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MAJA E JEZERCES
Albania wita mnie potwornym rozgardiaszem na drodze wjazdowej. Droga, to w tym przypadku

oczywisty eufemizm – od granicy w Hani i Hotit aż do samej Szkodry jedzie się po wielkim placu
budowy. Dziury, kałuże, które lepiej omijać, gdyż ich głębokość potrafi osiągać czasem ponad dwa-
dzieścia centymetrów, kamienie, a nawet większe głazy, pręty metalowe, niektóre wystające na
sztorc, by komuś nie zechciało się zanadto zjechać w bok. Do tego wszechobecne tumany kurzu; sam
wzbijam analogiczne, a jadę na ogół w sznurku samochodów osobowych i ciężarówek, więc zbyt
wiele nie widać. Uciekam na chwilę z tego ciągnącego się kilometrami placu budowy w zielone
nieużytki, gdzie robię sobie popołudniową kawę, spoglądając z zainteresowaniem w kierunku wscho-
dnim – tam wyrastają góry, od których mam zamiar zacząć moją albańską przygodę. Alpet Shqipta,
czyli Alpy Albańskie, a w nich najwyższa grupa Bjeshket e Namuna, na granicy z Czarnogórą. Po
drugiej stronie granicy góry te  nazywają się Prokletije, a obie te nazwy tłumaczą się na język polski
jako Góry Przeklęte.

Dojeżdżam następnie do Szkodry – miejscami pojawiają się odcinki asfaltu – i znajduję bank,
gdzie wymieniam euro na albańskie leki. Jako, że wchodzę z plecakiem, w którym zawsze znajduje
się mój kozik, to bramka z wykrywaczem metali na wejściu do banku reaguje natychmiast. Ale moja
facjata i strój świadczą aż nadto, iż nie jestem Albańczykiem, więc nikt się nie interesuje zawartością

DZIEÑ Z ¯YCIA W£ÓCZYKIJA

RAJD ZIMOWY
10-12.02.2012 Krawców Wierch

Tegoroczny rajd zimowy miał wiele cech,
ale zdecydowanie najbardziej rzucała się w oczy
jego zimowatość. –kilkanaście stopni i zwały
śniegu pokrywające góry sprawiły, że nijak nie
można było pomylić go z jakimkolwiek innym
rajdem.

Pierwsza grupa rajdowiczów wyruszyła na
podbój Beskidów już w piątek, 10 lutego. Wy-
prawę rozpoczęliśmy od napełnienia żołądków
smakowitą pizzą w Węgierskiej Górce, skąd po-
jechaliśmy później do Żabnicy Skałki drogą,
która przypominała momentami tor bobslejowy.
Ale na szczęście było ciemno i mało widzieliśmy
z bocznych okien, w związku z czym bał się tyl-
ko kierowca. W Żabnicy było cicho, mroźnie,
biało i bardzo gwieździście. Do schroniska na
Hali Boraczej pięliśmy się drogą dojazdową,
więc ekstremum było mocno umiarkowane, ale
za to złote konstelacje na niebie i piękne, bujne
czapy na świerkach zapewniały wspaniałe do-
znania estetyczne. Przed schroniskiem udało mi
się zrobić bardzo efektowną panoramkę (wiem,
nocne panoramki podchodzą pod zboczenie, ale
księżyc tak pięknie zawisnął nad Rysianką, że
nie mogłam sobie darować). Chcąc przepisowo
wybić się nad tłum wdrapałam się na zaspę i
…w efekcie zapadnięcia się zaspy panoramkę
robiłam wystając tylko od pasa w górę ze śnie-
gu… Ale za to udało mi się doskonale przykuć
uwagę rajdowiczów - generalnie sposób pole-
cam.

W schronisku na Boraczej jak zwykle było
sympatycznie, a pani nie zawiodła i przygotowa-
ła chętnym pysznego grzańca i jedną z najlep-
szych jakie piłam w schroniskach - gorącą cze-
koladę. Wieczór minął na opowiadaniu kawa-
łów, których lepiej nie będę przytaczać, pałaszo-
waniu słodyczy i takich tam…

Rano pełni sił i energii wyruszyliśmy na
podbój gór, które zafundowały nam przecudne,
dalekie widoki. Dane nam było podziwiać wszy-
stko na co pozwalało umiejscowienie geogra-
ficzne, a trasa była wyjątkowo widokowa. Szlak
na szczęście został ścięty mrozem już po wstęp-
nym przetarciu, więc o torowaniu nie było
mowy, co wpływało pozytywnie na nastrój

większości grupy. A byłoby
w czym torować - znaki szla-
ku trącaliśmy zazwyczaj ko-
lanami przechodząc między
drzewami. Po wyjściu na
Halę Redykalną pozwolili-
śmy sobie na odrobinę sza-
leństwa i niesubordynacji,
czyli na skok w bok - na Halę
Bacmańską, gdzie karmili-
śmy oczy Tatrami, Fatrami
(w sensie że obydwiema),
Górami Choczańskimi i pew-
nie jeszcze paroma innymi
grupami górskimi, których
nie wyróżnialiśmy, poprze-
staliśmy na zachwycie.
Oczywiście w międzyczasie żołądki też były
karmione, a jak!

Do Złatnej zeszliśmy przez Zapolankę
bez żadnych przygód po drodze. Jak na złość
żaden niedźwiedź, ryś, wilk ani nawet Yeti
nie chciał wychynąć i nadać wyprawie nutki
grozy. Przepraszam, widzieliśmy jedną sar-
nę pływającą po polu, ale częściej nurkowała
niż wynurzała się na powierzchnię, więc sła-
bo się liczy…

Złatna trochę zaskoczyła, bo ruch na
drodze był zbliżony do godzin szczytu w
mieście, czego się nie spodziewaliśmy w
najmniejszym stopniu. Ruchowa zagadka
szybko została rozwiązana za pomocą plaka-
tu na ścianie sklepowej, zapraszającego na
V Karnawał Furmański. Pokusa zostania
była wielka, zwłaszcza, że Złatna była na
miejscu, a Krawców Wierch na górze, ale
przemogliśmy się i ruszyliśmy dalej.

I znowu szlak był przetarty, co mile za-
skoczyło, zwłaszcza, że animusz zaczął po-
woli gasnąć. Jak się okazało torować przy-
szło nam dopiero przy czerwonawych bla-
skach zachodzącego słońca przez ostatnie
20 metrów, kiedy na szczęście widzieliśmy
już dokładnie Bacówkę i bardziej mogła pra-
cować siła woli niż nogi. A potem był
wzmacniający bigos, ciepła herbata i główna
atrakcja wieczoru czyli Nowy i Jego opo-
wieść o Tadżykistanie. Przyznam, że patrze-
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Podejścia czarnym szlakiem z Żabnicy Skałki na
Halę Boraczą. Fot. Krzysztof Sokół

Przewodnik Huchel. Fot. Tomasz Krajewski

Grupa Natalii na trasie. Fot.Marek Zemanek

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje


TO BY£O
4 Uzyskaliśmy jako Stowarzyszenie SKPG
Harnasie wpis do rejestru organizatorów szko-
leń. Oznacza to, że możemy prowadzić kurs sa-
modzielnie, bez pośrednictwa OU PTTK.
4 7.02 zebranie odbyło się w barze wegeta-
riańskim „Marchewkowe Pole” w Gliwicach.
4 10-12.02 odbył się III Rajd Zimowy z metą
w schronisku na Krawców Wierchu.
4 14.02 ostatnie, pożegnalne zebranie w KW.
Kolejne zebrania będą się odbywały w Mrowi-
sku przy ulicy Pszczyńskiej (dawna stołówka
studencka).
4 17.02 w Mrowisku odbyło się Nadzwyczaj-
ne Walne Zebranie, na którym dokonaliśmy wy-
boru władz powstałego niedawno Stowarzysze-
nia, w celu uaktualnienia KRSu. W praktyce
władze pozostały w dotychczasowym składzie.
Na zebraniu pojawiło się natomiast kilku dawno
niewidzianych mamutów takich jak Krokodyl
czy Zinger.

TO BÊDZIE
] 28.02 Kulig (jest w trakcie planowania).
] 6.03 II prelekcja szkoleniowa z zakresu ca-
łych Beskidów – Helcia i Jasiek.
] 13.03 Wspomnienia wakacyjne Asi Śliwy z
Bułgarii.
] 17-18.03 Kwadratlon czyli turniej między-
kołowy w schronisku PTSM Zaolzianka w
Istebnej oraganizowany przez nasze Koło.
] 20.03 o drzewach opowie nam Helcia.
] 24-25.03 Rajd na Powitanie Wiosny.
] 27.03 III prelekcja szkoleniowa – jeśli nic się
nie zmieni, to przyjedzie do nas na specjalne za-
proszenie gość z SKPB Lublin i opowie chrze-
ścijaństwie wschodnim.
] 14-15.04 Rajd PolUś.
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plecaka i po chwili dysponuję już tutejszą
walutą. Sprawdzam czas – powinienem je-
szcze zdążyć zajrzeć do górującej nad mia-
stem twierdzy. Podjeżdżam więc jak najbli-
żej, kupuję wejściówki i starając się nie tra-
cić czasu obchodzę rozległe ruiny. Potem,
rzuciwszy jeszcze okiem na co ciekawsze
budowle stolicy tego regionu, wyjeżdżam ze
Szkodry z powrotem na północ. W Koplik
odbijam w prawo i zupełnie przyzwoitą
szosą zagłębiam się w długą dolinę. W Boge
asfalt kończy się w sposób raptowny, ale da-
lej prowadzi jeszcze przyzwoita droga szu-
trowa. Zaczynam się wspinać na przełęcz, a
droga staje się stopniowo coraz gorsza. Tu już tylko wysokie zawieszenie pozwala mi zachować
spokój za kierownicą. Pokonuję niezliczoną ilość serpentyn i wjeżdżam na przełęcz. Niestety, pogoda
się psuje i kiedy strzelam kilka fotek, zaczyna grzmieć i spadają pierwsze krople deszczu. Zjeżdżam
we wzmagającej się ulewie, a i droga staje się coraz gorsza – chyba utrzymuję tempo sprawnego
piechura. Nie dojeżdżając do Thethi, odbijam w lewo, kiedy widzę strzałkę z napisem „Okol”. Mijam
jakiś wysoki budynek, po czym zagłębiam się w las. Pojawiają się kamienie sprawiające wrażenie, że
właśnie obsunęły się ze zbocza. Trochę cierpnie mi skóra na myśl o kolejnych, czekających tylko na
swoją kolej. Droga rozmięka, koła nieco buksują, wycieraczki szaleją na szybie. Pokonuję jeszcze
jakiś odcinek, ale tracę przekonanie, że powinienem posuwać się nadal tą drogą. W efekcie, gdy tylko
widzę rozszerzenie po stronie przeciwnej, niż nieprzyjazne zbocze, zjeżdżam na nie i parkuję. Tu
spędzę dziś noc, a jutro zobaczymy, co z tym fantem da się począć.

Budzik mnie wyrywa ze snu, gdy jeszcze jest szaro. Tak wcześnie, czy tak brzydko? Trudno w
lesie określić. Ścielę samochód, zawracam i podjeżdżam z powrotem do mijanego wczoraj budynku.
Nie odważę się tą trasą zjeżdżać dalej. Na szczęście, drogę w górę daje się pokonać bez większych
trudności – deszcz nie zamienił jej w grząskie bajoro, zresztą, chyba ustał w połowie nocy. Gdy tylko
wyjeżdżam z lasu, widzę, że pogoda szykuje się znakomita. Zatem zostawiam wóz przy drodze,
wrzucam plecak na grzbiet i teraz już na pie-
chotę ruszam znaną sobie do pewnego mo-
mentu drogą. Wkrótce mijam miejsce nocle-
gowe i dwa zakręty dalej trafiam na polany
tuż ponad doliną. No cóż, mogłem zaryzy-
kować i podjechać bliżej. Cała dolina jeszcze
w cieniu otaczających ją wysokich grani, ale
szczyty płoną już blaskiem wstającego słoń-
ca.

Przechodzę przez rzekę i kieruję się w
górę jej biegu. Zostawiam za sobą ostatnie
domostwa i natrafiam na wymalowany, spo-
rych rozmiarów, szlak. Powtarza się w kilku
miejscach, nawet na dachu typowego albań-

liśmy z odrobiną zazdrości na zdjęciowe postacie w krót-
kich spodenkach. Ale, przecież i u nas wiosna zawita nie-
bawem. Po Tadżykistanie przyszła kolej na pokaz slajdów
z Birmy.

Potem były już tylko rozmowy, jedzenie, picie i gitara
przechodząca z rąk do rąk - od Hermana, przez Krzysia
Krawca do Roberta zwanego "Radiem Piekary" (przed wy-
jazdem na rajd nie rozumiałam o co chodzi uczestnikom
pytającym mailowo "czy będzie obecny Robert - Radio Pie-
kary", teraz rozumiem jak najbardziej, ale tłumaczyć nie
będę - zapraszam za to do zobaczenia na własne oczy i
usłyszenia na własne uszy na jednym z rajdów). W między-
czasie zabrakło wody co było mniej przyjemnym aspektem
wieczoru, ale większość rajdowiczów zdążyła się jednak
wyszorować, a do picia były też inne napoje, więc w sumie
nikt nie ucierpiał. I tak ze śpiewem na ustach (szlagier wie-
czoru – „Oma urwała klamka”) po kolei odchodziliśmy
żeby zaszyć się w śpiwór i dać się pochłonąć rozgwieżdżo-
nym czeluściom snu…

W ten sposób zakończył się III zimowy rajd organizo-
wany przez Harnasi. Następnego dnia grupy uległy rozpa-
dowi. Jedni pod przewodnictwem Hermana poszli wyko-
rzystać kolejny słoneczny dzień i zdobyć Rysiankę, inni
pobiegli przez Kubiesówkę do Glinki, a pozostali  postanowili raczyć się dłużej snem, po czym zeszli
do Złatnej, na busa tak czy inaczej - mam nadzieję, że wszyscy robili to w doskonałych humorach.

Natalia Paszek,
fot.: uczestnicy rajdu

Koncerty w Leœniczówce
Od co najmniej kilku miesięcy mniejsza lub

większa grupka Harnasi i przyległości spotyka
się w piątkowe lub sobotnie wieczory na koncer-
tach wykonawców z kręgu piosenki turystycznej
i poetyckiej organizowanych przez Marka Łuka-
szczyka w położonej w Parku Chorzowskim
„Leśniczówce”. Spotkania mają charakter wie-
czorów, w trakcie których można posłuchać
muzyki, pośpiewać z wykonawcami, a w prze-
rwach pogadać, napić się piwa lub kawy.

 Dzięki tym wieczorom mogliśmy już usły-
szeć zarówno tych znanych jak i nieco już zapo-
mnianych wykonawców jak Jurek Filar, Do
góry dnem, Seta, Marek Andrzejewski, Pod
Strzechą, Andrzej Mróz, Mikroklimat, Wacław
Juszczyszyn, Wojciech Jarociński i wielu in-
nych.

W najbliższym czasie 23.03.2012 wystąpi
grupa „Bez Jacka”. Bliższe informacje można
znaleźć na stronie http://markowegranie.pl/

Do niemal stałych bywalców (prócz Redak-
cji) należą Rakety, Paskuda, Jelon, Marek i Go-
sia Franke, czasem pojawiają się też Nowy,
Żaby, pojawił się też raz prof. Białecki. Spotka-
nia trwają zwykle od godz. 19:30 do 23 - 24, a
czasem następuje po nich jeszcze część nieofi-
cjalna. Zachęcamy do odwiedzenia Leśniczówki
nie tylko mamuty.

Redakcja

Przewodniczka i autorka relacji
Natalia. Fot.Marek Zemanek

http://markowegranie.pl/
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skiego bunkra. Droga doprowadza do szero-
kiego, rozczłonkowanego koryta rzeki, którą
wczesną wiosną pędzą rwące potoki, teraz
jednak jest to potężne koryto otoczaków, w
którym ślad trasy stopniowo zanika. Gdy już
zaczynam się kłopotać o szlak, którego daw-
no nie widziałem, dostrzegam usypany ka-
mienny kopczyk. Aha, czyli dobrze idę. Po
chwili widzę następny i w ten sposób prowa-
dzony przekraczam na skos usypisko. Ścież-
ka zagłębia się w las, a kopczyki co jakiś czas
upewniają mnie o właściwym kierunku.
Tylko one. Bo intuicja zaczyna siać niepo-
kój. Zamiast kierować się bardziej w prawo,
w stronę przełęczy Qafa Pejes, podchodzę wprost pod ściany Maja e Harapit, a w końcu zaczyna
mnie ściągać jeszcze bardziej w lewo. Tracę nadzieję, że ścieżka wreszcie przetnie ostro w prawo i nie
mam innego wyjścia – muszę wrócić. Schodząc wyszukuję uważnie wszystkie ewentualne możliwo-
ści skrętu w planowanym kierunku, kilka razy podchodzę po kilkadziesiąt metrów potencjalnymi
wariantami, zawsze jednak muszę wrócić do ścieżki. W efekcie przecinam ponownie wyschnięte
koryto rzeki i dopiero tam dostrzegam właściwą drogę. Okazuje się, że należało trzymać się cały czas
brzegu – jest tu zarówno droga, jak i wymalowany szlak. Spoglądam na zegarek – godzina straty. A
że zdałem sobie też sprawę z tego, iż podany czas wejścia liczony jest od dna doliny, do którego
musiałem dopiero dotrzeć – a co gorsza, na koniec całej trasy czeka mnie jeszcze powrót z niego do
wozu – to oddala się perspektywa wyrobienia się z całą eskapadą przed zapadnięciem zmroku. Wiem,
że tę trasę dzieli się zwykle na dwa dzienne odcinki, tym bardziej będę miał trudności z jej przejściem
na jeden raz.

Teraz trzymam się znaków, które nie zo-
stawiają wątpliwości co do przebiegu trasy i
zbliżam się do podstawy stromego stoku,
spadającego z przełęczy. Wkrótce zaczynam
tę stromiznę odczuwać – najpierw na skro-
niach, po chwili już i do brwi ściekają mi
pierwsze kropelki potu. Docieram pod po-
tężną przewieszoną ścianę, poniżej której
forsownym skosem zakręcam w lewo. Przez
chwilę w cieniu ogromnego okapu, potem
ponownie w słońcu wdrapuję się na małe
żebro i nim w stronę przełęczy. Tuż pod nią
nachylenie nieco łagodnieje i dochodzę do
rozstajów. Znaki prowadzą w lewo przez
przełęcz do Fusa e Runices – doliny, która
przecina granicę czarnogórską, przyjmując po drugiej stronie nazwę Ropojana. Zaś w prawo, lekkim
skosem w górę po drobnym piargu odchodzi mało wyraźna ścieżka, która jest moją trasą. Ruszam nią
i to już jest definitywne pożegnanie wymalowanych czerwono-białych pasów. Teraz będą mi towa-
rzyszyć tylko tu i ówdzie usypane kamienne kopczyki.

Omijam strome wybrzuszenie w grani i wychodzę za nim na kolejne siodło. Przecinam je i widzę
pod sobą zieloną nieckę. To Buni i Gropavet, dwie sąsiadujące ze sobą kotliny, rozdzielone niewiel-
kim uskokiem. Zwykle w jednej z nich się nocuje, by móc cały następny dzień przeznaczyć na wej-
ście na szczyt. No cóż, dla mnie to tylko jeden z etapów dzisiejszej wycieczki. Obniżam się w stronę
dna, próbując jakoś trawersować ponad nim, by nie stracić zbyt wiele ze zdobytej wysokości. Jednak
teren jest dosyć stromy i trudny, więc w efekcie – tracąc niepotrzebnie czas, którego nie mam prze-
cież zbyt wiele – przecinam pierwszą kotlinę tuż ponad jej wypłaszczeniem i nieznacznie podchodząc
w górę trafiam na zielone trawy porastające drugą z kolei nieckę. Widzę wyraźną ścieżkę po mojej
lewej ręce – gdybym szedł jak należy, trawersowałbym teraz przeciwległe zbocze. A tak – jestem na
zielonej trawce.

Spotykam kilka kamiennych obmurowań – zbyt małe jak na koszar, zbyt niskie i zrujnowane jak
na szałas – ale wiem, że można tu w lecie spotkać pasterzy ze stadami owiec. Widzę po prawej stronie
opadającą skosem ścieżkę, która wzbudza moje zainteresowanie. Być może mógłbym ją w drodze
powrotnej wykorzystać; wtedy nie musiałbym się obniżać aż na samo dno tych dwóch kotlin. Zoba-
czymy, czy to się uda. Na razie jednak przecinam płaskie, trawiaste dno i docieram pod mocno prze-
tykany kamieniami, ale wciąż jeszcze zielony stok. W miarę jak podchodzę, zakręcając szerokim
łukiem w lewą stronę, zieleń traw stopniowo ulega szarości głazów, a ja lawirując pomiędzy kolejny-
mi delikatnymi obniżeniami – teraz zupełnie już bez jakiejkolwiek ścieżki – trzymam kurs na wi-
doczną w przedzie skalistą grań z charakterystycznymi dwoma sterczącymi kłami w okolicach najniż-
szej przełęczy. W prawo od niej wyrasta już masyw Maja e Jezerces.

W ten sposób osiągam szeroką rampę i skręcam ostro w prawo. Po chwili rampa wybrzusza się
znacznie i nie jestem pewien, czy lepiej kierować się w lewo, na widoczne powyżej pola śniegu, czy
próbować obejść ją z prawej strony. Jednak w prawo teren zaczyna przybierać coraz bardziej piono-
wy charakter, więc muszę się pogodzić z mokrym śniegiem. Najpierw wypełnia on tylko dna urywa-
jących się spod stóp uskoków i zapadlisk, ale wkrótce nie mam już wielkiego wyboru. Jeszcze próbu-
ję się wciskać w wytopioną szczelinę pomiędzy skałą, a białą połacią, ale po chwili docieram do
prawie pionowej ściany, na którą muszę się wdrapać, jako że ostro zakończony śnieżny kołnierz

zagląda mi wprost w oczy. Trochę ekwilibrystki
i udaje się – wychodzę szczęśliwie ze szczeliny
brzeżnej. Muszę pamiętać, by w drodze powrot-
nej nie zapchać się w to miejsce.

Na niebie coraz więcej chmur, niektóre za-
czynają zahaczać o wierzchołki gór. Trochę
mnie to niepokoi – nie chciałbym tędy wracać w
zerowej widoczności. Ba! Chciałbym przede
wszystkim w ogóle dotrzeć na szczyt, póki go
jeszcze widzę. Wiem o półkach tuż poniżej gra-
ni, że trzeba w odpowiednim momencie prze-
siąść się z jednaj na kolejną, a jak tu znaleźć od-
powiedni moment, jeśli chmury wszystko
szczelnie otulą?.. Na razie jednak nad tym naj-
wyższym szczytem północnej Albanii panuje je-
szcze błękit – oby jak najdłużej. Tymczasem
podchodzę dosyć stromo po śnieżnych polach,
skręcając szerokim łukiem w lewo, aż docieram
na skraj kotła, oddzielającego mnie od głównej
grani. Głęboki, stromy, zupełnie wypełniony
śniegiem. Powinienem go przetrawersować w
kierunku widocznej szczerbiny, ale… Stromy
śnieg absolutnie nie wzbudza we mnie zaufania.
Zadzieram głowę w górę – tuż pod boczną gra-
nią odsłaniają się gołe skały, które wyglądają
bardziej zachęcająco. Decyduję się pójść w ich
stronę. Zdaję sobie sprawę, że znów nadkładam
drogi, więc nie zważając na ściekający z czoła
pot, prę ostro w górę, tuż powyżej śniegów. Do-
cieram ponad potężne białe pole i teraz trawersu-
ję z dużą ostrożnością, gdyż skała okazuje się
mniej przyjemna, niż to z dołu wyglądało. Jest
krucha i łamliwa – muszę znacznie zwolnić tem-
po. A czas płynie…

Osiągam grań, potem znów się obniżam i
powoli przemieszczam się ponad białym kotłem.
Dotarłem znacznie powyżej szczerbiny w grani,
będącej moim najbliższym celem i teraz lawiru-
jąc pomiędzy skałą, a niestabilnym drobnym
piargiem, obniżam się w jej stronę. W końcu mi
się to udaje i spoglądam za siebie – sporo drogi
nadłożyłem, sporo czasu zmitrężyłem. Spoglą-
dam w szczelinę – po północnej stronie też sporo
chmur, ale widać jeszcze wierzchołki na granicy
i dalej na terytorium Czarnogóry. Pozdrawiam
znane mi z poprzedniej wizyty w Prokletijach
Karanfile i już ruszam w dalszą drogę. Kruszy-
zna nadal spora, ale półki stosunkowo szerokie.
Wspinam się na grań, a przy pionowym uskoku
ląduję po jej południowej stronie. Podążając tą
półką, wyszukuję wzrokiem miejsca do przenie-
sienia się na wyższe piętro. Jest! To będzie chy-
ba to. Bez trudności wspinam się na wyższy pa-
rapet i znów trawersuję grań w kierunku wierz-
chołka. Przy kolejnej dogodnej okazji wdrapuję
się ponownie na grań. Poszło gładko – żeby tyl-
ko odnaleźć te miejsca w drodze powrotnej.

W lewo rozciągają się pochyłe pola śnieżne,
a ja staram się wspinać po skale, by w miarę
możliwości unikać kontaktu z mokrą, rozmiękłą
pulpą. Nadal nie zwalniam tempa, zwłaszcza że
chmury zaczynają przybierać ciemniejsze odcie-
nie. Jeszcze trochę skalnej wspinaczki, ale coraz
częściej muszę pakować się w śnieg. Krzyż na
szczycie coraz bliżej i w końcu staję przy nim. W
tym momencie po niebie przetacza się pierwszy
grzmot. Czyli – zdążyłem dotrzeć. Ciekawe, czy
zdążę stąd uciec?

Wokół coraz więcej burych chmur, tylko
Maja e Jezerces – mimo, iż najwyższa – wciąż
jeszcze z błękitem ponad wierzchołkiem.
Uwieczniam się na szczycie, wpisuję się do księ-
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gi – to drugi wpis w tym roku; poprzedni,
sprzed czterech dni, należy do jakichś Wę-
grów. W którymś przewodniku się doczyta-
łem, jakoby Maja e Jezerces była najwyż-
szym szczytem Albanii. Autor zupełnie po-
minął Korab na granicy z Macedonią. Na
tym najwyższym szczycie Albanii i Macedo-
nii byłem w poprzednim roku, teraz przyszła
kolej na najwyższą Przeklętą Górę. Trzeba
przyznać – jest tu piękniej niż na Korabiu.
Jeszcze kilka fotek na różne strony świata i
nie ma co dłużej czasu marnować, tylko
trzeba odtrąbić odwrót.

W zejściu wykorzystuję dla odmiany
pola śnieżne, starając się ograniczyć do minimum kontakt ze skałą. Asekuruję się czekanem i to
zupełnie wystarcza. Bez większych problemów odszukuję właściwe miejsca do obniżania się na ko-
lejne półki – raz tylko muszę się kilka metrów cofnąć. Ostrożnie stawiam stopy, sprawdzając każdy
stopień. Byle tylko któryś mi się nie wykruszył. Łapię mocno każdy chwyt i kiedy przestawiam niżej
nogę, czuję nagle, że godny zaufania do tej pory chwyt, zaczyna się odłamywać. Momentalnie sta-
wiam stopę, w ułamku sekundy testując nowy stopień i błyskawicznie sięgam po inny chwyt. Uff,
zdążyłem… To był nieprzyjemny moment. Telefon nie łapie tu zasięgu i gdyby mi się cokolwiek
przydarzyło… może za kilka dni ktoś by tędy szedł i mnie znalazł?..

Dalej już bez niespodzianek dosyć szybko docieram do głównej szczerbiny w grani. Mały dyle-
mat – wspinać się znów ostro w górę, by obejść to strome pole śnieżne? Czuję już trochę zmęczenie,
a czas płynie nieubłaganie. Taksuję wzrokiem strome stoki kotła – może wytrzymają? Kolejny, cho-
ciaż daleki grzmot pomaga w podjęciu decyzji. Wkraczam ostrożnie na brudno białą, mocno pochyłą,
śliską połać. W lewej ręce wyciągnięty na całą długość kijek, w prawej czekan. Lewą staram się
zmniejszyć obciążenie stóp, prawą z łatwością wbijam czekan w mokrą pulpę – jeśli pojadę, mam
jakieś szanse? Hmm… lepiej jednak nie pojechać.

Krok za krokiem, ostrożnie, ale nie nazbyt powoli, lekko się obniżając, celuję w wypłaszczenie,
będące bezpiecznym azylem. Dusza przeskakuje z ramienia na ramię, to trzymając się z dala od cze-
luści kotła, to znów doń zaglądając. Parę razy śnieg poddaje się zanadto i noga ląduje na lewo i
poniżej zamierzonego traktu, ale za każdym razem opanowuję ślizg i kontynuuję marsz. Czego z
daleka nie widziałem, to że najbardziej stromy fragment został mi na sam koniec. Wybawienie tak
blisko, a stok coraz bardziej stromy. Mimo, iż schodzę, strużki potu ściekają mi po skroniach. Jeszcze
kilka kroków, już widać tu i ówdzie wystające głazy – gdybym nagle ruszył w dół, może dałbym radę
za któryś złapać?..

Ostatnie kroki i olbrzymia ulga – udało się! Niebezpieczny stok został za mną. Uff… Dalej już
powinno być bez problemów. I rzeczywiście, jedyny problem wyniknął, gdy zapędziłem się zanadto
w lewo. No cóż, lekkie podejście w górę i kieruję się we właściwą stronę. Pamiętając o skałach i
szczelinach brzeżnych, których należy unikać, ścinam trasę przez śnieżne pola, wydłużając kroki
ślizgami. Pojawia się coraz więcej głazów, warstwa śniegu stopniowo traci grubość i coraz częściej
stąpam już po piarżystym zboczu. Omijam dobrze widoczne zapadliska krasowe i szybko docieram
do zielonej rampy. Pułap chmur się obniżył i nie widzę już zdobytego szczytu. Jak to dobrze, że
zdążyłem przed pogorszeniem pogody – zarówno wejść na szczyt, jak i osiągnąć bezpieczne rejony.
Nawet grzmoty ustały i można z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Najgorsze, co może
mi grozić, to powrót po zmroku. Niewielki problem.

Lawirując pomiędzy kolejnymi nieckami i wybrzuszeniami, staram się utrzymywać kierunek na
dwie zielone kotliny ze zrujnowanymi szałasami pasterskimi. Kiedy docieram na pierwszą z nich, tę
wyżej położoną, rozkładam się z piknikiem. Niestety, wiadomość o pikniku rozchodzi się szybko i
wkrótce mam liczne towarzystwo. Chmary much i meszek atakują mnie z każdej strony. Początkowo
próbuję je jakoś odganiać, ale setki owadów niewiele sobie z tego robią – włażą wszędzie, wciskają
się także do uszu, oczu, nosa… Nie mam najmniejszych szans. Porywam plecak i prawie biegiem,
trzymając nadgryzioną bułkę w dłoni, uciekam stamtąd. Celuję w wypatrzoną rano ścieżkę, podno-
szącą się skośnie ponad niższą kotliną. Nią w górę, dojadając po drodze, wychodzę na grzbiet. Poja-
wiają się kopczyki, a mało wyraźna ścieżka doprowadza do miejsca, w którym kilka godzin wcześniej
przecinałem grzbiet. Tu chwilę mitrężę, gdyż nie od razu ustalam właściwy kierunek dalszego mar-
szu, a kiedy mi się to udaje, trafiam po kilku chwilach na rozstaja pod przełęczą Qafa Pejes. Stąd już
wyraźną ścieżką, do tego oznakowaną szlakiem, zaczynam stromo schodzić w dolinę.

Jestem zmęczony, więc tempo mi znacznie spada, ale satysfakcja i widoki rekompensują wszyst-
ko. Gdy ląduję na dnie doliny, zaczyna się już zmierzchać. Idąc w tym kierunku, zauważam, ze szlak
prowadzi bliżej koryta rzeki, niż droga, którą szedłem rano. Tym lepiej, gdyż muszę kiedyś tę rzekę
przebyć. Niestety, w którymś momencie ścieżka kończy się raptownie urwiskiem – rzeka zabrała
spory kawał łąki. Nie pozostaje mi nic innego jak podejść z powrotem do drogi. Dalej już bez żadnych
wariantów docieram do zabudowań wsi, skręcam przez rzekę i pokonuję ostatnie tego dnia podejście.
Tu już jest zasięg w telefonie i dowiaduję się, że czeka mnie jednodniowe załamanie pogody. A
miałem zamiar jutro zrobić znacznie krótszą wycieczkę – ot, taki spacer do jeziorek. W deszczu, czy
nawet przy kiepskiej widoczności nie ma to najmniejszego sensu. Zatem pozostaje ewakuacja. Jed-
nak zapadają już ciemności, a nie mam zamiaru forsować po nocy tej bardzo dla samochodu wyma-
gającej drogi. Krótko mówiąc – będę musiał zanocować jeszcze tutaj, a rano wyjechać z Bjeshket e
Namuna.

Docieram do samochodu mocno zmęczony. Sprawdzam czas – od wyjścia w góry minęło czter-

naście i pół godziny. Mam za sobą wyczerpującą
trasę. Ale nie będę spał pod czyimś budynkiem.
Łapię tylko za puszkę piwa, zmieniam buty i od-
jeżdżam, szukając równego miejsca obok drogi.
Szybko takowe znajduję i rozkładam się na noc-
leg. W międzyczasie przejeżdża wolno w górę
jedna ciężarówka, po czym zapada zupełna ci-
sza. Powietrze zdaje się tkwić w bezruchu. Na
tle ciemnego nieba zarysowują się granie i szpi-
czaste wierzchołki. Ogarnia mnie nastrój melan-
cholii. Jestem tu zupełnie sam. W środku gór.
Gór Przeklętych.

Wojtek Spała

ZMIANY NA STRONIE
W ostatnich tygodniach głównie za sprawą Pio-
tra „Metzgera” Latuska  rozwinęła się nasza
strona internetowa.
• dodano akty prawne związane z turystyką.
• dodano materiały kursowe – konspekty do
wykładów i prace kursanckie.
• przeniesiono ze starej strony „harnasiowe
perełki”.
• dodano pełne archiwum Mammuthusa.
• dodano treść statutów Koła PTTK i Stowa-
rzyszenia.
• „otagowano” wszystkie wpisy na stronie.
• przeniesiono niektóre artykuły z Harnasia
15.
• konsekwentnie rozbudowywane są nasze
profile i baza subskrybentów w serwisach spo-
łecznościowych (głównie Facebook).
• poprawiono wiele nieaktualnych linków i in-
nych drobnych błędów na stronie ...

W planie jest dalsza rozbudowa strony, co ma na
celu lepszą promocję Koła oraz lepszy dostęp do
róznego rodzaju materiałów i informacji przez
członków Koła:
• galeria kołowa na stronie (nie na Picasie) –
tu prośba o dostarczanie zdjęć zarówno z bieżą-
cych jak i historycznych imprez. Dla osób spoza
Koła (np. uczestników rajdów) został ogłoszony
konkurs fotograficzny.
• rozbudowa działu o kursie przewodnickim.
• stworzony zostanie od podstaw kołowy
kanał na YouTube z Video Blogiem z filmowy-
mi relacjami z rajdów i innych imprez.
• filmy z kanału YT zostaną wykorzystane w
różnych częściach strony.
• dodana zostanie podstrona o rajdach SKPG.
• dodane zostaną loga SKPG do pobrania.
• Przeniesienie podstrony o mamutach ze sta-
rej strony.

Metzger – główny admin strony kołowej. Fot.
Tomasz Krajewski
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