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BLACHOWANIE 2015
oczami już blachowanego, czyli jak to
jest po drugiej stronie
To niezwykłe uczucie, gdy okazuje się, że
od jakiejś ważnej chwili w życiu minął dokładnie rok. Tak właśnie myślałam, jadąc na tegoroczne blachowanie – rok temu, razem z moim
kursem to my byliśmy odpowiedzialni za organizację całej imprezy. A teraz jechałam ot tak sobie, po prostu, na blachowanie – jak co roku od
kiedy pamiętam, a jednocześnie inaczej niż co
roku, bo tym razem będąc już w Kole.
Na Durbaszkę dotarliśmy dość wcześnie,
jako część ekipy świeczkowo-ogniskowej. Półprzewodnicy byli już na miejscu, organizując recepcję i negocjując z właścicielem – który nie
umiał pojąć, że Harnasie to grupa bardziej „zdezorganizowana” niż zorganizowana – godziny
wydawania pierogów.
Około godziny siedemnastej zaczęły schodzić się kolejne grupy Harnasi i nie tylko, łącznie
ze stosunkowo licznym nowym (teraz już starszym) kursem. Po pierogach, zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, około godziny wpół do siódmej Harnasiowe towarzystwo zebrało się do
wyjścia na ognisko. Tam, przy dźwiękach gitary,
czekaliśmy na przyszłych blachowanych, którzy
w tym czasie brnęli w śniegach, niektórzy (Basia) nawet o kulach, usiłując do nas dołączyć.
W końcu stało się – do Koła oficjalnie zostało przyjętych pięcioro nowych członków – a są
to:
• Ania Szczepanek, blacha 383,

•
•
•
•

Zbyszek Drapała, blacha 384,
Stefan Brzezinka, blacha 385,
Basia Klisiewicz, blacha 386,

Marysia Orzechowska, blacha 387.
Po długich gratulacjach i wygaszeniu ogniska, wszyscy przeszliśmy z powrotem do schroniska, gdzie zebraliśmy się w trochę ciasnej sali
kominkowej. Zanim rozpoczął się program artystyczny, Prezes przedstawił jeszcze jedną nową
inicjatywę – a właściwie wskrzeszenie starej,
czyli wznowienie przyznawania tytułu Sympatyka SKPG Harnasie. Tym samym nowymi sympatykami zostały Marta Stachurska, nr 101 oraz
Aga Franke, nr 102 – otrzymały one też specjal-

KSIÊSTWO, W KTÓRYM NIE MA KSIÊCIA
W Pirenejach, wciśnięte pomiędzy Francję i Hiszpanię, leży jedno z najmniejszych państw –
Księstwo Andory (Principat d'Andorra). Ciekawostką jest to, że księstwo to nie posiada jednego księcia, lecz dwóch współksiążąt, z których żaden nie rezyduje w Andorze na stałe. Są to: biskup diecezji
La Seu d'Urgell w Hiszpanii oraz prezydent Francji. Górskie państewko jest interesujące dla miłośników turystyki górskiej, choć tamtejsze szczyty nie należą do najwyższych w Pirenejach (nie osiągają
wysokości 3000 m n.p.m.). No cóż, trzeba było w końcu ten kraj odwiedzić.
Pierwsze pytanie: jak się tam dostać? Pociąg do Zurychu (w jedną stronę) kosztuje tyle, co autobus do Barcelony i z powrotem. A panie w kasie PKP Intercity podejrzewały, że biletu kolejowego
dalej niż do Zurychu nie potrafiłyby wygenerować w swoich automatach. Kiedyś nie byłoby z tym
problemu, ale od czasu oddzielenia przewoźników od gospodarzy torów wszystko jest możliwe. Tak
więc z mojej ulubionej kolei zrezygnowałem. Sorry, kruczek! Biznes is biznes! Sprawdziłem jeszcze
ceny biletów lotniczych. Okazało się, że bilet na tanie linie może kosztować mniej niż połowę tego, co
autobus. Ale po dodaniu opłaty za bagaż rejestrowany ceny samolotu i autobusu niewiele się już
różniły, zwłaszcza że trzeba dodać koszt dojazdu do Warszawy. Przelot LOT-em był trochę droższy
(wszystko zależało od dnia podróży), ale można było zabrać bez dopłaty do 22 kg bagażu rejestrowanego. Jeszcze okazało się, że dopłacając ok. 30 zł można kupić bilet powrotny aż do Katowic (niestety
w „tanim” dniu w „tamtą stronę” samoloty z Katowic do Warszawy nie latały). W końcu wybrałem
podróż LOT-em.
10 sierpnia 2014 r. wylądowałem w Barcelonie. Na nocleg udałem się na znany mi z dawniejszego wyjazdu kemping w pobliskiej miejscowości El Masnou. Następnego dnia zrobiłem w Barcelonie
zakupy (przede wszystkim gaz). Następnie pojechałem do sanktuarium maryjnego Núria, położonego w Pirenejach na wysokości 1967 m n.p.m. Pielgrzymkę do tego sanktuarium szczególnie polecić
należy kruczkowi. Nie można tam dojechać samochodem. Można tam tylko dojść pieszo albo przyjechać pociągiem (kolejką zębatą). Wprawdzie kręcił się tam jakiś landrover, ale nie wiem, czy droga
dojazdowa jest dostępna technicznie dla zwykłych samochodów, a na pewno nie jest dostępna prawnie. Ja wybrałem wariant kolejowy. W zespole budowli z początku XX wieku mieści się kościół,
hotel, sklepy, a zapewne również niewielka ilość mieszkań dla osób tam zatrudnionych. W pobliżu
stoi stary kościółek i parę budynków gospodarczych, jest też pole namiotowe. Niedaleko znajduje się
schronisko młodzieżowe. Núria jest również stacją narciarską, więc okolicę szpecą wyciągi.
Ja zameldowałem się na polu namiotowym na dwie noce. Dzień pomiędzy nimi przeznaczyłem
na wejście na najwyższy w okolicy szczyt Puigmal (2910, według innych map 2909 lub 2911 m
n.p.m.), przez który przebiega granica hiszpańsko-francuska. Podejście o różnicy poziomów niecałego tysiąca metrów było bezproblemowe technicznie i dzięki dobrej mapie łatwe orientacyjnie. Ścieżka
prowadziła najpierw przez las sosnowy – ale trudno mi powiedzieć, jaki to gatunek sosny (może
sosna hakowata? podobna trochę do sosny zwyczajnej, trochę do kosodrzewiny). Wśród drzew było
wiele polan, im wyżej tym więcej, a powyżej 2600 m n.p.m. wyłącznie hale. Można było podziwiać
piękne kwiatki – niektóre gatunki znane z polskich gór i Alp, inne widziałem po raz pierwszy.
Kolejny dzień poświęciłem na przejazd do Andory. Był to dzień trzech państw. Pociągami (najpierw kolejką zębatą, potem zwykłą) dotarłem z Núrii leżącej w Hiszpanii do francuskiej miejscowości Latour-de-Carol, następnie francuskim pociągiem do stacji L'Hospitalet Pres l'Andorre. Stąd według przewodnika powinny kursować autobusy do Andory. Na przystanku koło stacji znalazłem rozkład, z którego wynikało, że raz na dobę, niestety rano, jedzie do Andory autobus należący do kolei
francuskich (później, już w Andorze, na dworcu autobusowym znalazłem rozkład jazdy prywatnych
autobusów do Francji – dwa czy trzy razy na dobę – ale we Francji nie znalazłem o nich żadnej
c.d str. 2
ne koszulki sympatyka.
Następnie przyszedł czas na
program artystyczny. Nowoblachowani przedstawili różne scenki
z życia kursu, co pozwoliło nam
lepiej poznać zarówno blachowanych jak i pozostałych kursantów,
którym nie udało się dotrwać do
końca. A wszystko to w konwencji
„zaplanujmy w końcu to blachowanie” na żywo. Po programie,
wszyscy zgodnie rzucili się na torty – tym razem było ich aż siedem,
ponieważ do zwyczajowych pięciu
tortów od blachowanych i jednego
od Rady Koła, doszedł tort kursu, który z „nowego” stawał się kursem „starszym”.
A potem – cóż – impreza potoczyła się dalej. Dość powiedzieć, że ostatni z placu boju zeszli około
5 rano, ze zdartymi gardłami od śpiewania i rozmów.
I tak kolejne blachowanie przeszło do historii, kolejni nowi, pełni zapału przewodnicy dołączyli
do Koła, żeby za rok wspominać swoje blachowanie i zastanawiać się, jak to jest po drugiej stronie.
Mam nadzieję, że dla nich także ten pierwszy rok Harnasiowania będzie ciekawy i satysfakcjonujący
i że osiągną wszystkie swoje przewodnickie cele – czego szczerze im życzę.
Ola Ginter
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informacji). Nie zamierzałem czekać do następnego dnia więc ruszyłem na stopa. Po niecałej godzinie znaleźli się sympatyczni Algierczycy, którzy zawieźli mnie do
miejscowości Pas de la Casa, leżącej już w Andorze. W tym niewielkim kraju komunikacja autobusowa działa bardzo dobrze, dzięki
czemu w krótkim czasie znalazłem
się w miejscowości Canillo, gdzie
zamieszkałem na jednym z kempingów. W tym dniu okazało się
również, że w Barcelonie kupiłem
częściowo opróżniony kartusz z
gazem. Wprawdzie w Núrii z powodu wietrznej pogody gotowanie
trwało długo, ale nie aż tak długo,
żeby wyczerpać cały gaz podczas
dwóch noclegów. Następny kartusz gazu, kupiony w Andorze,
wystarczył niemal do końca wyjazdu.
W ciągu następnych dni zwiedzałem Canillo i okolice. Andora,
podobnie jak sąsiednie rejony Hiszpanii, obfituje w kościółki romańskie. W samym Canillo
odwiedziłem kościół Sant Serni,
zbudowany wprawdzie w XVII
wieku, ale na romańskich fundamentach, których fragment można
zobaczyć dzięki szklanej podłodze
w części nawy głównej. W tej
miejscowości jest również młyn
wodny z przełomu XIX i XX wieku oraz kaplica Świętego Krzyża.
Na skraju Canillo znajduje się
piękny dwunastowieczny kościół
Sant Joan de Caselles z zachowanym fragmentem romańskiej polichromii. Tuż obok kościółka można zwiedzać muzeum motocykli,
ale ja nie byłem zainteresowany tą
atrakcją.
Zwiedziłem również odległą o
kilka kilometrów miejscowość Encamp. Po drodze widziałem kamienny Krzyż o Siedmiu Ramionach, pochodzący z XV wieku (obecnie ramion jest sześć, siódme zostało odłamane). W rzeczywistości przy drodze stoi kopia, a oryginał jest przechowywany w urzędzie gminy. Obejrzałem (niestety
tylko z zewnątrz) malutki trzynastowieczny kościółek w malutkiej wiosce Prats. Wstąpiłem do sanktuarium maryjnego Meritxell, w przewodniku nazywanego Andorską Częstochową. Wielki budynek
sanktuarium zbudowano w latach siedemdziesiątych XX wieku, po pożarze który zniszczył starą
świątynię wraz z czczoną tam dwunastowieczną drewnianą figurką Matki Boskiej. Starą świątynię
odrestaurowano – mieści się tam wystawa przedstawiająca historię sanktuarium. W samym Encamp
też było co oglądać. Miejscowość powstała z połączenia kilku wiosek, więc są w niej cztery kościółki
romańskie, niektóre przebudowane w późniejszym okresie. Są też ruiny zameczku. Odpuściłem
zwiedzanie kilku muzeów, które znajdują się w tej miejscowości.
W okolicy Canillo odbyłem jedną wycieczkę górską: podjąłem próbę wejścia na szczyt Pic de
l'Estanyó. Niestety, pospałem sobie o dwie godziny dłużej niż zamierzałem – i tych dwóch godzin
zabrakło mi, aby wejść na szczyt. Dotarłem tylko do jeziorka Estany Gran de la Vall del Riu, na
wysokość 2535 m n.p.m. Tam, po analizie czasu i swoich możliwości, stwierdziłem, że jeśli wejdę na
szczyt (jeszcze prawie 400 m podejścia), to co najmniej dwie godziny będę wracać po ciemku. Rozsądek podpowiadał, że w górach, w końcu nie takich małych, chodzenie nawet łatwą drogą przy
świetle latarki nie jest najlepszym pomysłem. Posłuchałem rozsądku i zawróciłem.
W trakcie tej wycieczki zajrzałem do bezobsługowego (bezpłatnego) schronu, jednego z około
dwudziestu w Andorze. Nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. W jednej izbie był kominek, stół, ława,
jakieś narzędzia pomocne w pozyskaniu drewna na opał, a poza tym dużo śmieci i brudu. W drugiej
izbie stały dwa łóżka piętrowe, z materacami piankowymi na dole i gołą blachą perforowaną na górze.
Był tam również żelazny piecyk i dużo śmieci. W porównaniu z podobnymi schronami, z których
korzystałem rok wcześniej w Finlandii, ten andorski wypadł zdecydowanie słabo.
Po pięciu noclegach w Canillo przyszedł czas na zmianę regionu. Autobusami, z przesiadką w
stolicy kraju, dojechałem do miejscowości Arinsal. Jest ona dobrym punktem wyjściowym na najwyższy szczyt Andory – Coma Pedrosa (2942 m, według niektórych źródeł 2946 m n.p.m.). Sprawni

piechurzy wchodzą z tej miejscowości na szczyt
i wracają w ciągu jednodniowej wycieczki. Ja
nie jestem już tak sprawny, a do Arinsal dotarłem dopiero wczesnym popołudniem, więc tę
wycieczkę postanowiłem potraktować lajtowo.
W dniu przyjazdu doszedłem z Arinsal tylko do
schroniska Refugi de Comapedrosa (na wysokości 2260 m n.p.m.), w którym zakwaterowałem
się na dwie noce. Schronisko to do niedawna
było jedynym w Andorze górskim obiektem
noclegowym z obsługą, i to tylko w okresie letnim. Obecnie jest już takich obiektów więcej: na
mapie kupionej w Andorze znalazłem ich trzy, a
najnowszy folder z punktu informacji turystycznej wymienia pięć. Kolejny dzień zajęło mi spokojne, powolne wejście na najwyższy szczyt
Andory i powrót do schroniska. Na drodze nie
było trudności, po prostu stroma, kamienista
ścieżka. Jedynie tuż pod szczytem było miejsce,
gdzie na kilku metrach należało użyć rąk, ale to
miejsce można było obejść. Szczyt jest wspaniałym punktem widokowym. Na zrobienie panoramki jednak się nie siliłem. Warto było na tę
wycieczkę przeznaczyć dużo czasu, aby spokojnie podziwiać widoki oraz piękną roślinność. Po
drugim noclegu w schronisku zszedłem do Arinsal, tym razem niestety w deszczu, i pierwszym
autobusem pojechałem do stolicy państwa – Andorra la Vella.
Stolica Andory jest niewielkim nowoczesnym miastem, ale posiada także kilka zabytków. Na kempingu w stolicy zatrzymałem się na
dwie noce, mając półtora dnia na zwiedzenie
tego miasta. Przede wszystkim poszedłem na
przedmieście Santa Coloma, którego nazwa pochodzi od znajdującego się tam kościoła, zbudowanego w VIII lub IX wieku, z XII-wieczną
wieżą. Po zabytku oprowadziła mnie (bezpłatnie) przewodniczka – wolontariuszka. Niestety
moja znajomość francuskiego (bo w tym języku
pani udzielała objaśnień) pozwoliła mi za zrozumienie tylko niewielkiej części tego, co mówiła.
Ale gdy nie zna się angielskiego, hiszpańskiego
ani katalońskiego trzeba było wybrać słabo znany francuski. Po zwiedzeniu tego kościoła poszedłem do centrum miasta, gdzie obejrzałem,
niestety tylko z zewnątrz, kościół San Esteve z
XII wieku, przebudowany w późniejszym okresie. Wewnątrz obejrzałem XVI-wieczny budynek Casa de la Vall - do 2011 roku siedzibę parlamentu Andory. Budynek można zwiedzać
bezpłatnie, ale tylko w grupach z przewodnikiem. Udało mi się dołączyć do grupy Francuzów, dzięki czemu zrozumiałem przynajmniej
część objaśnień. Włóczenie się ulicami starej i
nowoczesnej części stolicy zakończyło program
zwiedzania małego górskiego państewka.
Kolejny dzień zajął mi przejazd autobusem
do La Seu d'Urgell, leżącego już w Hiszpanii tuż za granicą państwową, i zwiedzenie najważniejszych obiektów tego miasta – siedziby jednego z współksiążąt Andory. W labiryncie wąskich
uliczek starego miasta ukryta jest okazała romańska katedra. W zespole zabudowań katedralnych ulokowano muzeum diecezjalne z ciekawą kolekcją sztuki sakralnej. W skład tego zespołu wchodzi również XI-wieczny kościół
Świętego Michała. Na nocleg udałem się do niedrogiego hotelu w nowej części miasta.
Następnego dnia pojechałem autobusem do
Barcelony. Tu już się czuło, że to powrót z wyc.d str. 3

cieczki. Jednak nie od razu opuściłem krainę za Pirenejami. Na trzy noce zakwaterowałem się na
kempingu w El Masnou. Jeden dzień przeznaczyłem na wyjazd do Barcelony. Ponieważ znałem
trochę to miasto z wcześniejszych wyjazdów, nie zwiedzałem żadnego obiektu tylko spacerowałem
najładniejszymi ulicami i robiłem drobne zakupy. Pozostały czas spędziłem na plaży. Wprawdzie na
kempingu znajduje się basen, ale wolałem zamoczyć się w morzu – w końcu to Morze Śródziemne!
A w ostatni dzień – kolejką na lotnisko w El Prat de Llobregat, potem jednym samolotem na Okęcie,
drugim do Pyrzowic, a tam już czekał kuzyn z samochodem - i nocleg już w domu.
Andrzej Kajetan Kowalski

SZCZAWNICKIE - ROWEREM i PIESZO
Góry Szczawnickie chodziły mi po głowie od dawna, jako jedno z niewielu pasm na Słowacji, w
których jeszcze nie byłem. Widziałem kiedyś jakieś zdjęcia z Bańskiej Szczawnicy, czytałem relacje
znajomych, trafiłem też w sieci na stronę opisującą szlaki rowerowe tych rejonów. Zwykle jakąś
część wakacji spędzamy całą, trzyosobową rodziną. W tym roku rozjechaliśmy się jednak w różnych
kierunkach – my na rowery do Francji, Ola do Japonii, postanowiliśmy więc przynajmniej na kilka
dni wybrać się gdzieś wspólnie. Nie zastanawiając długo wyciągnąłem z zanadrza pomysł z Górami
Szczawnickimi z wykorzystaniem rowerów.
Wbrew pozorom nie było zbyt łatwo znaleźć jakieś sensowne noclegi w dogodnej lokalizacji.
Wreszcie dostałem jednak pozytywną odpowiedź z Chaty Hron nad Poczuvadliańskim Jeziorem.

Dzieñ pierwszy (wtorek 5.08.2014)
Gdy wczesnym popołudniem przyjechaliśmy na miejsce obiekt nie zrobił na nas najlepszego wrażenia. Ośrodek wyglądał jakby był jeszcze jedną nogą w poprzedniej epoce, choć same pokoje były
już wyremontowane i w miarę nieźle wyposażone. Byliśmy jedynymi gośćmi w dość dużym obiekcie, nie licząc grupy młodzieży z Rosji zakwaterowanej w sąsiednim budynku. Mogliśmy za to wybrać pokój, który nam najbardziej pasował.
Po zakwaterowaniu – wobec dość „dynamicznej” pogody postanowiliśmy obejrzeć Bańską
Szczawnicę położoną ok. 10 km na północ od naszej bazy. Zaletą takiej pogody była jej fotogeniczność – dojeżdżając do miasta ujrzeliśmy piękną tęczę nad miastem i górującą nad nim Kalwarią.

Dzieñ drugi (œroda 6.08.2014)
Na następny dzień zaplanowałem wycieczkę rowerową na południe od Poczuvadlianńskiego Jeziora. W skrócie można powiedzieć, że była to trasa dookoła Sitna – najwyższego szczytu Gór
Szczawnickich. Na początku mieliśmy nieco terenu, trochę kałuż i błota, potem jednak droga się
polepszała, a widoki przypominały mi nieco Beskid Niski. Wkrótce dojechaliśmy do asfaltu i pierwszej wioski – Dolne Jablonovce. Dalsza trasa wiodła spokojnymi asfaltami. W mijanych wioskach nie
można było jednak znleźć jakiegokolwiek lokalu czy nawet czynnego sklepu. Dopiero w Sw. Antonie
dojechaliśmy w ostatniej chwili przed deszczem do regionalnej restauracji, gdzie przeczekując ulewę
zrobiliśmy przerwę na obiad. W Sw. Antonie można zwiedzić potężny kasztel, w którym mieści się
muzeum historyczne i myśliwskie – my obejrzeliśmy go tylko z zewnątrz, gdyż było już późno.
Potem okazało się, że była to dobra decyzja, gdyż dalsza droga nieco się skomplikowała i wydłużyła. Do Ilji dojechaliśmy dość przyjemną, polną drogą. Za wioską, gdy wjechaliśmy na pola szlak
rowerowy nagle się skończył, a dalszą drogę zagrodził drut z zawieszoną kartką informującą, że teren
jest prywatny i przejścia nie ma. Chwilę zastanawialiśmy się co robić – zawrócić, objechać, czy olać
zakaz. Sprawę wyjaśnił młody osobnik z radiotelefonem, który pojawił się nie wiadomo skąd i poprosił nas grzecznie o zawrócenie. Na ogrodzonym terenie ma ponoć powstać jakaś farma, a szlaku nie
zdążyli przeznakować. Aby uniknąć dalszych niespodzianek wróciliśmy do Ilji i pojechaliśmy drogą
w kierunku Szczawnickich Bani i dalej nad nasze jeziorko nadkładając trochę km i podjazdów. Trasa
wycieczki wyniosła ok. 57 km i ok. 1070 m podjazdów.

Dzieñ trzeci (czwartek 7.08.2014)
W czwartek do południa – wobec nadal niepewnej pogody – pojechaliśmy zwiedzić „Banské
múzeum v prírode” czyli skansen górniczy. Skansen składa się z części naziemnej, gdzie zgromadzone są budynki i urządzenia związane z górnictwem w tym rejonie oraz z części podziemnej, gdzie
zwiedza się jedną ze sztolni. Przed wejściem do podziemi należy się ubrać w gustowne ubranko, kask
i pobrać latarkę. W kopalniach Bańskiej Szczawnicy wydobywano głównie złoto i srebro.
Po południu poszliśmy zdobyć Sitno. Znad naszego jeziora można dojść na szczyt stromą ścieżką
w ok. 45 minut. Końcówka podejścia prowadzi schodami wzdłuż podszczytowych skałek. Na samym
szczycie znajduje się stara wieża widokowa z bufetem w dolnej kondygnacji. Tuż pod szczytem stoi
też widoczna zewsząd wieża przekaźnikowa, do której doprowadza z innej strony niż podchodziliśmy
asfaltowa droga. Droga nie jest publicznie dostępna, ale rowerem dałoby się wyjechać.
Poniżej szczytu na wysokości ok. 850 m znajdują się natomiast ruiny Hradu Sitno z poł. XVI w.
skąd roztacza się ładna panorama na pd.-wsch. W drodze powrotnej postanowiliśmy sprawdzić jak
wygląda okrężny szlak wokół Sitna, który na mapie wydawał się dość „rowerowy”. Okazało się, że
szlak jest chyba dość mało uczęszczany, miejscami mocno zarośnięty, choć pewne fragmenty robiły
niezłe wrażenie. Na rower jednak nie bardzo się nadawał.

Dzieñ czwarty (pi¹tek 8.08.2014)
Ponieważ prognozy pogody polepszyły się, a my zdążyliśmy się już nieco zaaklimatyzować kolejnego dnia wypadało zrobić jakąś bardziej górską wycieczkę rowerową. Wybraliśmy trasę p.t. „Veľký
hodrušský okruh” – jeden ze szlaków projektu pod nazwą „Bajkom k tajchom”. Tajchy to niewielkie,
sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane niegdyś do celów górniczych, a obecnie w celach rekreacyjnych. Wystartowaliśmy z pobliskiego Richniavskiego Jeziora, do którego podjechaliśmy samochodem. Po początkowym, krótkim podjeździe na grzbiet kilka dalszych kilometrów wiodło prawie
po poziomicy – raz leśną drogą, innym razem wymagającą uwagi wąską, ścieżką trawersującą zbo-

cze. Po paru kilometrach dotarliśmy do przełęczy Czerwona Studnia nad Bańską Szczawnicą,
stanowiącej ważny węzeł szlaków turystycznych i rowerowych. Tu zrobiliśmy drugie śniadanie obserwując dziewczynę, która przybyła
konno i usiłowała przekonać swojego rumaka,
że nie powinien dobierać się do jej śniadania.
Za Czerwoną Studnią zjechaliśmy kilkaset
metrów asfaltem, a potem wjechaliśmy znów w
teren. Szlak prowadził dość dobrą, polną drogą –
raz lekko w górę, raz w dół. W dali, spoglądając
na północ zauważyliśmy ciekawy obiekt – jakby
zamek. Dopiero na kolejnej wycieczce wyjaśniło
się co to jest.
Przed Kerlingiem zaczął się dość stromy
podjazd. Kerling powitał nas natomiast rozległymi, trawiastymi polanami, rozległymi widokami
oraz wiatą ze stołem i ławami. Wiata okazała się
zresztą obiektem dość niebezpiecznym, w pobliżu którego lepiej chodzić kasku. Przekonała się
o tym Jola robiąc sobie niewielką dziurę w głowie narożnikiem dachu. Po opatrzeniu i założeniu kasku mogła jednak jechać dalej.
Teraz czekało nas 5 km stromego, terenowego zjazdu (miejscami do 10%) najpierw polanami, a potem dość kamienistą drogą do wioski
Hodruša - Hámre. Nie polecałbym robienia tego
fragmentu w przeciwną stronę. Po dotarciu do
głównej drogi w Hodrušy, można było wreszcie
uzupełnić płyny w przydrożnym barze.
Teraz nastąpił długi, mozolny, ale łatwy
technicznie podjazd do wsi Kopanice – ok. 10
km i 400 m pod górkę leśną, szutrową drogą.
Mieliśmy nadzieję, że może zjemy tu jakiś obiad.
Niestety, tak jak w większości okolicznych wiosek jedyna knajpka była zamknięta. Pozostał
nam zatem ostatni odcinek do zamknięcia całej
pętli. Obiad postanowiliśmy zjeść w sprawdzonym miejscu nad naszym jeziorem, a ja po zapakowaniu rowerów Joli i Oli na dach postanowiłem dojechać do naszej bazy na rowerze.
W sumie trasa liczyła 42 km i 980 m podjazdów.

Dzieñ pi¹ty (sobota 9.08.2014)
Ostatnia wycieczka miała być w miarę lekka
i miała się kończyć kąpielą w basenach termalnych w uzdrowisku Vychne. Początek z Vychne
do Sklenych Teplic był asfaltowy i raczej średnio
ciekawy, choć warto było obejrzeć skalne wrota
stanowiące wlot do dol. Teplej i potem samą dolinę, którą dojechaliśmy do uzdrowiska Sklene
Teplice. Tu zrobiliśmy odpoczynek w parku
zdrojowym, przy ujęciu gorącej wody mineralnej o temperaturze 52 st. C, która jak wyjaśniał
opis ma lecznicze działanie na osteoporozę, drogi moczowe i żółciowe oraz cukrzycę. Ja preferowałem jednak zamiast gorącej mineralki zimne piwo.
W uzdrowisku można też skorzystać z kąpieli w jaskini, ale tym razem pominęliśmy tę
atrakcję. Ruszyliśmy za to dalej, asfaltem w kierunku ładnej wioski Repište. Zaraz za nią zaczął
się terenowo-górski odcinek trasy.
Wkrótce na trasie spotkaliśmy wycieczkę
konną, a wśród jej uczestników rozpoznaliśmy
kelnerkę obsługującą nas poprzedniego dnia w
knajpce nad naszym jeziorkiem.
Nieco dalej udało nam się pobłądzić – pojechaliśmy nie tym szlakiem co trzeba. Dość długi
i stromy podjazd wzbudził jednak moje podejrzenia – wg mapy czegoś takiego nie powinno tu
c.d str. 4

być. Zawróciliśmy i dopiero dojeżdżając do przełączki dojrzałem
właściwy szlak na odchodzącej w
trawers drodze. Jego znaki nie
były jednak w ogóle widoczne z
przeciwnego kierunku. Było to
chyba jedyne źle oznakowane
miejsce na dotychczas przejechanych szlakach. Wkrótce trafiliśmy
na widoczny wczoraj z daleka
obiekt. Był to Hrad Marcus – niedokończona replika XIX w. budowli. Podejrzewamy, że będzie to
w przyszłości jakiś hotel, bo na
prywatną rezydencję nieco za
duży. W każdym razie miejsce
było piękne i warto było się tu zatrzymać na mały odpoczynek
zwłaszcza, że do końca zostało
nam jeszcze tylko 6 km. Jechaliśmy teraz lekko pofalowanym, widokowym grzbiecikiem. Ostatnią
atrakcją trasy był widok na tzw.
Kamienne Morze – czyli gołoborze pokrywające stoki Kamiennej
Góry. A potem nastąpił krótki,
stromy zjazd do Vychne. Dziewczyny poszły się wykąpać w basenach termalnych, a ja niespecjalnie
lubiący takie atrakcje pojechałem
poszukać jakiegoś miejsca na obiad. Niestety w całym „kurorcie” takiego miejsca nie znalazłem.
Jedyna knajpa ze względu na jakąś rezerwację serwowała w tym dniu tylko napoje. Poszedłem zatem
na piwo, a obiad zjedliśmy znów „u siebie”.

Dzieñ szósty (niedziela 10.08.2014)
W niedzielę, w dniu powrotu postanowiliśmy uzupełnić zwiedzanie Bańskiej Szczawnicy – zaczęliśmy od obejrzenia z zewnątrz Nowego Zamku. Potem poszliśmy na Stary zamek, aby obejrzeć
również jego wnętrza. Niestety trafiło nam się zwiedzanie połączone z inscenizacjami w wykonaniu
grupy młodych aktorów. Nie bardzo nam to odpowiadało, bo program przygotowany był bardziej pod
dzieci, choć na scenki z wyrywaniem języka lub ucinaniem nogi Turkowi młodsze dzieci, nie bardzo
dostrzegające, że to tylko na niby – reagowały płaczem. Potem rodzice musieli je uspokajać, pokazując że ten pan nadal ma obie nogi.
Ostatnim punktem programu była Kalwaria stanowiąca jeden z wybitniejszych punktów w krajobrazie Bańskiej Szczawnicy. Kompleks zbudowano w latach 1744 - 1751. Po roku 1989 nastąpiła
poważna dewastacja budynków i ich wyposażenia. Wpisanie Kalwarii w 2004 r. na listę 100 najbardziej zagrożonych zabytków na świecie stało się impulsem do jej odrestaurowania. Obecnie trwają
prace konserwatorskie. Odnowiono już dolny kościółek i częściowo średni oraz kilka kapliczek. Na
remont czeka kościół na szczycie Kalwarii.
Tak zakończyliśmy nasz wyjazd. Góry Szczawnickie, to rejon bardzo malowniczy i ciekawy.
Rower na pewno ułatwia poznanie niektórych zakątków, choć należy pamiętać, że prawie wszędzie
jest tu pod górkę. Jeśli jednak nie boicie się podjazdów – w terenie, czy asfaltem – to na pewno warto
zabrać swoje 2 kółka. Gęsta sieć szlaków rowerowych umożliwi dobranie tras odpowiednich do swoich możliwości.
Rozczarowuje natomiast baza gastronomiczna. W porównaniu z dawnymi czasy, gdy w każdej
słowackiej wiosce działał przynajmniej hostinec, obecnie trudno znaleźć jakiś czynny bar lub sklep, w
którym można by się czegoś napić, a brak lokalu z możliwością zjedzenia obiadu w takim miejscu jak
Vychne – pełnym turystów – jest wręcz pewnym kuriozum.
Jacek Ginter

SPOTKANIE INAUGURACYJNE KURSU 2015/16
Na spotkanie przybyło 36 NOWYCH osób (tyle wpisało się na listę), kilkunastu obecnych kursantów i kilkunastu Harnasi, w tym cała Rada, całe kierownictwo kursu oraz goście specjalni – Krzysiek „Klucha” Kluszczyński, Jerzy „Wiewiór” Pawlikowski, Rafi Suwiński i Antek John. Reprezentowane były więc wszystkie "setki" blach, od tych najstarszych po całkiem najnowsze. Zarówno pokolenie młode duchem i ciałem jak i to młode bardziej duchem dało świetny pokaz motywacyjno –
informacyjno – wspominkowy, w sposób przezabawny i w 100% przekonując, że „to nie jest zwykły
kurs”, i że „nie da się dla siebie zrobić nic lepszego niż zostać Harnasiem”.
Spotkanie inauguracyjne składało się z czterech części:
1. Sprawy organizacyjne – Natalia Paszek, Agnieszka Widak, Jasiek Pizoń
2. Zaproszenie na kurs pierwszej pomocy – Magda Goryl
3. To nie jest zwykły kurs – Goryl, Kleryk (kursant), Ania Szczepanek, Jasiek
4. Jak to na kursie bywało czyli show w wykonaniu Kluchy, Antka Johna, Wiewióra i Rafiego.
na podst. relacji Jaśka P. . i Prezesa

TO BY£O
4 24.02 slajdowisko o kursowym obozie w Rumunii.
4 28.02 Blachowanie kursu 2013/14 w schronisku „Pod Durbaszką” zgromadziło ponad 100
osób.
4 17.03 w Domu Aktywnej Młodzieży, w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 odbyło się zebranie pod hasłem „Prace kursanckie … śpiewająco!”. Prace przedstawili:
• Ania Szczepanek – „Rowerem po Karpatach.
Propozycje tras.”
• Zbyszek Drapała – „Wybrane beskidzkie
uzdrowiska na przestrzeni ostatnich 200 lat.”
Było też dużo śpiewania i słodkości. Kolejne zebranie tego typu odbędzie się 14 kwietnia.
4 21–22.03 „Rajd na powitanie wiosny”. Na
mecie w Danielce bawiły się w rytm brazylijskiej
samby 62 osoby. Trasę nr 1 z Rycerki przez
Wielką Rycerzową i przeł. Kotarz prowadziły
Aurelia Golda i Agata Kubiczek (kurs), trasę nr
2 z Rajczy przez Redykalny do Ujsoł – Krzysiek
Krawiec i Jacek Przyłucki (kurs).
4 24.03 slajdowisko Oli Ginter i Marty Stachurskiej o wyprawie do Japonii w lecie ubiegłego
roku w katowickim klubie „Namaste”.

? 20.03.2015 r. zmarł nasz kolega Romuald
Romanowski, członek SKPG „Harnasie” (blacha nr 196), wieloletni prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach. Uroczystości żałobne odbyły się w
czwartek, 26 marca w kościele Chrystusa Króla
w Gliwicach.

TO BÊDZIE
v Walne Zebranie SKPG „Harnasie” odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. (piątek), o godzinie
17:30, w sali bankietowej CKS Mrowisko, przy
ulicy Pszczyńskiej 85, w Gliwicach.
v 11-12.04 Kwadratlon i RPS organizowany
przez SKPB Warszawa w Teodorówce.
v 18 lub 19.04 (w zależnosci od pogody) Rozpoczęcie Kołowego Sezonu Rowerowego – w
tym roku skorzystamy z zaproszenia Miksera do
Kleszczowa, skąd zrobimy trasę w okolicach
Gliwic. Bliższe informacje na forum.
v 18–19.04 Rajd „PolUŚ”
v 9–10.05 Rajd Igrowy
c Natalia Woźny i Michał Huchla zapraszają na swój ślub, który odbędzie się
16.05.2015 r. o godz. 13:30 w Kościele p.w.
Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Z PPAMIÊTNIKA EGZAMINATORA
Na egzaminie z etnografii:
1. Egzaminator: To czym się różni sukienka
od spódnicy?
Kursant: No... spódnicę, jak się podniesie, to
widać obie nogi.

hYhYh
2. Kursant: No i czasem góralki nosiły na ramionach chustki.
Egzaminator: A z czego była zrobiona taka
chustka?
Kursant: Chustka... zwiewna taka... z ceraty
czy coś.
Natalia W.

