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Na myśl o wyjeździe kondycyjnym włos
jeżył nam się na głowie od dobrych kilku miesię-
cy. Chyba każdy w głębi duszy zadawał sobie
pytanie, czy aby na pewno jest mu to do czegoś
potrzebne i jak ewentualnie się od tego wymi-
gać? Z drugiej strony duch rywalizacji i hart du-
cha pchały w nieznane. No bo jak spojrzeć w
oczy matce i ojcu i ewentualnym przyszłym po-
koleniom kursantów, jeżeli samemu nie przeży-
je się tej przygody? W końcu to nasz kurs i nasze
pięć minut! Po kilku mowach motywacyjnych i
wzajemnym nakręcaniu nastąpił przełom i
ukształtowała się mocno okrojona ekipa śmiał-
ków, która roboczo została nazwana „Drużyną
Pierścienia”.
Dzieñ 1 wyjazd

Spotkaliśmy się w pociągu pełni humoru i
ekscytacji. Wzajemne podtrzymywanie na du-
chu, żarciki, czekolada i domysły, gdzie? Co? I
jak? Byli wśród nas różni – bardziej pulchni i
bardziej podłużni. Jedni dwadzieścia wiosen z
hakiem, inni ponad 40 i ponad 50, ale przyświe-
cał nam jeden cel, dojść do mety i nie poddać się.

Wysiedliśmy na stacji Ustroń Polana, (czy
jak wolą niektórzy w Ustroniu Polanie?) i po kil-
ku zdaniach informacyjnych prowadzącego ru-
szyliśmy w nieznane. Przebieg całej trasy przej-
ścia, miejsca odpoczynku i noclegu otoczone
były najgłębszymi otchłaniami tajemnicy. Był to
więc główny temat naszych rozmów, a każdy
miał swoją teorię i swoje typy.

W końcu ruszyliśmy i za chwilę okazało się,
że wspinamy się na Czantorię, więc pierwsze
obstawione typy, które mówiły o pójściu w stro-
nę Równicy, wzięły w łeb. Przejście zostało po-
prowadzone w typowy sposób szkoleniowy,
czyli dany odcinek trasy prowadził ktoś inny.
Już na samym początku zaczęły wychodzić
pewne niedociągnięcia, jak na przykład nowe
wkładki do butów, które jednak nie spełniały po-
kładanych w nich nadziei, albo buty, które po
kilku wyjściach w góry jednak nie zdołały się je-
szcze dobrze rozchodzić. Każdy był jednak przy-
gotowany na różne warianty, a więc w pleca-

kach było wszystko, co mogło się przydać, a co w miarę czasu mściło się okrutnie na każdym z nas.
Przeszliśmy nocą pasmo Czantorii i Stożka, a następnie dotarliśmy do Kubalonki, gdzie podczas
świtania zorganizowaliśmy sobie na szybko śniadanie. Po drodze mieliśmy różne zwidy, a niektórzy
przeszli już pierwsze kryzysy, które wydawały się odpuścić, gdy zrobiło się widno.
Dzieñ drugi

Z Kubalonki wyruszyliśmy w stronę Przysłopu pod Baranią Górą, gdzie zrobiliśmy sobie
pierwszą od poprzedniego dnia solidną przerwę na coś ciepłego do jedzenia i chwilę odpoczynku.
Padła komenda „pół godziny”, więc trzeba było grubo się zastanowić, czy czas ten poświęcić na
jedzenie, czy przebieranie, a może iść do łazienki? Koniec tego dobrego, czas minął. Zebraliśmy się w
sobie i ruszyliśmy na szczyt Baraniej Góry. Na szczycie prowadzący poczęstował wszystkich pozo-
stałych kawałkiem czekolady i pogratulował. Niektórym wydawało się, że to już koniec, ale była to
tylko zmyłka, bo największe atrakcje były dopiero przed nami. Z Baraniej Góry poszliśmy do Węgier-
skiej Górki, ale żeby nie było zbyt łatwo, szliśmy poza szlakiem, torując sobie drogę w śniegu po pas.
Trwało to kilka godzin, ścięgna prawie naderwane, ubrania przemoczone, kompas w zębach, mapa
za pazuchą i co dwa kroki znowu po pas i tak w koło. Asortyment słów łacińskich rozrastał się do
pokaźnych rozmiarów, ale co tam, naukowcy wszak twierdzą, że znajomość łaciny jest domeną ludzi
inteligentnych. Do Węgierskiej Górki dotarliśmy już po ciemku. Stąd podjechaliśmy pociągiem do
Rajczy Centrum. Zwiedziliśmy z zewnątrz sanktuarium i żeby nie było nudno i łatwo, ledwo po-
włócząc nogami, zdobyliśmy na rympał górę Compel. Młodniki były naprawdę ładne, pachnące, a
jakie gęste, a jak przyjemnie chłostały po zmęczonej twarzy. Jednej z dziewczyn nawet romantycznie
wplatały się we włosy, tworząc rozmaite ozdoby. Była z tego powodu taka szczęśliwa, że głośno
krzyczała z radości, aby mogli jej radość usłyszeć wszyscy mieszkańcy Rajczy, a może i okolic.

Na szczycie czekała nas kolejna miła niespodzianka. Dzięki naszemu niestrudzonemu prowadzą-
cemu mieliśmy okazję pobawić się w zgadywanki. Ze względu na czas przejścia, który nie był dla
nikogo tajemnicą, wiedzieliśmy,
że zbliżamy ku końcowi. Dlatego
padło pytanie, aby zlokalizować
najbliższe miejsca, w których mo-
glibyśmy nocować. Takowe miej-
sca okazały się dwa, a mianowicie
Chata na Zagroniu lub Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Raj-
czy Nickulinie. Mieliśmy wybrać,
do którego chcemy iść najpierw,
aby sprawdzić, czy dobrze wybra-
liśmy i albo w nim zostać, albo iść
dalej do właściwego. Wybraliśmy
Chatę. Dowlekliśmy się tam ostat-
kiem siły woli i... niestety nikt tam
na nas nie czekał. Po opanowaniu
rokoszy, odwiedzeniu wychodka i
wypiciu kubka ciepłej herbaty ru-
szyliśmy do możliwości numer 2,
czyli schroniska młodzieżowego.
Osobiście niewiele pamiętam z
końcówki, bo walczyłem z bólem
od jakichś 6 godzin, a od co naj-
mniej 20 byłem ciągle mokry i na
postojach walczyłem z drgawka-
mi. Na mecie czekała matka z oj-
cem i Gonzo, którzy przywitali nas
czule, pogratulowali i poczęstowa-
li nas ciepłym posiłkiem. Byliśmy
wykończeni i osobiście z bólu nie
umiałem spać. Paradoks prawda?
Podsumowanie

Przez 25 godzin przeszliśmy 63 kilometry. Mieliśmy około 5 planowanych przez prowadzącego
przerw, w tym ta najdłuższa trwała nieco ponad pół godziny. Zużyliśmy mnóstwo herbaty, jeszcze
więcej czekolady, tubki z węglowodanami, witaminami i czort wie z czym jeszcze, pół opakowania
Tramalu, 7 shotów napalmu extreme i wylaliśmy hektolitry potu. Osobiście mocno nadwyrężyłem
ścięgna pod kolanem (przedzieranie się przez głęboki śnieg), naderwałem stawy barkowe (zbyt ciężki
plecak, pomimo pasów biodrowego i piersiowego), kilka osób miało problemy z sercem, być może ze
względu na odwodnienie. Nie przydały mi się raczki, śpiwór, mata, ubrania na zmianę, zapasowe
buty. Przydał się termos, słodycze, drobne przekąski, suplementy i pogoda ducha. Dwie osoby z
różnych przyczyn nie dokończyły przejścia, ale były naprawdę dzielne i zasługują na uznanie i szacu-
nek. Ogólnie fajna przygoda, którą będziemy długo wspominać, a także okazja, żeby się sprawdzić
dla tych, którzy takiej okazji jeszcze nie mieli. Co do zasadności pewnych elementów na różnych
etapach wyrypy można by podyskutować, ale najważniejsze, że zakończyła się szczęśliwie, a kursan-
ci 2019/2020 pokazali, że są wytrzymali i warci uwagi.

Tekst i zdjęcia: Kordian Joachim

sobota 12:30, Barania Góra

Zejście z Baraniej do Węgierskiej Górki.
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cd. str. 3

okolic Czerska!
Ładuję wodę do plecaka – mam teraz trzy

litry – i ruszam w drogę. Opuszczam stopniowo
mocno ucywilizowaną okolicę Pico de Areeiro,
schodzę po licznych schodach na pierwsze sio-
dło, mając po lewej ręce ostre zerwy skalne,
przeplatane bardzo stromymi trawiastymi stoka-
mi, zaś po prawej wdzierające się od północy
morze chmur. Trochę się obawiam, czy te
chmury nie wedrą się bliżej, pozbawiając mnie
jednych z najpiękniejszych, najdzikszych na ca-
łej wyspie widoków. Na razie jednak horyzont
jest ograniczony w stopniu akceptowalnym,
zwłaszcza że najciekawsze krajobrazy są wolne
od tego niebezpieczeństwa.

Szybko docieram do Miradouro Ninho da
Manta, ale śmiało mogę powiedzieć, że na tym
szlaku miradouro – czyli punkt widokowy –
mam praktycznie co kilka kroków.

Zaczyna się poważniejsze zejście – spoty-
kam kilka ekip podchodzących, ale również wy-
przedza mnie parę osób idących w tym samym
kierunku, co i ja. Po chwili docieram do przegra-
dzającej drogę skały, w której wydrążono otwór,
umożliwiający pokonanie przeszkody. Spoty-
kam Niemców, z którymi wymieniam kilka zdań
i nie odmawiam, kiedy proponują mi zrobienie
zdjęcia. Docieram do rozstajów, gdzie można
pójść lewym wariantem przez tunel lub prawym,
wdrapując się na kolejny szczyt w głównym
grzbiecie. Jako że pokonałem już dzisiaj co naj-
mniej tysiąc metrów w pionie, a czeka mnie je-
szcze zdobywanie najwyższego wierzchołka
Madery, to bez większego wahania wybieram
trasę przez tunel. Pokonując po drodze kilka
krótszych tuneli, wychodzę na południowe ścia-
ny głównego grzbietu, gdzie zaczyna się chyba
najciekawszy fragment tego szlaku. Trasa pro-
wadzi tutaj na sporych odcinkach wykutą w ska-
le ścieżką, zabezpieczoną stalową liną przed sto-
czeniem się w przepaść. A najciekawiej wygląda
odcinek, gdzie szlak wcina się w głębokie zakole
pomiędzy bliskimi pionu ścianami. Przed kolej-
nym tunelem troje Francuzów mi proponuje, że
poświecą mi latarką, ale dziękuję – mam czo-
łówkę, tylko muszę ją wyciągnąć. Zdejmuję ple-
cak, ale okazuje się, że zapomniałem ją zostawić
w dogodnym miejscu, więc trochę się guzdrzę.

W SERCU MADERY
Pierwsza noc minęła spokojnie. Wstaję po godzinie siódmej, zwijam majdan i wrzucam ciężki

garb na grzbiet. Z dołu podjeżdża samochód z robotnikami i jeden z nich zaczerpuje wodę i pije
wprost ze zbiornika podpiętego pod lewadę. Ja mam jeszcze trochę wody, ale pewnie wkrótce rów-
nież postąpię w taki sposób. Odnajduję początek mojej dzisiejszej trasy, czyli Czarną Lewadę i ru-
szam w drogę – najpierw lasem eukaliptusowym, a po minięciu złącza dwóch lewad, wychodzę na
otwarty teren. Ale to jak otwarty!
Po lewej ręce mam bardzo stromy
stok wspinający się ostro w górę,
na prawo opadający gwałtownie w
głęboką dolinę, zaś kiedy się obej-
rzę za siebie, widzę coraz bardziej
odległe zabudowania stolicy, zni-
żające się w kierunku oceanu.

Napotykam wylot tunelu z le-
wadą, którą jednak woda nie pły-
nie – zapuszczam jedynie żurawia,
nie próbując penetrować głębiej,
jako że nie mam najmniejszego
pojęcia na jego temat – po czym
ruszam dalej swoim szlakiem.

Ku mojemu zdziwieniu napo-
tykam nawet strome fragmenty
trasy, gdzie woda zapycha z dużą
prędkością, a byłem przekonany,
że lewady zawsze prowadzone są
z minimalnym nachyleniem. A
jako, że mój żołądek coraz natar-
czywiej zgłasza swoją obecność,
znajduję sobie miłe miejsce i zasia-
dam do śniadania, przygotowane-
go jeszcze w domu. Szybko upo-
rawszy się z tą czynnością, ruszam
w drogę i po chwili dochodzi do
spotkania na szlaku. Już wczoraj,
na górnych ulicach miasta, widzia-
łem dwóch mężczyzn, idących z
zawieszonymi na ramionach sier-
pami – i teraz widzę kogoś niosą-
cego sierp w taki sam sposób oraz
jeszcze długi drąg w ręku. Kiedy się zrównujemy, pada z każdej strony:

– Bom dia – i zatrzymujemy się obaj, chociaż żaden z nas nie mówi nic więcej. Dopiero po
krótkiej chwili zaczyna się konwersacja, utrudniona, bo w języku portugalskim, którego nie znam.
Wyławiam pojedyncze nazwy – levada negra, poço [poso] da neve – pan podaje również czas, jednak
nie wiem, do czego się odnosi. Bardziej gestem niż słowami pytam, czy mogę zrobić zdjęcie, na co
pan ochoczo przystaje, tyle że sierp wędruje z ramienia w dłoń.

Wkrótce szlak na moment wkracza na szeroką drogę, zostawiając ją następnie, by przeciąć koryto
Ribeira de Santa Luzia, ponad którym wędrowałem od rana. Stopniowo wchodzę w łagodne trawia-
ste zbocza, to ścieżką, to wzdłuż maleńkiej lewady. Wybieram własny wariant, różniący się odrobinę
od planowanej trasy, gdyż wydaje mi się krótszy i podążam wąską ścieżką po zielonych stokach
poprzecinanych żlebami wyrytymi w czerwonej ziemi, mijając wkrótce w oddali ciekawe kręgi ka-
miennych murków.

Przecinam ponownie drogę – nowiutki asfalt świadczy o świeżej inwestycji – po czym ścieżka,
chwilami wycięta wręcz w wulkanicznym tufie, prowadzi w kierunku coraz bliższego szczytu. Prze-
cinam praktycznie suche koryto potoku, którym czasami jednak musi płynąć sporo wody, o czym
świadczą przegradzające go betonowe zapory, po czym docieram do Poco da Neve. To zbiornik na
śnieg, który gromadzono w zimie, by służył następnie w charakterze chłodziarki dla artykułów spo-
żywczych. Jest zamknięty, ale daje się do środka zajrzeć przez metalową kratę. Korzystam z tego
miejsca, rozkładając się z krótkim piknikiem, po czym ruszam w kierunku coraz bliższego szczytu.

Tym razem idę po prostu szosą prowadzącą prawie na sam wierzchołek. Przy ostatniej serpenty-
nie odbijam na chwilę z trasy, jako że po lewej stronie otwiera się rewelacyjny widok na góry, a także
skrawek ukrytego w głębokiej dolinie Curral das Freiras. Przez chwilę upajam się tym widokiem,
zapowiadającym istny szał krajobrazów do końca tego dnia, po czym ruszam na szczyt. Mijam zapeł-
niony parking – widać, że niektórzy kierowcy bezskutecznie próbują znaleźć miejsce dla samochodu
– i po chwili staję na szczycie Pico do Areeiro, tuż ponad restauracją.

Zastanawiam się, czy wystarczy mi wody na dalszą trasę – mam niewiele ponad jedną butelkę.
Zaczepiam wracających z tamtej strony Francuzów – mówią, że nie ma wody nigdzie, nawet przy
schronisku, ale oferują mi swoją, bo oni już skończyli trasę. Dziękuję im, ale napełnię sobie w restau-
racji. Kiedy pani za ladą napełnia moją butelkę, nawiązuje ze mną rozmowę spoglądająca z ciekawo-
ścią na mój plecak Niemka.

– Ile waży? Skąd idę? Dokąd? A skąd jestem?...
Szeroki uśmiech zakwita na jej ustach, kiedy mówię, że z Polski. Ona ma polskie korzenie! Z



4 21–22.12 Na tegoroczne Bacowanie Przed-
świąteczne wybrało się 9 osób: Gintery w kom-
plecie, Żaby w komplecie, Nowy, prezes, czyli
Jacek Przyłucki i Sebastian Lenartowicz. Pogo-
da – cóż – takiej jeszcze nie było w całej historii
bacowań. W sobotnie popołudnie podchodzili-
śmy z Sopotni na Cudzichową w deszczu. W
nocy strasznie wiało i lało, a niedzielny poranek
powitał nas mgłą i mżawką. Gdy ruszaliśmy w
drogę powrotną, nieco się rozpogodziło. Jedynie
Żaba i Waldek podjęli odważną i jak się okazało
słuszną decyzję, udając się na Pilsko, gdzie trafili
na okno pogodowe i piękne widoki na Tatry. Na
wysokości bacówki śniegu praktycznie nie było.
Jakieś resztki można było znaleźć na drodze z
bacówki na przełęcz. Na bacowaniach przed-
świątecznych wodę pozyskuje się zwykle ze
śniegu. Tym razem musieliśmy zlokalizować
źródło, które znajduje się przy drodze na prze-
łęcz w odległości ok. 450 m od bacówki.

Mimo to nastroje na imprezie były dobre, bi-
gos jak zwykle smaczny, były też trzy rodzaje
grzańców i trzy rodzaje nalewek. Dyskusje to-
czyły się na tematy przeróżne – były m.in.
wspomnienia z poprzednich bacowań i innych
wyjazdów. Nie zabrakło też śpiewania.

4 31.12 Kołowy Sylwester w Chatce na Ada-
mach zgromadził ok. 43 osoby.
4 10–12.01 Przejście kondycyjne kursu pro-
wadzone przez Bartka Łyczbę.

TO BY£O

TO BÊDZIE
c 7–9.02 Rajd Zimowy z metą w Danielce.
Przewidziane zostały trzy trasy:
– trasa piątkowa pt. „Mistrzowie sabotażu” z
noclegiem w namiotach, w bazie namiotowej
Przysłop Potócki.
– trasa sobotnia nr 1 pt. „Poszukiwacze zaginio-
nego szlaku” – PKP Węgierska Górka – Prusów
– Redykalny Wierch – Danielka.
– trasa sobotnia nr 2 pt. „Manewry Muńculskie”
– PKP Rajcza – Hutyrów – Rycerzowa – Muń-
cuł – Danielka.
c 4.03 startuje Kurs Przewodnicki SKPG Har-
nasie 2020/21. Kursem pokierują Iza Dyrlaga,
Michał Kulanek i Kamil Ziętek.
c 21–22.03 Rajd Na Powitanie Wiosny.

Tymczasem oni używają patentu, którego
nie znałem – pompują sobie trochę prądu –
i wchodzą do tunelu, wołając, że od zakrę-
tu już jest jaśniej. Rezygnuję zatem z dal-
szych poszukiwań i ruszam w kierunku
światełka.

W kolejnym tunelu – jak się okazuje,
jest ich tutaj około mnóstwa – a dokładnie
blisko jego wylotu, składam się do zdjęcia,
kiedy akurat ktoś z przeciwka zamierza do
niego wejść. Na widok wycelowanego
aparatu staje jak wryty, ale ptaszek właśnie
wylatuje, uwieczniając wędrowca w tej
pozycji. Po drugiej stronie otwiera się widok na trawersującą pionowe ściany ścieżkę, miejscami
wykutą w skale. Dodatkowe urozmaicenie stanowią przejścia przez skalne okna, stanowiące minitu-
nele.

Jako że na tej wyprawie jestem pozbawiony źródeł prądu, staram się nie szaleć z ilością zdjęć.
Mam ze sobą dwa aparaty fotograficzne – do jednego trzy akumulatorki, do drugiego sześć – narzu-
ciłem zatem sobie limit, zakładając, że w sumie powinienem zrobić przynajmniej z 1200 fotek. Teraz
widzę, że mogę odrobinę złagodzić rygor, bo zbliżam się już do czterystu, a pierwszy akumulator
ciągle pracuje bez problemów.

Zmęczenie narasta, tempo mi stopniowo spada, kiedy kolejnym tunelem przedostaję się na pół-
nocną stronę grani. Spotykam po chwili, poznanych przy tunelu, wracających Francuzów, pytam
więc nieco zdziwiony:

– Już? Zdążyliście dojść na szczyt i już wracacie?...
– Presque. – odpowiadają, nie wchodząc w szczegóły. Nie wypytuję; skoro „prawie”, to znaczy,

że zrezygnowali prawdopodobnie z uwagi na późną porę.
Krajobraz łagodnieje, droga wznosi się lekko pośród wypalonego lasu i wkrótce wyłapuję stop-

niowo narastający gwar głosów. Jakoż i wkrótce pokazuje się budynek schroniska z okupującą mu-
rek, sporą gromadą młodych Francuzów z lokalnym przewodnikiem. Schronisko jest w tej chwili
otwarte, ale o noclegu w nim nie ma mowy – takie zapotrzebowanie trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.
Natomiast jest czynny bar, zatem wydaję dwa euro na małą puszkę piwa Coral. Okazuje się też, że
niepotrzebnie targałem tyle wody ze sobą, bo tutaj mogę bez problemu zatankować.

Robię sobie kawę, po czym żegnam zbierające się powoli do odwrotu towarzystwo – schodzą do
Achady – i z uzupełnionym zapasem wody ruszam dalej. Po chwili osiągam rozstaja, gdzie zrzucam
z ramion ciężki plecak, aby już lżej wspiąć się na najwyższy wierzchołek Madery. Podejście nie zaj-
muje wiele czasu i szybko Pico Ruivo zostaje przeze mnie zdobyty. Wysokość 1862 m n.p.m., cho-
ciaż w tym wypadku „nad poziomem oceanu”. Że do Rysów jeszcze trochę brakuje? A szedł ktoś na
Rysy od brzegu Bałtyku? No, dobra – wiem, ja miałem bliżej.

Po obu stronach wierzchołka znajdują się punkty widokowe, z których skwapliwie korzystam,
tak jakbym się mało napatrzył na całym szlaku. Nasycony widokami wracam do pozostawionego na
rozstajach plecaka, a kiedy go zarzucam, wypada mi z kieszeni aparat fotograficzny, czego bym może
nawet nie zauważył, gdyby nie stukot uderzenia o kamień. Podnoszę i… okazuje się, że aparat nie
działa. I to ten, do którego mam sześć akumulatorków. Zostaję zatem na jednym aparacie z trzema
akumulatorkami.

Wkurzony na swoje gapiostwo ruszam dalej, sprawdzając po jakimś czasie nieszczęsny aparat w
nadziei na zmartwychwstanie. I co?! Jest! Ożył skubany! Wprawdzie jest lekko obity i górna powieka
obiektywu nie zamyka się samoistnie, ale zdjęcia robi – to najważniejsze.

Kieruję się na zachód, w stronę przełęczy Encumeada, jednocześnie rozglądając się już za odpo-
wiednim miejscem na nocleg. Niby jest jeszcze dosyć wczesna pora, jednak znajduję się w dzikim,
bardzo stromym terenie, gdzie o kawałek płasienki bez wystających kamieni może nie być tak łatwo.
Początkowo mijam potencjalnie nadające się miejsca pod namiot, ale na czerwonej ziemi, jestem zaś
na tyle wybredny, że szukam czegoś trawiastego. Już wkrótce zaczynam przeczuwać, że byłem zbyt
wybredny, gdyż teraz robi się już całkiem wąsko i jakakolwiek możliwość postawienia namiotu od-
chodzi w przeszłość. Za to widok na lewą, południową stronę grani ponownie fascynuje potężnymi
skalnymi zerwami, opadającymi głęboko w górną część doliny Freiras.

W pewnym momencie dostrzegam poniżej maleńkie siodełko przed urywającym się za nim
króciuteńkim grzbietem bocznym. Trzeba zboczyć ze szlaku stromo w dół, zostawiam więc plecak i
schodzę bez niego na mały rekonesans. Co mnie zaskakuje, to widok kamiennych kopczyków –
czyżby ktoś mi wyznakował trasę na nocleg? Tak czy owak zauważone miejsce nadaje się pod namiot
– jest trawiaste i prawie płaskie.

Wracam zatem po plecak i dopiero wtedy zauważam niewielką tabliczkę, wskazującą możliwość
zejścia do Curral das Freiras wzdłuż kopczyków. Nie zauważyłem jej wcześniej, jako że wbita jest po
prawej stronie ścieżki, podczas gdy ja wypatrywałem usilnie czegoś po drugiej stronie. Teraz już z
plecakiem schodzę ostrożnie na siodełko i zabieram się za rozstawienie namiotu. O 18:30, jeszcze w
ostatnich promieniach słońca, namiot otwiera swoje gościnne podwoje, a ja zabieram się za zasłużo-
ny obiad – dziś zupa w kubku po wczorajszym puree.

Słońce znika za ostrą granią, cienie podnoszą się coraz wyżej, a jeszcze opromienione fragmenty
skalnych ścian przybierają coraz bardziej czerwoną barwę. Panuje absolutna cisza, nie widać naj-
mniejszego światełka – zdaje się, że jestem jedyną żywą duszą na całej wyspie. W dolinę wpełzają
delikatne obłoki, a ja przy kolejnych kubkach gorącej herbaty powracam w myślach do niesamowi-
tych wrażeń kończącego się dnia.

Wojtek Spała

Fot. Waldek Kubiczek



POŒWIATECZNE ZRZUCANIE KALORII
Magurka 29.12.2019

Krawców Wierch 6.01.2020

Tym razem zrzucanie kalorii
zostało zrealizowane w dwóch tu-
rach i zostało połączone z Pierw-
szym Górskim Orszakiem 3 Króli.
Pierwszy wyjazd odbył się 29 gru-
dnia w rejonie Magurki Wilkowic-
kiej i wzięło w nim udział 10 ucze-
stników oraz pies Gosi i Marka,
Kajko. W prószącym śniegu i w
mglistej atmosferze wyruszyliśmy
spod kościoła w Wilkowicach dość
mało znanym, czarnym szlakiem
zwanym „Szlakiem Harnasia Ro-
gacza”. Jak się potem okazało,
udało nam się zaliczyć ten szlak w
całości. Nie ustaliliśmy jednak, kto
był tytułowym harnasiem „roga-
czem”. Nikt z obecnych harnasi
nie chciał się przyznać.

Na Magurce powitała nas
zima w pełnej krasie, choć dale-
kich widoków nie było nam dane
ujrzeć. Działały natomiast trasy
narciarstwa biegowego i wypoży-
czalnia biegówek, z których korzy-
stało sporo osób.

Po wizycie w schronisku ru-
szyliśmy w drogę powrotną, oglą-
dając po drodze Skałę Czarownic i wytyczając przez przypadek (jak to zwykle bywa, gdy liczba prze-
wodników przewyższa liczbę uczestników) własny wariant szlaku. W wycieczce uczestniczyli: Jola,
Ola i Jacek Ginter, Nowy, Gosia i Marek Franke, Lidka i Raketa, Rafi i Jarek Suwińscy oraz pies
Kajko.

Na Magurce Wilkowickiej.

Na Krawców Wierchu.
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Nowy rok przywitaliśmy przy ognisku. Któż mógł rozpalić taki ogień jak nie bracia Borkowie :)

Część sylwestrowej frakcji dzięcięcej. W tańcach prym wiódł Sebastian.

Druga część Poświątecznego Zrzucania Ka-
lorii odbyła się 6 stycznia i w związku z tym zo-
stała nazwana Górskim Orszakiem 3 Króli. Na
starcie w Złatnej koło Ujsoł stawiło się aż pięciu
króli oraz dwie królowe.

Pogoda dopisała. Słońca nie było wprawdzie
zbyt wiele, ale mieliśmy za to śnieg i lekki mróz,
a widoczność też była całkiem dobra. Celem wy-
cieczki było schronisko na Krawculi, które przy-
wołało wspomnienia pamiętnego Sylwestra z
roku 1991/92, kiedy to prawdziwie zimowe wa-
runki sprawiły, że na Krawculę dotarli jedynie
harnasie bezdzietni lub posiadający jedno dziec-
ko. Ci z dwójką dzieci odpadli od ściany Kraw-
ców Wierchu i założyli sylwestrową bazę w Złat-
nej. Dopiero następnego dnia do szczytowego
obozu na Krawculi dotarło poselstwo z bazy w
dolinie z wieściami o sytuacji (telefonii komór-
kowej wówczas nie było).

Tym razem zima wprawdzie była, ale nie aż
taka, by utrudnić nam dotarcie do schroniska. W
niecałe 2 godz. byliśmy na miejscu. Po uracze-
niu się piwem, zupkami i racuchami, z których
znana jest Krawcula, ruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Najpierw jednak w ramach zajęć Prze-
wodnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(PUTW) zrobiliśmy panoramkę – świetnie było
widać m.in. Małą Fatrę oraz Beskid Śląsko-Mo-
rawski z Lysą Horą. Schodząc żółtym szlakiem,
ujrzeliśmy też Tatry Zachodnie.

Nie zabrakło też torowania w kopnym śnie-
gu, gdyż aby zejść do punktu startu, porzucili-
śmy żółty szlak i obraliśmy własny wariant zej-
ścia przez las. W wycieczce wzięli udział: Nowy,
Nowszy, Lidka i Raketa, Sławek Nowicki, Jola i
Jacek Ginter.

Redakcja

fot. Redakcja
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