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WOLNA SOBOTA R9

Podróże

P
rzed nami kolejny
Park Narodowy: Nel-
son Lakes. Do St. Ar-
naund, gdzie mieli-
śmy zostać na noc,

dotarliśmy kilka minut po
godz. 16 i biuro DOC-u, w któ-
rym chcieliśmy sprawdzić
prognozę pogody na następne
dni, było już zamknięte. Ale
Departament Ochrony poza
swoimi biurami oraz admini-
strowaniem schronisk i pól
namiotowych na górskich
szlakach zajmuje się prowa-
dzeniem sieci campingów roz-
sianych w ciekawych przyrod-
niczo miejscach Nowej Zelan-
dii. Standard tych pól namio-
towych jest... podstawowy, ale
za to są dużo tańsze niż
wszystkie prywatne. W związ-
ku z tym pojechaliśmy rozbić
swój namiot. Doszliśmy do po-
rozumienia, że jeżeli pogoda
dopisze, to w Nelson Lakes
spędzimy dwa dni. 4-7 dniowy
tzw. Travers Sabine Circuit
nie wchodził w grę.

Następnego ranka było
bardzo ciepło i świeciło słoń-
ce. Pani z biura DOC stwier-
dziła jednak, że po południu
pogoda ulegnie zmianie, więc
na wszelki wypadek założyli-
śmy nieco cieplejsze ubrania.
Pierwszego dnia celem na-
szym było schronisko Ange-
lus, a 6-8 godzinna trasa pro-
wadziła grzbietami górskimi,
z których roztaczał się wspa-
niały widok. Widzieliśmy tak-
że jak szybko nadciągały
chmury i deszcz, by popsuć
nam wyprawę. Zaczął się nasz
wyścig z pogodą. Dość mocno
przyśpieszyliśmy, docierając
już do granicy śniegu. Czegoś
takiego nigdy wcześniej nie
przeżyliśmy: chmury były co-
raz bliżej, wiatr wiał coraz
mocniej, a widoczność malała.
A przed nami kolejne szczyty.
Zastanawialiśmy się, kiedy
ukaże się wreszcie dolina,
w której miało znajdować się
nasze schronisko i czy w ogó-
le go dojrzymy. 

Schronisko Angelus było
nad brzegiem jeziora, którego
w ogóle nie widzieliśmy. Jak
się potem okazało, było całe
skute lodem i przysypane
dość grubą warstwą śniegu.
Do schroniska dosłownie zje-
chaliśmy. Buty i tak nam już
dawno przemokły, więc było
nam wszystko jedno, byle tyl-
ko dotrzeć do celu. Ledwo do-
tarliśmy, chmury zeszły tak
nisko, że oddalonej o 50 me-
trów od schroniska toalety,
nie było już widać. Zdążyli-
śmy w samą porę. Tylko jak
się stąd jutro wydostać?

Chcieliśmy uniknąć wdra-
pywania się na góry, ale jedy-

ny szlak prowadzący w dół był
usytuowany od strony północ-
nej, w związku z tym leżały
tam nadal ogromne ilości
śniegu. Dodatkowo był bardzo
stromy i dochodziło zagroże-
nie lawinowe. Jedyna opcja, to
wrócić znowu na górę – tylko
tym razem nie iść graniami,
ale odbić do pobliskiej, dużo
łagodniejszej doliny. 

Jak sobie uświadomiliśmy,
że znowu czeka nas przepra-
wa po kolana w śniegu i w do-
datku przy małej widoczności,
to trochę się zestresowaliśmy.
Humory nieco się poprawiły,
gdy w schronisku zjawiła się
kolejna para młodych ludzi.

W porównaniu z nimi nasze
przygotowanie do wyprawy
po górach było profesjonalne.
Chłopak miał na sobie krótkie
spodenki, a dziewczyna była
w dość zaawansowanej ciąży.
I to Nowozelandczycy. Przyje-
chali na weekend w góry
uczcić ostatni zdawany przez
nią egzamin na medycynie.
Więc chyba jest świadoma te-
go, co robi i musi się dobrze
czuć w ciąży skoro wybrała
się tutaj, znając wcześniej te-
ren i szlak, który nie jest ła-
twy. W każdym razie było
nam dużo raźniej i następne-
go dnia, wyruszyliśmy już ra-
zem. Przez noc buty, spodnie

i skarpety zdążyły nam nawet
wyschnąć, tylko co z tego, jak
już po kilkunastu minutach
brodzenia po kolana w śniegu,
były znowu przemoczone. 

Mieliśmy nadzieję, że gdy
zejdziemy poniżej granicy śnie-
gu, będzie już sucho. To jednak
były tylko nasze płonne nadzie-
je. Schodziliśmy, a chmury za-
mieniały się w drobny, ale nie-
ustanny deszcz. Do tego szlak
prowadził wzdłuż strumyczka,
który co jakiś czas należało
przeskakiwać. O przejściu
przez niego suchą stopą, mogli-
śmy zapomnieć. Dodatkowo,
przedzieranie się przez bujną
i mokrą roślinność powodowa-

ło, że spodnie były przemoczo-
ne nie tylko od kolan w dół, ale
na całej swojej długości. 

W połowie dnia, przy znaj-
dującym się na szlaku schro-
nisku, pożegnaliśmy się z na-
szymi towarzyszami. Oni po-
trzebowali odpocząć, a my

nie chcieliśmy wychładzać
organizmów. Zależało nam,
by pokonać trasę w jeden
dzień. Po trzech godzinach
już nieźle zmęczeni, dotarli-
śmy do parkingu. Tego dnia
przejechaliśmy jeszcze 170
kilometrów.

Czarne chmury(15)

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

Dominika na szlaku

Tomek na szlaku
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Przed nami góry Parku Narodowego Nelson Lake


