5. HALCAMP-RALLY
5. HalCamp Rally uspořádali manželé Halina a Jurek Glowiňski ve dnech 13. – 16. 5.
2010 v Milkowě a 17. – 19. 5. 2010 ve Swidnici za účasti 53 posádek se 113 účastníky
z Francie TCCF, Hradce Králové, Kalisze, Olomouce, Strážnice, Swidnice, Šumperku,
Pardubic, Poznaně, Prahy, Rožnova pod Radhoštěm a Wroclawi.
V Milkově bylo centrum v příjemném campu č. 142 Wisniowa Polana s vždy čistými
toaletami s teplou vodou, dostatečným počtem elektrických přípojek, malou restaurací a
zastřešenou plochou k posezení při špatném počasí, která byla plně využita. Po přivítání
v campu jsme byli pozváni na chutnou polévku s pečivem a večer se uskutečnilo setkání
s účastníky a seznámení s programem.
V pátek při pěší procházce jsme navštívili Lešny Bank Genów, kde nám byl
představen moderní provoz k získávání, třídění a uchovávání semen lesních stromů.
V rámci prohlídky jsme prošli i místní arboretum. Po návratu každý účastník obdržel
polévku s pečivem. Z důvodu špatného počasí byla zrušena cykloturistická vyjížďka do
okolí, a tak se vytvořil dostatečný prostor na přátelská posezení, na kterých se „kuly“ plány
do budoucna a vzpomínalo se na zážitky z minulosti. Večer se v přístřešku uskutečnilo
oficielní zahájení.
V sobotu byl přistaven velkokapacitní autobus, kterým jsme se přepravili do Kowar,
kde jsme navštívili, v areálu bývalé továrny na vázané koberce, Park Miniatur
s významnými stavbami a památkami Dolního Slezska. Nahlédli jsme i do dílny, ve které
miniatury vznikají. Odtud jsme pokračovali autobusem do Karpacze a prohlédli si Muzeum
Zabawek – hraček, které vzniklo v roce 1995 ze sbírky Henrika Tomaszewsjiego, slavného
mima a zakladatele Vratislavského divadla Pantomimy. Dále po krátkém přesunu
autobusem a pěším výstupu jsme navštívili Swiatyniu Wang – dřevěný kostelíček,
architektonickou památku z XII. století převezenou z Norska z města Vang u jezera
Vangsmjosa. Do Krkonoš byl převezen pruským králem Friedrichem Wilhelmem v roce
1842. Celá stavba je postavena bez jediného kovového hřebíku. Z historického hřbitova je
pěkný výhled do Jeleniogorské kotliny a hory. Po návratu do campu byla zase všem
účastníkům podávána polévka s pečivem. Procházka s treningem „Nordic Walking“ se
nemohla konat pro špatné počasí. Večer jsme se sešli pod přístřeškem, kde vedení campu
připravilo malé pohoštění se zákusky, přípitkem se šampaňským, podáváním kávy či čaje,
případně vína s džusem. Při hudbě a tanci, dobře oblečení, jsme se bavili do pozdních
hodin.
V neděli dopoledne nastalo balení k individuálnímu přesunu do Swidnicy. Všichni
účastníci volili trasu přes Jeleniu Góru po hlavní 3 a 34. Dvě posádky z CC Rožnov p. R. se
však rozhodly poznat a zažit něco navíc, a tak volily trasu přes Myslakowice, Lomnicu –
zámek, Wojanów – zámek, Trzinsko, Welké Janovice, kdy jsme sledovali podél řeky Bóbr
hranice krajového parku. Příroda krásná, povrch cesty asfaltový bez výtluků, šířka jako
cyklostezka, provoz žádný a průjezd mezi staveními akorát pro caravan. Nevím, kdo je
patron caravanistů, ale stál při nás, neboť do protisměru nejel ani cyklista. Z aut jsme si
prohlédli ještě hrad Bolków a bez jediného zaváhání jsme dojeli do campu 231 ve
Svidnickém Osrodku Sportu i Rekreacji.
Camp ve Swidnici je moderně koncipován se stáním pro karavany s elektrickými
přípojkami, moderními toaletami s tekoucí teplou vodou, dvěma společenskými místnostmi

a na camp navazuje koupaliště s několika bazény. Z campu je příjemná procházka
parkem do středu města, které jsme navštívili i ve večerních hodinách, abychom shlédli
nasvícenou historickou zástavbu.
V pondělí jsme se přesunuli do Jaworzynie Slaskiej, významného železničnímu uzlu a
navštívili Muzeum Przemysku i Kolejnictwa s výstavou historických lokomotiv, mezi nimiž
nechyběla ani lokomotiva, která tahala Orient expres. Dále jsou vystavovány vagóny,
zařízení a dílenské stroje s dřevěným soustruhem. V muzeu je umístěna i výstavka
motocyklů Harley- Davidson a Indián. Návštěvníci se mohou povozit i na funkční drezíně.
Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do Witoszova, kde proběhlo oficielní přivítání a
zahájení sletu ve Swidnici s následnou degustací regionálních jídel, které byly zapíjeny
kvalitním vínem, višňovicí a dalšími místními specialitami. Pobyt ve vyzdobeném kulturním
zařízení doplnil folklorní soubor, který představil místní obyčeje a kroje a zazpíval dámský
pěvecký soubor. Ve večerních hodinách jsme se zase autobusem přesunuli plni zážitků a
v dobré náladě do campu. Někteří se ještě sešli ve společenské místnosti a pokračovali
v degustacích z vlastních zdrojů.
V úterý jsme se vydali s průvodcem pěšky do města, kde jsme si prohlédli Muzeum
Dawnego Kupiuectwa, kde jsou vystavovány předměty spojené s historickým obchodem.
Dále jsme navštívili nejcharakterističtější a pompézní katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava,
jejíž stavba byla zahájena asi v roce 1330 za vlády svidnického knížete Bolka II. Po
krátkém pěším přesunu jsme si prohlédli památku významného světového měřítka, kostel
Míru Svaté Trojice, zapsaný na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Kostel byl
postaven v letech 1656 – 1657 za 10 měsíců na půdorysu řeckého kříže. Souhlas s výstavbou
kostela dal císař Fridrich IV. s podmínkou, že celá konstrukce musí být z netrvalých
materiálů (hlína, písek, dřevo, sláma), musí být postavena za městskými hradbami a svým
vzhledem nemůže připomínat tehdy stavěné kostely a musí byt realizována do jednoho
roku. Do kostela se vejde až 7.500 lidí. Odpoledne, vzhledem k nepříznivému počasí, byla
zrušena soutěž v petanque. Večer ve společenské místnosti při živé hudbě proběhla
společenská zábava.
Ve středu jsme byli pořadateli před odjezdem domů pozváni na guláš, aby při
balení nebyly starosti s vařením.
Co říci závěrem, že i když musely být některé body avizovaného programu
vypuštěny vzhledem k nepříznivému počasí, neubralo to na kvalitě 5. HalCamp Rally.
Pořadatelé Halina a Jurek obstáli na jedničku s hvězdičkou. Campy byly kvalitní a
program vyčerpávající. Každodenní ranní vstávání bylo zpříjemněno rozdáváním pečiva
každému účastníkovi, a kdo zaspal, tak ho Jurek osobně s přídělem navštívil. I když počasí
nebylo ideální, přítomní caravanisté dokázali, že dobrou náladu nezkazí trochu vody
spadlé z nebe.
Zdar 6. HalCamp Rally.
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