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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.
Pierw�szą�część�wy�pra�wy�opi�sa�łem

w� nu�me�rze� bo�żo�na�ro�dze�nio�wym
“No�we�go�Dzien�ni�ka”�(22-26�grud�nia
2012),�dziś�–�do�koń�cze�nie�opi�su�na�-
szych�po�dróż�ni�czych�do�świad�czeń.

PRZE PRA WA NAD WZBU RZO NĄ RZE KĄ
Gdy�już�wy�po�czę�li�śmy�po�wczo�-

raj�szym�ca�ło�dzien�nym�zej�ściu�z�Hu�-
am�bo�do�Can�co,�czy�li�przej�ściu�po�-
nad�10�km�wą�ską�ścież�ką�In�ków�z
wy�so�ko�ści�3�ty�się�cy�me�trów�na�tro�-
chę�po�wy�żej�ty�sią�ca,�cze�ka�ła�nas�te�-
raz�prze�pra�wa�na�dru�gą�stro�nę�rze�ki.
Na� sta�lo�wej� li�nie� za�wie�szo�ne�by�ło
krze�seł�ko�zro�bio�ne�z�kil�ku�de�sek�po�-

wią�za�nych�lin�ka�mi�i�dru�tem.�Pierw�-
szy�na�dru�gą�stro�nę�prze�pra�wił�się
mój�ta�ta,�aby�się�upew�nić,�że�je�że�li
ca�ła�kon�struk�cja�wy�trzy�ma�je�go�cię�-
żar,�to�in�ni�nie�ma�ją�się�cze�go�oba�-
wiać.�Wy�trzy�ma�ła.�Po�przej�ściu�ko�-
lej�ne�go� ki�lo�me�tra� po� ka�mie�ni�stym
brze�gu� rze�ki� Col�ca� do�tar�li�śmy� do
miej�sca,� któ�re� przy�po�mi�na�ło� po�-
wierzch�nię�Księ�ży�ca.�Na�lek�ko�po�-
chy�lo�nym�zbo�czu�ka�nio�nu�po�roz�rzu�-
ca�ne�by�ły�ogrom�ne�gła�zy.

KA MIEN NY OŁ TARZ
Przy�jed�nym�z�nich�przy�go�to�wa�-

no�oł�tarz�po�lo�wy�zro�bio�ny�z�ka�mie�-
ni�i�dra�bi�ny.�Obok�za�wisł�ogrom�ny
por�tret�Oj�ca�Świę�te�go�oraz�fla�gi�na�-
ro�do�we�Pe�ru�i�Pol�ski,�a�tak�że�tę�czo�-
wa�fla�ga�In�ków.�Tuż�przed�roz�po�czę�-
ciem�mszy�świę�tej�Ju�rek�Maj�cher�czyk
w�kil�ku�zda�niach�przy�po�mniał�hi�sto�-
rię�te�go�miej�sca.�Mszę�świę�tą�ce�le�-
bro�wa�li�dwaj�księ�ża�z�Ca�ba�na�con�de,
Ju�an�i�Car�los.�W�cza�sie�mszy�do�szło
do�od�sło�nię�cia�“ostrow�sko�-ka�li�skiej”
ta�bli�cy,�któ�re�go�do�ko�nał�Ma�ciej�Kló�-
sak� –� wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy� Ra�dy
Miej�skiej�Ostro�wa�Wiel�ko�pol�skie�go.

Her�by�Ka�li�sza�i�Ostro�wa�za�wi�sły�w
jed�nym�z�naj�bar�dziej�od�osob�nio�nych
miejsc�na�zie�mi,�gdzie�czło�wiek�do�-
cie�ra�spo�ra�dycz�nie.�Za�wi�sły�obok�ta�-
blic�z�Wa�ty�ka�nu,�New�Jer�sey,�No�we�-
go�Jor�ku�i�Sie�wie�rza,�aby�sła�wić�imię
pol�skie�go�pa�pie�ża�i�do�ko�na�nia�pol�-
skich�od�kryw�ców.�

TRUD NE PO ŻE GNA NIA
Po�opusz�cze�niu�ka�nio�nu�po�wró�ci�-

li�śmy�do�wio�ski�Hu�am�bo,�w�któ�rej�cze�-
ka�ły�na�nas�dzie�ci�ze�szko�ły�Ja�na�Paw�-
ła�II.�Dla�Piotr�ka�Chro�bo�ka�z�Bro�okly�-
nu�bar�dzo�trud�no�by�ło�się�roz�stać�ze
swo�im�chrze�śnia�kiem�–�8-let�nim�Pe�-
dro�J.�Qu�ispe�Oxa�–�któ�re�go�nie�wi�-
dział�6�lat,�czy�li�od�mo�men�tu,�gdy�zo�-
stał�w�2006�ro�ku�je�go�oj�cem�chrzest�-
nym.�Tro�chę�ła�twiej�by�ło�mo�je�mu�ta�cie,
któ�ry�swo�je�go�chrze�śnia�ka�–�7-let�nie�-
go�Yur�ka�J.�Ga�ma�Ca�cer�sa�–�wi�dzi�co
naj�mniej�raz�w�ro�ku.�Rok�wcze�śniej
swo�je�go�chrze�śnia�ka�od�wie�dzi�ła�Ma�-
ry�la�De�dza�z�Bro�okly�nu.�Kie�dy�się�roz�-
sta�wa�li�śmy,�wszyst�kie�dzie�ci�za�da�wa�-
ły�jed�no�py�ta�nie:�kie�dy�zno�wu�zo�ba�-
czy�my� na�szych� ro�dzi�ców
chrzest�nych?

DO ŹRÓ DEŁ NAJ WIĘK SZEJ RZE KI
Do�wio�ski�Chi�vay�do�tar�li�śmy�na�-

stęp�ne�go�dnia�i�po�chwi�li�od�po�czyn�-
ku�w�go�rą�cych�źró�dłach�La�Cal�de�ra,
do�któ�rych�do�je�cha�li�śmy�Ale�ją�Po�lo�-
nia,�roz�po�czę�li�śmy�na�szą�po�dróż�w�kie�-
run�ku�źró�dła�Ama�zon�ki.�A�znaj�du�je�się
ono�gdzieś�wy�so�ko�w�An�dach.�Po�kil�-
ku�go�dzi�nach�jaz�dy�sa�mo�cho�da�mi�o
na�pę�dzie�4x4�do�tar�li�śmy�do�miej�sca
no�szą�ce�go�na�zwę�Run�Run,�a�na�stęp�-
nie�za�trzy�ma�li�śmy�się�przy�gór�skim
stru�mie�niu.� By�li�śmy� na� wy�so�ko�ści
4800�me�trów�i�stąd�roz�po�czę�li�śmy�pie�-
szą�wę�drów�kę�do�jak�że�ta�jem�ni�czych,
nie�do�stęp�nych,�a�za�ra�zem�kon�tro�wer�-
syj�nych�źró�deł�Rio�Ama�zo�nas.

POD NIEB NE ŚCIEŻ KI IN KÓW
Przez�czte�ry�ko�lej�ne�dni�ma�sze�ro�-

wa�li�śmy�po�an�tycz�nych�ścież�kach�In�-
ków,�po�ko�nu�jąc�dzien�nie�od�6�do�12
km,�prze�ci�na�jąc�kon�ty�nen�tal�ny�po�-
dział�wód�po�mię�dzy�Atlan�ty�kiem�a
Pa�cy�fi�kiem,�czy�li�do�rze�czem�rze�ki
Col�ca� i� Ama�zon�ki.� Tę�dy� bie�gła
głów�na�ścież�ka�z�Cuz�co�do�za�chod�-
niej�czę�ści�im�pe�rium�In�ków�zwa�nej
Con�ti�suyo, do�któ�re�go�na�le�ża�ła�też�i
ży�zna�do�li�na�Rio�Col�ca.�Za�cza�sów
naj�więk�szej�po�tę�gi�In�ków,�czy�li�kró�-
la�Pa�cha�cut�ca – po�ło�wa�XV�wie�ku�–
ścież�ki�mia�ły�dłu�gość�po�nad�40�ty�-
się�cy�ki�lo�me�trów�i�po�kry�wa�ły�te�ry�-
to�rium�ca�łe�go�im�pe�rium,�któ�re�mia�-
ło�wów�czas�po�nad�2�mi�lio�ny�km2.
Qo�sqo�–�czy�li�obec�ne�Cuz�co�–�by�ło
sto�li�cą�ca�łe�go�im�pe�rium,�któ�re�na�zy�-
wa�ło�się�Ta�hu�an�tin�suyu,�co�ozna�cza
–�czte�ry�stro�ny�świa�ta.�A�te�go�wszyst�-
kie�go�do�wie�dzia�łem�się�od�mo�je�go
ta�ty,�któ�ry�wie�czo�ra�mi�przy�ko�la�cji
opo�wia�dał�nam�o�ca�łej�hi�sto�rii�Pe�ru.

NIE GO ŚCIN NA ZIE MIA
Przez�trzy�ko�lej�ne�no�ce�spa�li�śmy

w�na�mio�tach�na�wy�so�ko�ści�5000�me�-
trów.�Na�ta�kiej�wy�so�ko�ści�tem�pe�ra�-
tu�ra�jest�bar�dzo�ni�ska,�zwłasz�cza�nad
ra�nem,�i�wy�no�si�ła�mi�nus�4�st.�C�w
na�mio�cie,�a�na�ze�wnątrz�mi�nus�16�st.
C.�Przy�tak�ni�skiej�tem�pe�ra�tu�rze�ko�-
niecz�ne�jest�po�sia�da�nie�od�po�wied�nie�-
go�ekwi�pun�ku,�włą�cza�jąc�w�to�gru�-
be�na�mio�ty�i�cie�płe�śpi�wo�ry.�Cza�sa�-
mi�i�to�nie�wy�star�cza,�wte�dy�wkła�da
się�na�sie�bie�wszyst�ko,�co�jest�w�ple�-
ca�ku.�Tem�pe�ra�tu�ra�w�cza�sie�dnia,�gdy
tyl�ko�świe�ci�ło�słoń�ce,�do�cho�dzi�ła�aż
do�12�st.�C,�co�na�wę�drów�kę�jest�tem�-
pe�ra�tu�rą�wręcz�wy�ma�rzo�ną.�Kra�jo�-
bra�zy�na�ta�kich�wy�so�ko�ściach�by�ły
nie�sa�mo�wi�te.� Od�osob�nie�nie� te�go
miej�sca�oraz�brak�po�łą�cze�nia�z�cy�-
wi�li�za�cją�wy�wo�ły�wa�ły�w�nas�nie�zwy�-

kłe�po�kła�dy�ener�gii.�Czyż�by�mój�or�-
ga�nizm,�wy�zwo�lo�ny�od�dzia�ła�nia�róż�-
nych�fal�i�od�ży�wia�ny�pro�stą,�ale�czy�-
stą�żyw�no�ścią,�tak�re�ago�wał?�Cią�gle
je�dli�śmy�pe�ru�wiań�ski�gry�sik�zwa�ny
qu inoa i�pi�li�śmy�her�ba�tę�z�zio�ła�mu -
nya mu nya.

U ŹRÓ DEŁ KRÓ LO WEJ RZEK
Zdu�mie�wa�ją�cym�prze�ży�ciem�by�ło

dla� mnie� móc� zo�ba�czyć� miej�sce,
gdzie�roz�po�czy�na�się�naj�dłuż�sza�rze�-
ka�świa�ta,�jak�ma�łe�stru�mie�nie�prze�-
obra�ża�ją�się�w�ogrom�ne�po�kła�dy�wo�-
dy.�Do�szli�śmy�do�dwóch�miejsc,�z�któ�-
rych�za�czy�na�się�Ama�zon�ka.�Pierw�sze
znaj�du�je�się�w�pio�no�wej�skal�nej�ścia�-
nie�tuż�u�pod�nó�ża�szczy�tu�Mt.�Mi�smi
i�stru�mień�ów�na�zy�wa�się�Car�hu�asan�-
ta.�Pod�tą�ścia�ną�znaj�du�je�się�kil�ka�-
na�ście�źró�deł,�któ�re�już�po�kil�ku�dzie�-
się�ciu�me�trach�łą�czą�się�w�je�den�stru�-
mień,� któ�ry� po� nie�ca�łych� � dwóch
ki�lo�me�trach�łą�czy�się�ze�stru�mie�niem
Apa�cze�ta, da�jąc�po�czą�tek�stru�mie�nio�-
wi�Llo�qu�eta,�do�któ�re�go�wy�pły�wa�ją
ko�lej�ne�stru�mie�nie�da�jąc�po�czą�tek�Rio
Hor�nil�los.�Do�pie�ro�po�na�stęp�nych�15
km�Rio�Hor�nil�los�łą�czy�się�z�Rio�San�-
tia�go�da�jąc�po�czą�tek�Rio�Apu�ri�mac�–
wiel�kiej�rze�ce,�któ�ra�prze�pły�wa�przez
ca�łe�gó�rzy�ste�re�jo�ny�Pe�ru.�My�jed�nak
idzie�my�da�lej�i�wy�żej�do�źró�dła�stru�-
mie�nia�Apa�cze�ta. Na�sza�ścież�ka�po�-
wo�li,�ale�sys�te�ma�tycz�nie�pnie�się�co�-
raz�wy�żej�i,�o�dzi�wo,�jest�co�raz�szer�-
sza,� a� w� nie�któ�rych�miej�scach� jest
na�wet�wy�ło�żo�na�ka�mie�nia�mi,�czę�sto
gła�dzo�ny�mi�i�przy�ci�na�ny�mi.�Idzie�my
więc�po�tej�głów�nej�ścież�ce�In�ków�bie�-
gną�cej�aż�do�Cuz�co.

ZNISZ CZO NA TA BLI CA
Po�kil�ku�go�dzi�nach�mar�szu�do�cho�-

dzi�my�do�źró�dła�stru�mie�nia�Apa�cze�-
ta.�Pierw�szy�idzie�Ju�rek...�W�pew�nej
chwi�li�za�trzy�mu�je�się,�ru�sza�po�now�-

Przez naj głęb szy ka nion 
do źró dła naj dłuż szej rze ki (cz. 2)

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.
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Wi dok na Wo do spa dy Ja na Paw ła II – na pierw szym pla nie ma ły Yurek Ca ce res z Hu am bo (chrze śniak J. Maj cher czy ka)

Zej ście do Can co po wą skich ścież kach nad prze pa ścia mi


