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BESKID MAKOWSKI
W tym roku Tour de France i Giro de Italia
zaczynają się w Holandii, rajd Paryż – Dakar
odbył się w całości w Argentynie i Chile, pomyślałem więc – dlaczego Makowski nie mógłby
się odbyć przynajmniej częściowo w terenach
przyległych – np. w Beskidzie Wyspowym. Na
Luboniu Wielkim byłem raz w życiu i w dodatku
nigdy nie szedłem najciekawszym szlakiem czyli
tzw. Percią Borkowskiego. Drugim szczytem na
trasie miał być Szczebel, a nocleg zaplanowałem
już w Makowskim – pod szczytem Kamionki
nad Lubniem. W niedzielę planowane było
przejście przez Lubomir i zejście do Pcimia.
I byłoby fajnie, gdyby nie prognozy pogody,
które przewidywały nieodwołalnie ulewne deszcze rozpoczynające się w sobotnie popołudnie
lub wieczór. Postanowiłem zatem wprowadzić
warianty awaryjne. Podstawowa zmiana polegała na przeniesieniu noclegu pod schronisko na
Kudłaczach. Jest tam pole namiotowe oraz zadaszony krąg ogniskowy, no i samo schronisko jest
pewnym zabezpieczeniem. Trasa miała ulec
skróceniu, jednak początek pozostał bez zmian.
Wyjazd zaplanowany był tym razem na sobotę
rano.
Jako pierwsza na miejscu startu w Rabce –
Zaryte stawiła się moja ekipa (ja, Ola, Jelon i
Nowszy), która dotarła metodą samochodowo busową, pozostawiając auto w Lubniu. Następnie dojechali autem Żaba i Waldek, a potem kursanci (6 szt + 1) na czele ze Staszkiem W.
Pogoda nie była początkowo najgorsza, a
chwilami wyglądało nawet nieco słońca. Po ponad godzinie dotarliśmy do głównych atrakcji
szlaku – gołoborza oraz skałek, przez które w ramach atrakcji poprowadzono szlak. Z kwiatków
najbardziej rzucały się w oczy dorodne żywce
cebulkowate.
Po ok. 2 godz. dotarliśmy do schroniska,
gdzie nastąpiła przerwa na herbatki, kanapki
oraz podjęcie trudnej decyzji – co dalej. Pogoda
była coraz bardziej niepewna, czasu też nie mieliśmy za dużo. Z drugiej strony Szczebel widniał
przed nami i kusił. Pragmatyzm i racjonalizm
wzięły jednak górę nad ambicjami i postanowiłem schodzić do Tenczyna. Pożegnaliśmy na pewien czas Żaby, które postanowiły zejść innym
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ALPY LECHTALSKIE
Już podczas wędrówki poprzedniego dnia, z grani Alp Algauskich spoglądałem z ciekawością na
leżące na południe od doliny rzeki Lech rozległe gniazdo górskie. Gdy zszedłem do Holzgau, rozstawiłem stolik, otworzyłem bar i rozłożyłem mapy, by ustalić coś na kolejny dzień. Po przejściu zaplanowanych tras w Allgaeuer Alpen a nie miałem sprecyzowanych dalszych planów. Rozważałem zarówno ferraty, ajk i zwykłe wędrówki. Zastanawiałem się, czego mi w tej chwili najbardziej trzeba…
Kiełkująca już wcześniej myśl zaczyna powoli nabierać realnych kształtów. Największą ochotę
mam na wędrówkę pośród pięknych miejsc - jakiś szczyt, jakieś jeziorka i co ważne... żeby nie było
tłoku. Przeglądam mapy, zataczam palcem kółka, szacuję czasy przejścia. Wreszcie zapada decyzja.
Wrzucam graty do samochodu i przejeżdżam niedaleko, bo do Gramais, leżącego w dolince odchodzącej od głównej Lechtal na południe. Sprawdzam punkt startu w wiosce, po czym wracam na
upatrzone po drodze miejsce i parkuję tuż nad szosą. Mam stąd piękny widok na czerwieniejące w
zachodzącym słońcu szczyty Alp Lechtalskich.
Rano podjeżdżam z powrotem do centrum i zostawiam wóz na małym parkingu – dalej już zakaz
ruchu. Jeszcze chwila zastanowienia – w którą stronę zacząć pętlę. Trasa jest długa i nie mam pewności czy dam radę zrobić jącałą. Są możliwości skrótów, ale z czego ewentualnie zrezygnować? Widoczność jest kiepska, tuż nade mną wisi gęsta poducha mgły i jest chłodno. Ruszam więc wprost na
południe doliną Otterbach – najpierw spróbuję zdobyć szczyt a później powłóczę się wśród jezior.
Zanim wejdę odpowiednio wysoko, mgły zdążą się rozwiać.
Mgły rozwiewają się szybciej, niż się spodziewałem bo kiedy staję przed wysokim progiem, zamykającym dosyć płaską do tego miejsca dolinę, przebłyskuje już tu i ówdzie błękit nieba i niczym
wysepki, pojawiają się pierwsze, blade jeszcze szczyty. W międzyczasie wyprzedził mnie młody człowiek, którego tempo było znacznie szybsze od mojego, tak że na rozstajach nie mogę go już wypatrzyć. Skręcam ostro w prawo, zgodnie ze strzałką na tabliczce – stąd na Leiter-Spitze mam cztery
godziny, powinienem więc tam być po jedenastej.
Pnę się ostro w górę – drobne kamyczki na początkowym odcinku powodują ślizganie się butów
i chwilami podpieram się rękoma, dalej już ścieżka robi się bardziej przyjemna. Po prawej, coraz
bardziej w dole zostaje wodospad, spadający z progu doliny, a za plecami wyrastają zacienione szczyty, zamykające dolinę od wschodu. Wychodzę ponad granicę lasu, gdzie witają mnie kozice – niezbyt
płochliwe, ale zachowujące dystans. Przełęcz przede mną już oświetlona a za chwilę i ja wchodzę w
słoneczną strefę. Jeszcze kawałek i staję na przełęczy Alblitjoch, z której otwiera się wspaniały widok
na zachód. Ponad zielonymi zboczami strzelają w niebo szczyty o przeróżnych, czasem fantazyjnych
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wariantem do samochodu i zaczęliśmy schodzić grzbietem do malowniczego przysiółka Krzysie,
gdzie znów wyszło nieco słońca, skłaniającego do małego lenistwa.
Po odpoczynku nastąpiło krótkie chaszczowanie, a potem zejście leśną drogą, bez szlaku wprost
do Tenczyna. Na busa w kierunku Pcimia nie czekaliśmy długo. Nasza czwórka wysiadła jednak w
Lubniu, aby przemieścić auto do Pcimia. Tu, w miejscu, gdzie do niedawna była słynna „Pizza prosto
z pieca”, a obecnie są standardowe „delikatesy” spotkaliśmy Żaby. Staszek poinformował nas natomiast, że na przystanku nie ma żadnych informacji o busie pod Kudłacze, który miał być o 18:45. W
tej sytuacji postanowiłem, że ekipy zmotoryzowane przemieścimy pod Kudłacze (Żaby chciały zostawić auto na górze – aby móc się rano ewakuować, a ja na dole – aby w niedzielę jeszcze się przejść).
Zawiozłem więc moją ekipę i zjechałem na dół do Żab. Sprawdziłem też na górnym przystanku, a
potem na dole naocznie, że bus jednak kursuje. Staszek i kursanci podjęli jednak wcześniej decyzję o
pieszym podejściu szlakiem.
Tymczasem forpoczta rozbiła namioty i zaczęła przygotowania ogniskowo – pieczonkowe. Wiata była niestety zajęta przez niezbyt ciekawą ekipę ze schroniska, więc ognisko zrobiliśmy pod rozłożystym bukiem na polu namiotowym. Ok. 20:00 dotarł Staszek z kursem. Przybył również – jak
zwykle na rowerze – Marek Ś. A ok. 21 spadły pierwsze krople deszczu. Póki co chroniły nas liście
buka, ale gdy deszcz przerodził się w ulewę musieliśmy rozwinąć parasole. Nad ogniem zawisły dwa
kociołki z pieczonkami. Dopiero ok. 22:30 ekipa spod wiaty wymiękła i mogliśmy przenieść się pod
przeciekający wprawdzie, ale jednak dach. W tej sytuacji odważyłem się nawet wyciągnąć gitarę.
Gitarzystę i instrument Marek zabezpieczył dodatkowo swoją płachtą biwakową. Mimo koszmarnej
pogody humory dopisywały skoro popłynęły tak legendarne przeboje jak „Lenin”, „Czapajew” czy
„Rajdowa wiara”. Zapewne pomógł w tym również grzaniec galicyjski, pigwówka oraz domowe (i
nie tylko) wina przywiezione przez kursantów.
Wkrótce doszły pierwsze pieczonki, a po godzinie następne. Oba kotły wyszły całkiem, całkiem.
Warunki nie sprzyjały rozegraniu tradycyjnych konkursów. Poza tym znaczki były dostępne niestety
jedynie w wersji elektronicznej, a nowatorska metoda ich dystrybucji przez bluetooth okazała się zbyt
nowoczesna i udało się wysłać znaczek jedynie na telefon Staszka.
Po północy udaliśmy się do stojących w deszczu i mgle namiotów. A rano … padało dalej. Żaby
zwinęły się jako pierwsze, gdyż musiały wracać szybko do domu. Reszta po spakowaniu i śniadaniu
w schronisku wyruszyła jednak na szlak. Zgodnie z pierwotnym planem postanowiliśmy schodzić
żółtym szlakiem do Pcimia przez Krzywicką Górę. Po drodze oznakowanym odgałęzieniem szlaku
dotarliśmy też do skałek zwanych Wielkim Kamieniem. Leśnymi drogami i polnymi ścieżkami płynęły już potoki wody zapowiadające powódź, która już nazajutrz miała nawiedzić niemal cały kraj.
Tymczasem jednak, jeszcze bez przeszkód dotarliśmy do domów.
Jacek G.
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kształtach, zaś na słoneczną łąkę pode mną rzucają cienie zakapturzone mnichy północnej grani
Leiter-Spitze.
Zgodnie z mapą powinienem teraz obniżyć się
około 300m do górnej części doliny Roettalbach i
stamtąd podchodzić na szczyt od strony zachodniej. Tymczasem znajduję ścieżkę opadającą lekkim trawersem z lekko już startym szlakiem, podążającą bardziej na południe. Ruszam więc nią,
kiedy mój żołądek zgłasza poranne zapotrzebowanie. Obiecuję mu, że go napełnię na nasłonecznionym cyplu, wystającym ponad zatopionym w
chłodnym cieniu trawersem. Tymczasem szlak
opuszcza wygodną ścieżkę i zaczyna piąć się ostro
w górę, w kierunku skał. Pocieszam żołądek jak
mogę, obiecując mu strawę w najbliższych promieniach słońca, na które na razie jednak szans
nie ma.
Ścieżka stopniowo staje dęba, kamyczki wylatują spod stóp i coraz częściej zmuszony jestem
pomagać sobie rękoma. Z kijkami byłoby lepiej,
ale mam już niedaleko do skał – jakoś muszę
podołać. Praktycznie na czworaka doczołguję się
do skał, gdzie jest odrobinę lepiej. Czepiając się
gdzie się da, powoli zyskuję wysokość. Staję na
jakimś głazie, co pomaga mu w podjęciu od dawna rozważanej decyzji zjazdu w doliny. Utrzymuję
się dzięki skalnym chwytom, słysząc huk spadających kamoli. Jeszcze trochę mordęgi w drobnoziarnistym syfie i tuż po dziesiątej staję na przełączce ze sterczącą ostro igłą. Pode mną nowy,
wspaniały świat bezpośredniego otoczenia podchodzącej od wschodu doliny Bittrich i zaglądających zza grani dalszych szczytów. Mogę zasiąść
do uczciwie zapracowanego śniadania.
Z przełączki na wierzchołek Leiter-Spitze jest
około 100m podejścia. Stroma grań pełna luźnych
kamieni, ale idzie się dosyć łatwo. Ze szczytu wspaniała dookolna panorama – otwarł mi się w końcu
widok na południe, do tej pory zasłonięty. W dole kilka jezior, widzę również Bittrichsee, koło którego będę później przechodził. Z dołu podchodzi jakaś trójka, kiedy więc wracam do przełączki pod
igłą, robię to ostrożnie, żeby im czegoś twardego nie spuścić na głowy. Dalsze zejście jest nieco
łatwiejsze niż wcześniejsze podejście, a kiedy wyciągam kijki na ich pełną długość, staje się całkiem
przyzwoite. Następuje wypłaszczenie górnego piętra i znów strome zejście z progu, tym razem już z
widokiem na jeziorko, mieniące się różnymi kolorami – od niebieskiego, przez zielonkawy aż po żółty
miejscami. Niewiele mu brakuje do pełnej tęczy.
Niżej spotykam dwoje turystów – po tradycyjnym pozdrowieniu pan zaczyna się rozpływać nad
urodą krajobrazu. Jego zdaniem, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Alpach. Nie zaprzeczam,
nie tylko przez grzeczność – sam jestem zauroczony. Już wiem, że będę chciał powrócić w Lechtaler
Alpen.
W kierunku północnym, na wylocie z doliny Otterbach dostrzegam Gramais, z którego rano startowałem. Wygodna, oznakowana ścieżka zaczyna się wznosić w kierunku grani, jako że prowadzi do
schroniska Steinsee. Ja zaś muszę się lekko obniżyć do widocznej stąd trasy, która zawija się za
opadającą na północ, krótką grańkę. Trochę kozimi ścieżkami, trochę po trawach, poniżej budynku,
który być może jest jakimś prywatnym, ale nieczynnym teraz schroniskiem, docieram w końcu do
wygodnej ścieżki. W lewo opada ona do doliny Otterbach, a ja podążam nią w prawo, by za zakrętem
znaleźć się na pięknym trawersie ponad wznoszącym się po lewej ręce dnem bocznej dolinki.
Mijam samotną dziewczynę, która świetnie wkomponowuje mi się w krajobraz. Przechodzę w
cieniu pionowej ściany i wychodzę na szerokie łąki z pasącymi się końmi. Pokonuję zakosy i staję na
progu doliny z seledynową taflą jeziora Gufelsee u stóp. Ścieżka wspina się w lewo i w miarę jak
zmieniam kąt patrzenia, jezioro zmienia barwę na morską a potem prawie na błękit. Z przełęczy
spoglądam na wschodnią stronę – dosyć strome zejście mnie czeka i to tylko po to, by zaraz potem
wspiąć się na kolejną przełęcz, leżącą o ponad sto metrów wyżej niż ta, na której stoję. Ale cóż robić...
Ruszam.
Tymczasem po jakichś stu metrach od szlaku odbija niewyraźna ścieżka trawersująca zbocza w
kierunku północnym. Hmmm, zaryzykować? Nie wiem, czy ona mnie doprowadzi, czy też skończy
się w jakimś nieprzyjemnym miejscu i zmusi do odwrotu. Spróbuję!
Trawers wznosi się nieznacznie, przecinając płytkie, kamieniste żlebiki. Dochodzę do sporej,
trawiastej buli i widzę, że decyzja była słuszna. Da się obniżyć do kolejnego jeziorka, gdzie spotkam
szlak podchodzący na przełączkę Kogelseescharte. Mijam w dole niezbyt urodziwe jeziorko i wspomagając się kijkami, forsuję strome podejście na przełączkę. Otwiera się widok na północ, w którym
u dołu – niczym przepiękny turkus – lśni tafla jeziora Kogelsee. Zaś horyzont po lewej stronie zamyka
moja wczorajsza grań z charakterystyczną parą szczytów: Maedelegabel i Trettachspitze.
Wygodną ścieżką docieram do jeziora u stóp ściany Kogel i dalej w dół do doliny Platzbach –

TO BY£O
4 8-9.05 II Rajd Igrowy z metą na Pietraszonce organizowany we współpracy z AKT „Watra”. Do skutku doszła jedna trasa, a na mecie
było ok 20 osób.
4 11.05 zamiast zebrania odbyło się szkolenie
ornitologiczne w WPKiW w Chorzowie, które
poprowadził były kursant Łukasz Morawiec.
Łukasz przedstawił nam najpierw nieco teorii, a
potem odbyliśmy spacer po parku słuchając i
rozpoznając ptasie trele. Wstępnie umówiliśmy
się z Łukaszem na kolejne spotkanie z ptakami.
4 14-16.05 Beskid Makowski.
4 18.05 prelekcja szkoleniowa Marka „Belfegora” Zygmańskiego o Kaukazie.

TO BÊDZIE
k 22 - 23.05 102-gie urodziny Chatki na Adamach.
k 25.05 godz. 17:30 na Zamku w Toszku
odbędzie się Majówka Kołowa połączona z Kołowym Dniem Dziecka. W programie:
- wejście na basztę z punktem widokowym,
- spektakle teatralne dla dzieci,
- biesiada przy ognisku na dziedzińcu zamkowym z pieczeniem kiełbasek.
Majówka połączona zostanie z podsumowaniem
półrocza. Koszt 11 zł./os.
k 1.06 ,,Skocznie Beskidu Śląskiego” Natalia
Paszek (nowoblachowana nr 365) oraz ,,Kosodrzewina w terenie uprawnień” Jasiek Pizoń
(nowoblachowany nr 360)
najpierw zakosami, potem stromą ścieżką, na
koniec znów zakosami między kosówką. Przekraczam potok w dolinie i przechodzę przez
małe mokradła. W pewnym momencie tracę
równowagę i odruchowo łapię się płotka, dostrzeganego tylko kątem oka. Błąd! Znów zostaję potraktowany prądem – co to? Ja krowa jestem?? Więcej przygód już mnie nie czeka. Szeroką drogą schodzę do wioski, gdy rozbrzmiewa
dźwięk kościelnego dzwonu – miło, że tak się
cieszą z mojego powrotu. Jednak, gdy dochodzę
do wozu, odjeżdżam od razu na miejsce, gdzie
spędziłem nocleg i tam w spokoju rozstawiam
mój barek. Włączam telefon i dowiaduję się, że
to już koniec dobrej pogody. Od zachodu na
Austrię nasuwa się front z opadami i burzami.
Próbuję znaleźć potwierdzenie w radiu, ale akurat nie mogę znaleźć żadnej sensownej stacji.
Podsumowuję wyjazd, a konkretnie jego drugą
część – pięć pięknych dni. Dobrze, nie będę sobie psuł tej serii, wracam do domu.
Przekraczając granicę z Austrii do Niemiec,
łapię w końcu prognozę – okazuje się, że o ile
zachód Austrii już od rana w deszczu, to dalej na
wschodzie są jeszcze spore szanse na ładny
dzień. Co robić? Jadę i rozważam różne warianty. Zatrzymuję się na kolację o dziesiątej wieczorem, próbując znaleźć coś na mapach. Jest jednak zbyt ciemno jak na moje oczy, mimo że
wspomagane okularami. Podejrzewam jednak,
że w rejonie Schladming znalazłbym sobie jakąś
ciekawą pętelkę. Tam się więc kieruję i tuż przed
miastem znajduję spokojne miejsca na nocleg.
Jest północ – najwyższy czas na sen. Rano wyszukam jakąś trasę w Schladminger Tauern.
Wojtek Spała

