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KICHA PORTUGALSKA
Za nami kolejny weekend, dla niektórych

spędzony w atmosferze domowej, dla innych w
stresie pracy, a dla Chatki spowity cichymi
dźwiękami fado, obrazami malowniczej Portu-
galii i doprawiony lekką nutką Porto.

Co prawda początek imprezy był dopiero w
sobotę wieczorem, ale dzień pełen wrażeń roz-
począł się, już z samego rana. Wtedy to ok. 13
osób postanowiło przypuścić szturm na Jało-
wiec. Wyprawie przewodził Marcin zwany
przez niektórych Szalonym Królikiem, który
szczęśliwie zdołał wrócić z samotnej, nocnej
wyprawy w to samo miejsce, nieuszkodzony
przez żadnego niedźwiedzia. Trasa nie odbiegła
specjalnie od normy. Było jak zawsze – najpierw
po płaskim, potem sapiąco pod górkę, potem
znów po płaskim, a potem znów sapiąco, a po-
tem triumfalnie: „Jest! Szczyt!”.

Na wierzchołku Jałowca Marcin zrobił nam
piękną panoramkę, przy czym spocił się bardzo,
bo co chwila przerywał mu któryś z czterech
Harnasi, którzy dodatkowo sprzeczali się mię-
dzy sobą... No ale, koniec końców, panoramka
została zakończona, do żadnej bójki nie doszło, a
my, w pomniejszonym o trzy osoby składzie, ru-
szyliśmy dalej na Lachów Groń. Z Lachowa, na
którym słoneczko dokazywało tak samo jak na
Jałowcu stoczyliśmy się do doliny Koszarawy, a
potem już prosto do Chatki, przez polanę kipiącą
od podkolanów białych i innych storczyków.

W Chatce wpadliśmy na wściekłą Agatę,
która wysłała trzy godziny wcześniej do sklepu
dwóch delikwentów, o których słuch zaginął...
Musieliśmy więc jeszcze trochę poczekać, za-
nim nasze głośno domagające się nagrody żołąd-
ki zostały ukojone. Stało się to dopiero po kolej-
nej godzinie, a delikwentom nie pomogły zbyt-
nio ani tłumaczenia, że chcieli się jeszcze
przejść, ani fakt, że na 30 osobowy obiad zaku-
pili jednego kalafiora... Ale, uspokoję wszyst-
kich – nikt nie zginął.

Po obiedzie pozostało nam czekać na wie-
czorną imprezę. Około 20:30 wszyscy zgroma-
dzili się w salonie, zajęli miejsca siedzące, leżące
lub przycupujące i... zaczęło się.

Na początek zebrani usłyszeli od niejakiej
mnie co to jest fado, skąd to się wzięło i jak wy-
gląda. Potem, po wytłumaczeniu paroletniej Ja-
gódce, że nie bardzo może tańczyć na środku i
zasłaniać Radkowe slajdy i że płacze, tupania i
szlochy nie pomogą, przeszliśmy do kolejnego

Dzieñ z ¿ycia w³óczykija

KORSYKAÑSKI MATTERHORN
O ile wieczorem poprzedniego

dnia potężna, ciemna turnia, góru-
jąca nad nami na zachodnim nie-
bie, otoczona była tajemniczą,
czerwoną chmurą, to o poranku
role się zamieniły. W promieniach
wschodzącego słońca czerwoną
turnię od błękitu nieba oddzielała
woalka ciemnej chmury. Paglia
Orba - korsykański Matterhorn.
Pomysł tej wycieczki powstał na
bazie dwóch tras z przewodnika
Rothera - spaceru doliną Viru i
długiego podejścia na szczyt od
południa. My postanowiliśmy
wejść na tę honorną górę z doliny
Viru, do której wieczorem podje-
chaliśmy samochodem. Sam koniec drogi był już zajęty przez wóz na szwajcarskich numerach, noc-
leg spędziliśmy więc nieco niżej w dolinie.

Rano podjeżdżamy do Szwajcarów i parkujemy obok nich. Widzimy, że właśnie się budzą, gdy
przechodzimy drogą obok ich wozu. Droga wkrótce skręca na północ, znajdujemy więc ścieżkę kie-
rującą się w dolinkę, która wznosi się w kierunku zachodnim. Przeprawiamy się na drugą stronę
potoku, gdzie ścieżka wkrótce traci się zupełnie. Próbujemy kluczyć pomiędzy kłującymi krzakami i
wykrotami, ale bardzo spowalnia nam to tempo. Wreszcie decydujemy się na zmianę zbocza. Krótkie
zejście do potoku, przekroczenie go w węższym miejscu i już wspinamy się stromym, przeciwległym
stokiem, porośniętym niezbyt gęstym lasem. Kawałek dalej niewielkie polany i… jest! Całkiem przy-
zwoita ścieżka, biegnąca w wymarzonym kierunku.

Zza najniższego brata w masywie Cinque Frati wychodzi właśnie świetlista kula - nasz lokalny
wschód słońca. Sosnowym i świerkowym lasem wędrujemy w górę dolinki, by po przekroczeniu
kilku jasnych polan dojść do wydeptanego, oznakowanego traktu. Jesteśmy na GR20 - jednym z
najsłynniejszych szlaków długodystansowych. Od razu też dostrzegamy istotną różnicę - o ile do tej
pory mieliśmy góry wyłącznie dla siebie, to teraz mamy już liczne towarzystwo. Szlakiem przechodzą
kolejne grupy zwabionych jego sławą turystów.

Ścieżka jeszcze przez jakiś czas prowadzi cienistym lasem, po czym zaczyna się wspinać zakosa-
mi na południowe zbocza naszej góry. Mijamy kolejne kaskady i stawki, kamiennym przesmykiem
przekraczamy wodospad, a daleko, w dolinach – niczym błysk oka – dostrzegamy lśniącą taflę jeziora
Calacuccia.

W odróżnieniu od poprzedniego dnia, kiedy zdobycie Monte Cinto - najwyższego szczytu Korsy-
ki - wymagało od nas skupienia i uważnego wyszukiwania dogodnej trasy, dziś szlak prowadzi nas
praktycznie za rękę, pozwalając poświęcić uwagę coraz rozleglejszym krajobrazom. Czujemy jednak
trudy wczorajszej wędrówki i gdy osiągamy przełęcz Bocca di Foggiale, Bea stwierdza, iż jest tu na
tyle pięknie, że na tej przełęczy zostanie i poczeka na mnie. Jednak bez większego trudu daje się
namówić na wspólną trasę do widocznego już stąd schroniska. Podchodzimy więc łagodnie wznoszą-
cym się trawersem, który zataczając spory łuk, prowadzi nas w stronę kamiennego budynku. Rzeczy-
wiście, widoki roztaczają się stąd wspaniałe. W lewo ucieka dolina Golo, ponad nami czerwone skały
Orby, rozsypujące się niżej w piarg, zanikający pośród zielonych traw z żółtym kwieciem, dalej -
równie jak Paglia Orba czerwona – bryła Monte Tafunato, łypiąca do nas swoim błękitnym ślepiem,
a w dali, ponad zielonym siodłem przełęczy i stalowo-szarymi, nagimi turniami – nieskończony błękit
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punktu programu, to znaczy do Radkowych slajdów. Zdjęcia pochodziły oczywiście z Portugalii,
pokazywały piękno krajobrazów, zamki i ogrody. Radek zadbał również o nasz zmysł słuchu opowie-
ściami związanymi z oglądanymi miejscami. Później przy monitorze zasiedli Ania Trojanowska i
Racibor Dembowski. Tym razem, dla odmiany zdjęcia były z Portugalii. Mnogość ryb na straganach,
przepiękne ceramiczne płytki „azulejos”, zdobiące fasady domostw i wnętrza kościołów, skały z mo-
rzem w tle, morze ze skałami w tle, tramwaje, ulice na poziomie czwartego piętra, pofalowane place,
portugalskie przysmaki w postaci figowych ciasteczek i napoje w postaci porto, miejscowa fauna
składająca się z mew, kotów i owiec – to wszystko i wiele więcej, doprawione komentarzami Ani i
Racibora, cieszyło nasze oczy przez sporą część wieczoru.

A potem przyszedł czas na ucieszenie żołądka. Swój kunszt kucharski zaprezentowała Agata,
serwując portugalską zupę ziemniaczaną i sałatki (nie portugalskie co prawda, ale za to przepyszne).
A w ramach deseru zostaliśmy uraczeni sałatką owocową, palcelizać'owym ciastem z pomarańczami,
przywiezionym przez Anię i Racibora oraz odrobiną porto. Tak objedzeni po same uszy wtoczyliśmy
się ponownie na materace w celu obejrzenia filmu o Lizbonie. Projekcja została szybko przerwana z
powodu intensywnych wyładowań niebnych, tak więc przez czas jakiś siedzieliśmy po ciemku i na
wielkim ekranie zwany oknem, oglądaliśmy film pt. „Burza w górach”. Co prawda był to seans czar-
no-biały, ale za to z dobrymi efektami dźwiękowymi i świetlnymi. Gdy natura skończyła swoją pro-
jekcję, wróciliśmy do Lizbony... Nie będę streszczała filmu z dwóch powodów. Po pierwsze nie
chciałabym zepsuć zabawy tym, którzy będą go chcieli obejrzeć, a po drugie moja obecność na sali,
tak jak wielu innych zresztą, stała się wkrótce mało świadoma. Ale te osoby, których nie dopadł
Morfeusz relacjonowały, że film im się bardzo podobał. I tak zakończyła się KICHA portugalska. A ja
tam byłam, ciasto jadłam, porto piłam, a nazajutrz grządki z chwastów czyściłam.

 Natalia Paszek

Paglia Orba o wschodzie słońca widziana z doliny Viru
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TO BY£O
4 25.05 Majówka na Zamku w Toszku połą-
czona z podsumowaniem półrocza. Przybyły
24 osoby. Pojawili się m.in. dawno niewidziani
harnasie – Wojtek „Śliwa” Śliwiński z synem,
Radek Gębarowski z żoną i synem.
Z innych osób – Rakety, Żaba, Metzger, Staszek
W., Łysy z córką Gosią, Kolczasta i Jeż z dzieć-
mi, Ovca, Paskuda z Darkiem i dziećmi, Asia,
Jacek G. Zwiedziliśmy basztę, wystawę daw-
nych strojów, wysłuchaliśmy paru zdań o histo-
rii i legendach toszeckich, upiekliśmy kiełbaski
na ognisku. Później było podsumowanie półro-
cza i dyskusje na aktualne tematy.
4 31.05 Jak donosi Łysy: „... Magda „Biała”
powiła syna. Antoś ma 3600g i jest śliczny, a
urodził się w Irlandii”.
4 1.06 Na zebraniu odbyły się kolejne prelek-
cje nowoblachowanych. Natalia Paszek opowie-
działa o skoczniach Beskidu Śląskiego, a Jasiek
Pizoń o kosodrzewinie w terenie uprawnień.
4 8.06 szkolenie przyrodnicze w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem.
Szkolenie poprowadziła Magda Bregin. Dowie-
dzieliśmy się m.in. co to jest fruticetyzacja (czyli
forma degeneracji fitocenoz leśnych). Obecnych
było ok 25 osób.
4 12-13.06 KICHA Portugalska na Adamach.
4 12-13.06 90-te urodziny Paskudy i Nowego
– jak zwykle na Roli Staszkowej przebiegły w
kameralnej, miłej atmosferze. Już za 5 lat soleni-
zantom stuknie SETKA !
4 15.06 prelekcja szkoleniowa ,,Královna Mo-
ravskoslezských Beskyd” nowoblachowanej
Agnieszki Widak.
4 22.06 – zebranie pod hasłem „www” czyli
wtorek wielkiej wyżerki odbyło się u Paskudy i
Darka. Tym razem na słodko i owocowo.

TO BÊDZIE
k 29.06prelekcja szkoleniowa p.t. „Geomor-
fologia gór Bucegi” nowoblachowanej Grażyny
Morgi.
k Spotkania wakacyjne planowane są na
22.07  i 17.08. Odbędą się gdzieś w plenerze.
k 3-4.07 SKPG „Harnasie” oraz Baza Namio-
towa „Przysłóp Potócki” zapraszają na I Mię-
dzykołowe Wakacyjne INO. W programie:
• nocne, międzykołowe zawody na orientację,
• turniej prac „bazowych”,
• turniej golfa górskiego,
• ognisko, śpiewy i dużo dobrej zabawy.
Informacje: Pieczu: pieczu@gmail.com,
Asia Śliwa: joansliwa@poczta.fm

Morza Śródziemnego…
Docieramy w pobliże schroniska Ciuttulu di i

Mori. Wokół sporo mniejszych i większych grupek
turystów, tu i ówdzie namioty. Rozkładamy się z
piknikiem, po czym zapada decyzja. Ja pójdę na
przełęcz Col des Maures i stamtąd na szczyt, a Bea
zostanie przy schronisku i odpocznie. Jeśli poczuje
się potem na siłach, to wejdzie również na Przełęcz
Maura, skąd powinien roztaczać się piękny widok
na górne piętro dzikiej doliny, opadającej na pół-
nocną stronę.

Pokrzepiony na ciele ruszam dobrze wydeptaną
ścieżką w kierunku północnym. Trasa wiedzie
wprost w głębokie wcięcie przełęczy. Dopiero kil-
kumetrowej wysokości skalny mur, zamykający do-
linę stwarza istotne trudności. Ścieżka tuż przed
nim skręca w lewo, wspinając się na pochylone
ściany Monte Tafunato. Wyszukuję wzrokiem
łatwiejsze miejsce w czerwonej ścianie i kieruję się
lekko w prawo. Kilka metrów niezbyt trudnej wspi-
naczki, wymagającej jednak ostrożności oraz uży-
cia obu rąk i jestem na ostrej jak brzytwa grani.
Mam stąd wgląd w opadającą na północ, wąską do-
linę, ograniczoną z każdej strony szpiczastymi, skalnymi kłami.

Teraz trochę samą granią, trochę na prawo od niej, krótkimi ściankami i płytkimi kominkami
wspinam się w kierunku wierzchołka. Mijam kilka małych, spadzistych tarasów, pokrytych czerwo-
nym piargiem i po każdym z nich kolejny krótki fragment wspinaczki. Powoli olbrzymieje za mną
potężne ślepie cyklopa – takie wrażenie sprawia przedziurawiona góra, jaką jest, zgodnie ze swoją
nazwą, Monte Tafunato. W miarę jak zyskuję wysokość, coraz lepiej widać też zachodnie wybrzeże
Korsyki. Mój wzrok najbardziej przyciąga wysunięty w morze półwysep, zakończony bliską pionu
trzystumetrową ścianą – to znany z poprzednich wycieczek Capu Rosu.

Przy każdym pokonywanym pionowym fragmencie zastanawiam się, czy na pewno dam radę
tędy później zejść. Niektóre sprawiają wrażenie bardzo wymagających pod tym względem. Cóż, oka-
że się wkrótce. Najpierw jeszcze w górę. Po chwili jestem na lokalnej kulminacji, skąd kilka metrów
w dół i już bez trudności osiągam kopułę szczytową. Jest! Korsykański Matterhorn zdobyty! Stoję
przez chwilę w bezruchu, nie mogąc nasycić wzroku roztaczającym się przede mną krajobrazem.
Morze kolorowych gór, za którym rozciąga się błękit Morza Śródziemnego. Rozglądam się dookoła.
Coś wspaniałego – Paglia Orba, to nie tylko honorny szczyt, to również świetny punkt widokowy.
Oczywiście, od razu wyszukuję naszą wczorajszą zdobycz – Monte Cinto – chociaż muszę przyznać,
że dokładnie odwrotny widok był jednak lepszy. Spoglądam też w stronę doliny Viru, ale wozu nie
udaje mi się dostrzec. Za mały.

Cóż, pora schodzić. Zaglądam w kierunku, gdzie widzę w dole schronisko. To mi wygląda na
łatwiejszą drogę niż ta, którą się tu dostałem. Tylko… czy niżej nie czają się jakieś zasadzki?.. Nie
dowiem się, jeśli nie spróbuję. W drogę!

Najpierw po drobnym piargu, później kilka krótkich, stromych ścianek – jednak łatwiejszych od
tych w pobliżu grani – znowu jakieś pochyłe, usłane kamolami tarasy, jeszcze jeden fragment wyma-
gający użycia rąk i… chyba wszelkie trudności już za mną. Tak to przynajmniej stąd wygląda. Szero-
kim, piarżystym zboczem kieruję się w stronę ścieżki wiodącej od schroniska na przełęcz. Docieram
do niej już blisko zabudowań i przeczesuję wzrokiem otoczenie w poszukiwaniu Beaty. Nie widzę jej,
więc zaczynam obchód całego terenu. Nie ma! Co jest? Zachodzę do schroniska - jest sporo osób, ale
brak tej, której szukam. Jeszcze raz dookoła. Może za jakimś załomem ukryła się przed wiatrem?
Trwa to jakiś czas, zanim mogę z całkowitą pewnością stwierdzić – moja towarzyszka zniknęła!

Uruchamiam telefon i czekam chwilę. Niestety, brak zasięgu. W ten sposób niczego się nie do-
wiem. Spoglądam w stronę przełęczy Maura, ale nie widać na ścieżce żywej duszy – czy to podcho-
dzącej, czy też wracającej. Robię kilka kroków w stronę niskiej przełęczy, do której wiedzie łagodny
trawers; widzę kilka osób, może i Bea postanowiła zajrzeć na nią. Zaraz, zaraz, a jeśli po prostu poszła
na przełęcz Maura i… Ostatnie kilka metrów było dosyć trudne. Jeśli ona tam jest i ma problem z
zejściem?.. Muszę sam sprawdzić zanim podniosę alarm.

Ruszam ścieżką w stronę Col des Maures. Trwa to tylko chwilę, gdy dostrzegam jakąś postać
ludzką tuż pod samą przełęczą. Sięgam do plecaka po lornetkę i przytykam do oczu. Jest moja zguba!
Uff… kamień z serca. Widzę, że schodzi ścieżką, więc zasiadam wygodnie przy dużym głazie i cze-
kam. Nie muszę iść do góry, skoro góra właśnie schodzi do mnie. Po kilkunastu minutach jesteśmy
już razem i wzajemnie sobie wyjaśniamy nieporozumienie.

Zgodnie z moją propozycją Bea po krótkim odpoczynku postanowiła wejść na przełęcz. Wspięła
się ostatnich, kilka trudnych metrów na grań, znalazła wygodne miejsce i postanowiła tam na mnie
zaczekać. Widok z samej przełęczy był faktycznie wspaniały, jednak nie do tego stopnia, by zapo-
mniała o całym świecie. Dlatego też, gdy przedłużał się czas mojej nieobecności, zaczęła podejrze-
wać, że być może zmieniłem trasę zejściową – co w moim przypadku nie należy do rzadkości. Porzu-
ciła więc towarzystwo muzykalnego wiatru, który huczał i gwizdał w prześwitach Monte Tafunato, a
także w szczerbinach pomiędzy poszczególnymi turniczkami. Musiała też najpierw porzucić kijki,
przeszkadzające jej w skalnych akrobacjach, zbierając je wkrótce po bezpiecznym osiągnięciu ścieżki
i ruszyła w drogę do schroniska. Nie trwało długo, gdy dostrzegła mnie siedzącego pod głazem.

Szczęśliwe zakończenie niepewności rozłąki postanawiamy uczcić małym co nieco, po czym
rozpoczynamy drogę powrotną. Mijamy schronisko i zataczamy szeroki łuk lekko opadającym tra-
wersem. Z przełęczy zakosami w dół, tym razem już bez licznego towarzystwa innych wędrowców.
Widocznie, kto miał przejść dziś tym szlakiem – już przeszedł. Niżej zanurzamy się w las, wkrótce
rozstajemy z GR20 i dochodzimy do miejsca, gdzie rano weszliśmy na tę ścieżkę. Oczywiście, podą-
żamy nadal ścieżką, ciekawi jak to się stało, że rano nie mogliśmy jej tak łatwo znaleźć.

Po chwili wszystko staje się jasne – ścieżka
traci swą wyrazistość w pobliżu dna doliny.
Przekraczamy potok w dogodnym miejscu, a po
drugiej stronie nie ma już żadnego wydeptanego
śladu. Przedzierając się przez krzaki wychodzi-
my na leśną drogę, by nią – już bez przeszkód –
dotrzeć wkrótce do samochodu. Następnie zjeż-
dżamy w pobliżu Lozzi i przez wąwóz Scala di
Santa Regina kierujemy się na wschód, by na-
stępnie skręcić na południe i minąć Corte –
„tajną stolicę” Korsyki. Tu jeszcze wrócimy, ale
teraz – w zapadającym z wolna zmroku – wjeż-
dżamy w dolinę Restonica. Naszym jutrzejszym
celem są dwa jeziora – Melo i Capitelo, to drugie
uznawane za najpiękniejsze jezioro Korsyki.

Wojtek Spała

Capu Rosu widziany z Paglia Orba
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