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SZOSA TRANSFOGARASKA I
RODOPY NA ROWERZE
Bułgaria jest blisko Grecji. A skoro jest bli-

sko Grecji, to na pewno we wrześniu będziemy
mieć tam piękną pogodę! – myśleliśmy z Met-
zgerem. I owszem, ładną pogodę mieliśmy, ale
w Rumunii. W Bułgarii co drugi dzień – i tylko
trochę.

Cele były dwa: w Rumunii przejechać całą
Szosę Transfogaraską, czyli drugą po Transalpi-
nie drogę w tym kraju, której najwyższy punkt
osiąga więcej niż 2000 m n.p.m., a w Bułgarii
pojeździć po Rodopach i zobaczyć, jak wygląda
przynajmniej część tych całkiem sporych obsza-
rowo gór. Plany w zasadzie zrealizowaliśmy,
choć głównie ze względów dojazdowych – sa-
mochodowych musieliśmy miejscami obcinać
trasę. Teraz już wiemy, że na podróż rumuński-
mi, a zwłaszcza bułgarskimi drogami (nieozna-
czonymi, niezabezpieczonymi, a i bez namalo-
wanych pasów) trzeba brać poprawkę. Do pla-
nowanego czasu przejazdu najlepiej doliczyć nie
20%, a 70%.

SZOSA TRANSFOGARASKA
Pierwszy cel: Rumunia, przejazd Szosą

Transfogarską.
Trasa: Cârţişoara – Balea Lac – przełęcz

Balea 2034 m n.p.m. – Lacul Vidraru – Curtea
de Arges – Câmpulung – Rucăr – Bran

Pojechaliśmy tak, jak zwykle jeżdżą „inni”.
Czytaliśmy relacje i większość z nich zaczynała
się w Cârţişoarze; może dlatego, że podjazd z
niej na przełęcz Balea to tylko 30 km i 1600 m
przewyższenia, a tymczasem w drugą stronę –
85 km (i o 100 m więcej przewyższenia).

Wspinaczka na przełęcz jest przyjemna. Śre-
dnie nachylenie drogi wynosi 6%, nie ma więk-
szych wahań – max. 9% pod koniec – dlatego
jedzie się równomiernie. Pierwsze 2/3 trasy to
jazda przez las, ale z czasem las rzednie, dzięki
czemu odsłania się coraz więcej i więcej prze-
strzeni.

Mimo lekkości podjazdu1  i całkiem ładnych
widoków pierwszy dzień nie był idealny. Nie-
dzielne wycieczki lokalsów i turystów nad jezio-

ro Balea okazały się prawdziwymi samochodowo-motocyklowymi pielgrzymkami. Sznurek poja-
zdów spalinowych ciągnął się przez całą drogę, w obie strony. Miałam wrażenie, że choć mieszkam w
Katowicach, dawno nie nawdychałam się tylu spalin. Wniosek: jeśli jechać rowerem na Szosę, to
poza weekendem.

Poza tym na ostatnich dwóch kilometrach pogoda, jak to w górach bywa, się zmieniła. Ostatnie-
mu kilometrowi podjazdu towarzyszyły wisząca na nas (bo nie nad nami) chmura, grad, ulewa, burza
i głośno dające o sobie znać pioruny. Taka pogoda utrzymała się do wieczora, dlatego też zamiast na
polance / na campingu znajdującym się po drugiej stronie grzbietu, spaliśmy w jednym ze schronisk
nad jeziorem Balea. Ceny hotelowe. Ale cóż (jak to się mówi). Czasem trzeba popławić się w luksu-
sach.

Drugi i trzeci dzień wynagrodziły nam z nawiązką trudy dnia pierwszego. Po drugiej stronie
grzbietu naszym oczom ukazał się inny, piękny i słoneczny świat. Trzeba było tylko przejechać naj-
dłuższy tunel w Rumunii, liczący 884 m; info dla rowerzystów: nieoświetlony z dziurawą nawierzch-
nią, ale za to jedzie się w nim w dół, jeśli wyrusza się z Cârţişoary. Cała późniejsza trasa, choć od
Curtea de Arges znów bardziej wymagająca, jest piękna i wysiłku podjazdowego warta.

Noclegi
W Cârţişoarze znajduje się przyjemny i niedrogi camping, na którym spaliśmy (http://

www.casaduse.ro).
Kolejny jest zlokalizowany dopiero po drugiej stronie grzbietu, 12 km od przełęczy Balea (http:/

/transfagarasan-camping.blogspot.com). Nocować na dziko można (choć teren średnio temu sprzy-
ja), tylko warto pamiętać, że w lesie stosunkowo często spotykane są w tamtych rejonach niedźwie-
dzie. Namiot można rozbić też nad jeziorem Vidraru – ale trzeba albo jadąc główną drogą, znaleźć
zejście do niego (bo droga prowadzi dość wysoko nad taflą), albo nie jechać główną drogą, tylko
boczną, która prowadzi wzdłuż
drugiego brzegu jeziora, dość ni-
sko przy jego brzegu.

Dalej, na drodze od Curtea de
Arges przez Câmpulung campingi
znajdują się w miejscowościach
Rucăr i Bran. Tamte tereny są
dość gęsto zabudowane – jedna
wieś się kończy, druga zaczyna,
dlatego można: 1. spać na dziko w
czyimś sadzie w okolicach naj-
mniej zabudowanych, na szczy-
tach wzniesień, przez które się
przejeżdża; tak też uczyniliśmy
my, 2. po prostu wynająć kwaterę,
których po drodze mija się
mnóstwo.

RODOPY

Drugi cel: zachodnia część bułgarskich Rodopów, w promieniu ok. 110-120 km od Płowdiwu.
Trasa: lotnisko w Płowdiwie – Asenowgrad – Laki – Zdravets – Pamporowo – Sziroka Laka –

Devon – Dospat – Batak – lotnisko w Płowdiwie

Nie tylko przejazd przez fragment zachodnich Rodopów był ciekawym doświadczeniem, ale cały
pobyt w Bułgarii. Dużo by o tym opowiadać, więc powiem w skrócie: gdyby porównywać ten kraj do
jakiegokolwiek innego pobliskiego państwa, najbliżej by mu było do Ukrainy. Wrażenia więc z
podróży samochodem po tamtejszych jadę-jak-chcę-myśli-każdy-bułgarski-kierowca ulicach były
większe niż z jazdy rowerem pustymi bocznymi drogami gdzieś tam w dolinkach.

Pierwotny plan zakładał, że będziemy jeździć drogami zaznaczonymi na mapie wszystkimi kolo-
rami, ale konieczność skrócenia dystansu (o dzień dłuższy dojazd do Bułgarii, ulewy, mgły, itp.)
sprawiła, że ograniczyliśmy się tylko do tych pomarańczowych i żółtych, białe – na wszelki wypadek,
gdyby w środku trasy okazało się, że jednak istnieją one tylko w części – omijając.

Wrażenia? Góry ciekawe, a ich rzeźba i budowa urozmaicona. Doliny też zróżnicowane – te
najwęższe, ze zlokalizowanymi w nich rozpadającymi się budynkami kopalń i fabryk oraz pojedyn-
czymi domami w lokalnych wioskach, usytuowanymi na naprawdę stromych zboczach – straszą.
Może to przez pogodę, ale pierwszego dnia na odcinku Laki – Zdravets myślałam sobie, że miejsce
idealnie nadaje się na scenerię do jakiegoś horroru albo thrillera. Opuszczony i opustoszały był też –
odwiedzony później – kurort Pamporowo. Temu niby nie trzeba się dziwić, bo to bułgarskie centrum
sportów zimowych, a wrzesień, choć średnia dzienna temperatura wynosiła 13 stopni, zimą nie jest.
Z drugiej strony poza dwiema restauracjami prawie w ogóle nie funkcjonowały tam hotele. Puste
molochy tylko stały. I też straszyły. Całkiem wyschnięte jezioro Szeroka Polana, które reklamowano
jako jedną z głównych atrakcji rejonu, również niespecjalnie poprawiało nastrój.

1) Z tą lekkością podjazdu trzeba uważać. Mnie jechało się świetnie przez pierwszy i drugi
dzień (30 km i 110 km), a dopiero w ostatni dzień (90 km) miałam dość, gdy tymczasem Metzgerowi
najbardziej w kość dał właśnie pierwszy dzień.
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TO BY£O
4 24.11 zebranie w stylu Pecha-Kucha poświę-
cone wspomnieniom z wakacji zgromadziło
sporą ilość prezentujących oraz widzów.
4 5-6.12 Mikołajki Kołowe w Chatce pod Po-
trójną. Tegoroczne Mikołajki były raczej „kur-
sowe” niż „kołowe”, jako że na ok. 25 osób było
zaledwie 4 Harnasi. Dopisali za to zarówno pół-
przewodnicy, jak i kursanci starszego i młodsze-
go kursu.
W Mikołaja wcielił się Sebastian, a w Elfa Ala.
Po rozdaniu prezentów rozpoczęło się śpiewa-
nie, które trwało do 4-tej nad ranem.
Ja w ramach wyjazdu miałem okazję odbyć wy-
cieczkę autokarowo-pieszą z młodszym kursem
oraz jego kierownictwem – Natalią i Jaśkiem.
Zwiedzaliśmy Żywiec i Suchą oraz ćwiczyliśmy
prowadzenie autokaru (a właściwie busa) od
Pszczyny do Andrychowa.
Było też przejście z Krzeszowa na Potrójną, a w
niedzielę z Potrójnej przez Leskowiec do Czarta-
ka. Pogoda dopisała, z Leskowca mieliśmy
wspaniałą panoramę – było widać również jak
na dłoni fragmenty Tatr.

Jacek Ginter
4 10.12 zebranie w Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.
w Radzionkowie nie odbyło się w planowanym
terminie. Nowy termin zostanie podany po No-
wym Roku.
4 15.12 jak co roku, spotkaliśmy się w siedzibie
gliwickiego KW na kołowej Wigilii. Byli starsi i
młodsi Harnasie, a także półprzewodnicy i kur-
sanci.
4 19-20.12 Bacowanie Przedświąteczne zgro-
madziło w tym roku 13 osób. Były: Żaby w peł-
nym składzie, Asia Ś., Nowy, Nowszy, Juzia,
Makak z Mrokiem, Kruczek, Basia K, Ania i
Metzger. Były cztery kociołki bigosu (ostatni
zjedzony został w niedzielny ranek), kiełbaski i
ciasta oraz dwa kociołki grzańca. Temperatury
panowały nie bardzo zimowe, ale na Cudzicho-
wej trochę śniegu leży.
4 27.12 Grupa Mamutów z dziećmi lub bez w
składzie: Rakety, Gintery, Nowiccy, Jeże, Żaba
wykonali poświąteczny spacer górski w celu
spalenia nadmiaru kalorii. Trasa prowadziła z
Milikova k. Jablunkowa na Kozubową, Kałuż-
ny, Ostry do Milikova. Spod Kozubowej mieli-
śmy piękną panoramę m.in. na Tatry, a pogoda
była wczesnowiosenna.

TO BÊDZIE
c 14.01.2016 Zebranie połączone ze zwiedza-
niem kopalni Guido w Zabrzu.
c 13-14.02.2016 Rajd Zimowy
c 27-28.02.2016 Blachowanie kursu 2014/15
w schronisku na Przysłopie pod Baranią Górą.
c Nowy kurs przewodnicki, który rozpocznie
się w marcu, prowadzony będzie przez Krzyśka
Krawca (aktualnego prezesa). Zaangażowani są
także: Zbyszek Drapała, Marek Krupa i Magda
Goryl.

Ale! Żeby nie było – kiedy
słońce wychodziło zza chmur, kie-
dy palce i nosy nam nie marzły
przy zjazdach, a moje okulary nie
były pokryte warstwą deszczu, Ro-
dopy wyglądały naprawdę pięknie.

Są w nich urocze dolinki, są
widoki, które każą się zatrzymać i
po prostu popatrzeć, są niewysch-
nięte jeziora, np. Dospat, są też
miejsca, które absolutnie warto
odwiedzić.

Z miejsc wartych odwiedzenia
wspomnieć trzeba założony w X
w. monastyr Zaśnięcia Matki Bo-
żej w Baczkowie (przy drodze pro-
wadzącej z Asenowgradu do Smo-
lyana). Poza tym bardzo przyjem-
nym miasteczkiem, nie bez powo-
du nazywanym bułgarskim rezer-
watem etnograficznym, jest Sziro-
ka Laka. Znane jest ono m.in. z
tradycyjnej rodopiańskiej architek-
tury, instrumentu muzycznego o
nazwie kaba gaida i szkoły mu-
zycznej. Nie można też zapomnieć
o Bataku. Tragiczną historię tego
miasta da się poznać w lokalnym
muzeum.

Co równie ważne, w Rodopach nie trzeba martwić się takimi „prozaicznymi” rzeczami jak woda,
bo ta przy drodze wybija źródłem czasem i co sto metrów. Nie przesadzam. Na wszystkich drogach,
nawet tych najbardziej opustoszałych, porozstawiane są wiaty. Bardziej lub mniej okazałe, zbudowa-
ne zostały przy źródłach (nie doszliśmy do tego, dlaczego się je buduje – ale chyba na pamiątkę
mieszkańców pobliskich wiosek). Wszystkie ze stołem i ławami do odpoczynku. Niektóre są malut-
kie, ale znajdą się i takie, które pomieszczą kilkanaście osób, mają i kominek, i wieszak, i bardzo
szczelny dach. W jednej z takich spaliśmy. A dwa dni później spotkaliśmy wiatę z szybami.

Noclegi
Z kwaterami nie jest tak łatwo jak w Rumunii. Łatwiej znaleźć hotel (w przyzwoitej cenie) niż

pensjonat. Średnie ceny w przeliczeniu na PLN: 40-50 zł/os. Rozbijając się w Rodopach na dziko,
warto pamiętać o tym, że niektóre doliny są tam mało przyjazne, bardzo wąskie i głębokie, w związku
z czym nie da się zejść do rzeki. Campingi ponoć istnieją (m.in. nad jeziorem w Bataku czy przy
jeziorze Szeroka Polana, jednak nie weryfikowaliśmy tych informacji). Ale… przydrożna wiata znaj-
dzie się wszędzie.

Anna Latusek

ZAPROSZENIE NA BLACHOWANIE
Z ogromną radością pragniemy zaprosić wszystkich Harnasi oraz osoby zaprzyjaźnione z Kołem,

na Blachowanie Kursu 2014/2015, które tradycyjnie odbędzie się w ostatni weekend lutego 27-
28.02.2016 r.

Od jakiegoś czasu krążyły plotki na temat miejsca Blachowania i z przyjemnością potwierdzamy
Wasze domysły – tak! Blachowanie odbędzie się w jednym z bardziej charakterystycznych schronisk
w Beskidzie Śląskim – na Przysłopie pod Baranią Górą. Powracamy do korzeni, gdyż dwie wcze-
śniejsze imprezy odbyły się na tzw. rozszerzonym terenie uprawnień (w 2013 – na Turbaczu, a w
2014 na Durbaszce). Tego jeszcze nie było! Do tej pory chyba nikt nie miał odwagi zrobić tu Blacho-
wania, ale jednogłośnie uznaliśmy, że właśnie to miejsce jest wyjątkowe i pod szczytem Baraniej
Góry, tam gdzie Wisła zaczyna swój bieg, pragniemy złożyć przysięgę członków SKPG „Harnasie”.
Do zobaczenia na Przysłopie!

Gosia Musiał
Ewa Szabelska
Daga Góralska
Agata Kubiczek
Gosia Uman
Marek Krupa
Sebastian Lenartowicz
Damian Nakonieczny
Jacek Przyłucki
Michał Wieczorek

(informacje praktyczne i zapisy
na forum kołowym)

Bacowanie Przedświąteczne, fot. Waldek Kubiczek

OD REDAKCJI
Redakcja MM pragnie przekazać wszystkim

czytelnikom oraz autorom najlepsze życzenia z
okazji rozpoczynającego się Nowego Roku.
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