
45
osób, głównie z Nowego
Sącza, ale i innych stron
Polski, wzięło udział
w kolejnej letniej wypra-

wie Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego. Celem był Mont Blanc.

– Tegoroczny program górski
był wyjątkowo ambitny i to nie tylko
z uwagi na Mont Blanc jako główny
cel, ale również z uwagi na trudności
techniczne ferrat w Dolomitach czy
aklimatyzacyjne w masywie Monte

Rossa – stwierdza Maciej Zaremba,
który wraz z Robertem Cempą i Woj-
ciechem Szarotą, zorganizował i po-
prowadził wyprawę.

Grupa wyruszyła zdobywać Alpy
17 sierpnia. Pogoda jednak nie dopi-

sywała w realizacji zaplanowanych
tras. – Może mieliśmy cztery dni
sprzyjającej aury, mimo to postano-
wiliśmy realizować jedne z najam-
bitniejszych ferrat w Dolomitach,
m.in. Cesare Piazzeta w grupie Sella

– opowiada Maciej Zaremba. – Prze-
szliśmy Galerią Lagauzoi, czyli
sztolnią wykutą w Picollo Lagauzoi
dla celów operacyjnego frontu I woj-
ny światowej. W drugiej części wy-
prawy ferraty zostały zastąpione lo-
dowcami najwyższego masywu Alp
Monte Rossa z dziesięcioma czteroty-
sięcznikami.

Bazą wypadową dla ponad czter-
dziestu śmiałków było schronisko
Gniffeti (3600 m n.p.m.), gdzie prze-
chodzili aklimatyzację przed najważ-
niejszym przedsięwzięciem wypra-
wy – Mont Blanc. – Warunki atmos-
feryczne pozwoliły na zdobycie naj-
wyżej położonego schroniska w Eu-
ropie księżnej Margarity na Punta
Gnifetti (Signallkupe) na wysokości
4559 m n.p.m. Cel ten osiągnęło 33
uczestników, 10 zdobyło piękną Pira-
midę Vincent (4215 m n. p. m) – kon-
tynuuje Maciej Zaremba. – Piękna
pogoda pogorszyła się na dobre trzy
dni i musieliśmy podjąć trudną de-
cyzje o zrezygnowaniu ze zdobycia
Mont Blanc na rzecz odwiedzenia
jednego z bardziej malowniczych je-
zior alpejskich Maggiore. 

Pogoda poprawiła się i załoga
zdecydowała się na zdobycie cztero-
tysięcznika Breithorn
(4165 m n.p.m.). Szczyt zdobyło 33
uczestników wyprawy. 

– Radość przebywania w cieniu
Matterhornu osłabiła myśl, że ryzy-
ko podjęcia zdobycia Mont Blanc
opłaciłoby się. Trudno! – stwierdza
Maciej Zaremba. – Biała Dama in-
nym razem.

(KG)
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P
o południu dotarliśmy
do Puerto Madryn
w północnej części Pa-
tagonii. Argentyńskie

autobusy są wygodne – trzy
posiłki, kilka filmów i 20 go-
dzin jakoś minęło.

W informacji na dworcu
dostaliśmy namiary na naj-
tańszy hostel, w którym też są
organizowane jedne z najtań-
szych wycieczek na półwysep
Valdes. 

Zostawiliśmy plecaki i ru-
szyliśmy pooglądać miasto
i coś przegryźć. Zajadaliśmy
pizzę w knajpce przy plaży
i dopiero po jakimś czasie
zwróciliśmy uwagę na morze
i ogromne stado różowych fla-
mingów na tle granatowej wo-
dy. Za nimi pływało coś
ogromnego. Nie mogliśmy
uwierzyć – to musiały być
wieloryby! Wiedzieliśmy, że
można je tu zobaczyć, ale nie
mieliśmy pojęcia, że podpły-
wają na miejskie plaże. Z mo-
lo wieloryby były jeszcze le-

piej widoczne. O ile wcześniej
mieliśmy wątpliwości, czy
warto się tutaj zapuszczać,
stojąc na molo nie mieliśmy
już żadnych.

W hostelu powitał nas wła-
ściciel – ogromny i gadatliwy
facet, głośny, ale sympatyczny
i cały czas uśmiechnięty. Na
dzień dobry wyściskał nas
i wycałował, poczęstował mate,
zaprosił do stołu i zaczęły się
negocjacje. Szybko dobiliśmy
targu co do noclegu i wyciecz-
ki na półwysep dnia następne-
go. Właściciel nie omieszkał
wspomnieć, że rachunek i kon-
trakt jest tylko do naszej wia-
domości. Jak wszędzie, po ne-
gocjacjach proszą, żeby nie po-
kazywać, za ile wykupiło się
wycieczkę. A w agencjach było
dużo drożej. Nazajutrz widzie-
liśmy to, gdy przewodniczka
zbierała od innych pieniądze.
W Ameryce Południowej za tę
samą usługę, w tej samej gru-
pie każdy płaci inną cenę,
w zależności, gdzie wycieczkę
wykupił i ile udało się mu wy-
negocjować, jeżeli w ogóle pró-
bował. Hostelik Kamaruko
okazał się być bardzo sympa-
tyczny z rodzinną atmosferą.
Mieszkali tu i Argentyńczycy
i turyści z ograniczonym bu-
dżetem.

Następnego dnia mogliśmy
przyglądać się wielorybom do
woli. Na początek z brzegu
i z plaży, a potem – w Puerto
Piramides – wypłynęliśmy ło-
dzią w głąb zatoki i wówczas
były już naprawdę bardzo bli-
sko. Momentami obawialiśmy

się, czy nie zechcą wynurzyć
się, będąc pod naszą łódką, ale
sternik był spokojny i opano-
wany. Chyba z doświadczenia
wiedział, że to się nie zdarza.
Fajne, ogromne ssaki z tych
wielorybów. Były nawet dwie
matki z małymi wielorybkami.
„Małymi” – to w tym wypadku
pojęcie względne, bo taki ma-

luch, kiedy przychodzi na
świat to waży 4-5 ton, a w ciągu
dwóch tygodni przyrasta o ko-
lejne pięć, dziennie wypijając
około 100 litrów mleka matki. 

Oglądaliśmy też słonie
morskie, wylegujące się na
plaży. Mogliśmy podejść do
nich całkiem blisko, gdy nie-
wzruszenie wygrzewały się

w słońcu, czasami mierząc
nas wzrokiem, ruszając ogo-
nem i pochrząkując. To są do-
piero śmieszne stworzenia,
z namiastką trąby (samce)
i ogromnym cielskiem, rozle-
wającym się na piasku. Nie-
stety, nie jest to sezon na del-
finy, orki czy pingwiny, ale już
te zwierzaki, które zobaczyli-
śmy były warte przyjazdu! 

Z wycieczki mieliśmy wró-
cić około 18.30, ale – jak zwykle
w Ameryce Południowej – mi-
jała 20, kiedy dotarliśmy do ho-
stelu. Wcale byśmy się tym nie
przejmowali, gdyby nie nasz
autobus, który odjeżdżał o 21,
a my nie byliśmy jeszcze spa-
kowani. Na dodatek w recepcji
zapodział się gdzieś klucz do

naszego pokoju i żadnego za-
pasowego też nie było. Trochę
już byliśmy zdenerwowani, ale
właściciel z humorem nas
uspokajał i znosił na korytarz
nowe narzędzia. W końcu, przy
okrzykach radości udało mu
się rozwiercić zamek i otwo-
rzyć pokój. Żeby było śmiesz-
niej, chwilę potem w recepcji
na biurku pod stertą papierów
znalazł nasz klucz. Tymcza-
sem zdążyliśmy się spakować,
pożegnać z serdecznymi wła-
ścicielami i spokojnie dotrzeć
na autobus. Przed nami była
kolejna noc jazdy i kolejne kil-
kaset kilometrów do pokona-
nia. Tym razem w kierunku za-
chodnim – do argentyńskiej
krainy jezior. CDN

Buenos Aires – Patagonia – Puerto Madryn – Półwysep Valdes (1)

Fajne ssaki z tych wielorybów

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż Tomek, wyruszyli w maju z Bobowej
w podróż poślubną dookoła świata. W drodze planują spędzić cały
rok. Za nimi już m.in. Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Ar-
gentyna. „Dziennik Polski” patronuje i towarzyszy w ich wyprawie. Na
naszych łamach relacjonujemy fragmenty zapisków z podróży. Więcej
w internecie na stronie www.podroznicy.com.pl
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Biała Dama innym razem

Buenos Aires. Dzielnica La Boca


