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SIERRA DE GUADARRAMA
Kiedy poprzedniego dnia dotarłem do schroniska Giner de los Rios, na nocleg dociągnęła z dołu

duża grupa dzieci z opiekunami. Guzman – szef schroniska – udostępnił mi spanie na stryszku, bym
miał większy spokój. Załatwiłem z nim, że mogę zostawić moje graty w schronisku, które zostanie na
cały dzień zamknięte, gdyż Guzman schodzi do wsi, ale wróci wieczorem. Ucieszony takim obrotem
sprawy, zasnąłem szybko, mając w planach pracowity, następny dzień w skalnym cyrku La Pedriza.

Abantos – Hiszpan, poznany na liście dyskusyjnej – sugerował przejście tej trasy w dwa dni, ale z
worem. Jako że idę na lekko, mam zamiar zrobić ją jednym ciągiem i wrócić do schroniska. Pierwszy
odcinek, to zejście aż do parkingu u wylotu Canto Cochino. Przed samym mostkiem skręcam w lewo
– tu gdzieś powinna prowadzić ścieżka do Barranco de los Huertos. Barranco, to rodzaj wąwozu.
Ścieżka, owszem jest – nawet nie jedna. Prowadzące stromo w górę ścieżki to się rozgałęziają, to
znów krzyżują – staram się tak wybierać, by utrzymywać stale kierunek wschodni. Pojawienie się
kopczyków raduje moje serce.

Kopczyk przy kolejnych rozstajach kieruje mnie bardziej w prawo, przechodzę blisko koziołków,
wydających ostrzegawcze dźwięki i dochodzę pod skały nie do przejścia. Koniec ścieżki. Wracam i
próbuję innego wariantu. Dwa kolejne kopczyki upewniają mnie o słuszności wyboru. Dalej ścieżka
się zatraca, próbuję więc różnych kierunków,
wypatrując następnych kopczyków. Kluczę mię-
dzy głazami i krzakami i dostrzegam kopczyk...
chyba. A jednak nie. „Kopczyk” z różkami na gło-
wie prycha na mnie, gdy podchodzę bliżej. Teraz
jednak widzę niżej, po lewej, sporej wielkości usy-
pany kopiec, a gdy ostrożnie docieram do niego,
natykam się na szeroką ścieżkę, prowadzącą sko-
śnie w górę.

W miarę jak zyskuję wysokość, mam coraz
lepszy wgląd w dolinę. Oprócz turni w otaczającej
ją grani, w wielu miejscach wyrastają pomiędzy
krzewami ładne formacje skalne, najczęściej prze-
ryte pionowymi rynienkami, analogicznymi do tych, które spotykałem w Bojinacu, w chorwackim
Velebicie. Z kolei za mną dumnie piętrzy się Maliciosa, którą dopiero mam w planie, a dalej w prawo
cały grzbiet Cuerda Larga. Kiedy osiągam przełączkę w grzbiecie, dochodzą widoki na wschód. Przy-
ciągają wzrok baszty zamczyska w Manzanares, usytuowanego nad sporym jeziorem zaporowym.

Już wiem, że minąłem gdzieś ścieżkę do planowanego barranco, ale nie będę wracał, by jej szu-
kać. Rozkładam się ze śniadaniem na pięknej łączce, po czym ruszam dalej na wschód. Łąkę przecina
biało-żółty szlak, prowadzący na El Yelmo, ale ja najpierw chcę zobaczyć Słonika (El Elefantito). Od
niewielkiego przełamania terenu, trawersuję pod skałami, wyszukując ścieżki pod Słonika. Niestety,
nie dostrzegam nigdzie odgałęzienia, ani nawet możliwości przebicia przez skalny mur i ścieżką w
pięknym, nieco sielankowym krajobrazie, docieram do kolejnego pequeno recorrido, tzw. Senda

PRZEDŒWIATECZNIE I
NOWOROCZNIE

Okres świąteczno-noworoczny wiąże się już
od dobrych paru lat w naszym Kole z takimi im-
prezami i wydarzeniami jak Bacowanie
Przedświąteczne, Wigilia Kołowa oraz Sylwe-
ster – czasem bardziej scentralizowany, czasem
w podgrupach. Rok temu Bacowanie cieszyło
się dużą frekwencją i w tym roku zapowiadało
się podobnie. Jednak silne mrozy, które wystąpi-
ły tuż przed imprezą zniechęciły chyba część
uczestników  i w rezultacie na Bacowaniu
Przedświątecznym zjawiło się 11 osób, a byli to
(w kolejności dojazdu i dojścia): Jacek, Jola i Ola
Ginter, Jola Wolińska, Jelon, Żaba i Waldek
Żabowy, Świstak, Cieszynka, Nowy i Metzger.

Jako miejsce bacowania wybrany został
przysiółek Bryzgałki położony po słowackiej
stronie granicznego grzbietu Wielka Racza –
Przegibek. Mało kto tam wcześniej był, wiado-
mo było natomiast, że jest tam kilka szałasów
wyposażonych w małe kuchnie z piecem.

Większośc uczestników startowała z Rycer-
ki, nasza piątka również. Trochę czasu zajęło
wszystkim znalezienie i trafienie po ciemku ści-
śle w siodło Przełęczy pod Bugajem, skąd pro-
wadziła dalsza, już łatwiejsza droga na miejsce.

Przełęcz i odejście drogi jest jak to organo-
leptycznie w końcu stwierdzono jakieś 20 m na
wschód od słupka granicznego 161/12.

Tymczasem poszczególne grupy osiągnęły
granicę – pierwsza piątka obok słupka 161/8,
Żaby 161/6, samotny Świstak 161/1, Nowy,
Cieszynka i Metzger 161/9. Po dotarciu na pola-
nę trochę czasu zajęło nam obejrzenie wszyst-
kich obiektów i zdecydowanie, który jest najod-
powiedniejszy – zdania były podzielone i w koń-
cu Redakcja musiała podjąć męską decyzję wy-
bierając trzecą chałupę od wschodu. Rozpoczęli-
śmy oczywiście od rozpalenia w piecu i zagoto-
wania herbaty. Gdy przybyli kolejni uczestnicy
był już podgrzany bigos. Był też grzaniec, domo-
wa wiśniówka Cieszynki, słodkości oraz gitara.
W kuchni po długim paleniu w piecu udało się
osiągnąć temperaturę ok. 5 stopni, podczas gdy
na zewnątrz było ok  -18. W niedzielę wracali-
śmy nieco okrężną drogą przez Przegibek podzi-

wiając piękne, zimowe krajobrazy.
Harnasie nawiedzili Bryzgałki jeszcze raz podczas Sylwestra. W ekipie byli m.in. Natalia, Gosia,

Ola G., Huchel,. Grzesiu P., Metzger, Swistak, Tadek P. . Sylwestrowa noc nie była mroźna, udało się
natomiast porozmawiać z Czechem urodzonym na terenie Słowacji, który jest właścicielem jednej z
chałup i dowiedzieć się, że na Bryzgałkach gościł niegdyś sam Vaclav Havel.

Zgodnie z zapowiedziami chatkę w noc sylwestrową opanowała dzieciarnia. W chatkowym Syl-
westrze udział wzięli: Bogna i Picek z Celiną i Martą, Hela i Marcin z bliźniaczkami, Luśka i Daniel
z Zuzią i Hanią, Kolczasta i Jeż z Idą i Melą, Smok i Lechu z Pawłem, Kasia i Janusz z Amelką i
Karolkiem, Jola i Tomek z Mają i Pawłem, Wiewióra z Małgosią i Tusia z Jasiem. Na imprezę skusiła
się też grupa śmiałków bezdzietnych pod wodzą Krasnala. Były fajerwerki, ognisko, śpiewy oraz
różnorakie zabawy. W sumie imprezowały 43 osoby w tym 15 dzieci.

Inna dość liczna ekipa  (21 osób) balowała w Murzasichlu uskuteczniając narciarstwo przywycią-
gowe, wycieczki piesze oraz taplanie w ciepłej wodzie (Bukowina i Szaflary).

Uczestniczyli: Maciek B. z Kamą, Mateusz G. z Olą, Maciek G. z Alą, Przemek z Dorotką, Janik
z Sabiną i synem Maćkiem, Bystry z Basią, Kotlet z Kasią, szefowa Qrsu Katarzyna ze Zbyszkiem i
Anią, Iga z Nikiem oraz Łysy z Magdą i Małgosią. Hitem Sylwestra jak donosi Łysy było przeniesie-
nie imprezy z sali kominkowej do pokoju, w którym grzecznie spał Kotlet. Było wszystko, łącznie ze
smarowaniem Kotleta końską maścią, (co dodaje ponoć sił witalnych) i rzucaniem serpentynami z 6
rolek papieru toaletowego.

Natomiast Redakcja z małżonką oraz Nowym, Cieszynką, Jelonem i Markiem Ś. postanowili
powitać Nowy Rok w najwyższym punkcie terenu uprawnień, czyli na Diablaku. Jak się okazało na
podobny pomysł wpadła ok. setka innych obywateli z czego pewna część spędziła tam wiekszą ilość
czasu sądząc z rozbitych na szczycie ok. 10 namiotów. Pogoda była jak na Babią przystało bojowa, a
najbardziej dał się we znaki ... oblodzony płaj. Nad ranem dotarliśmy na Wiewiórzysko, gdzie w
sympatycznym towarzystwie spędziliśmy resztędługiego, noworocznego weekendu.

Redakcja (na podstawie relacji z listy dyskusyjnej)
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TO BY£O
4 12.12.2009 Magda „Biała” pożegnała się ze
stanem panieńskim.
4 5.01 Zebranie odbyło się w Muzeum Śl. w
Katowicach na wystawie „Magia wina – od
pędu winorośli po napój bogów”.  Po wystawie
udaliśmy się  na „sympozjum” do w winiarni.
4 12.01 Kolejne zebranie przybrało formę ku-
ligu, który odbył się w ośrodku jeździeckim w
Czechowicach. Pomysł rzuciła Cieszynka, a rea-
lizacją zajął się Łysy. W imprezie wzięlo udział
ok. 25 osób dorosłych i ok. 6 dzieci.
4 16-17.01 KIChA, czyli Kulturalna Impreza
w chatce na Adamach, pod hasłem „Witkacy w
Beskidach, Szymanowski w Tatrach”. Gościem
i prelegentem był Jacek Proszyk z Bielska-B.

TO BÊDZIE
k 19.01 Na zebraniu odbędzie się dyskusja na
temat zmian w statucie związanych z chatką.
k 30.01 Chatkowa impreza muzyczna pod ha-
słem „Fanaberie Helci, czyli miłość w kilku od-
słonach”. W programie: koncert, poczęstunek
oraz projekcja filmu.
k 06-07.02 I Rajd Zimowy  – w planie zdoby-
cie Babiej Góry. Prowadzą Herman i Świstak.
Meta  – z pokazem zdjęć z wypraw na Kaukaz i
w Gorgany – na Markowych Szczawinach.
k 27-28.02 Blachowanie w schronisku na
Stożku.

Maseo. Teraz już, trzymając się oznakowania,
podchodzę w górę, podziwiając skalne rękawice,
czajniki, żółwie, słoniki, czy inne mamuty, nie
wspominając już o najbardziej trywialnych for-
mach kolumn i piramid. Raz po raz przeciskam się
w wąskich przejściach, czasami zmuszających do
wygięcia ciała, by się dopasować do ich kształtu.

Tak docieram na łączkę pod El Yelmo –
skalną bryłę, na którą podobno da się wejść. Kom-
binuję najpierw z jednej, potem z drugiej strony.
Jestem blisko wierzchołka, ale pionowy, kilkume-
trowy kominek zniechęca mnie jednak. Daruję
sobie. Schodzę ostrożnie – sucha skała doskonale

trzyma – i spotykam turystę. Pyta mnie o którąś ścieżkę, ale mogę odpowiedzieć tylko domysłem.
Widzę, że obiera wariant zejściowy w kierunku barranco, a ja ruszam dalej na podbój skalnego raju.
Mijam kolejne żaby, kwoki, korony, zaglądam w różne zakamarki i już wiem, że zebrany materiał
fotograficzny sprawi mi mnóstwo roboty, gdy będę musiał odrzucać wiele ciekawych fotek.

Czas płynie nieubłaganie, powracam więc do znakowanej ścieżki i po krótkim flircie z Czterema
Damami (Las Cuatro Damas) schodzę dosyć stromo na przełęcz Dehesilla. Tu spotykam wczoraj-
szych znajomych – dzieciaki właśnie forsują podejście. Widzę, że nieźle dają sobie radę, ja bym jed-
nak bał się wziąć odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Na przełęczy rozstaje – można tu zejść do schroniska – a powyżej przełęczy w kierunku północ-
nym teren staje się trudniejszy. Najpierw stromą ścieżką, przechodzącą w żlebik, potem coraz czę-
ściej po pochyłych głazach, gdzie w wielu miejscach przejście bez dobrej przyczepności obuwia nie
byłoby możliwe. Z moim dużym worem nie miałbym tu żadnych szans – dobrze, że zdecydowałem
się tu pójść na lekko. Wkrótce zaczyna się seria przejść tak wąskich i niskich, że nawet z małym
plecakiem są problemy. Szlak prowadzi czasami pod głazami, gdzie trzeba iść na czworaka, lub wręcz
się czołgać. W pewnym momencie znika w jakiejś szczelinie z małym tylko przebłyskiem światła. O
nie – tego za wiele! Wyszukuję jakieś możliwości obejścia – udaje mi się to, choć adrenalina wzrasta.

Znów podążam pośród strzelistych iglic, to znów rozłożystych matron, coraz wyżej i wyżej. Kła-
niam się kolejnej damie z apaszką na szyi, wypatrującej czegoś w dali i pokonuję strome rumowiska,
wychodząc nagle na płaski, trawiasty teren, okolony choinami, co stanowi nie lada atrakcję w tym
kamiennym świecie. Sielanka trwa krótko i ponownie zagłębiam się w skalny labirynt. Po minięciu
Sępiej Wieży (Torre de los Buitres) niewielka strata wysokości i znowu w górę pod ściany Las Torres
– najwyższych, przekraczających 2000m n.p.m. skał w cyrku La Pedriza.

Przechodzę pod dłonią z zagiętym kciukiem i wyprostowanymi w górę pozostałymi, czterema
palcami, mijam całe lasy sztyletów i kindżałów, wreszcie krzyżuję się ze swoimi śladami z poprze-
dniego dnia i podążam dalej granią, zwracając się powoli twarzą w kierunku południowym. Pozdra-
wiam mijane koziołki, czasem wylegujące się na nagrzanych głazach w odległości nie większej niż
10m ode mnie, to znów próbujące swych sił we wzajemnych pojedynkach. Grań Pedrizy na zewnątrz
opada teraz łagodniejszym zboczem, ale ścieżka kieruje się bliżej wnętrza skalnego cyrku. Przecho-
dzę pod potężnym, kamiennym grzybem, przeciskam się przez wąski zacisk, lekko obniżam i staję na
brzegu obłego głazu. Dostrzegam poniżej biało-żółte paski, ale... jak do nich dojść?..

Przypatruję się uważnie temu miejscu. Trzeba by się wsunąć pod jeden spory kamol, wystawić
skośnie obie nogi i oprzeć na jednej z dwóch śrub, wystających na około 2cm. Ale żeby dostać tam
stopą, musiałbym najpierw wstawić prawą nogę w szparę, wywijającą się w lewo i to wszystko przy
braku chwytów na obłym głazie, na którym stoję. Widzę, że był tu kiedyś jakiś sztuczny chwyt, ale
został po nim tylko ślad, wystający raptem jakieś pół centymetra – bardzo nędzny chwyt, przy całej tej
skośnej zabawie. Próbuję znaleźć alternatywne zejście, ale na próżno – wszędzie olbrzymie, obłe
głazy. Wracam, lustruję ponownie paskudne miejsce, wreszcie próba. Chwytam prawą ręką ten mi-
kroskopijny pseudochwyt, lewą próbuję złapać jakieś tarcie nad sobą na kamieniu, pod który muszę
się skośnie wsunąć, opuszczam jedną nogę, ale kiedy próbuję oderwać drugą, czuję, że objeżdżam.
Szybka decyzja, spory wysiłek i... udaje mi się wrócić do punktu wyjścia. Zmiana taktyki – spróbuję
najpierw drugą nogą. Znów się opuszczam, lewą stopę opieram na kamieniu, ręce drżą, ale nie pu-
szczam jedynego chwycika. Dosięgam drugą nogą do śruby i wtedy się okazuje, że ona jest ruchoma.
Za późno na wycofanie się – zanim śruba się wysunie, gwałtowny ruch lewą nogą, szukanie oparcia,
dłonie zjeżdżają po obłym, ale szorstkim głazie i jest! Stopa opiera się na pewnym stopniu – ufff...
Serce wali, jak młot, ale kończy się to tylko podrapanymi dłońmi.

Dalej już takich atrakcji nie ma. Pojawia się więcej ścieżek, za to oznakowanie teraz gorsze. Przy
skale w kształcie filiżanki z uszkiem trafiam już na łatwy, trawiasty teren. Malowane znaki znikły
zupełnie, za to są kopczyki. Widzę w dole schronisko i zastanawiam się, czy Guzman już do niego
dotarł. Ostatni odcinek przez las pokonuję skrótami i jestem w dolinie. Pięć minut podejścia i tuż po
ósmej jestem na miejscu. Pusto. Schronisko zamknięte. A za tymi drzwiami jest piwo...

Po półgodzinie widzę wyłaniającego się z lasu człowieka z psem i osłem. Guzman! Za chwilę się
witamy, mój dobroczyńca parkuje osła, otwiera zamek i składam pierwsze zamówienie. Zimne, mo-
kre, gorzkawe, jednym słowem – rozkoszne...

Wychodzimy na zewnątrz, by łapać jeszcze ostatnie chwile dnia.
– La hora magica – mówi Guzman. Rzeczywiście, jest coś magicznego w takich chwilach. W

promieniach zachodzącego słońca nie tylko skały nabierają czerwonego poblasku. Wszystko wokół
staje w ciepłych barwach. Magiczna godzina...

W wieczornej pogawędce dowiaduję się paru ciekawych rzeczy, w tym i tego, że Giner de los
Rios jest najstarszym schroniskiem w Hiszpanii – ma już ponad sto lat. Obecnie właścicielem jest
Klub Turystyczny Penalara. Guzman częstuje mnie dwoma kawałkami pysznych tostów, więc ja

W dniu 25 grudnia zmarł nagle nasz kolega
Witold Wiśniewski „Tolo” (blacha SKPB nr
25, SKPG nr 15).

Urodzony 21.04.1943r – absolwent Wy-
działu Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Znany działacz studencki, wiele lat kierował
gliwickim Dyskusyjnym Klubem Filmowym
oraz był znakomitym animatorem życia tury-
stycznego. Przewodnik beskidzki, wieloletni
kierownik „Chatki AKT” na Pietraszonce.

Pogrzeb odbył się w dniu 30 grudnia.
***

Na początku stycznia zmarła Urszula
Bożek-Stojewska (blacha SKPB numer 68,
SKPG numer 45).

Pogrzeb odbył  się w poniedziałek, 11 stycz-
nia na Giszowcu w Katowicach.

>
próbuję się zrewanżować, kupując u niego litr
wina. Biorę swój kubek i pytam, gdzie on ma
swój. Okazuje się, że mój gospodarz w ogóle
wina nie pije i tak oto staję oko w oko z litrem
wina.

Już po zmroku Guzman schodzi w doliny.
Ładuje moje śmieci na oślicę imieniem Leticia,
obiecuje dostarczyć mi rano bochenek chleba i
zostawia mnie samego, stwierdzając iż teraz je-
stem „el rey del refugio” – królem schroniska.
Rzucam retoryczne pytanie:

– Y donde esta la reina?
Uśmiecha się i macha ręką na pożegnanie.

Cóż, nie ma królowej – za to jest wino! No, to
przede mną długi wieczór...

Wojtek Spała
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