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Drodzy Czytelnicy, 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Tarnowie obchodziło 90‐lecie powstania. Z  tej okazji zorganizowaliśmy ogólno‐
polskie  spotkanie  Oddziałów  w  schronisku  na  Turbaczu.  Relacje  wraz  z  zdjęciami  pragniemy  Państwu  przedstawić 
w  najnowszym  numerze,  a  członkom  przypomnieć wspaniałe  chwile  spędzone w  dobrym  towarzystwie.  Zapraszamy 
również do zapoznania się ze znakomitymi postaciami wspierającymi  środowisko górskie, dyrektorem TPN Szymonem 
Ziobrowskim  i  ekspertem w  dziedzinie  „żelaznych  dróg” Marcinem  Lewandowskim.  Dla  planujących wakacje mamy 
propozycję ciekawych wyjazdów w miejsca, opisane przez naszych  redakcyjnych kolegów. Warto wyruszyć na górskie 
szlaki,  gdyż  jak mawiał  św.  Jan  Paweł  II  „góry  pozwalają  doświadczyć  trudu wspinaczki,  strome  podejścia  kształtują 
charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha”. Zapraszamy z PTT do górskiego wędrowania.  

Kinga Buras 

 

 
Fot.Piotr Biś 
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KRONIKA ODDZIAŁU 
 

Wycieczka na Maślaną Górę w Beskidzie Niskim 

 
29.03.2014  fot. Adam Tucki 

 

Wycieczka na Przysłop i Gorc w Gorcach 

 
06.04.2014  fot. Przemysław Klesiewicz 

 

Tarnowska Ekstremalna Droga Krzyżowa 
(Tarnów – Pleśna – Zakliczyn – Kozieniec) 

 
11‐12.04.2014  fot. Przemysław Klesiewicz 

Wycieczka na Halę Krupową i Policę w Beskidzie Żywieckim 

 
12.04.2014  fot. Jerzy Zieliński 

 

„Świtaki” ‐ prelekcja Michała Sośnickiego 

 
16.04.2014  fot. Przemysław Klesiewicz 

 

XV Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa PTT  
na Mogielicę w Beskidzie Wyspowym 

 
18.04.2014  fot. Przemysław Klesiewicz 
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Wycieczka na Postawne i Jaworze w Górach Grybowskich 

 
27.04.2014  fot. Iwona Leśniowska‐Sułek 

90‐lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie 

 
08.05.2014  fot. Przemysław Klesiewicz 

 

Turbacz – Jubileusz 90‐lecia PTT w Tarnowie 

 
10‐11.05.2014  fot. Jerzy Zieliński 

 

VI Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach  
– Beskid Śląski i Beskid Mały 

 
29.05.2014  fot. Artur Marć 

Wycieczka do Słowackiego Raju 

 
31.05‐01.06.2014  fot. Artur Marć 
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„Na andyjskich ścieżkach” – prelekcja  
Barbary i Jana Sznajderów 

 
04.06.2014  fot. Artur Marć 

 
Posiedzenie Zarządu Głównego PTT  
i Zjazd Delegatów PTT w Kozach 

07.06.2014  fot. Jerzy Zieliński 

 
Wycieczka SK PTT nr 2 w Gorce 

 
10‐11. 06.2014  fot. Janusz Foszcz 

Dzień Dziecka z PTT 

 
04.06.2014  fot. Artur Marć 

 
Wycieczka na Świnicę i Starorobociański Wierch 

w Tatrach Polskich 

 
28‐29.06.2014  fot. Artur Marć 

 

 
28‐29.06.2014  fot. Artur Marć 
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Współpracował Pan przez wiele  lat z poprzednim dyrektorem 
Pawłem Skawińskim borykając się często z wieloma trudnymi 
tematami. Jakie wyzwania czekają Pana w najbliższym czasie? 
 

Pracujemy nad zidentyfikowaniem kluczowych zadań. Niezmiernie 
istotne są prace nad planem ochrony, który wyznacza długoter‐
minową, 20‐letnią, strategię zarządzania walorami przyrodniczymi 
i krajobrazowymi parku narodowego. 
Są  to  również wyzwania  inwestycyjne.  Czeka  nas  przebudowa 
parkingu na Palenicy, musimy zmodernizować Centrum Edukacji 
Przyrodniczej  i wyremontować  skrzydło  budynku w  Kuźnicach. 
Cały czas robimy też monitoring ruchu turystycznego. Zależy mi, 
żeby on był pogłębiany, żebyśmy nie ograniczali się do analizy liczb, 
ale badali również motywacje turystów. Czyli mam na myśli bar‐
dziej aktywne zarządzanie. 
Zastanawiamy się nad usprawnieniem systemu poboru opłat za 
wstęp do Parku; chcąc nadążać za nowymi technologiami, zamie‐
rzamy umożliwić  zakup biletów przez  Internet oraz  telefon ko‐
mórkowy. Myślimy o uruchomieniu linii elektrycznych autobusów 
kursujących z Zakopanego do Kuźnic.  
 

PTT również miało szczęście współpracować z Pana wybitnym 
poprzednikiem. Wspomina Pan o kontynuowaniu polityki dyrek‐
tora Skawińskiego. Jakie są Pana cele i plany związane z objęciem 
tak wymagającego stanowiska? 
 

Ochrona przyrody nie lubi rewolucji. Tak więc polityka dyrektora 
Skawińskiego w tym zakresie będzie kontynuowana. Natomiast, 
jak mówiłem, planujemy sporo wdrożeń, zmian technicznych itp., 
ale nie są one związane z samą  istotą udostępniania TPN. Póki 
co nie będziemy limitować dostępu do Tatr. Stawiamy raczej na 
edukację,  z  którą  chcemy wychodzić  poza  region,  po  to  żeby 
turysta  przyjeżdżał  przygotowany.  Chcemy  zwracać  uwagę 
turystów na takie problemy, jak np. śmiecenie.  
 

W licznych wywiadach mówi Pan o edukacji turystów, wybiera‐
jących się w Tatry. Czy będą to jakieś konkretne projekty?  
 

Oprócz tego, co  już robimy od  lat, z nowości mogę wspomnieć 
o projekcie nowej  ścieżki edukacyjnej dla  rodzin  z dziećmi pod 
robocza nazwą „Zostań Honorowym Strażnikiem Parku”. Chcemy 
ją  zorganizować  przy  drodze  do Morskiego  Oka.  Jesteśmy  po 

testach prototypu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. 
Wprowadziliśmy  też nową  formę edukacji  terenowej. Topografia, 
historia geologiczna, klimat, piętra roślinne, zwierzęta, ochrona 
ścisła  i  czynna,  pytania,  konkurs  –  to  w  skrócie  scenariusz 
pogadanek  prowadzonych  przez  przeszkolonych wolontariuszy 
w  wybranych  miejscach  Parku.  Również  ten  rodzaj  edukacji 
spotkał się z przychylnością turystów.  
 

Dzięki Pana pracy rozwinął się wolontariat. Wędrując po szlaku 
spotkałam wolontariuszy, którzy monitorowali ilość osób przecho‐
dzących przez konkretny  region.  Jakie  są nowe  inicjatywy dla 
tych oddanych górskiej sprawie ludzi? 
 

 „Wolontariat dla Tatr” działa w Tatrzańskim Parku Narodowym 
od 2007 roku; wzięło w nim udział  już ponad 1000 osób z całej 
Polski,  a  także  z  zagranicy. W  2013  roku w ochronie przyrody 
Tatr  pomagało  480 wolontariuszy  długoterminowych  i  prawie 
4000 wolontariuszy akcyjnych.  Jest to największy program wolon‐
tariatu w polskich obszarach chronionych  i pierwszy w polskich 
parkach  narodowych.  Z  doświadczeń  TPN  skorzystały  już  inne 
parki w Polsce. Na  rok 2014  roku  zaplanowaliśmy wiele  zadań 
związanych z informacją turystyczną i edukacją, o których wspo‐
mniałem. Wolontariat  stał  się platformą współpracy  z  różnymi 
środowiskami. W zeszłym  roku zaczęliśmy współpracę z korpo‐
racjami, w tym roku do wolontariatu dołączyli artyści. 
 

Co  jest  dla  Pana  najważniejsze  w  służbie  dla  Tatrzańskiego 
Parku Narodowego? 
 

Próba pogodzenia ochrony przyrody  i udostępniania. To trudne 
zadanie. Wiadomo, że przyroda ma w parku narodowym zawsze 
pierwszeństwo,  ale warto  pamiętać,  że  góry  są  dla  ludzi  i  nie 
można bagatelizować ich ogromnej roli np. w regeneracji sił psycho‐
fizycznych.  Chcemy  przecież mieć  zdrowe  społeczeństwo. Dla‐
tego nie protestuję, a wręcz  cieszę  się,  kiedy widzę  tłum  ludzi 
idących do Morskiego Oka. Wolę tłumy tam niż np. na Czerwo‐
nych Wierchach.  
 
Dziękuję  za wywiad. W  imieniu Polskiego Towarzystwa Tatrzań‐
skiego pragnę pogratulować objęcia stanowiska dyrektora TPN. 
Zapewniamy o swoim wsparciu i współpracy na rzecz naszych gór. 
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Przy wejściach na szlaki górskie, znajdziemy  taką  tablicę  infor‐
macyjną. Warto zaznajomić się z jej treścią, gdyż wchodzimy na 
teren Tatrzańskiego Parku Narodowego i miejsca, w którym żyją 
niedźwiedzie. Brunatne lub w odcieni czarnej, jasno brązowe lub 
siwe,  takie umaszczenie mają  tatrzańskie niedźwiedzie. U małych 
osobników  zaobserwować można białe plamy w okolicach karku, 
kolor ten z biegiem lat zanika. Młode często wspinają się na drzewa, 
są zwinne  i bardzo szybkie. Dużo czasu poświęcają na zabawę. 
Niedźwiedzie w  porze  zimowej  przygotowują  sobie  legowisko 
zwane gawrą. Dożywają 25 lat. Staliśmy się naturalnym zagroże‐
niem dla niedźwiedzi. W pogoni za grubym zwierzem i za wątpliwej 
jakości zdjęciem, potrafimy posunąć się do skrajnych zachowań. 
Pozostawianie resztek jedzenia powoduje, że uczą się korzystania 
z łatwo dostępnego pokarmu, zatracając swoje naturalne odruchy. 
Wędrując po górach, pozostawmy smakołyki naturalnie rosnące 
jak:  borówki, maliny,  grzyby  i  inne  owoce  leśne,  gdyż  są  one 
prawdziwym przysmakiem dla niedźwiedzi. Przywieziony z domu 
prowiant, zabierzmy w plecaku i nie pozostawiajmy nawet papier‐
ków. Troskę o wyżywienie zwierząt żyjących z parku, pozostawmy 
ekspertom czyli pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Świadomość  ekologiczna  turystów  wciąż  pozostawia  wiele 
do  życzenia. Miejmy na uwadze,  że niedźwiedzie są gatunkiem 
chronionym. By uniknąć spotkania z niedźwiedziem, zaleca się, 
by nie przesadzać  z  cichym  zachowaniem, a wręcz przeciwnie, 
prowadzić rozmowy ale i w tym miejscu apeluje się o rozsądek. 
Samotnym wędrowcom zaleca się nucenie pod nosem piosenek. 
Mając dobry słuch, unikają  turystów. Nie należy  również podcho‐
dzić  do małych  niedźwiadków,  blisko może  znajdować  się  ich 
matka, która zechce obronić je przed atakiem wroga, który chciał 
tylko pogłaskać słodko wyglądającego misia. Na stronie www.tpn.pl 
został zamieszczony przewodnik „Nie mów do mnie misiu! Niedź‐
wiedź nie  jest misiem” wraz z  informacją niezbędną dla  turystów. 
Niedźwiedź  potrafi  zamarkować  atak  i  odejść,  w  ten  sposób 
odstrasza napastnika. Biega z prędkością 50 km/h, nie rozsądna 
byłaby ucieczka, rozsądniej  jest oddalić się spokojnie, bez gwałtow‐
nych ruchów. Przed wyjściem w góry należy sprawdzić czy szlak 
nie jest zamknięty, a po zmroku udać się do schroniska lub miejsca 
noclegu. Nigdy nie wolno schodzić z wyznaczonych szlaków  lub 
celowo poszukiwać miejsc, w których  żyje  ten chroniony gatunek 
lub inne. Bądźmy odpowiedzialnymi turystami, jesteśmy gośćmi 

w naturalnym środowisku niedźwiedzi, świstaków, kozic  i wielu 
innych  gatunków  zwierząt.  Niestosując  się  do  przepisów  TPN 
robimy sobie niedźwiedzią przysługę. 
 

 
 

(polecam wszystkim książkę „ON czyli prawie wszystko o tatrzańskim 
niedźwiedziu” autorstwa Filipa Zięby i Tomasza Zwijacza‐Kozicy) 
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Marcin, w  CSM w  Tarnowie  podczas  spotkania  z  ludźmi  gór 
„Górnolotni” porwałeś publiczność swoją osobowością oraz opo‐
wieściami o swojej pasji. Dlaczego via ferraty? 
 

Dziękuję. Tata  zabrał mnie na pierwsze wspinanie w  skałki  już 
kiedy miałem cztery lata. W wieku lat szesnastu byłem z rodzicami 
po raz pierwszy w Himalajach. Zanim stałem się pełnoletni skoń‐
czyłem  kurs  wspinaczki  skalnej  w  Szkole Wspinaczki  Bogdana 
Krauzego u Andrzeja Machnika. Od tej pory regularnie jeździłem 
na wspinaczkę w  skałki  i  chodziłem na  ściankę wspinaczkową. 
Dużo czasu zajęło mi zrozumienie tego, że we wspinaniu nie szukam 
trudności. Mimo dużej potrzeby rywalizacji i zacięcia nie wspinałem 
się nigdy  regularnie  i nie zrobiłem znaczących wspinaczkowych 
postępów. Jestem zwolennikiem aktywności w przestrzeni, podczas 
których odpowiadam sam za siebie bieganie, narciarstwo, tury‐
styka  górska.  Via  ferraty  pozwoliły mi  odnaleźć  się w  gąszczu 
wielu  wspinaczkowych  form.  Dają możliwość  połączenia  pasji 
turystycznej (zwykłej górskiej wędrówki) z zacięciem sportowym 
(szybkie przemieszczanie  się  „na  lekko”)  i  rekreacyjną wspinaczką 
(nawet  najtrudniejsze  ferraty  mają  stosunkowo  niski  stopień 
trudności wspinaczkowej). Chodzenie po  ferratach daje bardzo 
różnorodne doznania, gdyż mogą one mieć zupełnie odmienny 
charakter  –  wysokogórski,  alpejski,  tatrzański.  Każda  „żelazna 
droga” jest kompletnie inna i ma swój niepowtarzalny charakter, 
więc nie sposób się nudzić.  
 

W Polskim Towarzystwie Tatrzańskim mamy wielu miłośników 
gór,  którzy wybierają  się na  „żelazne drogi”. Co możesz nam 
doradzić? Jak się przygotować?  
 

Jeśli  jest  się  człowiekiem  żyjącym  aktywnie  to  w  zupełności 
wystarczy, by  spróbować czegoś nowego np. via  ferrat. Należy 
dobrze przygotować się zarówno teoretycznie (wiele materiałów 
i źródeł w internecie), jak i na etapie doboru sprzętu na wyjazd. 
Najlepiej pojechać z kimś kto już wcześniej chodził po „żelaznych 
drogach”  i może  podzielić  się  swoim  doświadczeniem. Ważny 
jest także dobór trudności ferraty do naszych umiejętności. Lepiej 
pójść na łatwiejszą drogą na początku niż od razu zapuścić się na 
„głęboką wodę”. Przy chodzeniu po  ferratach należy  zachować 
wszystkie „górskie” zasady bezpieczeństwa. 
 

Jaki polecisz sprzęt? Który się sprawdza według Ciebie? 

Aby bezpiecznie zacząć przygodę z ferratami potrzebne jest nam 
ferratowe  ABC  –  czyli  kask,  uprząż  i  lonża.  Każdy  atestowany 
sprzęt przeznaczony na via ferraty doskonale spełnia swoje zadanie 
i nie będę sugerował żadnych producentów. Jeśli chodzi o pod‐
stawowy  element  wyposażenia  –  jestem  zwolennikiem  lonży 
z taśma „sprężynującą” dzięki czemu sama się „skraca”, przez co 
jej obsługa staje się bardziej komfortowa (np. firma Ocun). 
Zawsze zabieram ze sobą dodatkową pętlę z karabinkiem ‐ pozwala 
na pewną asekurację przy pokonywaniu trudniejszych fragment‐
tów i bezpieczne robienie zdjęć w eksponowanym terenie. Polecam 
lekkie plecaki do 25  litrów pojemności  z  camel bagiem – picie 
nie wymaga wtedy postojów i jest możliwe w każdym momencie 
wędrówki. W  zdecydowanej większości  przypadków wystarczą 
nam buty pod kostkę. Niezbędna jest lekka kurtka typu Gore‐tex 
o dobrych parametrach i rękawiczki ochronne. Nie można zapo‐
mnieć o naładowanym telefonie komórkowym, filtrze z wysoką 
ochroną  UV.  Na  ferratach,  gdzie  jest  długie  podejście/zejście 
nieocenione mogą  okazać  się  kijki  trekkingowe. W  przypadku 
trudniejszych  ferrat,  tych bardziej wysokogórskich, bądź  ferrat 
gdzie występuje śnieg/lód konieczne może być zabranie raków, 
czekana, liny. 
 

Jakie są zasady poruszania się na Via Ferratach? 
 

To  temat rzeka, którego nie wyczerpiemy w dzisiejszej rozmowie. 
Do najważniejszych ogólnych zasad należą jednak: 
 Należy wyjść wcześnie rano – dzień  jest dłuższy  i najczęściej 

jest lepsza pogoda. 
 Zawsze stosować lonże z absorberem energii! 
 Najlepiej  by  być  zawsze wpiętym  do  liny  stalowej.  Unikać 

upadków! 
 Należy sprawnie się przepinać między odcinkami ferraty. 
 Należy pilnować by jedna osoba była na jednym odcinku liny 

stalowej (między kotwami). 

 Należy bezpiecznie wyprzedzać . 
 Należy być ubezpieczonym! 
 

Kiedy jest najlepszy czas, żeby wybrać się na żelazne drogi? 
 

Generalnie od czerwca do września. Jeśli nie zapowiada się opady 
i burzę  z piorunami, a  żelazna  lina nie  znajduje  się  za głęboko 
pod śniegiem, to najlepszy czas jest… zawsze! 
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Na  które  Via  Ferraty  szczególnie  lubisz wracać? Masz  swoje 
ulubione? 
 

Wszystkie wymienione niżej  ferraty polecam  zaawansowanym. 
Powiedziałbym że moje „Top 3” austriackie to: Konigsjodler, Johann‐
Klettersteig  i Kristall‐Klettersteig. We włoskich Dolomitach polecam 
trawers Brenty. Po sąsiedzku koniecznie Zugspitze przez Dolinę 
Hollental.  
 

Czy była jakaś sytuacja, gdzie poczułeś dreszcz emocji, że to już 
zbyt niebezpieczne? 
 

Pod  koniec  października  zeszłego  roku  udaliśmy  się  na  szybki 
wypad na Zugspitze 2962 m n.p.m. – najwyższy szczyt Niemiec. 
Było  świeżo po opadach  śniegu, szlak w górnej części był kom‐
pletnie zasypany i nie do końca wiadomo było dokąd iść. Byliśmy 
sami,  a  żelazna  lina niknęła wielokrotnie pod  śniegiem,  tak  że 
strome, eksponowane  trawersy pokonywaliśmy wydeptując sobie 
stopnie w śniegu  i asekurując się czekanami. Ferrata wydawała 
się nie mieć końca. Grozy dodatkowo dodawały szybko upływające 
godziny  i spadająca  temperatura. Uczucie niepokoju minęło na 
szczycie,  skąd  rozpościerał  się  przepiękny  widok  na  skąpane 
w zachodzącym słońcu Alpy Bawarskie i znajdujące się tuż obok 
schronisko  na  szczycie…  Zamknięte  dla  turystów  w  sezonie 
zimowym… 
 

I  jak zachować żelazne nerwy? Np. podczas burzy czy skrajnie 
niebezpiecznej sytuacji? 
 

Nie panikować. Ocenić sytuację, podjąć działania. Nie poddawać się. 
Taka jest moja uniwersalna recepta. 
 

Wraz z grupą „Spartanie Dzieciom” biegasz w maratonie w spe‐
cjalnym  stroju  i  robisz  to  charytatywnie. Na  czym polega  ten 
projekt? 
 

Spartanie są grupą biegaczy, którzy swoje zainteresowanie bie‐
ganiem  długodystansowym  postanowili  dodatkowo  wzmocnić 
aspektem społecznym. Każdy z nas przebiegł przynajmniej jeden 
maraton,  każdy  z  nas  trenuje  systematycznie  żeby  poprawić 
wyniki  oraz  żeby  czuć  się  sprawnym  i  zdrowym  człowiekiem. 
Ponieważ uważamy, że sportowca podziwia się za wynik, a sza‐

nuje się go za postawę, postanowiliśmy aby nasze bieganie miało 
co  najmniej  2  razy w  roku  oprócz  celu  sportowego,  także  cel 
charytatywny. Swoim bieganiem  i związanym z tym medialnym 
wsparciem chcemy pomóc dzieciom – dzieciom chorym, dzieciom 
niepełnosprawnym. W naszym gronie są osoby, które doświad‐
czają na  co dzień  trudu wychowania  i  rehabilitacji dzieci, więc 
oprócz odruchu serca jest to rzeczywisty problem, który dostrze‐
gamy i z którym się zmagamy. 
 

Organizujesz  wyprawy  biznesowe,  które  regiony  świata 
obecnie są najbardziej popularne? 
 

Polski rynek wyjazdów incentive – turystyka motywacyjna szuka 
obecnie  nowych  kierunków  wyjazdowych.  Zainteresowaniem 
niezmiennie cieszą się destynacje  śródziemnomorskie, szczególnie 
wyspy hiszpańskie. Coraz częściej jeździmy do Indii, Japonii, Ameryki 
Południowej. Wzrasta zainteresowanie krajami bałkańskimi. 
 

Na jednym z portali społecznościowym umieściłeś zdjęcie z rodzi‐
cami, które podpisałeś „Cudownych rodziców mam”. Jaki wpływ 
na Ciebie, na Twoją przyszłość wywarli tak znani i cenieni ludzie? 
Jak to jest być synem alpinisty, podróżnika i wykładowcy? 
 

Pasję podróżniczą, zamiłowanie do kontaktu z natura mogą za‐
szczepić w nas  rodzice,  szkoła,  znajomi  i przyjaciele. Ci pierwsi 
najczęściej „nie mają czasu”. Szkoła „nie umie”. Znajomymi  i przy‐
jaciółmi otaczamy się często ze  środowiska naszej pracy, a potem 
bywa za późno, by ktoś wpływał na nas, bo  już sami zakładamy 
rodzinę… 
W mojej  rodzinie  od  zawsze  „żyło  się  po  to  by  podróżować”. 
Praca jest jedynie środkiem do realizacji „pasji”, a nie celem samym 
w sobie. Z rodzicami zawsze byłem bardzo blisko” Dopiero w wieku 
dwudziestu kilku  lat zacząłem szukać  innych, niż oni partnerów 
do podróży. Można więc śmiało powiedzieć, że wychowali mnie 
do podróży. 
 

Prywatnie… Jaki jest Marcin Lewandowski?  
 

Otwarty na ludzi, na świat. Głodny nowych przygód. Pełen entu‐
zjazmu. Ale też skomplikowany, nie myślący schematami.  
 

Dziękuję za rozmowę. 
 
 
 



 

 

10  TARNOWSKA PERĆ nr 2 (7) / 2014 

  
 
 
   
   
   
   
   
   

   

RRRaaadddooosssłłłaaawww   ŁŁŁaaabbbnnnooo   

WWWaaakkkaaacccjjjeee   www   kkkrrraaajjjuuu   
ssstttaaabbbiiilllnnneeejjj   pppooogggooodddyyy   
 

Palące Słońce prażyło tak niemiłosiernie, że zdawało się, iż wy‐
topi  i tak cieniutką warstewkę tłuszczu pod moją skórą, powietrze 
nad  skalistą pustynią od drobnego pyłu nie było całkiem przezro‐
czyste, wiatr  zamarł  tak  samo  jak pobliskie  skalne  rzeźby  stojące 
w bezruchu od dobrych dwóch i pół tysiąca lat. Próżno było szukać 
schronienia poza  świątynią,  z płaskiej okolicy wyrastały  tylko nie‐
wysokie  skały nie dające wiele  cienia. Pogoda  książkowa dla  lata 
w  środkowym  Egipcie  na  początku  maja,  była  nader  gorąca. 
Tłumów  turystów nie było ale  to nie przez spiekotę – oblegały 
starożytne  zabytki  tylko  w  wyobraźni  po  zamknięciu  sennych 
oczu zmęczonych upałem, bo właśnie skończyły się kolejne pro‐
testy  Arabskiej Wiosny  –  zbuntowanego  społeczeństwa,  które 
w 2011 roku odsunęło od władzy panującego równo trzy dekady 
dyktatora – prezydenta Hosni Mubaraka  i  czekało na pierwsze 
od dziesięcioleci wolne wybory. Od półtora  roku w masowych 
mediach panował nawał informacyjny na temat sytuacji w Egipcie, 
wybuchła panika w biurach podróży, wakacjusze szybko wyjechali, 
walki  uliczne  ustały  po  3 miesiącach,  zostały  natomiast  puste 
hotele i kieszenie Egipcjan. Media rzuciły na Egipt jedenastą plagę 
– „suszę turystyczną”. Wraz z wyschnięciem „Nilu dewiz” spadły 
ceny usług  turystycznych  i poprawiła  się dostępność wielu obiek‐
tów. Polskie Linie Lotnicze LOT prawdopodobnie po to, żeby ocalić 
bezpośrednie rejsowe połączenie Warszawy z Kairem mocno prze‐
ceniły loty, poza tym w kraju pojawiła się nowa linia OLT Expres 
i choć nie działała długo i wpędziła w długi klientów sławetnego 
Amber Gold zbiła ceny u konkurencji tak, że bardziej opłacało się 
nam lecieć samolotem z Rzeszowa do Warszawy, a w drodze pow‐
rotnej  z Kairu – do Krakowa, niż pokonać  trasę krajową pocią‐
giem,  autobusem  czy  własnym  samochodem.  Wykorzystując 
konkurencję  na  rynku  lotniczym  w  Polsce  i  kryzys  polityczny 
w Egipcie postanowiliśmy wraz z siostrą udać się na 10‐dniowy 
urlop do kraju nad Nilem w okresie długiego weekendu majowego 
wbrew wszelkim medialnym  zapowiedziom  i wyszliśmy  z  tego 
cało, baa!... nawet baaardzo dobrze. Po raz kolejny sprawdziliśmy 
w  praktyce  truizm,  o  którym  przekonuje  się  większość  ludzi: 
„świat wygląda inaczej z każdego miejsca”, a to przed telewizorem 
czy ekranem komputera jest zwykle najmniej zaskakujące. 

Na temat Egiptu powstało wiele tysięcy grubych tomów, dlatego 
chyba nie ma sensu ich powielać na dwóch stronach, dlatego nie 
rozpiszę się szczegółowo na temat  tego kraju. Większość z czytel‐

ników na pewno była w Egipcie nieraz, ale prawie na pewno byli 
na  wczasach  urozmaiconych  kilkoma  z  szerokiego  wachlarza 
„wycieczek  fakultatywnych”  szablonowo organizowanych przez 
biura podróży w miejscowych hotelach.  Z  siostrą pojechaliśmy 
do Egiptu po raz pierwszy i z myślą, żeby w ciągu 10 dni zobaczyć 
i przeżyć jak najwięcej. Przemierzyliśmy prawie cały kraj z północy 
na południe, od Kairu przez Gizę,  Luksor, Teby, Asuan do Abu 
Simbel i z powrotem przez Hurghadę do Kairu. 

Nie czujemy się dobrze za murami hotelowych gmachów na 
prywatnych plażach, w „idyllicznym getcie" oderwanym od sąsie‐
dztwa, więc aż 3 dni spędziliśmy w starym Kairze. Z lotniska uda‐
liśmy się do hotelu w centrum podrzędnym miejskim autobusem, 
który za jednego funta egipskiego, czyli równowartość 45 groszy 
wiózł  nas  półtorej  godziny  –  dzięki  czemu mogliśmy  zobaczyć 
skalę tłumionych zamieszek pod Ministerstwem Obrony – przed 
gumowymi pociskami wojska uciekało kilkanaście młodych ludzi. 
W tym samym miejscu zawsze napotykaliśmy na jakieś rozruchy, 
poza  tym widzieliśmy  jeszcze pikietujących w Asuanie  i nigdzie 
indziej, chociaż przebyliśmy drogą  lądową  łącznie 2500 km, głów‐
nie przez małe i średnie miasta. 

Kair jest miastem starym ale stosunkowo młodym jak na Egipt, 
bo  z  II w.  n.e.,  powstało w  cieniu  ówczesnej  stolicy Memphis 
leżącej na południe i Heliopolis – miasta kapłanów na północ od 
dzisiejszego  Kairu  liczącego  około  18  milionów  mieszkańców. 
Prawdziwy  rozkwit  miasto  przeszło  w  X  wieku  po  podbojach 
muzułmanów,  gdy miasto obrano  sobie  za  siedzibę wojskową, 
tutaj powstał pierwszy meczet w Afryce, dziś Kair  jest najwięk‐
szym miastem kontynentu i centrum świata islamu, niekwestio‐
nowaną  stolicą  kultury  muzułmańskiej,  siedzibą  najstarszego 
uniwersytetu  na  Bliskim  Wschodzie  Al‐Azhar,  ale  też  Mekką 
biedaków, ściągających z rolniczych regionów masowo za pracą. 
To wszystko sprawiło, że Kair jest konglomeratem różnych stylów, 
aczkolwiek najlepiej reprezentowany jest styl arabski. 

W samym środku ogromnego miasta leży wielki targ Chan al‐
Chalili, blisko którego mieszkaliśmy. Wiele przewodników i innych 
źródeł odradza zakupy  lub nawet obecność na  tym  targu – my 
byliśmy tam wielokrotnie, zawsze po zmroku, raz nawet o 2‐giej 
w  nocy.  Ten  brudny,  chaotyczny,  w  jednym  miejscu  głośny, 
w  innym zaciszny  targ pozuje na miejsce  tętniące prawdziwym 
życiem mieszkańców Kairu,  są rozliczni, różnorodni jak artykuły,  
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którymi się  tu handluje ale każdy  jest cenny w oczach handlarza. Targowanie się  jest 
przymusem,  który  wszędzie  na  świecie  przy  byle  okazji  stosuję,  na  Chan  al‐Chalili 
potrafi poprawić humor, zakupy choć w rzeczywistości są oznaką próżności lub przykrej 
konieczności cieszą tutaj podwójnie i zapadają głęboko w pamięć. Przy targu leży parę 
meczetów m.in. z czasu Dynastii Fatymidów (z XI w.), do których można zajrzeć, a nawet 
wejść na wieżę i zobaczyć nocną panoramę okolicy – tak to miasto zapamiętałem. 

Moim zdaniem warto też zobaczyć dzielnicę koptyjską, przejechać się  tanim  i niezbyt 
zatłoczonym metrem. Piramidy Cheopsa, Chefrena  i Mykerinosa  choć w Gizie  leżące 
ok.  20  km  na  zachód  są  oklepane,  ale  nie można  ich  ominąć,  zdecydowanie  lepiej 
wyglądają od strony pustyni. Mieliśmy ambitny pomysł dotarcia na wielbłądach z Gizy 
do Sakkary, ale musieliśmy się zadowolić 5‐ciogodzinną niezbyt szybką jazdą do Abu Sir, 
czyli zaledwie w pół drogi, za to byliśmy jedynymi turystami w całym kompleksie, dlatego 
mogliśmy wejść wszędzie gdzie chcieliśmy. Trasa wiodła jednak przez zaśmieconą Saharę 
brzegiem małych ubogich dzielnic  i kilka cmentarzy. Widoki „uśmiechniętej biedy” na 
twarzach dzieci i porzuconych za murami domów martwych osłów zjadanych przez psy 
zostały nam do końca życia – w głowie rodziły mi egzystencjalne pytania: czym sobie 
zasłużyłem  żeby  oglądać  je  z  wysokości  dwumetrowego  wielbłądziego  grzbietu  na 
krótkim urlopie a nie z poziomu zapylonych kopyt przez całe życie? Tego nigdy się nie 
dowiem ale z 4‐tego piętra pięciogwiazdkowego hotelu nie wiedziałbym w ogóle, gdzie 
to się dzieje. Interesująca była także najstarsza piramida schodkowa w Sakkarze zbudowana 
dla Dżesera w 2650 r. p.n.e. W dalszą drogę udaliśmy się nocnym, aż zbyt luksusowym 
pociągiem z Gizy do Luksoru, pozwolił nam oszczędzić czas i niepostrzeżenie zbudziliśmy 
się w Luksorze. Warto podróżować koleją głównie wyższymi klasami (na najniższe i tak 
nie sprzedadzą nam w kasie biletu) bo jeździ sprawnie, jest klimatyzowana i tańsza od 
PKP a nader wszystko w klasach poza luksusową można spotkać zupełnie innych ludzi, 
niż np. w hotelowym basenie. 

 W Luksorze zatrzymaliśmy się w malutkim i niedrogim (55 funtów, tj. 25 zł/nocleg dla 
2 osób) hoteliku na starym mieście w pokoju z balkonem, z którego widać było wąziutką 
ulicę  i dachy domów. Pewnego popołudnia byliśmy  świadkami kłótni  (prawdopodob‐
nie) sąsiedzkiej o osła przed domem naprzeciwko. Sąsiedzi  (?) kłócili się tak samo  jak 
w Polsce, tylko po arabsku.  

Okolica Luksoru jest bardzo ciekawa, nigdzie na świecie nie odkryto takiego zawęsz‐
czenia zabytków starożytnych co tutaj. Podobnie Karnak, Teby, Dolina Królów i Królowych, 
Kolosy Memnona. Największe wrażenie zrobił na mnie Wielki Hipostyl między drugim 
i trzecim pylonem Świątyni Amona w Karnaku, gdzie na powierzchni 55 arów stoją 134 
monumentalne dwudziestometrowe kolumny bogato rzeźbione hieroglifami.  

Oczywiście  świątynię  jeśli są w pobliskich kurortach zwiedzają  też hordy  turystów 
ale  celowo pojechaliśmy do Karnaku w południe,  żeby móc  się  tutaj napatrzeć, więc 
widzieliśmy przez krótką chwilę kilkuset ostatnich, by móc później zostać sam na sam 
ze „starożytnym Egiptem”. W hotelu, w którym zatrzymaliśmy się w Luksorze spotka‐
liśmy dwie Polski wracające z Abu Simbel – chętnie wząłem od nich namiary agenta, 
który  za  śmieszne pieniądze  (160  funtów,  tj. 75  zł) organizuje  transport  z Asuanu do 
Abu Simbel i z powrotem, czyli przejazd dystansu około 750 km w osłanianym konwoju 
busów nad  Jezioro Nasera przy  granicy  z  Sudanem. W  związku  z  tym,  że  czasu było 
mało błyskawicznie zdecydowaliśmy się na zmianę planów kosztem dłuższego wylegiwania 
się nad Morzem Czerwonym w Hurghadzie. Od razu ruszyliśmy na pociąg do Asuanu, 
potem przespaliśmy się z górą 3 godziny i o 9‐tej rano staliśmy przed Świątynią Ramzesa II, 
przeniesioną w  całości  razem  z górą, w której  ją wykuto w  latach 60‐tych  znad Nilu, 
który został zalany w 1970 r. wodami Jeziora Nassera. W drodze powrotnej obserwo‐
waliśmy  liczne  fatamorgany.  Opłaciło  się  –  pomysł  na  szybką wycieczkę  pozostawił 
niezapomniane wspomnienia, o wiele wyraźniejsze od późniejszego pobytu w Hurghadzie, 
gdzie na uwagę zasługuje przede wszystkim rafa koralowa, niestety tłumnie dewastowana 
także przez naszych rodaków.  

Egipt jest prawdziwie dziki i afrykański a przy tym leży blisko Polski. Główne atrakcje 
można odwiedzić  relatywnie  szybko,  tanio  i całkiem bezpiecznie. Nie dopadła nas  żadna 
„zemsta faraona” spożywaliśmy tylko gorące lub świeże potrawy, nikt do nas nie strzelał, 
na każdym kroku spotykaliśmy się z naciągaczami ale nie bez gróźb czy  jakichkolwiek 
przejawów  terroryzmu. Następnym  razem  chciałbym  się wybrać do  Egiptu w  lutym, 
żeby pojeździć po oazach na Pustyni Libijskiej, tylko wówczas temperatury spadają tam 
poniżej 30 °C, latem pogoda „bez rewelacji” – stabilna i powyżej 45 stopni… nie zaleca się 
ubierać plastikowych okularów słonecznych.  Jednym zdaniem: polecam Egipt na wakacje 
indywidualne między październikiem a majem. 

Zdziwicie się czemu napisałem tym razem o Egipcie a nie było słowa o górach. Są już 
wakacje, a w wakacje robi się zwykle co innego, niż przez resztę roku. 

 
praktyczna odzież 

 
Wielki Hipostyl w Karnaku 

 
świątynia Ramzesa II  

nad brzegami Jeziora Nasera 

 
stary Kair bez fajerwerków 
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Widok w dół  jest  zachwycający. Patrząc  z masywu  Lovcen, widać 
szafirowe wody Boki Kotorskiej,  jedynego  fiordu nad Adriatykiem. 
Strome zbocza Gór Dynarskich zdają się wyrastać prosto z morskich 
fal. Ale wzrok  skupia na  sobie miasto wydające  się być niewytłu‐
maczalnym wybrykiem natury. Przyklejony do skał Kotor, położony 
nad  jedną z pięciu zatok Boki Kotorskiej to miasto ze wszech miar 
godne poznania.  

Dla miasta otoczonego z trzech stron górami morze było jedy‐
nym oknem na świat. Dopiero po drugiej wojnie światowej wydrą‐
żono tunel, który ułatwił komunikację z resztą Czarnogóry. Natu‐
ralne zalety obronne zostały docenione już w starożytności. Najpierw 
Ilirowie, potem Grecy  i Rzymianie budowali  tu port  i  twierdzę. 
Kotor wielokrotnie  zmieniał  przynależność  państwową.  Dostał 
się we władanie Bizancjum, kupieckiej Wenecji i Austro‐Węgier. 
W XX wieku na tych terenach zapanowało państwo jugosłowiańskie. 
Dopiero ostatnio miasto stało się częścią niepodległej Czarnogóry.  

To niewątpliwie najlepiej zachowane średniowieczne miasto 
położone  na  terenie  byłej  Jugosławii ma  jeszcze  jedną  cechę 
wyróżniającą – brak nazw ulic. Na Starym Mieście każdy dom ozna‐
czony  jest  innym numerem. Łatwo zabłądzić w plątaninie wąskich 
ulic, zaułków  i placyków. Od razu dostrzec można niesymetryczny 
układ miejski, wywodzący się wprost ze średniowiecza.  

Najbardziej  efektowną  bramą  do miasta  jest  renesansowa 
Brama Morska, ozdobiona płaskorzeźbą Madonny  z Dzieciątkiem. 
Oprócz  tej  bramy  do  Starego Miasta  dostać  się można Bramą 
Południową  i Bramą Północną. Tuż za wiodącą od portu Bramą 
Morską  rozciąga  się  najważniejszy  plac  Starówki  –  Plac  Broni, 
zapełniony  kawiarnianymi  stolikami  i  tętniący  życiem do późnych 
godzin nocnych. Przy  tym placu znajdują się najważniejsze nie‐
gdyś budynki w mieście ‐ Pałac Namiestnika Wenecji o raz Pałac 
Rady Miejskiej,  pełniący  także  za  czasów  okupacji  francuskiej 
w XIX wieku funkcje teatru. Warto też zwrócić uwagę na siedem‐
nastowieczny pałac Bizanti. W Kotorze nazwy pałaców pochodzą 
od rodzin patrycjuszy.  

W zabudowie Palcu Broni dominuje jednak wspaniała Katedra 
św.  Tryfuna,  której  budowa  została  zakończona  w  XII  wieku. 
To  najcenniejszy  zabytek  romański  znajdujący  się  na  terenie 
Czarnogóry. Niestety, trzęsienia ziemi nawiedzające co jakiś czas 
ten  region nie ominęły  też Kotoru. Dlatego Bazylika po uszkodze‐
niach była przebudowywana w nieco  innym stylu. Po trzęsieniu 

ziemi w 1979 r. przywrócono jej pierwotny romański wygląd. Bazylika 
kryje w swoim wnętrzu wiele cennych zabytków. Do najcenniej‐
szych  należą:  obraz Ukrzyżowanie  Jacopa  de  Ponte,  obraz  św. 
Urszuli Pietera de Coster, gotycką Pietę, oraz XIV‐wieczne freski 
wykonane przez greckich mistrzów. W Skarbcu Bazyliki także nie 
brak  jest  bezcennych  artefaktów  takich  jak  srebrny  relikwiarz 
z  głową  św.  Tryfuna,  patrona  Kotoru,  czy  też mały  drewniany 
krzyżyk którym wysłannik papieża Marco d"Aviano pobłogosławił 
króla Jana III Sobieskiego przed bitwą pod Wiedniem.  

Wychodząc z Katedry najlepiej kierować się w lewo w stronę 
Placu  Pijaca.  Stąd  schodami  wspinamy  się  na  mury  obronne 
miasta. Z murów najlepiej widać potężne fortyfikacje. Całkowita 
długość  murów  obronnych  wynosi  4,5  km,  zaś  ich  wysokość 
dochodzi do 15 metrów. Nic więc dziwnego,  że  trudno  je było 
zdobyć zarówno od strony morza jak i lądu.  

Wewnątrz murów przycupnęła maleńka cerkiew Matki Boskiej 
od Zdrowia, nazwana tak po przejściu przez Kotor jednej z licznych 
epidemii dżumy. Odrywając się na chwilę od zabytków sakralnych 
warto wspiąć  się na  górującą nad miastem  twierdzę  św.  Jana. 
Startując z poziomu morza mamy do pokonania schody wznoszące 
się do wysokości 260 m. n.p.m. Ale widok z  twierdzy wynagradza 
wszystko. Nie  jest on może tak efektowny, jak widok z masywu 
Lovcen, lecz i tak pasjonaci fotografii nie będą na pewno zawiedzeni.  

Powróciwszy z twierdzy św. Jana zagłębiamy się dalej w pląta‐
ninę wąskich ulic  i  zaułków. Mijając  kolejne  kościoły  i  cerkwie 
zastanawiamy się  jak udało się zmieścić  ich tak wiele na tak małej 
powierzchni. Są wśród nich cerkiew  św. Mikołaja, wyróżniająca 
się serbsko‐bizantyjską architekturą, Kościół św. Pawła, o burzliwej 
historii  (pełnił  funkcję więzienia dla kobiet), Kościół  św.  Józefa, 
dziś już nieczynny, powstały w XVII wieku jako klasztor franciszkanów, 
czy też mała Cerkiew św. Łukasza, wielokrotnie przebudowywana.  

Ale Kotor to nie tylko  liczne zabytki sztuki sakralnej. Miasto 
było przecież znaczącym ośrodkiem gospodarczym i administracyj‐
nym. O jego wysokim poziomie cywilizacyjnym świadczy chociażby 
XV‐wieczna  apteka  opodal  romańskiego  Kościoła  Najświętszej 
Marii Panny. Tuż za tym kościołem warta poznania jest renesan‐
sowa Brama Północna, z której wychodzimy nad przepływającą 
rzekę Skudrę. Ale nie czas jeszcze na opuszczenie Kotoru. Warto 
na chwilę usiąść w jednej z licznych kafejek przy placu Trg Bokeljske 
mornarice. Podobnie  jak w przypadku Placu Broni można odnieść 



 

wrażenie,  że miasto nigdy nie zasypia. Przed oczami przesuwa się 
tłum  kolorowych  turystów  i wycieczek  ze wszelkich możliwych 
krajów  świata. Aparaty  fotograficzne  utrwalają  każdy  budynek 
i detal architektury. A  jest  ich  tutaj mnóstwo. Choćby barkowy 
pałac  rodziny  Grgurina,  kryjący w  swoich wnętrzach Muzeum 
Morskie. To muzeum to punkt obowiązkowy w trakcie wycieczki 
do  Kotoru.  Ekspozycja prezentuje  czasy największej  świetności 
floty bokokotorskiej  (Bokeljska mornarica)  czyli okres  XVI‐XVIII 
wieku.  Oprócz map,  urządzeń  nawigacyjnych, modeli  statków 
i map można  także  podziwiać w  pałacu  zrekonstruowany  XIX‐
wieczny salon patrycjuszowskiej rodziny z Kotoru.  

Oglądając muzealną ekspozycję nietrudno zrozumieć,  że właś‐
ciwie cała historia Kotoru związana jest z morzem. Miasto morzu 
zawdzięcza swoje  istnienie  i z morza przez całe wieki  żyło. Dziś 
już  jest  zupełnie  inaczej. Gospodarka morska  i  funkcje admini‐
stracyjne miasta  zeszły  na  drugi  plan.  Podobnie  jak w  innych 
miastach na wybrzeżu adriatyckim najważniejszym źródłem utrzy‐
mania dla mieszkańców czarnogórskiego Primorja stali się  turyści, 
ściągający tutaj przez cały rok. Sława pięknych kurortów ma też 
swoje  drugie  oblicze  ‐  ceny  nieruchomości  zaczęły  szybować 
w  górę  i  tak  jak  w  Dubrowniku,  również  w  Kotorze  i  innych 
miastach Boki Kotorskiej coraz mniej  jest miejscowych, a coraz 
więcej  ludności napływowej. Czarnogórę upatrzyli sobie zwłaszcza 
najbogatsi Rosjanie. Sprzyja temu wyznawane przez oba narody 
prawosławie i podobny język, a także liczne więzy historyczne.  

Ale sącząc wino w jednej z licznych kafejek nie warto zaprzątać 
sobie tym głowy. Trudno uwierzyć, że ktoś żyjąc w tym uroczym 
zakątku świata może mieć w ogóle  jakieś problemy, może poza 
wyborem kawiarni w której wieczorem spotka się z przyjaciółmi.  

Kotor bywa zwykle jedynie przystankiem w takcie zwiedzania 
Czarnogóry,  czy  też  podczas  wędrówki  wybrzeżem  Adriatyku. 
Szkoda jednak zwiedzać go w pośpiechu, z przewodnikiem i mapą 
w ręce. Tu trzeba zatrzymać się na dłużej. Spacerując niezliczonymi 
wąskimi uliczkami można niemal poczuć niezwykłą historię tego 
miejsca. Dotykając wypolerowanych przez wieki kamieni ulic mamy 

wrażenie obcowania z czymś niezwykłym i nieuchwytnym. Chyba 
każdy kto był w Kotorze, choć przez chwilę pomyślał o przemijaniu. 
Czy  zatem warto  się  zawsze  tak  spieszyć?  Przysiądźmy  zatem 
choćby  na  chwilę.  Przecież  najbliższa  kafejka  jest  tuż,  tuż,  zaś 
kelner z lampką wina już do nas idzie… 
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DYLEMATY I DECYZJE  

Wracamy  do  rzeczywistości,  ale  żyjemy  jeszcze  okruchami 
wspomnień. Przypominamy sobie początek naszej argentyńskiej 
trasy. Kraków – Frankfurt i Buenos to właściwie sama przyjemność, 
odkąd przekazaliśmy nasze bagaże w Balicach. Mogliśmy przewieźć 
na każdą osobę dwa razy po 23 kg + bagaż ręczny. Dźwiganie ich 
byłoby ponad nasze siły. A tak wolni mogliśmy porządkować na 
lotnisku nasze sprawy. Potem było już gorzej. Rankiem po wylądo‐
waniu  w  Buenos  na  granicy  mieliśmy  w  „przeglądzie”  jeden 
plecak. Musieliśmy wyciągnąć dobrze spakowane czekany i raki, 
czyli odpowiednio ułożone  i pozabezpieczane.  Janek  trochę  się 
na to wściekał, ale cóż począć, nie udało się  już tego spakować 
tak jak było.  

Z  lotniska na terminal autobusowy  jest ok. 20 km. Wybraliśmy 
transport publiczny ‐ autobus po 2 zł od osoby – a później prze‐
siadka na metro za 4 zł od osoby. Podróż autobusem kursowym 
pełna wrażeń, zapoznajemy się z atmosferą, zachowaniem i spo‐
sobem korzystania z transportu publicznego, z ruchem na ulicach, 
obserwujemy przy okazji życie 12‐milionowego miasta, gdzie nie 
widać jakże charakterystycznych dla niektórych metropolii biednych 
przedmieść. Lubię takie bezpośrednie spotkania, choć serwowane 
zbyt długo są męczące. Po trzech godzinach jesteśmy na terminalu 
autobusowym i kupujemy bilet do Mendozy. Tutaj jest już komercja 
i ceny 260 zł za przejazd 900‐kilometrowego odcinka.  

Gdy o 8 rano dotarliśmy do Mendozy po 16‐godzinnej podróży 
autokarem, dokonaliśmy krótkiego rozeznania „dookólnego rejonu 
terminalu” i udaliśmy się do hotelu usytuowanego najbliżej komu‐
nikacji autobusowej, aby nasze wyjazdy z wykorzystaniem trans‐
portu  publicznego  nie  powodowały  konieczności  uciążliwego 
donoszenia  bagażu  lub  korzystania  dodatkowo  z  komunikacji. 
Hotel  był  byle  jaki,  ale miał  zaletę  –  znajdował  się  niezwykle 
blisko terminalu i był tani, więc zaakceptowaliśmy go.  

Pozostawiamy bagaże w hotelu  i  ruszamy na miasto.  Janek 
popędza. Biegniemy  zorientować  się w  zakresie  transportu  do 
miejsc, do których zamierzamy dotrzeć i sposobu uzyskania wyma‐
ganego zezwolenia. Oceniamy, że na Aconcaguę mamy czas, bo 
dzisiaj jest czwartek 26 stycznia, a my dopiero będziemy wchodzić 
do Parku najwcześniej pierwszego  lutego, czyli w środę. Wówczas 
wg naszych informacji cena spada znacząco bo z 700 $ do 520 $.  

Wchodzimy do informacji turystycznej – na szczęście z anglo‐

języczną  obsługą.  Rozmawiamy  o  naszym  pierwszym  planie, 
tj. podejściu doliną Vallecitos  i wyprawie w kierunku sześcioty‐
sięcznika El Plata – traktując to na razie jako cel główny naszego 
wyjazdu. Miły chłopak postanawia nam pomóc i umawia telefo‐
nicznie  z właścicielem białego  Land Rovera,  który wyjedzie po 
nas jutro między godziną 11 a 12 w miejscu, gdzie droga odchodzi 
w kierunku doliny  i  jest znak „12 km Valecitos”.  Jak się później 
okazało,  to  było  nasze  pierwsze  mocniejsze  doświadczenie 
kultury argentyńskiej, o czym będzie trochę później. 

 
Jak zdobyć permity 

Na razie więc wszystko się układa, nawet  lepiej niż zakłada‐
liśmy wcześniej. Spodziewamy się, że  jutro ruszamy w kierunku 
El  Plata.  Janek  ciągnie mnie  na  piętro,  aby  zobaczyć miejsce, 
gdzie  wydają  pozwolenia,  czyli  permity  na  wejście  do  Parku. 
Wchodzimy do obszernej Sali, w której kręci się koło biurek kilka 
osób  i  młoda  dziewczyna  wyglądająca  na  stażystkę.  Żadnego 
interesanta. Stażystka podchodzi do nas, reszta obserwuje. Rozpo‐
czynamy  rozmowę, na szczęście w naszym dukającym, ale angiel‐
skim, bo hiszpański,  który  tutaj  jest  językiem narodowym,  jest 
nam zupełnie obcy. Janek konwersuje o sezonie, cenach i wymaga‐
nych dokumentach, które potrzebne są do wydania zezwolenia. 
Pyta o sposób zapłaty, po czym bierze od dziewczyny dwa dowody 
na przelewy. Pyta, gdzie można dokonać opłaty, a ona tłumaczy.  

A ja czekam, choć inaczej przecież się umawialiśmy. Mieliśmy 
załatwiać  permity,  jak  się wrócimy  z  Vallecitos. Może  chce  to 
wszystko od razu przygotować. Ustala, iż weźmiemy permity na 
20 dni, ale dopiero  z datą wejścia od pierwszego  lutego, kiedy 
opłaty są niższe ze względu na tzw. middle season.  

Wychodzimy na zewnątrz. Robię awanturę.  Jestem absolutnie 
przeciwna  dokonywaniu  teraz wpłaty  i  dzisiaj  załatwianiu  per‐
mitów, bo nie widomo, jak i kiedy wrócimy, i czy w ogóle będziemy 
na  tyle mocni,  aby  próbować wychodzić w  kierunku  bazy  pod 
Acocanguą.  Okropnie  się  kłócąc  dochodzimy  do  wskazanego 
punktu, gdzie można dokonać transferu i okazuje się, że właśnie 
padła  łączność  z  systemem  i  przyjmują  tylko  określone  typy 
wpłat. Naszej nie. Ja się uspokajam trochę i tryumfuję, ale on nie 
daje  za  wygraną.  Pyta  o  najbliższy  taki  punkt  do  wpłat.  Pani 
tłumaczy,  że dwie przecznice dalej na prawo, więc on wypada 
i nie czekając na mnie prawie biegnie te kilkaset metrów. Coś mnie 



 

TARNOWSKA PERĆ nr 2 (7) / 2014  15 

trafia,  gdy widzę  takie  bezmyślne  działanie.  Idę  czy  biegnę  za 
nim,  ale widzę  cały  czas  jego plecak. Wpadam do  środka,  jest 
przed nim dwie osoby, ale też jest klimatyzacja. Oddycham z ulgą, 
bo na zewnątrz zrobiło się  już upalnie, a przyspieszenie zrobiło 
swoje.  Jeszcze  raz proszę o  rozsądek  i prawie mi  się udaje, bo 
okazuje się, że płatność musi być dokonana w peso, a my mamy 
tylko dolary. Pani jednak chce załatwić nas pozytywnie i po tele‐
fonicznej konsultacji natychmiast zjawia się osoba, starsza pani 
i chyba właścicielka tego punktu transferowego, która dokonuje 
transakcji wymiany na miejscu. Moje nadzieje na możliwość wyboru 
i podjęcia decyzji po pierwszym wyjściu spełzają na niczym.  

Mamy podbite dowody wpłaty po 2200 peso. Miało być po 
520 $, a wyszło na dwoje 1020. Jestem wściekła, bo zagrał nie fair. 
Teraz wracamy do Departamentu Turystyki po zezwolenia. Tym 
razem  stażystka  tylko  obserwuje  i  nie  angażuje  się  osobiście 
w wydawanie zezwoleń, chociaż po powrocie to jej wręczyliśmy 
dowody wpłat. Zezwolenia wydają doświadczeni biurokraci. Wypeł‐
niamy po kilka kartek  formularzy  i oświadczeń, składamy po kilka 
podpisów i przed południem 26 stycznia jesteśmy w posiadaniu 
zezwoleń na wejście do parku Aconcagua z terminem ważności 
przez  20  dni  od  początku  lutego,  czyli  dopiero  za  kilka  dni. 
Zrozumiałam jego zagranie. Po prostu zrobił wszystko, aby nasze 
wyjście  do  Parku  niezależnie  od 
rozwoju sytuacji stało się faktem. 
Ochłonęłam z wrażenia, a on robił 
w międzyczasie zdjęcia w tej Sali.  

Wychodzimy.  Ściskam w  ręce 
papierowe możliwości, ale gdzie my 
dojdziemy,  kiedy  i  jak  to  będzie 
wyglądać, nawet sobie nie wyob‐
rażamy – zobaczymy. 

Sprawdzamy, jak działa w Men‐
dozie Wi‐Fi. Chodzi doskonale. Pra‐
wie  każda  knajpka  ma  łączność 
i raczej z tego sposobu korzystamy. 
Janek odbiera pocztę i uruchamia 
Skype’a – rozmawiamy bez trudu 
z Polską spożywając posiłek i degu‐
stujemy widoczny  tutaj wszędzie 
specjał ‐ piwo o wdzięcznej nazwie 
„Andes”.  Janek w doskonałym hu‐
morze, nuci  El Condor Passa. Co 
za dzień!  

Po  terminalu  autobusowym 
snuje  się  cały  czas  tłumek.  Jest 
tutaj ponad 100 stanowisk dla auto‐
busów  i niezliczona  ilość  agencji  sprzedających bilety.  Są bary, 
sklepiki ze wszystkim, restauracje – po prostu mała galeria hand‐
lowa ze wszystkim, co jest bardziej i mniej potrzebne. Kupujemy 
bilety  do  Poterillos.  Jutro  o  7:00  ruszamy  w  góry  do  doliny 
Vallecitos. A tymczasem sjesta, a po niej wizyta u zegarmistrza.  

 
Poprawiamy czas  

Po przyjeździe do Buenos dostosowałam czas w zegarku do 
czasu  lokalnego,  czyli minus 4 godziny. W drodze  z Buenos do 
Mendozy zauważyłam, że zaczął się spóźniać. Dokręciłam go do 
przodu  i  znowu po kilku godzinach brakowało dwudziestu minut. 
Pewnie bateria pada, pomyślałam  i dałam spokój z korektami – 
będziemy szukać zegarmistrza w Mendozie.  

Jednak wcale nie trzeba daleko szukać, bo okazuje się, że prze‐
chodząc przez hol terminalu autobusowego napotykamy na coś 
a  la kiosk z zegarkami  i bateriami. Za kontuarem siedzi mężczyzna 
ok. 40‐letni o jaśniejszej karnacji. Zwracamy się po angielsku, ale 

kiedy mówię o problemie  i pokazuję zegarek, on prosi, abyśmy 
poszli kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie w warsztacie  zegarmis‐
trzowskim  jest  jego ojciec  i tam na pewno dokonamy naprawy. 
Ten sklepik to już trochę więcej niż zakład zegarmistrza, bo trochę 
jubilerskich  rzeczy  też  tu  jest,  a  za  kontuarem  siedzi  dwoje 
starszych ok. 70‐letnich eleganckich panów. Podaję zegarek i proszę 
o wymianę baterii.  Jeden z mężczyzn zwraca się po niemiecku, 
czy w  tym  języku  rozmawiamy. Niestety my  nie  rozmawiamy, 
a nie ma  z nami Prezesa Krzysztofa,  który na pewno w  języku 
niemieckim  byłby  dla  nich  doskonałym  adwersarzem. Mężczyzna 
dłuższą chwilę walczy z kopertą zegarka, w końcu po kilku pró‐
bach z trudem  ją otwiera, coś ogląda, niewiele manipuluje przy 
nim. Po chwili zamyka kopertę, reguluje ustawienie wskazówek 
i podaje zegarek. Pytam, czy nie może wymienić baterii, ale on 
uśmiecha się  i mówi,  że z zegarkiem wszystko w porządku. Nie 
rozumiem, co mogło się stać. On też nie stara się wyjaśnić, więc 
pytam,  ile  płacę  za  naprawę,  ale  nie  otrzymuję  odpowiedzi. 
Natarczywość,  z  jaką  chcę uregulować należność, wyraźnie  ich 
bawi. Jeden macha rękami i szczerze się śmiejąc zmienia temat. 
Pytają,  skąd  jesteśmy  i  co  zamierzamy  tutaj  w  czasie  pobytu 
robić. Znają Europę dobrze, byli w Krakowie i Poznaniu, choć na 
nasze pytania o pochodzenie nie odpowiadają. Może  to pozo‐

stałości  powojennej  emig‐
racji, przecież Argentyna to 
kraj, który po II wojnie świa‐
towej w  sposób  nieograni‐
czony przyjmował emigrant‐
tów z Niemiec, Polski i osoby 
narodowości  żydowskiej. 
Ostatecznie  zegarek  został 
naprawiony, a  jego usterka 
dla mnie nieznana. Przyjmu‐
ję opcję,  że musiał być do‐
strojony do klimatu Argen‐
tyny. 

Zwiedzamy  parki  Men‐
dozy, w samym sercu miasta 
jest ich pięć. Jeden centralnie 
położony zwany Plaza  Inde‐
pendencia  i  cztery  syme‐
trycznie wpisane w kwadrat 
po  jego bokach. Jest pełnia 
lata,  miejsca  zacienione 
w parkach są oblegane w po‐
rze sjesty, bo dają w miarę 
dobre schronienie przed po‐

łudniowym  skwarem.  Już  na  tarasie w  hotelu, wieczorną  porą 
smakujemy argentyńskie wytrawne czerwone wino. Jutro wreszcie 
w góry, w dolinę Vallecitos. 

 
EL PLATA ‐ PIERWSZE STARCIE Z „VIENTO BLANKO”  
Doświadczenia transportu niepubliczego 

Autobus kursowy z Mendozy po ponad 70 km jazdy dotarł do 
miejsca, gdzie z kierowcą wynegocjowaliśmy przystanek. Wysia‐
damy, autobus odjeżdża i pnie się główną drogą ku górze, a my 
jeszcze raz czytamy wykaligrafowana na kartce  informację. W tym 
miejscu  droga  odchodzi w  prawo,  jest  znak  12  km  Vallecitos, 
więc wszystko się zgadza oprócz jednego: nie ma dalszego umó‐
wionego  transportu  –  białego  Land‐Rovera.  Słońce  dogrzewa 
mocno, więc na zmianę stoimy przy drodze, aby nie uronić żad‐
nego pojazdu,  ale  na nic  to  –  po  godzinie  decydujemy,  że  za‐
trzymujemy wszystko co będzie poruszać się w kierunku doliny, 
a sami bierzemy plecaki i ruszamy. Po ok. 2 km monotonii asfal‐
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towej dochodzimy do nowo budowanych z bali dwóch domów 
i mamy  trochę dość niesionych w  tym upale plecaków. Chwilę 
odpoczywamy i słyszymy terkot samochodu.  

Na nasze ruchy rękami zatrzymuje się mały dwuosobowy  jeep 
załadowany plecakami  i dwoma młodymi parami. Prosimy o pod‐
wiezienie, ale miejsca mało. W końcu  jedna dziewczyna  ląduje 
na kolanach, natomiast my wisimy na plecakach w części z baga‐
żami. Z trudem ruszyliśmy. Gdy droga zaczęła się wznosić, tem‐
peratura w  silniku osiągnęła poziom  krytyczny  i dla nas był  to 
koniec jazdy. Chłopaki szybko dolali chłodniejszej wody z płyną‐
cego  strumienia.  Zabrali  na  szczęście  nasze  plecaki  i  obiecali 
zostawić w schronisku na końcu drogi dojazdowej.  

Uznajemy, że  i tak mamy wielkie szczęście w tym zamiesza‐
niu i ruszamy ochoczo naprzód. Po ok. dwóch godzinach marszu 
dochodzimy  do  schroniska,  przed  wejściem  do  którego  stoją 
nasze plecaki. Dziękujemy chłopakom za podwiezienie, oni życzą 
nam  powodzenia.  A my  ruszamy  doliną  Vallecitos  do  naszego 
pierwszego obozu pod Pietro Grande (3400), gdzie zanocujemy. 
Następnego  dnia  podchodzimy  do  obozu  Salta  (4200),  który 
mijamy i docieramy do obozu La Hoya, gdzie na wysokości 4600 m 
ustawiamy namiot stanowiący 
naszą bazę wypadową na kilka 
kolejnych dni.  

 
Spotkanie z „Viento Blanko”  

Wcześnie  rano,  jeszcze  o 
zmroku  ruszamy  w  kierunku 
przełęczy. Jest zimno, lekko wie‐
je, ale ostro podchodzimy, więc 
nie  odczuwamy  znaczącego 
chłodu. Wychodzimy  na  grań 
i  zupełnie  tracimy  czujność po‐
dziwiając otwierające  się przed 
nami  widoki.  Nie  zauważamy 
nawet, kiedy wiatr zaczyna się 
wzmagać, by w końcu natrzeć 
z siłą huraganu  i uderzyć w nas 
bezlitośnie  siekąc  po  oczach 
i  twarzach. Przystajemy  i pró‐
bujemy  się  dozbroić  ubranio‐
wo, pozasłaniać okularami oczy, 
ale te uderzenia wiatru wytrą‐
cają  nas  z  racjonalnego  dzia‐
łania,  robi  się  potwornie  zimno.  O  świcie  jesteśmy  na  ponad 
5  tysiącach metrów,  przy  temperaturze  znacznie  poniżej  zera 
i wietrze, który nas rozbraja. Po kilkunastu sekundach walki ręce 
grabieją, a my zmieniamy styl i przechodzimy do pozycji leżącej. 
Męczymy się z zamkami i rzepami. Ot, uderzyło w nas to, czego 
my  się  najbardziej  obawiamy  i  o  czym  przestrzegają  doświad‐
czeni w andyjskich klimatach. Mało rozgrzani, ale brniemy dalej. 
Posuwamy  się  coraz wolniej  i około 10‐tej mamy dość wiatru, 
wysokości  i dalszej chęci podchodzenia. Oglądamy pięknie stąd 
widoczny  i dominujący mur Aconcagui. Aklimatyzacja – magiczna 
sprawa. Wiemy, że na dzisiaj to wszystko, na co nas stać. Jesteśmy 
na poziomie ok. 5800 metrów  i do  tego  te podmuchy wiatru! 
Schodzimy, a za nami wiatr  idzie aż do obozu. Noc więc będzie 
wietrzna, ale namiot mamy dobrze ustawiony i ogrodzony kamien‐
nym murkiem, więc  tylko  słuchamy w nocy  szumu wiatru, gdy 
tak przelatuje po kamieniach i gra na linkach namiotu. 

Kolejny  dzień  to  odpoczynek  po  naszym  pierwszym  ruchu. 
Jest przyjemnie, bo wiatr lekko ucichł. Podchodzimy pod przełęcz 
i  z  powrotem  gotujemy,  planujemy  i  kalkulujemy.  Dzisiaj  jest 

poniedziałek, więc możemy  jeszcze  próbować  jutro,  bo  to  już 
będzie 31 stycznia. Jeśli od razu w kolejnym dniu rozpoczniemy 
zejście,  to  i  tak pod Aconcaguę nie podejdziemy wcześniej  jak 
5‐6  lutego. Zostanie nam naprawdę niewiele  czasu na wyjście. 
Ale na razie planujemy, co będzie jutro. 

Rankiem niewiele przed świtem opuszczamy namiot i ruszamy. 
Tym razem mamy nadzieję na  lepsze warunki  i wierzymy w naszą 
kondycję  i  dotychczasowa  aklimatyzację.  Nauczeni  doświad‐
czeniem tym razem uzbrajamy się przed wejściem na grań i dalej 
poruszamy się w podmuchach wiatru, ale nie odczuwamy total‐
nego wychłodzenia, jak to było poprzednio. Trwa mozolna walka 
o wysokość,  trawersujemy  grań  El Plata  i próbujemy dojść  jak 
najwyżej. Około południa jesteśmy 200‐300 m od szczytu (6300) 
i  to  jest  kres naszych możliwości przy  tych warunkach  i posia‐
danej aklimatyzacji. Dajmy za wygraną, nie chcemy doprowadzić 
do sytuacji bez wyjścia, więc schodzimy. Tutaj działamy zupełnie 
sami, we dwoje i nie ma żadnych innych grup i osób, na których 
pomoc  można  by  było  liczyć.  Jeszcze  ostatnie  spojrzenie  na 
Aconcaguę z tej perspektywy i jeśli mamy serio myśleć o wejściu 
do parku, musimy od tego momentu ruszyć w dół.  

Nasze marzenia o zdobyciu 
El Plata prysły. „Viento Blanko” 
tryumfuje, a my jesteśmy sfru‐
strowani i mocno obawiamy się, 
czy  kres  naszych  możliwości 
został  tutaj  zweryfikowany. 
To  są  te  ciężkie  chwile  znane 
wielu zdobywcom, gdy wątpli‐
wości i przygnębienie wzrastają, 
słabnie wiara we własne  siły. 
Kolejna  trudna  do  przespania 
noc.  Niepewność  jutra  staje 
się wielkim wyzwaniem.  

 
Chcemy czegoś pozytywnego  

W końcowym etapie nocleg 
w La Hoya oraz zejście w desz‐
czu,  ale na  jakże pięknych  łą‐
kach  (Las Vegas) ponad Valle‐
citos.  Polecamy  to  miejsce 
każdemu, kto  zechce  zapuścić 
się w ten rejon. Jesteśmy zau‐
roczeni  zwłaszcza  porankiem, 

który wydobywa wszelkie kolory z otoczenia i sprawia, iż popra‐
wiają się nam nastroje.  

Rankiem  w  pierwszych  promieniach  słońca  suszymy  nasze 
wyposażenie  i  ruszamy w kierunku schroniska, gdzie uprzednio 
czekały na nas bagaże. Tym razem gospodarz załatwia nam sku‐
tecznie transport powrotny. Dość szybko przejeżdżamy te 12 km 
za  80  pesso  od  osoby  i  lądujemy  w  Potrerillos.  Po  kolejnych 
10 minutach  jesteśmy  już w  autobusie  do Mendozy,  który  za 
przejazd trasą 70 km pobiera 8 pesso. Autobus zawozi nas pod 
nasz hotel.  

Pierwszy prysznic od kilku dni  i późnym popołudniem ruszamy 
na piątkowe miasto, aby zobaczyć  jak startuje weekend w Argen‐
tynie. Mimo popołudniowego skwaru miasto (ciudac) jest pełne. 
Dziś dopiero możemy  zobaczyć,  czym  tak naprawdę  interesują 
się  Argentyńczycy;  odkrywamy  przejścia,  które  choć  z  pozoru 
niewinne, są ogromnymi galeriami ciągnącymi się nawet kilkaset 
metrów w głąb zabudowy. A wieczór  to oczywiście pełne ogródki 
przed restauracjami i barami, gdzie dominuje wino i piwo o zna‐
nej nam  już nazwie Andes.  Jutro wyruszamy na naszą ostatnią 
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bitwę o argentyńskie szczyty czyli w kierunku Aconcagua. 
 

W DOLINIE HORCONES 

Po powrocie z miasta późnym wieczorem pełni wrażeń robimy 
kompletne pakowanie i rankiem odjeżdżamy wykorzystując public 
transport, tym razem piętrowy autobus przez Uspallatę do Puenta 
de Inca. Mijamy wzorowo zagospodarowane winnice – zbiory nie‐
stety dopiero w marcu. Wysiadamy w Puenta. Z zaciekawieniem 
i spokojem oglądamy bazar i liczymy, że do bram parku, do któ‐
rego jest stąd ok. 4 km ktoś nas podwiezie. Próbujemy rozmawiać 
z zatrzymującymi się tutaj busami. Bez skutku. Później próbujemy 
zatrzymać okazję – też nici. Może te nasze plecaki odstraszają?  

Tymczasem obserwujemy, że po drugiej stronie drogi, w od‐
wrotnym kierunku czyli w kierunku Mendozy próbuje zatrzymać 
okazję młoda dziewczyna – skutek po ok. 1,5 godz. zero zaintere‐
sowania. Trudno,  ruszamy drogą w kierunku wejścia do Parku. 
Mimo, że mamy 3 plecaki, zabieramy się jakoś. Janek bierze ten 
30‐kilogramowy dla muła  i  swój, a  ja  swój  i  tzw.  rzeczy dodat‐
kowe.  Po  ok.  godzinie  asfaltu  pokonywanego  w  południowej 
spiekocie dochodzimy do bramy parku. Rejestrujemy się, dosta‐
jemy numerowane worki na śmieci, które mamy potem zwrócić, 
i znów ruszamy piechotą. Okazuje się,  że zmotoryzowani mogą 
podjechać jeszcze kilometr dalej, gdzie znajduje się duży parking 
obsługiwany przez Park. Choć plecaki przytłaczają, a pot nierów‐
nymi strumieniami  ścieka po  twarzy, nie brakuje sił do zachwytu, 
gdy przed nami pojawia się zaśnieżona ściana Aconcagui.  

Mimo przeciwności losu jesteśmy zachwyceni tym widokiem, 
przystajemy, oglądamy, robimy fotki. Może tym razem choć źle 
się  zaczyna,  ale  lepiej  się  skończy?  Dochodzimy  do  parkingu, 
gdzie  strażnicy  parku  mają  swoją  rezydencję.  Tutaj,  zgodnie 
z informacjami, jakie pozyskaliśmy, powinniśmy znaleźć Arrieros 
i  ich muły, które  to będą mogły nasz przygotowany plecak wy‐
nieść do bazy.  

Jest około 13 –stej. Zaczynamy rozmawiać ze strażnikami, któ‐
rych informacje nas porażają. Muły do transportu trzeba załatwiać 
w agencjach lub bezpośrednio w miejscach ich garażowania czyli 
przy stajniach, bo stamtąd zaczyna się transport ładunków i wcho‐
dzą w obręb Parku.  Jest  to zupełnie  inna droga niż wejście dla 
trekerów. Tutaj nic się nie załatwi. Trudno. Decydujemy,  że  Janek 
zejdzie do miejsca, skąd ruszają muły, a plecak zostawimy do rana i 
zostanie przez nich zabrany.  

Janek idzie cztery kilometry do wskazanego przez strażników 
punktu odbioru plecaków. Gdy wraca, powala mnie nowymi infor‐
macjami. Bagaż wyjedzie na mułach do góry za słynne 100 $, ale 
jest warunek  ‐  trzeba go znieść  jeszcze dziś do Puenta de  Inca, 
bo muły  ruszają o 6  rano,  a park otwiera  swoje podwoje o 8, 
więc nie ma gdzie zostawić bagażu. Po wtóre to ci na dole przy‐
gotowują  transport, odpowiednio go układają  i mocują. Branie 
czegokolwiek po drodze podczas prowadzenia mułów nie wcho‐
dzi w rachubę. A  tu zrobiło się  już późno.  Jest 17, więc nie ma 
mowy, aby Janek zaniósł plecak i wrócił przed 18 czyli o godzinie 
zamknięcia bramy Parku. Strażnicy podpowiadają, aby zejść  i wró‐
cić,  ale  drogą  dla mułów,  aby  nie  przechodzić  przez  oficjalne 
bramy, bo nie wiadomo, jaka będzie tam sytuacja. Później mamy 
podejść do obozu Confluencja i zabiwakować tam, pewnie przed 
północą.  

I  tak po wykonaniu wszystkich manewrów mocniejsi o kilo‐
metry  i doświadczenia dochodzimy mocnym  tempem na 22 do 
obozu. Wita  nas młody  strażnik.  Podpisuje  przyjście  i  podbija 
wszystkie pieczęcie na permicie,  zapisuje dane, wskazuje miejsce 
pod namiot i nakazuje, aby rano stawić się na badania lekarskie.  

Ta ostatnia wiadomość prawie wyprowadziła mnie z równo‐
wagi: po co badania? A  jeszcze przeczytałam  informacje,  iż mogą 

nie puścić dalej, gdy badania nie będą pomyślne.  I  jeszcze rano 
ten uśmiechnięty młodzian skoro  świt się przypomina  i pilnuje, 
abyśmy bez badań nie opuścili obozu. Co robić… podminowani, 
ale  idziemy  posłusznie  na  badania  do młodego  pana  doktora. 
Sprawdza nam ciśnienie, puls i saturację krwi – po czym z uśmie‐
chem oświadcza – wszystko OK.  

Możemy  iść  dalej,  jesteśmy  właściwie  zaaklimatyzowani. 
Opłacało  się wiec walczyć  z  „Viento Blanko” na  El Plata,  teraz 
czujemy się doskonale i mamy swoją szansę. Informacja o wyni‐
kach badań to potwierdza  i wzmacnia ducha. Ruszamy późnym 
rankiem,  jeszcze wcześniej  obserwując  przechodzące w  oddali 
muły  popędzane  przez  Arrieros,  które  zapewne  niosą  również 
nasz  bagaż.  Podglądamy  życie  obozowe,  a  także  poznajemy 
różne cele, w jakim osoby przybywają do tego miejsca. Teraz już 
idziemy bezpośrednio pod ścianę Aconcagui do Bazy Plaza de Mulas.  

 
„BIAŁE TANGO” NA ACONCAGUI 
Baza to Raj 

– Hi, my name  is Cintia  – bezceremonialnie wita nas dwu‐
dziestoletnia dziewczyna, kiedy odsuwamy przysłonę wejścia do 
dużego  niebieskiego  namiotu.  Podaje  nam  rękę  jak  automat. 
Jej dźwięczny głos mam w uszach do dzisiaj.  

–  Barbara,  Jan  –  przedstawiamy  się.  Ona  uchyla  mocniej 
kotarę  i  zaprasza  do  środka. Widzi,  że  dopiero  dotarliśmy  do 
bazy, więc od razu proponuje nocleg i coś do picia.  

W środku namiotu o wyglądzie kuchnio – sypialni jest przyjemne 
i ciepło, pachnie pieczywem i kawą. Na półce zauważam butelki 
z winem i czymś mocniejszym też. Na zewnątrz zaczyna już kąsać 
zimno,  jest ok. 19:00  i baza od pół godziny  jest w cieniu, przy‐
słaniana  szczytami  grani  Aconcagui.  Temperatura  od  zachodu 
słońca gwałtownie spada  i  robi się coraz zimniej. Fajnie byłoby 
w pełni wypocząć, czyli przespać się, zjeść, napić do woli i rozłożyć 
w tym ciepłym, acz dusznawym miejscu, bez rozbijania namiotu 
na kamienistym podłożu i korzystania ze śpiwora.  

Kiedy widzę z boku za przesłoną nasz plecak, szturcham Janka. 
Więc jest! Nasz niewielki, ale jakże znaczący transport dotarł do 
bazy. Już tylko dla formalności pytamy o nasz  ładunek, który ze 
względu  na  naszą  nieznajomość  hiszpańskiego  kosztował  nas 
tyle nerwów. Zapomnieliśmy w tym przypadku o zachowaniu nor‐
malnej wymaganej w takich sytuacjach czujności. Ale to zupełnie 
odrębna historia. Najważniejsze, że widzimy nasz plecak. Zabie‐
ramy go.  

Teraz mamy cały sprzęt, resztę pomocnych rzeczy i możemy 
wrócić do tworzenia rzeczywistości: ustalamy z Cintią miejsce na 
postawienie namiotu. Warunki pobytu znośne finansowo – 15 $ 
za dobę  czyli  za nas, plac pod namiot, dostęp do wody  i do… 
toalety  – metalowej  blaszanej  budki  przymocowanej wieloma 
stalowymi linkami do podłoża, co utrudnia dojście do przybytku. 
Linki z  jednej strony stabilizują budowlę, dzięki temu wiatry nie 
przekręcą  jej  z  gościem w  trakcie  tych  zasadniczych  dla  egzy‐
stencji  czynności.  Natomiast  jeśli  ci  się  spieszy  i  jest  jeszcze 
w dodatku ciemno, toś przepadł chłopie, bo dochodząc będziesz 
motał  się  w  gąszczu  linek  i  innych  problemów.  Dodatkowym 
czynnikiem  spowalniającym  jest  konieczność  otwarcia  małym 
kluczykiem  niewielkiej  kłódki  z  łańcuszkiem,  na  którą  jest  ta 
budka zamknięta. To naprawdę wymaga wielkiego psychicznego 
przygotowania, zachowania czujności i właściwej kolejności, aby 
w  ogóle  wrócić  i  w  dodatku  nie  pogubić  tych  niewielkich 
wysypujących się z ręki przedmiotów. 

Rozbijamy naszego „Chińczyka” czyli namiot i czynimy znany 
turystyczny  rytuał:  rozpakunek,  układanie  maneli  i  wieczorne 
gotowanie do woli. Nabieramy  lekko  już przefiltrowanej wspa‐
niałej bezwonnej  i bezsmakowej lodowcowej wody i dziękujemy  





 

TARNOWSKA PERĆ nr 2 (7) / 2014  19 

Cintii za przyjęcie. Ona ostrzega nas, że dzisiaj jest w planie święto‐
wanie oraz że muzyka będzie dłużej i głośniej grała. Jedna z ekip 
wróciła  i część osób, która wyszła, będzie czcić sukces – będzie 
zabawnie i ciekawie. To dla nas pestka!  

Po obfitej kolacji padamy i lokujemy się głębiej w śpiworach. 
Zasypiamy  bez  kłopotów  w  naszych  namiotowych  pieleszach. 
Rano będzie zimno, jak zwykle na tej wysokości, a przecież tutaj 
w Argentynie i w tej części Ameryki Południowej na nizinach jest 
pełnia lata z temperaturami powyżej 30 stopni C. 

My nie będziemy czekać na promienie słońca i nie będziemy 
mieć wiele czasu na wypoczynek. Jutro skoro świt wyruszamy na 
rekonesans  z  częścią  prowiantu  na  5  tys. metrów,  a  pojutrze 
może ruszymy jeszcze wyżej – marzymy.  

Plaza de Mulas to  jedna z największych baz wysokogórskich 
w świecie. Mówią, że druga co do wielkości po bazie pod Everes‐
tem. Zlokalizowana na wysokości ok. 4300 m n.p.m. w północno‐
wschodniej części Argentyny, ok. 150 km od największego w tym 
regionie miasta Mendoza. Dotarliśmy tam późnym popołudniem 
lekceważąc trochę opisany w przewodnikach  i na tablicach czas 
dojścia,  czyli  rozpoczynając  ostatni  etap  z  obozu  Confluencja 
późnym wyjściem, idąc nieśpiesznie i do tego robiąc sobie postoje. 
I co z tego, że dotachaliśmy cała wodę  idąc przez te pustkowia 
przez 10 godzin. Teraz trzeba będzie przyspieszyć, bo do odlotu 
samolotu z Buenos Aires zostało 9 dni, a my dopiero dochodzi‐
my pod ścianę Aconcagui. Wprawdzie  jesteśmy zaaklimatyzowani, 
ale czas nagli. A co z pogodą? Tego nikt nie jest w stanie przewi‐
dzieć.  

Wierzymy w  Opatrzność.  Jak  zwykle  przy wejściu  do  bazy 
pod Aconcaguą  rytuał urzędniczy czyli sprawdzanie zezwoleń – 
permitów, dokumentów i wyników badań lekarskich. Tym razem 
wpuszczono nas  tylko na podstawie naszych wcześniejszych obo‐
wiązkowych wizyt u lekarza. W poprzednim punkcie kontrolnym 
w obozie, Confluencja przy wejściu przeszliśmy wymagane ba‐
dania.  Ciśnienie  krwi  i  tętno  jak  się  patrzy,  a  saturacja  krwi 
przekracza poziom 93. Przy takich wynikach w kolejnych punktach 
kontrolnych  lekarzem nikt nas nie  straszy  i nie nęka  skierowa‐
niem na kolejne badania. Okazuje się, że z dawien dawna obo‐
wiązująca maksyma  i prawda dla  ludzi gór  jest dalej aktualna – 
dobre przygotowanie mocno wspomaga i umożliwia osiągnięcie 
końcowego  sukcesu.  Nasza  argentyńska  aklimatyzacja  prowa‐
dzona na grani El Plata już zaczęła procentować. 

Dostajemy po kilka pieczątek na permicie oraz po woreczku 
na  nieczystości  (tym  razem  bardzo  osobiste  –  w  Argentynie 
w  Parku  Prowincjonalnym Aconcagua władze  pilnują  niesfornych 
turystów  załatwiających  się  gdzie popadnie). Otrzymujemy  też 
informacje, że cały teren bazy jest podzielony pomiędzy rezydu‐
jące tu kompanie, każda w swoich barwach i kolorach, a my jako 
osoby indywidualne musimy się do którejś dokleić.  

Na początku musimy dotrzeć do miejsca, gdzie  rezyduje kom‐
pania Mr Kandeli, aby odebrać nasz bagaż  i mieć pewność,  że 
jesteśmy w  komplecie nie  tylko osobowym,  ale  i  sprzętowym. 
Idziemy do wyróżniającego się kolorami obszaru: polska biel i czer‐
wień króluje, a w nazwie krótko i zwięźle INKA. Między rozbitymi 
ogromnymi  namiotami,  sypialniami,  kuchniami  i  jadłodajniami 
uwijają się wspinacze, trekkerzy i obsługa. Jest czas kolacji, więc 
dochodzi  zapach  pieczystego,  który  powala  każdego  głodnego 
po marszu, a nas jakże strasznie ssie! Zagadujemy więc wychodzącą 
z jednego z namiotów zgrabną dziewczynę o delikatnych rysach, 
która niesie talerze i właśnie przechodzi obok. Pytamy o Mr Kan‐
delę, który powinien posiadać nasz przyniesiony przez muły plecak, 
o możliwość pozostania czyli rozbicia namiotu, a nawet o skorzy‐
stanie z  łóżka. Odpowiedź mamy dokładną, w wyuczonym angiel‐
skim.  Dziewczyna  wyraźnie  daje  do  zrozumienia,  iż  możemy 
u nich zostać, ale pewnie gdy znajdziemy nasz bagaż,  to zosta‐

niemy w  kompani Mr  Kandeli.  Uczynnie wskazuje  nam  rejon, 
gdzie powinniśmy  się udać:  to  jest ok. 100 m miedzy  różnymi 
namiotami w górę, do tego niebieskiego hangaru. Kiedy doszliśmy 
tam,  zajmie  się  nami  wspomniana  już  Cintia  z  „GEO  TREKA”. 
Miała więc rację dziewczyna z „INKI” – do niej już nie wróciliśmy.  

Wczoraj podchodząc z tzw. depozytem żywieniowym, szcze‐
gólnie wodnym na poziom ponad 5 tys. m nie mieliśmy żadnych 
kłopotów  z  kondycją,  a  i dzisiaj  tempo mamy  równe  i  idziemy 
praktycznie  bez  postojów. Dochodzimy  do Nitro  de  Condores, 
5300 m. Wiatr się wzmaga, szarpie postawioną na podwyższeniu 
flagą Argentyny, ale nasz namiocik jakoś udaje się ustawić. Teraz 
rozumiemy przewagę zorganizowanych grup, które dochodzą do 
rozstawionych  już  zagospodarowanych  namiotów  i  mogą  się 
zająć odpoczynkiem.  

Natomiast nam dana  jest wspaniała pogoda: choć wietrzna, 
ale słoneczna. Wieczorem wiatr przybiera na sile i jego podmuchy 
stają  się  bardzo  mocne  przechodząc  okresowo  w  huragan. 
Wypowiadamy  jak mantrę  „Viento  Blanko”  –  nie  przeszkadzaj 
nam  znowu  teraz,  a  zwłaszcza  nie  tutaj.  Sprawy  higieny  oso‐
bistej załatwiamy w sposób jak najbardziej prosty. Cienie skałek 
wyrastających  na  wypłaszczeniu  obozu  się  wydłużają,  kolory 
przechodzą  w  złote,  a  potem  żółte  aż  do  szarości  i  robi  się 
naprawdę  zimno.  Chowamy  się  do  naszej względnej  przystani 
mocując  ją  do  czego  tylko  możemy,  aby  nie  odfrunąć  przed 
wschodem słońca.  

Koszmar nocny  trwa, wiatr szarpie  i kładzie namiot.  Jest prze‐
nikliwe  zimno, puchy ubrane w całości, a na  stopach  ‐  zamiast 
botków,  rękawice  puchowe.  Trwam  z  przerwami  na  nocne 
majaki do  rana.  Janek oczywiście  śpi  jak zabity  ‐ głuchy czy co, 
jak tak można! Ale kiedy spojrzę, to widzę...chyba jednak nie śpi, 
bo  oczy  ma  wprawdzie  zamknięte,  ale  nogi  ma  podniesione 
i  trzyma  namiot  od  dołu,  aby maszty  się  nie  złamały  od  tych 
mocno  uderzających  w  tropik  podmuchów  wiatru. Widocznie 
jednak nazbyt uwierzył prognozie, która przepowiadała,  że wiatry 
osłabną, ale na pewno  jeszcze nie  tej nocy. Słabo  się przyłożył 
do zabezpieczenia, a teraz sam jest podporą. 

Aconcagua ‐ 6962 m to najwyższy szczyt obu Ameryk  i zara‐
zem najwyższy spośród szczytów poza Azją. Jednocześnie jeden 
z najłatwiejszych w wejściu przy sprzyjających warunkach, o które 
jednak w andyjskim klimacie jest trudno.  

Polacy mieli  tutaj  zawsze  swoje 5 minut  i  realizowali  swoje 
wyzwania od  lat 30 ubiegłego wieku do dzisiaj. Nie bez przyczyny 
znajduje się tutaj lodowiec Polaków nazwany tak po wytyczeniu 
przez polską ekspedycję przez jego zerwy nowej drogi na szczyt 
Aconcagui przed prawie 80  laty. Wyprawą  kierował w Andach 
Konstanty  Jodko Narkiewicz. W dniu naszego wejścia na szczyt 
wcale się z nikim nie umawialiśmy, a Polacy stanowili przeważająca 
grupę i wyszło nas na pewno 11 osób, a poza tym kilku podróż‐
ników z innych krajów. Jesteśmy na pewno widoczni jako Polacy 
w bazie pod Aconcaguą i to z bardzo dobrej strony, bo kto dochodzi 
z naszych rodaków do Plaza de Mulas, stara się również próbo‐
wać  swoich  sił w  drodze  na  szczyt. Widać  też  profesjonalizm 
i dobre przygotowanie naszych ekip do wyjścia – mamy niezłe 
standardy wypracowane w tym zakresie i dobre ekipy organizu‐
jące i przygotowujące wyprawy w tym rejonie.  

To  zresztą można  stwierdzić  zapoznając  się  z  informacjami 
na  forach  internetowych, gdzie  znaleźć można wiele niezwykłych, 
bo pisanych w emocjach i z dużą ekspresją opisów zdarzeń oraz 
niezwykle cennych informacji opartych o bieżące wiadomości.  

Rano pogoda bez zmian czyli niebo wygwieżdżone, lodowaty 
mocny wiatr,  a my  gotujemy w  naszym namiocie  czyli  topimy 
śnieg, próbujemy jeść śniadanie i przygotowywać herbatę. Trwamy 
tak czekając, aby pogoda dała nam szansę na  jakieś ruchy. Wy‐
czekujemy. Około południa czy  to za sprawą słońca czy zmiany 
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cyrkulacji wiatr  lekko zwalnia. Obserwujemy  jak na obozowisku 
Nitro de Condores zaczyna się większa krzątanina. Podejmujemy 
decyzję: zwijamy błyskawicznie namiot  i w górę.  Jesteśmy dobrze 
wypoczęci, a zdobyta aklimatyzacja powoduje,  iż bez odpoczynku 
i szybko podchodzimy, a po niecałych  trzech godzinach  trawersu‐
jemy ścianę skośnie w lewo i wychodzimy na wysokość ok. 6000 m. 
Zatrzymujemy się w obozie Collera przy Białych Skałach.  

Janek walczy z namiotem. Wiatr się znowu wzmógł. Wreszcie 
tropik prawie stoi, więc  ja się pakuję do  środka, aby  równoważyć 
podmuchy, a on jeszcze półtorej godziny ustawia namiot, wiąże, 
obkłada go  i  to nie  tylko  jako murek z kamieni przed wiatrem. 
Do środka wkładamy duże głazy, a następnie dociskamy namiot 
od  zewnątrz.  To,  że  się  zniszczy  to  nic,  najważniejsze,  aby  nie 
odfrunął z naszym dobytkiem, kiedy ruszymy do góry. Za to mamy 
darowany kolejny wspaniały wieczór i bezchmurne niebo na wyso‐
kości ponad 6000 metrów. Jest to niewątpliwie nagrodą i z wdzięcz‐
nością  ją przyjmuję, bo to mój rekord wysokości, a na pewno naj‐
wyższe miejsce, gdzie spałam. Spoglądamy na bielące się odległe 
granie El Plata ‐ Andy dziś wieczorem są prawie pod stopami. Pozna‐
niak, Mariusz Grebieniow opisując pionierską wyprawę w roku ‘74 
ubiegłego wieku wspominał ku‐
szącą  andyjską  biel,  jakże  dla 
mnie  niewyobrażalnie  odległą! 
A teraz mamy to wszystko tutaj 
na  żywo  i  bliżej  niż w  zasięgu 
ręki, bo pod stopami. 

Później fotki na pamiątkę przy 
zachodzącym słońcu i do spania. 
I jeszcze krótka rozmowa z biwa‐
kującymi: przekonują nas, iż nie 
ma po  co wychodzić wcześniej 
niż ok. 7 rano. Na nasze pytanie 
dlaczego, odpowiadają – bo nie 
warto tak marznąć.  
 
Tarnowskie tango we… troje 

Jest  już  sporo  po  siódmej, 
kiedy  po  zagrzaniu  wody  (tak 
można mówić  o  gotowaniu  na 
tej  wysokości)  z  topniejącego 
śniegu  i przy określonej wydaj‐
ności maszynki ruszam z Jankiem 
w kierunku szczytu. 

Poruszamy się żwawo, choć ubrani na maksa – bo temperatura 
jak w Polsce w tym okresie: dochodzi do ‐20 stopni. O dziwo, nie 
ma szalejącego wiatru. Podmuchy poranne wcinają się pod kaptury, 
a  widnokrąg  robi  się  prawie  czerwony  i  jest  jeszcze  zimniej. 
Z utęsknieniem czekamy na promienie słońca, aby trochę się do 
nich przytulić  i  rozgrzać.  Idziemy w miarę szybko, więc  robi się 
znośnie ciepło, a my zaczynamy się pozbywać wierzchnich okryć.  

Na wysokości ok. 6380 m przy szopie bez dachu znajduje się 
miejsce oznaczone jako Independencia. Tam muskają nas pierwsze 
promienie słońca, a my wchodzimy na zmarznięty śnieg, którym 
będziemy pokonywać kolejne zakosy. Czas założyć raki. I znów lekkie 
podmuchy wiatru  na  grani, więc  trzeba  się  ubrać.  Po wypiciu 
kubka herbaty  i  zjedzeniu kawałka czekolady  ruszamy przewijając 
się na drugą stronę grani.  

Teraz widzimy przed sobą duży odcinek drogi. Najpierw wzno‐
szącego się trawersu, a później podejścia. Wydaje się nietrudne, 
więc z ochotą ruszamy i... po kolejnych ok. 1000 metrach odczuwamy 
nasze  szarpnięcie  i  zaczynamy  rozumieć,  co  to  jest wysokość. 
Posuwamy się teraz coraz krótszymi etapami, aż dochodzimy do 

wyraźnej  niszy w  skalnej  ostrodze,  tutaj  zatrzymujemy  się  na 
chwilę wytchnienia.  

Mija nas polska grupa. Cały zespół idzie bardzo sprawnie i ostro. 
Są naprawdę dobrze przygotowani i profesjonalnie wyposażeni. 
Z ostatnim z rupy nawiązujemy konwersację – okazuje się osobą 
z Krakowa,  zajmuje  się nieruchomościami  i ma przyjaciół w  tej 
branży w Tarnowie. Konwersacja krótka, bo wszyscy idą do góry, 
a oddychać coraz trudniej. To już prawie 6700 m. Ruszamy za nimi 
i wchodzimy w  kuluar Canaleta  la Cuvea wypełniony  stromym 
mocno zmrożonym śniegiem. Na pojawiających się pochyłych stop‐
niach z uwagą wbijamy raki.  

Teraz i ja mam kryzys, biorę drugi czekan od Janka i próbuję 
przetrzymać słabość. Idę cały czas do góry korzystając z dwu cze‐
kanów jak z kijków trekkingowych. Wreszcie spotykamy pierwszych 
schodzących ze szczytu. Zatraciłam poczucie czasu, ale wiem, mam 
to zakodowane w podświadomości,  iż aby bezpiecznie zejść do 
obozu, musimy rozpocząć schodzenie najpóźniej o godzinie 18. 
Zaczniemy schodzić o tym czasie, niezależnie od tego, czy osiąg‐
niemy szczyt czy nie. Ponad kuluarem droga przechodzi skosem 
w grańkę wyprowadzającą na trawers podszczytowy, a szczyt już 

jest dobrze widoczny.  
Kolejna  osoba  schodząca, 

Amerykanin patrzy na mnie i czę‐
stuje żelem, który popijam her‐
batą. Odradza mi dalszą drogę. 
„On  jest chyba niepoważny!  ‐ 
oburzam się na jego słowa. Prze‐
cież to MOJE jest na wyciągnię‐
cie ręki! Choć trudno, ale  ja mu‐
szę przecież dojść. Zatyka mnie, 
ale  ten odpoczynek  z kolejną 
dawką cukru powoduje, iż rusza‐
my  i  choć wolnym, ale  równo‐
miernym tempem bez zatrzymy‐
wania. Widzimy jak pojawiają się 
biało czerwone flagi na szczycie 
– więc ONI teraz świętują. 

Już blisko, szczyt w zasięgu rę‐
ki, schodzą nasi Rodacy i mijamy 
się. Nie  konwersuję  z  nikim.  Ja‐
nek  nawiązuje  szarpaną  rozmo‐
wę, wiemy że jest w grupie oso‐
ba z Tarnowa, a dokładnie Paweł 

z Niwki. Dla mnie okutanej niemiłosiernie w kominiarkę, czapkę 
i gogle brzmi to jak Lipki koło Tarnowa. Szukałam takiej miejsco‐
wości w pustej głowie. Dedukuję Lipiny, Lipnica, ale po kolejnym 
przybliżeniu słyszę Niwka. Niwka, Niwka… powtarzam. Nie ma czasu 
na rozmowy.  

Na wysokości prawie 7000 metrów, ale bezpośrednio przy grani 
szczytowej spotkało się NAS TROJE z TARNOWA na ACONCAGUI 
po południu 9  lutego 2012  roku. My we dwoje mamy  jeszcze 
szczyt do obfotografowania, Paweł z całą grupą musi zejść do miejs‐
ca noclegu prawie 500 m niżej niż nasz obóz. Los pozwolił, aby 
w tym dniu wszystkie trzy tarnowskie bilety – zaproszenia na „białe 
tango” na Aconcagui się zmaterializowały. Ależ niezwykłe przeżycie! 
Spotkać się tutaj nic zupełnie o sobie wcześniej nie wiedząc!  

Ruszamy. To już kilka kroków i właściwie formalność wejścia 
na górę. Dla mnie otwiera się jeden jedyny widok w swoim rodzaju: 
rysuje się ostra grań drugiego wierzchołka. Jest ładniejszy niż na 
jakiejkolwiek  fotografii,  którą widziałam. Może  to  idealna  gra 
przedwieczornego  światła,  a może moje  emocje.  To  dla mnie 
niewyobrażalna sprawa, bo nawet kiedy rezerwowaliśmy bilety 
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do Argentyny prawie rok wcześniej, nie miałam pojęcia, iż będę 
miała taką możliwość górskich spotkań  i przeżyć. Ziściło się więcej 
niż mogłam przypuszczać i wspaniale się wszystko spełniło. 

Zapominam o świecie. Dziękuję Bogu, przyjaciołom z alpejskich 
wspinaczek, wspominam Pana Zbyszka Tumiłowicza, Zbinka –  jak 
mówi o Nim jego wielki przyjaciel Słowak, Dr Juraj Cenker, Zbyszka, 
który dał mi szansę, pozwolił mi poznać miejsca i ludzi, wprowa‐
dził w arkana wspinaczki, miał zawsze dobrą radę, dodawał otu‐
chy. Jego czekan jest ze mną teraz, używam i trzymam w ręku – 
na szczycie Aconcagua. 

Która to godzina – budzimy się po długim półgodzinnym oglą‐
daniu fascynujących widoków ze szczytu i zrobieniu sesji zdjęcio‐
wej przy doskonałej pogodzie  i warunkach zdjęciowych. Trzeba 
wracać, bo już ostania osoba, którą spotkaliśmy na szczycie i która 
nas wspomogła  przy wspólnych  zdjęciach,  znika w  kuluarach. 
Jest 17:30 – wracamy więc, dziękujemy Opatrzności za pogodę i te 
wspaniałe kilkudziesięciominutowe przeżycia na Dachu Ameryki. 

 
Bywają bilety w jedną stronę 

Powrót to dwa etapy. Pierwszy to bardzo szybkie zejście do 
Independencia.  Później przeżywam  kryzys,  zaczynam  się  zataczać 
i trochę obojętnieję. Musimy zno‐
wu  się  ubrać we wszystko,  bo 
robi się przenikliwe zimno. Janek 
bierze ode mnie plecak  i popę‐
dza, bo zaczyna powoli się zmierz‐
chać. Kręcę się jednak niemrawo, 
uruchamiamy czołówki,  idę z  ty‐
łu, na którymś z kolei na płacie 
śniegu  potykam  i  jadę  na  dół, 
otrząsam się, podnoszę nogi z ra‐
kami, aby mnie nie  sponiewie‐
rało i hamuję czekanem. Nie jes‐
teśmy związani, więc Janek, kiedy 
się odwrócił po moim okrzyku, 
widząc sytuację zamarł z przera‐
żenia,  rzuca  plecaki  i  stara  się 
podbiec w moim kierunku. Czy 
wszystko  ok?!  –  krzyczy.  Nie‐
mrawo ale potwierdzam,  że  to 
tylko  kilkunastometrowy  zjazd 
po śniegu bez konsekwencji.  

Odtąd nasze  tempo mocno 
spada,  idziemy  blisko  siebie, 
w światłach czołówek przechodzimy przez ostatni grzebień i w dole 
ok. 200 m pod nami widzimy światła naszego (?) obozu. W górach 
to zawsze wątpliwość, bo nasz obóz zmienił się w tym czasie nie 
do  poznania.  Kiedy wychodziliśmy  do  góry,  było  namiotów  4, 
a teraz  jest  jakieś trzy grupy po kilka czy kilkanaście namiotów. 
Zajmują niemały obszar, a naszego Chińczyka nie widać. Nasz to 
obóz czy nie, zastanawiamy się patrząc na błyskające fluorescen‐
cyjnymi  linkami kolorowe kompanijne namioty. Przy pierwszym 
namiocie kręci się jakaś osoba. Jest to Argentyńczyk mówiący tylko 
po hiszpańsku. Próbujemy powiedzieć, czego szukamy a on wska‐
zuje  lekko do góry, że nasz namiot zapewne tam  jest na pierw‐
szym trawersie 15 minut powyżej. Ja zostaję, a Janek podchodzi 
do góry. Widzę jego oddalające się światło, a potem trawersy świet‐
lne,  jakie wyczynia szukając miejsca z namiotem. Widzę wresz‐
cie,  że  światło wyraźnie  się obniża, on  schodzi  i potwierdza,  iż 
powyżej są spakowane plecaki, może z namiotami, ale to na pewno 
nie nasze miejsce. Jest już naprawdę zimno, ja stoję przy schro‐
nie,  tzw.  cabanie  i  kiedy on wraca, decydujemy,  iż najlepszym 
rozwiązaniem jest wejść do tego schronu. Mamy ciepłe ubrania 

i puchy, gotować nie zamierzamy, więc wypijamy z termosu po kilka 
łyków herbaty, zalegamy w cabanie, a  jutro poszukamy.  Śpimy 
jak w niebie, bo tym razem wiatr mniej nam przeszkadza. Cabana 
jest sztywna, bo z tworzywa i dużo cieplejsza niż nasz namiot. 

Rano budzimy  się  i opuszczamy miejsce noclegu.  Patrzymy 
i prawie nie wierzymy naszym oczom. Na samym środku otoczo‐
ny błyszczącymi namiotami 30 m od cabany stoi nasz namiocik. 
Późnym wieczorem po  zmierzchu przechodziliśmy  kilka  razy parę 
metrów od niego, ale odblask, jaki dawały kolorowe wszywki usta‐
wionych kompanijnych namiotów  i  szarość naszego powodowały, 
że nie mogliśmy go  znaleźć. Ale może  lepiej,  iż nie  szukaliśmy. 
Doskonale wypoczęliśmy w cabanie, natomiast teraz i zaraz roz‐
poczynamy wielkie gotowanie. Dopadliśmy do naszej kuchni na 
6 tysiącach i do królewskiego stołu, czyli letniej uzyskanej ze stopio‐
nego  śniegu, barwionej herbatą wody  i zupek z  torebki z  jakąś 
konserwą. A później już tylko zwijanie namiotu i marsz w kierunku 
Plaza de Mulas,  a potem Mendozy, aby  zdążyć na  samolot do 
Buenos.  

Zeszliśmy z szczytu  i wiemy  już że ten bilet na taniec argen‐
tyński był również dla nas z opcją powrotu. 

 
Teraz można pofilozofować 

Cintia wypatruje nas ze swo‐
jego rancha. Patrzy na stok zej‐
ściowy, więc kiedy dochodzimy 
wieczorem do Bazy  i pojawiamy 
się na ostatnim odcinku, rozpo‐
znaje nasze sylwetki. Wychodzi 
naprzeciw nas kilkadziesiąt met‐
rów, wita i oczywiście zadaje pier‐
wsze jedno i zasadnicze pytanie: 
czy  byliśmy  na  szczycie.  Kiedy 
potwierdzamy skinieniami głów, 
ona podskakuje i biegnie do nas 
z całusami. Dla niej to też pewien 
sukces, gdy osoby, którymi opie‐
kowała się w Bazie  i wysyłała na 
Górę, zdobędą ją. Mówi nam, że 
musimy  to uczcić. Puszczamy 
wodze  fantazji  i pozwalamy  jej 
zarobić trochę na naszym sukce‐
sie. Serwujemy sobie argentyński 
biff z dużą pieczoną bułką i trochę 
argentyńskiego ciemnego piwa. 

Wystarcza mi to, aby czuć radość i oszołomienie.  
Rozmawiamy  z  Cintią  o wyjściach  na  szczyt w  tym  sezonie 

i wtedy dociera do mnie, iż mam wielkie szczęście, bo wiele prób, 
które tutaj było w grudniu i styczniu tego roku, nie skończyło się 
sukcesem. Warunki pogodowe w tym okresie były fatalne i dużo 
ekip albo odpuszczało  już na poziomie bazy, albo  rezygnowało 
z wyjścia w kolejnych obozach lub na ostatnim etapie. Mieliśmy 
dużego  farta,  iż w  tym okresie odnaleźliśmy się w  tym miejscu 
i znaleźliśmy sposób na aklimatyzację. Cintia mówi o nas: „Przy‐
jechali, poszli, zrobili i wrócili. Wielcy Szczęściarze!”. 

I za chwilę kolejna niespodzianka. Jest tutaj ekipa z Polski, która 
zamierza ruszyć jutro do góry na aklimatyzację, a później na szczyt. 
Jest też grupa kilku indywidualistów, którzy przyjechali w różnym 
czasie i w różnych zespołach próbują lub nie zdobyć szczyt. Mamy 
więc  jako naród przewagę, bo w tych dniach w bazie więcej od 
Polaków jest tylko obsługujących ją Argentyńczyków. 

Życzymy im tego, co nam się udało osiągnąć. Oni nie ukrywają, 
iż zazdroszczą nam wejścia, a szczególnie tempa  i skuteczności. 
Przykro jest szczególnie tym, których lekarz obozowy po badaniu  

Schemat dróg na szczyt
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ocenił jako nie nadających się do wyjścia, zalecił pozostanie w Bazie 
i poddawanie się codziennym sprawdzeniom stanu zdrowia  lub 
zejście do niższego obozu. 

A my musimy organizować transport powrotny bagażu, bo mamy 
dwa dni drogi do Mendozy. Jutro już sobota, a w środę odlot z Bue‐
nos. Do Mendozy 2 dni, a z Mendozy jeszcze 900 km do pokonania. 

Jakie jest życie, widzimy kilkadziesiąt minut po naszym powro‐
cie.  Do  Bazy  z  obozu  Canada  (4900 m  n.p.m.)  sprowadzają 
Japonkę. Kobieta bezwładnie wisi na plecach krzepkiego Argen‐
tyńczyka, opiera  się na ugiętych w  kolanach nogach,  ledwo  je 
przestawiając czy powłócząc w nieświadomości, a z tyłu czterech 
ratowników na kilkumetrowych, nylonowych  linkach  stabilizuje 
tą  parę  i  zabezpiecza  przed  upadkiem. Natychmiast  zjawia  się 
lekarz  i niezwłocznie układa na  leżąco, wykonuje podstawowe 
badania,  podaje  tlen,  a  później  na  noszach  przenoszą  ją  pod 
lądowisko helikoptera. Dotychczas podstawowe zajęcie latającej 
maszyny polegało na wywożeniu nieczystości z Bazy, które były 
zgromadzone w 150 litrowych beczkach. Teraz helikopter poleci 
z  Japonką. Boją  się  zostawiać  ją na  tej wysokości, a w  ramach 
wykupionego permitu na wejście w granice Parku w przypadkach 
koniecznych gwarantowany jest transport powietrzny z Plaza de 
Mulas do bramy wejściowej u wylotu doliny Horcones, gdzie jest 
stałe lądowisko helikoptera. Więc ostatnie pożegnalne znaki rękami 
od  znajomych,  trochę  kurzu  i  żółtek,  bo w  takim  kolorze  jest 
helikopter, jest w powietrzu. Korzystając z ostatnich chwil przed 
zapadnięciem zmroku, kieruje się do wylotu doliny.  

Skoro  świt wstajemy, aby ostatni  raz podziwiać Nasze Góry 
o poranku. Obok bazy przechodzi grupa osób na mułach i kieruje 
się w kierunku  ścieżki prowadzącej do obozu Canada. Widzimy 
jak z trudem muły i konie pokonują kolejne zakosy ścieżki. Pytamy 
Cintii,  która właśnie wracała  z  porannej  toalety,  czy  często  są 
organizowane tego typu wyjścia ponad bazę. Okazuje się, że to 
wyjątkowa  rzecz,  iż  od  trzech  lat  nie  pamięta,  aby  ktokolwiek 
próbował dostać się do góry w  ten sposób. Musi zatem być  to 
jakaś osobowość, że pozwolono i zorganizowano takie wyjście.  

 
Yerba Mate – poczuć smak Argentyny 

Więc rano kończymy świętowanie, pijemy obozową, ale podaną 
w ceramice kawę, a potem korzystamy z doradztwa Cintii  i po‐
święcamy  czas na naukę przygotowania  i degustowania argen‐
tyńskiego specjału – herbaty Yerba Mate.  

Yerba Mate pije się z drewnianych (rodzaj tykwy) lub stalowych 
kubeczków przez metalową rurkę. Woda, którą się zalewa herbatę, 
powinna mieć temperaturę ok. 80 stopni C i być przegotowana. 
Tutaj na wysokości bazy temperatura wrzenia wody w czasie goto‐
wania ledwo przekracza 80 stopni, ale jest akuratna. Idealna do 
zaparzenia herbaty.  

Kiedy sami próbujemy przygotować herbatę, od razu popeł‐
niamy zasadniczy błąd. Próbujemy  ją zamieszać,  jak się to czyni 
z  herbatami w  naszej  tradycji.  Jednak  receptura  jest  tu  inna: 
trzeba wsypaną do kubka porcję Yerba Mate zalać gorącą wodą, 
kilka chwil odczekać, a później pić przez metalową wyposażoną 
w drobne otwory  rurkę, kilkakrotnie a nawet kilkunastokrotnie 
uzupełniając w kubku wodę. Najlepszy smak herbaty można poczuć 
po trzeciej tzw. dolewce. Próbujemy i nie wiemy jak odpowiedzą 
nasze organizmy na ten oryginał. Boimy się trochę, czy ta herbata 
nie  zawiera  jakichś  afrodyzjaków,  ale pierwsze  łyki uspokajają, 
a Cyntia mówi o składzie herbaty, który  jest bardzo bezpieczny 
i składa się głównie z suszonych liści ostrokrzewu paragwajskiego 
z dodatkiem  innych ziół. Trochę o ten dodatek z  innych ziół się 
boimy, ale ufamy  że nasze organizmy,  jeśli nawet coś wyczują, 
zachowają  się  normalnie,  ewentualnie  będą  lekko  pobudzone, 
tak że ruszymy szybciej do niższego obozu.  

Cintia otwiera się przed nami i opowiada o sobie. Urodziła się 

w Argentynie,  jest  studentką  i  zamieszkuje w mieście Cordoba 
na północy kraju. Interesuje się językami i kulturą, a tutaj wypo‐
czywa  i dorabia do studiów. Kolejną przerwę  letnią pracuje dla 
firmy Geo Treck. Ceni sobie możliwość spotkań z różnorodnością 
przebywających w bazie osób i nacji, rozwija języki i ma kontakty 
z wieloma osobami, choć codzienna proza życia w bazie nie zach‐
wyca. Kiedy nie ma słońca, a  jeszcze dodatkowo pociąga wiatr, 
w Bazie jest bardzo zimno. Niezależnie od warunków każdy ranek 
to rodzaj hartowania ciała i ducha, aby to ciało zmusić do aktyw‐
ności. Trzeba być naprawdę  twardą kobietą. Z podziwem przy‐
znaję  jej ten status. Ja z utęsknieniem czekam na możliwość  ludz‐
kiego umycia  się  i  skorzystania  z prysznica. Prysznic na pewno 
będzie w naszym hotelu, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, iż marze‐
nia o takiej kąpieli i upragnionym myciu trzeba będzie trochę odłożyć.  

Dzięki  „Naszej Argentynce” poznaliśmy  tajemnice przygoto‐
wania Yerba Mate. Postaramy się zabrać ze sobą te sekrety i prze‐
kazać naszym przyjaciołom.  

W wielu miejscach w Argentynie  spotykaliśmy osoby pijące 
ten rodzaj napoju. Byli to ludzie wyglądający jak święci mężowie 
w  Indiach  z  długimi  siwymi  brodami,  lecz  bardziej  europejsko 
ubrani.  Pili  oni  yerbę  w  drewnie  i  rurki  też mieli  drewniane. 
Kiedy z takim raz podróżowaliśmy, gdy skończył degustację, przez 
uchylone w autobusie okno wytrzepał na zewnątrz resztki herbaty, 
a później chcąc lepiej opróżnić naczynie odwrócił je i zaczął Ude‐
rzać kubkiem po karoserii pojazdu. Nikogo to nie dziwiło. W wielu 
sklepach czy punktach usługowych można spotkać obsługę sączącą 
ten napój. Odstawiają kubek dopiero wtedy, kiedy zbliża się klient. 

Transport to opłaty, a opłaty to biznes, więc zjawia się przy nas 
Mr Kandela  i waży nasz plecak, po czym stwierdza,  iż waga  jest 
wagą, ale i tak trzeba zapłacić swoje. 100 $ płatne znanym już nam 
mulnikom, tym razem przy odbiorze bagażu. 

 
Argentyna – nasze wielkie wspomnienie. 

Do Mendozy trafiamy w godzinach późno wieczornych, a właś‐
ciwie po 23. Wreszcie Nasz Hotel!… A tu cofka… nie ma miejsc! 
Odbieramy pozostawiony bagaż. Teraz mamy we dwoje  cztery 
sztuki. Mobilność zerowa. Szukamy czegoś w miarę blisko, bo na 
pewno mamy razem powyżej 80 kg  ładunku  i  jakże z tym sobie 
po nocy hasać. A  już myślałam,  że dzisiejsze popołudnie  to odpo‐
czynek dla nóg  i upragniony prysznic po 9 dniach biwakowania 
zawsze powyżej 3000 m. Wreszcie po wizycie w czwartym miejscu 
sukces – jeszcze przenosimy bagaże i o 2 w nocy wreszcie uprag‐
niona kąpiel do woli.  

Zasypiam jak kamień. Mamy jeszcze 1 dzień w Mendozie, a po‐
tem kolejne skoki już bez łóżkowego spania i odpoczynku, nocny 
przejazd do Buenos i nocny lot do Frankfurtu. Tam zmiana trasy, bo 
Kraków zasypany  i  loty odwołane, więc szybkie przebukowanie bi‐
letu na Katowice. Jest lot i mamy miejsca. Och, kiedy wreszcie będę 
u siebie w swoim światku! Kolejne wrażenia już męczą, oczekuję spokoju.  

Miałam w tych górach swoje 5 minut i wykorzystałam. Wracam 
szczęśliwa. Choć zawsze dążymy do zmiany i poprawy tego, co było. 
Ale to jest zawsze jeszcze przed nami. Argentyna pozostanie dla 
mnie wspaniałym krajem z ciepłymi ludźmi, choć na pewno różnymi 
od nas tak pod względem  języka  jak kultury. Argentyna dała mi 
szansę  sprawdzenia  się  i  za  to  ludziom  tam  żyjącym  dziękuję. 
Razem z Jankiem wysyłamy parę fotek i pozdrowienia dla Cyntii. 

Ostatnie słowa w Buenos,  jakie usłyszałam, zaskoczyły mnie 
zupełnie  i zapadną mi na długo w pamięci, aż  łza napłynęła do 
oka. Oficer po odprawie, kiedy oddawał nam paszporty, popatrzył 
na nas, a później wyraźnym głosem powiedział trzy jakież ważne 
dla nas Polaków słowa: 

– Vivat Polonia! Vivat Walensa! Santa Papa Polaco!  
I tak naprawdę wzruszająco pożegnała nas wspaniała Argen‐

tyna, która na długo pozostanie w naszej pamięci. 
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Kamieniec Podolski ‐ miasto  leżące kiedyś na kresach Rzecz‐
pospolitej  i  będące  przedmurzem  chrześcijaństwa  a  obecnie 
jedno  z  najatrakcyjniejszych  turystycznie miejsc Ukrainy,  dzieli 
od Tarnowa niespełna 530 kilometrów. Odległość zdawałoby się 
niezbyt wielka, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę stan ukraińskich 
dróg, czeka nas co najmniej 8 godzin  jazdy. Najlepiej podróżować 
przez Rzeszów  i Przemyśl do przejścia  granicznego w Medyce, 
a później kierować się w stronę Lwowa. Ten odcinek to prawie 
połowa  całej  drogi,  ale  jeżeli  odprawa  na  granicy  przebiegnie 
szybko, pokonać go możemy całkiem sprawnie, co zawdzięczamy 
w dużej mierze EURO 2012. Od Lwowa podróż staje się już spo‐
rym wyzwaniem, zwłaszcza dla niecierpliwych. Na szczęście ilość 
ubytków  w  asfalcie  jest  odwrotnie  proporcjonalna  do  ilości 
samochodów poruszających się drogą. Wśród tych ostatnich nie 
brakuje perełek pamiętających czasy ZSRR. Bez wątpienia zoba‐
czymy więc zapomniane już u nas Zaporożce, Wołgi, Ziły i Kamazy. 
Ze Lwowa kierujemy się na Złoczów, Zborów  i Tarnopol. Ta ostat‐
nia miejscowość posiada historyczne związki z Tarnowem. Swoje 
powstanie  i  nazwę  zawdzięcza  bowiem  hetmanowi wielkiemu 
koronnemu  Janowi Tarnowskiemu a dalszy  rozwój  jego synowi 
Janowi  Krzysztofowi.  Minąwszy  Tarnopol  jedziemy  w  stronę 
Trembowli, Kopyczyńców  i Husiatyna. Od  tego miejsca do celu 
pozostanie nam już ok. 60 km.  

Dzisiejszy  Kamieniec  Podolski  to  liczące  ponad  100  tysięcy 
mieszkańców miasto  rejonowe w obwodzie  chmielnickim.  Składa 
się z czterech głównych części oddzielonych  jarem rzeki Smotrycz, 
głębokim  na  kilkadziesiąt metrów  i w wielu miejscach  zakoń‐
czonym  stromymi  skalnymi  ścianami. Wszystkie  najcenniejsze 
zabytki  Kamieńca  koncentrują  się  na  terenie  Starego Miasta. 
Leży ono na wzgórzu znajdującym się na półwyspie, otoczonym 
niczym  pętlą  wielkim  łukiem  Smotrycza.  To  trudnodostępne, 
ukształtowane w naturalny sposób miejsce, od najdawniejszych 
czasów  przyciągało  ludzi,  szukających  bezpiecznego  miejsca 
osiedlenia.  Pierwsze  ślady  obecności  człowieka  znalezione  na 
tym terenie datują się na IV‐III tysiąclecie przed naszą erą. Stałe 
osadnictwo istniało tutaj z całą pewnością już w początkach Rusi 
Kijowskiej.  W  XIII  wieku  miasto  wchodziło  w  skład  księstwa 
halicko‐włodzimierskiego  i prawdopodobnie  zostało  zniszczone 
w  czasie najazdu Mongołów w  latach 1240‐41. Przez następne 
stulecie Kamieniec wraz z całym Podolem pozostawał pod zwierz‐

chnictwem  tatarskim.  Około  połowy  XIV  wieku  wielki  książę 
litewski Olgierd przepędził  Tatarów  i  ziemie  te przejęli  Litwini. 
Pod  koniec  tego wieku podolskie  lenno  znalazło  się na  krótko 
w  rękach…  Spytka  z Melsztyna,  zaś  po  jego  śmierci w  bitwie 
z Tatrami pod Worsklą w 1399r., przejął  je  Świdrygiełło – brat 
króla Władysława Jagiełły. W 1434 roku dzielnica został ostatecznie 
przyłączona do Korony i w ten sposób Kamieniec stał się stolicą 
nowoutworzonego województwa podolskiego. W ciągu następnych 
lat miasto,  położone  korzystnie  na  szlaku  handlowym  prowa‐
dzącym  ze  Lwowa w  stronę Mołdawii,  Krymu  i Wołoszczyzny, 
szybko się rozwijało. Doceniono też militarne znaczenie Kamieńca, 
rozbudowując umocnienia obronne. Naturalne warunki „skalnej 
wyspy” zabezpieczały miasto przed najazdami  tatarskimi  i moł‐
dawskimi. Dzięki  temu  systematycznie powiększała  się  ludność 
Kamieńca,  powodując,  że  stał  się  on  największym  ośrodkiem 
miejskim południowo‐wschodnich kresów Rzeczpospolitej. 

Rosnące  zagrożenie  tureckie  spowodowało,  że na początku 
XVI wieku rozpoczęto rozbudowę umocnień zamku, przystosowując 
je  do wykorzystania  artylerii.  Sto  lat  później  zbudowano  obok 
dotychczasowej  starej  fortecy,  górujący  nad  nią Nowy  Zamek. 
Aż do połowy XVII wieku kamieniecka twierdza dobrze spełniała 
swoje  zadanie.  Oblegali  ją  trzykrotnie  bez  powodzenia  Turcy, 
dwukrotnie  z  takim  samym  efektem,  Kozacy  Chmielnickiego. 
Utwierdziło to powszechną opinię o Kamieńcu  jako niezdobytej 
fortecy na kresach chrześcijaństwa. Z tamtych czasów pochodzi 
anegdota o sułtanie tureckim, który na widok otoczonego skalnymi 
ścianami miasta  zapytał, kto  je  tak obwarował, a otrzymawszy 
odpowiedź, że „sam Bóg”, oświadczył: „To niechże je sobie sam 
Bóg zdobywa”. Opiniom tym zaprzeczył niestety tragiczny rok 1672, 
w którym wybuchła kolejna wojna polsko‐turecka. Ogromna armia 
sułtana  Mehmeda  IV  rozpoczęła  regularne  oblężenie  miasta 
w dniu 18 sierpnia. Ostrzał nowoczesnej tureckiej artylerii, a także 
prowadzone z wielkim rozmachem roboty podziemne, zmierza‐
jące  do wysadzenia murów,  spowodowały,  że  już  27  sierpnia 
dowództwo polskie zadecydowało o kapitulacji. Podczas przygo‐
towań do opuszczenia zamku z niewiadomych przyczyn wyleciał 
w powietrze skład amunicji, grzebiąc kilkuset obrońców. Wśród 
nich był Jerzy Wołodyjowski – pierwowzór sienkiewiczowskiego 
bohatera. Upadek Kamieńca po  tak krótkim oblężeniu wywołał 
w Rzeczpospolitej szok.  



 

Pod rządami Turków miasto pozostało ważną twierdzą i bazą 
silnej  załogi wojskowej. Uszkodzone  umocnienia  zostały  zmoder‐
nizowane  i  naprawione. Wszystkie  kościoły  z  katedrą  na  czele 
zamieniono na meczety bądź rozebrano. Mimo kilku prób Polacy 
nie byli w  stanie odzyskać miasta  i Kamieniec wrócił do Rzecz‐
pospolitej dopiero po zawarciu pokoju karłowickiego w 1699 r. 
Niestety niespełna sto  lat później miasto znowu zmieniło właś‐
ciciela. W 1793r. polski  komendant poddał bez walki  twierdzę 
Rosjanom. Stratę Kamieńca formalnie zatwierdził sejm grodzieński 
akceptując  II  rozbiór Polski. W  lutym 1918  r. miasto weszło w 
skład Ukraińskiej Republiki Ludowej, utworzonej na wschodnich 
ziemiach  Ukrainy.  Potem  w  czasie  wojny  polsko‐bolszewickiej 
pozostawało przez kilka miesięcy pod polską administracją. Nie‐
stety po wojnie, w wyniku traktatu ryskiego ustalono, że granica 
między Polską, a Ukrainą sowiecką przebiegać będzie rzeką Zbrucz. 
W  ten  sposób  Kamieniec  stał  się  częścią Ukraińskiej  Republiki 
Radzieckiej wchodzącej w skład ZSRR. Obecnie miasto  leży w gra‐
nicach niepodległej Ukrainy. 

Najcenniejszą  historycznie  i  turystycznie  częścią  Kamieńca 
jest, jak już wspomniałem Stare Miasto. Dzielnica ta jest mocno 
zaniedbana  i mimo prowadzonych  tu  i ówdzie prac  renowacyj‐
nych nie  robi na  zwiedzających najlepszego wrażenia. Zwiedzanie 
Starego Miasta  rozpoczyna się zazwyczaj od Rynku Polskiego – 
stanowiącego jego centralny plac. To największy z trzech istnie‐
jących  tutaj  rynków.  Dwa  pozostałe  posiadali  Ormianie  oraz 
Rusini.  Pośrodku,  jak  przystało  na  rynek,  stoi  ratusz.  Pochodzi 
z XVII wieku  i był  kilkakrotnie przebudowywany. Obok  ratusza 
wznosi się barokowy pawilon Studni Ormiańskiej. Sama studnia, 
kuta w  litej skale ma 55 metrów głębokości. W rogu rynku stoi 
najcenniejsza budowla sakralna miasta – rzymskokatolicka katedra 
pw.  śś. Piotra  i Pawła. Na  jej  teren prowadzi barokowa brama 
triumfalna, zbudowana w 1781r. dla upamiętnienia wizyty króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Główny kościół Kamieńca, 
będący  jednocześnie  siedzibą  biskupa  jest  jedyną  katolicką 
katedrą na  świecie, przy której wznosi się minaret, zwieńczony 
pozłacaną  figurą Matki Bożej. Na  terenie przykościelnym  znaj‐
duje  się  również  pomnik wzmiankowanego  już w  tym  tekście 
pułkownika Jerzego Wołodyjowskiego. Pomnik ma kształt drzewa 
z obłamanymi gałęziami  i został wystawiony przez polską społecz‐
ność Kamieńca. W pobliżu katedry wznosi się zespół klasztorny 
franciszkanów.  Klasztorny  kościół  zamieniono  na  prawosławną 
cerkiew. Murowany budynek klasztorny będący w fatalnym sta‐
nie  jest obecnie powoli remontowany. Obok klasztoru  francisz‐
kanów znajdują się popadające w ruinę zabudowania klasztorne 
dominikanek.  Przy  południowej  pierzei  rynku  zwraca  uwagę 
natomiast zespół klasztorny dominikanów,  remontowany od kilku 
lat  z mozołem przez polskich paulinów. Najcenniejszym obiek‐
tem jest tutaj wspaniały (mimo, iż mocno zniszczony) barokowy 
kościół pw. Św. Mikołaja. Klasztor dominikanów sąsiaduje z Rynkiem 

Ormiańskim. Znajduje się na nim kilka XIX‐wiecznych budynków 
publicznych. W południowo‐wschodnim rogu zwraca uwagę tu‐
rystów piętrowy, kryty mansardowym dachem budynek będący 
kiedyś pałacem biskupa ormiańskiego. Obecnie mieści się  tutaj 
Muzeum  Archeologiczne.  Inną  pozostałością  ormiańską  w  Ka‐
mieńcu są ruiny pochodzącego z połowy XVI wieku, kościoła pw. 
św.  Mikołaja.  Obiekt  będący  główną  świątynią  kamienieckich 
Ormian  został  w  latach  trzydziestych  XX  wieku  wysadzony  w 
powietrze przez  sowieckie władze. Wśród obiektów  sakralnych 
Starego Miasta nie brakuje również prawosławnych cerkwi. 

Ciekawą, chociaż rzadko podejmowaną przez turystów zwie‐
dzających Kamieniec wycieczką  jest  spacer wzdłuż brzegów  Smo‐
trycza  śladem  dawnych  fortyfikacji  miejskich.  W  jego  trakcie 
będziemy mogli  obejrzeć  pozostałości  umocnień  osłaniających 
miasto. Wyróżnia się  tutaj ogromny  i bardzo zaniedbany budy‐
nek koszar oraz kilka baszt, m.in.: Rzeźnicka, Krawiecka czy  też 
Garncarska. Do tej ostatniej przylega bezpośrednio budynek XIX‐
wiecznej synagogi.  

Z wiadomych powodów  zdecydowanie większą popularnością 
cieszy się kamieniecki zamek. Większość przewodników wskazuje 
go  zresztą  jako  najciekawszy  obiekt  zabytkowy w mieście. 
Ze Starego Miasta prowadzi w  stronę  zamku ulica… Zamkowa. 
Doprowadza ona do Bramy Miejskiej, na wprost której umiesz‐
czono  platformę widokową  z  kapitalnym widokiem  na  fortecę 
oraz  jar  Smotrycza.  Za  Miejską  Bramą  wchodzimy  na  Most 
Turecki wznoszący się 28 metrów ponad poziomem rzeki. Tuż za 
nim leży Satry Zamek czyli starsza część założenia twierdzy. Jego 
początki sięgają XII wieku ale obecne  rozmiary osiągnął za cza‐
sów księcia Witolda czyli na początku XV wieku. Kształt architek‐
toniczny Starego Zamku pochodzi głównie z I połowy XVI wieku, 
kiedy  zbudowano  lub  przebudowano  większość  baszt.  Zamek 
ma plan zbliżony do wydłużonego prostokąta. Otacza go osiem 
baszt. Na północny  zachód od Starego Zamku  i  znacznie wyżej 
od niego  leży Nowy Zamek.  Jego budowę  rozpoczęto w 1621r. 
Jest znacznie obszerniejszy od starego. Z zamkowych wałów roz‐
lega  się wspaniały widok na Stary Zamek  i  leżące  za nim Stare 
Miasto. 

Wizyta w Kamieńcu Podolskim z całą pewnością pozostanie 
w pamięci na długi czas. Warto spędzić tutaj przynajmniej dwa 
dni,  gdyż  w  okolicy  znajduje  się  kilka  ciekawych  historycznie 
miejsc, że wspomnę chociażby Chocim czy Okopy Świętej Trójcy. 
Doskonałym miejscem  noclegowym może  być  leżący  tuż  przy 
katedrze,  dom wycieczkowy  prowadzony  przez  polskie  siostry 
należące do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.  

Osobom wybierającym  się do Kamieńca  czy  też na Podole, 
gorąco polecam  też przewodnik „Podole” autorstwa Grzegorza 
Rąkowskiego,  wydany  przez  Oficynę  Wydawniczą  „Rewasz”. 
Z  informacji w nim zawartych korzystałem w dużej mierze przy 
pisaniu tego artykułu. 
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Daleko za górami i lasami, żyją ludzie, którzy znają się jak nikt inny 
na  świecie  na  zegarkach. W  miasteczku,  z  którego  rozciąga  się 
wspaniały widok na góry  i  lazurowe  jezioro. Przy dobrej pogodzie 
można podziwiać  górujący nad miastem najwyższy  szczyt  Europy 
Mont  Blanc.  Owoc  szwajcarsko‐francuskiego  mariażu,  zwane 
protestanckim Rzymem… 

Genewa  swoimi  walorami  przyciąga  turystów  i  inwestorów 
z całego świata. Celtyckie pochodzenie nazwy, znaczy „ujście wód”. 
Symbolem miasta stała się fontanna Jest d’eau, która z prędkością 
200 km/h wyrzuca wodę na wysokość 140 metrów. Ze szwajcarską 
precyzją  układana  jest  kompozycja  roślin  zdobiących  zegar 
kwiatowy w parku Jardin Anglais.  

Kosmopolityczna  atmosfera  miasta  i  wysoki  standard  życia 
mieszkańców, sprawia, że Genewa jest jednym z bogatszych miast 
świata. Mają  tu  swoje  siedziby  biura,  banki,  których  pracownicy 
uznawani są za najbardziej dyskretnych w świecie, co umożliwiają 
im  przepisy,  światowe  firmy  i  międzynarodowe  organizacje. 
Zachwyca utrzymanie  czystości ulic  i parków. Kwiaty  zdobią okna 
restauracji  i  sklepów.  W  Parc  Des  Bastions  przy  Uniwersytecie 
Genewskim  spotykają  się  szachiści,  by  sporej wielkości  szachami 
oddać się nie tylko umysłowej rozrywce. Dla miłośników zakupów 
Genewa  oferuje  butiki  z  światowymi  markami.  Ogromną 
popularnością  cieszą  się  szwajcarskie  zegarki.  Akcent  polski 
znajdziemy  na  jednych  z  najlepszych  i  najdroższych  zegarkach 
Patek‐Philippe. Każdego nabywcę  istnego dzieła sztuki wpisuje się 
po  dziś  dzień  do  specjalnych  ksiąg.  Sklepy  z  pamiątkami  oferują 
rozrywkę  dla  turystów,  którzy  mogą  zaopatrzyć  się  w  scyzoryki 
szwajcarskie, drewniane  figurki czy rodzime czekolady. Spacerując 
ulicami  miasta  w  butkach  można  kupić  kasztany,  prawdziwy 
przysmak. Niestety ceny w restauracjach czy kawiarniach są bardzo 
wysokie. W niektórych natrafiłam na południową  sieste,  gdzie w 
porze obiadowej podano mi tylko wodę. Genewa tętni życiem całą 
dobę.  Będąc  dłużej  w  mieście,  warto  zwiedzić  gotycką  Katedrę 
Saint‐Pierre,  w  której  przemawiał  J.Kalwin.  Z  północnej  wierzy 
rozciąga się widok na miasto, a wejście to koszt prawie trzech euro. 
Liczne  muzea,  w  tym  Muzeum  Zegarków,  Międzynarodowe 
Muzeum  Czerwonego  Krzyża  tuż  obok  siedziby,  Pałac 
Zjednoczonych  Narodów,  gdzie  po  przekroczeniu  jesteśmy  na 
międzynarodowym  terytorium. W  budynku  pracuje  ponad  3000 
urzędników z całego świata. Zachwycają sklepiki z dziełami sztuki i 

antykami, prowadzone są często przez  jedną  rodzinę od pokoleń. 
Degustacja  serów  i win,  jest nieodłącznym elementem pobytu w 
Szwajcarii. W  pobliskich  wioskach mogłam  zaobserwować  pracę 
przy winoroślach i zakosztować słodkich francuskich i szwajcarskich 
owoców. W weekendy w mieście można na targu kupić regionalne 
wyroby. Genewa to miasto, w którym w pięknej baśni żyją bogaci 
jego mieszkańcy, nie tylko w sferze finansowej, również posiadając 
walory krajobrazu i umiejętnie z nich korzystając. Będąc w Genewie 
poznałam  w  kawiarence  starszego  pana,  dyrektora  jednego  z 
większych banków w mieście,  który  z pochodzenia był Polakiem. 
Podczas  tej  krótkiej  konwersacji,  opowiedział mi  o  prawdziwym 
życiu mieszkańców. Wielu z nich prze  lata nie  zamykało drzwi do 
swych ekskluzywnych nawet domów, żyjąc z sąsiadami w przyjaźni. 
Na ulicach czy w komunikacji miejskiej dominuje kultura, szacunek 
do siebie nawzajem  i dla dóbr publicznych. Na dowidzenia starszy 
pan nisko  się pokłonił  i  zostawił  swój  adres,  gdybym  kiedyś była 
ponownie  z wizytą, by  zatrzymać  się w  jego gościnnych progach, 
gdzie mieszka wraz ze swoją rodziną. Od mojej ostatniej wizyty w 
Genewie minął  siódmy  rok, mam nadzieje,  że wiedzie  szczęśliwe 
życie na zasłużonej szwajcarskiej emeryturze. Gdyż baśnie zawsze 
dobrze się kończą. 
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Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu turystycznego. Szlaki pełne są turystów, niestety dość często 

zdarzają się także wypadki. Poniżej zamieszczamy kilka pomocnych rad dla turystów. 
 

Przygotowanie wycieczki: 

• Każdą wycieczkę w góry należy dokładnie zaplanować pod kątem przebiegu trasy, naszych umie‐

jętności doświadczenia w górach. Ważne by palny dostosować do najsłabszych w grupie biorąc 

pod uwagę alternatywy. 

• Przed każdym wyjściem w góry należy sprawdzić aktualne warunki turystyczne, prognozę pogody 

i uwzględnić te informacje w naszych planach. Warto jest wykonać telefon do ratowników GOPR/ 

TOPR  czy  przewodników  górskich  znających  dobrze  dany  teren. Dodatkowo  pogodę  i warunki 

w górach można śledzić na bieżąco w internecie na stronach GOPR. 

• Przed wyjściem, należy pozostawić  informację o planowanej  trasie wycieczki  i godzinie powrotu 

wraz z numerem kontaktowym. 
 

W górach – zachowanie: 

• Wychodź w góry wcześnie np. godz. 6, pozwoli to na spokojne przejście trasy, a w razie problemów 

(burza, zabłądzenie) możliwość wycofania przed zmrokiem lub zejście w bezpieczne miejsce. 

• Pamiętaj, że pogoda w górach jest zmienna i nawet w słoneczny dzień może się zepsuć. Dlatego też 

należy ją dokładnie obserwować, w razie załamania jak najszybciej zejść w doliny. 

• W terenie trudnym technicznie, eksponowanym należy zachować szczególną ostrożność 
 

Wybrane zagrożenia w górach – lato: 

• Wpływ wysokiej temperatury oraz promieniowania słonecznego – w górach operacja słońca  jest 

bardzo mocno,  dodatkowo  upalne  dni  nie  sprzyjają  wędrowaniu,  łatwo  wtedy  o  przegrzanie 

organizmu czy nawet udar  słoneczny. Należy koniecznie chronić głowę oraz oczy, smarować się 

kremem z filtrem, wczesne wyjście w góry pozwoli uniknąć południowych upałów. Należy także pić 

dużo płynów. 

• Burze – latem w górach bardzo często przechodzą burze, często mają gwałtowny charakter. Przed 

każdym wyjściem należy dokładnie sprawdzić prognozę pogody, by na czas zdążyć z zejściem z gór. 

W momencie zastania przez burzę należy jak najszybciej opuścić partie szczytowe i graniowe gór. 

Należy unikać wysuniętych eksponowanych punktów, cieków wodnych, żlebów czy pojedynczych 

drzew.  Zaleca  się przyjąć pozycję półsiedzącą,  izolując  się  równocześnie od podłoża. Gdy poru‐

szamy się w grupie należy się rozdzielić w momencie schronienia. W czasie burzy zaleca się także 

wyłączyć telefony komórkowe. 
 

Artykuł został zamieszczony na łamach naszej gazety, dzięki uprzejmości Naczelnika Podhalańskiej Grupy GOPR i pochodzi ze strony: www.gopr‐podhale.pl 
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Słowo‐klucz  to  droga.  Towarzyszy  nam  od  samego  początku 
naszych  dni.  Poznając  otaczający  nas  świat  przemierzamy  wiele 
dróg.  Jedna  z nich pierwszy  raz powiodła nas w  góry, bo  to one 
połączyły  nas w  PTT.  Ale,  zwłaszcza  dla  osób wierzących,  jedna 
droga ma wymiar szczególny. To Droga Krzyżowa, która dwa tysiące 
lat  temu  zaprowadziła Nazarejczyka na Golgotę, by  tam na górze 
mogło dokonać się Nowe Przymierz Boga z ludźmi. 

Wielki Post poprzedzający Święto Zmartwychwstania jest czasem 
gdy uczestniczymy w Pasji. Na ogół dzieje się to w budynku Kościoła, 
lub też na placu przykościelnym. Kilka lat temu ksiądz Jacek „Wio‐
sna” Stryczek rzucił pomysł by z Drogą Krzyżową „wyjść w teren” 
i w ten sposób zapoczątkował zupełnie nową formę ewangelizacji. 
Pomysł ten znalazł szybko  liczną grupę zwolenników w tarnow‐
skim Oddziale PTT.  I  tak,  tydzień przed Wielkim Piątkiem  spod 
tarnowskiego Kościoła Misjonarzy wyruszyliśmy w stronę Czchowa, 
by na długiej nocnej trasie liczącej 48 km rozważać Drogę Jezusa 
prowadzącą przez krzyż do nieba. 

Piątkowy wieczór zmierzał ku końcowi, gdy po raz pierwszy 
zatrzymaliśmy  się na  rozważaniach. Myślimy o  Jezusie,  skazanym 
na śmierć, ale też o Piłacie, który ten wyrok wydał. Gdzieś w głębi 
nas tkwią bolesne osądy, których doświadczaliśmy od innych, przy‐
pominamy  sobie  też nasze własne  raniące  innych  sądy. Odnajdu‐
jemy  siebie w  postaci  skazanego,  ale  też w  postaci  oportuni‐
stycznego sędziego. Czyż nie zbyt często ulegamy presji innych? 
„Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni  jeszcze głośniej krzyczeli: 
Na krzyż z nim” (Mt 27, 22‐23.26). 

Bierzemy po kolei krzyż  i ruszamy dalej. Krzyż, przywieziony 
przez x. Roberta z Ziemi Świętej jest mały i lekki. Niosąc go my‐
ślimy o przytłaczającym  ciężarze krzyża włożonego na  ramiona 
Jezusa. Przemierzamy podtarnowskie okolice w ciszy  i spokoju. 
Ten, który dźwigał prawdziwy krzyż doświadczał  szyderstw  i upo‐
korzeń. Przystając pod Domem Opieki Społecznej w Nowodwo‐
rzu kierujemy myśli ku samotnym, chorym i opuszczonym. Są tak 
blisko nas, a tak rzadko  ich dostrzegamy. Może tak  jest wygod‐
niej,  ale  czyż nie przypominamy w  tym  jerozolimskich  gapiów, 
którzy obojętnie mijali upadającego pod ciężarem krzyża Nazarej‐
czyka? Może nie chcemy widzieć poniżonych zapominając o wielkim 
przesłaniu Kazania na Górze: „Kto się wywyższa będzie poniżony”. 

Kolejne  przemierzane  kilometry  i  kolejne  rozważania.  Przy 
czwartej stacji myślimy o naszych matkach  i Matce Ukrzyżowa‐

nego. Po naszych  rodzicach dziedziczymy nie  tylko nasze  ciała, 
ale  też  w  wielu  przypadkach  naszą  fascynację  górami. Wielu 
z naszych rodziców nie ma  już wśród nas. Ale nigdy nie musieli 
doświadczać  bólu,  który  stał  się  udziałem  Tej  Jedynej Matki. 
Nie musieli patrzeć na kaźń  i  śmierć  swojego dziecka. Dziecka, 
które w  cierpieniu na  jerozolimskich ulicach  i na Golgocie  sta‐
wało się na Jej oczach Zbawicielem.  

Po  raz  pierwszy  tej  szczególnej  nocy  zostawiamy  za  sobą 
podtarnowskie osady i wkraczamy na leśne ścieżki. Dobrze nam 
znane  za  dnia,  w  ciemnościach  sprawiają  zupełnie  inne  wra‐
żenie. Pierwszy odpoczynek i łyk gorącej herbaty. Po chwili znów 
rozważaniami  cofamy  się do  tego  szczególnego dnia w  Jerozo‐
limie. Razem z Szymonem z Cyreny dźwigamy krzyż. Każdy inny, 
każdy na miarę tego co  jest w stanie unieść na swych barkach. 
Wspieramy się w tym wzajemnie. W życiu codziennym i na gór‐
skich  szlakach.  Czasem  to  wsparcie  jest  dosłowne,  a  czasem 
wystarcza dobre słowo, miły gest. Naprawdę, czasem tak niewiele 
potrzeba by okazać  komuś  swe wsparcie.  Jak Weronika,  która 
otarła  twarz  Jezusowi. Nie bacząc na nic, pomogła Skazańcowi. 
Wspierając się na trasie Drogi Krzyżowej czy w górach nie musi‐
my oczywiście znosić szyderstw  i upokorzeń. Ale zawsze warto 
się zatrzymać i popatrzeć wokół czy ktoś nie potrzebuje pomocy, 
lub tylko dobrego słowa. Bez tego każdy z nas może upaść pod 
ciężarem. Chrystus upadł pod ciężarem krzyża, który musiał nieść 
sam. My  prawie  zawsze wędrujemy w  grupie,  czasem  bardzo 
licznej, czasem  ledwie kilkuosobowej. Niektórzy cenią też smak 
samotnej wędrówki. Ale dziś jesteśmy razem. W grupie przemie‐
rzamy kolejne kilometry drogi dzielącej nas od Kościoła na Kozieńcu. 
Leśne ostępy, potoki, przydrożne  kapliczki. Kolejne  rozważania 
w świetle czołówek. Gdzieś w okolicach Lubinki przystajemy po 
raz ósmy by posłuchać o kobietach z Jerozolimy płaczących nad 
Jezusem. Otacza nas przejmująca cisza, gdy czytamy o lamencie 
kobiet. W oddali świecą światła naszych miast, a my w skupieniu 
pochylamy się nad słowami Chrystusa, który wiedziony na  śmierć 
przestrzegał niewiasty by nie płakały nad nim lecz zapłakały nad 
sobą  i swoimi dziećmi. Czyż nie  jest  tak,  że najbardziej brakuje 
nam autorefleksji? 

Powrót do asfaltowej drogi oznacza, że zbliżamy się do Zakli‐
czyna. Śpiące miasteczko rozświetlają jedynie uliczne lampy. Na 
schodach  zabytkowego kościoła  św.  Idziego  siadamy na  chwilę 



 

by odpocząć  i spożyć postny posiłek.  Już po chwili z powrotem 
maszerujemy. I znów przeżywamy kolejne tajemnice Męki Pańskiej. 
Trzeci upadek pod krzyżem. Świadomość własnych słabości po‐
chyla  nas  ku  ziemi.  A  przecież  ten,  który  idzie  na  śmierć  pro‐
wadzi nas ku niebu. Tak  jak w górach wędrujemy ku szczytowi, 
wątpiąc  czy  uda  nam  się  tam  dotrzeć,  tak  samo  po  kolejnym 
upadku podnosimy się by zmierzać dalej. Spotykają nas w życiu 
upokorzenia  i niepowodzenia. Nie da się przejść przez życie nie 
doświadczając  tych  odczuć.  Przed  oczami  staje  nam  Chrystus 
upokorzony, z którego zdarto szaty.  

Następne  stacje  to  najbardziej  przejmujące  rozważania  ‐ 
Jezus  zostaje  przybity  do  Krzyża.  I  wreszcie  śmierć  Jezusa  na 
Krzyżu.  „Lecz On  się  obarczył  naszym  cierpieniem, On  dźwigał 
nasze boleści”  (Iz 53,3). Wszystko dokonało  się według pisma, 
jak powiedział Mistrz do uczniów w Emaus. Jezus na krzyżu modli 
się słowami Psalmu 22 zaczynającego się od słów „Boże mój, cze‐
muś mnie opuścił”. Także i jemu nie jest obce zwątpienie będą‐
ce niejednokrotnie naszym udziałem.  

Sobotni poranek wita nas widokiem zapory w Czchowie. A to 
oznacza, że do Kościoła na Kozieńcu zostało  jedynie kilka kilomet‐
rów. Ostatnie  podejście,  ostatni wysiłek.  I  ostatnie  już  rozwa‐
żania. Zdjęcie Chrystusa z krzyża i złożenie do grobu. W godzinę 
wielkiej  żałoby,  w  sobotni  świt  patrząc  na  zamglony  Beskid 
Wyspowy myślimy o nadziei. Umarły Pan pozostaje naszym Bogiem 
i Zbawicielem. Cmentarz na którym zostaje pogrzebany zmienia 
się w ogród, z którego niegdyś za karę za grzech został wygnany 
Adam. Czy zmieni się także nasze życie? Do grobu Jezusa przybył 
także Nikodem,  członek  Sanhedrynu,  któremu Chrystus ogłosił 
tajemnicę powtórnego narodzenia się z wody i z ducha. A zatem 
każdy ma szansę na przemianę.  

Modląc  się w  kościele na Kozieńcu  zanosimy  swoje własne 
intencje  ku  temu,  który  pokonał  śmierć.  Krótki  odpoczynek 
w podziemiach kościoła, pamiątkowe zdjęcie i podziękowania za 
wspólną wędrówkę. Dotarliśmy pierwsi, choć tempo marszu nie 
jest dziś najważniejsze. Szliśmy wspólnie, razem zmagając się ze 
zmęczeniem.  

Czas Wielkiego Postu dobiega końcowi. Wracając do Tarnowa 
myślimy wciąż  jeszcze  jesteśmy w Drodze.  I  będziemy  na  niej 
zawsze. Bo Droga nigdy się nie kończy… 
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Podczas  IX Zjazdu Delegatów PTT, który odbył się w  listopadzie 
2013  r.  wiceprezes  Oddziału  PTT  w  Tarnowie,  Janusz  Foszcz 
zapraszał członków i sympatyków PTT z całej Polski na obchody 
90‐lecia  tarnowskiego  PTT.  Pojawił  się  pomysł,  aby w  ramach 
tego  wydarzenia  zorganizować  XXIX  Ogólnopolskie  Spotkanie 
Oddziałów PTT… 

Minęło  pół  roku.  Pierwsi  przedstawiciele  Oddziałów  PTT 
z Tarnowa  i Sosnowca do  schroniska PTTK na Turbaczu dotarli 
już w piątkowe popołudnie, 9 maja 2014  r., natomiast w ciągu 
kolejnych  dwóch  dni  na  gorczańskich  szlakach  zaroiło  się  od 
czerwonych polarów z biało‐zielono‐białym paskiem na piersi… 

Oddział  PTT  w  Bielsku‐Białej  wyruszył  niebieskim  szlakiem 
z Koninek przez Suchy Groń  i Czoło Turbacza, sprzątając  ten szlak 
wraz z grupą z Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach 
akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014”. W ramach tej akcji od dru‐
giej strony, z Nowego Targu Kowańca, wyruszyli koledzy z Oddziału 
PTT w Chrzanowie,  którzy wraz  z Kołem Miłośników Beskidów 
„Diablaki” z Dąbrowy Górniczej sprzątali zielony szlak oraz człon‐
kowie Koła PTT w Kozach, którzy wybrali żółty szlak. Z Obidowej 
przez  Bukowinę Obidowską  i  Bukowinę Miejską  do  schroniska 
na  Turbaczu  dotarli  sprzątając  szlaki  przedstawiciele  Oddziału 
PTT w  Łodzi.  Koledzy  z  Jaworzna  przybyli  z  Rabki  Słone  przez 
Maciejową i Stare Wierchy, a nowosądeczanie dotarli do schro‐
niska na Turbaczu  również Głównym Szlakiem Beskidzkim,  lecz 
z przeciwnej strony, wystartowali bowiem z Przełęczy Knurowskiej. 

W XXIX Ogólnopolskim Spotkaniu Oddziałów PTT na Turbaczu 
wzięło udział  łącznie ponad 170 osób z Oddziałów PTT w Bielsku‐
Białej (w tym K/Kozy), Chrzanowie, Jaworznie, Krakowie (w tym 
K/Balice  i K/Oświęcim),  Łodzi, Mielcu, Nowym Sączu, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Sosnowcu  i Tarnowie. Byli  też dość przypadkowo 
przedstawiciele byłego Oddziału PTT w Gdańsku. Niektórzy przy‐
jechali tylko na sobotę, lecz zdecydowana większość postanowiła 
w doborowym towarzystwie spędzić również niedzielę. 

Organizatorzy zapewnili nam szereg atrakcji. Pierwszą z nich 
była wspólna wycieczka  na  Jaworzynę  Kamienicką,  gdzie  przy 
Bulandowej  Kapliczce  krótko  przedstawiono  historię  Oddziału 
PTT w Tarnowie do roku 1950. Następnie spotkaliśmy się wszyscy 
w  sali  kominkowej  schroniska, by obejrzeć multimedialną pre‐
zentację na temat działalności tarnowskiego PTT od reaktywacji 
w roku 2008. Sala wypełniona była po brzegi, a zabawne komen‐

tarze prowadzącego prezentację Janusza Foszcza wywoływały co 
chwilę salwy śmiechu oraz gromkie brawa. Były gratulacje i pre‐
zenty od kolegów z innych oddziałów. 

Gdy za oknem zrobiło się ciemno, spotkaliśmy się przy ognisku, 
gdzie mieliśmy okazję  już w  luźniejszej atmosferze poznać kole‐
żanki  i  kolegów  z  innych  oddziałów  PTT  oraz  porozmawiać  na 
tematy nie tylko górskie. Było pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewy 
i doskonała atmosfera. 

Nie był to  jednak koniec sobotnich atrakcji. Po powrocie do 
schroniska większość z nas wzięła udział w wieczorze tanecznym, 
a przy dobrej muzyce bawiliśmy się prawie do trzeciej nad ranem. 

Ostatnim punktem XXIX Ogólnopolskiego Spotkania Oddzia‐
łów PTT była wspólna, niedzielna msza  św. Punktualnie o 9:15 
zebraliśmy  się przy  Szałasowym Ołtarzu na Hali Turbacz,  gdzie 
ks.  Rafał  Zieliński  COr  odprawił mszę  św. w  intencji  Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Po  jej zakończeniu członkowie PTT 
rozeszli się w różnych kierunkach.  

Organizatorom,  przede wszystkim  Kindze  Buras,  Januszowi 
Foszczowi i Arturowi Marciowi, należą się ogromne podziękowa‐
nia  za  sprawne  i  ciekawe  zorganizowanie  naszego  corocznego 
spotkania oraz gratulacje za ciekawą  i urozmaiconą działalność, 
o  której mieliśmy  się okazje przekonać, a wszystkich  członków 
i sympatyków PTT już teraz zapraszamy na przyszłoroczne, jubi‐
leuszowe, XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT. Gdzie? 
Tego  jeszcze nie ustalono,  ale wiemy  jedno  – na pewno  spot‐
kamy się w dobrym Towarzystwie! 
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Zdjęcie przedstawia panoramę zrobioną w okolicach okolic Goryczkowej Czuby w stronę Liptowskich Kop oraz Tatr 
Wysokich. Na drugim planie Tatry Wysokie, od lewej: Koprowy Szczyt, Hlińska Turnia, Szczyrbski Szczyt, Hruby 
Wierch, Krótka oraz Krywań. 
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