Tydzień przed świętami wielkanocnymi, w dniach 13-14.04.2019 odbyło się zgrupowanie Grupy
Młodzieżowej PZA na Słowacji. Pod opieką Miłosza Jodłowskiego i Kuby Kokowskiego, wzięli w
nim udział: Maciej Kimel, Wojciech Stanek, Ilona Podlecka, Bartosz Ziemski, Jonatan Zazula,
Marco Schwidergall, Paweł Zieliński, Justyna Frankiewicz, Tomasz Rodzynkiewicz, Mikołaj
Dzięciołowski, Dominik Ustupski, Kacper Kłoda, Michał Nowicki, Monika Błachut, Jan Gurba,
Alicja Marzec oraz Łukasz Kołodziej.
Pierwszego dnia plan zakładał wspinanie w rejonie Faklovych Spar. Pierwszym, niebanalnym
zadaniem okazało się dotarcie na miejsce. Usytuowany w nieczynnym kamieniołomie rejon jest
dobrze ukryty między okolicznymi wzgórzami, a dostępne opracowania nie opisują podejścia zbyt
dokładnie.
Rejon oferuje około 20 dróg. Dość krótkich (10-12m), głównie z asekuracją mieszaną, o rysowym
charakterze. Świetne miejsce na naukę wspinania w rysach, co było celem naszej wizyty.
Po szkoleniu z plastrowania dłoni i technik klinowania, przystąpiliśmy do działania. Padły liczne
drogi o trudnościach V – VIII, m.in. klasyk rejonu Magala, “Buši do” oraz “Ani bez LSD”.
Kolejnego dnia odwiedziliśmy rejon o zgoła odmiennym charakterze: Hradok. W tym rejonie drogi
są dużo dłuższe, często 2 lub 3-wyciągowe i znacznie poważniejsze pod względem asekuracji. W
celu unifikacji umiejętności, dobraliśmy się w zespoły tak, aby osoby nie mające górskiego obycia
wspinały się z kimś bardziej doświadczonym.
Licznych powtórzeń doczekała się Diretissima (VII), bardzo ładna 3-wyciągowa propozycja; przy
okazji, ze względu na wyraźnie przewieszony charakter ostatniego wyciągu, mogliśmy przećwiczyć
zjeżdżanie w lufie, które okazało się niebanalną umiejętnością. Inne pokonane przez uczestników
drogi to między innymi Dvojspara (VII-), Stara Cesta (VI) czy Lulova (VII).
Po dwóch dniach intensywnego wspinania, wszyscy wracamy do domu bogatsi o nowe
doświadczenia i umiejętności. Cieszymy się, że mimo niezbyt obiecujących prognoz pogody, udało
się zrealizować tak wiele planów.
Dziękujemy Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za okazane
wsparcie. Podziękowania kierujemy również do Miłosza Jodłowskiego za opiekę i pomoc przy
przeprowadzeniu zgrupowania.
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