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S“owo od redaktora
Drodzy Czytelnicy,
Biuletyn SKG, dzi¦ki wspólnym staraniom naszego zespoªu redakcyjnego, klubowiczów i kursantów, zyskuje ko-

lejny numer. W tym wydaniu szczególnie bogato prezentuje si¦ dziaª "SKG na ±wiecie", w którym znajdziecie wybór
relacji z wakacyjnych woja»y naszych klubowiczów. A» dwie relacje opisuj¡ wyprawy w Alpy, s¡ te» migawki z podró»y
do Mongolii i nad Bajkaª. Nadzwyczajnym wydarzeniem byª wyjazd Magdy Czarneckiej na Spitsbergen - to kolejna
szpilka zatkni¦ta na mapie miejsc ±wiata, do których dotarª Studencki Klub Górski. Oczywi±cie, nie brakuje tak»e
zapisów z przebiegu codziennego »ycia klubowego. Wyj¡tkowo liczny w tym roku XXXV KPG dostarczy Czytelnikom
wgl¡du w kursówkowe wyjazdy, a starsi do±wiadczeniem klubowicze odkryj¡ nieco z historii SKG w artykule o tajem-
niczym K‘M. . . ›ycz¦ wszystkim miªej lektury - niech te teksty, pocztówki z naszych podró»y po polskich Beskidach i
odlegªych arktycznych morzach, otworz¡ w Waszej wyobra»ni nowe szlaki, a by¢ mo»e dadz¡ te» inspiracje do Waszych
wªasnych wypraw, by odkry¢ nie tylko bliskie i dalekie góry, ale przede wszystkim swoje mo»liwo±ci.

Stefania Ambroziak
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Kalendarium V � XII 2015
Ewelina Ró»a«ska

Ostatnim klubowym wydarzeniem, jakie odbyªo si¦
±wie»o przed wydaniem 30 numeru Biuletynu, byªo Przej-
±cie Wiosenne, w którym udziaª wzi¦ªo 4 kursantów (2
z XXXIV KPG i 2 spadochroniarzy) oraz Strzelec jako
instruktor. Cho¢ Wiosenne uko«czyª jeden kursant (Da-
mian Odo), spadochroniarze nie dali za wygran¡ i pewnego
pi¦knego dnia Magda zaªo»yªa Klub Wiecznego Kursanta
(KWK), zrzeszaj¡cy przedstawicieli tej klubowej frakcji,
z czªonkami takiej klasy jak Paweª Nowakowski i Grze±
Kaczmarek. Klub jest jednostk¡ do±¢ elitarn¡, jednak nio-
s¡c na swym garbie odpowiedni baga» do±wiadcze«, mo-
»esz do niego doª¡czy¢ ju» dzi± i Ty!

Maj upªyn¡ª tak bªogo, »e klubowi aktywi±ci rozpªy-
n¦li si¦ w tej bªogo±ci i zrobili sobie przerw¦ od dziaªa«
spoªecznych.

Dopiero w czerwcu nastaª czas wspólnych inicjatyw.
W dªugi weekend Bo»ego Ciaªa, 4�6 czerwca, Kursanci
XXXIV KPG zorganizowali Rajdówk¦ w Beskid ‘l¡ski,
która miaªa by¢ pierwsz¡ edycj¡ otwartych wyjazdów ku
zdobywaniu �Korony Beskidów�. Byª to wyjazd autokaro-
wo�górski, gdzie uczestnicy zwiedzali Bielsko�Biaª¡, ›y-
wiec i Szczyrk, zdobywali najwy»sze szczyty w pa±mie Be-
skidu ‘l¡skiego (ku pami¦ci: Skrzyczne 1257 m n.p.m.)
i Maªego (Czupel 930 m n.p.m.) i podziwiali panoram¦ na
›ywieckie z góry ›ar. Wszyscy uznali ten wyjazd za bardzo
udany. Równie udany byª spªyw kajakowy na rzece Eªk or-
ganizowany w tym samym czasie przez Magd¦ �Malucha�
Wierzbick¡. Kilku klubowiczów za»ywaªo wtedy prawdzi-
wej Maluchowej sztuki relaksu, a kajak sam pªyn¡ª. . .

W trzeci weekend czerwca (20�21) odbyªa si¦ dªugo
oczekiwana Dziaªkówka w Filipówce! Z nieocenion¡ pomo-
c¡ Michaªa Wangrata zorganizowaªa j¡ na swojej dziaªce
Magda Czarnecka. Sam dojazd w to idylliczne miejsce do-
starczyª nam moc atrakcji, bo pi¦cioosobowa kobieca wy-
prawa rowerowa jechaªa ±ladami uwielbianego przez Pola-
ków serialu �Ranczo�. Wi¦c nie mogªo si¦ oby¢ bez odwie-
dzenia Jeruzala, pami¡tkowych zdj¦¢ na sªynnej ªawecz-
ce pod sklepem i zakupu napoju alkoholowego Mamrot.
W Filipówce, w ukrytej w±ród wysokich, dojrzewaj¡cych
zbó» hacjendzie, z �ag¡ SKG na dachu, gospodyni przyj¦ªa
go±ci niezwykle serdecznie. Byª mistrz ceremonii obsªugu-
j¡cy zmody�kowane ognisko (grill), okupuj¡cy hamaki i le-
»aki kuracjusze, oraz sportowcy nie mog¡cy si¦ oderwa¢ od
frisbee, badmintona i piªki no»nej. Wieczorem zapªon¦ªo
prawdziwe ognisko, przy którym dali±my si¦ porwa¢ ±pie-
wankom przy gitarze w r¦kach Yetiego � jedynego przed-
stawiciela osobników z epoki Dinozaurów. Dziaªkówka by-
ªa tak»e okazj¡ do po»egnania Magdy, która ju» za kilka
dni miaªa uda¢ si¦ na 3�miesi¦czne wczasy do polskiej sta-
cji badawczej na Spitsbergenie. O swoich wra»eniach z tej
przygody Magda pisze w tym wydaniu Biuletynu.

Niespeªna tydzie« po Dziaªkówce, reprezentacja mªo-
dego pokolenia wybraªa si¦ na Oraw¦ na rozbijanie bazy
namiotowej w Podwilku. W pi¡tek 26 czerwca nast¡pi-
ªa kulminacja prac transportowo�monta»owych, w sobo-
t¦ roboty znacznie ubyªo, a niedziela � jak to ju» w Bo-

skim planie stworzenia zostaªo przewidziane � byªa dniem
odpoczynku, czyli pój±cia w góry, po obraniu azymutu
na Polic¦. Ka»dy wieczór na bazie zwie«czony byª ogni-
skiem d¹wi¦cznym od gitarowych aran»acji piosenek tury-
stycznych wykonywanych przez Jego Nadbazowo±¢ � Paw-
ªa Staniszewskiego.

Tym sposobem rozpocz¡ª si¦ sezon wakacyjny w Ma-
dejowym Šo»u. Pomimo pocz¡tkowych problemów ze zna-
lezieniem bazowych, ci, którzy zdecydowali si¦ na bazowa-
nie, bardzo dobrze wspominaj¡ ten bªogi czas odpoczyn-
ku z dala od miasta. Dlatego ju» teraz zach¦camy Was do
sp¦dzenia cz¦±ci swoich wakacji w Podwilku � naprawd¦
warto!

Dzik na Bazie.

Je±li mowa o wakacjach, to nie mo»e zabrakn¡¢ tu not-
ki o Przej±ciu Letnim! Drugi wyjazd egzaminacyjny odbyª
si¦ w dniach 10 � 24 lipca, docelowo w Rumunii, ale jad¡c
na nie z instruktorem Michaªem Bekeyem, wr¦cz nie mo»-
na byªo pomin¡¢ odwiedzenia Budapesztu i uroczystego
zako«czenia egzaminu w Tokaju. Relacja z tego wyjazdu
znajduje si¦ w tym numerze. W skrócie trzeba wspomnie¢,
»e wyjazd nale»aª do bardzo udanych, zarówno pod wzgl¦-
dem pogody (lampa niemal przez caªy czas), gór (dzikie
Karpaty Wschodnie � pasma Giughului i Hargita), uczest-
ników (bardzo zgrana grupa i fajni waleci), jak i samych

c http://www.skg.uw.edu.pl
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wyników egzaminu, poniewa» wszyscy kursanci zaliczyli!

Ekipa na Przej±ciu Letnim w Rumunii.

Akcj¦ Lato przywróciª w tym roku do ªask Michaª Plu-
ta, który zorganizowaª wypraw¦ w malownicze pasma ‘wi-
dowca i Czarnohory w dniach 18 lipca � 1 sierpnia.

Sekcja Wysokogórska w Wysokich Taurach.

Podczas wakacji wielu Klubowiczów wybraªo si¦ na
wspólne wyprawy � i tak Sekcja Wysokogórska podzielona
na dwie grupy pojechaªa w Alpy. Grupa m¦ska w skªa-
dzie Michaª Wangrat, Marek Paleski, Paweª Nowakowski,
Jakub Wichowski i Kamil Grycz weszli na szczyt Dachu
Europy. Natomiast grupa mieszana z prezesem Sekcji Mag-
d¡ �Maluchem� Wierzbick¡, Ol¡ Koªodziejczyk, Ste� Am-
broziak i Michaªem Stachur¡, wspinali si¦ w austriackich
Wysokich Taurach.

Zgrana ekipa kirgiska sp¦dziªa miesi¡c w podró»y po
Mongolii, docieraj¡c do niej kolej¡ transsyberyjsk¡ i prze-
mieszczaj¡c si¦ na miejscu wynaj¦tym niezniszczalnym
UAZ�em.

Tak»e Grze± Kaczmarek zaserwowaª uczestnikom swo-
ich wyjazdów moc górskich do±wiadcze«. Od 9 do16 sierp-
nia prowadziª tras¦ przez Bieszczady, Beskid Niski i Po-
górze Laboreckie na wyje¹dzie �Beskidiada�. W dwa wrze-
±niowe weekendy zorganizowaª tak»e wyjazdy w Beskid
Wyspowy � �Beskidzki Archipelag� (4�6) oraz �Muszy«ski
Kres� w Beskidzie S¡deckim (12�14). Dzie« Niepodlegªo-
±ci okazaª si¦ doskonaª¡ okazj¡, by znów skoczy¢ w góry
� tym razem na �Zasa«ski zagon�, czyli w Góry Sanocko
� Turcza«skie i Pogórze Przemyskie w dniach 11�13 listo-
pada.

Relacje z wszystkich tych wakacyjnych woja»y znaj-
dziecie na kartach tego numeru.

SKG w Mongolii!

Nie min¦ªa jeszcze poªowa wakacji, gdy Klubowicze po-
czuli, »e nadszedª najwy»szy czas, aby si¦ spotka¢. 1 sierp-
nia upaª w ci¡gu dnia sp¦dzili±my w Parku Skaryszewskim
na �‘niadaniu na trawie�, gdzie w±ród zachªannych wie-
wiórek delektowali±my si¦ smakowito±ciami, na przemian
spalaj¡c kalorie biegaj¡c za frisbee. Za to wieczorem na-
st¡piªa mniej o�cjalna cz¦±¢ spotkania, kiedy nad Wisª¡
chªodzili±my si¦ winem.

Cho¢ we wrze±niu do rozpocz¦cia roku akademickie-
go jeszcze daleka droga, a niektórzy dopiero wyprawiali
si¦ na urlopy � w Klubie jest to okres niezwykle pracowi-
ty. To czas promocji SKG, rozwieszania plakatów, dziaªa«
na froncie facebookowym. To czas ustalania klubowych
wydarze« i dopinania szczegóªów dotycz¡cych ruszaj¡cego
niebawem nowego kursu.

Jak»e miª¡ odskoczni¡ od tych wa»nych obowi¡zków
byªo spotkanie powakacyjne w niedziel¦ 4 pa¹dziernika
w Lasku na Bemowie! W atmosferze ogniska, pyszno±ci
(my±l¦, »e posta¢ Marty Sikory jest ju» Wam znana), gry
we frisbee i gitarowania (prym wiodªa niczym wygrzebana
z muªu perªa � Paulina Kocot, która na Przej±ciu Letnim
przestaªa by¢ krypto i przypomniaªa sobie, jak ±wietnie
idzie jej gra na gitarze).

Bieszczadzk¡ w¡skotorówk¡ na Zerówce.

W mi¦dzyczasie 5 wrze±nia klubowa delegacja zªo-
»ona z Malucha, Eweliny Ró»a«skiej, Pauliny i Ma¢ka
Szubo�Hammera byªa ±wiadkami ±lubu Šazarza Kapaona

c http://www.skg.uw.edu.pl
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(serdecznego kolegi tej»e delegacji z XXXII KPG) i jego
wybranki serca Kasi, w Rzekuniu pod Ostroª¦k¡. Który
Klubowicz nast¦pny? '

Od 18 do 26 wrze±nia w Beskidzie Niskim i Biesz-
czadach przed rozpocz¦ciem roku akademickiego w czasie
Zerówki akumulatory ªadowaªa grupa prowadzona przez
przewodników Michaªa Plut¦ i Michaªa Wangrata.

Pa¹dziernik jest chyba najgor¦tszym okresem na ±wie-
cie! Bulgoce wtedy jak w garze z wod¡ na herbat¦. W ka»-
dy weekend w SKG co± si¦ dziaªo. W pierwszy weekend �
ju» wspomniane spotkanie powakacyjne. 10�11 pa¹dzier-
nika byª debiutem dla ±wie»ych przewodników na prakty-
ce, organizuj¡cych wspólnie z Michaªami Plut¡ i Wangra-
tem Rajd Jesienny w Masywie ‘nie»nika. Wreszcie SKG
pojechaªo w Sudety! � ucieszyli si¦ wszyscy. Przewodni-
cy wytyczyli ª¡cznie 7 tras: Wƒdrowanie ze Sztuk¡ relaksu
czyli Maluch zaprasza na �nie»nik � Magdy Wierzbickiej,
W kierunku �Szwajcarki� i „róde“ Nysy K“odzkiej � Pau-
liny Kocot, Sudecki Snaefell� Eweliny Ró»a«skiej, Dwa
w jednym � Michaªa Pluty, Od czeskiej strony � Grze±-
ka Bokoty, W poszukiwaniu sudeckich skarbów� Michaªa
Wangrata oraz Panoramuj i zejd„ pod ziemiƒ z �Nied„wie-
dziem� � Janusza Paczesnego. Góry i schronisko ‘nie»nik
im. Jacka Fastnachta wypeªniªy si¦ turystami z Warsza-
wy. Wszystkie grupy sp¦dziªy wieczór razem, integruj¡c
si¦ w p¦kaj¡cej w szwach sali, gdzie rozbrzmiewaªy gi-
tary przewodników � Pauliny i Janusza, oraz uczestnika
Przemka. Z okazji urodzin Paulina otrzymaªa od zgroma-
dzonych serdeczneSto lat! Przed 7 rano co bardziej zmo-
tywowani wybrali si¦ na wschód sªo«ca na góruj¡cy nad
schroniskiem ‘nie»nik. Wschód nie nale»aª do tych najbar-
dziej imponuj¡cych, jednak wszyscy uczestnicy byli z sie-
bie dumni, »e tak wcze±nie wstali, czego z caª¡ pewno±ci¡
nie zrobiliby, gdyby byli sami. Nie ma to jak presja grupy.

Rajd Jesienny. Grupa Michaªa Wangrata.

Dwa kolejne weekendy 17�18 oraz 24�25 pa¹dzierni-
ka upªyn¦ªy pod znakiem Manewrów Nizinnych, których
organizacj¡ zaj¦li si¦ szcz¦±liwcy, którzy zaliczyli Letnie,
oraz nieocenieni pomocnicy, bez których Manewry by si¦
po prostu nie udaªy! Pierwszy termin nadzorowaªy Pauli-
na i Ewelina, drugi � m¦ski team skªadaj¡cy si¦ z Grzesia
Bokoty, Michaªa Stachury i Janusza Paczesnego. Warto
wspomnie¢, »e dwaj pierwsi zostali jeszcze podczas Letnie-
go mianowani przez Michaªa Bekeya na terytorium pa«-

stwa w¦gierskiego do peªnienia obowi¡zków jako nowa Ko-
misja Kursu. Manewry byªy liczne, a komisja kwali�kuj¡ca
uczestników wyj¡tkowo ªaskawa, co oznacza drodzy Kur-
sanci, »e pokªadamy w Was nadziej¦.

I termin Manewrów.

Tak, nieubªaganie dochodzimy do momentu rozpocz¦-
cia wykªadów (w tym roku odbywaj¡ si¦ na Wydziale Hi-
storii UW) oraz kursówek! Pierwsza zostaªa poprowadzona
przez instruktorów Tomka Wekseja i Gra»yn¦ Chlebick¡
w Beskidzie S¡deckim w dniach 7�8 listopada. Pojechaªo
na ni¡ niewyobra»alnie du»o kursantów! Wszystkie �ochy�
i �achy� kursantki Pauliny Ploch, pierwszy raz bior¡cej
udziaª w kursówce, mo»ecie przeczyta¢ na ªamach trzy-
manego w Waszych dªoniach numeru.

W tym samym czasie odbyª si¦ rajd Malucha na Babi¡
Gór¦ o wpadaj¡cym w ucho tytule Maluchowy Rajd z Bo-
haterami Gór Wysokich , na którym oprócz zdobywania
najwy»szego szczytu Beskidu ›ywieckiego, Magda poka-
zaªa uczestnikom Centrum Górskie Korona Ziemi w Za-
woi, oraz wieczorem w schronisku Markowe Szczawiny do
pó¹niej nocy opowiadaªa o historii polskiego himalaizmu
i wy±wietlaªa �lmy o tej tematyce, dziel¡c si¦ swoj¡ gór-
sk¡ pasj¡. Nie jest wi¦c niczym dziwnym, »e rajd spotkaª
si¦ z bardzo pozytywnym przyj¦ciem uczestników, o czym
±wiadczy bardzo udane spotkanie porajdowe i deklaracje
uczestników wzi¦cia udziaªu w kolejnym wyje¹dzie organi-
zowanym przez Malucha.

Rajd Maluchowy. Na szczycie Babiej.

c http://www.skg.uw.edu.pl
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Je±li o rajdach listopadowych mowa, tak»e przewod-
niczka na praktyce � Ola Koªodziejczyk � zorganizowa-
ªa w weekend 21�22 listopada rajd w Gorcach. Z relacji
Oli (bardzo zadowolonej z rajdu): �mówiªam im <uczest-
nikom>, »eby zabrali ciepªe rzeczy i buty górskie, bo mo»e
by¢ ±nieg, a oni tego nie zrobili, i byªo mnóstwo ±niegu.
Ale i tak si¦ cieszyli � ze wszystkiego. Szli±my caª¡ tras¦
szlakiem papieskim, wi¦c co i rusz na drzewach, sªupach
z oznaczeniem szlaków i w schroniskach natra�ali±my na
obrazki z Janem Pawªem II ze sªowamiIdziemy na Tur-
bacz!, co staªo si¦ i naszym hasªem przewodnim.�

Idziemy na Turbacz! Rajd Oli w Gorcach.

Odbiegaj¡c na chwil¦ od »ycia klubowego, trzeba przy-
woªa¢ dwie daty � 17 pa¹dziernika, kiedy to Klubowicz-
ka Magda Bojarska wyjechaªa do Kanady rozwija¢ swoje
umiej¦tno±ci w dziedzinie informatyki, oraz 26 listopada,
poniewa» tego dnia Klubowicze J¦drek Witkowski i Miko-
ªaj Brzezi«ski wyjechali w póªroczn¡ podró» do Ameryki
Poªudniowej!

Wracaj¡c do wyjazdów kursowych, druga kursówka
w dniach 14�15 listopada miaªa miejsce w Beskidzie Wy-
spowym. Tak»e i w niej udziaª wzi¦ªo ponad 20 kursantów,
przez co zostaªa podzielona na dwie grupy � jedna nadzo-
rowana przez Michaªa Bekeya i instruktora na praktyce �
Ma¢ka Szubo�Hammera oraz druga � poprowadzona przez
Pawªa Marciniaka.

II kursówka.

Jednak zachªy±ni¦ci urokiem kursówek kursanci zro-
bili sobie przerw¦, dzi¦ki czemu trzecia kursówka miaªa

do±¢ kameralny charakter. Poprowadzili j¡ Michaª Strzel-
czyk i Marek Paleski w zachodniej cz¦±ci Beskidu Niskiego
w weekend 21�22 listopada.

III kursówka. Pierwsze tchnienie zimy.

Nowy boom kursanckiej braci nast¡piª podczas czwar-
tej kursówki, równie» w Beskidzie Niskim (tym razem we
wschodniej cz¦±ci), zorganizowanej w dniach 28�29 listopa-
da przez Mart¦ Cobel�Tokarsk¡, J¦drka Ochremiaka i Go-
si¦ Staro« (która koniec ko«ców zrezygnowaªa z wyjazdu).

Pi¡ta kursówka w dniach 5�6 grudnia to wyjazd na
pogranicze Beskidu Niskiego i S¡deckiego z �Ksi¦ciem� tj.
instruktorem Pawªem Góreckim. Wybitnie daªo si¦ na niej
zauwa»y¢ post¦puj¡cy trend w SKG, tzw. waletyzm, po-
niewa» na kursówk¦ pojechaªo 4 waletów. Relacj¦ z tego
wyjazdu autorstwa kursantki, Asi Beredy, mo»ecie prze-
czyta¢ w tym numerze.

W tym samym czasie odbywaª si¦ Rajd Mikoªajkowy
zorganizowany bªyskawicznie przez Pani¡ Prezes Pauli-
n¦ Kocot, która pojechawszy w roli waleta na kursówk¦
z Pawªem Marciniakiem, nabraªa nowej energii do kon-
tynuowania dziaªa« na froncie praktyki przewodnickiej.
Zainspirowana urokiem Beskidu Wyspowego, tras¦ swoje-
go rajdu poprowadziªa przez Mogielic¦, ‚wilin i Lubomir,
na którym grupa zwiedzaªa obserwatorium astronomicz-
ne. Wisienkami na torcie byªa utrzymuj¡ca si¦ przez caªy
weekend sªoneczna pogoda, przepi¦kny widok na Tatry,
oraz górskie upominki mikoªajkowe.

Rajd Mikoªajkowy. Widok na Tatry.

c http://www.skg.uw.edu.pl
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Ostatnia w tym roku szósta kursówka w weekend 12�13
grudnia pojechaªa znowu w Beskid Niski (rejony zachod-
nie) z instruktorem Wojtkiem Szypuª¡.

Szósta kursówka.

A o tym czy siódma kursówka dojdzie do skutku i w
jakim terminie, dowiecie si¦ ju» w kolejnym numerze Biule-
tynu, poniewa» przed wydrukiem niniejszego jeszcze trwa-
ªy ustalenia.

Jak ka»dego roku w grudniu, SKG dzielnie pomaga-
ªo przy organizacji 12. Warszawskiego Przegl¡du Filmów
Górskich w kinie Wisªa organizowanego przez zaprzyja¹-

nione wydawnictwo Annapurna mi¦dzy 10 a 13 grudnia.

Co przed nami?

� Sylwester SKG w Karpaczu w dniach 28 grudnia �
2 stycznia 2016

� Wyjazd Sekcji Wysokogórskiej (w skªadzie: Magda
�Maluch� Wierzbicka, Magda Czarnecka i Michaª
Wangrat) do Argentyny i zdobycie Aconcagui (6962
m n.p.m.) � trzymamy kciuki!

� Karnawaªówka 23 stycznia

� Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej w lutym
i marcu

� Rajd Wielkanocny 12�13 marca

� Majówka w Bieszczadach Wysokich organizowana
przez Paulin¦ Kocot 30 kwietnia � 3 maja

Musicie te» wiedzie¢, »e w 2016 roku ±wi¦tujemy JUBI-
LEUSZ 40�LECIA Studenckiego Klubu Górskiego. Z tej
okazji odb¦dzie si¦ wiele imprez i wyjazdów, o których
Zarz¡d b¦dzie Was sukcesywnie informowaª. Ju» teraz re-
zerwujcie sobie weekend 25�26 czerwca na wielkie jubi-
leuszowe wielopokoleniowe ognisko na bazie namiotowej
w Podwilku oraz weekend 8�9 pa¹dziernika na Rajd Jubi-
leuszowy z ze±rodkowaniem w Schronisku na Durbaszce.

c http://www.skg.uw.edu.pl
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Relacja z pierwszej kursówki
Paulina Ploch

Komu w drog¦ temu czas
Godzina: 22:15, miejsce: Plac Bankowy � zbiórka.

Szczerze mówi¡c tak �pó¹na� godzina to jak dla mnie ide-
alny czas na spanie, nie za± na pocz¡tek niezwykªej przy-
gody. Docieram na miejsce o dziwo ani troch¦ ±pi¡ca, co
wi¦cej przepeªniona dobrym humorem. Jeste±my ju» wszy-
scy w komplecie, skªadaj¡cym si¦ z dwóch grup licz¡cych
ª¡cznie 21 osób, a przed nami stoi nasz ±rodek transportu.
Wybieraj¡c si¦ na kursówk¦, nastawiªam si¦ na absolutny
brak komfortu w ci¡gu najbli»szych dwóch dni, co powo-
duje, »e troch¦ nieswojo czuj¦ si¦ siedz¡c na skórzanym
fotelu naszego luksusowego busika. Jedyn¡ niedogodno-
±ci¡ jest zbyt maªo miejsca przeznaczonego na wyci¡gni¦-
cie nóg. Wesoªy kierowca z u±miechem na ustach informuje
nas (co zreszt¡ uwa»am za jedno z najtrafniejszych porów-
na«, jakie zdarzyªo mi si¦ sªysze¢), »e �pas bezpiecze«stwa
jest jak prezerwatywa, jak si¦ ma to lepiej u»y¢, ale co
kto woli�. U±miecham si¦, rozkªadam siedzenie i zasypiam
oparta o szyb¦, patrz¡c, jak za oknem ±wiat zmienia si¦
w smug¦ ±wiateª ulicznych latarni. Nie mam poj¦cia, co
czeka mnie jutro, wi¦c wol¦ by¢ wypocz¦ta i peªna energii.

Pierwsze koty za pªoty

Poranna integracja Fot. Micha“ Pluta.

Przybywamy na miejsce, to jest do Tylicza. Za oknem
ciemno, do tego znacznie chªodniej, a my mamy tylko kil-
ka chwil, by wysi¡±¢ i zabra¢ swoje rzeczy, jako »e druga
grupa wysiada kawaªek dalej. Póªprzytomna z powodu wy-
rwania ze snu i nieco zdezorientowana wysiadam, chwytam
swój plecak i rozkªadam map¦ próbuj¡c znale¹¢ miejsce
w którym jeste±my � nic z tego. . . W pierwszej chwili trzy-
mam map¦ do góry nogami, ale nawet odwrócenie w dobr¡
stron¦ niewiele pomaga. Przez chwil¦ zastanawiam si¦ czy
kurs przewodników górskich to na pewno miejsce dla mnie,
jako »e podejrzewam, i» umiej¦tno±¢ posªugiwania si¦ ma-
p¡ jest kluczowa. Momentalnie my±l ta ulatuje gdy sªysz¦
hasªo �±niadanie�. Rozkªadamy si¦ obok cerkwi, ka»dy wyj-
muje smakoªyki, którymi w przewa»aj¡cej mierze s¡ przy-
gotowane wczoraj kanapki, i rozpoczynamy uczt¦, podczas
której zaczyna si¦ przeja±nia¢. Jest to te» miejsce, w któ-
rym poznajemy nieco lepiej wszystkich uczestników, czy-

li: Asi¦ Bered¦, Karolin¦ Gawinek, Ani¦ Karczy«sk¡, Asi¦
Krzy»anowsk¡, Paulin¦ Ploch (czyli mnie), Bartka Potocz-
nego, Andrzeja Puchalskiego, J¦drka Sidorowicza i Kub¦
Wi±nickiego oraz instruktorów: Tomka Wekseja i Michaªa
Plut¦, który doª¡czyª do nas dopiero kilka chwil temu.

Terenowe warsztaty topogra�czne Fot. Micha“ Pluta.

Pierwszym punktem wyprawy jest cerkiew, pod któ-
r¡ si¦ znajdujemy. Opowiada nam o niej Kuba, a Tomek
z Michaªem uzupeªniaj¡ wykªad. Okazuje si¦, »e je±li wie-
my du»o o jednej cerkwi, to tak jak by±my wiedzieli caª-
kiem sporo o wszystkich innych, ze wzgl¦du na ich znaczne
podobie«stwo, przynajmniej w kwestiach konstrukcji. Na-
st¦pnie prowadzeni przez Tomka udajemy si¦ zdoby¢ nasz
pierwszy szczyt � Szubienic¦ (683). Humory dopisuj¡ i ro-
bimy pierwsz¡ przerw¦ po±wi¦con¡ na nauk¦ topogra�i.
Nieoceniona okazuje si¦ nowatorska metoda, spontanicz-
nie wymy±lona przez Michaªa, polegaj¡ca na wykorzysta-
niu banana przy tªumaczeniu interpretacji ksztaªtu pozio-
mic na mapie. Ze wzgl¦du na niesamowit¡ skuteczno±¢,
istnieje ryzyko, »e gdy wpadnie ona w r¦ce wroga, mo-
»e da¢ mu przewag¦, dlatego te» wolaªabym nie zdradza¢
szczegóªów. Zorientowawszy si¦ gdzie mamy teraz zmie-
rza¢, udajemy si¦ na szczyt (i tu mamy problem, bo ró»ne
mapy podaj¡ sprzeczne informacje) Wysokiego Bere±cia
(894) lub wzniesienie zlokalizowane na póªnocny-zachód
od niego. Wªa±ciwa okazuje si¦ druga opcja, a nas napawa
duma, jako »e udaªo nam si¦ znale¹¢ bª¡d na mapie. Ru-
szamy w drog¦ i ju» po chwili pojawiaj¡ si¦ w¡tpliwo±ci
co do lokalizacji oraz po raz pierwszy pada pytanie, które
ju» niebawem b¦dzie nam si¦ ±ni¢ po nocach: �Gdzie jeste-
±my?�. Zdania s¡ podzielone, wi¦c czas na kolejn¡ porcj¦
topogra�cznych wskazówek. Zasady okre±lania form mor-
fologicznych przedstawione przez Tomka s¡ bardzo proste,
a wszystko sprowadza si¦ do uªo»enia r¡k zgodnie z na-
chyleniem terenu, raz tak jak stoimy i drugi raz stoj¡c
pod k¡tem prostym do poprzedniej pozycji oraz wyci¡gni¦-
cia odpowiednich wniosków. Przez chwil¦ czuj¦ si¦ niczym
na pokªadzie samolotu podczas prezentacji rozmieszczenia
wyj±¢ ewakuacyjnych. Tak wi¦c:

� Szczyt: w obu pozycjach r¦ce uªo»one w ramiona li-
tery A

c http://www.skg.uw.edu.pl
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� Grzbiet: raz r¦ce uªo»one w ramiona litery A, drugi
raz w nachylon¡ linie prost¡

� Jar: raz r¦ce uªo»one w ramiona litery V, drugi raz
w nachylon¡ linie prost¡

� Przeª¦cz: raz r¦ce uªo»one w ramiona litery V, drugi
raz w ramiona litery A

Jeste±my w lesie (dosªownie i w przeno±ni) Fot. Micha“
Pluta.

Zdecydowanie uªatwia to spraw¦ i w krótkim czasie
prowadzeni przez Karolin¦, nast¦pnie przeze mnie, docie-
ramy do naszego celu. Czas na kolejn¡ przerw¦ i tu miªo
zaskakuje nas Tomek, wyci¡gaj¡c ciasto bananowe. Nie-
w¡tpliwie przygotowanie ciasta dla grupy jest jedn¡ z cech
idealnego przewodnika, co wszyscy zaczynamy docenia¢.
Okazuje si¦, »e zostaje kilka nadprogramowych kawaªków,
co jest ±wietn¡ sposobno±ci¡ do zagrania w �zªo±liwca�. Za-
bawa ta polega na tym, »e jedna z osób wskazuj¦ czªonka
grupy, który nie zje ciasta oraz podaje zªo±liwe uzasadnie-
nie tej decyzji. Nast¦pnie paªeczka przechodzi dalej i wy-
grywa osoba, która nie zostanie przez nikogo wskazana.
Istotne jest to, »e zwyci¦zca musi zje±¢ ciasto bez mo»li-
wo±ci podzielenia si¦ czy zostawienia go na pó¹niej, a po-
zostali uczestnicy maj¡ prawo dopingowa¢ podczas kon-
sumpcji. Kawaªek rzeczonego smakoªyku przypada Asi B.,
która dzielnie si¦ z nim rozprawia pod ostrzaªem naszych
spojrze«. Przerwa dobiega ko«ca i czas rusza¢. Dociera-
my do Bere±cia (869), po czym kierujemy si¦ na póªnocny

zachód w na szczyt pipantu 857. Droga upªywa nam w mi-
ªej atmosferze, któr¡ nieco psuje nalot strzy»aka jelenicy,
który atakuje nas ze wszystkich stron i przez wzgl¡d na
czepliwe odnó»a jest trudny do wyci¡gni¦cia z ubrania,
a tym bardziej z wªosów. Pozostajemy jednak nieustrasze-
ni i pod przewodnictwem Ani oraz Bartka pod¡»amy dalej,
nie zmieniaj¡c kierunku, w stron¦ kolejnego wzniesienia.
Po drodze korzystaj¡c z odsªoni¦cia skaª, na które tra�-
li±my, wygªaszam referat na temat budowy geologicznej
Beskidu S¡deckiego. Caªy czas przemieszczamy si¦ grzbie-
tami, które na ogóª prowadz¡ w miar¦ jednostajnie w gór¦
lub w dóª, natomiast teraz co chwil¦ to wspinamy si¦, to
schodzimy, co powoduje chwilow¡ utrat¦ orientacji. Nie
mamy pewno±ci czy min¦li±my ju» wzniesienie, do którego
mieli±my dotrze¢ czy te» jest jeszcze ono przed nami. Asia
K peªni¡ca teraz funkcj¦ przewodnika decyduje, by uda¢
si¦ na kraniec grzbietu w miejsce jego rozwidlenia, co ma
uªatwi¢ lokalizacj¦. Szcz¦±liwie ju» niebawem, cho¢ nie bez
przeszkód, udaje nam si¦ odnale¹¢ na mapie, a ku uciesze
wszystkich nast¦pnym celem jest miejsce, w którym przy-
gotujemy kolacj¦.

Wieczorna uczta

Magiczna chwila przy ognisku Fot. Micha“ Pluta.

Powoli zapada zmrok, a prowadzenie przejmuje J¦-
drek. Cofamy si¦, znowu przemierzaj¡c grzbiet biegn¡cy
raz w gór¦ raz w dóª i ponownie tracimy orientacj¦. Z po-
wodu braku lepszego pomysªu decydujemy si¦ uda¢ zgod-
nie z azymutem w kierunku jaru b¦d¡cego naszym celem.

c http://www.skg.uw.edu.pl
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Droga nie jest lekka, jako »e przedzieramy si¦ na przeªaj
przez g¦sty ±wierkowy las, próbuj¡c jednocze±nie i±¢ ci¡gle
w linii prostej. Co wi¦cej nastaªy ju» caªkowite ciemno±ci
roz±wietlane punktowym ±wiatªem naszych czoªówek. Mi-
ja kilkana±cie minut i jeste±my na miejscu, w ko«cu upra-
gniony od dawna obiad. Jednak sprawa nie jest taka pro-
sta. Istotn¡ kwesti¡ jest jak najsprawniejsza organizacja
oraz podziaª zada«, na które skªadaj¡ si¦ mi¦dzy inny-
mi: przyniesienie wody, rozpalenie ogniska, podtrzymanie
ognia, przygotowanie posiªku, dopilnowanie, aby si¦ nie
przypaliª, zagotowanie wody na herbat¦ oraz sprawiedli-
wy podziaª jedzenia. Dowodzenie przejmuje Asia B. i ju»
po chwili ogie« zostaje rozniecony, a ka»dy zajmuje si¦
przydzielonym mu zadaniem. Czekaj¡c na osoby wysªa-
ne po wod¦, stajemy wokóª poka¹nych rozmiarów ogniska
rozpalonego przez naszych le±ników � Andrzeja i Bartka
� którego pªomienie zdaj¡ si¦ liza¢ najni»sze konary ota-
czaj¡cych nas drzew. Masy gor¡cego powierza unosz¡ si¦
do góry i po chwili spada na nas deszcz pomara«czowych,
bukowych li±ci. Magiczna chwila.

Niebawem pozostaªa cz¦±¢ grupy wraca z wod¡, wi¦c
bierzemy si¦ »wawo za przyrz¡dzanie posiªku. Dzisiejsze
danie dnia to kotlety sojowe na kostce warzywnej z kasz¡
gryczan¡ w sosie pomidorowym oraz warzywami z puszki.
Brzmi smakowicie, czy» nie? Nieco gorzej wygl¡da, zwªasz-
cza »e wszystko gotujemy w jednym garze. Tak wi¦c efek-
tem �nalnym jest szarawa papka, która ku naszemu zasko-
czeniu jest pyszna. Czy»by±my byli a» tak gªodni i zm¦-
czeni? A mo»e na ognisku rzeczywi±cie da si¦ upichci¢ co±
zjadliwego? W ka»dym razie wszyscy s¡ zadowoleni. Sie-
dzimy przy ogniu sªuchaj¡c opowie±ci instruktorów o ich
pierwszych kursówkach, umacniaj¡c si¦ w prze±wiadcze-
niu, »e nie idzie nam najgorzej. W sumie sp¦dzamy blisko
4 godziny, rozkoszuj¡c si¦ chwil¡ wytchnienia i udaje nam
si¦ zmie±ci¢ w przedziale 1,5-5,5 godziny, który wyznacza-
j¡ rekordowe w SKG czasy organizacji posiªku.

Herbata z ogniska Fot. Tomek Weksej.

Gdzie jeste±my? Gdzie? Czy kto± wie?
Jednak nic co dobre (nie to, »eby przechadzki w desz-

czu, mgle, bªocie i ciemno±ci, czasem na przeªaj przez
±wierki i je»yny po grzbiecie, którego nie wida¢ byªy czym±
nieprzyjemnym) nie trwa wiecznie i nadchodzi czas by ru-
szy¢ w dalsz¡ drog¦. Sprawa wydaje si¦ by¢ prosta, bo ma-

my doj±¢ do drogi grzbietem, nieopodal którego jeste±my.
Bez wi¦kszych trudno±ci znajdujemy ten grzbiet, pod¡»a-
j¡cy na póªnocny-zachód. Wszyscy doskonale umiemy si¦
zlokalizowa¢, nie mamy w¡tpliwo±ci, któr¦dy i±¢, gdy na-
gle grzbiet znika i stoimy po±rodku wypªaszczenia, które
zdaje si¦ nie mie¢ stoków. Wracamy w miejsce, gdzie rze¹-
ba byªa czytelna, ok wiemy, gdzie jest grzbiet, schodzimy
na dóª i znów go nie ma. . . Co teraz? Rozchodzimy si¦
na wszystkie strony, szukaj¡c stoków � z marnym skut-
kiem. Mo»e to kwestia zm¦czenia, mo»e pó¹niej godziny
(1 w nocy), mo»e to przez deszcz, mgª¦, bªoto i widocz-
no±¢ w zakresie 10 metrów, ale mamy dosy¢. Korzystaj¡c
z chwili przerwy, podczas której Karolina (nasz obecny
przewodnik) z instruktorami przeczesuj¡ las w poszukiwa-
niach wyra¹niejszej morfologii, siadamy mi¦dzy drzewami,
gasimy latarki i wtapiamy si¦ w ciemno±¢. Przez chwil¦
zastanawiamy si¦, czy nie zdezerterowa¢. Pójdziemy na
azymut w kierunku cywilizacji i powinno si¦ uda¢. Potem
nasze my±li zaprz¡taj¡ bardziej istotne kwestie, tr¡caj¡-
ce nieco o halucynacje wywoªane zm¦czeniem, mianowicie
rozkminiamy czy je±li zawiniemy si¦ w ±piwory (zakªada-
j¡c, »e w ogóle b¦dzie okazja do nich wej±¢ podczas tego
wyjazdu) to rano obudzimy si¦ motylami, tak, jak dzieje
si¦ z g¡sienicami otulaj¡cymi si¦ kokonem. Jeste±my tak
wyczerpani, »e niemal wszystko wydaje si¦ prawdopodob-
ne i zabawne.

Ruszamy dalej, zmieniaj¡c kierunek, ostro pod gó-
r¦ rezygnuj¡c z przemieszczania si¦ drog¡ lokaln¡, któr¡
szli±my do tej pory. Jednak mamy grzbiet! Tylko »e nie
póªnocno-zachodni a poªudniowy. . . Tak czy inaczej, wie-
my, gdzie jeste±my, a to ju» jaki± post¦p. Idziemy dalej
i l¡dujemy w miejscu, w którym byli±my okoªo godziny
temu. Pada decyzja, by da¢ mi si¦ wykaza¢ i przekaza¢
prowadzenie w moje r¦ce. Super, jeste±my w miejscu, któ-
rego w zasadzie nie udaªo nam si¦ opu±ci¢ pomimo usilnych
prób � i »e niby teraz b¦dzie inaczej? No dobra trzeba za-
cz¡¢ dziaªa¢. Decyduj¦, by ruszy¢ w gór¦ w poszukiwaniu
naszego ulubionego grzbietu, który widzieli±my kilkadzie-
si¡t metrów dalej. Mamy go. Schodzimy w dóª i znowu
ani ±ladu po nim. Z powrotem w gór¦, po coraz bardziej
±liskim bªocie i znowu w dóª. Nic z tego. Zatrzymujemy
si¦ co chwil¦, a ja odchodz¦ na boki szuka¢ stoków. Oczy-
wi±cie s¡, ale okoªo 30 metrów od drogi w obie strony,
a to czy grzbiet jest tu, czy blisko 50 metrów dalej robi
ró»nic¦. Nie mam poj¦cia co robi¢, najch¦tniej zeszªabym
poªudniowym grzbietem, który jest bardziej czytelny, ale
instruktorzy przypominaj¡ mi, »e nie on jest naszym ce-
lem i mam próbowa¢ dalej. Sugeruj¡ jednocze±nie, »ebym
spróbowaªa i±¢ drog¡, na której jeste±my i kontrolowa¢ czy
zmiany jej przebiegu w kierunku poªudniowym s¡ chwilo-
we, bo by¢ mo»e zaraz wykr¦ci i b¦dziemy szli na wªa±ci-
wy azymut. W obliczu dezorientacji i rezygnacji ku mo-
jemu zaskoczeniu droga zdaje si¦ prowadzi¢ nas w dobr¡
stron¦, co wi¦cej uksztaªtowanie terenu wraz z lokalny-
mi wypªaszczeniami i zestromieniami równie» si¦ zgadza.
Teraz musi si¦ uda¢! Ostro»nie brn¡c przez ±liskie bªoto,
schodzimy z grzbietu tu» przy drodze, do której mieli±my
doj±¢. Wyj¡tkowo szcz¦±liwa chwila (Andrzeju obiecaªe±
mi piwo, pami¦tam, ale w sumie wolaªabym czekolad¦).
Siadamy na ±ci¦tych pniach i ka»dy wyjmuje smakoªyki,
którymi dzielimy si¦ w atmosferze triumfu. Godzina 3 w

c http://www.skg.uw.edu.pl
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nocy, a ja jestem peªna energii i tryskam rado±ci¡. Ach jak
ta adrenalina uwalniana podczas prowadzenia stawia na
nogi. Napawamy si¦ sukcesem i udajemy si¦ do ostatnie-
go, wie«czonego t¦ ªojodob¦ (kursówkowa jednostka czasu,
zazwyczaj znacznie dªu»sza ni» standardowa doba) celu �
miejsca obozowiska.

Kolacja i spa¢ (nie za dªugo, gdy» 4 godziny
snu w górach to jak 8 w Warszawie)

Pod przywództwem Andrzeja docieramy nad brzeg Pu-
stej, gdzie znajdujemy dogodne do obozowania warunki.
Jeste±my zm¦czeni i ka»dy najch¦tniej rozªo»yªby namiot,
wpeªzª ostatkami siª do ±piwora i poszedª spa¢, jednak nie
ma o tym mowy. Najpierw obowi¡zkowa kolacja przy ogni-
sku (o 3 w nocy), która ma podnie¢ morale zm¦czonej
grupy. Rzeczywi±cie czujemy si¦ znacznie lepiej patrz¡c
na pl¡saj¡ce beztrosko pªomienie, zajadaj¡c si¦ barszczem
czerwonym z tortellini. Gasimy ognisko i szykujemy si¦
do snu. Ostatni¡ rzecz¡, jak¡ pami¦tam, jest wyjmowanie
spod namiotu rzecznych otoczaków umiejscowionych do-
kªadnie w miejscu mojego legowiska, potem zatapiam si¦
w marzeniach sennych i zgadnijcie, co mi si¦ ±ni � mapa,
poziomice, grzbiety.

Wstawaj szkoda dnia!

Poranne zwijanie obozu Fot. Micha“ Pluta.

Pierwszy zasªyszany o poranku d¹wi¦k to odgªos wa-
lenia metalowymi sztu¢cami w gar i wesoªe nawoªywania
�Czas wstawa¢!�. Posªusznie wychodzimy z namiotów, by

zosta¢ mile zaskoczonymi przez widok karimaty, na której
le»y caªe mnóstwo kolorowych kanapek przygotowanych
w pocie czoªa przez Karolin¦, Bartka i Andrzeja. Oczy-
wi±cie nie mo»e zabrakn¡¢ gara z herbat¡ (obowi¡zkowo
z kilkoma li±¢mi lokalnych drzew). Co ciekawe okazuje si¦,
»e �szczurki, tudzie» latawce� idealnie nadaj¡ si¦ do umy-
cia twarzy i mena»ek (koniecznie we wskazanej kolejno±ci,
nie na odwrót). Najedzeni i spakowani udajemy si¦ w stro-
n¦ kolejnego celu � pipanta, 793, do którego prowadzi nas
Asia B.

Polska zªota jesie«
Pogoda jest wspaniaªa, nie pozostaªo ani ±ladu po noc-

nym deszczu, mgle i bªocie. Podchodzimy do±¢ stromo pod
gór¦, a pomi¦dzy drzewami prze±wituj¡ snopy porannego
±wiatªa, co jaki± czas wiruj¡ wokóª nas jesienne bukowe li-
±cie. Zaczynamy »aªowa¢, »e ju» dzi± wieczorem b¦dziemy
wraca¢ do stolicy. Sprawnie docieramy do szczytu, robi¡c
po drodze kilka przerw termicznych.

Nast¦pnym prowadz¡cym jest Kuba, który prowadzi
nas na kolejne dwa pipanty 821 i 775. Nieco poni»ej dru-
giego wzniesienia tra�amy na polan¦, z której roztacza
si¦ cudowny widok na pasmo graniczne oraz szczyty po
sªowackiej stronie. Na taki wªa±nie widok czekali±my caª¡
kursówk¦! Siadamy na stoku, podziwiaj¡c roztaczaj¡cy si¦
przed nami krajobraz oraz robi¡c panoramk¦, czyli próbu-
j¡c zlokalizowa¢ na mapie wznosz¡ce si¦ przed nami góry.
Pstrykamy równie» kilka wspólnych, pami¡tkowych zdj¦¢,
by utrwali¢ t¦ niezwykª¡ chwil¦.

Po dªu»szej chwili, gdy sªo«ce ucieka z naszej polany,
udajemy si¦ w dalsz¡ drog¦ do cerkwi we wsi Wojkowa.
Jest to nasz ostatni przystanek w Górach Leluchowskich.
Dzi¦ki zaradno±ci Kuby udaje si¦ nam dosta¢ do ±rodka
±wi¡tyni, w której wn¦trzu ogl¡damy ikonostas, b¦d¡cy
przedmiotem referatu wygªoszonego przez Ani¦.

Wn¦trze cerkwi w Wojkowej Fot. Micha“ Pluta.

Po»egnanie z Beskidem S¡deckim
W±ród zapadaj¡cego zmroku udajemy si¦ do czekaj¡-

cego na nas busa, a nast¦pnie podje»d»amy po drug¡ gru-
p¦ i ruszamy w drog¦ powrotn¡. Po drodze wst¦pujemy
do pizzerii pod Kielcami, jako »e od ±niadania »ywili±my
si¦ tylko przegryzkami. Kierowca naszego ±rodka transpor-
tu proponuje nam seans �lmowy, a my ochoczo zgadzamy
si¦, myl¡c �lmy �127 godzin� z �72 godziny�, czyli zamiast
�lmu o uwi¦zionym w szczelnie alpini±cie ogl¡damy �lm
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o ±miertelnie chorym agencie. . . Film nie porywa, wi¦c nie-
co znu»ona zasypiam. Doje»d»amy do Warszawy, wszyscy
nieco zm¦czeni, ale zadowoleni. W ko«cu dokonali±my nie

lada rzeczy: udaªo nam si¦ przetrwa¢ pierwsz¡ kursówk¦!

Pami¡tkowe grupowe zdj¦cie Fot. Micha“ Pluta.

Kursówkowe tiramisu z Ksiƒciem
Joanna Bereda

Nie czytajcie lepiej tego tekstu! Mina Wam
zrzednie, poziom zazdro±ci wyskoczy poza granice
Drogi Mlecznej, a t¦sknota do gór w takim wyda-
niu, jakie mieli±my w pierwszy weekend grudnia,
nie da spa¢ po nocach. Pami¦tajcie, ostrzegaªam!

My±l¦, »e uczestnicy pi¡tej Kursówki, zorganizowanej
przez monarch¦ SKG, �Ksi¦cia� Pawªa Góreckiego, chó-
rem przyznaj¡ � niemal pod ka»dym wzgl¦dem byªo NAJ!
O trzeciej w nocy jeszcze nie zaczynaªam chodzenia po
górach (najwcze±niej), na pocz¡tku grudnia jeszcze nigdy
nie czuªam w powietrzu wiosny (najcieplej), pierwszy raz
w »yciu w kompletnej gªuszy jadªam tiramisu (najpysz-
niej) i nigdy nie omijaªam szerokim ªukiem my±liwych,
którzy chcieli upolowa¢ kursantów (yyy. . . najniebezpiecz-
niej).

Niew¡tpliwe dla mnie byª to jeden z najlepszych wyjaz-
dów w góry i b¦d¦ go z sentymentem wspomina¢. Nie byªo
ªatwo � Paweª jest wymagaj¡cym i ambitnym instrukto-
rem. Zaplanowaª dªuuuug¡ tras¦ przez Beskid Niski i S¡-
decki od miejscowo±ci Polany a» do Piwnicznej Zdrój (Po-
lany � Hªocza � ›d»ar � Kamianna � Ubocz � Dziaª � Ja-
worynki � Ostry Wierch � Przysªop � Runek � Lembarczek
� Šaziska � Parchowatka � Kiczora � Drapa � Piwniczna
Zdrój).

Do tego towarzyszyli mu Michaª Pluta, Michaª Wan-
grat, Ewelina Ró»a«ska i Grzesiek Bokota. Wszyscy bar-
dzo zaanga»owani w ksztaªcenie przyszªych przewodników
górskich, czytaj � nieodpuszczaj¡cy. Jednak dla naszej 11-
osobowej ekipy kursantów (plus Oli Dewiszek � uczestnicz-
ki XXXIV. KPG) nauka poruszania si¦ w terenie i szlifo-
wanie metodyki okazaªy si¦ przyjemno±ci¡ i pasmem suk-
cesów, poprzetykanych kilkoma zaledwie burakami.

Transportem na miejsce startu zaj¦ªa si¦ Ania Zieli«-
ska, której zadaniem byªo znalezienie poª¡czenia z Warsza-
wy okoªo godziny 20:00 i przyjazd do miejscowo±ci Polany
okoªo 3:00 nad ranem (mordercza godzina � �Dlaczego tak
wcze±nie?� � zastanawiaªam si¦ przed wyjazdem). Ania si¦
postaraªa i zorganizowaªa nam przejazd busem bez prze-
siadek, wi¦c jak kto± potra� spa¢ wsz¦dzie, mógª si¦ wy-
spa¢ � pierwszy sukces. Ja si¦ nie wyspaªam, bo blisko
mnie siedziaª Grzesiek, wªa±ciciel bardzo m¦skiego, budz¡-
cego gªosu. Do tego poruszaª zbyt interesuj¡ce tematy, aby
spa¢ (wybacz Grzesiu, nie mogªam si¦ powstrzyma¢' ).

Po dotarciu na miejsce i radosnym stwierdzeniu, »e ani
deszcz ani ±nieg nas nie wita, obejrzeli±my pierwsz¡ ªem-
kowsk¡ cerkiew pw. ±w. Michaªa Archanioªa z 1820 r. Opo-
wiedziaª nam o niej Mateusz, niestety krótko, z zewn¡trz,
bo o 3:00 rano nie mogli±my jej zwiedzi¢. Potem udali-
±my si¦ na póªnocno-wschodni stok Hªoczy. Tam zrobili-
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±my ognisko, zjedli±my kanapki z podró»y i urz¡dzili±my
poranek zapoznawczy, przy okazji dowiaduj¡c si¦ interesu-
j¡cej rzeczy. Je»eli kto± jeszcze tego nie wie, to uprzejmie
donosz¦, »e SKG bywa nazywane Studenckim Klubem Ma-
trymonialnym i ma ju» dªug¡ tradycj¦ w temacie ª¡czenia
ludzi dzi¦ki miªo±ci (Ola D. u±wiadomiªa nam, »e nie tylko
miªo±¢ do gór w Klubie jest silna). Zatem, cytuj¡c jeden
z komentarzy, który wtedy padª: �SKG to fajne miejsce,
aby pozna¢ ludzi, z którymi mo»na pojecha¢ w góry albo
wzi¡¢ ±lub". S¡ inne opcje?

Cerkiew w Polanach.

Szczyt Hªoczy, przeª¦cz mi¦dzy Hªocz¡ a ›d»arem oraz
szczyt ›d»aru zdobyli±my ju» za dnia. Doj±cie do przeª¦-
czy prawie sko«czyªo si¦ burakiem, ale instruktor szybko
reagowaª, gdy nogi niosªy nas do jarów. Chwaªa mu za
to, bo ka»da reakcja i omawianie bª¦dów na bie»¡co byªa
dla nas cenn¡ lekcj¡. Poza tym poªudniowo-zachodni stok
Hªoczy potra� zmyli¢, bo grzbiet okazaª si¦ do±¢ stromy,
a na mapie a» tak tego nie byªo wida¢. Po zdobyciu ›d»aru
musieli±my odnale¹¢ drog¦ do rozlegªej przeª¦czy poªo»o-
nej mi¦dzy trzema szczytami: ›d»ar, Skoroniste i Soªty-
sówka. Paweª uznaª, »e to idealny moment do po¢wicze-
nia chodzenia na azymut. Zostali±my podzieleni na pi¦¢
grup 2,3-osobowych i przydzieleni do asystentów instruk-
tora i Pawªa. Wychodzili±my co 4 minuty i kierowali±my
si¦ na poªudniowy-zachód. W mojej grupie byli Ania Z.
i Jakub Parys, a naszym poczynaniom przygl¡daª si¦ Mi-
chaª Wangrat. Wybrali±my sposób, którego nauczyli±my

si¦ na trzeciej kursówce. Jedno z nas szªo 10-20 metrów
przed siebie, zgodnie z kierunkiem azymutu, a pozostali
sprawdzali czy pierwsza osoba, nie zboczyªa z kursu, je±li
nie, dochodzili±my do niej i tak w kóªko. Nie tra�li±my od
razu na przeª¦cz. Mieli±my tendencj¦ do skr¦cania w pra-
wo, zboczyli±my o niecaªe 300 metrów od niej. Pozostaªe
grupy tak»e nie dotarªy precyzyjnie do przeª¦czy.

Na przeªeczy pod ›d»arem.

Kolejnymi szczytami do zdobycia byªy Stermina,
Ubocz, Czerte»e, Ubocz, Dziaª (tak, byªy dwa Ubocze �
wygl¡da na to, »e mieszka«cy Beskidu Niskiego nie byli
skªonni do zbytniego wysilania si¦ przy wymy±laniu nazw).
Do Sterminy z przeª¦czy doszli±my drog¡ okr¡»aj¡c¡ ›d»ar
od zachodniej strony. Od pewnego momentu byªa pokryta
asfaltem � le±nicy lubi¡ wygod¦, ale my nie lubimy takich
uªatwie«, wi¦c. . . z niego skorzystali±my, bo jeste±my ma-
sochistami. Na Stermin¦ i Ubocz weszli±my bez wi¦kszych
problemów. Ciekawie zacz¦ªo si¦ robi¢, gdy zbli»ali±my si¦
do szczytu Czerte»e, okazaªo si¦ bowiem, »e wsz¦dzie jest
mnóstwo my±liwych, którzy polowali na jelonki, ale dekla-
rowali tak»e ch¦¢ zestrzelania kogo± z nas, wi¦c grzecznie
podzi¦kowali±my za ofert¦ i zachodnim stokiem obeszli±my
wierzchoªek tej ªami¡cej j¦zyk góry.

Gdzie± mi¦dzy szczytem Czerte»e a Dziaªem Ola D.
wygªosiªa mro»¡cy krew w »yªach referat o geologii Be-
skidów. Mro»¡cy, bo z po±wi¦ceniem zacz¦ªa wygrzebywa¢
ªupki spod sporych rozmiarów piaskowca, pod którym sta-
ªa. Nie udaªo jej si¦ zrobi¢ z siebie marmolady i dobrze,
bo referat byª ±wietny. Jednak ten widok utkwiª w pa-
mi¦ci kursantów, a Ania Z. ukuªa nawet pi¦kn¡ parafraz¦
staro»ytnego epigramu z grobu Leonidasa: �Przechodniu,
powiedz SKG, tu le»ym zasypani przez ªupki i piaskowce,
wierni prawom Klubu do ostatniej godziny". W oryginale
byªa mowa o Sparcie.

Dotarli±my na Dziaª, powoli zacz¦ªo si¦ robi¢ ciemno
i wtedy te» �chodzenie pod górk¦� nabraªo bardziej me-
taforycznego ni» dosªownego znaczenia. Wszyscy kochamy
szuka¢ grzbietu po nocy. . . Z Dziaªu mieli±my zej±¢ na
przeª¦cz prowadz¡c¡ na szczyt Kotowiki Wy»ne, zamiast
tego wyznaczony azymut pokierowaª nas na strome zbocze
i do jaru. Lecz dzi¦ki niechcianemu pobª¡dzeniu, znale¹li-
±my doskonaªe miejsce do zrobienia obiadu. Istny drzewny
i wodny raj � o suche gaª¦zie wci¡» si¦ potykaªam, a do
wody mieli±my dwa kroki. Obiad zaplanowany przez Mi-
chaªa Wyrob¦ byª. . . ró»norodny � makaron z pesto, ka-
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banosy, ser, herbatniki. . . I nagle objawienie wyjazdu �
Michaª Pluta wyczarowaª tiramisu! Jak? No dobra, przy-
wiózª z domu w plastikowym wiaderku. Na oko byªo tego
z 1,5 kilograma. Po za±piewaniu stu lat Pawªowi, które-
mu otrzymany dar odebraª mow¦, zacz¦li±my paªaszowa¢
deser, przekazuj¡c go sobie z r¡k do r¡k niczym fajk¦ po-
koju. Ta chwila ju» staªa si¦ legend¡. A niebia«ski smak
pozwoliª zapomnie¢ gdzie jeste±my i co nas za chwil¦ czeka
� spodziewaªam si¦ bª¡dzenia do 3:00 nad ranem.

Ognisko w Jarze.

Okazaªo si¦, »e strach ma wielkie oczy. Przej±cie na
Kotowiki Wy»ne, Soªtysówk¦ i Jaworynki odbyªo si¦ bez
wi¦kszych problemów. Sªyszaªam nawet komentarze ka-
dry: �Jaka± dziwna ta kursówka, ciepªo jak w marcu, kur-
sanci prawie nie buracz¡, prawie nie gubi¡ grzbietów, szyb-
ko zrobili ognisko�. Ja te» si¦ nam dziwiªam, ale przyczyny
dobrej passy upatruj¦ wªa±nie w idealnej, wr¦cz nieprzy-
zwoicie dobrej pogodzie. Sªo«ce i gwiazdy nawet na chwil¦
nie chowaªy nam si¦ za chmurami, o mgle nie byªo mo-
wy, w powietrzu czu¢ byªo wiosn¦, pierwszy raz podczas
kursówki nie czuªam zimna i jedyne co omijali±my, to byªa
kupa. . . wody pojawiaj¡ca si¦ na naszej drodze (okre±lenie
to wygªosiª Kuba P., który prawie wlazª w gª¦bok¡ kaªu-
»¦). Na Jaworynkach rozbili±my obóz i zjedli±my kolacj¦.
Tutaj w nocy ju» byªy drobne problemy. . . nomen omen
z wod¡. Zej±cie do jaru okazaªo si¦ strome, o czym dobit-
nie przekonaª si¦ wywoªany wcze±niej Kuba. Zjechaª doln¡
cz¦±ci¡ ciaªa w dóª i pozbawiª si¦ ¹ródªa ±wiatªa. Czoªów-
ka si¦ rozsypaªa, jedna z baterii gdzie± uciekªa i przez 30
minut musiaª liczy¢, »e Adam po±wieci im obu podczas
powrotu do obozu. Jednak poza t¡ sytuacj¡ ognisko udaªo
si¦ rozpali¢ gªadko i kolacj¦ równie» podano szybko. Pa-
weª z charakterystycznym dla siebie ªaskawym, ksi¡»¦cym
gestem zapowiedziaª, »e po±pimy ok. 5 godzin. Pobudka
miaªa by¢ o pi¡tej. Zaspali±my. . . Obudziª nas Michaª Plu-
ta.

Przygotowywanie ±niadania ju» nam nie szªo tak
sprawnie jak obiad i kolacja. Cho¢ robili±my jedynie
owsiank¦ i herbat¦, gotowi do wymarszu byli±my dopie-

ro o 9:00. Mieli±my te» za maªo wody, co daªo si¦ odczu¢
potem podczas w¦drówki. To byª wa»ny sygnaª na przy-
szªo±¢ � podczas pakowania plecaków warto zabra¢ ze sob¡
wi¦cej pustych butelek do napeªniania. Niestety poniewa»
pó¹no wyruszyli±my i szli±my wolno, Paweª musiaª skró-
ci¢ tras¦ niemal o poªow¦ i zrezygnowa¢ np. z podziwiania
panoramy Tatr z Bacówki nad Wierchoml¡. Z Jaworynek
dotarli±my na Pasieczki, by zej±¢ do doliny, któr¡ pªynie
Kamienica (wytycza granic¦ Beskidu Niskiego i S¡deckie-
go). Na stoku Pasieczek dowiedzieli±my si¦, co to byªo
Pa«stwo Muszy«skie i Starostwo Spiskie, kim byª Nikifor
oraz sk¡d pochodz¡ nazwy szczytów w Beskidzie S¡deckim
(gªównie miaªy zwi¡zek z pastwiskami). Stamt¡d udali±my
si¦ do cerkwi ±w. Dymitra (1819 r.) w Roztoce Wielkiej,
która nie jest zorientowana tak jak wi¦kszo±¢ ±wi¡ty« na
Wschód, ale ustawiona na osi póªnoc-poªudnie.

Ostatni grzbiet.

Wraz z opuszczeniem cerkwi rozpocz¡ª si¦ ostatni etap
naszego przej±cia przez �krain¦ marze«�. Poszli±my na
grzbiet, na którym znajduje si¦ szczyt Jaworzynka (889
m n.p.m. � wedªug Comfort Map). Pocz¡tkowo t¡ tras¡
mieli±my dotrze¢ do Krynicy Zdrój, ale czas nagliª, wi¦c
z gór zeszli±my na wysoko±ci Kopciowej. Po drodze za-
liczaj¡c pipant 794 m n.p.m oraz fragmenty czerwonego
i »óªtego szlaku. Na koniec stery przej¦ªa Ania K., która
dwa dni przed wyjazdem na Kursówk¦ otrzymaªa zadanie
organizacji transportu powrotnego. Sprawiªa, »e na przy-
stanku w Kopciowej czekaª na nas bus, którym pojechali-
±my do Krakowa, sk¡d mieli±my poci¡g do Warszawy. Na
dworcu kupiªa nam wszystkim pizz¦ i zaprowadziªa do naj-
dªu»szego skªadu osobowego jaki kiedykolwiek widziaªam.
Nasz wagon byª ostatni i nie mie±ciª si¦ ju» przy peronie.
Warto byªo jecha¢ na ko«cu, bo przedziaªy okazaªy si¦
dawn¡ pierwsz¡ klas¡ � 6-osobowe, z rozsuwanymi fotela-
mi. WOW! Do domu wracali±my b¦d¡c w bªogim nastroju
i czuj¡c jeszcze �zapach przygody�.
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Ostatni egzamin praktyczny
Przej–cie Letnie 2015
Paulina Kocot, Ewelina Ró»a«ska, Grzegorz Bokota

Nasz¡ przygod¦ z ostatnim egzaminem praktycznym
Kursu Przewodników Górskich rozpocz¦li±my w pi¡tek 10
lipca na Dworcu Centralnym w Warszawie. My, to zna-
czy: kursanci: Magda �Maluch� Wierzbicka, Paulina Ko-
cot, Ewelina Ró»a«ska, Grzesiek Bokota, Michaª Stachu-
ra i Janusz Paczesny; waleci: Ola Laszczka, Magda (wte-
dy jeszcze) Dzi¦gielewska, Piotrek Lewandowski i Kamil
Szmit oraz szanowny instruktor Michaª Bekey. Peªni »y-
cia, energii i jeszcze �±wie»y�, my kursanci i waleci, którzy
wybrali si¦ z nami na górska przygod¦, oczekiwali±my na
poci¡g do Budapesztu, który byª naszym pierwszym przy-
stankiem na trasie do Rumunii � Letnie 2015 odbyªo si¦
w górach Gurghiului i Hargita. Pewnie te pasma nic Wam
szczególnego nie mówi¡, bo¢ jak Rumunia to przecie» od
razu na my±l przychodz¡ Fogarasze czy Góry Rodnia«-
skie. Ale dla nas liczyªy si¦ góry mniej oblegane, w ko«-
cu pojechali±my odpocz¡¢ od tªumów i zgieªku. I wcale
nie wybrali±my rejonu nieznanego, poniewa» wymienione
góry znajduj¡ si¦ w jednym z najbardziej fascynuj¡cych
krain ±rodkowo-wschodniej Europy � Transylwanii, czyli
Siedmiogrodu.

Po caªonocnej podró»y poci¡giem dojechali±my do sto-
licy W¦gier. Sk¡d pomysª na dojazd do Rumunii przez W¦-
gry, skoro szybciej przez Ukrain¦? Ano dlatego, »e naszym
instruktorem byª W¦gier z krwi i ko±ci Michaª Laszlo Be-
key, znaj¡cy wszystkie zakamarki miasta, i takiej okazji na
zwiedzanie nie mogli±my po prostu przegapi¢'

I tak Michaª oprowadziª nas i pokazaª nam wiele inte-
resuj¡cych miejsc Budapesztu, m.in. bazylik¦ ‘w. Stefana,
Plac Bohaterów, Zamek Królewski, Zamek Vajdahunyad,
zaprowadziª nas do barku, w którym skosztowali±my tra-
dycyjnego w¦gierskiego placka � langosza, po czym udali-
±my si¦ do rodzinnego domu Michaªa � mo»na powiedzie¢
na ostatni pyszny, domowy posiªek i relaksuj¡ce �nicniero-
bienie�. . .

Jeszcze pachn¡cy w Budapeszcie.

Zostali±my bardzo miªo ugoszczeni przez rodzin¦ Mi-
chaªa i pocz¦stowani przepysznym gulaszem, szarlotk¡, bu-
ªeczkami, brzoskwiniami, a nawet lody si¦ pojawiªy. Sie-

dz¡c pod altan¡ oplecion¡ dojrzewaj¡c¡ winoro±l¡, czuli-
±my si¦ jak w niebie (zwªaszcza, »e przed nami malowaªy
si¦ 2 tygodnie ªa»enia z peªnym dobytkiem i gotowaniem
na ognisku), my±l¡c o tym, »e nasza górska przygoda za-
raz si¦ rozpocznie, a my jako kursanci, b¦dziemy musieli
stara¢ si¦ ze wszystkich siª, aby wyjazd byª dla wszyst-
kich udany. Ostatnie próby ªadowania telefonu, zajadania
si¦ smakoªykami, co niektórzy nawet za»yli k¡pieli (przez
nast¦pne 2 tygodnie k¡piele oferowaªy górskie potoki), a»
w ko«cu nasz instruktor powiedziaª, »e czas si¦ zbiera¢ �
autobus do Sovaty (Rumunia) mamy tylko jeden. . .

Z ci¦»kim sercem opuszczali±my wygod¦ domowego za-
cisza, jednak my±li o wspólnym waª¦saniu si¦ po górach
napeªniaªy wszystkich pozytywnie. Byli±my tak»e bardzo
ciekawi, jakie b¦d¡ te góry, bo nikt z nas w nich nigdy
wcze±niej nie byª. Z przedmie±¢ Budapesztu udali±my si¦
z powrotem do jego centrum, sk¡d autobusem ruszyli±my
w kolejny caªonocny �woja»� w kierunku ju» naszego ce-
lu, czyli Siedmiogrodu. Warto wspomnie¢, »e oczekuj¡c na
nasz transport, umilali±my sobie czas ±piewankami, a przy-
grywaª nam na gitarze niezawodny w swej profesji Janusz
�Nied¹wied¹�. Janusz swoj¡ gitar¦ zabiera wsz¦dzie i tym
razem nie mogªo by¢ inaczej.

Dojechali±my do miejscowo±ci Sovata, sk¡d zacz¦li±my
nasz egzamin praktyczny. A naszym pierwszym �przewod-
nikiem� zostaª Michaª Stachura, który poprowadziª nas do
parku zdrojowego Sovaty. Miejscowo±¢ ta bardzo przypo-
mina polsk¡ Szczawnic¦ czy Krynic¦ Zdrój. Tam, na ªonie
natury, ale jeszcze w cywilizacji, zjedli±my ±niadanie. Byª
to te» ostatni moment na zakupy, poniewa» nast¦pny sklep
odwiedzi¢ mieli±my dopiero po 3-4 dniach w¦drówki. Swo-
j¡ drog¡, musieli±my wygl¡da¢ nader �dziwnie� dla miej-
scowych i kuracjuszy, poniewa» turystyka górska w tej cz¦-
±ci Rumunii nie jest bardzo popularna. A tu masz, grupka
ludzi z du»ymi plecaki przemierza miasto i udaje si¦ w gó-
ry. . . ale po co? Nie zrozumie tego ten, który nie ma tego
we krwi. (Zreszt¡ podczas caªego wyjazdu byli±my atrak-
cj¡ turystyczn¡ dla mieszka«ców regionu, ich spojrzenia
wyra»aªy to same za siebie).

I zacz¦ªo si¦. Na pierwszy ogie« poszªy Góry Gurghiu-
lui, które nas zaskoczyªy. I to pozytywnie. Przed wyjazdem
planuj¡c tras¦ przej±cia bazowali±my gªównie na mapach
internetowych, na które patrzyli±my z przymru»eniem oka.
Niby jakie± szlaki tam s¡, ale jak to wygl¡da w terenie, te-
go nie byli±my pewni, co wi¦cej troch¦ nas przera»aªo to,
co znajdziemy na miejscu. A tutaj niespodzianka w po-
staci ªadnie oznaczonego szlaku, który odzwierciedlaª jego
przebieg na mapie (mapy oczywi±cie mieli±my) przez caªe
Góry Gurghiului, a i pó¹niej szlaki prowadziªy nas ªad-
nie przez Góry Hargita. Dzi¦ki temu odetchn¦li±my troch¦
z ulg¡, my tzn. kursanci, bo waleci przejmowa¢ si¦ niczym
nie musieli (takim to dobrze). '

Michaª prowadziª nas poªudniowo-zachodnim grzbie-
tem masywnej góry Saca (1776 m n.p.m.), która jest wy-
gasªym wulkanem. Warto wi¦c wspomnie¢, »e schodzone
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przez nas pasma s¡ genezy wulkanicznej, a buduj¡ce je
skaªy to gªównie andezyty. Tego dnia trasa wiodªa przez
bór ±wierkowy. Jak si¦ pó¹niej okazaªo, wi¦kszo±¢ trasy,
zarówno przez góry Gurghiului jak i Hargita wiedzie przez
las, bo taka jest specy�ka tych pasm (cho¢ oczywi±cie by-
ªy i odcinki odsªoni¦te). Nasz pierwszy nocleg w górach
rozªo»yª si¦ gª¦boko w dolinie, na ª¡ce pachn¡cej mi¦t¡.
Obiad niemal sam si¦ ugotowaª, bo organizacja w grupie
byªa tak sprawna, a dru»yna tak zgrana, »e przewodnik nie
musiaª si¦ wiele nagada¢ i ka»dy wiedziaª, co ma robi¢. Ta
miªa tendencja powtarzaªa si¦ wielokrotnie i naturalnym
byªo dla nas stosowa¢ si¦ do � w gwoli jasno±ci ustalonego
przed wyjazdem � motta �nie podkªadamy sobie ±wi«�.

Gotuj si¦ obiadku!

Drugiego dnia Paulina kontynuowaªa drog¦ ku szczy-
towi. Zarz¡dzona przez ni¡ popoªudniowa sjesta obiadowa
na otwartej polanie byªa miªym odpoczynkiem od d¹wiga-
nia plecaka � jak to bywa na pocz¡tku górskiej w¦drówki
� pioru«sko ci¦»kiego. Osobom wysªanym po wod¦ nieco
przedªu»yª si¦ powrót, bo ka»dy krok pod gór¦ torowaª im
krzaczek jagód. Kontynuuj¡c w¦drówk¦, grupa szªa przez
polan¦, na której pasªy si¦ krowy pilnowane przez wyj¡tko-
wego byka. Podczas gdy krowy grzecznie ust¦powaªy nam
miejsca na ±cie»ce, jurny samiec, czarny jak w¦giel byczek,
biegaª energicznie w ró»nych kierunkach, po czym zatrzy-
mywaª si¦ i zastygaª w bezruchu, pozuj¡c do zdj¦¢. Do-
sªownie! Dumnie zadzieraª gªow¦, jakby chciaª powiedzie¢:
�Patrzcie wszyscy, jaki jestem pi¦kny!�. Byª przezabawny.
Tego wieczora przy ognisku Janusz po raz pierwszy zagraª
na swojej wysªu»onej gitarze, a przez las niosªy si¦ nasze
±piewy. Od tej pory gitara i kilka noszonych przez Janusza
±piewników byªy staªym elementem wieczornego siedzenia
przy ognisku. Najmniej zadowolony z tego byª Michaª B.,
który zawsze rozbijaª swój namiot najbli»ej ogniska, »eby
lepiej sªysze¢, o czym szepcz¡ kursanci, gdy wydaje im si¦,
»e instruktor ju» ±pi.

Trzeciego dnia górskiego Grze± zdecydowaª si¦ na dzie«
restu i pozostanie z biwakiem w tym samym miejscu z po-
wodu gro»¡cych burz¡ ci¦»kich chmur. Deszcz faktycznie
miaª miejsce dopiero wieczorem, co skªoniªo nas do schro-
nienia si¦ w 9 osób w 4-osobowym namiocie Michaªa S. �
oczywi±cie z gitar¡. Tego dnia odbyªa si¦ rytualna k¡piel
w potoku i szamanizm zastosowany na Maluchu, czyli le-
czenie brzucha naparem z ªody»ek borówek. Pod wieczór
ujrzeli±my panoram¦ gór Hargita i przebieg naszej trasy
na kolejne dni.

Ten manewr nie uszedª Grze±kowi na sucho (nie tyl-
ko przez deszcz) � Bekey daª mu drugie prowadzenie na-
st¦pnego dnia. Przewodnik wprowadziª nas na Sac¦. Jaka
szkoda, »e pomimo niezalesionego szczytu nie widzieli±my
wokóª nic prócz grubej warstwy szarych chmur. Byªo wte-
dy zimno i porz¡dnie wiaªo. Po poªudniu wyl¡dowali±my
na przeª¦czy Bucin. My±leli±my, »e w zetkni¦ciu z cywili-
zacj¡ troch¦ poszalejemy w rumu«skim alimentara (skle-
pie spo»ywczym), jednak mimo zatrzymuj¡cych si¦ tam
autokarów z turystami, zastali±my jedynie stragany z pa-
mi¡tkami i restauracj¦. Produktem pierwszej potrzeby byª
w sumie tylko cukier, który na wyjazdach znika nie wia-
domo kiedy. Ten kupili±my w restauracji � �Avea zahar?�.
Poza tym od pani kucharki Magda-walet po»yczyªa klej
z zamiarem podklejenia podeszwy, który jednak okazaª si¦
niczym w porównaniu z pó¹niejszym wytworem my±li in-
»ynierskiej Michaªa S.: konstrukcji polegaj¡cej na stuptu-
cie przymocowanym do buta opaskami samozaciskowymi.

W drodze na Sac¦.

Pi¡tego dnia Janusz miaª trudne prowadzenie, ponie-
wa» grupa byªa wyj¡tkowo nieposªuszna. Ale czy Ty Czy-
telniku, byªby± w stanie przej±¢ oboj¦tnie obok rosn¡cych
tu» przy ±cie»ce krzaczków poziomek? W ko«cu przewod-
nik daª za wygran¡ nakazuj¡c przerw¦, »eby grupa mo-
gªa da¢ upust poziomkowo-jagodowej euforii. Stok zostaª
znacznie przetrzebiony. Nast¦pnie na widokowym grzbie-
cie, w cieniu okazaªego drzewa zrobili±my sobie obiad, do
którego wod¦ zaczerpn¦li±my z poidªa dla owiec zasilane-
go prosto ze ¹ródªa. Skoro owce, to tak»e i psy paster-
skie, z którymi mieli±my na tym wyje¹dzie do czynienia
po raz pierwszy. Zwart¡ 4-osobow¡ grup¡ podchodzili±my
do chaty pasterza z pytaniem o rozpalenie ogniska na jego
pastwisku. Zanim zjawiª si¦ m¦»czyzna, podbiegªo do nas
na odlegªo±¢ kilku metrów 8 psów szczekaj¡cych agresyw-
nie. Niesamowitym wydaªo nam si¦ to, »e kiedy przestaªy
szczeka¢, zacz¦ªy do nas podchodzi¢ i obw¡chiwa¢ nas! Ale
woleli±my nie wyci¡ga¢ r¡k do gªaskania. Tego dnia okaza-
ªo si¦ jeszcze, »e musiaªo brakowa¢ nam witamin, skoro na-
sze organizmy tak zachªannie upominaªy si¦ o owoce runa
le±nego. Otó» po kolacji, komu jeszcze chciaªo si¦ schyla¢
i upaª nie wyssaª z niego resztek energii, póki nie zapadª
zmierzch, jagodowe pole przy biwaku zapeªniªo si¦ zbie-
raczami. Pierwotna konkurencja mi¦dzy facetami i tam
znalazªa swoje pole do popisu: �Ile ju» masz? Ja mam póª
mena»ki. A Magda ile ma!�.

Dzie« szósty rozpocz¡ª si¦ od zainicjowanej przez Ewe-
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lin¦ rozgrzewki i rozci¡gania. Maluch prowadziªa nas dalej
grzbietem opieraj¡c si¦ na radzieckiej sztabówce, w któ-
r¡ zaopatrzyª si¦ ka»dy z nas, poniewa» na mapach wy-
dawnictwa Dimap ten fragment nie zostaª uwzgl¦dniony.
Na naszej drodze natkn¦li±my si¦ na symboliczne miejsce
po±wi¦cone o�arom gór. Nie byª to stricte cmentarz, lecz
wysoki drewniany sªup ozdobiony wyrze¹bionymi reliefami
i wst¡»kami, który przez rdzennych mieszka«ców tych ziem
� Seklerów � nazywany jest kopjaf¡, oraz brama symboli-
zuj¡ca wej±cie do innego ±wiata. Kopjafa jest odpowiedni-
kiem nagrobka. W pewnym momencie szlak znikn¡ª, wi¦c
Maluch przeprowadziªa nas jak na wychowan¡ w krzolach
i jarach kursantk¦ przystaªo � trzymaj¡c si¦ grzbietu przez
wiatroªomy.

Siódmy dzie« byª najdªu»szym dniem sp¦dzonym na
szlaku. Prowadz¡ca grup¦ Ewelina nieco zmody�kowaªa
ustalon¡ tras¦ i zeszªa ze szlaku, przez co znale¹li±my si¦
nie bezpo±rednio na przeª¦czy Liban, któr¡ wyznaczyli±my
sobie wcze±niej za cel. Niemniej asfaltow¡ drog¡ przeszli-
±my par¦ kilometrów do wsi Liban, w której odwiedzili-
±my drugi na trasie sklep. Po drodze ogl¡dali±my rumu«-
sk¡ zabudow¦ wiejsk¡ i pi¦kne bramy seklerskie � symbol
Seklerów i wyraz ich ciesielskich talentów. Gdy wkroczyli-
±my ju» w pasmo Harghity, spotkali±my le±ników jad¡cych
pick-upem w kierunku miejsca wyznaczonego na nocleg,
którzy zaproponowali zabranie naszych plecaków na pak¦.
Na lekko, ju» o zmierzchu, dotarli±my na miejsce biwaku.
Niestety, namioty same si¦ nie rozªo»¡ i kolacja sama si¦
nie ugotuje, przez co po zjedzeniu wszyscy zm¦czeni tym
dniem, który upªyn¡ª pod znakiem nadprogramowych go-
tów, odrzekli �Ewelina, zabiªa± imprez¦�. I tego wieczoru
nikt nie paliª si¦ do ±piewanek. Nie ma w¡tpliwo±ci, »e
plusem tamtego biwaku byªa mo»liwo±¢ uzupeªnienia wy-
poconych mineraªów dzi¦ki wodzie mineralnej ze ¹ródeªka,
jakich wiele w tych okolicach, co wida¢ po nazwach miej-
scowo±ci z czªonem Bai (z j. rum. �uzdrowisko�).

Trza i±¢.

Po tygodniu w¦drowania po lesistych górach nadarzyªa
si¦ wreszcie (zapewne dªugo wyczekiwana przez Michaªa
B.) chwila. Otwarta przestrze« na przeª¦czy pod Fertau
(1589 m n.p.m.) stwarzaªa idealne warunki (no mo»e poza
szale«czym sªo«cem w samo poªudnie) do przeprowadze-
nia indywidualnej panoramki 180 stopni na wschód. Nie-
przyzwyczajone do mnogo±ci planów oczy intensywnie si¦
wtedy napracowaªy. Tak samo jak nogi, które przeszªy te-

go ósmego ju» dnia caªkiem poka¹ny dystans. Nagrod¡ byª
pieczony na ognisku boczek!

Michaª S. zaopiekowaª si¦ nami dziewi¡tego dnia, kie-
dy to zdobywa¢ mieli±my najwy»sz¡ gór¦ podczas Przej-
±cia � Hargita Madaras o wys. 1800 m n.p.m. Zostawili-
±my plecaki w jednym z o±rodków wypoczynkowych dzi¦ki
uprzejmo±ci pracuj¡cej tam Rumunki znaj¡cej niemiecki.
Przeª¦cz pod tym szczytem byªa najbardziej zagospodaro-
wanym turystycznie miejscem, na jakie tra�li±my. Hotele,
restauracje, stoki narciarskie. . . W kontra±cie do braku
napotkanych przez nas turystów na przestrzeni wielu ki-
lometrów w obu pasmach, szlak na Hargit¦ Madaras byª
ucz¦szczany przez spor¡ liczb¦ ludzi. Ta góra ±ci¡ga przede
wszystkim Seklerów, jest dla nich miejscem szczególnym,
celem pielgrzymek, poniewa» na szczycie znajduje si¦ co±
niesamowitego � �las kopjarf�. I nie jest to cmentarz, ale
symboliczne miejsce, w którym t¦skni¡cy za dawnym Kró-
lestwem W¦gier Seklerzy, mieszkaj¡cy i w Rumunii i na
W¦grzech, okazuj¡ swoj¡ to»samo±¢ i przynale»no±¢ do
ziem Seklerszczyzny, której s¡ dzie¢mi niezale»nie od tego,
do którego pa«stwa administracyjnie przynale»¡. Cho¢ wi-
doki ze szczytu byªy bardzo rozlegªe, to lepkie od gor¡ca,
paruj¡ce powietrze utrudniaªo dostrze»enie zarysowanych
daleko na horyzoncie planów kolejnych pasm. Przy dobrej
widoczno±ci z Hargity Madaras mo»na zobaczy¢ oddalo-
ne o 100 km na poªudniowy-zachód Fogarasze! W drugiej
cz¦±ci dnia prowadzenie obj¦ªa Paula. Przy wieczornym
ognisku Michaª B. postanowiª skróci¢ przej±cie przez góry
z powodu odnawiaj¡cej si¦ kontuzji kolan Eweliny. Tak»e
reszta grupy nie miaªa mu tego za zªe, bo ju» dawaªo si¦
odczu¢ panuj¡ce ogólne zm¦czenie.

Dlatego dziesi¡tego dnia rozpocz¦li±my schodzenie
z gór. Ewelina zaprowadziªa nas do miejscowo±ci uzdro-
wiskowej Hargita Bai. Byli±my szczerze zaskoczeni tym,
jak zrujnowane albo bardzo zaniedbane domy i obej±cia
przenikaj¡ si¦ z hotelami, nowoczesnym ko±cioªem i par-
kiem linowym. Ten sam miszmasz architektoniczny mieli-
±my pó¹niej okazj¦ �podziwia¢� w licz¡cej 45 tys. mieszka«-
ców Cikszeredzie. Najciekawszym miejscem w Hargita Bai
byª tradycyjnie sklep, w którym kupili±my arbuza! Oczy-
wi±cie zostaª pochªoni¦ty przez nas od razu. Nast¦pnie pro-
wadzenie przej¡ª Grze±, prowadz¡c nas na Skaª¦ Koszuta
(1399 m n.p.m.) i do miejsca noclegowego. Poniewa» miaª
to by¢ nasz ostatni nocleg w górach, Grzesiek bardzo przy-
ªo»yª si¦ do znalezienia idealnego miejsca. W czasie jego
nieobecno±ci grali±my w skojarzenia � nie da si¦ ukry¢, »e
zbyt dªugi czas bez opieki przewodnika wywoªuje grupow¡
gªupawk¦.

Jedenastego dnia nast¡piªo o�cjalne po»egnanie z gó-
rami � jeszcze przed poªudniem dotarli±my do drogi, do-
k¡d zaprowadzili nas Maluch i Janusz. Tam rozdzielili-
±my si¦ na dwie grupy: Ewelin¦ i Grze±ka, którzy sto-
pem podjechali do Miercurea Ciuc (w¦g. Csikszereda) �
dodam, »e stopowanie po Rumunii nie nale»y do najprost-
szych � podczas gdy reszta grupy maszerowaªa poboczem.
Zostawiwszy plecaki na dworcu, zwiedzali±my miasto na
lekko, rozgl¡daj¡c si¦ jednocze±nie za knajpk¡ z rumu«-
skim jedzeniem. Sama starówka jest przyjemna. W cen-
trum stoj¡ poka¹ne budynki administracyjne, zamek Mi-
ko, cerkiew i skansen. Odbyli±my nawet �pielgrzymk¦� na
wzgórze z franciszka«skim ko±cioªem ze sªyn¡c¡ z cudów
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Madonn¡. Miasto jest ªadne, ale pozostaªo±ci z czasów ko-
munistycznych wzniesione w socjalistycznym stylu naro-
dowyw bardzo psuj¡ tkank¦ miejsk¡. Na obrze»ach mia-
sta wra»enie znacznie poprawiaj¡ schludne kolorowe domy,
zdobione cz¦sto bramami seklerskimi i rozci¡gaj¡ca si¦ za
nimi panorama gór. Przed odjazdem posilili±my si¦ w re-
stauracji, próbuj¡c smacznej rumu«skiej kuchni bazuj¡cej
na mamaªydze, serze i mi¦sie. Pan kelner chciaª obsªugi-
wa¢ nas tylko po angielsku, mimo »e mieli±my ±wietnego
tªumacza. Raczyli±my si¦ pó¹niej wykwintnymi deserami
i chªodzili±my wod¡, bo upaª byª niemiªosierny. W mi¦dzy-
czasie wygªoszony zostaª jaki± referat i Michaª przeszedª
do omówienia ogólnego i tych omówie« indywidualnych,
które ko«czyª na dworcu i w poci¡gu w drodze do To-
kaju. . . W ciepªych barwach zachodz¡cego sªo«ca po raz
ostatni patrzyli±my z okien poci¡gu na góry, które przez
dziesi¦¢ dni wi¡zaªy nasze losy � i ju» za nimi t¦sknili±my.
T¦sknot¦ wywoªywaª tak»e pozostawiony w nich beztroski
±wiat (cho¢ byª to egzamin, to w porównaniu do miejskiej
codzienno±ci, jakby nie patrze¢ codzienno±¢ w górach byªa
beztroska), blisko±¢ natury i dzielone z przyjacióªmi chwi-
le. Niecierpliwie czekali±my na ostatni¡ osob¦, która byªa
na audiencji u Michaªa, by móc wspólnie cieszy¢ si¦ pozy-
tywnymi wynikami � wszyscy kursanci zdali! � i o�cjalnie
zako«czy¢ Przej±cie Letnie, czyli napi¢ si¦ wreszcie zimne-
go piwa.

Zdj¦cie dla sponsora � zupki SYS.

Przej±cie Letnie zako«czyli±my w raju biaªego wina �
Tokaju ' Ach, jakie» to byªo przyjemne, by po ci¦»kim

tygodniu w górach uda¢ si¦ z powrotem na W¦gry, tym
razem, aby oblewa¢ cudownie pysznym winem pozytyw-
ne zako«czenie Przej±cia Letniego! W Tokaju sp¦dzili±my
2 dni. Po zakwaterowaniu si¦ na polu biwakowym tu» nad
rzek¡ Bodrog, dali±my sobie czas dla siebie. Cz¦±¢ z gru-
py poszªa spa¢, poniewa» tra�li±my wtedy na fal¦ upaªów,
wi¦c w godzinach poªudniowych nic nie daªo si¦ zrobi¢.
Ale cz¦±¢ osób, która spa¢ nie mogªa, chªodziªa si¦ albo
przy piwku, albo winie � to byª aperitif tego, co miaªo do-
piero nast¡pi¢. Bo prawdziwe wino dane nam byªo pozna¢
dzi¦ki Michaªowi Bekeyowi, który tamtejsze piwniczki zna
bardzo dobrze, jak i j¦zyk w¦gierski ;) Zaprowadziª nas do
jednej z najlepszych piwniczek u pewnej pani, która zapre-
zentowaªa nam swoje wyroby, a Michaª opowiadaª, wªa±ci-
wie tªumaczyª, to co wªa±cicielka mówiªa o tym regionie
winiarskim. Dzi¦ki temu, dowiedzieli±my si¦ wiele o tokaj-
skim winie, ale to co byªo dla nas najwa»niejsze, to smak
prawdziwego tokajskiego trunku, którym byli±my zachwy-
ceni. Odzwierciedliªo si¦ to w bezcennej i niepowtarzalnej
rado±ci Grzesia po degustacji ró»nych gatunków win (pró-
bowaª ka»dy, a pani nalewaªa od serca, lecz Grzesiek byª
ewidentnie najbardziej zadowolony) oraz zakupem odpo-
wiednich ilo±ci butelek wina przez ka»dego z nas. A troch¦
tych litrów byªo . . . ;) Po wizycie w piwniczce i spacer-
ku na �wytrze¹wienie�, wrócili±my na miejsce noclegowe
i rozpocz¦li±my nocne ±wi¦towanie. Byªy ±piewanki, wspo-
mnienia, opowie±ci, plotki, jak i snucie planów naszych
przyszªych rajdów zaliczeniowych. Wieczór upªyn¡ª nam
±wietnie. Nast¦pnego dnia nadszedª czas powrotu do Pol-
ski i »eby sobie jeszcze troch¦ t¦ wycieczk¦ urozmaici¢,
wracali±my na stopa, wariaci. . . ' Oczywi±cie nie wszy-
scy razem, bo to byªoby trudne, acz wyzwanie du»e. . . No
ale, podzielili±my si¦ na dwu i trzyosobowe grupki i za-
cz¦li±my wy±cig: kto pierwszy przekroczy granic¦ Polski.
Ka»dy z nas miaª inne przygody podczas powrotu. Zwy-
ci¦zcami tego rajdu zostaªy stopuj¡ce pierwszy raz w »yciu
Waleci¡tka, czyli Magda i Piotrek, którzy jednym tirem
przejechali z W¦gier do Šukowa! Natomiast najbardziej
oci¡gali si¦ Maluch i Janusz, którzy zrobili sobie biwako-
wy przystanek nad jeziorem pod Tarnobrzegiem (w ko«cu
nale»aªo nieco odci¡»y¢ plecy z tych d¹wiganych tokajskich
litrów) oraz Ewelina, Michaª S. i Kamil (nie przeje»d»ajcie
autostopem przez Tarnów � utkniecie tam na amen! � E.).
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Nie tylko Beskidy, czyli o alpinizmie w wydaniu SKG
Marek Paleski

Mont Blanc.

Pierwszym Polakiem, a jednocze±nie ósmym alpinist¡
na szczycie Mont Blanc byª Antoni Malczewski � po-
eta, prekursor romantyzmu. Kto byª pierwszym czªonkiem
SKG na szczycie? Tego niestety nie udaªo nam si¦ ustali¢.
Jednak»e mamy dobr¡ wiadomo±¢: �aga SKG zaªopotaªa
na Dachu Europy po raz kolejny! Tym razem szczyt zo-
staª zdobyty od strony wªoskiej, a wi¦c tzw. drog¡ papie-
sk¡, uchodz¡c¡ za najtrudniejsz¡ spo±ród wszystkich dróg
niewspinaczkowych. Ale po kolei. . .

Wyprawa rozpocz¦ªa si¦ 2 sierpnia 2015 roku, kiedy
to okoªo godziny 21:00 wyjechali±my z Warszawy. Nasza
ekipa skªadaªa si¦ z pi¦ciu osób: trzech czªonków Sekcji
Wysokogórskiej SKG � Paweª Nowakowski, Marek Paleski
i Michaª Wangrat, oraz dwóch sympatyków klubu � Kamil
Grycz i Jakub Wichowski. Po caªej nocy i znacznej cz¦±ci
dnia, o 17:00 dotarli±my do Saint Jacques � maªej miej-
scowo±ci we wªoskich Alpach, poªo»onej w Dolinie Aosty.
St¡d planowali±my rozpocz¡¢ pierwsz¡, aklimatyzacyjn¡
cz¦±¢ naszej wyprawy. Po przepakowaniu zostawili±my sa-
mochód na parkingu i wyruszyli±my w góry. Gdy tylko za-
cz¦ªo si¦ ±ciemnia¢, okoªo 21:00, rozbili±my namioty w ma-
ªej urokliwej dolince nad potokiem. Ju» nast¦pnego dnia
czekaªo na nas spore podej±cie. Z wysoko±ci 1900 metrów,
z peªnymi plecakami, namiotami, sprz¦tem alpinistycz-
nym, postanowili±my doj±¢ w okolice schroniska Refugio
Mezzalama, na wysoko±¢ 3100 metrów i tam rozbi¢ kolejny
obóz. Teren pocz¡tkowo ªatwy � lasy, alpejskie hale i poto-
ki, stosunkowo szybko zamieniª si¦ w trudn¡ do porusza-
nia si¦ kamienno-»wirow¡ pustyni¦. Weszli±my na moren¦
boczn¡ lodowca schodz¡cego ze szczytów Breithorn i Zwil-
linge. Padaj¡cy deszcz nie uªatwiaª nam wyprawy. Po paru
godzinach w¦drówki dotarli±my do lodowca, gdzie zaªo»y-
li±my raki, przewi¡zali±my si¦ lin¡ i w labiryncie szczelin
kontynuowali±my nasz¡ eskapad¦. Pod schronisko dotar-
li±my gdy ju» zaczynaªo si¦ ±ciemnia¢. Szybko rozbili±my
namioty, Paweª i Kuba poszli po wod¦ (do lodowcowego
jaru) i przygotowali±my zasªu»on¡ kolacj¦.

5 sierpnia byª bardzo trudnym dniem. Planowali±my

rozbi¢ obóz na przeª¦czy Porta Nera (3750 m n.p.m.), le»¡-
cej na granicy wªosko-szwajcarskiej, pomi¦dzy szczytami
Roccia Nera (4075) i Pollux (4092), a nast¦pnie wybra¢ si¦
na Klein Matterhorn (3883). Poniewa» plan byª ambitny,
wstali±my o 4:00 rano i przed 6:00 byli±my ju» gotowi do
wymarszu. Cho¢ pogoda nam sprzyjaªa, pojawiªy si¦ no-
we problemy, zwi¡zane z wysoko±ci¡ i aklimatyzacj¡. Nie-
stety, na pocz¡tku tempo naszego marszu przypominaªo
bardziej to znane wszystkim z kursówek SKG, ni» takie,
jakie sobie zaªo»yli±my. Okoªo 10:00 byli±my w kolejnym
schronisku (Rifugio Guide d'Ayas, 3420), gdzie sp¦dzili-
±my póª godziny i dalej ruszyli±my w drog¦. Przed 13:00
dotarli±my na przeª¦cz, która przez najbli»sze 3 dni miaªa
by¢ naszym domem. Wykopali±my platformy pod namioty,
Michaª dzielnie zaj¡ª si¦ budow¡ toalety i po drobnym po-
siªku wspólnie wyruszyli±my dalej na Klein Matterhorn, na
którym byªo umieszczone obserwatorium meteorologiczne.
Po wej±ciu na szczyt liczyli±my na pi¦kne widoki na Mat-
terhorn, jednak»e pó¹na pora, a tak»e spore zachmurzenie,
nie pozwoliªy nam podziwia¢ �Matczynego Rogu�. Zawró-
cili±my wi¦c do obozu, gdzie na obiad czekaªa na nas zupa
soczewicowa, z ziemniakami (suszonymi) i mi¦sem (lio�li-
zowanym).

Baza na przeª¦czy Porta Nera.

Caªa ekipa na Roccia Nera.

Kolejne dwa dni byª dniami bardzo ob�tuj¡cym w prze-
»ycia. 6 sierpnia, cho¢ wstali±my relatywnie pó¹no (do-
piero o 7:00 rano!), udaªo nam si¦ zdoby¢ Castor (4228),
przechodz¡c mro»¡c¡ krew w »yªach grani¡ (30 cm sze-
roko±ci). Gdy przechodzili±my po niej, zarówno na lewo,
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jak i na prawo spadek byª na tyle du»y, »e wystarczyªo
jedno potkni¦cie czy nieuwaga, »eby zjecha¢ 450 metrów
na dóª, zatrzymuj¡c si¦ zapewne w jakiej± przykrytej ±nie-
giem szczelinie. Na szcz¦±cie nikomu nie byªo dane prze-
testowa¢ tej wielkiej zje»d»alni, ani gª¦boko±ci ukrytych
pod ±niegiem szczelin. 7 sierpnia z kolei szli±my grzbietem
Breithornu (4164), gdzie co i rusz trzeba byªo por¦czowa¢
drog¦, wspina¢ si¦ po skaªkach i zje»d»a¢ na linie. Emocji
nam nie brakowaªo, szczególnie, »e niektóre zjazdy byªy
ponad czterdziestometrowe!

40 metrów zjazdu do przeleczy. . .

8 sierpnia to dzie« wzgl¦dnego odpoczynku, ko«cz¡-
cy cz¦±¢ pierwsz¡ naszej wyprawy, a zaczynaj¡cy cz¦±¢
drug¡ � wypraw¦ na Mont Blanc. Wcze±nie rano zwin¦-
li±my nasz obóz i zacz¦li±my schodzi¢ do samochodu do
Saint Jacques. Po drodze znów min¦li±my dwa schroniska,
zatrzymali±my si¦ przy strumyku i okoªo 13:00 byli±my
w samochodzie. Nast¦pnie pojechali±my do Courmayeur
(okoªo 100 km), gdzie wzi¦li±my w centrum sportowym
upragniony prysznic i zjedli±my prawdziw¡ wªosk¡ pizz¦.
Dalej pojechali±my w miejsce, gdzie planowali±my zosta-
wi¢ samochód (okoªo 5 km od lodowca Glacier du Miage).
Tam si¦ przepakowali±my i ruszyli±my naprzód. Gdy tylko
dotarli±my do lodowca du Miage, rozbili±my namioty na
wielkich gªazach i szybko poszli±my spa¢, gdy» nast¦pny
dzie« miaª by¢ bardzo intensywny.

Droga wªoska uchodzi za jedn¡ z najtrudniejszych dróg
niewspinaczkowych na szczyt Mont Blanc. Zwana jest rów-
nie» �drog¡ papiesk¡�, poniewa» w 1890r. wytyczyª j¡ wraz
ze znajomymi sªynny alpinista, Achille Ratti � pó¹niej-
szy papie» Pius XI. Szczególnie niebezpieczna jest pó¹nym
latem. Jej poªudniowa ekspozycja sprawia, »e wszystkie
mostki lodowe s¡ pozarywane, a szczeliny osi¡gaj¡ gigan-
tyczne rozmiary. Ponadto co chwil¦ dochodzi do sporych
lawin kamienisto-±nie»nych, spowodowanych sªabo zwi¡za-
n¡, wytopion¡ pokryw¡ lodowcow¡. Przebieg drogi (w te-
legra�cznym skrócie) jest nast¦puj¡cy: z miejscowo±ci Co-
urmayeur ( 1500 m.n.p.m) nale»y uda¢ si¦ na zachód, a»
pod sam lodowiec Glacier du Miage ( 1900), a nast¦pnie i±¢
caªy czas jedn¡ z moren bocznych lodowca, kieruj¡c si¦ na
póªnocny- zachód, okoªo 10 km. Po drodze nale»y min¡¢
Glacier du Mont Blanc i Glacier du Dome. Nast¦pnie za
lodowcem du Dome, na wys. 2500 m n.p.m nale»y odnale¹¢
skaln¡ ±cie»k¦ � via ferrat¦ (tak¡ nasz¡ Orl¡ Per¢) i wspi-
na¢ si¦ ni¡, a» do schroniska, na wysoko±¢ 3072 m n.p.m.

Ze schroniska przechodzi si¦ na Glacier du Dome i id¡c
caªy czas na póªnoc, dochodzi si¦ do przeª¦czy (3820) i do
granicy wªosko-francuskiej (4050). Dalej, wzdªu» granicy,
przez Dome du Gouter (4304), a» na Mont Blanc.

Michaª i Paweª na eksponowanej skalnej grani.

Szczelina na lodowcu du Dome, któr¡ przekraczali±my.

Obudzili±my si¦ o 3:00. Wiedzieli±my, »e nie b¦dzie-
my mie¢ za wiele czasu, wi¦c po szybkim ±niadaniu i zwi-
ni¦ciu obozu wyruszyli±my w drog¦. Mieli±my przed so-
b¡ 10 km lodowca du Miage. Niestety ju» o 5:00 za-
cz¦ªo pada¢. Przemoczeni, krok po kroku pokonywali±my
bªotnisto-kamienny, a pó¹niej lodowo-kamienny odcinek
lodowca, a» wreszcie udaªo nam si¦ znale¹¢ ±cie»k¦ pro-
wadz¡c¡ do schroniska. Nie byªo to zadanie proste, gdy»
szlak, zaznaczony na mapie, wcale nie byª zaznaczony w te-
renie. Teraz czekaª na nas najciekawszy odcinek � 600 me-
trów podej±cia via ferrat¡ w deszczu. Oblodzone drabinki
czy ªa«cuchy nie byªy »adnym problemem, w porównaniu
z wodospadami, pod które trzeba byªo podchodzi¢. Mor-
dercza walka z siªami natury ka»demu mocno daªa si¦ we
znaki. Co chwil¦ kto± si¦ ze±lizgiwaª i obsuwaª na odcin-
kach ±nie»nych. Ka»demu odmarzaªy r¦ce w trakcie pod-
ci¡gania si¦ na wielkich, przemoczonych linach, z których
woda spªywaªa do r¦kawów i pod kurtk¦. Na szcz¦±cie,
okoªo 15:00 doszli±my do schroniska cali i zdrowi, budz¡c
zdziwienie i lekkie przera»enie, pani, która opiekowaªa si¦
schroniskiem. Gdy tylko nas zobaczyªa, powiedziaªa: �Oh
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my God! Are you crazy?�. Dopiero, gdy dowiedziaªa si¦, »e
jeste±my z Polski przestaªa mie¢ jakiekolwiek w¡tpliwo±ci.
Poniewa» dalsza podró» w takich warunkach byªa niemo»-
liwa, zdecydowali±my si¦ zanocowa¢ w schronisku, w tzwi.
winter room. Na szcz¦±cie ±piwory nam nie przemokªy. Pod
wieczór zrobili±my jeszcze narad¦ co do nast¦pnego dnia
i szybko poszli±my spa¢.

Widok na Aiguille de Bionnassay niedaleko Mont
Blanc.

Namiot na lodowcu du Dome, przywi¡zany i zabezpie-
czony przed obsuni¦ciem.

10 sierpnia. Pobudka o 4:00 rano. Ze wzgl¦du na mor-
dercze warunki, na ostateczny atak zdecydowaªo si¦ troje
z nas: Marek, Michaª i Paweª. Zwi¡zani lin¡ wyruszyli±my
ze schroniska. Gdy tylko doszli±my do lodowca pojawiªy
si¦ pierwsze problemy. Droga, która zostaªa poprowadzo-
na do przeª¦czy, ju» dawno nie istniaªa. Mostki lodowe by-
ªy zawalone, a w miejscu, gdzie kiedy± przechodzili ludzie,
pojawiªy si¦ ogromne szczeliny. Niezra»eni tym faktem,
starali±my si¦ i±¢ caªy czas do przodu, okr¡»aj¡c szczeliny,
wytyczaj¡c nowe szlaki i przeprawiaj¡c si¦ po pozostaªo-
±ciach z mostków lodowych. Na szcz¦±cie, poza drobnymi
przypadkami wpadni¦cia do stosunkowo pªytkich szczelin,
nic gro¹nego nam si¦ nie przytra�ªo. Gdy tylko zbli»ali±my
si¦ do skaª, trzeba byªo uwa»a¢ na spadaj¡ce kamienie (je-
den, wielko±ci sporego plecaka, przeleciaª 3 metry od nas!),
a podchodz¡c pod nawisy ±nie»ne na lawiny seraków. Co

5 minut sªyszeli±my schodz¡c¡ lawin¦ kamienn¡, ±nie»n¡,
czy lodow¡, która niczym salwa z dziaª armatnich dawa-
ªa o sobie zna¢. Okoªo godziny 13:00, gdy udaªo nam si¦
przej±¢ przez gªówny odcinek �labiryntu�, pojawiªa si¦ no-
wa trudno±¢ � mgªa. Bªyskawicznie widoczno±¢ ograniczy-
ªa si¦ do 30 metrów, co skutkowaªo tym, »e osoby b¦d¡-
ce na skrajach liny ledwie si¦ widziaªy. W tym momen-
cie umiej¦tno±ci terenoznawczo-topogra�czne przewodni-
ków SKG przydaªy si¦ jak nigdy wcze±niej. Przez prawie
3 godziny szli±my tylko i wyª¡cznie z kompasem, wyzna-
czaj¡c azymut, staraj¡c si¦ oszacowa¢ kierunek marszu
i pokonywan¡ odlegªo±¢. Okoªo 16:00, zdecydowali±my si¦
rozbi¢ obóz i przeczeka¢ mgª¦, która coraz bardziej unie-
mo»liwiaªa dalszy marsz. Niestety do wieczora warunki si¦
nie poprawiªy, a wi¦c plan podej±cia do przeª¦czy odªo»y-
li±my na dzie« kolejny. Zasypiali±my, a do snu co chwila
koªysaªy nas schodz¡ce w okolicy lawiny i lawinki.

11 sierpnia 2015r. Pobudka wcze±nie rano. Pogoda ka-
pitalna � nie ma mgªy, nie pada, niesamowita przejrzy-
sto±¢ powietrza � wida¢ wszystko! Wida¢ te», »e rozbi-
li±my nasz namiot nad przepa±ci¡. Cho¢ byª to widok
mro»¡cy krew w »yªach, niespecjalnie mieli±my czas, »e-
by go kontemplowa¢, gdy» nale»aªo wykorzysta¢ nadcho-
dz¡cy, pi¦kny dzie«. Cel pierwszy: wej±¢ wreszcie na prze-
ª¦cz (3820) i doj±¢ do granicy francuskiej. Gdy tylko to
zrobili±my, zostawili±my na przeª¦czy namiot i caªy ci¦»-
ki sprz¦t, a nast¦pnie podj¦li±my atak szczytowy. Cho¢
droga byªa dªuga, momentami bardzo stroma, a ekspozy-
cja zapieraªa dech w piersiach, to marsz grani¡ sprawiaª
wielk¡ przyjemno±¢. Wreszcie nie byªo szczelin, ani odpa-
daj¡cych seraków, a dzi¦ki znakomitym warunkom, 1000
metrów podej±cia upªyn¦ªo bardzo szybko i ju» okoªo 13:30
stan¦li±my na szczycie. Wielka walka zostaªa nagrodzona.
Chwila dla fotoreporterów i od razu schodzimy na dóª.
Niektóre fragmenty udaªo si¦ pokona¢ zje»d»aj¡c z czeka-
nem w r¦ku. Okoªo 17:00 byli±my z powrotem przy na-
szym ekwipunku, który zostawili±my na szlaku, a o 19:00
zeszli±my z przeª¦czy na lodowiec du Dome, gdzie (tym ra-
zem w nieeksponowanym miejscu) rozbili±my namiot. Na-
st¦pnego dnia czekaªo nas ponowne pokonanie labiryntu
szczelin, wizyta w schronisku, via ferrata i 10 km marszu
lodowcem du Miage do samochodu.

Marek, Michaª i Paweª na Mont Blanc.

Wypraw¦ � cho¢ zostaªa okupiona cierpieniem, bólem,
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potem i mocnym wychªodzeniem � uwa»amy za zako«czo-
n¡ peªnym sukcesem. Co warto podkre±li¢, zgodnie z rela-
cj¡ pani w schronisku, byli±my jedyn¡ ekip¡, która w sierp-

niu 2015 roku zdobyªa Mont Blanc drog¡ wªosk¡. Na Da-
chu Europy ponownie pojawiªa si¦ �aga SKG!

Spitsbergen marze«
Magda Czarnecka

Ponad dwa lata temu na forum internetowym SKG po-
jawiªo si¦ ogªoszenie pod tytuªem �Praca marze«�. Anons
dotyczyª wyjazdu wakacyjnego i caªorocznego do Polskiej
Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Rekrutacja obejmowa-
ªa ró»ne stanowiska, w tym administratorki na lato. Tak
rozpocz¦ªa si¦ moja przygoda z Hornsundem. Wysªaªam
CV, list motywacyjny, zostaªam zaproszona na rozmow¦,
na której powiedziaªam, »e je±li mnie nie wezm¡, to si¦
przykuj¦ do kaloryfera. Zaowocowaªo to miejscem na li-
±cie rezerwowej. W tym roku ponownie odpowiedziaªam na
ogªoszenie i dostaªam �prac¦ marze«�. Jako administrator-
ka byªam odpowiedzialna za pomoc naukowcom przyje»-
d»aj¡cym na wakacyjne badania terenowe, sprawy biuro-
kratyczne i kontakt z dziaªem logistycznym w Warszawie.

Wyjazd poprzedzony byª kursem strzeleckim (obowi¡-
zek noszenia broni, ze wzgl¦du bezpiecze«stwa � do obrony
przed nied¹wiedziami polarnymi), badaniami lekarskimi
i tygodniowym rejsem statkiem �Horyzont II�, zwanym te»
�Rzygaczem�, gdy» z powodu niedoskonaªo±ci konstrukcyj-
nych statek kiwa si¦ chyba nawet stoj¡c na l¡dzie. Nadmie-
ni¦ tylko, »e podró» powrotna trwaªa prawie dwa tygodnie.
�Horyzont II� dopªywa do stacji dwa razy w roku, dostar-
czaj¡c zaopatrzenie »ywno±ciowe i techniczne na kolejne
miesi¡ce. W mi¦dzyczasie mieszka«cy stacji s¡ zdani na
swoje zasobne magazyny i siebie nawzajem.

Budynek Stacji � adres Hornsund 1. Fot. Dominika S“o-
wik.

Spitsbergen to najwi¦ksza wyspa w archipelagu Sval-
bard, terytorialnie przynale»y do Norwegii. Le»y za póª-
nocnym koªem podbiegunowym, a dokªadnie na 77� N.
Z Polski mo»na dolecie¢ (z przesiadk¡) do stolicy archipe-
lagu, Longyearbyen, jednym z dwóch codziennych samolo-
tów rejsowych, a nast¦pnie wynaj¦tym jachtem dopªyn¡¢
do stacji. Nie mo»na si¦ jednak w niej zatrzyma¢ na noc-
leg, gdy» jest placówk¡ naukowo-badawcz¡.

Polska Stacja Polarna Hornsund zostaªa zaªo»ona
w 1957 roku przez Stanisªawa Siedleckiego. W tym ro-

ku miaªo miejsce uroczyste zawieszenie portretu profesora
w pokoju wspólnym w bazie, co jest dowodem uznania
zasªug profesora. Siedlecki byª geologiem, taternikiem, od-
krywc¡. W owym 1957 roku dowodziª ekspedycj¡ polarn¡
PAN, która wybudowaªa stacj¦. W latach 70. Polacy pro-
wadzili ekspansj¦ tak»e na póªkuli poªudniowej zakªadaj¡c
stacj¦ im. Arctowskiego na Antarktyce.

Jak wygl¡da przeci¦tny letni dzie« w stacji? Z racji du-
»ej liczby osób, ±niadania podawane s¡ w dwóch turach,
o godzinie 8:00 i 8:30. Przygotowuje je kucharz, pomocnik
oraz dy»urny. Po posiªku jest spotkanie dnia, na którym
pracownicy stacji ustalaj¡ plan i potrzeby codzienne. Do
obiadu, czyi do 14:30 lub 15:00 ka»dy realizuje swoje zada-
nia. Pracownicy naukowi prowadz¡ swoje badania i wyko-
nuj¡ pomiary, np 
poziomu wód, meteorologiczne, oceano-
gra�czne. Pracownicy techniczni zajmuj¡ si¦ badaczami-
go±¢mi, wykonuj¡ remonty, usprawniaj¡ funkcjonowanie
spalarni i oczyszczalni ±cieków. Po obiedzie jest chwila
sjesty, a nast¦pnie do kolacji kontynuowane s¡ wcze±niej-
sze prace. Wieczorami kwitnie »ycie towarzyskie w me-
sie. Ogl¡dane s¡ �lmy, organizowane pota«cówki, turnieje
sportowe, gra si¦ w planszówki. Co ambitniejsi ukªadaj¡
sobie plany treningowe w siªowni.

Temperatura letnia w Horsundzie wynosi mniej wi¦cej
5circ C, co sprawia, »e stacja staje si¦ ªakomym k¡skiem
dla dziennikarzy telewizji ±niadaniowych, tropi¡cych Po-
laków, którzy nie umieraj¡ z powodu upaªów (jak resz-
ta ±wiata). Tego lata mieli±my transmisj¦ �na »ywo�. Na-
sza przedstawicielka dzielnie udzielaªa odpowiedzi na naj-
ró»niejsze pytania. Dociekliw¡ dziennikark¦ interesowaªo
np
czy mamy zª¡ pogod¦. Dowiedziaªa si¦, »e nie ma zªej
pogody, s¡ tylko ¹le przygotowani ludzie.

Podsumowuj¡c mój pobyt � prze»yªam najdªu»szy
dzie« w »yciu, trwaj¡cy kilka miesi¦cy. Przez pierwszy ty-
dzie« miaªam problemy z za±ni¦ciem, ale wystarczyªo cho-
dzi¢ spa¢ o staªej porze i zakrywa¢ rolety, »eby oszuka¢
swój organizm.

Renifer na tle Arie. Fot. Kacper Wojtysik.

Spotkaªam trzy nied¹wiedzie polarne oraz niesko«czo-
n¡ liczb¦ reniferów. Pieszczotliwie nazywane �mi±ki� sta-
nowi¡ realne zagro»enie »ycia. St¡d te» obowi¡zem nosze-
nia broni, na wypadek ataku. Renifery s¡ moimi ulubio-
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nymi zwierz¦tami. Pªochliwe, nie±wiadome swojej masy,
maªe �ªajtªapy� z krzywymi nogami. Uciekaj¡ kr¦c¡c za-
maszy±cie zadkami.

Najbardziej drapie»ne na Spitsbergenie okazaªy si¦
ptaki, które chroni¡c swoje mªode potra�¡ dzioba¢ po wy-
staj¡cej lu�e broni lub nawet po gªowach nieroztropnych
w¦drowców, którzy zbli»¡ si¦ do gniazd. Problem polega
na tym, »e jaja pochowane s¡ w tundrze tak, »e czasami
jest ju» za pó¹no na ucieczk¦, zarówno przed ptakiem, jak
i jego amunicj¡.

W trakcie pobytu widziaªam pierwsz¡ w tym sezonie
zorz¦ polarn¡, delikatn¡ smug¦ zieleni na nocnym niebie.
Trzy razy k¡paªam si¦ w Morzu Norweskim, które mrozi-
ªo caªe ciaªo. Trudno nazwa¢ k¡piel¡ szybki bieg ze stacji
do morza, zanurzenie i jeszcze szybszy powrót. Biegi mia-
ªy dodatkowy element ekscytacji w postaci kamery przed
budynkiem, która co 10 minut transmituje w Internecie
aktualny widok stacji.

Odwiedziªam okoliczne husy, czyli domki traperskie
przypominaj¡ce nasze górskie chaty studenkie. Niekiedy
w weekendy osoby, które miaªy uprawnienia do pªywa-
nia ªodzi¡ lub pontonem zabieraªy nas drog¡ morsk¡ do
owych husów. Brali±my wtedy ±piewniki, gitar¦ i przy bla-
sku ±wiec, w cieple z piecyka, ±piewali±my do rana na-
strojowe ballady. Raz nawet obudziªo nas lekkie, lokalne
trz¦sienie ziemi, gdy» Svalbard jest aktywny tektonicznie.

Hornsund zawalony lodem. Fot. Kacper Wojtysik.

Zdobyªam ciekawe okoliczne szczyty maj¡ce po 400,
500, 600 i 700 metrów. Górskie eskapady miaªy wyj¡tko-
wy smak cudownej wolno±ci i uczucia ogromu przestrzeni
� górskiej, morskiej i lodowcowej. Wychodz¡c za stacj¦,
w 30 minut mo»na byªo wbiec na 400-metrow¡ przeª¦cz,
z której widok zachwycaª surowym pi¦knem. Wielokrotnie
byªam na Lodowcu Hansa, w tym pierwszy raz je¹dziªam
na skuterze ±nie»nym i nartach turowych. Jad¡c skute-
rem przeskakiwali±my nad szczelinami, wi¦c trzeba byªo
si¦ odpowiednio rozp¦dzi¢ i zr¦cznie manewrowa¢ »eby nie
zosta¢ w takiej szczelinie na zawsze. Z kolei kilkunastogo-
dzinna wyprawa na nartach turowych we mgle i deszczu
byªa elementem comiesi¦cznych pomiarów na lodowcu.

Hornsund � Polski Dom na Biegunie, przyci¡ga nie-
samowicie zakr¦conych ludzi. W trakcie mojego pobytu
odwiedziªa nas rodzina z trójk¡ maªych dzieci podró»uj¡-
ca jachtem a» z Francji. Moje serce podbiªa jednak trójka
kajakarzy (dwóch panów i jedna pani) okr¡»aj¡cych archi-
pelag Svalbard (udaªo im si¦ tego dokona¢ jako pierwszym
w historii). Pewnego wieczoru zapukali do naszych drzwi
pytaj¡c czy mog¡ rozbi¢ namiot. Poprosili±my ich o krótki
pokaz zdj¦¢ i �lmików z dotychczasowej podró»y i dzi¦-
ki temu widzieli±my zapis goni¡cych ich i pªywaj¡cych na
krach lodowych mi±ków, bawi¡ce si¦ kajakiem foki, oraz
kawaª dzikiego pi¦kna Arktyki.

W drodze powrotnej prze»yªam sztorm o sile 12 stopni
w skali Beauforta. Statek osi¡gaª niesamowite wychylenie,
a przymocowana w kajucie szafa wyrwaªa si¦ ze ±ciany.
Umieraj¡c z powodu choroby morskiej, miaªam do wybo-
ru: albo zosta¢ na ni»szym ªó»ku i zgin¡¢ przywalona sza-
f¡, albo przenie±¢ si¦ na wy»sze ªó»ko i mie¢ ograniczony
dost¦p do ªazienki. W trakcie sztormu, statek i pasa»ero-
wie odnie±li liczne straty, w±ród których mo»na wymieni¢
cho¢by rozci¦ty ªuk brwiowy czy zepsuty komputer.

Pod koniec wrze±nia ekipa letnia opu±ciªa jedenastk¦
zimowników, którzy ju» do wiosny (kiedy odmar¹nie lód
w zatoce, a lodowce b¦d¡ przejezdne na skuterach ±nie»-
nych) b¦d¡ »yli sami ze sob¡, na zªe i dobre, do±wiadczaj¡c
nocy polarnej, widma gªodu i grozy arktycznej.

(Korzystaªam z ksi¡»ki I. Wi±niewskiej �Biaªe. Zimna
Wyspa Spitsbergen�, wyd. Czarne)

Sekcja Wysokogórska SKG w Alpach
Magda �Maluch� Wierzbicka

W tegorocznej Akcji Lato czªonkowie Sekcji Wysoko-
górskiej SKG obrali siebie za cel szczyty alpejskie. Na po-
cz¡tku sierpnia dwie niezale»ne grupy wyruszyªy samocho-
dami na zachód. W pierwszej, mocna pi¦cioosobowa m¦-
ska ekipa podj¦ªa wyzwanie najwy»szej europejskiej góry
Mont Blanc (4810 m n.p.m.) ale nie o niej jest ten artykuª.
Nadmieni¦ jedynie, »e dzielni chªopcy, mimo niesprzyjaj¡-
cej aury, wrócili z sukcesem w plecaku.

Niniejsza relacja skupia si¦ na wyprawie drugiej eki-
py, w której skªad wchodzili: Magda �Maluch� Wierzbicka,
Stefcia, Ola Koªodziejczyk oraz Michaª Stachura. Naszym
celem miaªa by¢ nie mniej dostojna góra Monte Rosa, lecz
nie na ni¡ �nalnie zostaª ustalony kurs. Przed wyjazdem
rozdzielili±my miedzy sob¡ zadania do zrobienia, tj. ze-
branie informacji o schroniskach, warunkach na szlakach,

zakup liofów, ubezpieczenia, apteczki itp. Na spotkaniach
sekcji omawiali±my zdobyte informacje, ustalali±my dalsze
kroki, kosztorys i tras¦ w¦drówki, by w czerwcu mie¢ opra-
cowany bardzo przyjemny plan trekkingu po lodowcach,
ze spaniem w schroniskach alpejskich oraz gªówn¡ gwiaz-
d¡ programu: szczytem Monte Rosa poªo»onym w Alpach
Penni«skich.

Na nasze nieszcz¦±cie, im bli»ej do wyjazdu, tym pro-
gnozy na ten rejon Alp byªy coraz gorsze. Nie mogli±my
niestety wyjazdu odªo»y¢ w czasie, zatem zapadªa decyzja,
»e jedziemy w pi¡tek po poªudniu do Monachium i w zale»-
no±ci od prognozy pogodowej zdecydujemy o dalszej dro-
dze. Caªy region Alp wªoskich i francuskich znajdowaª si¦
pod wpªywem ci¡gªych opadów, ale sªoneczko dopisywaªo
na poªudniu, czyli w Austrii. W sobot¦ nad ranem, siedz¡c
w kawiarence z WiFi, zdecydowali±my, »e naszym celem
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b¦dzie Grossglockner, najwy»szy szczyt Austrii, o wyso-
ko±ci 3798 m n.p.m. Znajduje si¦ on w Glocknergruppe,
podgrupie górskiej Wysokich Taurów, cz¦±ci Alp Central-
nych. Wznosi si¦ ponad lodowcem Pasterze.

Przygoda zaczyna si¦ na parkingu w Warszawie. W tle
Jarek, wypakowany sprz¦tem po brzegi.

Droga w komfortowym Jarku (Autko Malucha, Toyota
Yaris) zleciaªa nie wiadomo kiedy, ale najwi¦ksze wyzwa-
nie dla tego samochodu byªo dopiero przed nami. Zapa-
kowany po dach, dzielnie wspinaª si¦ �na dwójeczce� po
niesamowicie widokowej alpejskiej drodze wysokogórskiej
Hochalpenstrasse � Grossglocknerstrasse. To najbardziej
malownicza droga w Austrii: pnie si¦ serpentynami do kra-
iny wiecznego ±niegu, przecinaj¡c kolejne strefy geogra�cz-
ne i klimatyczne. Na odcinku 50 kilometrów pokonuje si¦
ró»nic¦ poziomów wynosz¡c¡ 1766 metrów! Zaznacz¦ tyl-
ko, »e Maluch siedz¡ca za kierownic¡, wjecha¢ to wjechaªa,
ale gdy przyszªo do zje»ania w dóª, przy zapachu ±mier-
dz¡cego sprz¦gªa, doznaªa jakiej± 100-tki zawaªów serca!

Po seprentynach chwila przerwy na tarasie widokowym
na Hochalpenstrasse.

Wracaj¡c do wyprawy. W sobot¦ po poªudniu pozo-
stawili±my autko pod dachem parkingu przy schronisku
Franz Josefs Höhe i wyruszyli±my wreszcie w góry. Dla
lepszej aklimatyzacji chcieli±my si¦ przespa¢ w wy»ej po-
ªo»onym schronisku, by kolejnego dnia zej±¢ ni»ej i prze-
kroczy¢ lodowiec. We mgle (na szcz¦±cie szlak byª tam
do±¢ dobrze oznaczony) pó¹nym wieczorem docieramy do
schroniska. Docenili±my bardzo zni»ki, jakie daje czªonko-
stwo w Alpenverein i w caªkiem przyjemnych warunkach

sp¦dzamy noc powy»ej 3000 m n.p.m. Nast¦pnego dnia,
zgodnie z prognozami, na dobre si¦ rozpogodziªo i naszym
oczom ukazaª si¦ naprawd¦ zapieraj¡cy dech w piersiach
widok na sp¦kany j¦zor Lodowca Pasterze. Sporo czasu
sp¦dzili±my po prostu gapi¡c si¦ na ten cudny obrazek,
w którym czego± nam nagle zabrakªo.

Nie mogli±my si¦ nigdzie dopatrze¢ miejsca, w którym
szlak przekracza lodowiec. Zaniepokojeni tym faktem po-
stanowili±my wróci¢ na parking i dopyta¢ si¦ w informacji
turystycznej o stan techniczny tej drogi, w ko«cu z lodow-
cem nie ma »artów. Sªusznie zrobili±my, okazaªo si¦, »e za
lodowcem w skale nie ma ju» tej drogi, któr¡ chcieli±my
wej±¢ na grzbiet. Konieczne zatem byªo zapakowanie si¦
do samochodu i zjechanie kawaªek ni»ej, do miejsca w któ-
rym zaczynaª si¦ szlak zwany Glocknerrunde. Znowu wy-
chodzili±my po poªudniu w góry, ale na usprawiedliwienie
dodam, »e ±wieciª nam niesamowity ksi¦»yc w peªni, wi¦c
nie byªo potrzeby zapalania czoªówek.

Droga któr¡ w¦drowali±my rozpoczynaªa si¦ przy ta-
mach na jeziorze, po czym do±¢ stromo wspinaªa si¦
na przeª¦cz, a dalej praktycznie bez zmiany wysoko±ci
trawersowaªa grzbiet a» do schroniska Salmhütte (2638
m n.p.m.). Okoªo póªnocy dotarli±my pod drzwi maªego
domku z charakterystycznie pomalowanymi na czerwono
okiennicami i drzwiami (tak wygl¡daj¡ typowe austriac-
kie schroniska). Przed schroniskiem zastali±my dwóch go-
spodarzy delektuj¡cych si¦ winem w otoczeniu bajecznego
krajobrazu gór w ±wietle ksi¦»yca.

Niezapomniany nocny widok na alpejsk¡ dolin¦.

Grossglockner. Widok z Salmhütte.

c http://www.skg.uw.edu.pl



Biuletyn SKG, Jesie«-Zima `15 SKG na ±wiecie Studencki Klub Górski 25 / 36

Bez problemu nas ugo±cili w tzw. lagerach, czyli miej-
scach na poddaszu. . . i zaprosili do kuchni na maªe co nie-
co. Šaman¡ angielszczyzn¡, ale dogadywali±my si¦ przed-
nio i do pó¹na. Z rana nie byªo ch¦tnych do wczesnego
wstawania, a jak si¦ pó¹niej okazaªo nie byªo takiej po-
trzeby.

Po±piech niewskazany. Sekcja odpoczywa po ±niadaniu.

‘niadanie zjedli±my na zewn¡trz, w cudnym sªo«cu,
a kawa z takimi widokami smakuje niebia«sko. Nie musie-
li±my si¦ spieszy¢, poniewa» okazaªo si¦, »e we wszystkich
schroniskach jest konieczna rezerwacja noclegów, a my nie
mieli±my rezerwacji nigdzie. Do tej pory do miejsc nocle-
gu docierali±my tak pó¹no, »e nawet nikt o to nie pytaª,
ale schronisko, do którego zmierzali±my na pewno b¦dzie
peªne. Rezerwacja byªa raczej niemo»liwa. Uznali±my, »e
nie ma co zmienia¢ strategii i do niego te» dojdziemy na
tyle pó¹no by nie mogli nas zawróci¢.

Via ferrata w drodze na Grossglocknera.

Szli±my pocz¡tkowo zielonymi halami, które powoli
ust¦powaª kamiennym goªoborzom, a pó¹niej ju» tylko bia-
ªej poªaci ±niegu. Na tym odcinku mieli±my okazj¦ uzbroi¢
si¦ w uprz¦»e i kaski, gdy» mieli±my do pokonania ekspo-
nowan¡ via ferrat¦.

Nad ni¡ zaczynaª si¦ j¦zor lodowca, wi¦c i raki poszªy
w ruch. Caªa ta przeprawa dostarczyªa niemaªo emocji, ale
w ko«cu wªa±nie to tygryski lubi¡ najbardziej.

Do schronu Erzherzog-Johann-Hütte (3451 m n.p.m.),
peªnego ludzi, weszli±my zgodnie z planem o zachodzie
sªo«ca.

Przej±cie przez lodowiec.

Gor¡ca herbata z Erzherzog-Johann-Hütte i zachód
sªo«ca z widokiem na Alpy wynagrodziªy nam trudy
w¦drówki.

Mieli±my sporo szcz¦±cia, bo miejsc do spania nie by-
ªo, a tam w zwyczaju nie ma spania na podªodze. Wi¦c
tym razem, te» si¦ udaªo: z jadalni gospodarz wydzieliª
zamkni¦t¡ cz¦±¢ i tam, na ªawach do siedzenia, mogli±my
si¦ zdrzemn¡¢ przed atakiem. Wschód sªo«ca zastaª nas
ju» w drodze, ale na tyle wysoko by pierwsze promienie
sªo«ca peªzn¡ce po morzu szczytów poni»ej zaparªy dech
w piersiach.

Ekipa o wschodzie sªo«ca gotowa do ataku szczytowe-
go. W tle czeka na nas Grossglockner.
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Dalsza wspinaczka wiodªa po skaªach, w których miej-
scami zamontowane s¡ uchwyty do asekuracji w postaci
spitów lub pr¦tów. Szli±my zwi¡zani dla bezpiecze«stwa.
Niestety nie zdobyli±my szczytu, zawrócili±my spod pierw-
szego wierzchoªka Kleinglockner (3770) ze wzgl¦du na pó¹-
n¡ por¦ i caªy tªum, który bez pardonu si¦ przeciskaª. Taka
ilo±¢ ludzi, na tak maªej przestrzeni, to po prostu byªo nie-
bezpieczne.

Tªumy na Grossglocknerze. Nieustanne mijanki i prze-
puszczanie grup byªy dodatkowym utrudnieniem na
drodze. . .

Teraz z perspektywy czasu ciesz¦ si¦, »e umieli±my
podj¡¢ decyzj¦ o odwrocie i jej nie »aªuj¦, bo zawsze mo-
»emy tam jeszcze wróci¢. Kolejnym wa»nym wnioskiem
jest to, »e albo trzeba si¦ dobrze zaopatrzy¢ w wod¦ z do-
ªu, albo mie¢ przy sobie spor¡ ilo±¢ pieni¦dzy, bo w tym
schronisku nawet zwykªa niegotowana woda jest droga.

Widok z Grossglocknera.

Kolejn¡ noc spali±my normalnie w ªó»kach, a za dnia
zeszli±my t¡ sam¡ drog¡ z powrotem do samochodu. Super
jest wróci¢ z zimnego i niego±cinnego otoczenia do zielo-
nych i kwitn¡cych ª¡k. W nagrod¦ za trudy Grossglock-
nera zafundowali±my sobie pyszn¡ pizz¦ w restauracyjce
w dolinie u podnó»a góry. W tej»e restauracyjce równie»
przenocowali±my, na podªodze w maªej kanciapce.

Gor¡ce prysznice i dobre jedzenie podniosªy nas na du-
chu, wi¦c z u±miechami na twarzach przenie±li±my si¦ ku
nast¦pnemu celowi tej wyprawy, którym staª si¦ Säuleck �
3086 m n. p. m. Dzielny Jarek znów wjechaª wysoko i zo-
staª zaparkowany w cieniu drzew, a my malownicz¡ dolin¡

o budowie kaskadowej kierowali±my si¦ do schroniska.

Znów zaczynamy od doliny. . . Letni upaª i ci¦»kie ple-
caki towarzysz¡ nam w drodze do Arthur-von-Schmid-
Haus.

Miejsce przez które w¦drowali±my byªo niesamowite.
Szlak prowadziª wzdªu» górskiej rzeki w otoczeniu soczy-
stej zieleni. Na wysoko±ci 2281 m n. p. m. nad jeziorem lo-
dowcowym znajduje si¦ przytulne schronisko Arthur-von-
Schmid-Haus, prowadzone przez prawdziwych pasjonatów.

Typowe austriackie schronisko z czerwonymi okienni-
cami.

Konie pas¡ce si¦ nad lazurowym jeziorem, pod letnim
bª¦kitnym niebem � taka sceneria po raz kolejny sku-
siªa nas do odrobiny popoªudniowego lenistwa. . .
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Gospodyni byªa miªo±niczk¡ koni , wi¦c wokóª budyn-
ku brykaªy sobie dwa sympatyczne rumaki, a gospodarz
byª prawdziwym góralem. Caªe schronisko urz¡dzone zo-
staªo w niesamowitym klimacie, mieli nawet maª¡ ±ciank¦
wspinaczkow¡. Do dyspozycji go±ci byªa równie» gitara,
a takiej okazji Michaª nie przepu±ciª. Zatem wieczór upªy-
n¡ª przy d¹wi¦kach gitary oraz zimnym �pifku� z widokiem
na jezioro i góry w tle.

Caªa ekipa na szczycie: Maluch, Michaª, Stefcia i Ola.

Do wierzchoªka droga nie byªa ani trudna, ani dªuga;
bez lodowca � wi¦c poszli±my na lekko, zaopatrzeni jedy-
nie w kije i najpotrzebniejsze rzeczy. Na szczycie znajduje
si¦ drewniany krzy», rozªupany przez uderzenie pioruna.
Sporo czasu sp¦dzili±my na górze, upajaj¡c si¦ rado±ci¡

zdobywcy. Nikomu nie spieszyªo si¦ do schodzenia. Zro-
bili±my sobie pami¡tkowe zdj¦cia i z »alem schodzili±my
w dóª.

Tu na pocieszenie natura zrobiªa nam niespodziank¦.
Poranne promienie ±wiec¡ce na jezioro przy schronisku,
podkre±liªy jego niesamowit¡ barw¦. Naszym oczom uka-
zaª si¦ prawdziwie magiczny, lazurowy staw.

Ostatnie spojrzenie na lazurowe jezioro przed zej±ciem
i powrotem do Warszawy.

Po powrocie do schroniska, spakowali±my si¦ i wraca-
li±my do samochodu, by jeszcze tego dnia wyruszy¢ ku
Warszawie. Alpy to takie wi¦ksze Tatry, zdecydowanie nie
raz tam jeszcze zawitamy.

Gdzie te góry?
Podró» po mongolskich bezdro»ach
Šukasz Sarnacki

Do Mongolii jedziemy pod koniec lipca w ogromnej, bo
a» dziewi¦cioosobowej grupie. ›eby si¦ tam dosta¢ poko-
nujemy 1500 km samolotem i ponad 4000 drog¡ l¡dow¡
(kolej transsyberyjska, marszrutki i taksówki). To okoªo
4 dni ci¡gªej jazdy.

Mongolia, raj, do którego trzeba byªo tyle jecha¢, wita
nas widokiem drogi, która zmienia si¦ z asfaltowej w szu-
trow¡ zaraz po przekroczeniu granicy z Rosj¡, zapadªymi
wioskami, które mijamy i wszechobecnym pyªem, ale tak-
»e widokiem pi¦knych rozlegªych stepów i gór majacz¡cych
w oddali. Wita nas jak przystaªo na kraj trudny i fascy-
nuj¡cy zarazem.

W Olgii, jedynym wi¦kszym mie±cie w drodze od gra-
nicy, zatrzymujemy si¦ tylko na kilka godzin, »eby znale¹¢
kierowc¦, który dowiezie nas do wioski Hotgor, czyli miej-
sca, z którego rozpoczniemy w¦drówk¦ w góry Turgen.

Przez kilka kolejnych dni w¦drujemy rozlegª¡ dolin¡
poci¦t¡ strumieniami. Ostatni ludzie jakich spotykamy
to Mongoªowie nazywaj¡cy siebie �rangerami�. Sprzeda-
j¡ nam bilety wst¦pu do parku narodowego. Jeden z nich
mieszka ze swoj¡ rodzin¡ w jurcie znajduj¡cej si¦ w najdal-
szym miejscu, do którego mo»na dojecha¢ samochodem.
To tam po raz pierwszy zostajemy pocz¦stowani mongol-
skimi serami i pieczonymi w gª¦bokim tªuszczu ciastkami,
które ochrzcimy pó¹niej mianem p¡czków, faworków lub
ptysiów. Niektóre sery przypominaj¡ troch¦ nasz twaróg,

inne maj¡ konsystencj¦ kamienia i cierpki smak. Z konster-
nacj¡ próbujemy sobie na nich nie poªama¢ z¦bów. Kupu-
jemy troch¦ p¡czków i sera, a potem ruszamy w drog¦.
Ostatnie kilka dni sp¦dzili±my w podró»y siedz¡c lub le-
»¡c i naprawd¦ nie chcemy si¦ zatrzymywa¢.

Mongolia to kraj pi¦kny i dziki, jak drapie»ne ptaki,
które towarzyszyªy nam w podró»y.

Z ka»dym dniem krajobraz zmienia si¦, coraz bardziej.
Ognisko, które rozpalamy pierwszego dnia w¦drówki gór-
skiej, okazuje si¦ by¢ ostatnim ogniskiem jakie uda nam si¦
rozpali¢ w Mongolii. Nast¦pne b¦dzie dopiero nad jeziorem
Bajkaª w Rosji. Gdyby±my o tym wiedzieli, to prawdopo-

c http://www.skg.uw.edu.pl



28 / 36 Studencki Klub Górski SKG na ±wiecie Biuletyn SKG, Jesie«-Zima `15

dobnie doceniliby±my ka»dy jego pªomyk o wiele bardziej.
Maªe laski coraz bardziej marniej¡, ust¦puj¡ miejsca tra-
wom, »eby pó¹niej zupeªnie znikn¡¢ z otaczaj¡cego nas
krajobrazu.

Dochodz¡c do przeª¦czy, która le»y mniej wi¦cej w po-
ªowie naszej trasy, widzimy po drugiej stronie rzeki kilka
wielbª¡dów prowadzonych przez Mongoªów na koniach. Po
jakim± czasie nasze w¡tpliwo±ci na temat tego sk¡d tu si¦
wzi¦ªy zostaj¡ rozwiane � widzimy grup¦ kilkunastu osób
w¦druj¡cych z maªymi plecakami. To jedyni tury±ci jakich
spotkamy w tych górach. Rzeka jest rw¡ca i ma strome
urwiska, ale Piotrek podbiega, »eby z nimi porozmawia¢.
Okazuje si¦, »e to grupa Szwajcarów, Austriaków i jednej
Polki, którzy maj¡ znacznie bardziej ekstrawagancki po-
mysª na podró»owanie po Mongolii ni» my. ›y¢, nie umie-
ra¢ (o ile jeste± Szwajcarem, a nie wielbª¡dem).

W ramach odpoczynku � przeja»d»ka na wielbª¡dach.

Przeª¦cz zaskakuje nas jeszcze bardziej ni» widok tu-
rystów. Gdy wspinamy si¦ na gór¦, zaczyna pada¢ ±nieg.
I tak kraina bª¦kitnego nieba, jak czasem jest nazywana
Mongolia, bezczelnie atakuje nas ±niegiem w oczy. Na bª¦-
kitne niebo przyjdzie nam poczeka¢. Tylko jedn¡ noc, ale
za to bardzo dªug¡ i zimn¡. Rano budzimy si¦ skostniali
i widzimy, »e nasze namioty, jak i caªa okolica pokryte s¡
solidn¡ warstw¡ zmarzªego ±niegu. Przez chwil¦ zastana-
wiam si¦, czy to nie zimówka, ale dochodz¦ do wniosku,
»e to pogodzie si¦ pomieszaªo, a nie mi.

Po ci¦»kim poranku leniwie ruszamy w stron¦ doliny
wielu jezior (któr¡ bª¦dnie okre±lamy dolin¡ tysi¡ca je-
zior). Po drodze czeka nas nagroda za trudy ostatniej nocy
� ju» z oddali widzimy majacz¡c¡ w oddali jurt¦.

Nieopodal jurty zdejmujemy plecaki i czekamy na to
co si¦ stanie. W Mongolii ci¡gle funkcjonuje niepisane pra-
wo go±cinno±ci, które nakazuje przyj¡¢ ka»dego w¦drowca
chc¡cego skorzysta¢ z go±ciny. Ju» po kilku chwilach prze-
konujemy si¦, »e nie jest to martwe prawo i gospodyni za-
prasza nas do ±rodka, gdzie mieszka z m¦»em, trójk¡ dzieci
i dwoma nastoletnimi chªopakami.

Zostajemy pocz¦stowani tradycyjn¡ mongolsk¡ herba-
t¡ i serami. Sposób przyrz¡dzania herbaty jest ró»ny dla
ró»nych regionów, ale jest to zazwyczaj zielona herbata
z mlekiem i odrobin¡ soli. Ju» wiemy, »eby si¦ga¢ raczej
po sery, które zostaªy zrobione w ªadnych foremkach, a nie
prostok¡tne twarde kawaªki, które s¡ przygotowywane na
zim¦: dªugo susz¡ si¦ na sªo«cu. Mongoªowie twierdz¡, »e

dzi¦ki jedzeniu takich serów, maj¡ mocne i zdrowe z¦by.
Nasze europejskie z¦by s¡ zdecydowanie nieprzystosowane
do twardego jak kamie« sera, a nikt nie wpada podczas
caªego pobytu w Mongolii na pomysª moczenia go w her-
bacie (co, jak si¦ pó¹niej dowiemy, jest równie» jednym ze
sposobów jedzenia tak twardego sera).

Szybko przekonujemy si¦, »e Rozmówki mongolskie, to
cenna rzecz, nawet je±li nie umiemy poprawnie wymówi¢
prawie »adnego sªowa � dzieci szybko je nam zabieraj¡
i funduj¡ nam przy±pieszony kurs mongolskiego, z którego
udaje nam si¦ zapami¦ta¢ kilka sªów. Czas mija szybko
i w ko«cu decydujemy si¦, »e trzeba i±¢ dalej. Mongoªo-
wie z reguªy nie chc¡ przyjmowa¢ pieni¦dzy od turystów
(chyba, »e ±wiadcz¡ usªugi turystyczne), wi¦c je±li chce si¦
im zostawi¢ pieni¡dze z wdzi¦czno±ci za go±cinno±¢, trze-
ba je niepostrze»enie schowa¢ tak, »eby pó¹niej ªatwo mo-
gli si¦ na nie natkn¡¢. Dajemy im w prezencie tali¦ kart
i wsuwamy troch¦ pieni¦dzy pod dzbanek z herbat¡. Na
po»egnanie robimy sobie z nimi zdj¦cie i ruszamy w dalsz¡
drog¦.

Wieczorem czeka nas druga niespodzianka: malowni-
czo poªo»one jeziorko z o±nie»onymi szczytami górskimi
w tle. Dwie osoby s¡ lekko kontuzjowane (staro±¢ nie ra-
do±¢, trzeba jednak my±le¢ o tych wielbª¡dach), a okolica
magiczna, wi¦c decydujemy si¦ na zostanie tu jeszcze dzie«
dªu»ej i wycieczk¦ na poblisk¡ gór¦, która zostaje wtedy
nazwana: �Dzika Kuna� (nie pytajcie).

Historyczne zej±cie z góry nazwanej przez nas �Dzik¡
Kun¡�.

Przed nami kolejna przeª¦cz, która ci¡gnie si¦ kilo-
metrami. Kojarzycie pewnie takie miejsca gdzie horyzont
zdaje si¦ ucieka¢ za ka»dym razem, gdy wydaje si¦, »e ju»
zaraz dojdzie si¦ do najwy»szego punktu. Jako, »e jeste±my
w Mongolii, to � ju» zaraz� oznacza kilka godzin marszu.
Schodz¡c z przeª¦czy widzimy rozlegª¡ dolin¦ i staramy
si¦ policzy¢ jurty, które s¡ wtedy jeszcze maªymi punkta-
mi w oddali � jest ich co najmniej dziewi¦¢.

Pada pomysª po»yczenia koni i dojechania do najbli»-
szego miasteczka konno. Okazuje si¦ to o tyle trudne, »e
w �wiosce� zdaje si¦ nie by¢ »adnego dorosªego. Dziew-
czyna z jednej z jurt, któr¡ jeszcze przed chwil¡ widzie-
li±my w koszulce �Nike�, wychodzi do nas w tradycyjnym
stroju mongolskim i cz¦stuje serami. Nasze mocno ograni-
czone mo»liwo±ci komunikacyjne sprawiaj¡, »e odpowied¹
na proste pytanie �kiedy wróc¡ doro±li?� staje si¦ niemo»-
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liwa do uzyskania. Dowiadujemy si¦ jedynie, »e pasterze
(to najlepszy substytut sªowa �doro±li� jaki znajdujemy)
s¡ wsz¦dzie, co dziewczyna mówi nam na migi. Dlatego
stosujemy znan¡ taktyk¦: zostajemy i czekamy na to co
si¦ stanie robi¡c obiad i rozstawiaj¡c namioty. Wieczorem
nie udaje si¦ wypo»yczenie koni (nie maj¡ a» tylu zwierz¡t
do jazdy), ale udaje si¦ zje±¢ przyrz¡dzony przez Mongo-
ªów posiªek (cho¢ tylko niektórzy si¦ odwa»aj¡, gdy» w±ród
Mongoªów za rarytas uchodz¡ szczególnie podroby) i pra-
wie wyda¢ Gra»yn¦ za m¡».

Nasz¡ wycieczk¦ górsk¡ ko«czymy w miasteczku Taria-
lan, które wygl¡da jak wi¦ksza wioska, ale zaskakuje nas
darmowym WiFi. Maj¡ te» rondo, po którym nikt zdaje
si¦ nie je¹dzi¢, i obowi¡zkowo bar karaoke. Stamt¡d chce-
my si¦ dosta¢ do stolicy ajmaku: Ulaangom. Naszym celem
b¦dzie Kharkhorin, a pó¹niej stolica Mongolii � Ulaanba-
atar. To ª¡cznie okoªo 1500 kilometrów po trudnych mon-
golskich drogach (i bezdro»ach). Trzeba bardzo uwa»nie
wybra¢ sobie kierowców, dlatego wybieramy pierwszych,
których spotykamy (nie chc¡ si¦ nawet za bardzo targo-
wa¢).

W Ulaangom, niektórzy zjedz¡ swój pierwszy posiªek
w mongolskiej knajpie (wcze±niej nie wszyscy mieli na to
czas). Wybieramy pozycje z menu z nale»yt¡ uwag¡ � kom-
pletnie losowo. Mongolskie jedzenie, które mo»na kupi¢
w restauracjach czy barach skªada si¦ gªównie z mi¦sa.
Form¦ zapychacza peªni ry», makaron albo oba naraz. Wa-
rzywa to prawdziwy rarytas. Zwykle trzeba si¦ zadowoli¢
kilkoma skrawkami marchewki lub maªym ziemniakiem,
a czasem warzyw nie ma wcale. Brzmi jak marzenie sen-
ne ka»dego wielbiciela mi¦sa, który gardzi wszystkim, co
zielone, ale wkrótce to marzenie przerodzi si¦ w koszmar.

Mongolskie drogi wielopasmowe.

Sze±¢ kolejnych dni sp¦dzamy gªównie w UAZie 452,
czyli jednym z najpopularniejszych samochodów tereno-
wych w tym kraju. Jest bardzo gªo±ny i nie tak wygodny
jak niektóre jeepy, ale ma jedn¡ ogromn¡ zalet¦: pomie-
±ci caª¡ dziewi¡tk¦ (z kierowcami mogliby±my stworzy¢
dru»yn¦ piªkarsk¡). Dopiero jad¡c mongolskimi drogami
i bezdro»ami mo»emy dokªadnie poczu¢, co oznacza hasªo
opisuj¡ce Mongoli¦ w przewodnikach. Tu naprawd¦ czu¢,
»e ten kraj to �vast areas of nothingness� (w wolnym tªu-
maczeniu: rozlegªe krainy nico±ci). Zaludnienie Mongolii to
niecaªe 2 osoby na km2, ale znaczna cz¦±¢ populacji miesz-
ka w stolicy, co sprawia, »e step jest jeszcze bardziej wy-

ludniony. Teraz dogª¦bnie rozumiemy te» go±cinno±¢ Mon-
goªów � dzisiaj ja pomog¦ tobie, jutro sam mog¦ potrze-
bowa¢ pomocy gdzie± na szlaku. A o potrzeb¦ pomocy nie
jest trudno. Mongolia to trudny kraj, gdzie ci¦»ko o wod¦
i ªatwo o problem z samochodem.

Podczas tych 6 dni na zmian¦ prze»ywamy kolejne
przygody i nudzimy si¦ próbuj¡c zabi¢ czas graj¡c w kar-
ty, czytaj¡c ksi¡»ki i ±piewaj¡c. Przekonujemy si¦, »e nasi
kierowcy nie s¡ do ko«ca rozgarni¦ci, gdy przez ponad go-
dzin¦ bª¡dzimy w poszukiwaniu najwi¦kszej w Mongolii
jaskini, a wieczorem, gdy szukamy miejsca na nocleg, je-
den z nich pokazuje nam przetªumaczone sªowo na swoim
telefonie komórkowym: �benzyna� (w domy±le: brak ben-
zyny). Mo»liwe, »e ratuje nas butelka, któr¡ trzymali±my
do kuchenki benzynowej. Dowiadujemy si¦ jak to jest je¹-
dzi¢ samochodem na azymut, kiedy zje»d»a si¦ z drogi,
która odbija w zª¡ stron¦ i jedzie na przeªaj a» do napo-
tkania kolejnej drogi. Zakopujemy si¦ UAZem w brodzie,
z którego nie mo»emy wyjecha¢, a pó¹niej sami pomaga-
my innym. Propagujemy w przerwach frisbee. Znajdujemy
wulkan (poszªo lepiej ni» z jaskini¡). Czasem ogl¡damy
krajobrazy jakby wyj¦te z westernu ameryka«skiego, cza-
sem postapokaliptycznego �lmu �Mad Max�, a nawet góry,
które wygl¡dem przypominaj¡ nam powierzchni¦ Marsa.
Prze»ywamy chwile grozy, gdy kierowcy na naszych oczach
rozbieraj¡ cz¦±¢ silnika, gdy samochód nie chce zapali¢.
Sp¦dzamy jeden z wieczorów na ±piewaniu � raz my ±pie-
wamy piosenk¦ po polsku, a raz oni ±piewaj¡ po mongol-
sku. I jemy buzy, czyli pierogi z grubo mielonym mi¦sem.
To jedyny posiªek, który widnieje w menu mijanych ja-
dªodajni. Na pocz¡tku smakuj¡ nawet nie¹le, pod koniec
podró»y nie mo»emy ju» na nie patrze¢.

Po 6 dniach doje»d»amy do Kharkhorin � miasta, które
sªynie z najwi¦kszego w Mongolii kompleksu ±wi¡tynnego
� Erdene Zuu. Po ±wi¡tyniach oprowadza nas przewod-
niczka mówi¡ca po angielsku. To naprawd¦ miªa odmiana
po tylu dniach rozmów na migi, rysowania i pokazywania
pojedynczych sªów w rozmówkach.

W Kharkhorin rozdzielamy si¦ na 2 grupy � jedna
z nich b¦dzie czerpaªa wiele rado±ci z kolejnych 1600 km,
które trzeba nadªo»y¢, »eby dosta¢ si¦ na pustyni¦ Gobi.
Druga grupa, w tym ja, wybiera substytut pustyni dla le-
niwych � wydmy.

W ko«cu mamy czas na odrobin¦ lenistwa. Wybiera-
my si¦ na wycieczk¦ konn¡, która podoba mi si¦ do mo-
mentu, w którym przekonuje si¦, »e mój ko« galopuje nie
dlatego, »e tak mu rozkazaªem, ale dlatego, »e tak mu si¦
podoba i dªugo musz¦ z nim walczy¢, »eby zacz¡ª mnie
sªucha¢. Jeszcze lepszego konia ma Piotrek, który je¹dzi
konno pierwszy raz. Jego ko« jak przyklejony galopuje za
moim, cokolwiek by si¦ nie dziaªo. Je¹dzimy te» na wiel-
bª¡dach, ale okazuje si¦, »e to zdecydowanie mniej eks-
cytuj¡ce, ni» jazda konno, mimo caªej egzotyki zwi¡zanej
z wielbª¡dami.

Ostatnim punktem podró»y w Mongolii jest stolica �
Ulaanbaatar. Ju» du»o wcze±niej, podczas poruszania si¦
na wschód, czyli w stron¦ stolicy, zauwa»amy, »e miasta s¡
wi¦ksze, a wyposa»enie jurt, do których wchodzimy, bogat-
sze. Coraz bardziej powszechny na stepach staje si¦ taki
obrazek: jurta, obok panele sªoneczne i satelita. W mia-
stach pojawiaj¡ si¦ nawet blokowiska, które mogªyby rów-
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nie dobrze sta¢ w Polsce, gdyby nie liczy¢ jurt stoj¡cych
przy niektórych blokach. Sama stolica jest miastem kon-
trastów, gdzie moda i nowoczesno±¢ miesza si¦ z kultur¡
i tradycj¡ mongolsk¡. Tutaj mo»emy zje±¢ potrawy zawie-
raj¡ce upragnione warzywa inne ni» ziemniaki, porz¡dnie
si¦ umy¢ i przespa¢ si¦ we wzgl¦dnie wygodnym ªó»ku.

Po drodze do Polski zatrzymujemy si¦ nad Bajkaªem.
Czuj¦ si¦, jakbym znalazª si¦ w innym ±wiecie. Nad wy-
czekiwanym tak dªugo ogniskiem sma»ymy obowi¡zkowe-

go omula (ryba, która wyst¦puje tylko w jeziorze Bajkaª)
i dªugo dyskutujemy wpatruj¡c si¦ w pªomienie.

Mongolia wydaje si¦ coraz bardziej odlegªa. Przy ogni-
sku nad zielonym brzegiem Bajkaªu jeszcze bardziej ude-
rza, »e to kraj inny ni» wszystko, co dotychczas widziaªem.
Tak rozlegªy, »e miesi¡c wydaje si¦ by¢ chwil¡ na szybkie
zerkni¦cie i tak ciekawy, »e chciaªoby si¦ wróci¢, cho¢by
tylko na chwil¦.

Historie z dna szafy

Wiecie co. . . wróciªem do Budapesztu i czuªem si¦ jako± nieswojo. Co±, co± bardzo wa»nego oddaliªo si¦, czego± wr¦cz brako-

waªo w moim »yciu. Niby wszystko jak zwykle, sªo«ce przetacza si¦ gdzie± nad chmurami, leje, wieje itp. Dªugo próbowaªem

przywróci¢ si¦ do rozs¡dku, czasami udawaªo si¦ przytªumi¢ do granic postrzegalno±ci te faªszywe tony zakªócaj¡ce melodie

spokojnego samopoczucia. Coraz ch¦tniej nadrabiaªem swoje póªroczne zalegªo±ci w konsumpcji w¦gierskiego piwa, cz¦±ciej

odwiedzaj¡c ulubione placówki po±wi¦cone tej czynno±ci ni» kiedykolwiek wcze±niej.

Nie wiem do czego by doszªo, jakby nie moja mama. . .

Pewnego dnia wracam z uczelni do domu, mama w kuchni co± zmywa, co± dªugo obraca, szoruje, pªucze z haªasem i od

nowa to samo. Stoi do mnie plecami, wi¦c dopiero po dªu»szej obserwacji, jakby ra»ony gromem, poznaj¦ bolesn¡ prawd¦.

Mama wyczy±ciªa moj¡ (tak naprawd¦ nasz¡) mena»k¦ do szczerego aluminium, do poªysku! Trudno, staªo si¦, nie ma si¦

co gniewa¢, okopci si¦ ponownie, "No dobraaa, no hmm. . . Dzi¦ki Mamo. . . !"

W chwili szoku tra�ªa do mnie my±l, taka nowa, nosz¡ca spor¡ dawk¦ otuchy. O tak, ju» wiem.

Nast¦pnego dnia ganiaªem od sklepu do sklepu, z marketu do hurtowni, znowu do sklepu i na targ i do sklepu. . . caªy dzie«,

przemierzyªem miasto kilkakrotnie, i co? i nic -straciªem nadziej¦, uznaªem, »e nie mog¦ Tego posiada¢, trzeba przetrwa¢.

Min¦ªo kilka smutnych dni, z kolegami poszli±my w przerwie zje±¢ co±. Po maªo atrakcyjnym posiªku opuszczaj¡c hal¦

zauwa»yªem nieznany dla mnie sklep w rogu, na pi¦trze. Pop¦dzany drobnymi iskierkami powracaj¡cej nadziei ruszyªem

w tamt¡ stron¦, wszedªem, rozejrzaªem si¦ nerwowo i znalazªem To.

Bªyszcz¡cy, leciutki, stosunkowo tani, kilkunasto-litrowy, nierdzewny GAR z pojedynczym dnem, metalowymi uchwytami

i pokrywk¡.

Michaª Bekey

Na pocz¡tku mojej przygody z górami marzyªam o kurtce przeciwdeszczowej. Moja mama chocia» nie pochwalaªa nowej

pasji, to z powodu troski przed ewentualn¡ chorob¡, obiecaªa mi zakup outdorowego wdzianka. Kiedy zobaczyªam moj¡

kurtk¦ wiedziaªam, »e b¦dziemy razem na dobre i zªe - odpowiednie parametry, du»e kieszenie, wzmocnione szwy, bª¦kitny

kolor. Ju» pierwszego dnia na rajdzie i jak si¦ pó¹niej okazaªo ostatnim, zostaªa poddana próbie hektolitrów wody

deszczowej. Nie wytrzymaªa, w schronisku powiesiªam j¡ na kaloryferze i zeszªam na dóª na wspólne ±piewanie. Kiedy

wróciªam do pokoju poczuªam zapach spalenizny. Šzy same zacz¦ªy spªywa¢ po policzku, gdy okazaªo si¦, »e dziury

na wywietrzniki w mojej kurtce zwi¦kszyªy si¦ dwukrotnie. Pami¦tam do dnia dzisiejszego uczucie totalnej bezsilno±ci,

smutku i l¦ku przed rodzicami. Jednak co najwa»niejsze w tej historii - od razu podeszªa do mnie wspóªrajdowiczka, która

powiedziaªa, »e ma w domu nieu»ywan¡ kurtk¦ i mi j¡ odda. Tak zapami¦taªam góry - jako miejsce, gdzie mo»na spotka¢

bezinteresownych i wra»liwych ludzi. Historia zako«czyªa si¦ dobrze, dostaªam now¡ kurtk¦, zyskaªam sªaw¦ pogromczyni

nied¹wiedzi. Przez kilka kolejnych dni rajdu chodziªam w moim dziuraku, który o±mielaª ludzi do pytania co si¦ staªo i

dawaª pretekst do zawi¡zania ciekawych znajomo±ci.
Magda Czarnecka
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