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W GÓRY Z CWKDIM
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i

Młodzieży z Zabrza to placówka, w której prze-
bywa około 80 podopiecznych. Wychowanko-
wie są w różnym wieku: mają od trzech do
osiemnastu lat. Mieszkają wspólnie w kilku do-
mkach lub mieszkaniach, tworząc małe rodziny.
Łączy ich jednak nie tylko życie pod jednym da-
chem. Od czasu do czasu też dokądś wyjeżdżają
– na przykład w góry. Pomysłowa dyrektor pla-
cówki nawiązała kontakt z Harnasiami i... od lip-
ca 2014 r. zorganizowane zostały już 3 górskie
wyjazdy.

Pierwszy wyjazd był bardzo kameralny. W
lipcu 2014 r. w Bieszczady pojechało nas zale-
dwie siedmioro: pięciu nastoletnich wychowan-
ków, sami chłopcy, dyrektor CWKDiM i ja jako
wolontariusz. Celem wyjazdu było nie tylko po-
kazanie piękna polskich gór, ale przede wszyst-
kim przeżycie przygody, a i, tam gdzie się dało,
zrobienie wyrypy. I było przygodowo. W ciągu
zaledwie czterech dni wędrówki udało nam się
skonfrontować z gradem, burzą, Sanem, który
przechodziliśmy wpław, tnącymi bezlitośnie
gzami, bujną roślinnością krzewiastą porastającą
opustoszałe wsie. Było dużo zabawy, ale i trochę
refleksji - na przykład wtedy, kiedy przed jedy-
nym domem w Krywem jako jedyna niewielka
grupa paliliśmy ognisko w piękną noc i wsłuchi-
waliśmy się w ciszę. Nie byliśmy długo w Bie-
szczadach, ale zdążyliśmy i dużo zobaczyć, i
wiele przeżyć.

Skoro pierwszy wyjazd się udał, trzeba było
iść za ciosem. Druga odsłona współpracy harna-
siowo-CWKDiMowej miała miejsce w paździer-
niku 2014 r. Tym razem zdecydowaliśmy się na
wyjazd krótszy, bliżej, w Beskid Żywiecki, dając
przy tym możliwość pójścia w góry większej ilo-
ści wychowanków. Ten rajd, wliczając dwie
opiekunki, dwoje przewodników - Olę Ginter i
Bartka Łyczbę - i mnie, zgromadził już ponad
dwadzieścia osób. Do mety - chatki na Adamach
szliśmy od strony Huciska (grupa małych dziew-
czynek) i z Koszarawy przez Lachów Groń oraz
Jałowiec (młodzież). Na drugi dzień zrobiliśmy
pętelkę przez Stryszawę. Okazało się, że dzwon-
nica loretańska może zainteresować dzieci nie
mniej niż wodospad.

GÓRY LEWOCKIE NA ROWERZE
W Góry Lewockie pojechaliśmy w długi czerwcowy weekend. Miejsce, na podstawie relacji (nie-

wielu, bo niewielu, ale jednak), wydawało się znakomite na rower. Przede wszystkim dlatego, że góry
te poprzecinane są znaczną ilością dróg, stanowiących pamiątkę po poligonie wojskowym „Javori-
na”. Poligon istniał w sercu Gór Lewockich przez ponad pół wieku i tak naprawdę dopiero od nie-
dawna teren dostępny jest znów dla zwykłych śmiertelników. „Javorinę” otwarto w 1953 r., a za-
mknięto w 2005 r. Jednak dopiero od czterech lat trwa proces przejmowania ziemi przez rodziny
dawnych właścicieli.

Nie do końca potrafiliśmy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał teren, w który się udajemy. Dys-
ponowaliśmy wprawdzie mapą VKU (aktualizowaną ostatnio w 2009 r.) i zaglądaliśmy na stronę
hiking.sk, ale autorzy relacji rowerowych z tamtych terenów mówili zgodnie, żeby z dystansem pod-
chodzić do oznaczeń dróg i ścieżek. Jak się okazało, mieli rację – kilkakrotnie przekonaliśmy się o
tym, że drogi oznaczone jako lepsze były w gorszym stanie od tych teoretycznie złych albo niemal
nieistniejących. Nie były to jednak różnice krytyczne – tylko w jednym miejscu musiałam pchać
objuczony sakwami rower pod górską ścieżkę (pod którą zresztą Metzger dał radę podjechać) i raz
wjechaliśmy w dość mocno zarośniętą drogę, z której musieliśmy zawracać. Nie dlatego jednak, że
była zarośnięta, a dlatego, że po kilku kilometrach jazdy okazało się, że ze względu na osuwisko
przejazdu nie ma. Ale, po kolei.

Przejechaną przez nas trasę da się zrobić bez problemu w dwa pełne dni (127 km i 2850 m
przewyższenia). Wyru-
szyliśmy z położonej tuż
przy Kieżmarku Lubicy
i do niej też wróciliśmy.

Droga wyglądała
następująco: Lubica –
Dolina Rusinowskiego
Potoku – Lewocza –
Uloża – Wyżne i Niżne
Repasze – Olszawica –
Brutowce – Spiskie
Podgrodzie – Zamek
Spiski – Grancz-Petrow-
ce – Wyżny i Niżny
Sławków – Brezowicz-
ka – Brezowica – Cichy
Potok – poligon „Javori-
na” w poprzek – Lubica.

Wra¿enia z wyjazdu
Po pierwsze, nie spodziewaliśmy się tam

żadnej infrastruktury rowerowej. Wiedzieliśmy
o istnieniu szlaków pieszych poza „Javoriną”, jednak dużym zaskoczeniem była spora sieć dobrze
wyznakowanych cyklostrad. Jak się okazuje, (nie tylko na terenie samych gór, ale także dookoła,
zwłaszcza w rejonach Lewoczy) trasy rowerowe liczą w sumie 380 km, a prace nad rozbudowaniem
sieci cały czas trwają. W chwili obecnej dostępne są następujące opisy tych szlaków:

http://www.autocamplevoca.sk/leto-u-nas/cykloturistika/
http://www.maslev.sk/txt/PS/bro%C5%BEurka%20turistika.pdf
Na trasie stoją też duże tablice z mapą i zaznaczonymi na niej cyklostradami, a w IT (na pewno w

Lewoczy) można dostać bezpłatne i aktualne mapki terenu. Ludzie, jak przekonaliśmy się w wee-
kend, korzystają z wyznaczonych szlaków. Tłumów może na cyklostradach nie było, ale mimo to
całkiem sporo ludzi się przez nie przewijało.

Po drugie, Góry Lewockie naprawdę znakomicie nadają się na rower. Godne uwagi są zwłaszcza
te drogi, które na mapie zostały oznaczone jako zamknięte dla ruchu samochodowego i które najczę-
ściej nie są też oznaczone literką „C”. Oznacza to, że po pierwsze, droga jest całkiem niezła (przez
prawie cały czas asfalt/beton albo przynajmniej mocno ubita), a prawie nic po niej nie jeździ – ani

Kolejny rajd, w Beskidzie Śląskim, odbył się w dniach 30-31 maja 2015 r. Zapisywał się, kto
chciał i… chciało aż 29 podopiecznych! Doliczając do tego dwie opiekunki i dwie przewodniczki -
Marysię Orzechowską i mnie, zebrała się całkiem pokaźna grupa wędrowców. W trasę wyruszyliśmy
podzieleni na młodszych/słabszych kondycyjnie i na hardkorów. Ci pierwsi szli na Pietraszonkę przez
Gańczorki z Koniakowa, drudzy - z Wisły Głębce przez Cieńkowy i (niestety z powodu nadciągającej
burzy, a nawet burz) trawersem pod Baranią. Mimo zmęczenia nastroje dopisywały. Atrakcją drugie-
go dnia była wycieczka do parku linowego w Wiśle.

Wszystko wskazuje na to, że jesienią odbędzie się kolejna edycja rajdu. Współpraca, która miała
trwać przez jeden wyjazd, okazała się znacznie dłuższa, a więź, jaka się pojawiła, o wiele trwalsza, niż
można się było spodziewać. Miło widzieć zadowolenie na twarzach podopiecznych CWKDiM i do-
brze choć na trochę wyrwać się z nimi w góry.

Anna Szczepanek
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TO BY£O
4 9.06 zebranie rowerowe w Parku Śląskim,
podczas którego odbył się  szybki kurs podsta-
wowych napraw oraz konserwacji roweru.
4 3-9.06 Właśnie wczoraj wróciłam z trzeciej
edycji „Kciuka”. Przypomnijmy, że akcja
„Kciuk do góry – idę w góry”, to projekt aktywi-
zacji społecznej młodzieży z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu, który realizowany jest przez
fundację „Prodeste”. Od 2014 roku Harnasie
mają przyjemność pomagać przy tym projekcie.

Tym razem daliśmy sobie porządnie w kość!
Trasa, która od początku wydawała mi się dość
intensywna, okazała się bardzo wymagająca dla
naszych podopiecznych. Tym bardziej jestem
pod wrażeniem, że dali radę i przeszli tyle kilo-
metrów – w dodatku w takich upałach, jakie
mieliśmy przez ostatnie kilka dni. Naprawdę,
ogromne gratulacje przede wszystkim dla dzie-
ciaków, jak i dla reszty kadry za ten intensywny,
ale wartościowy i po prostu dobrze spędzony ty-
dzień.

Trasa wyglądała następująco: ze Szczyrku
na Skrzyczne,  grzbietem na Pietraszonkę, na-
stępnie na Stożek, stamtąd zeszliśmy do Wisły i
podjechaliśmy do Ustronia, dalej przez Równicę
do Brennej i na Błatnią, w końcu przez Klim-
czok z powrotem do Szczyrku. W obozie wzięło
udział 14 uczestników, siedem osób kadry oraz
pani z akcji Polak Potrafi.

Ola Ginter
4 1-3.05 Majówka się odbyła. Było 10 rowe-
rów: my czyli Kowaliki (3 os), Rakety (3 os.) i
nasi przyjaciele mniej znani Kołu. Kto nie był,
niech żałuje. Oprócz rowerowania były też ele-
menty turystyki górskiej. Zwiedziliśmy Jaskinię
na Turoldzie i z dużym mozołem wyleźliśmy na
Świętą Górkę nad Mikułowem.

Tereny rowerowo bardzo atrakcyjne, lecz
niewiele tu płaskiego. Właściwie cały czas jedzie
się albo pod górę, albo w dół. Rowerzystów bez
liku, w tym bardzo wielu Polaków.

Bezcenny był widok tak na oko dwustu cy-
klistów z kieliszkami wina w rękach. Trafiliśmy
na otwarcie sezonu turystycznego w Sedlcu pod
Mikułowem, połączone z degustacją miejsco-
wych (pysznych) win. I to żadne platikowe ku-
beczki, ze szkła jak Dionizos przykazał. Polska
policja miałaby pole do popisu. Sądy przez rok
nie przerobiłyby takiej masy podsądnych.

Polecamy też miejsce gdzie spaliśmy, ubyto-
vani Gong. Świetne warunki dla grupy 10 – 12
osób. Tyle jest miejsc w czterech sporych poko-
jach. Do tego dwie łazienki, dwie osobne ubika-
cje, przestronny hall i wielka jadalnia połączona
z dużą kuchnią oraz garaż na przechowywanie
rowerów i niewielki ogródek z grillem. Space-
rem 10 minut do centrum.

Jan Kowalik

TO BÊDZIE

auta (bo teoretycznie nie mogą; w
praktyce wielu lokalnych skraca
sobie drogę przez Góry Lewoc-
kie), ani rowery (bo nie prowadzi
tamtędy cyklostrada). Jedzie się
więc przyjemnie po szerokim
asfalcie, a dookoła ma się piękne
widoki, góry, ciszę i spokój. Tylko
od czasu do czasu można natrafić
na pozostałości po bazie wojsko-
wej w postaci czy to trochę stra-
szących szkieletów budynków,
czy to większych zbiorowisk pu-
stostanów.

Tereny otaczające dawny poli-
gon różnią się natomiast od cen-
trum Gór Lewockich. Mijane wsie
nie tylko są zamieszkałe, ale wi-
dać, że nie należą do najbiedniej-
szych. Wzrok przykuwają ładne
domy, choć najbardziej cieszą chy-
ba nieźle zaopatrzone sklepy (o
wodę nigdzie nie jest trudno, bo
prawie wszędzie jeździ się wzdłuż
potoków, ale w okolicach wsi nie
zawsze wygląda ona na czystą,
dlatego uznaliśmy, że jak się tylko
da, będziemy kupować butelko-
waną). Bez względu jednak na sto-
pień nowoczesności architekto-
nicznej czy zadbanie przylegają-
cych do domów ogrodów, najbar-
dziej widoczne i tak są wszecho-
becne, zdobiące każdą centralną
ulicę głośniki na słupach, pozosta-
łości z dawnych czasów.

Po trzecie, w Górach Lewoc-
kich trzeba pamiętać o sztuce roz-
bijania się na dziko, o ile planuje
się ją uprawiać. My, po pierwszej
nocy spędzonej nad rzeką w okoli-
cach Niżnych Repaszy, straciliśmy
czujność drugiego dnia. Wjechali-
śmy na teren „Javoriny” i tam po-
stanowiliśmy zrobić drugi biwak.
Tuż za Cichym Potokiem pojawia
się znak zakazu wjazdu samocho-
dami, co nie przeszkadza Słowa-
kom go lekceważyć – lokalni dro-
gę traktują jako tranzytową mię-
dzy wschodem a zachodem (do-
jazd do Kieżmarku) albo, nawet
bardziej, południem (dojazd do
Lewoczy). Niemniej jednak, mimo
przejeżdżających od czasu do cza-
su obok aut, okolica była na tyle
spokojna, że kiedy zobaczyliśmy
pięknie skoszoną trawę przy ka-
pliczce, usytuowanej nieco w głębi
w stosunku do ulicy (ale wciąż na widoku), postanowiliśmy nie szukać nic więcej ani tym bardziej nie
tułać się po pobliskich krzakach. Jak się okazało, myślenie: „Kto tu przyjdzie? Przecież nikogo tu nie
ma” nie było najrozsądniejsze – bardzo szybko więc doszło do konfrontacji z leśniczym. Na szczęście
okazał się dobrym człowiekiem i na informacji, że biwak jest zakazany, się skończyło. Zostaliśmy na
noc pod kapliczką.

Góry Lewockie mają do zaoferowania pewnie o wiele więcej, niż zdołaliśmy odkryć. Można
jeździć tam więcej po górskich ścieżkach, można też zwiedzić wszystkie okoliczne zabytki, a nie
tylko kilka, tak jak my (my byliśmy w Kieżmarku, Lewoczy i w potężnym Zamku Spiskim). Najcie-
kawsze jest chyba jednak to, że mimo że z jednej strony nie są to tereny aż takie dzikie, jakimi jeszcze
do niedawna były, to – z drugiej strony – można w nich z powodzeniem pojeździć niemalże w samot-
ności, tylko wśród przyrody.

Anna Szczepanek

c Ania Szczepanek i Piotr „Metzger” Latu-
sek serdecznie zapraszają na uroczystość zaślu-
bin, która odbędzie się 1.08.2015 r. o godz.
11.00 w Pałacu Schoena w Sosnowcu (ul. Che-
miczna 12).

? 23.06.2015 Dzisiaj rano zmarł  nagleWaldek
Grzechca (blacha 190).
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