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B£OTO
Błoto na szlaku turystycznym, pieszym czy
rowerowym, to nie jest nic nadzwyczajnego.
Jednak tak, jak bywają różne rodzaje śniegu, bywają też różne rodzaje błota. Niektóre z nich pamięta się długo. Tak zpamiętałem szczególne,
gliniaste błoto w niektórych rejonach Bieszczadów – m.in na drodze z jeziorek Duszatyńskich
do Duszatyna.
Wyjątkowe było też błoto na wycieczce rowerowej w Kysucach na Słowacji, gdzie zablokowało kompletnie tylne koło w rowerze Joli.
Trafiliśmy też na koszmarny odcinek błotnistej drogi (w dodatku pod górkę) na szlaku GV
pod Krasnystawem. Rowery, sakwy i buty wymagały potem solidnej kąpieli.
W mikołajkową niedzielę 2020 r. przy prognozowanej słonecznej pogodzie i ok. 10 st. ciepła, postanowiliśmy zrobić – może ostatnią w
tym roku – wycieczkę rowerową. Ponieważ bagażniki rowerowe zostały już schowane do piwnicy, mogliśmy wykonać jakąś pętlę wprost z
domu. Aby jednak nie powtarzać po raz setny
standardowych wariantów, postanowiłem wykorzystać dojazd koleją i udać się w rzadziej
odwiedzane rejony. Wybrałem planowaną już
wcześniej trasę z Łaz przez Siewierz, Pogorię i
Grodziec do Katowic. Większą część trasy znałem z wcześniejszych wyjazdów i oceniałem ją
jako lekką, łatwą i przyjemną. Nie znałem jedynie 13 km początkowego odcinka z Łaz do Siewierza, ale spodziewałem się, że jest to zwykła
leśna droga. No i okazało się, że ten właśnie odcinek okazał się kluczowy i sprawił, że wycieczka już na początku przestała być lekka, łatwa i
przyjemna. Zaraz za Ciągowicami asfalt zamienił się w polną, a potem leśną drogę, a ta zamieniła się w grzęzawisko, a potem w wąską równie
błotnistą ścieżkę. Co chwila trzeba było schodzić
z roweru i pieszo brodzić w wodzie i błocie.
Obejść za bardzo nie było jak, a błoto pomieszane z liśćmi zapychało błotniki i hamulce. Po ok.
kilometrze tej walki dało się wreszcie jechać.
Dotarliśmy do wiaty na rozdrożu dróg, gdzie
zrobiliśmy krótki, ale zasłużony odpoczynek.
Dalsza część trasy przebiegała już zgodnie z
planem – Siewierz – kawa na wynos z Żabki i
zamek, Pogoria z krótkim popasem w ładnym

czyli Góry w czasach covidu
Nawiążę do moich artykułów z Mammuthusa 234 i 247. Opiszę kolejne wypady we
wschodnie Alpy, położone całkiem niedaleko Śląska.

I. Almkogel (1513)
Na tę niewysoką górę z ciekawym widokiem wybrałem się zaraz po Nowym Roku 2020. Poprzez
internet (České Dráhy) kupiłem bilet z Břeclavia do Grossraming, małej miejscowości w Górnej Austrii. Zapłaciłem 61 złotych czyli
369 koron. Poniżej 100 złotych
kosztował także bilet powrotny z
Grossraming do Bohumina.
Do Břeclavia dotarłem pociągiem Chopin. Bilet na czeski odcinek nabyłem w Bohuminie. Niestety, w Břeclaviu czekała mnie
przykra niespodzianka. Ze względu na mgły i oblodzenie trakcji pociąg z Pragi do Wiednia został
odwołany. Mając w kieszeni kupiony wcześniej bilet, pojechałem
kolejnym ekspresem do Wiednia a
dalej pomknąłem ponad 200 km/h
i wysiadłem w St. Valentin, jeAlmkogel.
szcze przed Linzem. Potem jechałem osobowym aż do celu podróży. Za Steyr pojawiły się góry z malowniczymi skałkami, przez które
przełamuje się dość szeroka rzeka Enns.
Grossraming leży na wysokości niespełna 400 metrów, by dotrzeć do schroniska Ennser Hütte
musiałem pokonać 900 metrów wysokości. Dopiero na stromym, końcowym odcinku pojawił się
zmrożony śnieg. Do schroniska doszedłem po ciemku, drogę rozświetlało światło księżyca w pełni.
Koło schroniska (1293) spojrzałem jeszcze raz na rozgwieżdżone niebo i z radością pomyślałem, że
następnego dnia będzie pogoda.
W pełnym gwaru i ciepła schronisku dostałem miejsce w pokoju wieloosobowym, w którym...
spałem sam. Kierownik schroniska pozwolił mi położyć się dopiero wtedy, gdy zamówiłem zupę i
wypiłem smaczną herbatę.
Rano przed siódmą wyszedłem tylnimi drzwiami ze schroniska. Niestety, nie miałem kijków, bo
zostały w części schroniska zamykanej na noc. Droga na Almkogel była stroma, szedłem po twardym
cd. str. 2
miejscu nad jeziorem i premia górska na Górze Dorotce w Grodźcu.
Słońce zaczęło już zachodzić, ale
wydawało się, że mamy już z górki. I tu znów się myliliśmy. Ładnym, nowym asfalcikiem wjechaliśmy do Parku Rozkówka, w
którym budowane są nowe alejki,
place zabaw i ćwiczeń itp. Wyglądało to bardzo fajnie, ale w pewnym miejscu musieliśmy wyjechać z parku na czerwony szlak w
kierunku Siemianowic. I tu wdepnęliśmy w kolejne i to nie byle jakie błoto. Nie wiem, co to było, ale
Na zielonym szlaku między Łazami a Siewierzem.
opona natychmiast oblepiła się
czarną, gęstą i klejącą się do wszystkiego i do samej siebie mazią. Po chwili przednie koło całkowicie
mi się zablokowało i musiałem zejść z roweru. Co gorsza, pchać roweru też się nie dało. O ile przy
zablokowanym tylnym kole da się go jeszcze ciągnąć, to spróbujcie pchać rower z naciśniętym do
oporu przednim hamulcem. Aby w ogóle ruszyć z miejsca trzeba było przynajmnej z grubsza usunąć
nadmiar błota z newralgicznych miejsc. Na przyszłość trzeba pomyśleć o wymianie błotników, na
takie, by odległość między błotnikiem, a oponą była większa. Hamulców tak łatwo raczej nie zmienię.
Na szczęście ten fatalny odcinek nie był zbyt długi – ok. 150 m, ale dał nam się solidnie we znaki.
Gdy już po ciemku dojechaliśmy do Katowic, pierwsze co zrobiliśmy, to skierowaliśmy się na myjnię.
Ale i tak, mimo mycia karcherem rower wymagał jeszcze ręcznego doczyszczenia w domu, a pod
błotnikiem uchowały się jeszcze spore ilości błota.
I dzięki tym dwóm błotnym epizodom łatwa, lekka i przyjemna wycieczka, o której można by
szybko zapomnieć, zamieniła się w kolejny temat na wspomnienia i opowieści.
Jacek Ginter
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śniegu. Zrobiło się jasno, z przełęczy obserwowałem wschód słońca. Na szczycie byłem po niecałej
godzinie. Stamtąd mogłem podziwiać niedalekie Alpy Ennstalskie,
Totes Gebirge (2515), i Sengsengebirge (1963). Dość długo cieszyłem się widokami, później poszedłem ośnieżonym grzbietem w
stronę Burgspitz (1429), na
którym znajduje się stylowy, brązowy krzyż.
Do schroniska wróciłem około
12.00. Pani zaopatrzyła mój termos w darmowy wrzątek. Już z
kijkami zszedłem do Grossraming.
Późnym wieczorem, po krótkim postoju w Wiedniu, dotarłem do Rybnika.

Alpy Ennstalskie.

II. Langenwang
Postanowiliśmy z żoną, że wakacje zimowe (luty 2020) spędzimy w Austrii, jak zwykle bez nart.
Znalazłem nocleg w Gästedorf Waldheimat w Langenwang, niedaleko Przełęczy Semmering. Dobrze wyposażona kuchnia, świetlica, proste ale sympatyczne pokoje i niska cena przyciągają przybyszów z byłych demoludów: Czechów, Węgrów, Polaków, Słoweńców.
Krajobrazy wokół były zielone, raczej jesienne, niewielki śnieg leżał dopiero na wysokości 1200
metrów. Z Mürzzuschlag weszliśmy na Grosse Scheibe (1473), na którym znajduje się stare schronisko z 1897 roku. Ze szczytu widać było wapienne ściany Raxalpe (2007) i nieco bardziej oddalony
Schneeberg (2076). Piękne widoki i smaczna zupa zjedzona w schronisku spowodowały, że schodziliśmy w doskonałych nastrojach.
Z miejscowości Parschlug weszliśmy na Zöberer Höhe (1486), górę z piękną halą, z której wspaniale prezentował się masyw Hochschwabu (2277). Bezpośrednio z Langenwang podchodziliśmy w
stronę Hönigsbergerhütte i Kaarlhütte. W tym drugim schronisku znaleźliśmy otwarty schron zimowy. Ze szczytu Kreuzschober (1410) rozciągał się, nieco ograniczony przez drzewa, widok na Rax i
Schneealpe. Śniegu było nieco więcej.

III. Wölzer Tauern, Gleinalpe, Mugel
W marcu nadeszły dziwne czasy z covidem. Pozamykano granice, niemal wszyscy przeszliśmy w
stan hibernacji, niestety – w przeciwieństwie do niedźwiedzi – daleko od gór. Kiedy wreszcie nadeszła odwilż i otworzono granice, na początku lipca ruszyłem z żoną do Oberwölz w Niskich Taurach.
Kamping był, zwłaszcza na początku, niemal pusty. Znajduje się bezpośrednio pod zamkiem Rothenfels, którego właścicielem jest rodzina Steiner. Nie mieliśmy pojęcia, że Pani sprzątająca toalety na
kampingu i miły, młody pan z recepcji to właściciele kampingu, ale także... zamku i innych rozległych
terenów leżących wokół Oberwölz. Gospodarze, czyli matka z synem, osobiście i za darmo oprowadzili nas po zamku. Widzieliśmy leżące poniżej średniowieczne Oberwölz – Stadt, z częściowo zachowanymi murami obronnymi. W tyle wystają szczyty Greim (2474) i Eisenhut (2456).
Na tę pierwszą górę wybrałem się na samym początku pobytu w Oberwölz. Do Greimhütte
(1649) można podjechać drogą szutrową. Stamtąd zaczyna się łatwy, ale stromy szlak na Greim.
Widok na szczyty i doliny Wölzer
Tauern był wspaniały i z naddatkiem zrekompensował trudy
podejścia.
Z położonej wysoko w górach
narciarskiej miejscowości Lachtal
(1575) wyjechaliśmy wyciągiem
krzesełkowym na wysokość około
1900 metrów, a następnie weszliśmy na Hoher Zinken (2222) i
Schiesseck (2275). Na północy
pięknie prezentowały się Rottenmanner Tauern.
Pojechaliśmy w Gleinalpe,
niemal dwutysięczne pasmo, znajdujące się w pobliżu Knitttelfeld.
Widok z Greimu.
Zostawiliśmy samochód na leśnym parkingu, za maleńką miejscowością Glein. Po dwóch godzinach dotarliśmy do przełęczy Gleinsattel (1586), na której znajduje się schronisko i biały kościółek Maria Schnee. Stamtąd po godzinie
dotarliśmy na dwa najwyższe, kopulaste szczyty Gleinalpe: Lenzmoarkogel (1991) i Speikkogel
(1988). Góry te, aczkolwiek nieco wyższe, przypominały mi Wielką Fatrę.
Podczas kolejnego dnia z niepewną pogodą wybraliśmy się do Niklasdorfu koło Leoben. Podjechaliśmy jeszcze dwa kilometry szutrową drogą, i poszliśmy w stronę góry Mugel (1630). Gdy doszliśmy do widocznej z daleka wieży telewizyjnej, ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że na szczyt jest jeszcze daleko. Na górze odpoczęliśmy w schronisku. Na zachodzie pięknie prezentowały się: Gosseck
(2214) w Eisenerzer Alpen i pasmo Seckauer Tauern, a na północy szczyt Rennfeld (1629), także ze

schroniskiem. W dole widać było całkiem duże
miejscowości: Leoben i Bruck an der Mur.
Z St. Lorenzen ob Murau niewielka gondola
wyniosła nas na wysokość 1700 metrów. Poprzez narciarskie tereny gór Kreischberg (1981)
i Rosenkranzhöhe (2118) doszliśmy do szczytu
Kirbisch (2140). Pięknie wyglądały kolejne
wierzchołki: Goldachnock (2170) i Prankerhöhe (2165). Kształtem przypominały raczej
Bieszczady. Na północy prezentowały się szczyty Schladminger Tauern: Gstoder (2140), Preber (2740) i Hochgolling (2862), na południu
widać było urokliwe Alpy Gurtktalskie (2441),
nie tak strome jak te na północy. Niestety, mimo
iż od Prankerhöhe dzieliła nas tylko godzina drogi, nie poszliśmy już dalej. Raz po raz w sąsiednich górach widać było potężne oberwanie
chmury. Deszcz złapał nas, gdy byliśmy już w
gondoli.
Innym razem pojechaliśmy samochodem w
stronę przełęczy Sölkpass, a następnie ruszyliśmy w stronę ślicznych jezior: Untere i Obere
Zwieflersee (1925). Na tablicy stojącej koło tego
drugiego jeziora zapisano, że jest ono własnością Księcia Liechtensteinu.
Zwiedziliśmy głęboką dolinę rzeki Esselsbergbach. Ze schroniska Holzlerhütte (1535)
rozpoczynają się ciekawe szlaki: na Schoberspitze (2423) i Rettlkirchspitze (2475). Niestety,
około południa zebrała się solidna burza.
Aby z kampingu w Oberwölz wybrać się w
okoliczne góry, trzeba podjechać samochodem
co najmniej kilka kilometrów. Nie zawsze jazda
stromą i wąską drogą szutrową należy do przyjemnych, zwłaszcza gdy z przeciwnej strony pojawi się ciężarówka ze śmieciami lub potężny
ciągnik rolniczy. Jednak tamtejsze góry dają
szanse na odpoczynek w niemal kompletnej ciszy i pustkowiu.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w
bawarskiej części Szumawy. Dopiero tu odczuliśmy, że epidemia koronawirusa trwa, ludzie na
kampingu chodzili w maskach. Wejście na
Grosser Rachel (1453) zajęło nam prawie cały
dzień, widoki były wspaniałe.
Na koniec chcieliśmy wejść na Klínovec,
najwyższy szczyt Rudaw, leżących na granicy
Czech i wschodnich Niemiec. Przejechaliśmy
przez brzydką osadę Jáchymov i jadąc dalej szeroką i niezbyt stromą drogą asfaltową, wyjechaliśmy niespodziewanie na... szczyt Klínovca
(1244). Parking znajdował się obok górnej stacji
wyciągu krzesełkowego. Żal było patrzeć, jak
komercjalizacja niemal na każdym kroku opanowała Klínovec. Widać było Fichtelberg (1214),
najwyższą górę niemieckich Rudaw i miejscowość Oberwiesenthal.

IV. Rottenmanner Tauern, Seckauer Tauern, Wölzer Tauern.
Postanowiłem jeszcze raz wybrać się w Niskie Taury. Ucieszyłem się, gdy Witek Wolny
cd. str. 3

TO BEDZIE
,
c „4 pory roku z Harnasiami”, to hasło nowego
Kursu Przewodników Beskidzkich, który mimo
pandemii rozpocznie się już w marcu. Prowadzącymi będą Maks Kuśka i Damian Nakonieczny.

(WuWu) wyraził chęć odwiedzenia Alp. Pod koniec sierpnia trzy
osoby: WuWu, jego najmłodsza
córka Ania i Alojz udały się witkowym autem do Austrii. Obserwowałem, jak Witek w miarę oddalania się od Rybnika stopniowo
przemieniał się z zajętego biznesmena w znanego mi od dawna
wyluzowanego górołaza. Mały,
prywatny kamping w wiosce Oberzeiring stał się naszą bazą wypadową w góry. Do noclegów zachęcała cisza i cena noclegu (6 euro za
noc za osobę).
Grosser Bossenstein.
Pierwszego dnia wybraliśmy
się na górę Grosser Bösenstein
(2448). Za St. Johann am Tauern
zjechaliśmy z drogi prowadzącej
do Trieben i wygodną, ale odpłatną (6 euro) drogą szutrową
wyjechaliśmy w pobliżu schroniska Edelrautehütte (1708). Obeszliśmy ładne jezioro Grosser
Scheibelsee i ruszyliśmy na szczyt.
Weszliśmy na przełęcz, doszliśmy
do grzbietu i... zniknęliśmy we
mgle. Nasza wyprawa miała miejsce po kilku deszczowych dniach,
mieliśmy nadzieję na poprawę pogody. Wśród skałek pojawiło się
Fot. Witek Wolny
stadko koziorożców alpejskich,
które pozwoliły się pięknie sfotografować. Po trwającej pół godziny wędrówce skalnym grzbietem
weszliśmy na górę (2448). Chmury podniosły się, pod koniec długiego pobytu na szczycie mieliśmy
niezłe widoki. Wracaliśmy przez Kleiner Bösenstein (2396) i Grosser Hengst (2156). Już przy pięknej pogodzie podziwialiśmy góry, zwłaszcza strzeliste turnie Alp Ennstalskich. W bliższej perspektywie wspaniale prezentował się Grosser Bössenstein, jak na dłoni widać było całą trasę.
Wybraliśmy się na Seckauer Zinken (2397). Za Knittelfeld zjechaliśmy z autostrady i pojechaliśmy szutrową drogą pod schronisko Untere Bodenhütte (1385). Stamtąd mieliśmy cztery godziny na
szczyt. Szliśmy wzdłuż wartkiego potoku, minęliśmy kilka krowich stad i znaleźliśmy się na przełęczy pod Seckauer Zinken. Krajobrazy były podobne do widoków znanych z Tatr Zachodnich. Po
niecałej godzinie weszliśmy na szczyt. Przy pięknej pogodzie widać było nawet Wysokie Taury, Alpy
Julijskie i Kamnickie. Zeszliśmy nad jezioro Goldlacke (1958), nad którym biegały świstaki, a następnie weszliśmy na szczyt Hämmerkogel (2253). W drodze powrotnej widzieliśmy duże stado danieli.
Kolejnego dnia udaliśmy się do Oberwölz. Zatrzymaliśmy się w dolinie Schöttl. Zrobiliśmy pętlę
na trasie: Schöttl (1230) – Hühnerbachhütte (1586) – Hühnerkogel (2244) – Steineck (2260) –
Halserhütte (1782) – Schöttl. Trasa słabo oznaczona, ścieżka niewyraźna, na tym szlaku można było
spotkać raczej krowę niż turystę. Widoki za to były wspaniałe. Szczególnie pięknie prezentował się
pobliski Hohenwart (2363) i przełęcz Glattjoch, na której znajduje się kamienna kaplica z IX w.
W drodze powrotnej WuWu, jako nasz przedstawiciel, wykąpał się w jeziorze Gleinkersee,
później zwiedziliśmy miasto Steyr, gdzie łączą się rzeki Enns i Steyr.

V. Wrzesieñ/PaŸdziernik 2020
Planowałem dwa kolejne wypady do Austrii. Niestety, epidemia przybrała niepokojące rozmiary.
W sobotę 7 listopada mieliśmy w Polsce ponad 27 tys. zakażeń. O wyjeździe w Alpy trudno myśleć.
Nawet Czesi zamknęli przed nami granice.
Można jedynie powspominać miłe chwile. Napomknę o zeszłorocznym jesiennym wypadzie w
czeskie Sudety. Pojechałem z żoną bezpośrednim pociągiem z Karpacza do Liberca w Czechach.
Tam wsiedliśmy w tramwaj i podjechaliśmy pod górę Ještěd (1011). Nie jest wysoka, ale dość stroma, a na jej wierzchołku Czesi zbudowali wieżę o oryginalnym kształcie. Pełni funkcję restauracji
oraz hotelu. Na szczyt można wyjechać wyciągiem albo własnym samochodem. My wyszliśmy pieszo. Po drodze podziwialiśmy znane skocznie w Libercu. Ještěd zaskoczył nas wspaniałym widokiem. Leżąca na południe od szczytu Kotlina Czeska była pokryta zalegającymi poniżej nas chmurami. Widok był oryginalny, niemal... alpejski. Ponadto wszyscy robili sobie zdjęcia z postacią ufoludka
(Dítě z Marsu), stojącą w pobliżu potężnej wieży szczytowej w kształcie rakiety.
Pozostaje wierzyć, że czasy pandemii miną szybko i bezpowrotnie, a my przetrwamy je cało i
znowu wrócimy w góry dalsze i bliższe.
Piotr Piwczyk (Alojz)

A MO¯E NA GORC
W ostatnich latach zimy wyglądały u nas
niezbyt zimowo nie tylko w miastach, ale i w
górach. Na narty wyjeżdżało się 2 – 3 razy w sezonie, nie licząc jakiegoś dłuższego wypadu w
góry nieco wyższe.
Tegoroczna zima też nie zaczęła się ani mroźnie, ani śnieżnie. Po Świętach zabieliło się co
nieco w górach, a w połowie stycznia groziła
nam nawet „bestia ze wschodu”, która przeszła
jednak bokiem.
Nie zważając na taką czy inną pogodę, grupa mamutów realizowała jednak jednodniowe,
weekendowe wypady w góry. Było więc „Poświąteczne spalanie kalorii” na Żarze, był
„Orszak trzech króli” na Rycerzowej. Podczas
dyskusji nad wyborem tras przed wspomnianymi wyjazdami padła też propozycja wyjazdu na
Gorc, autorstwa Nowego.
I nadszedł czas, kiedy postanowiliśmy zrealizować pomysł. Większość z nas dawno na Gorcu nie była, niektórzy nie widzieli nawet wieży
widokowej postawionej na szczycie w 2015 r.
Na kilka dni przed planowanym wyjazdem
zaczęły się mailowe umawiania.
Jako pierwsi prócz mnie i Joli zadeklarowali
się Nowy i Sławek. Jasiu poinformował, że buty
ma nadal w naprawie i jeśli nie przyślą mu ich do
soboty, to nie pojedzie.
Po wyjrzeniu za okno i sprawdzeniu prognoz pogody na najbliższe dni stwierdziłem, że
nie byłoby źle wyposażyć się w rakiety śnieżne.
Propozycja została przyjęta i wkrótce złożyliśmy
rezerwację na rakiety w Tuttu.
Tymczasem do ekipy dołączyła Paskuda i
Darek oraz Ola. W piątek Jasiu napisał, że ma
już buty i też jedzie. A za oknem nadal sypało i
robiło się coraz zimniej. W niedzielę miało być
ok. -10 st. i trochę słońca, trochę chmur.
W sobotę odebrałem z Tuttu 6 sztuk rakiet
(Jasiu i Sławek mieli swoje), które zajęły niemal
pół bagażnika. A wieczorem zaczęły krążyć maile poddające w wątpliwość, czy damy radę dojechać na tego Gorca przy pogarszających się warunkach drogowych. Padły nawet alternatywne
propozycje, z których najbardziej skrajną były
biegówki w Rudach. W końcu ustaliliśmy, że
spotykamy się o 7:50 na stacji BP w Katowicach
i ustalimy, co robimy.
W nocy śnieg przestał padać i nawet nieco
się rozpogodziło, choć temperatura faktycznie
spadła do ok. -12 st. Po spotkaniu i stwierdzeniu,
że na A4 nic strasznego się nie dzieje postanowiliśmy, że jednak na Gorc.
I faktycznie dojazd nie sprawił większych
trudności, a na przełęczy Przysłop znalazły się
nawet miejsca parkingowe. Odśnieżone miejsca
parkingowe były zresztą również na polanie
Trusiówka oraz u wylotu dol. Kamienicy.
Przez chmury, z których prószył drobny
śnieżny pył, prześwitywało słońce, a krajobrazy
wyglądały bajkowo. Ruszyliśmy drogą w kierunku Trusiówki, skąd miała prowadzić nieznakowana i, jak sądziliśmy, nieprzetarta droga prowadząca obok granicy GPN i dochodząca do
niebieskiego szlaku przed polaną Świnkówka.
Droga faktycznie była i okazało się, że ktoś już
nią szedł przed nami – chyba też na rakietach.
Mimo to, założyliśmy na nogi nasz sprzęt, by
przetrenować jego użycie, i ruszyliśmy do góry.
cd. str. 4

Słońca co prawda nie było, ale
nawet w tej mglistej aurze zaśnieżone krajobrazy miały swój urok.
Po ok. 2,5 godz. dotarliśmy na
szczyt Gorca. Zaliczyliśmy też
wieżę i mimo iż widoki były ograniczone, zaobserwowaliśmy lekkie rozpogodzenia. Dostrzegliśmy
też szałas (obecnie prywatny), na
Gorcu Kamienickim, w którym
wiele lat temu (w 1984 r.) mieliśmy okazję bacować na Złazie
Księżycowym.
Na szczycie nie zabawilismy
długo. Podczas zejścia niebieskim
Jasiu, Nowy, Sławek, Jola, Ola, Paskuda, Darek.
szlakiem na niebie ukazało się nawet sporo błękitu i trochę słońca.
Po dojściu do Nowej Polany
Paskuda i Darek postanowili schodzić dalej szlakiem, a reszta zdecydowała się na bezszlakowy wariant przez Magorzycę i Czubak,
licząc na to, że tu wreszcie przydadzą się rakiety. I nie pomyliliśmy się. Po kilkuset metrach przetartej drogi wyszliśmy na rozległe
polany pokryte dziewiczym śniegiem.
Zaczęło się torowanie. PierwNa polanach pod Magorzycą.
sza na prowadzenie wyszła Ola, a
potem zmienialiśmy się co jakiś czas. W świeżym śniegu nawet na rakietach prowadzący zapadał się
na ok. 0,5 m. Ale już druga i następne osoby mogły poruszać się w udeptanym śladzie prawie bez
wysiłku. Bez rakiet zarówno prowadzący, jak i następne osoby miałyby dużo trudniejsze zadanie.
Jeszcze inaczej wyglądałoby to zapewne przy innych rodzajach śniegu.
W rezultacie po ok. 1,5-godzinnym marszu zeszliśmy do szlaku i do dol. Kamienicy.
W sumie wycieczka była udana, a doświadczenie z rakietami, które niektórzy z nas mieli pierwszy raz na nogach, należy uznać za cenne. Niestety już w poniedziałek zima zaczęła odpuszczać, a
temnperatura skoczyła do +8 stopni. Tym bardziej warto było posmakować prawdziwej zimy w
górach.
Redakcja

NIE-KAPUŒCIANE GÓRY
Tytuł, jak można łatwo wywnioskować, odnosi się do wszystkich nie-tatrzańskich, czyli nie-honornych gór w Polsce. Swoją drogą, ciekawe kto wpadł na pomysł, żeby sadzić w górach kapustę?
Wiem, że Jacek Przyłucki postulował, żeby „oporne” góry zaorać i posadzić cebulę, ale o „kapuściorzach” nie słyszałem – słowo. Poniższy tekst dotyczy tego, co w nie-tatrzańskich górach poza kapustą
i efektem przedawkowania bigosu może zdarzyć się potencjalnie niebezpiecznego.
W połowie stycznia byłem na dyżurze na Hali Miziowej. Padał śnieg. Intensywnie padał. I było go
dużo. Jak na bieżącą zimę to zjawisko dosyć ciekawe – oczywiście poza piaskiem, który przywędrował znad Sahary i zafundował nam „śnieg-tiramisu”. Około godziny 15 ze Stacji Centralnej w
Szczyrku przyszło zawiadomienie o grupie turystów, którzy wyszli z Żabnicy z zamiarem dojścia na
Rysiankę i ze względu na opadnięcie z sił i wychłodzenie potrzebują pomocy.
Tego samego dnia byliśmy na patrolu na turach. W okolicy Munczolika było ok. 100 - 110 cm.
niezwiązanego z podłożem śniegu. Na Halę Cudzichową w takich warunkach nie było już po co iść.
Trzeba też dodać, że szlak nie był w ogóle przetarty. Byliśmy pierwsi (ok. godziny 11).
Po otrzymaniu zawiadomienia, ze stacji na Hali Miziowej wyjechały dwa skutery z czterema
ratownikami. Pierwszy raz skuter zakopał się na Hali Cebulowej. Odkopywanie. Targanie skutera
tam i z powrotem. Maszyna wykopana, wyprawa jedzie dalej. Przy przejeździe przez Cudzichowi
efekt trochę jak w filmach z Hollywood – takie fale na boki, jak przy wodowaniu statku.
Przy podjeździe na Palenicę
skuter zakopał się po raz drugi –
teraz nie na żarty. Odkopywanie w
czterech i targanie po raz kolejny.
Następne ciekawe zjawisko.
Dla osób bywających zimową porą
w okolicach Rysianki i Pilska pewnego rodzaju „złotym standardem” jest komfortowo rozjeżdżony odcinek szlaku za Trzema Kopcami – te charakterystyczne „góradół-góra-dół” i tak cały czas aż do

granicy rezerwatu pod Rysianką – mulda-mulda-mulda. A tu nic. Skuter sunie jak parostatek i
znowu ta fala jak z Hollywood. Słowem – czad.
Dotarliśmy na Rysiankę bez większych szkód i
kolejnych przeszkód. Turyści wzywający pomocy o własnych siłach doszli już na halę. Przemoczeni, z czerwonymi stopami, niestety w „miejskich” ciuchach, z niewystarczającą liczbą czołówek, ale świadomi swoich zaniechań i chyba
skruszeni (tak deklarowali). A przy tym bardzo
mili.
Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku wracamy do stacji na Miziowej. I tu znowu efekt „parostatku”, ponieważ śnieg już nawiał kolejne zaspy, temperatura jest niska i śnieg
ma formę pyłu. Znowu fale, tylko tym razem na
Cudzichowej. Wyjazd ok. 15, powrót po 18. Zakończenie wyprawy ratunkowej. Tyle faktów.
Ze spostrzeżeń własnych, ogólnie pewnie
wszystkim znanych… „Jak jest zima, to jest
zimno”, jak to powiedział znany górski klasyk.
Sypki, niezwiązany śnieg jest w górach przeszkodą nawet dla narciarzy turowych i innych
doświadczonych turystów. Letnie czasy przejścia muszą zostać poddane weryfikacji w warunkach zimowych ze względu na: pokrywę
śnieżną, własne doświadczenie, kondycję i przyczyny nieobiektywne (np. przedawkowanie bigosu). Turyści, którzy wzywali pomocy, znaleźli
się tego dnia na Rysiance z polecenia znajomego, który powiedział im, że jest to przyjemna, nie
za długa, ciekawa i łatwa nawet w okresie zimowym wycieczka.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że turyści wyszli z
Żabnicy dość późno, gdyż dojeżdżali relatywnie
z daleka. W górach bywali sporadycznie, nie byli
dobrze przygotowani na warunki, które wtedy
panowały. Ubrani w zimowe, miejskie buty, lekkie okrycie wierzchnie (w tym legginsy) szybko
się wychłodzili, w kopnym śniegu dopadło ich
też zmęczenie. Nie posiadali nart ani rakiet. O
godzinie 16:30 zapadał już zmierzch i jako grupa nie posiadali wystarczającej ilości oświetlenia. I tutaj ocena ich zachowania może być różna:
a) pobieżna: zawalili, nie pomyśleli, wiadro
pomyj na głowę,
b) pogłębiona: nie wiedzieli, nie mieli świadomości. Trudno ich oceniać i lepiej tego nie robić, ponieważ nic to nie zmieni, a może wyrządzić szkodę. Swoje doświadczenie już zdobyli.
Oby zaprocentowało pozytywnie w przyszłości.
Pokonanie odcinka GSB łączącego Rysiankę z Miziową w warunkach letnich wymaga poświęcenia ok. 2 godzin (biegiem 40 minut). W
warunkach zimowych, przy dobrym podkładzie
śnieżnym, na nartach turowych jest to czas zbliżony do zdrowego, letniego, czyli ok. 1 godz. 30
min., a w sumie można nawet szybciej. W warunkach, o których mowa powyżej, była to ok. 1
godz. skuterem (wliczając w to czas konieczny
na wykopanie maszyny). Obiektywnie niewiele,
natomiast przy splocie niekorzystnych okoliczności, tj. pogoda uniemożliwiająca użycie śmigłowca, zatrzymanie krążenia lub hipotermia,
większe zaspy, godzina może już być wyzwaniem dość poważnym. I tutaj warto sobie uzmysłowić i zapamiętać – kapusta jak i inne warzywa (był taki film „Killer Tomatoes”, bałem się
tych pomidorów jak diabli, będąc dzieckiem),
wbrew temu co się o Beskidach mówi, również
może być niebezpieczna.
Damian Nakonieczny

