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MADERA Z NAMIOTEM
Dzień szósty
Budzę się odrobinę wcześniej niż zwykle. W
nocy parokrotnie docierał do mnie odgłos bębniących o tropik kropel, a że namiot stoi pod dębem, to mogła to być dowolna z faz deszczu – od
drugiej do czwartej. Na wszelki wypadek przypomnę ich kolejność: pierwsza faza deszczu w
lesie, to kiedy jeszcze się nie moknie, bo wszystko zatrzymują gałęzie i liście, w drugiej moknie
już wszystko, w trzeciej deszczu już nie ma, ale z
gałęzi ciągle jeszcze spada, no i ta czwarta faza,
kiedy z gałęzi jeszcze kapie, a nowa dostawa
wody z nieba już została uruchomiona.
Zdaję sobie sprawę z tego, że czeka mnie
zwijanie mokrego tropiku, ale jeszcze nie wiem,
jak bardzo mokrego. Ledwo bowiem udaje mi
się załatwić poranną potrzebę, a niebo ponownie
otwiera śluzy. Nie pozostaje mi nic innego, jak
spokojnie czekać lepszych czasów. Kiedy wszystko się uspokaja, zabieram się za pakowanie
plecaka i gdy już mogę wystawić graty na zewnątrz, kolega deszcz postanawia znów dotrzymać mi towarzystwa. Mijają kolejne kwadranse,
dwukrotnie słyszę dobiegające głosy przechodzących lewadą, aż szum deszczu przycicha i
podejmuję kolejną próbę zwinięcia obozu.
Czeka mnie mokra robota, a ponadto obieranie tropiku i podłogi z liści dębu, akacji, eukaliptusa i jeszcze jakichś śmieci. W końcu wszystko
zostaje zwinięte, spakowane i przymocowane;
przestawiam się za płotek i ładuję mojego przyjaciela na grzbiet. Nie mija nawet dziesięć minut, gdy osiągam Rancho Madeirense, obok
którego stoi jeszcze domek leśny nazwany Rancho Pico das Pedras. Wszystko czai się we mgle,
ale na szczęście nie pada. Przecinam szosę prowadzącą z Santany do parkingu Achada do Teixeira, który jest punktem wypadowym na najwyższy szczyt Madery, i kieruję się zgodnie z
wielkim drogowskazem na Faial.
Kontynuuję trasę lewadą, która z kierunku
zachodniego ciągnie się od Piekielnej Kaldery,
tyle że tutaj, wiele kilometrów bardziej na
wschód, ma już charakter szerokiej drogi. W
pewnym momencie wielki głaz zamyka dalszy
przepływ wody, kierując ją z wielkim szumem
po grzbiecie w dół. Towarzysząca jej do tej pory

droga, mocno gliniasta, odbija na chwilę w lewo, by
później powrócić na grzbiet w miejscu, gdzie do
wyboru mam wiele różnych tras. Wybieram ostry
skręt w prawo, opuszczając definitywnie wodny
trakt i po chwili las zostaje za mną. Pojawiają się
poletka, prymitywne altany, częściowo betonowe,
trochę drewniane, kryte blachą – krótko mówiąc,
cywilizacja. Niżej widać już domostwa, w dali północne wybrzeże Madery, odrobinę błękitu nad oceanem, podczas gdy nade mną wiszą ciężkie bure
chmury.
Na stromym zejściu spotykam się z prowadzącym krowę i młodego byczka panem, który mi pokazuje, żebym zszedł na bok, bo – jak się okazuje –
zwierzęta są wyraźnie płochliwe i nieufne. Mijanka
przebiega powoli, ale bezkolizyjnie i oto schodzę
już na Lombo do Galego. Zaczyna się asfaltowa ulica, która – jak wszystkie tego typu szosy na Maderze po deszczu – raz po raz pokryta jest mniejszymi
i większymi kamieniami, które dopiero co spadły ze
stromego zbocza. Starając się nasłuchiwać, czy coś
akurat znowu nie leci z góry, rozglądam się jednak
ciekawie po okolicy, gdzie wzrok przyciągają liczne plantacje, ogródki, krzewy i bujnie kwitnące
kwiaty.
Przy skrzyżowaniu z drogą na Corujeira widzę kogoś myjącego samochód, za którym stoi niewielki budynek z trzema otwartymi drzwiami, z czego przez środkowe dostrzegam jakieś butelki.
Przy wejściu stoją grabie, wewnątrz nikogo, ale widać, że asortyment jest interesujący. Na moje bon
dia odpowiada mi wyłącznie cisza, ale po chwili zjawia się pan od samochodu. Dogadujemy się, że
interesuje mnie cerveja, a na pytanie, czy fresca, skwapliwie potakuję i zaraz pojawia się butelka
zimnego piwa i zgrabny pucharek.
– Cuanto? – pytam o cenę.
– Oitenta – pada odpowiedź, chociaż nie do końca jestem pewien, ile to wychodzi w naszym
języku, ale być może ma być osiemdziesiąt centów.
Patrzę na to piwo, to tylko jedna trzecia litra – będzie mało, od razu zamówię dwa.
– Dois – mówię.
Tu pan się ze mną nie zgadza – to jest cena za jedno. Nieporozumienie wkrótce się wyjaśnia,
dostaję drugie piwo i zasiadam przed gankiem, gdzie za krzesła robią dwa drewniane pieńki, a rolę
stolika pełni betonowy murek. Przez drugie drzwi widać w środku rodzaj baru, czyli mają tu wszystko
pod jednym dachem. Niestety, nie mają chleba, ale kupuję croissanty do planowanej później kawy.
Wprawdzie na opakowaniu widnieje cena 1 euro, ale jako że to jest bar, pytam o cenę dla mnie.
– Jedno euro…
Tak mi się tu wygodnie siedzi,
że decyduję się na pochłonięcie
kupionych właśnie łakoci, a dla
uzupełnienia płynów jeszcze jedno
piwko.
Żegnam się i ruszam dalej w
dół. Na obrzeżach Faial mijam tor
gokartowy, za którym, przy zniszczonym moście, odbywa się
właśnie uroczyste wręczanie pucharów dziewczynom stojącym na
podium. Z napisów wnioskowałbym, że to w łyżwiarstwie, ale
może jednak chodziło o rolki. Po
chwili przechodzę już przez most
– nie ten zniszczony, urwany w
połowie doliny, tylko nowy, przez który biegnie obecnie szosa – wpatrując się w rosnącą w oczach,
potężną bryłę przede mną. To Penha de Aguia, czyli Orla Skała, na którą mam zamiar się wspiąć.
Zgodnie z mapą powinienem skręcić w lewo, do przysiółka, z którego mam zaznaczony szlak,
jednak moją uwagę przyciąga dwójka z plecakami, siedząca na schodkach prowadzących w górę, w
kierunku mojej skały. Hmm, skoro oni tam dali radę, to ja może też? Kiedy ich mijam, robią mi
miejsce, rzucając po angielsku pytanie, czy wiem, dokąd te schodki prowadzą. To taka para kaloszy.
Żeby nie siedzieć na szosie, tutaj czekają na autobus, a ja – cóż, sprawdzę w tej sytuacji, dokąd mnie
zaprowadzą te schody.
Widać, że kiedyś zostały wyciosane w skale, wzmocnione kamieniami, ale z czasem wszelkie
kanty zdążyły się już zaokrąglić. Na szczęście są już suche, bo w czasie i tuż po deszczu mogłyby być
bardzo śliskie. Prowadzą skosem w górę, a że Orla Skała staje dęba, to z prawej strony częściowo
porośnięta zielenią ściana wznosi się prawie pionowo, zaś w lewo urywa się w dół bez żadnych
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zabezpieczeń. Po jakimś czasie
wychodzę na rodzaj tarasów z poletkami i altanami. Na rozstajach
wybieram lewy wariant, bardziej
połogi, który mi się jednak kończy
powyżej kilku zabudowań, skąd
dobiega szczekanie psów. Rozglądając się nieco bezradnie, dostrzegam metalową drabinę, umożliwiającą zejście do nich, a zatem
korzystam z takiej opcji, mając
nadzieję, że nie pcham się komuś
na podwórko. Zaczynają się różne
schodki, balkoniki oraz… pies.
Tak zaskoczony, że zapominając o
swojej roli, chowa się pod schodami, jedynie bacznie mnie obserwując. Wydobywa z siebie głos dopiero, gdy się oddalam. Na szczęście
nie muszę forsować żadnego płotu
ani nawet furtki, tylko spod domu
o numerze osiem wychodzę na ulicę.
Po chwili napotykam małą
knajpkę, gdzie proszę o wodę oraz
zasięgam informacji.
– Penha de Aguia? To tutaj
właśnie – oświadcza barmanka
– Ale mnie chodzi o górę, nie o
bar…
– A! Cima?
Mam się cofnąć gdzieś… tam
gdzieś... i pójść w lewo. Wracam
niepewnie, rozglądając się za moim kierunkiem, kiedy z knajpki wychodzi mężczyzna, wołając za
mną i pokazując wąski chodnik przy samym barze. Dziękuję i ruszam we wskazanym kierunku,
wychodząc szybko na drogę, która za chwilę się jednak kończy, a z tego miejsca zaczyna się ścieżka
mocno już górska. Spotykam schodzącą z góry dwójkę, która podziwia mój wielki bagaż.
– Na biwak?
– Czemu nie. Jeśli się tam znajdzie odpowiednie miejsce.
Kręcą głowami, że o to może nie być łatwo. Pytam jeszcze o ścieżkę, która sprowadza z Orlej
Skały na drugą stronę, ale… nie, niczego takiego nie zauważyli. Są przekonani, że to jest jedyne
wejście na szczyt i że trzeba tak samo wracać. W przewodniku Rothera mam wprawdzie zaznaczoną
jedynie tę możliwość, ale na mapie Kompassu widać ścieżkę, którą zaplanowałem zejście.
Zasiali we mnie niepokój, jednak nie oddam tej trasy walkowerem. Ruszam w górę tuż ponad
krawędzią klifu, opadającego do oceanu, a ścieżka pnie się tak ostro, że w wielu miejscach przytrzymuję się gałęzi, żeby pokonać stromiznę. Mam tylko nadzieję, że jednak nie będę musiał tędy wracać.
Z niejakim trudem pnę się mozolnie w górę; nie robi się wcale łatwiej, kiedy ścieżka odbija na
południe zachodnim grzbietem Orlej Skały. Dopiero ponad urwiskiem od strony lądu nachylenie
łagodnieje i teraz już znacznie łatwiej docieram do obelisku na szczycie, wznoszącym się 590 metrów
ponad poziomem oceanu. I co z moją ścieżką? Wprawdzie nikła, ale jest! Coś prowadzi dalej. Po
krótkim odpoczynku i rozejrzeniu się po okolicy – półwysep Sao Lourenço w słońcu rozwesela serce
– ruszam nią i za chwilę osiągam nieznaczną przełączkę, gdzie mam do wyboru dwa warianty, oba
równie marne.
Zrzucam plecak i bez mojego garbu sprawdzam każdą z tych opcji. Najpierw sprawdzam prawą
odnogę, opadającą stromymi zakosami – wygląda na to, że bliski koniec jej nie grozi – po czym
przeprowadzam rekonesans w lewą stronę po wąskim grzbiecie. Po przejściu około 150 metrów
odrzucam ten wariant, a wracając, potykam się o wystający korzeń, w wyniku czego momentalnie
obsuwam się po piekielnie stromym zboczu. Bezskutecznie próbuję znaleźć oparcie dla stóp, ale na
szczęście rękami łapię rzeczony korzeń, zawisając nad zieloną przepaścią. Gwałtowny skok adrenaliny ułatwia wciągnięcie się z powrotem na ścieżkę – teraz tylko uspokoić oddech, otrzepać się z brudu
i wracam do plecaka.
Jeszcze ostatnie konsultacje z mapą – tak, to musi być ta ścieżka – i zaczynam schodzić z całym
ekwipunkiem. Chwilami muszę się odwracać tyłem do kierunku marszu i łapać, czego tylko się da, na
ogół brudnej wilgotnej skały, jednak ta marna trasa w sumie nie jest trudniejsza od wariantu wejściowego. Kiedy nachylenie istotnie maleje, zaczynam się rozglądać za miejscem na nocleg. Zapas wody
mam uzupełniony, więc to mnie nie warunkuje, jednak znajduję stosowne miejsce dopiero tuż nad
pierwszymi domostwami. Rozwijam mokrą szmatę tropiku, stawiam namiot, a naciągnięty nań tropik szybko zaczyna obsychać na wiejącym wietrze.
Dalej już standard – kawka, obiad, herbata, herbata, herbata…
Powoli zaczyna się ściemniać, pojawiają się światła w oknach, stopniowo niknie północne wybrzeże Madery, bo dziś zasypiam z takim widokiem.
Wojtek Spała

PÓ£NOCNA ŒCIANA
ROMANKI
SKITUR BEZ TLENU
Na fali modnych ostatnio wejść „bez tlenu” i
my spróbowaliśmy swoich sił w tej skrajnie trudnej aktywności. Celem stała się północna ściana
Romanki, wznosząca się majestatycznie 400metrową deniwelacją ponad okalające ją od północy szczyty Beskidu Żywieckiego.
Wybór był nieprzypadkowy. Tego dnia
odbywają się zawody Pucharu Pilska w skialpiniźmie, więc Korbielów i część Sopotni Wielkiej
była zaparkowana. Popularne zjazdowo okolice
Szczyrku i Wisły też odpadają. Startujemy więc
z Sopotni Małej, od razu ostro z buta. Sporo się
tu pozmieniało, nowe domki, nowe płoty. Na
szczęście nie cały las jest zagrodzony. Dochodzimy do asfaltowej dróżki, którąś kiedyś latem
szliśmy na szczyt. Idziemy kawałek. Niestety
jest odśnieżona, a po pewnym czasie napotykamy rzadkie i niemiłe zjawisko: woda płynąca
asfaltem po lodzie. W trosce o foki wycofujemy
się tyłem na fokach (no bo to jednak lód) i w dogodnym miejscu wbijamy w rzadki las powyżej.
Dalej już jest normalnie. Śnieg, polany, słońce. Napieramy w kierunku szczytu grzbietem do
stokówki. Parę metrów od niej stał kiedyś ładny
domek drwali, a powyżej niego szła dróżka prowadząca do ruin dawnego domku myśliwskiego
Habsburgów, o którym wspominał Tadek P. Domek drwali jakby zniknął, więc idziemy stokówką na zachód.
Dochodzimy do niewielkiego grzbietu spadającego z wierzchołka i znajdujemy tam pułapkę na dzikie zwierzęta jakiegoś naukowca, który
je łapie i mierzy. Jego też powinni tam wsadzić,
tak na dwa dni minimum. O tym, że pułapka ma
charakter naukowy, dowiedziałem się z kartki
przymocowanej do skrzyni. Pułapka jest chyba
pusta, idziemy ramieniem do góry, a potem nieco w prawo. Ze śladu GPS wynika, że jesteśmy
na drodze, którą nazywam „drogą Arcyksiężnej”, i która prowadzi z nachyleniem dogodnym
dla piechurów oraz koni do ruin.
Wychodzimy na polanę w rejonie ruin, które
nie są widoczne pod śniegiem. Generalnie warunki śniegowe to „beton” do „łamliwy beton”,
więc do góry jest OK. Polana wydaje się bardziej
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stroma, niż to zapamiętałem z letniej wycieczki kilka
lat temu. Mamy dwa warianty: ścieżkę prowadzącą
na przełącz między Majcherkową i Romanką, a potem szlakiem (3 km) albo na wprost 700 m. Pałujemy
oczywiście. Przy okazji wyszła ciekawa sprawa.
Kaja, która kiedyś nie lubiła skiturów, zmieniła zdanie po zmianie zestawu (but+narta+foka+wiązanie) z
ok. 3400 g na 2160 g na każdej nodze. Otóż jej nowy
zestaw Dynafit BackLight PRO z dedykowanymi fokami, które mają system „Pin-Skin”, dzięki czemu
foka jest krótsza o 28 cm niż narta (oraz szybsza i
lżejsza), na stromej polanie podszczytowej obsuwał
się przy każdym kroku o 5 cm przy kierunku na
wprost i czasem przy trawersie. A zdobył prestiżową
nagrodę na targach ISPO Gold Award. Takie czasy.
Dla koneserów: narta 158 cm / 78 mm / 1100 g, foka
70% moher.
A my z Pawłem na przestarzałych haganach zasuwaliśmy bez obsuwy. Na szczycie napoje i sianko
(czyli jedzonko – zobaczcie „kuce z bronksu”). Potem wyższa szkoła jazdy – zjazd po betonie.
Odchodzimy trochę w kierunku Majcherkowej i
kierujemy się na północ, próbując:
a) nie wjechać na stromą polanę, którą podchodziliśmy,
b) nie wjechać w rejon kilkumetrowych, pionowych wychodni piaskowca, które znajdują się na
północ od przełęczy między Majcherkową a Kotarnicą.
Zjazd okazał się męczący, a las dość gęsty. Zaliczyliśmy po parę „strusi”, z wyjątkiem Kai –
pewnie te nowe narty same jadą.
Chętnie tam znowu wrócę, ale jak będzie coś innego niż beton.
Jacek „Krokodyl” Zielański

SZLAKIEM PRA¯ONEJ CEBULI
Tatry, rok 2021, czas epidemii, późna zima i piękna pogoda – to kilka elementów, z których tylko
jeden nie pasuje do układanki sugerującej tłumy turystów. Tym puzzlem jest epidemia – wydawać by
się mogło, że powinna skutecznie ograniczyć wycieczki, jednak nie tym razem i nie po roku uziemienia.
Wyjazd rozpoczął się w niedzielę o godzinie 4:00. Samochód ruszył ze Świętochłowic i pomknął
w kierunku Palenicy Białczańskiej najdroższą autostradą w Europie oraz szczytowym osiągnięciem
budownictwa lądowego – Zakopianką. Droga późną nocą i wczesnym rankiem minęła jak z bicza
strzelił i szczęśliwie udało się dojechać do parkingu. Ten wszedł szybciej w XXI wiek niż administracja i od jakiegoś czasu bilet parkingowy w słusznej cenie 30 zł można wykupić on line i pokazać panu
wachtmannowi, który wpuszcza na parking. W tym miejscu skończyła się lekka część wycieczki,
dalej było już pod górkę. Plan był prosty – z parkingu do doliny Pięciu Stawów Polskich, dalej na
Szpiglasowy Wierch i zejście przez Morskie Oko do parkingu. Pierwsza część planu, tj. podejście do
schroniska w Dolinie Pięciu Stawów poszła gładziutko jak zawsze, okazało się jednak, że branie
nowych butów na wycieczkę ambitniejszą niż wejście na Równicę nie jest dobrym pomysłem, no ale
cóż, plaster i efekt samozadowolenia po jego przyklejeniu działa cuda. Ze schroniska droga nie była
prosta – choć mogła być. Wystarczyło pamiętać, że zimowy przebieg szlaku jest inny niż letni, no ale
cóż. Okoliczności przyrody były na tyle dobre (bezchmurne niebo, słoneczko, lekki mróz i stabilny
śnieg), że można było sobie pozwolić na odrobinę ekstrawagancji. Dojście do zimowego szlaku nie
zostało zakłócone żadnymi turystami, jedynie kozice dziwnie patrzyły na dwóch boroków, którzy szli
sobie w słoneczku w kierunku przełęczy nieuczęszczaną zimą trasą. Po dotarciu do zimowego szlaku
i napotkaniu kilkorga turystów trzeba było niestety łoić dalej pod górę. Ostatni fragment podejścia na
przełęcz do najprzyjemniejszych nie należał, ale z drugiej strony… W pewnym momencie na najtrudniejszym fragmencie podejścia z góry schodziła para, sądząc po akcencie Pan i Pani z Ukrainy/
Białorusi czy innego rosyjskojęzycznego wschodu. Pan wyekwipowany był w kijki i profesjonalny
szary dres a' la prawilne chłopaki z bloków, natomiast Pani miała kijki i raczki. Obydwoje jednak
stwierdzili, że na kolejne zimowe
wyjście w wyższe góry jednak zaopatrzą się w raki i czekan, bo jest
tak sobie. Niemniej jednak, dzielnie schodzi i na pytanie, jak jest od
strony podejścia z Morskiego Oka,
mówili, że nawet nie tak źle. To
wystarczyło jako zapewnienie,
skoro oni dali radę, to my też. Wejście na szczyt Szpiglasowego
Wierchu i zejście z niego do przyjemnych nie należało, ale z małymi
trudnościami się udało. Było około
południa, większość turystów do-

tarła już na grzbiet lub rozpoczynała schodzenie
– tak że zrobiła się mała grupka na przełęczy.
Podczas rozmów doceniono piękną pogodę i z
życzeniami wszystkiego dobrego każdy poszedł
w swoją stronę. Wszystko to oczywiście po obowiązkowej sesji zdjęciowej. Zejście do Morskiego Oka chwilę zajęło, na spokojnie krok za krokiem, przez stare lawiniska aż do doliny. Pod samym schroniskiem dopiero zaczęła się prawdziwa przygoda. Wszystkie tragedie, które miały
miejsce w wysokich górach i niebezpieczeństwa
czyhające na tych, którzy się tam zapuszczają, są
niczym w porównaniu z dramatami, które rozgrywają się na drodze Morskie Oko – parking
Palenica Białczańska. Obserwując ludzi, którzy
zażywają przechadzki, można odnieść wrażenie,
że jest to co najmniej wejście zimowe bez tlenu i
w papciach na K2. Osobną kategorią są akrobacje, jakie część z podróżujących wykonuje. Gdyby ustawić trybuny oraz sędziów, mogłoby się
okazać, że łyżwiarstwo figurowe to ubogi krewny tego, co rozgrywa się na Tej drodze. Nie
wszystko oczywiście jest winą samych ludzi –
jak jest lód to „nie ma mocnych” nawet najlepsze buty nie są w stanie zapewnić dostatecznego
tarcia. Zazwyczaj jednak turyści nie mają najlepszych, ani nawet średnich butów. Zimowe buty
miejskie to szczyt, który można zaobserwować.
Przeciętność to coś na kształt halówek, w wydaniu mniej lub bardziej sportowym. O ile latem to
faktycznie nie jest taka najgorsza opcja na asfaltową drogę, o tyle zimą jest to pewna ekstrawagancja. No ale cóż, wyczyn sam się nie zrobi. Po
przejściu ekstremalnego odcinka ze schroniska
do Polany Włosienica przyszedł czas na odpoczynek. Nareszcie budka z kiełbasą i piwem,
ufff. Tutaj też czekały bryczki – tak że uratowani. Niektórzy turyści jednak pokazywali, że nie
są mięczakami, i szli, dzielnie maszerowali
drogą, miejscami skracając tak, jak prowadził
szlak, przez las. Wejście do lasu było jednak pełne zagrożeń. Ścieżka, która w okresie letnim zapewne jest bardzo przyjemna, w czasie roztopów zamienia się w tor bobslejowy. Specyficznie wyglądali turyści, którzy trzymając się kurczowo poręczy, rozjeżdżali się jak na kreskówkach na lodzie, który był idealnie pod tymi poręczami. No ale cóż, jak się schodzi z drogi i idzie
szlakiem przez las, należy liczyć się z zagrożeniami. Na szczęście tego dnia obyło się bez strat
w ludziach i raczej wszyscy szczęśliwie dotarli
do samochodów, w tym my. To był jednak dopiero początek jasełek, trzeba było jeszcze
wrócić na Śląsk. To, jak się po raz kolejny okazuje, w weekend wieczorem nie jest ani łatwe,
ani proste, ani przyjemne. To jednak każdy z nas
doskonale wie.
PS. Nie zawsze warto słuchać nawigacji,
która wskazuje „najszybszą trasę” – czasem lepiej zaufać swojemu instynktowi i mapie lub
atlasowi, albowiem niezbadane są wyroki, gdzie
będzie korek i gdzie wszystkich innych nawigacja poprowadzi.
Jacek Przyłucki

TO BEDZIE
,
c Poznaliśmy kolejne dwie osoby z licznego
tym razem kierownictwa nowego kursu. Będą to
Paweł „Kleryk” Pękacz i Darek Wisełka. Przypominamy, że w skład kierownictwa wchodzą
też Maks Kuśka i Damian Nakonieczny.

