytać,
czy są w stanie jakoś dopomóc.

Współpraca międzyjednostkowa: chcemy
odnowić kontakt z organizacjami turystycznymi
z Uniwersytetu Medycznego oraz utrzymywać
kontakt z SKPB Katowice.

Jeżeli uda się zrealizować choć 10% zało-
żeń, to moim zdaniem będzie to spory sukces.
Oczywiście będziemy reagować dynamicznie.
Jeżeli pojawią się nowe zadania czy inne opcje
rozwoju, to podejmiemy rękawicę i powalczymy
o lepsze pojutrze.

Sprzęt kołowy: od tego roku odpowiedzial-
nym za sprzęt kołowy jest sekretarz: KAŻDY,
kto będzie chciał pożyczyć raki/ kociołek/rzutnik
etc., jest obowiązany dogadać się z Krzysztofem
Skowronkiem.

http://www.paskudofonia.pl
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