
Zima za (by)pasem! 
 
Sądziliście, że Czuj Duch 
się już nie ukaże? Wasze 
niedoczekanie! Wchodzimy 
w zimę z nowym zapałem, 
z nowymi pomysłami i 
mnóstwem do zrobienia. 
Czy warto czekać? Nie! 
Zima czeka, abyś stawił(a) 
jej czoła w jednej z kilku 

dostępnych konkurencji, a o nich w tym numerze. 
 

Reporter z Doliny Roztoki 
 
Na bacówki! 

 

 
 

Maraton na Bene zaczynają w sobotę wieczorem. Ich 
kroki naturalnie kierują się na BACÓWKI. Jeżeli 
bacówki, to najlepiej we wschodniej części Gorców – w 
okolicy Gorca. Plusów jest wiele: tańszy dojazd do 
Lubomierza, duża ilość bacówek, ciekawa trasa na Bene. 
Wybierają bacówkę pod Wierchowiną.. Chata dzieli się 
na szczelną część do spania z elegancką podłogą oraz 
część z zadaszonym miejscem na ognisko.  

 
Ognisko daje im to, co najważniejsze w górskiej 
włóczędze: ciepło, światło i możliwość przygotowania 
herbaty oraz usmażenia smacznego posiłku. Czas mija im 
powoli na znoszeniu drewna i krzątaniu się przy 
menażkach, które za chwilę pozwolą cieszyć się 
barszczykiem. Nie zorientowali się nawet, kiedy 
nieopodal dało się słyszeć głosy drugiej grupy, która 
będzie nocować z nimi w bacówce. Po powitaniach 
dalsze popisy kuchenne przy ognisku. Kiełbasy, 
ziemniaki, boczek… Zaspokoiwszy głód ciała, przyszedł 
czas na ciekawą historię która zaspokaja głód związany z 
przygodą i marzeniami. Tą historią okazały się 
„Opowieści z doliny Muminków”. Późna noc i chęć 
wczesnego wyjścia na szlak skłoniła ich do zaszycia się 
w legowiskach. Jeszcze tylko czas namoczyć groch na 
poranny posiłek i wszyscy zasypiają. 

 
Rano stwierdzili, że namaczanie grochu i przygotowanie 
z niego śniadania to dłuższe zadanie, niż początkowo się 
wydawało. Około południa wyruszają w kierunku ich 
domu – Bene, gdzie zamierzają zedrzeć gardła podczas 

Maratonu Piosenki, ale to już zupełnie inna historia. 
Każdy z nich, pomimo swego pochodzenia z dużego 
miasta, przesiąkł dymem gorczańskiej watry i mógł na 
chwilę poczuć się jak Gorczański Baca. 

 
Oni: Iwona, Zuza, Marzena, Michał, Warchamer, Farmer 

Farmer 
 
Survival dla ubogich – edycja norweska 
 

 
 

Wszystko zaczęło się nieźle – pomimo zawirowań z 
biletami lotniczymi, pod koniec października całym 
składem (14 osób!) dolecieliśmy szczęśliwie do 
Sandefjord. Dalej mieliśmy udać się na północ Norwegii, 
by tam przez blisko tydzień wśród lodu i śniegu 
podziwiać zorzę polarną. 

 
Z podmiejskiego lotniska od stolicy dzieliło nas jeszcze 
120 km. Stawki lokalnego przewoźnika (PKS Oslo) 
przekraczały nasz ubogi budżet, więc zdecydowaliśmy 
się na dobrze nam znany i lubiany autostop. Szczęście 
nam dopisało i wszyscy bez większych przeszkód dotarli 
na czas do Oslo. Stąd rozpoczęła się 18-godzinna jazda 
norweskimi kolejami aż na ostatnią stację na dalekiej 
północy – Bodø. Co ważne, nikt nie sprawdzał, czy 
Warchammer faktycznie jest Norwegiem i mieszka na 
ul. Mogilskiej w Oslo (tak było napisane na biletach!). 

 
Gdy wysiedliśmy na końcowej stacji, w twarze uderzył 
nas śnieg niesiony przez mroźny powiew wiatru. 
Wiedzieliśmy, że trafiliśmy w dobre miejsce! Co 
ciekawe, już pierwszego wieczoru przypadkowo 
znaleźliśmy leśną harcówkę miejscowych skautów. W jej 
pobliżu rozbiliśmy namioty i rozpoczęliśmy 
biwakowanie (tak, było bardzo zimno!). Jednak nasze 
ambicje kazały nam wyruszyć na poszukiwanie „hytte” – 
opuszczonego przez lokatorów domku, który mógłby 
pomieścić ubogich survivalowców. Tu także szczęście 
nam sprzyjało, ponieważ już drugiego dnia znaleźliśmy 
idealne miejsce, które stało się naszym domem na 
kolejne dwie doby. Ten czas był sielanką – ciepły piec, 
suche miejsce na nocleg, zasoby drewna do palenia, a 
wszystko to za darmo! Niestety albo i stety, udało nam 
się spotkać lokalnych skautów, którzy powiedzieli: „that 
might be a problem” i w zamian zaproponowali nam 
własną hyttę. Na zaaranżowanym naprędce spotkaniu 



poczęstowali nas pizzą (z sałatą…) i pozwolili się 
wykąpać, a następnie wymieniliśmy się grami. 

 

 
 
Czas spędzaliśmy bardzo przyjemnie, praktykując 
różnego rodzaju aktywności. Przede wszystkim 
podziwialiśmy widoki – i te piękne, które uwieczniliśmy 
na zdjęciach i te nieco ograniczone, gdy przez panującą 
zawieruchę widoczność sięgała kilkudziesięciu metrów. 
Oprócz tego, łowiliśmy ryby w zamarzającym jeziorze 
oraz przyrządzaliśmy posiłki nic nieustępujące tym 
domowym. Natomiast nocą z utęsknieniem 
wypatrywaliśmy zorzy lub też polowaliśmy na żyrafo-
łosie i koto-lisy. Jednym zdaniem – nie narzekaliśmy na 
nudę! Niestety, w końcu nadszedł nieubłagany dzień 
powrotu, więc zebrawszy manatki ruszyliśmy w drogę 
powrotną ku Ojczyźnie.  

 
Ostatecznie, po powrocie do Krakowa, nikt nie mógł 
narzekać na brak wrażeń czy kiepską atmosferę. Pomimo 
tego, że zorza polarna wywinęła nam numer i podobno 
świeciła na kilka dni przed naszym przybyciem, żeby 
potem się gdzieś schować, wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z wyjazdu. Jestem pewien, że jeszcze kiedyś 
spotkamy się na północy i razem ją zobaczymy! 

Piter (biedzi) 
 
Zimowa Zawierucha™ 
 

 
Jeszcze jesteśmy pod wrażeniem ekipy norweskiej, która 
dotarła aż za koło podbiegunowe! Wiele z będących tam 
osób, pierwszy raz w życiu (sic!) spało w zimie w 
namiocie. I co, przeżyli? Przeżyli i żyją i dobrze się mają. 
 
Teraz nadszedł czas stawić czoło kolejnemu wyzwaniu: 
przed nami Zimowa Zawierucha™. Co to oznacza? 

Czasem będzie to miły przyjemny Letni Lansik™  , a 
czasem będzie to zmaganie się z mrozem, śniegiem i 
samym sobą, ale przecież po to podejmujemy wyzwania, 
aby się sprawdzić w każdych warunkach! 
 
Może wciąż to dla ciebie wyzwanie równie odległe jak 
Norwegia? W takim razie wiesz już, że nie istnieje 
niemożliwe! Jeśli ci się uda, pod koniec zimy będziesz 
miał za sobą nocleg w jamie śnieżnej, rozpalanie ognia w 
naprawdę zimowych warunkach, jazdę na skitourach i 
wędrówkę na rakietach śnieżnych i, jako pierwsza ekipa 
w S7, zdobędziemy sprawność Zimowej Zawieruchy! 
 
Chcesz się sprawdzić? A może wahasz się jeszcze? 
Zobacz, jak dobrze bawiliśmy się w zeszłym roku! 
http://zawierucha.szara7.info/2012  
 
Teraz już wiesz, że spróbujesz! :)  

Szlomo 
 

3… 2… 1… akcja! 
 
Tegoroczny maraton piosenki na Bene zaskoczył chyba 
wszystkich. Na szczęście – ilością osób oraz 
porywającym tokiem wydarzeń. Rozpoczęliśmy 
tradycyjnie, benowym chappi, które zostało wsparte już 
w trakcie trwania maratonu drugim daniem, czyli sałatką 
z makaronu spod zupek chińskich, brokułów oraz sosu 
tzatziki – mniam! Potem było coraz lepiej, gdyż ścisk 
przy kominku prawie nie pozwolił nam zebrać 
wszystkich frykasów w oświetlonym miejscu, tak aby 
znalazły dla siebie zasłużone miejsce. Dokonaliśmy też 
dwóch rzeczy rzadko spotykanych. Otóż, bawiliśmy się 
w zasadzie do samego rana (a przynajmniej najbardziej 
wytrwali), a poza tym, nie zjedliśmy wszystkich 
słodyczy! Była to oczywiście miła niespodzianka dla 
wszystkich tych, którzy zdecydowali się zostać dłużej niż 
do południa w niedzielę. Sporym zaskoczeniem okazał 
się też alarm mundurowy i apel Szczepu o godzinie 4 
rano (pora w sam raz na bluesa…), ale daliśmy radę i 
wróciliśmy na Bene, aby ogrzać zmarznięte dłonie. 
 
Potem było już tylko cicho, trochę sprzątania i znacznie 
więcej jedzenia, zaś wieczorną porą w niedzielę odbył się 
mini koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego, czyli 
maraton-bis w znacznie już szczuplejszym gronie, ale 
równie atrakcyjny jak sobotni! Jak wiecie jednak, Bene 
jest otwarte nie tylko podczas takich akcji i nieoficjalny 
maraton może odbywać się tam 365 dni w roku, do czego 
gorąco was zachęcam i do zobaczenia znowu na górze! 

Rajfur 
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