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PIRENEJE (czêœæ 2)
Aiguestortes

Po zdobyciu najwyższego szczytu Pire-
nejów pozostał nam na deser ostatni rejon
o trudnej nazwie Aiguestortes oznaczającej
„kręte wody”.

Jest to dość rozległy rejon składający
się z dwóch części – zachodniej i wscho-
dniej (my wybraliśmy tę drugą), nieco niż-
szy niż sąsiednie masywy, za to bardzo ma-
lowniczy, bogaty w roślinność oraz nie-
zliczone jeziora. Część z tych jezior zo-
stała w latach 50-tych XX w. sztucznie
spiętrzona i połączona w system retencji
wody. Nie wszystkie efekty tych działań wy-
glądają pięknie, tym niemniej krajobrazy Ai-
guestortes należą do najładniejszych w Pi-
renejach.

Początkowo planowaliśmy 4 dniową
wędrówkę przez doliny i przełęcze. W koń-
cu postanowiliśmy jednak zrobić na po-
czątek solidną wycieczkę na lekko, a dopie-
ro potem wybrać się na 3 dniową pętelkę.
Najpierw czekał nas jednak ponad 130 km
przejazd z Benasque do Espot przez Vielhę
i przeł. Bonaigua o wysokości 2070 m.
gdzie widoki zasłoniła nam totalna mgła.

W Espot rozbiliśmy się na małym,
sympatycznym kampingu za miasteczkiem
i wykorzystaliśmy resztę dnia na wypoczy-
nek, mycie, pranie itp.

Nazajutrz podjechaliśmy na parking,
do końca publicznej drogi i ruszyliśmy do
jeziora św. Maurycego czyli Estany de
Sant Maurici. Pogoda była „żyleta”, ale wiał
silny i zimny wiatr, a zbocza gór były wyra-
źnie oszronione. W krajobrazie wyróżniała
się piramida podwójnego szczytu Encantat,
który jest symbolem Parku Narodowego i z
którym związana jest legenda o dwóch my-
śliwych zamienionych w skały. W miej-
scach gdzie szlak prowadził drogą mijały
nas terenowe samochody – taksówki,
którymi bardziej leniwi, ale za to zasobniejsi
w środki płatnicze turyści mogą zwie-
dzać niektóre rejony Parku – zwykle drogi
dojazdowe do schronisk.

Naszym celem był szczyt Tuc de Ratera (2848 m) położony w grani otaczającej dolinę, którą
podchodziliśmy. Ścieżką wśród kwiatów i niezliczonych strumieni, mijając kilka jeziorek dotarliśmy
na przełęcz Port de Ratera. Stąd jeszcze 300 m podejścia stromą ścieżką i byliśmy na szczycie. Widok
był niesamowity. Dookoła morze gór, wśród których zdołaliśmy rozpoznać tylko niektóre – w tym
masyw Maladety z Pico de Aneto. Poniżej, za granią leżała kapitalna dolina Colomers z mnóstwem
większych i mniejszych jezior.

Wracaliśmy nieco innym wariantem przez schronisko Amitges z położonymi w jego sąsiedztwie
efektownymi turniami o tej samej nazwie.

Następnego dnia, opuściliśmy kamping i ze znajomego parkingu wyruszyliśmy na 3
dniową trasę. Najpierw skierowaliśmy się w stronę  schroniska J.M. Blank. Pogoda dopisy-
wała, a po drodze – jak zwykle – mnóstwo tematów fotograficznych – widoki, kwiatki, mo-
tylki itp. Przy schronisku odpoczęliśmy, gdyż czekało nas jeszcze podejście na przełęcz
Collada de Saburo, za którą planowaliśmy nocleg.

Mijając kolejne jeziorka, dobrze widoczną i oznakowaną ścieżką szlaku GR11 bez
większych problemów ok. godz. 18. osiągnęliśmy przełęcz. Po drugiej stronie krajobraz
wyglądał dość surowo – znacznie mniej zieleni i duże jezioro o stromych, skalistych brze-
gach, z którego spuszczono do połowy wodę nie zachęcało do zatrzymywania się na noc-
leg. Zeszliśmy więc nieco dalej i uderzyliśmy – już bez szlaku – do małych jeziorek poło-
żonych w przyjaźniejszym terenie. Były nawet krowy, które niestety pozostawiały wszędzie
ślady swojej bytności. Znaleźliśmy jednak dogodne i w miarę czyste miejsce i rozbili-
śmy obozowisko.

Nazajutrz wstajemy jak zwykle po 6 i po zwinięciu biwaku ruszamy w stronę schroniska
Colomina. Tu dociera sporo turystów z położonego w dolinie parkingu. Jest też jak i na
innych główniejszych szlakach sporo biegaczy wysokogórskich. Ponadto w schronisku działa akurat
jakaś ekipa filmowców.

Ruszamy dalej i wkrótce trafiamy
na pozostałości działań hydroinżynie-
rów – tory kolejki wąskotorowej pro-
wadzące do jeziora położonego na wy-
sokości ok. 2400 m. Mijamy dwa ko-
lejne jeziora i opuszczamy główny
szlak prowadzący do schroniska Esta-
ny Llong. Wariant, który wybieramy –
na przeł. Collada de Gavaixos – jest
oznakowany tylko na początku, potem
trzeba kombinować samemu, aby tra-
fić na przełęcz. Orientacyjnie nie jest
może trudno, ale ścieżka na stromym,
trawiasto – kamienistym zboczu jest
dość umowna. Wczesnym popołu-
dniem osiągamy przełęcz. Jest tu cał-
kiem przyjemnie, przed i za nami pięk-
ne widoki, a do przejścia już niewiele
drogi, więc robimy dłuższy popas. W
końcu musimy jednak zejść, aby po-
szukać dogodnego miejsca na biwak
nad jednym z widocznych jeziorek.
Miejsca jest pozornie dużo, ale z bliska
okazują się  zbyt pochyłe lub nierów-
ne. Cóż, mamy czas więc jesteśmy
wybredni. W końcu rozbijamy namio-
ty, gotujemy i obserwujemy zbliżający
się front, który zapowiada pogorszenie
pogody. Z nastaniem zmroku zaczyna
mocno wiać i padać. Gdy leżymy już w
śpiworach deszcz przechodzi w ulewę.
Namioty mamy jednak dobrze zabez-
pieczone i obłożone kamieniami.

Rano po nocnej burzy ani śladu.
Nawet namioty szybko wysychają.
Dojście do głównego szlaku prowa-
dzącego na przeł. Collada D'Espot
okazuje się niebanalne pod względem
orientacyjnym. Kopczyki prowadzą w
różnych kierunkach lub w ogóle zni-
kają, a teren jest typowo morenowy –
trawki, skałki, uskoki, wąskie prze-
smyki skalne między jeziorkami. Trze-
ba uważać, aby nie wpuścić się w miej-
sce nie do przejścia. Wrodzona prze-
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wodnicka intuicja pozwala nam jednak dość optymalnie tra-
fić na szlak, a nim już bez problemów na przełęcz. Tu czuje-
my już zbliżający się koniec wędrówki i całego naszego po-
bytu w Pirenejach.

Końcówka trasy przebiega znanym już szlakiem do je-
ziora Sant Maurici i na parking nad Espot.

Tego dnia planujemy jeszcze dojechać w okolice Barce-
lony.

Dojeżdżamy pod wieczór mijając po drodze spalo-
ne pożarami pola i wioski. Nocujemy na kampingu w
Sitges – tu nad morzem nie ma mowy o kameralno-
ści, a ceny też ok. 2 razy wyższe niż w górach.

Następnego dnia w ekspresowym tempie zwiedza-
my Barcelonę. Dla niektórych jest to bardziej męczące
niż cały dzień w górach z plecakiem. Zaliczamy pod-
stawowe atrakcje – widok na port, kolumnę Kolumba,
La Ramblę, katedrę na starym mieście no i dzieła
Gaudiego – Sagrada Familia, Kasa Mila oraz na ko-
niec bardzo pobieżnie Park Guell.

Nie mamy zbyt wiele czasu bo musimy jeszcze wy-
jechać z miasta i znaleźć jakiś kamping. Udaje nam
się zdobyć dwa ostatnie wolne place na kampingu w
Mataro. Kamping jest jeszcze droższy niż poprzednio,
ale i tak nie mamy wyboru. Za to nazajutrz możemy
spełnić życzenie Żaby czyli kąpiel w ciepłym morzu –
co prawda przy bardzo silnym wietrze i dużej fali.

Po południu jedziemy dalej na północ do Rozes,
gdzie oglądamy z zewnątrz twierdzę, widoczki na mo-
rze i załapujemy się tradycyjnie na ostatnie miejsce na
kampingu – tym razem jest taniej, bo pozostał nam 1
plac na 2 namioty i auta.

Wieczorem, na pożegnanie wypijamy na plaży
wino, a potem pozostaje już tylko powrót do domu z
przerwą u szwagroszczaków w Niemczech.

Podsumowanie:
– Czy warto tam jechać – TAK i to nie raz.
– Ile to kosztuje – nie tak wiele jak by się zdawało, a

może jeszcze taniej (główny koszt to podróż). Nasze koszty,
to ok. 1500/os/3 tyg. wliczając Barcelonę i morze. Ograni-
czając teren działania, pomijając atrakcje krajoznawcze i nocując więcej w górach niż na kampingach
można znacząco obniżyć tę kwotę.

– Czy trzeba zabierać raki i czekany – zależy od pory roku i przyjętych celów. Na Aneto, Vigne-
male itp. moim zdaniem należy wziąć. W innych rejonach, latem nie powinny być konieczne.

Jacek Ginter

VELEBIT - DZIEÑ Z ¯YCIA W£ÓCZYKIJA
Po nocy spędzonej w pobliżu kasy u wylotu Małej Paklenicy, w drogę wyruszam o

szóstej rano. Gdyby mi zależało na zapłaceniu za wejściówkę, musiałbym jeszcze cze-
kać, jednak tak się jakoś składa, że czas spędzony w górach jest dla mnie ważniejszy.
Wygodna ścieżka, miejscami podmurowana kamieniami, kieruje się do wąwozu i prowa-
dzi moim lewym, a więc jego orograficznie prawym brzegiem. Znakowanie jest częste i
wyraźne, a fantazję malujących szlak można podziwiać w raz za czas pojawiających się
kształtach, odbiegających od standardowego kółeczka, w rodzaju serduszka czy
uśmiechniętej buźki.

Po chwili schodzę do wyschniętego koryta potoku, a napotkaną tamę wodną forsuję
moją prawą stroną. Niesamowite, że taki potężny wąwóz został wyżłobiony przez potok,
którego obecności nigdzie nie daje się dostrzec. Niesamowite, a przy tym - jakie wygodne!

Stąpam teraz po kamieniach, dnem wyschniętego potoku, potem znów lewą stroną, na-
stępnie stromo w górę między piętrzącymi się nade mną, niemal pionowymi ścianami wą-
wozu. Z tyłu powoli otwiera się widok na zatokę, niczym piękny obraz w kamiennych ra-
mach. Ścieżka znów sprowadza do koryta, gdzie nagromadzone, obłe głazy sprawiają
chwilami nieco trudności. Czasami sporych kształtów, pozbawione wyraźniejszych chwy-
tów, zmuszają do wykorzystywania siły tarcia. Ostrożnie, sprawdzając przyczepność przy
każdym kroku, czuję nagle, że coś mnie zaczyna ściągać z powrotem w dół. Odwracam
głowę i widzę gałąź, zaplątaną między plecak, a przytroczone kijki. Próbuję zwiększyć siłę
nacisku, naprzeć mocniej, ale stanowczość gałęzi równoważy nikłą przy tym nachyleniu
siłę tarcia i czuję, jak zaczynam się coraz bardziej zsuwać. Ląduję na niższym głazie, na
szczęście bez strat. Przy drugiej próbie w porę odchylam gałąź, która tylko macha mi na
pożegnanie.

Szlak wyznaczony jest zarówno malowanymi znakami, jak i kopczykami, które konkurują po-
między sobą, proponując różne warianty pokonywania zarośniętego miejscami dna wąwozu. Czasa-

mi kopczyki oferują wygodniejsze, mniej poro-
śnięte przejście, niż malowanki. Dalej już wspól-
nie doprowadzają do jaskini Kapliarka, gdzie
szumi jak z niedomkniętego kranu, a dostępna
woda na pewno bogata jest w sole wapienne.

Dalej znów pokonuję kolejne, mniejsze i
większe obłe stopnie i powtarza się scena z gałę-
zią, tym razem jednak w łatwiejszym miejscu.
Jeszcze bardzo niskie przejście, gdzie najpierw
w kucki, potem nisko na czworaka, przedostaję
się pod sporym głazem na bardziej otwartą prze-
strzeń i wkrótce strome ściany wąwozu powoli
zostają zastępowane pogruchotanymi zboczami,
porośniętymi krzewami i niskimi drzewkami.
Kiedy w końcu pomiędzy kamieniami zaczyna
cieknąć woda, ścieżka podchodzi w lewo stro-
mymi zakosami aż do rozstajów z tabliczkami
informacyjnymi: Velika Mocila – trzy kwadran-
se, a leżące na mojej trasie Ivine vodice – półto-
rej godziny. Po pokrzepiającym śniadaniu ru-
szam w drogę i po 25 minutach docieram do ko-
lejnych rozstajów. Tu dowiaduję się, że Velika
Mocila jest odległa już tylko o 10 minut, a więc
szedłem szybciej, niż przewidywano, a Ivine vo-
dice... nadal półtorej godziny, tak jakbym w
ogóle niczego nie przeszedł. Trudno zarzucić
konsekwencję w działaniu tym, którzy umie-
szczali tablice informacyjne.

Dalsza droga prowadzi grzbietem, po-
między dolinami Małej i Wielkiej Paklenicy,
który mimo iż zalesiony, od czasu do czasu
umożliwia zajrzenie w każdą z tych dolin.
Spoglądam z ciekawością na wapienny
grzbiet ponad górną partią Wielkiej Pakleni-
cy, zastanawiając się nad miejscem, w
którym będę później z niego schodził.

Gwałtowny szelest i zygzakowata
ucieczka spod moich stóp sprowadza mnie
na ziemię. Żmija! Gdyby się nie ruszyła, w
ogóle bym jej nie dostrzegł, co mogło się
skończyć źle dla którejś ze stron. Na
szczęście zwiała w ostatnim momencie,
dzięki czemu ona uniknęła odcisku buta, a
ja – być może – dwóch małych otworków
na łydce, mogących przedwcześnie za-
kończyć moją eskapadę. Ufff... Postana-
wiam trochę więcej uwagi poświęcać
matce ziemi.

Stromą ścieżką, na koniec zakosami,
docieram do polany z niezagospodarowa-
nym schroniskiem Ivine vodice – w środku
stół, ława, naczynia kuchenne, nawet umy-
walka z miską, a na pięterku sporo miejsca
do spania. Woda, nieco mętna, w studni
obok. Po małym pikniku, spojrzawszy na
tabliczkę: Vaganski vrch – trzy godziny,
podchodzę nadal stromo przez las. Ozna-
kowanie tutaj już znacznie słabsze niż do
tej pory. Po opuszczeniu lasu ścieżka
wznosi się trawersem, mijając stromy bocz-
ny grzbiecik. Wysoko dostrzegam coś, co
mogłoby być starym, nie odnowionym
szlakiem, ale ścieżka przekonuje mnie do
siebie swoim wyraźnym trawersem. To jed-
nak nie trwa długo i rozmywa się ona w trawia-
stym zboczu. Nade mną jakby niewyraźny inny
trawers, a za mną, na miniętym grzbieciku, słaby
ślad zakosów. Wracam więc i pnę się nimi w
górę, co po chwili okazuje się dobrym pomy-
słem, gdyż osiągam oznakowane rozstaja. Tu in-
formacja, że do najwyższego szczytu Velebitu
mam jeszcze wciąż dwie i pół godziny – już się
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nawet nie dziwię brakowi konsekwencji tutejszych informacji. Tak czy siak – jestem na głównym
grzbiecie. Teraz obieram kierunek północny.

Po chwili mijam odchodzący w prawo szlak, obwarowany tabliczką informującą, że dalej to już
na własną odpowiedzialność. Miny! Hmm, wydawało mi się, że zawsze chodzę po górach na własną
odpowiedzialność. Minami nie jestem zainteresowany, podążam więc moją ścieżką, podziwiając
nowo otwarte widoki, rozpościerające się teraz nie tylko na zachód, ale i na wschód od Velebitu.

Ścieżka snuje się teraz pomiędzy większymi i mniejszymi, na ogół jednak sporymi, lejami kraso-
wymi; niektóre z nich mają dna wysłane jeszcze śniegiem, a w jednym widoczne murki i zabudowa-
nia pasterskie. Śnieg pojawia się też i na ścieżce, przytrzymując pochylone do ziemi gałęzie kosodrze-
winy, które co chwilę odskakują sprężyście pod moimi krokami, obsypując mnie nim z wdzięczności.
Parę razy zapadam się głębiej, ale jeszcze nie dojrzałem do założenia ochraniaczy.

Zza kosówki wyłania się niespodziewanie turysta z pełnym ekwipunkiem biwakowym. Dowia-
duję się od niego, że do szczytu mam jeszcze około godziny. Ale już po kwadransie osiągam rozstaja,
które według mapy znajdują się tuż przed wierzchołkiem. I rzeczywiście – po kolejnym kwadransie
stoję już na najwyższym szczycie Velebitu. Widoki piękne. Opadające na północ bardzo strome zbo-
cza giną z zasięgu wzroku w głębokim kotle, nad którym po przeciwległej stronie sąsiedni szczyt
wznosi się skośnie urzeźbioną, skalną ścianą. Również wschodnie stoki całego głównego grzbietu
piętrzą się skaliście nad nisko położonymi, zalesionymi kopcami. Spoglądam jeszcze tęsknym wzro-
kiem na ciągnący się dalej na północny wschód grzbiet, zapraszający kolejnymi wierzchołkami i cóż
– czas odtrąbić odwrót. Wracam do pobliskich rozstajów i obieram kurs na widoczną w dole zatokę.
Najpierw zjazd po płacie śniegu, potem jeszcze trochę wałęsania się wśród krasowych lejów, a na-
stępnie strome zejście po drobnym piargu. To właściwie bardziej zjazd, niż zejście – kijki chronią
przed nabraniem zbyt dużej prędkości. Dobrze, że nie przyszło mi tędy podchodzić...

Męczący teren kończy się lasem; mijam jeszcze jakieś zabudowanie, gdzie wita mnie po kolei
pies, osioł i sympatyczna babcia, wskazująca dalszą drogę i po chwili docieram do schroniska. Stam-
tąd wysadzaną obłymi, miejscami gładkimi, kamieniami drogą przemierzam dolinę Wielkiej Pakleni-
cy, która w końcowym przebiegu przechodzi w prawdziwy kanion. Wysokie, coraz bardziej strome,
aż do pionowych włącznie, ściany zbliżają się z obu stron do siebie, zostawiając miejscami raptem
kilka metrów na potok i drogę. Coraz gęściej też obsadzone są przez wspinaczy, a droga przechodzi
wkrótce w asfalt. Wychodząc z parku narodowego, mijam czynną wciąż kasę, mimo iż jest już po
osiemnastej. Tu w lewo odbija „naucna staza”, nie wszędzie dobrze oznakowana, którą zamykam
pętlę, nie schodząc do leżących poniżej miejscowości, chociaż mijam pojedyncze, urokliwe, kamien-
ne domy. Przy wozie jestem po godzinie dziewiętnastej. Teraz krótki zjazd do Seline, dalej Stari Grad
i drogowskaz w prawo na Veliko Rujno. Stromą
asfaltową drogą podjeżdżam coraz wyżej, a pode
mną lśni tafla Adriatyku. Zatrzymuję się przy po-
dążającej w górę parze, ale nie chcą skorzystać z
podwiezienia, wolą na piechotę, więc sam dojeż-
dżam do parkingu na końcu szosy, gdzie stoi wóz
na holenderskich numerach, z otwartymi na
oścież tylnimi drzwiami. Po chwili dochodzą – jak
się okazuje – właściciele, zastając zdumieni swoje
auto w takim stanie. Krótki przegląd – nic nie zgi-
nęło. Najwidoczniej sami zapomnieli zamknąć
drzwi, wychodząc rano na wycieczkę. Życząc mi
dobrej nocy, zjeżdżają w dół, a ja zostaję sam na
sam z powoli szarzejącymi w zapadającym zmro-
ku górami.

Jutro znowu w trasę.
Wojtek Spała

TO BY£O
4 20-21.10 odbył się kolejny TOST czyli
Targi Organizacji Studenckich. Nasze Koło
reprezentowali - Grzesiek Pasieka, Aga,
Huchel, Agatka, Jarek i Bażant.  W turnieju
organizacji zajęliśmy zaszczytne 2 miejsce
pokonując (w dwa ognie) wszystkich
oprócz Watry.
4 24-25.10 Odbył się Rajd „Studenci Górom”.
Oto krótka relacja: Były 73 osoby, ok. 40 kg bi-
gosu, 22 obcokrajowców z Hiszpani, Turcji,
Niemiec i Francji.

W sobotę trochę padało i była kiepska wi-
doczność, ale bigos poprawił wszystkim humo-
ry. Mieliśmy też kurs Esperanto, każdy dostał po
płytce z kursem. Później graliśmy w talerze, kil-
ku szczęśliwców dostało nagrody od Horyzontu
i kupony na noclegi w Chatce.

W niedzielę zrobiło się ciepło i słonecznie.
Przeszliśmy przez Średni Grojec do Browaru,
gdzie oczywiście wzięliśmy opcję zwiedzania z
degustacją soku i dostaliśmy kufelek.

Kto nie był niech żałuje!
Piotr „Metzger” Latusek

4 03.11 – Grzesiek Pasieka pokazał slajdy z
wakacyjnej podróży autostopem do Armenii.
4 10.11 – Gosia „Dziobak” Skorupska i Piotr
„Metzger” Latusek przedstawili slajdy z tego-
rocznego wyjazdu stopem na Bałkany.
4 07.11 – chatkowy wieczór z piosenkami Ja-
romira Nohavicy w wykonaniu Kuby Blokesza
– zwycięzcy XIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Artystycznej OFPA.
4 14.11 – KIChAturecka w chatce na Ada-
mach zgromadziła 56 uczestników.
4 17.11 – W góry wysokie 20-cia lat temu... –
Jarek „Raketa” Hejdukiewicz pokazał prawdzi-
we slajdy z treku wokół Dhaulagiri i opowiedział
jak to było i co się zmieniło w wyjazdach pod
najwyższe górskie pasma świata.

TO BÊDZIE
k 20.11 (piątek) w auli C Wydziału Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki o godzinie
17:30 odbędzie się WALNE ZEBRANIE
SKPG Harnasie. Rada uznała, że ten ekspery-
mentalny termin pozwoli na liczniejszy udział,
zwłaszcza osób mieszkających trochę dalej od
Gliwic.
k 5-6.12 – Mikołajki Łemkowskie w chatce na
Adamach.

PRACE W CHATCE W LATACH 2008 i 2009
Ostatni z moich artykułów opowiadający o pracach w Chatce dotyczył remontu, a wła-

ściwie wymiany podłogi w Salonie w jesieni 2007 roku. Zrodziła się tam refleksja, że tury-
stom stąpającym po nowych deskach do głowy nie przyjdzie pytanie, co jest pod nimi i ile
pracy wymagało zbudowanie tego wszystkiego. Jest tylko piękna, ciepła, podłoga. Poeta
przed pół wiekiem wyjaśniał dzieciom przy pomocy  „pstryczka-elektryczka”, jak skompli-
kowane jest wszystko to, co ostatecznie pozwala jednym "pstryk" włączyć w mieszkaniu
światło. . .

Od czasu „robót salonowych” wiele przetoczyło się wydarzeń towarzyskich, kultural-
nych, turystycznych, organizacyjnych i technicznych. Fakt, że Chatka działa, nikogo nie
dziwi. Nie dziwi, że działa coraz sprawniej, jest coraz czystsza, wygodniejsza, cieplejsza i
bardziej funkcjonalna. Zmiany dostrzegają zwykle starzy bywalcy... A niepoprawni konese-
rzy dokładają do dziejów Chatki kolejne „trzy grosze”.

Kominek grzewczy jest na ukończeniu, chociaż w wersji niekompletnej i tak nieźle
ogrzewał Chatkę. Miłe ciepełko w zimowe dni zapewniła w poprzednim sezonie również
wymiana drzwi wejściowych (głównych i do Niebieskiego) i obetkanie kolejnych setek
metrów szczelin pomiędzy belkami ścian. Teraz chłody pozostaną na zewnątrz ganku, który
otrzymał podczas trzech kolejnych weekendów wiosennego CHATWEEKREMu 2009
całkiem nowe oparcie na gruncie (warstwa mrozoochronna, fundamenty, izolowana ter-
micznie wylewka), więc poprawione latem drzwi gankowe będą znowu się domykać. Mokre buty

turystów będą wysychać na całkiem nowym, so-
lidnym i pięknym regale, zrobionym przez pew-
nego kompetentnego licealistę, syna jednego z
dawnych bywalców Chatki. Tenże sam wraz z
ojcem realizował nową kobyłkę do cięcia drew-
na, gdy do rozpoczęcia imprezy andaluzyjskiej
w końcu czerwca pozostawało trochę czasu. A
mógł przecież miast tego wywalić się na hama-
ku, założyć ręce za głowę i wzorem innego, nie-
dawnego bywalca (a nawet obsługanta!) Chatki
gapić się w niebo, mając wszystkim wszystko za
złe. Cóż, każdy ma inaczej...

Pojawiła się realna szansa wyposażenia par-
teru Chatki w solidne drzwi wewnętrzne (Salon-
Kuchnia, Salon-Sień, Kuchnia-Sień), gdyż sto-
larz pan Karol „urodził” te dzieła sztuki z począt-



kiem lata. Po dostarczeniu do Chatki zostały wielokrotnie pomalowane i pozostało jedynie wstawić je
w ściany. Tyle, że jest to trudna, precyzyjna, wielogodzinna operacja, nawet dla kompetentnej dwójki
koneserów. Jedne drzwi już tkwią na miejscu, osadzone prowizorycznie i trochę „na próbę”. A pozo-
stałe zostaną wbudowane tak naprawdę po remoncie podłogi w Sieni, gdyż ta znajduje się za wysoko
i spoczywa na zbutwiałych legarach.

Letnie upały sprzyjały różnym robotom, ale nie rozpoczynaliśmy większych przedsięwzięć. Za to
sporo małych robót znalazło swój finał. Najbardziej spektakularnym było ukończenie i zawieszenie
na samotnie stojącej huśtawkowej „szubienicy” ławeczki huśtawki, która natychmiast zaczęła cie-
szyć się wielkim wzięciem. Sceneria ogrodu zyskała na urodzie, bo miejsca już wcześniej obsadzone
kwiatami otrzymały kamienne obramowania. W tych swoistych klombach umieszczono między in-
nymi interesujące zielska przeniesione z okolicznych stanowisk naturalnych. Wejście do ogrodu po-
między gankiem i cisem zostało poszerzone i poprawione. Tym samym nowe kamienne schody dołą-
czyły do rodziny takich słynnych schodów, jak te w Petersburgu (zdobycie Pałacu Zimowego przez
marynarzy-rewolucjonistów w październiku 1917r) czy Scala di Espagna w Rzymie. Nie wiem, czy
wielcy reżyserzy zechcą tu realizować sceny musicalowe, ale z pewnością do ogrodu wchodzi się
teraz wygodniej.

 Odpady biologiczne wędrują do całkiem nowego kompostownika. Montaż konstrukcji
z uprzednio obrobionych desek i palików był niezwykle widowiskowy, odbywał się przed
Drewutnią w pewien upalny wieczór, w obecności licznej grupy turystów. Sztuczne świa-
tło dawało ciekawe efekty, czterech młodych fachowców (tych samych, co poprawili drzwi
do ganku), kolegów naszego wielokrotnie w Chatce sprawdzonego Adasia M. z nim sa-
mym na czele rzucało ruchliwe cienie na ściany i drzewa, przestrzeń wypełniał dźwięk
pracującej wkrętarki, pobrzękiwały inne narzędzia, w powietrzu mieszały się zapachy doj-
rzałego lata i brązowego impregnatu drewnochronnego. Konstrukcja o wymiarach 2,0 x
2,3 m pozostała do ranka przed Chatką, za dnia została osadzona w kącie ogrodu. Tak więc
dzikie wysypisko „biologii” na chatkowej skarpie zostało wreszcie zamknięte, a z racji nie-
dawnego przyłączenia do Chatki „północnych terytoriów” jego miejsce zajmie w przyszłym
roku ważna budowla – oczyszczalnia ścieków.

Dachy wymagają dbałości, a mamy z nimi ciągłe kłopoty. Dekarze przed laty nie zostali
dopilnowani, nam zresztą brakowało w owym czasie wiedzy budowlanej i doświadczenia.
Dlatego poprawiamy, naprawiamy, modernizujemy. Najłatwiej poszło z rynną na Szopie. Z
dachem tej budowli zawodowi dekarze na szczęście nie mieli do czynienia... Składowane
od roku w cieniu południowego okapu drewno kominkowe było moczone wodą spływającą
z dachu, więc montaż deski czołowej, rynny i rury spustowej rozwiązał problem.

Gorzej przedstawiała się sprawa daszku na ganku oraz rynny na SE krawędzi dachu
Chatki. Naprawa złamanej dwa lata temu krokiewki okazała się nieskuteczna lub śniegi
spadające z dachu były wyjątkowo złośliwe. Brakujący odcinek rynny na ganku, smutno i
krzywo wisząca dalsza jej część (nad składzikiem drewna piecowego) wołały o remont.
Ruszyliśmy to podczas wakacji z licealistami – rzeczonymi kolegami Adasia, ale problem
zdał się poważniejszy i wymagający większego profesjonalizmu.

Tak więc na jesienny weekend remontowy stawiła się 12-osobowa ekipa. Dołączali je-
szcze inni chętni, więc przez chatkowe fronty robót przewinęło się w sumie prawie 20 ludzi.
Wiszący plakat CHATWEEKREMu informował m.in. o planowanych robotach ziemnych
przy pomocy koparki. Niestety, przedsiębiorca zawiódł, więc pozostały łopaty i kilofy.

Zaczęliśmy jednak od pilnych robót dachowych. Właściwie zaczął Marcin D., który
niekiedy tylko potrzebował pomocy. Zdjął pogięte blachy, odbił połamane łaty i uszko-
dzoną krokiewkę. W międzyczasie inni przygotowywali nowe łaty, kleili, impregnowali, doci-
nali na wymiar. Z solidnego klocka wycięto element do naprawy krokiewki. W ruch poszły
śruby, kleje, klucze, ściski i wkrętarka, więc drewniane elementy daszku znalazły się na
właściwych miejscach. Pozostało uzupełnić braki w izolacji cieplnej, ułożyć folię, po-
nownie zmontować wyprostowany kosz (blacha na styku dwóch połaci), przyciąć i uło-
żyć nowe arkusze blachy trapezowej. Pisze się to łatwo, ale Marcin spędził na dachu dwie
dniówki, rozpoczynając pracę, gdy pozostali jeszcze spokojnie jedli śniadanie.

Krzyś i Robert prócz robienia łat dachowych dorabiali przegrodę do kompostownika,
w międzyczasie wykonując wiele drobnych robótek. Radek „Wifing” heblem i  szlifierką
obrabiał masywne nogi do ławy, która miała stanąć pod południowym oknem Salonu.
Długi i gruby blat ławy zrobiłem już w ubiegłym roku, teraz jedynie otrzymywał kolejną
warstwę lakieru. Maciek „Lenor” zajadle szlifował połówkę pnia dzikiej wiśni, która stanie
się siedziskiem jednej z kilku planowanych ławeczek mających stanąć wokół ogniska.

We wnętrzu Chatki toczyły się prace przy konstruowaniu kapy czyli przykrycia kominka.
Dopasowanie stalowego szkieletu do krzywizn ścian, mocowanie płyt gipsowych i izolacji
ze specjalnie sprasowanej wełny mineralnej zajęło „Skorpionowi”, Krasnalowi i Jankowi
„Hansowi” wiele godzin.

Tymczasem na dworze prócz prac dekarskich i stolarskich trwały roboty ziemne. Ze-
rwany wiosną 2007 kabel doprowadzający prąd do toalety był już dwukrotnie naprawiany,
ale latem światło w tym ważnym obiekcie znów przestało działać. Kolejna prowizoryczna
reperacja nie wchodziła w rachubę, bo porażenie prądem osoby siedzącej z opuszczonymi
majtkami w kabince mogłoby okazać się nie tyle śmieszne, co tragiczne. Wiedziałem to,
gdyż ubiegłej zimy kopnął mnie śnieg w pobliżu „oddziału”. Nie, nie w to, co sobie pomy-
śleli czytający, wszak była zima, ja znajdowałem się na zewnątrz i nagie miałem jedynie
nadgarstki.

Prace przy wykopie kablowym ochoczo pro-
wadził Jasiek – świeżo upieczony inżynier bu-
downictwa, sprawdzony już w ciężkich pracach
przy fundamentach ganku. Pomagali inni, bo
kopanie w kamienistej glinie nie należy do lek-
kich zabaw. Nowy solidny przewód elektryczny
został ułożony w ziemi, zabezpieczony i oznako-
wany. W toalecie Krzysiek S. zamontował pu-
szkę instalacyjną i nowy, podświetlany wyłącz-
nik. Drugi koniec kabla przeprowadzono przez
Drewutnię i przyłączono do chatkowej instalacji
elektrycznej.

W pobliżu pozostawał Radek, który „organi-
zował przestrzeń” – porządkował ogród, kosił
chaszcze, poprawiał mnóstwo drobiazgów,
których wygląd tak bardzo niekiedy wpływa na
całościowe wrażenie wynoszone przez gości z
Chatki. Heroicznym zrywem uporządkował na-
wet składzik kruszyw i zadżunglone stoki skarpy
poniżej Chatki.

Doryan B. pojawił się chyba jako przypad-
kowy turysta, ale skoro rwał się do roboty, nie
sposób było odmówić i otrzymał ciężki jej kawa-
łek. Należało wykopać rów pomiędzy północną
ścianą Chatki i skarpą, by wreszcie odprowadzić
wodę gruntową przepływającą  od lat przez
podłoże chatkowej piwniczki i wsiąkającą do-
tychczas w nasyp. To właśnie ta woda miała
przez czas życia Chatki tak poważny wpływ na
jej nierówne osiadanie i deformowanie. Dla ko-
parki nie byłoby to poważne zadanie, lecz czło-
wiek z kilofem i łopatą jest mały i słaby wobec
kamienistego, zbitego gruntu. Mocno zaawan-
sowane prace ziemne przejęli następnego dnia
trzej chętni i teraz z końca siedmiometrowej rury
kanalizacyjnej ciągle kapie woda.

Gdy pojawił się Marcin „Toudi” z Elizką,
poczułem, że nadchodzi mocne wsparcie
dla prac trudnych. Toudi zajął się szlifowa-
niem starego odeskowania szczytowej czę-
ści ganku, która niebawem nabrała świe-
żego wyglądu, a potem została pokryta so-
lidną warstwą impregnatu. Niestety, Toudi
musiał wcześnie wracać, więc jedynie
napoczął roboty przy naprawie mocowania
rynny. Podobnie Krzysiek S. musiał niespo-
dziewanie wyjechać już w sobotnią noc, i
to aż do Warszawy, bo taka była koniecz-
n o ś ć .

Jak zawsze doskonale działał serwis
wspomagający ekipę robotniczą. Asia P.,
Agnieszka „Myszata” oraz Jagoda obsługi-
wały gości korzystających normalnym try-
bem z Chatki, dbały o nasze żołądki, dopil-
nowywały porządku w Chatce. Podstawo-
we posiłki znikały w zastraszającym tempie,
ponadto co jakiś czas zmęczona ekipa
mogła wypocząć przy herbatce i smakoły-
kach.

Oficjalny weekend remontowy minął, w
podzięce za trud rozdaliśmy talony nocle-
gowe, umówiliśmy się z niektórymi, że
przed zimą popracujemy jeszcze, by skoń-
czyć naprawę rynien i budowę kominka.
Może też wstawimy w ganku nowe okna i
wymienimy odeskowanie. Może zdołamy
również ustawić w ogrodzie gotowe ławy,
wszak w jesienne wieczory tak dobrze sie-
dzi się przy ognisku...

Maciek – październik 2009
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