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Turystyka

Mi chał Maj cher czyk 

Na�szym�ce�lem�by�ła�po�dróż�przez�naj�-
głęb�szy�ka�nion�świa�ta�–�Ka�nion�Col�-
ca�–�do�źró�dła�naj�więk�szej�i�naj�dłuż�-
szej� rze�ki� świa�ta� –�Ama�zon�ki.� Ta
przy�go�da� by�ła� szcze�gól�na� z� wie�lu
wzglę�dów,�po�pierw�sze,�łą�czy�ła�w�so�-
bie�dwa�cu�da�świa�ta,�któ�re�są�trud�-
ne�do�zdo�by�cia�przez� tu�ry�stów,�po
dru�gie,�by�ła�pro�wa�dzo�na�przez�pierw�-
sze�go�od�kryw�cę�Ka�nio�nu�Col�ca�–�Jur�-
ka�Maj�cher�czy�ka.�Za�rów�no�Ka�nion
Col�ca,�jak�i�Ama�zon�ka�są�tak�umiej�-
sco�wio�ne,�że�two�rzą�od�izo�lo�wa�ne�śro�-
do�wi�sko,� któ�re�go� od�kry�wa�nie� jest
trud�ne�do�opi�sa�nia.�Oby�dwa�te�re�ny
by�ły�od�kry�te�przez�pol�skich�po�dróż�-
ni�ków,�co�spra�wia,�że�są�dla�nas�jesz�-
cze�bar�dziej�szcze�gól�ne.�Po�dróż� ta
by�ła�dla�mnie�nie�zwy�kła�za�rów�no�pod
wzglę�dem� du�cho�wym,� fi�zycz�nym,
jak�i�emo�cjo�nal�nym.�Nie�cho�dzi�tyl�-
ko�o�to,�że�by�ła�bar�dzo�do�brze�zor�-
ga�ni�zo�wa�na,�ale�że�do�świad�czy�łem
uczuć� zdo�byw�cy,� któ�re� ogar�nia�ły
mnie�pod�czas�wkra�cza�nia�na�no�we
te�re�ny�i�roz�ko�szo�wa�nia�się�za�bie�ra�-
ją�cy�mi�dech�w�pier�siach�wi�do�ka�mi.
Wę�dro�wa�li�śmy�przez� te�re�ny,� któ�re
wcze�śniej�nie�by�ły�od�kry�te�przez�ty�-
po�wych�tu�ry�stów�i�my�wie�my,�dla�-
cze�go.�Wę�dro�wa�nie�na�wy�so�ko�ści�po�-
wy�żej�5000�me�trów�nad�po�zio�mem
mo�rza�jest�rze�czy�wi�ście�trud�ne!�Ta�-
kie�fi�zycz�ne�prze�szko�dy�po�tra�fią�wy�-
do�być�z�czło�wie�ka�to�co�naj�lep�sze:
wy�trwa�łość,�moc�i�ener�gię,�któ�re�da�-
ją�si�łę,�by�iść�da�lej.�Oczy�wi�ście�moż�-
na�się�pod�dać,�po�wie�dzieć,�że�to�ko�-
niec,�mam�do�syć�i�wró�cić�na�pla�żę�z
kok�taj�la�mi.�Ale�moż�na�rów�nież�zmu�-
sić�swo�je�cia�ło�i�umysł,�by�iść�da�lej
i�dojść�do�ce�lu,�roz�ko�szu�jąc�się�jed�-

no�cze�śnie� swo�im� osią�gnię�ciem.� Ja
wy�bra�łem�to�dru�gie.�Umysł�czło�wie�-
ka�jest�tak�po�tęż�ny,�że�mo�że�spra�wić,
iż�osią�gnie�my�wszyst�ko,�naj�waż�niej�-
sza�jest�jed�nak�wia�ra,�że�je�ste�śmy�w
sta�nie�to�osią�gnąć.

PRZEZ GÓ RY I PRZEZ HI STO RIĘ
Na�szą�przy�go�dę�roz�po�czę�li�śmy�w

Pe�ru�w�Are�qu�ipie�–�zna�nej�rów�nież�ja�-
ko�“Bia�łe�Mia�sto”.�Jest�to�prze�pięk�na
miej�sco�wość�z�licz�ny�mi�atrak�cja�mi�i
prze�pysz�nym�je�dze�niem.�To�szcze�gól�-
nie�tu�–�pod�czas�po�dą�ża�nia�tęt�nią�cy�-
mi� ży�ciem� uli�ca�mi� –� wy�czu�wa� się
obec�ność�pe�ru�wiań�skie�go�du�cha.
Po�przy�go�to�wa�niach�do�13-dnio�-

wej�po�dró�ży�wy�ru�szy�li�śmy�w�kie�run�-
ku�do�li�ny�Col�ca,�wzdłuż�któ�rej�roz�-
pro�szo�nych�jest�wie�le�ma�łych,�pier�-
wot�nych�wio�sek.�Po�do�je�cha�niu�do
Chi�vay,�naj�więk�szej�z�kil�ku�wio�sek,
zo�ba�czy�li�śmy�na�jej�ryn�ku�ta�bli�cę�upa�-
mięt�nia�ją�cą�zdo�by�cie�Ka�nio�nu�Col�-
ca�przez�eks�pe�dy�cję�Ca�no�An�des�w
1981�ro�ku.�Nie�pierw�szy�raz�wi�dzia�-
łem�tę�ta�bli�cę,�jed�nak�za�każ�dym�ra�-
zem,�kie�dy�mam�moż�li�wość�czy�tać
jej�na�pis,�wy�zwa�la�ją�się�we�mnie�nie�-
wia�ry�god�ne�uczu�cia�–�my�ślę�bo�wiem
o�tym�wszyst�kim,�co�osią�gnął�w�ży�-
ciu�mój�oj�ciec.�Być�mo�że�wów�czas
od�zy�wa�się�we�mnie�głos�po�dróż�ni�-
ka,�któ�ry�sie�dzi�głę�bo�ko�we�mnie�i
chce�wyjść�na�po�wierzch�nię.�Bę�dę
bar�dzo�z�sie�bie�dum�ny,�je�śli�cho�ciaż
w�po�ło�wie�bę�dę�ta�ki�jak�mój�oj�ciec.
Po�osta�tecz�nych�przy�go�to�wa�niach

wy�ru�szy�li�śmy�do�ma�łej�wio�ski�Ma�-
dri�gal,�gdzie�zje�dli�śmy�lunch�w�do�-
mu� jed�ne�go� z� tu�byl�ców.� Lo�kal�ni
miesz�kań�cy�przy�ję�li�nas�ser�decz�nie,
po�czę�sto�wa�li�świe�żą�zu�pą�i�prze�ką�-

ska�mi.�To�by�ło�wspa�nia�łe�do�świad�-
cze�nie,�po�le�ga�ją�ce�nie�tyl�ko�na�roz�-
ko�szo�wa�niu�się�prze�pysz�nym�je�dze�-
niem,�ale�rów�nież�spę�dzo�nym�cza�-
sem�z�miej�sco�wą�lud�no�ścią.�

FOR TE CA SPRZED 3 TY SIĘ CY LAT
Ko�lej�nym�eta�pem�na�szej�po�dró�ży

by�ło�do�tar�cie�je�epa�mi�po�dziu�ra�wej
i�wy�bo�istej�dro�dze�do�pod�nó�ża�gó�ry.
Tam�na�szczy�cie�znaj�du�ją�się�ru�iny
for�te�cy�z�cza�sów�Im�pe�rium�Wa�ri.�Wę�-
drów�ka�nie�by�ła�trud�na,�jed�nak�in�ten�-
syw�na�z�po�wo�du�przy�sto�so�wy�wa�nia
się�na�szych�or�ga�ni�zmów�do�wy�so�ko�-
ści�3500�m�n.p.m.�Każ�dy�ro�dzaj�fi�-
zycz�nej�wę�drów�ki�na�ta�kiej�wy�so�ko�-
ści�bez�od�po�wied�niej�akli�ma�ty�za�cji
jest�nie�zwy�kle�trud�ny�ze�wzglę�du�na
bra�ki�tle�nu.�Mi�mo�wszyst�ko�da�li�śmy
ra�dę�i�zdo�by�li�śmy�szczyt.�Wszel�ki�trud
pod�czas�tej�wy�ciecz�ki�zo�stał�nam�wy�-
na�gro�dzo�ny�prze�pięk�ny�mi�wi�do�ka�mi

z�jed�nej�stro�ny�na�do�li�nę�Col�ca,�z�dru�-
giej�do�środ�ka�Ka�nio�nu�Col�ca.�Sa�ma
for�te�ca�by�ła�bar�dzo�in�te�re�su�ją�ca,�gdyż
wi�dok�z�niej�da�wał�ob�raz�na�ca�łą�oko�-
li�cę,�spra�wia�jąc�jed�no�cze�śnie,�że�for�-
te�ca�by�ła�nie�wi�docz�na�z�do�łu,�a�tak�-
że�trud�na�do�zdo�by�cia.

PRZEZ KA NION COL CA
Ko�lej�ne�sześć�dni�obej�mo�wa�ły�wę�-

drów�kę,�któ�rej�ce�lem�by�ło�do�tar�cie
w�dwóch�miej�scach�na�dno�pięk�ne�-
go�i�mi�stycz�ne�go�Ka�nio�nu�Col�ca.�Zej�-
ście�do�pierw�sze�go�miej�sca�o�na�zwie
San�gal�le�za�ję�ło�nam�tyl�ko�pięć�go�-
dzin.�Tam�na�dnie�zo�ba�czy�li�śmy�ma�-
łą�oa�zę�z�licz�ny�mi�sa�dzaw�ka�mi�z�wo�-
dą�z�wul�ka�nów�i�ogrom�ny�mi�drze�-
wa�mi�pal�mo�wy�mi.�Przy�po�mi�na�ło�to
raj.�Spa�li�śmy�w�ta�kich�zwy�czaj�nych
bun�ga�lo�wach�zbu�do�wa�nych�z�bam�-
bu�so�wych�de�sek,�sły�sząc�szum�pę�-
dzą�cej�w�głąb�zie�mi�rze�ki�Col�ca.�Nie�-

ste�ty�już�o�4�ra�no�na�stęp�ne�go�dnia
Ju�rek�nas�obu�dził,�i�po�wy�pi�ciu�cze�-
goś� go�rą�ce�go,� wy�ru�szy�li�śmy� po
ciem�ku�w�gó�rę,�ma�jąc�do�po�ko�na�nia
ścia�nę�o�wy�so�ko�ści�1300�m�po�kry�tą
zyg�za�ka�mi�ka�mien�nej�ścież�ki.�Do�pie�-
ro�na�gó�rze�zro�zu�mie�li�śmy,�dla�cze�-
go�tak�wcze�śnie�ru�szy�li�śmy�na�tra�sę.
Ostre�i�pa�da�ją�ce�po�ką�tem�pro�stym
pro�mie�nie�słoń�ca,�któ�re�po�ja�wi�ło�się
pod�ko�niec�na�szej�wspi�nacz�ki,�spa�-
li�ły�by�nas�na�nie�osło�nię�tej�ścia�nie�i
pa�dli�by�śmy�bez�sił.
Mój�oj�ciec�do�sko�na�le�zna�te�re�gio�-

ny,�po�nie�waż�spę�dził�tu�taj�spo�rą�część
swo�je�go�ży�cia.�Miał�wie�le�oka�zji�po�-
dró�żo�wa�nia�wzdłuż�re�jo�nów�rze�ki�Col�-
ca�pod�czas�śmia�łych�eks�pe�dy�cji�Ca�-
no�An�des,�któ�re�mia�ły�miej�sce�w�ro�-
ku� 1981.� Pod�czas� tam�tej� już
hi�sto�rycz�nej� 33-dnio�wej� wę�drów�ki
przez�ka�nion�do�tar�li,�ja�ko�pierw�si,�do
dzie�wi�czej�Rio�Col�ca.�Jak�to�osią�gnę�-

Przez naj głęb szy ka nion 
do źró dła naj dłuż szej rze ki (cz. 1)
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Przed roz wo jem tu ry sty ki,

po dróż by ła po strze ga na, 

ja ko na uka, zaś jej owo ce 

by ły ozdo bą umy słu 

i ukształ to wa niem się osą du

[Paul Fus sel]

n Przed kil ko ma ty go dnia mi wró ci łem z Pe ru, kra ju bo ga te go w
hi sto rię, tra dy cję i kul tu rę. Więk szość pe ru wiań skich te re nów za -
cho wa ła swo ją toż sa mość kul tu ro wą, tak róż ną od no wo cze snej,
za chod niej cy wi li za cji. Na sza za ło ga by ła ma ła, jed nak każ dy był
spra gnio ny po dró ży w głąb ob cej cy wi li za cji, zwłasz cza z ta kim
prze wod ni kiem jak nasz – do świad czo nym en tu zja stą Pe ru.

Oa za Can co po ło żo na na dnie ka nio nu na wy so ko ści 1400 m n.p.m.

Obóz na wy so ko ści 5000 m n.p.m. (godz. 6:00 ra no)
Je rzy i Mi chał Maj cher czy ko wie przy znisz czo nych obe li skach upa mięt nia ją -
cych źró dła Ama zon ki


