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Minął rok od naszego pierwszego papierowego wydania Outdoor Magazynu, więc z tym
większą radością oddajemy w ręce naszych
Czytelników kolejny numer. Cieszymy się, że
razem możemy wejść w outdoorową zimę i jej
przyjemności!
O swoich pierwszych oraz najnowszych
doświadczeniach dotyczących zimowych
trekkingów opowiada dla nas Mateusz Waligóra. Podróżnik ma ogromne doświadczenie
nie tylko jeśli chodzi o eksplorowanie dalekich zakątków świata, ale również użytkowanie sprzętu. I o tym przede wszystkim
rozmawiamy, licząc na to, że porady Matusza
pomogą znaleźć Wam własną drogę na zimowych szlakach.
Pozostając w kręgu sprzętowych porad, zachęcamy do lektury artykułu Wojciecha Kłapci, który – jak to mówią – zjadł zęby na puchu.
Jeśli wahacie się, jaki śpiwór kupić i co wziąć
pod uwagę, by dokonać najlepszego wyboru
– tekst Wojtka jest właśnie dla Was. Zima stoi
puchem pod każdym względem, dlatego to
nie koniec tematu – przygotowaliśmy też dla
Was przegląd puchowych kurtek.
Wciąż ze sprzętem, tylko nieco z innej strony, związany jest również wywiad z Aleksandrem i Gustawem Lange, czyli projektantami,
którzy wraz z marką Pajak stworzyli Capsule
Collection. W rozmowie z projektantami udowadniamy, że outdoor jest trendy!
Uzbrojeni w odpowiednie narzędzia, możemy ruszyć na zimowe przygody. Tu też
śpieszymy z pomocą. Przybliżamy jeden
z najpopularniejszych włoskich regionów,
czyli Południowy Tyrol, który prezentujemy z trekkingowej perspektywy. Gdy jednak
śnieg i mróz budzą w Was wyłącznie niepokój
oraz chęć ucieczki, zimowy czas nadal może
być przyjemnością. Wystarczy ruszyć gdzieś
dalej – lub bardzo daleko, czyli nieco zmienić
strefę klimatyczną. Ciepłolubnym outdoo-

rowcom proponujemy więc przygodę w Hiszpanii, na Cyprze, w Maroku, Izraelu, Jordanii, Ugandzie, Meksyku lub Peru. Wszystko
jest możliwe w pogoni za słońcem…
O nietypowym spędzaniu typowego zimowego czasu opowiada również reportaż
Michała Gurgula, który rok temu wigilijny
wieczór spędził na… pustyni w Nevadzie,
w okolicach Las Vegas. Ku inspiracji, nie tylko
na święta!
Outdoor tożsamy jest z podążaniem za
własnymi marzeniami i znajdywaniem radości w trudach wysiłku fizycznego. Jeśli dołożymy do tego talent i samozaparcie, otrzymamy przepis na sukces. Posiadł go niewątpliwie
Bartosz Gorczyca, który jest obecnie jednym
z najlepszych biegaczy ultra w Polsce. W rozmowie z Outdoor Magazynem opowiada nie
tylko o treningowych szczegółach, lecz również o tym, jak wielkie znaczenie ma dla niego
bieganie.
W tym Outdoor Magazynie wybiegamy
również w przyszłość, a to za sprawą festiwalu Getaway, którego pierwsza edycja odbędzie
się w maju przyszłego roku w Poznaniu. Nie
będzie to festiwal górski, podróżniczy czy filmowy – będzie o outdoorze i na outdoorowo!
Za pomysłem i jego realizacją stoją Anna Kautz,
Agnieszka Korpal oraz Mateusz Niedbała.
W wywiadzie opowiadają nam nie tylko o tym,
dlaczego warto być na Getaway, ale również –
czym jest dla nich outdoor. Zgadzamy się!
A przed nami najbliższa przyszłość, czyli
15. Krakowski Festiwal Górski. KFG bez wątpienia jest najważniejszym górskim festiwalem w Polsce, co zapewne potwierdzi z wielką mocą także i w tym roku. Przedstawiamy
przewodnik po trzech festiwalowych dniach
pełnych atrakcji dla miłośników gór i górskiej kultury. Do zobaczenia na KFG! A tuż
potem widzimy się na zimowych i słonecznych szlakach!
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15 lat z górami na
najwyższym poziomie
– Krakowski Festiwal
Górski
– n a j ważn i ejsza impr eza roku
t e k s t: A neta Żu kows ka

Chyba żaden miłośnik gór nie ma wątpliwości, gdzie spędzi pierwszy
weekend grudnia. Odpowiedź jest tylko jedna – w Krakowie! To właśnie
tu odbywa się najważniejszy górski festiwal w Polsce, będący nie tylko
zwieńczeniem całego górskiego roku, ale również „kropką nad i” wszystkich
innych górskich festiwali.

Gdy na zewnątrz zimowa zawierucha, wewnątrz Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego
Uniwersytetu Ekonomicznego emocje rozgrzane są do czerwoności. Jak nie stracić
głowy i odnaleźć się w gąszczu bogatego
programu wydarzeń? Spróbujmy to jakoś
uporządkować.

// Piątek, 1 grudnia,
start o godz. 15:15
Po godz. 15 weekend uznajemy za otwarty,
podwoje 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego również! Piątkowe popołudnie warto
zacząć od festiwalowej recepcji i, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy – zaopatrzenia się
w bilety. Jak wskazuje doświadczenie, informacja o braku biletów pojawia się zawsze
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prędzej, niż byśmy się tego spodziewali. Nie
dajmy się zaskoczyć!
Teraz czas na pierwszy rzut okiem na to,
co nowego na Kiermaszu Sprzętu i Odzieży
Outdoorowej – nigdzie nie znajdziecie takich promocji i tak wielu marek w jednym
miejscu! A zima dopiero się zaczyna, szybko
przekonamy się więc, że warto było czekać
z zakupami właśnie do tego momentu. Póki
co, potraktujmy to jako pierwsze „obwąchanie” kiermaszowych stoisk, na zakupowe
szaleństwo wciąż mamy jeszcze trzy dni.
KFG słynie z najlepszych filmów górskich
oraz polskich i międzynarodowych premier – nie inaczej będzie w tym roku. Blok
filmowy rozpoczyna się o godz. 16 trzema

obrazami, w tym jedną premierą – filmem
„Break on Through” z Margo Hayes, która jako pierwsza kobieta posmakowała
trudności 9a+, i to dwukrotnie. Kobiecych
elementów nie zabraknie także dalej, a to
dzięki filmowi „Mama” Wojtka Kozakiewicza
i spotkaniu z reżyserem oraz główną bohaterką filmu – Kingą Ociepką-Grzegulską.
Wieczór to już prawdziwe festiwalowe
uderzenie, które zapoczątkuje młody, nieustraszony i niezwykle utalentowany Michi
Wohlleben, specjalista od szybkich przejść
alpejskich, drytoolowych ekstremów, ale
także długich i wymagających wspinaczek
lodowych. W tym wydaniu zobaczymy Michiego również w premierowym filmie
„Stirb Langsam”, który opowiada o oddaniu

/ wydarzenie /
się wspinaczkowej pasji alpinistycznej, ale także o trudnych
życiowych wyborach.
I wreszcie gwiazda piątkowego wieczoru – Ines Papert,
której niebywałą wszechstronność trudno przedstawić nawet w kilku zdaniach. Nikt z pewnością nie ma wątpliwości,
że Ines jest wielką mistrzynią lodu i mikstu, odnosi jednak
wspaniałe sukcesy także w innych dziedzinach. Jakie? Wystarczy zapewnić, że tej prelekcji nie możecie przegapić. Wieczór
zakończy się filmowo mocnym obrazem o tytule „Psycho Vertical”, który przybliży sylwetkę niezwykle oryginalnego brytyjskiego wspinacza – Andy’ego Kirkpatricka.
To na sali głównej, a jednocześnie – żeby nie było zbyt łatwo
– w sali nr 9 na piętrze również kuszące spotkania i pokazy
filmów rodzimych twórców, w tym m.in.: film Dariusza Załuskiego na jak najbardziej aktualny temat, czyli „Zimowa wyprawa na K2 1987–1988”, spotkanie z Anną Kamińską, autorką
książki o Wandzie Rutkiewicz, z Krzysztofem Starnawskim,
czyli jednym z najlepszych nurków głębinowych na świecie,
a także z Józkiem Soszyńskim i Małgorzatą Jurewicz, którzy
przedstawią „Raport z Yosemite”.

// Sobota, 2 grudnia,
start o godz. 9:00
Choć poprzedni wieczór zakończy się późno, warto już
od rana zawitać na Uniwersytecie Ekonomicznym. Poranek
będzie przeznaczony dla wspinaczy – fizjoterapeuci Beata
i Łukasz Kaczmarek z Centrum Rehabilitacji HOLIMEDICA
poprowadzą zajęcia praktyczne z autoterapii w przeciążeniach wspinaczkowych. Tuż potem wystąpią niezastąpieni nauczyciele górskiego bezpieczeństwa, czyli Waldemar Niemiec
i Tomasz Nodzyński. I wreszcie coś inspirującego dla górskich
biegaczy – jeden z najlepszych, czyli Piotr Hercog, opowie
o swoich wyzwaniach podczas wysokogórskich ultramaratonów. Następnie jeszcze wyżej – Łukasz Dudek i Jacek Matuszek przedstawią kolejny etap projektu „Alpine Wall Tour –
Project Fear”. Teraz będzie i ekstremalnie, i wysoko – Marcin
Tomaszewski, Wojciech Malawski oraz Sławomir Ejsymont
opowiedzą o swojej eksploracyjnej podróży na Grenlandię.
Następnie wracamy do biegania, a to za sprawą obecnie najlepszej biegaczki górskiej, Magdy Łączak. Blok ten zamknie
Marcin „Yeti” Tomaszewski swoją książką „#Yeti 40”, która jest
pretekstem do przedstawienia publiczności jego filozofii na
życie i wspinanie.
Późne popołudnie i wieczór to spotkanie z gigantami,
a także najlepszym filmem górskim z zagranicy. Na pierwszy
ogień pójdzie Matt Helliker, który jest jednym z najbardziej
cenionych brytyjskich wspinaczy, autorem wielu trudnych
dróg w rejonach całego świata. Następnie istotny punkt programu, czyli premierowy film „Magnetic Mountains”, który
zadaje kluczowe pytanie: „czy warto?”. Dokument opowiada
historię wspinacza, który po poważnym wypadku w Alpach
Francuskich próbuje nie tylko powrócić do zdrowia, ale stara się również odnaleźć odpowiedź na nurtujące go pytanie
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ACTIK CORE

Photo © www.kalice.fr

Baterie czy akumulator?
Ty wybierasz!

Kompaktowa, wielowiązkowa latarka czołowa z akumulatorem.
ACTIK CORE to lekka i mocna latarka czołowa z dwoma wiązkami światła, idealna
do zastosowań outdoorowych. Dostarczona z akumulatorem CORE, a jednocześnie
dzięki koncepcji Hybrid CONCEPT jest kompatybilna ze zwykłymi bateriami.
Elastyczne rozwiązanie umożliwiające korzystanie z obydwu źródeł zasilania bez
konieczności stosowania adaptera. 350 lumenów. www.amc.com.pl

/ wydarzenie /
Po trzech filmach w ramach
Międzynarodowego Konkursu
Filmowego wracamy do festiwalowych gości. Za sprawą Ermanno Salvaterry, który także
dorobił się miana „legendy”,
przeniesiemy się do wietrznej
Patagonii. 62-letni włoski alpinista jest jednym z największych znawców i koneserów
wspinania w tym regionie.
Z pewnością i my po tej prelekcji będziemy pod wrażeniem
zarówno patagońskich ścian,
jak i samego Ermanno.

o sens narażania życia podczas alpejskiej
wspinaczki.
I wreszcie wspomniany gigant, czyli Peter
Habeler. Życie tego 75-letniego Austriaka to
jednocześnie kilka najistotniejszych punktów w historii himalaizmu, w tym choćby pierwsze wejście na Mount Everest bez
wspomagania tlenem. Dziś Peter ma 75 lat
i wciąż robi niesamowite rzeczy, których
mógłby pozazdrościć mu niejeden młodzieniaszek.
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A tymczasem cały dzień będą
odbywały konkurencyjne spotkania w sali numer 8 i 9. Wśród
prelegentów m.in. Janusz Majer, który opowie o nowych
celach alpinistycznych w Himalajach i Karakorum, Maciej Ciesielski i Bogusław Kowalski, którzy
przedstawią zagrożenia w górach, Mateusz
Waligóra, który doradzi, jak być skutecznym
trekkerem, Piotr Pustelnik, który opowie
o swojej autobiograficznej książce, a także:
Andrzej Maciata, Grzegorz Folta, Magdalena
Gołębiowska-Śmiałek, Maciej Stromczyński
i Grzegorz Ozimiński, Łukasz Gruszczyński,
Piotr Deska, Karol Hennig, Marta Naczyk
i Wojciech Szatkowski. Ponadto Polski Konkurs Filmowy i ważny dla taterników panel
dyskusyjny o elektronicznym systemie re-

zerwacji – ESR. Uff, będzie się działo… a noc
krótka, gdyż przed nami jeszcze festiwalowa
impreza!

// Niedziela,
3 grudnia,
start o godz. 9:45
Ostatni dzień festiwalu zacznie się mocno już od samego rana. „Czołowy polski himalaista z 40-letnim stażem, zdobywca 11
ośmiotysięczników, aż pięciokrotnie stawał
na wierzchołku Mount Everestu” – kto to
może być? Oczywiście, Ryszard Pawłowski,
i to właśnie spotkanie z nim otworzy KFG
w niedzielę. Kolejnym prelegentem będzie wytrawny narciarz i alpinista, pierwszy zdobywca narciarskiej Korony Ziemi,
pierwszy, który zjechał z Everestu bez
odpinania nart – Davo Karničar. Następnie wystąpi Marek Holeček, który wraz ze
Zdenkiem Hákiem w lipcu tego roku zdobył
Gasherbrum I, prowadząc na ośmiotysięczniku nową drogę południowo-zachodnią
ścianą. Holeček może za to dokonanie spodziewać się nominacji do Złotego Czekana,
z pewnością więc warto zobaczyć, jak to
było – z pierwszej ręki.
Wreszcie czas powrócić na polskie podwórko i przyjrzeć się wydarzeniu, którym
już niebawem będzie żył cały górski (i nie
tylko) świat – spotkamy się z uczestnikami Zimowej Narodowej Wyprawy na K2. To
właśnie w Krakowie usłyszymy najnowsze

/ 15 lat z górami na najwyższym poziomie – Krakowski Festiwal Górski /

Ines Papert podczas wspinaczki w Patagonii – „Riders of the Storm”
(fot. Thomas Senf)

wieści tuż przed wyruszeniem pod wciąż
niezdobyty zimą szczyt. Niedziela zakończy się wręczeniem prestiżowych nagród
w Międzynarodowym Konkursie Filmowym
oraz w Konkursie Filmu Polskiego, a także
zasłużoną filmową ucztą, czyli obejrzeniem
zwycięskich obrazów.
To na dużej sali, a na piętrze w tym czasie
także moc wrażeń i fachowej wiedzy. Eksperci z 5+ Szkoła z Doliny Pięciu Stawów poprowadzą warsztaty skitourowo-lawinowe,

Ryszard Pawłowski podczas wspinaczki na Pumori (fot. arch. R. Pawłowski)

Damian Granowski i Tomasz Klimczak opowiedzą o pierwszym polskim przejściu drogi
„Desmaison-Gousseault” na Grandes Jorasses, Jan Kuczera, Łukasz Depta i Wojciech
Malawski przedstawią niebezpieczeństwa
zimowej turystyki narciarskiej i pieszej,
Andrzej Mecherzyński-Wiktor poprowadzi
warsztaty wspinaczkowe, zaś Karolina Ośka
i Michał Czech opowiedzą o powtórzeniu
„Freeridera” (VI 5.13a) braci Huberów na El
Capitanie w Yosemite. Oczywiście – to tylko wybrane prelekcje i warsztaty, będzie ich

wiele, wiele więcej! Nie zapomnijcie o zakupach, pamiętajcie, że niedzielny kiermasz
kończy się o godz. 17.
Krakowski Festiwal Górski nie przez
przypadek jest największym festiwalem
górskim w Polsce. Wypełniony po brzegi
program i wybitni goście wskazują, że w tym
roku po raz kolejny potwierdzi on swoją renomę. Nie może Was zabraknąć podczas
tego trzydniowego święta wszystkich miłośników gór!

Peter Habeler na drodze „Salathe Wall” na El Capitan (fot. Doug Scott)

Angela Eiter na „La Planta de Shiva” 9b
(fot. Red Bull Contentpool / Javipec)

Ermanno Salvaterra w pobliżu szczytu Torre Egger,
w tle północna ściana Cerro Torre, 2007 rok
(fot. arch. Ermanno Salvaterra)
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INNOWACJA OD SALEWA – TIROL WOOL® CELLIANT®

OD GÓR DLA GÓR
TirolWool® Celliant®: innowacyjna technologia izolacyjna stworzona przez SALEWA,
która nadaje naturalnej tyrolskiej wełnie właściwości odbijające ciepło z powrotem
do ciała użytkownika.

A

lpiniści, miłośnicy wielodniowych trekkingów czy po
prostu wycieczek po górach - wszyscy potrzebują mocnej i jednocześnie lekkiej odzieży, która zapewni im
odpowiednią ochronę i wygodę w zimowych warunkach. Jej
ocieplina powinna nie tylko regulować mikroklimat ciała w ruchu, ale również zapobiegać utracie ciepła i wyziębieniu, gdy
użytkownik zatrzymuje się na odpoczynek.
OD GÓR
Owce górskie hodowane są w Południowym Tyrolu od tysięcy
lat, a ich wełnę od wieków wykorzystuje się do wytwarzania
ciepłej odzieży. TirolWool® pozyskuje się od tyrolskich owiec
górskich żyjących przez cały rok powyżej 2000 m n.p.m.
i w warunkach tak surowych, że normalne rasy owiec, by ich
nie przetrwały. Białe drobne włókna ich wełny znane są ze swoich wyjątkowych właściwości cieplnych i termoregulacyjnych
nawet po całkowitym przemoczeniu, a ponadto cechują się
one znakomitą oddychalnością.
Z ich właściwości korzystali już
pionierzy alpinizmu. Wełna to
stały element dziedzictwa kulturowego regionu, a także historii SALEWA.
DLA GÓR
Wybierając lokalne źródła pozyskiwania wełny, SALEWA ogranicza transport – główny czynnik
zwiększający emisję dwutlenku
węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym
znacząco wpływający na zmiany klimatyczne. Oprócz tego zaopatrywanie lokalne wspiera działalność hodowców owiec i gospodarkę regionu.
W celu wzmocnienia naturalnych właściwości termoregulacyjnych TirolWool® SALEWA postanowiła wzbogacić ją o stosowaną pierwotnie w medycynie i naukach ścisłych technologię
Celliant® - opatentowaną mieszankę trzynastu termoreaktywnych minerałów, która nie tylko poprawia stosunek ciepła
do wagi ociepliny, ale także sprawia, że staje się ona miększa

i wygodniejsza w noszeniu. Minerały Celliant® przekształcają
promieniowanie cieplne ciała w podczerwień, którą następnie
magazynują i odbijają z upływem czasu z powrotem do ciała użytkownika, pobudzając mikrokrążenie oraz obwodowy
przepływ krwi. Pozwala to ciału na dłużej utrzymać optymalną
temperaturę oraz wspomaga jego funkcjonowanie.
TIROLWOOL® CELLIANT®
Połączenie TirolWool® i Celliant® zaowocowało powstaniem
lekkiego hybrydowego materiału, który dzięki swojej budowie
zatrzymuje ciepło na dłużej, doskonale sprawdzając się zarówno podczas aktywności, jak i odpoczynku. Unikalne właściwości Celliant® nie ulegają zużyciu czy spraniu, jako że
minerały są rozdrabniane i wtapiane w żywicę wbudowywaną
potem w rdzeń każdego przetworzonego włókna poliestrowego, bez powlekania czy dodatkowych obróbek.

„TIROLWOOL® CELLIANT®
TO IDEALNE ROZWIĄZANIE
NA WARUNKI
EKSTREMALNYCH
WAHAŃ TEMPERATURY
I DŁUGIE GODZINY
PRACY W TERENIE
WYSOKOGÓRSKIM.”
Peter Veider, dyrektor Tyrolskiego
Górskiego Pogotowia Ratunkowego

Wysoki komfort dzięki
efektywnej termoregulacji

Odprowadzanie wilgoci

Odbijanie ciepła z powrotem do ciała
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Getaway
festiwal pełen outdooru
– rozm owa z ORGANIZATORAMI
t e k s t: A neta Żu kows ka

Anna Kautz, Agnieszka Korpal i Mateusz Niedbała – trzy wyraziste
i nieco nadaktywne osobowości, do tego głowy pełne pomysłów i dużo
doświadczenia, więc to się musiało tak właśnie skończyć… W maju
zorganizują pierwszy festiwal w Polsce o outdoorze i w outdoorze. Tym
razem nie będzie tylko o górach lub tylko o podróżach, lecz o wielu
outdoorowych aktywnościach. Jakich, jak i dlaczego? O tym najlepiej
niech nam opowiedzą sami.

Aneta Żukowska: W ostatnim numerze Outdoor Magazynu rozmawialiśmy
z Agnieszką i Anią o Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim im. Tomka Kowalskiego, a tymczasem kształtów nabiera już
Wasz kolejny projekt – festiwal Getaway,
który ma się odbyć w maju 2018 roku. Teraz
spotykamy się w składzie powiększonym
o Mateusza Niedbałę. Opowiedzcie więc
o Waszym nowym pomyśle – co to będzie?
Mateusz Niedbała: Będzie to festiwal
outdoorowy, który połączy różne dyscypliny sportu, eksplorację, ruch na świeżym
powietrzu w jednym miejscu. Nie chcemy
zamykać się tylko na podróże lub góry, robimy wydarzenie, podczas którego pokażemy publiczności niezwykły świat szeroko
pojętego outdooru i rewelacyjnych ludzi
pełnych pasji, którzy poprzez sport eksplorują świat, jego najbardziej wyjątkowe
miejsca.
Agnieszka Korpal: Mówiąc „sport”,
mamy na myśli aktywne spędzanie czasu na
zewnątrz w przeróżny sposób, nie chodzi tu
o sport zawodniczy. Nie będzie cyferek, wy-
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ników czy miejsc na podium, a raczej niszowe sporty ekstremalne, jak również te bardziej dostępne. Do tego pojawią się tematy
eksploracyjne i podróżnicze. Chcielibyśmy
odsłonić różne oblicza outdooru, a zarazem
pokazać, jak wiele je łączy – pasja, radość
i ludzie. Chcemy stworzyć festiwal, który
będzie „żywy”, opierający się nie tylko na
prelekcjach ciekawych, inspirujących gości,
ale również na aktywnym uczestnictwie,
próbowaniu i dotykaniu tych dyscyplin.
Jak widać słowem-kluczem będzie tu
„outdoor”. Jak rozumiecie to pojęcie?
Agnieszka: Outdoor to dla nas aktywnie
spędzony czas poza domem, podczas którego każdy może robić zupełnie coś innego, byleby tylko sprawiało mu to radość. To
czerpanie przyjemności z tego, że otacza nas
przyroda, że relaksujemy się, nie patrząc na
pulsometr ani na ilość przewyższeń, bo frajda z tego czasu jest ważniejsza niż wyniki.
Outdoor to świeże powietrze, ruch, radość,
ludzie i wspomnienia. Wycieczka rowerowa
za miasto, wypad pod namioty do Norwegii

albo lot paralotnią nad Alpami – to dla nas
outdoor.
Anna Kautz: Chcemy zebrać w jednym
miejscu wszystkie te wrażenia, emocje i historie. W końcu każdy z nas kocha przestrzeń, wolność i dobrą zabawę, niezależnie,
czy akurat czuje wiatr we włosach, skacząc
ze spadochronem, czy ma serce w gardle na
trudnym górskim zjeździe MTB. Ale chcemy nie tylko pokazywać i opowiadać, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby dać
innym szansę spróbowania tych outdoorowych aktywności.
Dlaczego nazwa „Getaway”?
Anna: Getaway to gra słów. Nie jest to najbardziej znane wszystkim get away – czyli
w języku angielskim „uciec”, „odejść”, ale pisane łącznie getaway, czyli krótka wycieczka
za miasto, krótki urlop, wakacje. To będzie
festiwal dla ludzi aktywnych, „uciekających”
poza dom.
Mateusz: To słowo kojarzy nam się z wolnością, oderwaniem od codziennych obowiązków, pracy i miejskiej przestrzeni.

/ Outdoor jest trendy /
Jakie dyscypliny outdoorowe chcecie zaprezentować w ramach festiwalu?
Mateusz: W głowie mamy wiele dyscyplin, z dzisiejszymi pomysłami Getaway
mógłby trwać tydzień, a gości, filmów
i warsztatów by nie zabrakło. Robimy selekcję, by każdy w ciągu trzech dni festiwalu znalazł coś dla siebie. Na pewno nie
zabraknie rowerów, latania i pływania
w różnej postaci, biegania oraz kilku zaskakujących dyscyplin, jak np. akrobatyka
samolotowa.
Agnieszka: Dyscypliny, które możemy
wymienić już teraz to: paralotniarstwo,
szybownictwo, rowery MTB, bieganie po
górach, alpinizm i wspinaczka, jaskinie,
kajaki górskie, wakeboard oraz highline.
Jest ich sporo… Jak mówicie, podczas
festiwalu uczestnicy będą mieli okazję
spróbować nowych dyscyplin, czyli Getaway będzie się składał z kilku części.
Poza prelekcjami będą też warsztaty, testy i działania w plenerze. Jak to ma wyglądać?
Mateusz: Zakładamy, że festiwal będzie wielowątkowy. Nasz główny podział
to: prelekcje i pokazy gości, filmy i wreszcie – praktyczne warsztaty w mniejszych
grupach. Tworzymy też osobny program
dedykowany dzieciom, żeby mogły kreatywnie spożytkować swoje niekończące
się pokłady energii. Ostatnią, dużą częścią
będą aktywności w plenerze, zajęcia biegowe i wspinaczkowe, zajęcia jogi, aktywne, sportowe zwiedzanie miasta.
Anna: Zamierzamy tak ułożyć program,
aby każda dyscyplina miała swój blok
i rozkład aktywności. Na przykład dla kajakarzy górskich będzie prelekcja zaproszonego gościa, tematyczny, wysokooceniany w świecie film, warsztaty na basenie
z robienia „eskimosek” na profesjonalnym
kajaku oraz m.in. warsztaty z doboru
sprzętu, z możliwości wykonywania i trenowania tego sportu w kraju i za granicą.
W zależności od dyscypliny, mamy w głowie różne konfiguracje i pomysły.
Podróże podróżom nierówne – co bierzecie pod uwagę, wybierając podróżników,
którzy mają wystąpić na festiwalu?
Mateusz: Przede wszystkim chcemy
zaprezentować osoby, które łączą podróże
z uprawianiem sportu. Pragniemy zaprosić podróżników oryginalnych, eksplorujących ciekawe rejony świata, trenujących

niezwykłe dyscypliny, ale również inspirujących, mających dobry kontakt z publicznością. Dobór prelegentów, którzy
swą opowieścią porwą salę, to kluczowa
sprawa. Wierzymy, że oni wraz z widzami
nadadzą wyjątkowy charakter i klimat tej
imprezie.
Jak zamierzacie wykorzystać miejską
przestrzeń Poznania? Gdzie i co będzie
się działo?
Mateusz: Festiwal odbędzie się w gmachu Politechniki Poznańskiej tuż nad Wartą, nieopodal jeziora Malta. Chcemy wykorzystać zalety tego położenia i aktywności,
o których mówiliśmy wcześniej, będą odbywały się właśnie nad Wartą. Stworzymy
Warta Camp, czyli kamping nad rzeką, tor
rowerowy, slackline, na samej rzece zaś
kajaki i deski SUP, nad jeziorem Malta wakeboard i biegi na orientację.
Agnieszka: Pojawią się zawody wspinaczkowe na zaprzyjaźnionej ścianie Blok
Line, wspomniane zajęcia dla kajakarzy na
Termach Maltańskich. Chcemy, żeby wiele
odbywało się na zewnątrz, aktywnie. Jak to
w outdoorze.
Dla kogo organizujecie ten festiwal? Jakich uczestników się spodziewacie? Na
jakich liczycie?
Agnieszka: Liczymy na różnych odbiorców. Takich, którzy są aktywni i wkręceni w jakiś sport, ale również, którzy są
ciekawi, chcą poznać coś nowego, dowiedzieć się czegoś o sprzęcie, a przy tym
mogą w podobnym gronie spędzić aktywnie czas. Czekamy też na zupełnie nowe
osoby, które szukają pomysłów, interesują się turystyką aktywną, ale potrzebują
bodźca, ludzi albo inspiracji, żeby zaplanować jakąś wyprawę albo zacząć oszczędzać na sprzęt.
Mateusz: Chcemy zaprosić wszystkich,
dla których aktywność fizyczna jest ważna.
Budujemy program tak, by każdy nasz gość
znalazł dla siebie interesujące zajęcia, aktywności, by poznał nowe, ciekawe dyscypliny. Liczę, że Getaway będzie miejscem
inspiracji i fajną możliwością spotkania
ludzi aktywnych.
Jakich prelegentów zamierzacie zaprosić? Czy możecie już zdradzić jakieś nazwiska festiwalowych gwiazd?
Anna: Wszystkich nazwisk jeszcze nie
możemy zdradzić, rozmowy cały czas
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trwają. Najpewniej pojawi się Krzysztof Starnawski – wybitny nurek jaskiniowy, Sebastian Kawa, który jako
jedyny człowiek przeleciał szybowcem
nad Himalajami, Michał Gierlach –
Mistrz Polski w paralotniarstwie. Odbędzie się również pokaz samolotowej
grupy akrobacyjnej ŻELAZNY. Resztę
zdradzimy nieco później.
Mateusz: Nasi goście to prawdziwa
mieszanka różnorodności. Będzie można się spotkać ze znanymi outdoorowcami
z pierwszych stron gazet i z telewizji, ale
obok nich będzie można pogadać z wystrzałowymi ludźmi, którzy robią nieziemskie
rzeczy często tylko dla siebie.
Z jakimi instytucjami i organizacjami
współpracujecie przy tworzeniu festiwalu?
Mateusz: Bardzo dużym wsparciem jest
dla nas Politechnika Poznańska, która udostępnia nowoczesną przestrzeń wykładową
na festiwal. Miasto Poznań jest bardzo otwarte na nasze przedsięwzięcie, służy dużą
pomocą w zakresie promocji festiwalu,
wsparcia organizacyjnego, udostępnia przestrzenie miejskie. Zapraszamy do współpracy organizacje studenckie, gdzie spotykamy
niesamowitych ludzi pełnych pasji i outdoorowego wigoru.
Agnieszka: Współpracujemy również
z akademickim klubem lotniczym i Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej.
Jak wygląda kwestia wsparcia sponsorów?
Czy szukacie ich w outdoorowym świecie,
czy raczej poza nim?
Anna: Rozmawiamy z wieloma firmami,
których odbiorcami są aktywni, „ruszający
się” ludzie, ale także z firmami, które nie są
ze świata outdoorowego, ale chcą się promować poprzez ten rodzaj aktywności. Nie
jest to łatwe przy tworzeniu wydarzenia po
raz pierwszy, kiedy nie ma jeszcze zbudowanego wizerunku i historii, ale to nie zna-
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czy, że jest to niemożliwe. Mamy kilkuletnie
doświadczenie w organizowaniu różnych
dużych wydarzeń, również outdoorowych,
więc mamy nadzieję, że to zaprocentuje.
Słuchając Was, śmiało mogę powiedzieć,
że takiego festiwalu jeszcze w Polsce nie
było. Skąd pomysł na przedsięwzięcie
w takim właśnie kształcie? Jak narodziła
się ta idea?
Agnieszka: Pomysł pojawił się i kiełkował w każdym z nas już od jakieś czasu,
potrzebowaliśmy chyba tylko zebrać się
we trójkę i stwierdzić, że trzeba działać.
Każde z nas w pewnym sensie żyje outdoorem, to bardzo duża część naszego życia.
I nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być
inaczej. Ja ostatnio przeliczyłam to wszystko i wyszło, że od 15 lat – czyli praktycznie
przez całe moje świadome życie – zajmuję
się właśnie tym. Każde z nas sprawdza się
też w organizacji outdoorowych wydarzeń,
ale o innym charakterze. Może to wszystko
musiało się w pewnym momencie połączyć
i jest konsekwencją naszych życiowych wyborów.
Mateusz: Zależy nam na oryginalności,
a Poznań to miasto ludzi bardzo aktywnych,
o niezliczonej ilości pasji. Chcemy być dla
nich miejscem spotkania, inspiracji i wymiany doświadczeń. Myślę, czuję, że festiwal
będzie odzwierciedleniem naszej wymieszanej trójki. Każdy z nas kipi outdoorem,
mamy pasje, które się splatają, a z drugiej
strony realizujmy je osobno, mamy na nie
osobiste spojrzenie.

Każde z Was ma już spore doświadczenie organizacyjne związane
z outdoorem, czeka Was jednak
nowe wyzwanie. Czego obawiacie
się najbardziej przy organizacji
tego festiwalu?
Anna: Pewnie ogromu całego
przedsięwzięcia. Na pewno dużo
będzie zależało od ułożenia programu, zgrania wszystkiego w czasie, w różnych przestrzeniach i miejscach.
Czy czerpiecie inspirację z jakiś zagranicznych imprez tego typu?
Agnieszka: Widzieliśmy, jak to robią
inni, przede wszystkim dobrze jest wiedzieć,
że takie rzeczy dzieją się na świecie i cieszą
się dużą popularnością.
I pytanie, które powinno być właściwie na
początku – kto stoi za Getaway? Czy możecie krótko opowiedzieć, kim jesteście, jakie
macie doświadczenie z outdoorem i organizacją wydarzeń?
Agnieszka: Organizatorami Festiwalu
jest Stowarzyszenie PocoLoco Adventure
i Stowarzyszenie Woda Góry Las. Jako Stowarzyszenie PocoLoco Adventure jesteśmy
organizatorem Zimowego Ultramaratonu
Karkonoskiego im. Tomka Kowalskiego
oraz biegu Forest Run, odbywającego się
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Hostel
PocoLoco, który prowadzimy, jest również
organizatorem wielu prelekcji o tematyce
podróżniczej i górskiej w Poznaniu. Stowarzyszenie Woda Góry Las to współorganizator największego zimowego biwaku
szkoleniowego WinterCamp oraz członek
poznańskiego Klubu 7 Kontynentów – organizator licznych spotkań i aktywności fizycznych dla poznaniaków.
Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia
w maju na Getaway!

Anna Kautz (fot. archiwum Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego)
Agnieszka Korpal (fot. Jacek Deneka) i Mateusz Niedbała (fot. Piotr Dymus)
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Traktuję to jako
przywilej
– rozmowa z b artoszem gorczycą
t e k s t: Aneta Żukowska

Z D J Ę C I A : Jacek D ene ka / UltraLov ers

Jeden z najlepszych biegaczy ultra w Polsce, a jednocześnie skromny
i pokorny wobec własnych sukcesów – Bartosz Gorczyca. Jak zaczął swoją
biegową przygodę i co go w tym wszystkim cieszy najbardziej? Zapraszamy
do lektury wywiadu.
Aneta Żukowska: W 2014 roku opublikowaliśmy na stronie Outdoor Magazynu
wywiad z Tobą zatytułowany „Bartek Gorczyca – wschodząca gwiazda sceny biegów
górskich”. Nie pomyliliśmy się. W minionych sezonach pokazałeś, że możesz wygrać nawet najtrudniejsze biegi. Jak jednak Ty sam oceniasz te lata pod względem
sportowym?
Bartosz Gorczyca: Te trzy lata, które wręcz niesamowicie szybko mi umknęły,
bardzo dużo nauczyły mnie pod względem
sportowym. Miałem wiele wzlotów, ale także
upadków. Udowodniłem sobie, że ciężkim
treningiem można nie tylko poprawić swoje
wyniki, ale także ukształtować swój charakter. Myślę, że ten czas, który już za mną, to
dopiero biegowa rozgrzewka przed właściwym okresem, w którym chciałbym osiągnąć coś więcej niż do tej pory.
Które zawody były dla Ciebie najważniejsze
w ostatnim roku?
Najważniejsze miały być dla mnie zawody,
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których kuriozalnie… nie ukończyłem, ale
o takich to chyba nawet nie ma co mówić.
W tym sezonie kilka biegów mógłbym potraktować na równi, ale jeśli mam wybrać
jeden, byłby to Marimurumendi Maraton
rozgrywany w Hiszpanii w ramach Ehunmilak Ultra Trail. Trudni rywale, którzy nie odpuszczali do końca, świetna trasa, mnóstwo
kibiców na trasie, nie wspominając o tłumach na mecie, i ta niepowtarzalna atmosfera! W przyszłym roku tam wracam!
Jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem? Co pchnęło Cię w tę stronę?
Zacząłem biegać, gdy byłem jeszcze w gimnazjum. Miałem się przygotować do biegu
na 1000 metrów w ramach zawodów powiatowych. Wychodziłem trzy razy w tygodniu
wieczorem i biegałem naprawdę mocno, jak
na zawodach, niedługo, ale mocno. Wygrałem później te zawody, a także zawody wojewódzkie. Podłapał mnie trener z lokalnego
klubu ULKS Technik Trzcinica, no i później
jakoś to poleciało dalej.

Czyli zanim wstąpiłeś na drogę biegów
górskich, rywalizowałeś na krótszych, płaskich dystansach. Co skłoniło Cię do przestawienia się na bieganie po górach?
Przeskok z biegów płaskich odbył się u mnie
bardzo szybko. Na ulicy pobiegałem raptem
rok, może troszkę dłużej. Później zapisałem
się na półmaraton Limanowa Forest, a okazało się, że jest to bieg typowo górski. Nie
wiedziałem o tym… Sponiewierało mnie
nieziemsko i skończyłem te zawody w okolicach 20. miejsca. Mimo to nie zraziłem
się. Wręcz przeciwnie, zacząłem trenować
i przygotowywać się w terenie górskim i pagórkowatym, by za rok tam wrócić i jeszcze
raz się sprawdzić. Wróciłem i skończyłem na
2. miejscu za Danielem Wosikiem. Spodobała mi się taka rywalizacja i tak już zostało.
Tak więc o biegach górskich dowiedziałem
się przez przypadek, zapisując się na zawody, których nie znałem. Wcześniej po górach
tylko wędrowałem.

/ Traktuję to jako przywilej /

Jak myślisz, jak wcześniejsze, krótkie starty
przełożyły się na Twoje możliwości w górach i na dystansach ultra?
Moje wcześniejsze starty i przygotowania do
biegów płaskich, a także zawodów lekkoatletycznych, zbudowały solidny fundament do
dalszego rozwoju. Technika biegu, szybkość
i inne podstawy wyniesione z pierwszych
lat związanych ze sportem przydają mi się
do dzisiaj. Uważam, że każdy, kto chciałby
rozwinąć się jak najlepiej i uzyskać swoje
maksimum, powinien zacząć od podstaw. To
tak jak w życiu, idąc do szkoły, na początku
uczymy się czytać, pisać i liczyć, nie dostajemy na wejściu skomplikowanych zadań do
rozwiązania. Oczywiście, nie każdy ma taką
możliwość, gdyż znaczna większość ludzi
późno zaczyna swoją przygodę z bieganiem.
Pod tym względem miałem trochę szczęścia
w życiu.
Czy bieganie po górach jest dla Ciebie wartością samą w sobie, czy liczą się przede
wszystkim zawody?
Zawody to zawody. Traktuję je głównie jako
zdrową rywalizację i sprawia mi to przyjem-

ność. Lubię ten wysiłek i możliwość ścigania się z innymi. Rozmyślanie i cieszenie się
otaczającą mnie przyrodą zostawiam sobie
na treningi i wycieczki biegowe po górach –
wtedy jest na to czas. To niczym zabawa dla
małego dziecka, podbiegi, zbiegi, zmienność
terenu – czysta frajda.
Nad czym jeszcze musisz popracować?
Co jest Twoją słabą stroną w bieganiu?
Chyba nie powinienem tego zdradzać, żeby
nikt tego nie wykorzystał (śmiech). A tak serio, odpowiadając krótko – myślę, że w biegach górskich brakuje mi jeszcze przede
wszystkim doświadczenia. Wraz z upływem
czasu człowiek dowiaduje się coraz więcej
o sobie i jest to w stanie wykorzystać do
własnego rozwoju.
Jaki element biegowy jest Twoją najmocniejszą stroną?
Solidny fundament wyniesiony z lekkiej
atletyki, to na pewno moja najmocniejsza
strona.

Jak to przekładasz na konkretne zmagania
na trasie? Na jakich dystansach czujesz
się najlepiej? Które sprawiają Ci najwięcej
przyjemności?
Wszystkie dystanse od półmaratonu wzwyż
sprawiają mi przyjemność i frajdę. To nie do
końca jest tak, że skupiam się tylko na biegach ultra. Te krótsze są zarówno potrzebne
do utrzymywania swojej prędkości, jak i do
urozmaicania sobie „zabawy w bieganie”.
Jakie masz strategie radzenia sobie z głową
podczas długiego biegu? Słuchasz muzyki,
skupiasz się na otoczeniu, wchodzisz w jakiś specyficzny stan umysłu?
Staram się ułożyć sobie wszystko w głowie
i przełożyć to na pozytywne doznania i odczucia. Bo przecież po to stanąłem na starcie, żeby się tym bawić, po to, żeby teraz być
w tym miejscu, w którym jestem, po to, żeby
cieszyć się otaczającą przyrodą. To niezwykły dar, jeśli człowiek jest zdrowy i może pokonywać kolejne kilometry w górach... Nie
każdemu jest to dane. Traktuję to wszystko
jako przywilej, może dlatego dobrze sobie
radzę z głową podczas długich biegów. Ow-
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szem, muzyki również lubię posłuchać pod- Wszystkim sportowcom zdarzają się konczas biegania. Fajnie mnie nastraja i mobili- tuzje, co jest niewątpliwie trudną sytuacją,
zuje do większego wysiłku.
bo poza powrotem do zdrowia trzeba też
zaakceptować okres biegowej „bezczynnoCzyli jak sobie radzisz w trudnych chwi- ści”. Jak radzisz sobie z czasem przeznaczalach, gdy pojawia się chwila słabości pod- nym na powracanie do formy?
czas biegu?
W okresie, gdy nie mogę biegać, staram się
Tak jak mówiłem, radzę sobie dzięki mo- utrzymywać dyspozycję i kondycję fizyczną
jemu nastawieniu. Oczywiście, w trudnych w jakiś inny sposób, są te elementy, które
chwilach pomaga myślenie o bliskich mi lu- zwykle traktuję jako właśnie trening uzupełdziach, a najlepiej, jeśli są oni gdzieś nieda- niający.
leko, gdy kibicują na trasie i mnie wspierają.
Czy możesz powiedzieć, że bieganie zdomiJak wygląda Twój trening? Ile kilometrów nowało Twoje życie, czy znajdujesz jeszcze
przebiegasz w tygodniu? I czy masz jakieś przestrzeń na coś poza?
treningi uzupełniające samo bieganie?
Zdecydowanie bieganie po górach zdomiOczywiście, to wszystko zależy od okresu nowało moje życie. Staram się wszystko tak
treningowego, w którym w danym mo- poukładać, by związać się z tym na stałe.
mencie się znajduję. W okresie przygo- Obecnie zajmuję się także prowadzeniem
towawczym staram się dobrze wybiegać zawodników i ich przygotowaniami do stari biegać w granicach 150–200 kilometrów tów w biegach górskich. To również wymaga
tygodniowo z dużą ilością przewyższeń. sporo czasu i zaangażowania, tak że na nudę
Natomiast w okresie startowym kilometraż nie narzekam.
zdecydowanie spada i oscyluje w granicach
100 kilometrów i mniej. Naturalnie, uzupeł- Rzeczywiście, musi być intensywnie. A janiam swój trening siłownią, sporo również kie masz biegowe plany na zimę?
– jak na biegacza – jeżdżę na rowerze. Sta- Chcę się solidnie przygotować do przyszłego
bilizacja, rozciąganie i inne treningi uzupeł- sezonu biegowego. Chciałbym być w życioniające to też raczej u mnie chleb powszedni. wej dyspozycji i dokonam wszelkich starań,
by tak się stało. Zimowe starty – raczej spoZwracasz uwagę na dietę? Korzystasz z po- radycznie.
rad dietetyka, dbasz o to, czy jesz wszystko,
na co masz ochotę?
To zaś oznacza, że masz już plany na koNie korzystam z porad dietetyka. Myślę, że lejny sezon. W których biegach chciałbyś
posiadam podstawową wiedzę na temat wystartować?
zdrowego żywienia i z tego korzystam. Ogól- Tak, mam kilka głównych celów na przynie więc jem zdrowo, choć przyznaje się, że szły sezon. Pierwsza część sezonu to raczej
zdarzają się od tego jakieś odstępstwa.
dystanse okołomaratońskie. Mam nadzieję,
że Mistrzostwa Polski na długim dystansie
Jak regenerujesz się po zawodach?
będą moją przepustką do Mistrzostw ŚwiaKąpiele solankowe, elektrostymulacja, rolo- ta na długim dystansie, które w przyszłym
wanie, sauna i zdrowe jedzenie po zawodach roku odbędą się w Karpaczu. Druga część
połączone z suplementacją.
sezonu to już dystanse zdecydowanie dłuższe, i wisienka na torcie, czyli Ehunmilak
A czym nagradzasz się za udany start?
Ultra Trail – 168 km, 11 000 przewyższeń –
No, właśnie, niczym specjalnym, ale dziękuję który odbywa się w Kraju Basków. To chyba
za podsunięcie pomysłu – coś dla siebie wy- najbardziej wyczekiwany przeze mnie bieg
myślę (śmiech).
w 2018 roku. Na pewno moich startów będzie zdecydowanie więcej. W obecnym seJak znosisz sytuacje, gdy z rozmaitych po- zonie startowałem troszkę mniej i nie zdało
wodów musisz zejść z trasy?
to egzaminu. Mam wrażenie, że im więcej
Dla nikogo nie jest to łatwe. Staram się wy- startuję, tym lepiej się czuję – choć oczywiciągnąć z tego jak najwięcej wniosków – tak, ście, wszystko ma swój umiar.
żeby ta sytuacja się nie powtarzała. Raz się
udaje, a raz nie – jak to w życiu bywa. Poraż- Czy masz jakieś biegowe wzorce? Inspiruka to też część bycia sportowcem i trzeba to jesz się kimś?
zaakceptować.
Ewą Majer.
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Jeśli nie bieganie, to co? Pociągają Cię także
jakieś inne dyscypliny?
Czasami przelatują mi przez głowę przeróżne wizje mojej osoby w innych dyscyplinach. Chciałbym na przykład spróbować,
jak to jest być zawodowym kolarzem i pojechać w Tour de France, takie wieloetapowe
wyścigi są fascynujące – pomarzyć można
(śmiech).
Jakie masz rady dla tych, którzy chcieliby
zacząć biegać po górach?
Krok po kroku wyznaczać sobie wyzwania
i cele, aby się nie zrazić. Mierzyć siły na zamiary i dbać o formę nie tylko przez samo
bieganie, ale także inne formy aktywności
fizycznej. Prowadzić zdrowy tryb życia, żeby
móc cieszyć się bieganiem po górach jak
najdłużej i z jak największą przyjemnością.
Proste! Życzę samych sukcesów i biegowych przyjemności!

Bartosz Gorczyca
Jeden z najlepszych biegaczy górskich w Polsce, sześciokrotny wicemistrz Polski w Biegach Górskich na różnych dystansach w latach
2014-2017, zwycięzca w biegach: Zimowy
Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego w 2014 i 2016 roku, Bieg Ultra Granią
Tatr w 2015 roku, ultraMaraton Bieszczadzki
w 2013, 2015 i 2016 roku, Łemkowyna Ultra
Trail w 2015 i 2016 roku, Paklenica Trail International w 2016 roku, Sudecka Setka w 2016
roku, Marimurumendi Marathon w 2017 roku,
Bieg 7 Dolin w 2017 roku. W 2016 roku zajął
14. miejsce w Mistrzostwach Świata w wysokogórskich biegach Skyrunning.
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Outdoor
jest trendy
– rozmowa z projek tantami l ange & l ange
t e k s t: Aneta Żu kows ka

Z D J Ę C I A : Jan Kriwol

Bracia Lange z marką Pajak znają się od dawna, lecz dopiero w ubiegłym
roku pokazali światu realizację całkowicie nowego i wspólnego pomysłu –
Capsule Collection. Podczas spotkania z Aleksandrem i Gustawem Lange
rozmawiamy jednak nie tylko o tym projekcie, lecz również o najnowszych
trendach w modzie outdoorowej oraz o tym, jak szeroko pojęta moda
czerpie z naszego outdoorowego świata.
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Aneta Żukowska: Na czym konkretnie polegała Wasza współpraca z marką
Pajak?
Gustaw Lange: Markę Pajak znamy,
od kiedy zaczęliśmy się interesować snowboardem, a jeździmy na nim już od czasów
wczesnego liceum. Rodzina Pająków (właściciele marki Pajak Sport – red.) od początku
była bardzo zaangażowana w rozwój polskiego snowboardingu, więc zaczęliśmy się
z nimi przyjaźnić bardzo wcześnie.
Aleksander Lange: Znamy się już
około 20 lat.
Gustaw: Gdy można było coś w Polsce
zrobić ze snowboardem, to rodzina Pająków
już to robiła, my byliśmy kolejną generacją,
która równie mocno była blisko tego sportu.
Stąd wyniknęła nasza współpraca, która była
bardzo intuicyjna i naturalna. Na początku
pomagaliśmy w dopieszczaniu już istniejących projektów, krojów, grafik, dobieraliśmy
kolory. Następnie zajęliśmy się odświeżeniem całego brandingu marki Pajak – dopracowaniem wszystkich szczegółów związanych z identyfikacją. I wreszcie przyszedł
czas na wspólne stworzenie czegoś zupełnie
nowego, czyli realizację projektu Pajak Sport
x Lange & Lange – Capsule Collection. Było
to o tyle wymagające, że musieliśmy działać
w ramach wyśrubowanych technologii stosowanych przez Pajaka, jednocześnie udało
nam się przekonać ich do naszego precyzyjnego wyboru kolorów.
Aleksander: Projekt ubrań był drugim
etapem naszej współpracy, pierwszym etapem, który rozpoczął się już parę lat temu,
było odświeżenie marki, przedstawienie
nowego wizerunku, nowego spojrzenia, a co
za tym idzie – lekkiej zmiany identyfikacji,
wprowadzenia nowej kolorystyki. Zaczęliśmy to robić wspólnie z Wojtkiem Pająkiem,
byliśmy też w fabryce Pajaka, zobaczyliśmy,
jak powstawały pierwsze produkty, odszukaliśmy pierwsze metki, odkrywaliśmy, czego można użyć, czym się zainspirować. Mało
kto wiedział, że firma powstała w 1983 roku.
Stwierdziliśmy, że warto tę datę wyeksponować. Zmieniliśmy metki, wprowadziliśmy
takie akcenty jak flagę Polski w zawieszce,
powróciliśmy do jednej z najstarszych metek w środku, dla której inspiracją była jedna
z pierwszych odszukanych metek z lat 90.
Zaprojektowaliśmy nową identyfikację dla
gęsiego puchu w formie starego polskiego
plakatu z gęsią. Za pomocą wielu kanałów
chcieliśmy uświadomić ludziom, co to jest
polski puch i jak wielką ma wartość.

Łączenie technicznego outdooru z miejskim stylem jest popularnym trendem?
Gustaw: Tak, choćby w Japonii od lat
panuje tendencja, by techniczne ubrania
związane ze wspinaczką, himalaizmem, łączyć z modą uliczną. Trend ten jest tam stały i wciąż nie gaśnie, co widać chociażby na
podstawie tego, jak w działa linia The North
Face Purple Label, która jest przygotowana
tylko na rynek japoński. Na tym przykładzie
dobrze widać, w jaki sposób moda może iść
w parze z techniczną firmą i zaawansowanymi materiałami.
Aleksander: Warto też zobaczyć, co
robi Patagonia czy Moncler, który jest liderem w modzie wśród marek wykorzystujących gęsi puch. Moncler stał się liderem
w modzie opartej na gęsim puchu, choć jest
to puch lekko zmodyfikowany. Na rynku
japońskim odzież puchowa jest czymś ekskluzywnym, pożądanym, niezależnie, czy
ktoś jest wykwalifikowanym wspinaczem,
outdoorowcem, trekkingowcem, czy jest to
element życia ulicy.
Gustaw: Moda w Japonii rządzi się innymi
prawami. Jeżeli jakaś dziewczynka chce być
ucharakteryzowana na wampira, to może
tak się nosić cały rok, jeżeli chcesz być „himalaistą” w Tokio, nawet, jeśli cały rok jeździsz samochodem, też masz do tego prawo.
To wszystko było również dla nas inspiracją,
chcieliśmy pokazać, że niewielkim nakładem można stworzyć modę uliczną połączoną z technicznymi materiałami. Myślę, że się
udało. Od samego początku wiedzieliśmy, co
chcemy zrobić, jak choćby to, że kurtka ma
być zakładana przez głowę, czyli że ma być
to anorak, kurtka pierwszych podróżników
i odkrywców. Do tego dochodzą puchowe,
krótkie spodnie, które również można założyć bez zdejmowania butów czy raków.
Takie spodnie od lat robią The North Face,
Patagonia czy inne firmy, które zajmują się
odzieżą stworzoną do szybkiego wspinania,
gdzie różnica temperatur jest bardzo duża
i pewne partie ciała trzeba nagle docieplić.
Skąd pomysł właśnie na taki kolor w przypadku kolekcji Pajaka? Marki outdoorowe
zwykle stosują dużo bardziej jaskrawe barwy.
Aleksander: Kolor srebrny również ma
zalety w outdoorze. Odbija promienie, przez
co się nie nagrzewa.
Nie jest jednak widoczny z dużej odległości.
Aleksander: To aspekt, który był dla nas
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drugorzędny. Kolorystycznie inspiracją dla
nas były stroje ciśnieniowe pilotów, używanych w okresie zimnej wojny. Srebrne nosili
piloci amerykańscy, zielone piloci radzieccy. Są to nieagresywne kolory, które można
łatwo łączyć z innymi. Odzieży w typowo
górskich, jaskrawych, a nawet fluorescencyjnych kolorach nie założymy na miasto.
Na przykład Peak Performance diametralnie
zmienia teraz kolorystykę, ale wcześniej, gdy
wchodził do Polski, korzystał z palet bardzo
agresywnych i jaskrawych. Taka była moda.
Teraz ludzie zaczynają się przekonywać, że
zgaszone kolory są bardziej wieczne i uniwersalne, można je łączyć z innymi elementami odzieży i dzięki temu nawet bardzo zaawansowane technologiczne produkty nosić
na miasto.
Gustaw: To, że naszą inspiracją były
kombinezony ciśnieniowe z okresu zimnej
wojny, to nie był przypadek. Żeby puch się
trzymał, kurtka musi mieć przeszycia, czyli bryty. Znając budowę produktów Pajaka,
wiedzieliśmy, co można zmienić, a czego nie
można ruszać. Rozważyliśmy funkcjonalność, ergonomię rękawów, dlaczego kurtka
musi być dłuższa z tyłu, jak zaprojektować
boczne rozpięcia, dopiero potem zaczęliśmy
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zastanawiać się nad designem. Bryty i przecięcia skojarzyły się nam właśnie z kombinezonami ciśnieniowymi. Podobnie jak samo
przyleganie do ciała. Kombinezony ponaddźwiękowe wypełniały się gazem bądź cieczą i musiały przylegać do ciała, by zmniejszyć oddziaływanie grawitacji, ciśnienia
i przeciążeń na organizm pilota. Natomiast
jeśli chodzi kolory, to musieliśmy ustalić
paletę, która odnosiłaby się do całej kolekcji, czyli do produktów damskich i męskich
Pajaka na ten rok, które były niezależne od
naszego projektu. Inspirowaliśmy się również starymi zdjęciami himalaistów z okresu
świetności polskiego himalaizmu. Brudne
czerwienie, zgaszone granaty, wypłowiałe
żółcie i zielenie. Kiedyś nie było wyboru, ale
obecnie właśnie takie kolory są modne.
Aleksander: W naszą kolekcję dla
marki Pajak wchodzi kurtka, krótkie, rozpinane spodnie, rękawice puchowe, i tzw.
ocieplacze na stopy. Do tego dochodzą śpiwory, które są projektem Pajaka, my dobraliśmy kolory całości i szczegółów oraz
nasze metki. Tym sposobem stworzyła się
pełna kolekcja produktów. Dla naszej kolekcji zaprojektowaliśmy również kartonową zawieszkę z srebrnego chromowanego

papieru, na którym zostało wydrukowane
zdjęcie naszego projektu ubrań – autorstwa
Marka Ognia. Zdjęcie przedstawia sylwetkę
klasycznego wspinacza, ma się wrażenie, że
zostało wykonane starą metodą z dawnych
lat, co nadaje kolekcji charakter.
Kolekcja jest tylko męska?
Aleksander: Kurtka i spodnie są unisex,
więc są uniwersalne. Bardzo ważnym zadaniem było podejście do całego projektu logistycznie: żeby udało nam się to zaprojektować, wyprodukować, sprzedać, a wcześniej
jeszcze wystawić. Wszystko trwało półtora
roku, kurtka była wystawiana na sportowo-outdoorowych targach w Monachium chyba już dwa razy, zanim weszła do produkcji
w tym roku.
Styl z czasów świetności naszego himalaizmu jest szerszym trendem?
Gustaw: Tak, na przykład marka Stone
Island specjalnie teraz brudzi i postarza kolory. To marka, która zrobiła ogromny krok
do przodu, jeśli chodzi o eksperymentowanie. Żeby odbarwić materiał, zamrażają go
i odmrażają. Ich produkty wyprzedawane są
na pniu we wszystkich sieciowych domach
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nym żeglarstwem. Kurtki były np. sklejane ultradźwiękowo, dodawano typowe dla
żeglarstwa wodoodporne, duże suwaki czy
wysokie kaptury.
Gustaw: Teraz świat znacznie bardziej
zwraca uwagę na projekty strojów olimpijskich. Każdy kraj wykorzystuje spuściznę
oraz potencjał rodzimych firm i projektantów, którzy mogą podpisać się pod daną
kolekcją. Niedawno widzieliśmy kolekcję
dla reprezentacji Polski marki 4F na Zimowe Igrzyska PyeongChang 2018. Ta firma
zaprojektowała również stroje dla czterech
krajów: Łotwy, Chorwacji, Serbii i Grecji.
Jak Wam się podoba to, co zaprojektowała
marka 4F?
Gustaw: Marka idzie do przodu, rozwija
się, ma obecnie wielki potencjał, który warto

mody. Każdy produkt jest unikatowy, bo odbarwienie nigdy nie jest takie samo. Obecnie
niemalże każda firma robi kolekcję inspirowaną trekkingiem, wypuszczaną w bardzo
limitowanej ilości, w kooperacji z niszowymi
sklepami. To jest pomysł na to, by zachować
pozycję marki opartej na niszach, mimo, że
są to wielkie korporacje. Na początku listopada choćby wyszła kolekcja adidasa z Pharellem Williamsem, której główną inspiracją
jest trekking i outdoor z lat 80. i 90. Innym
rosnącym trendem jest współpraca małych
firm projektowych z dużymi firmami odzieżowymi.
Aleksander: Marką outdoorową, na
którą jest obecnie boom, jest Patagonia. Na
początku lat dwutysięcznych logo Patagonii
kojarzyło się z klasykiem, ale raczej opartym
na starej typografii. Teraz właśnie te kolory
są modne.
Gustaw: Warto też zauważyć, że firmy
outdoorowe, które zajmują się utrzymaniem temperatury ciała dla osób spędzających czas na zewnątrz, zaczynają wchodzić
w drugi wielki sport, jakim jest surfing.
Mowa tu m.in. o norweskiej Norronie, która zaczęła produkować pianki neoprenowe,
Patagonia weszła w to lata temu i jest jednym

z największych liderów nie tylko pod względem jakości pianki, ale również ze względu
na recykling i ochronę przyrody.
Jaką widzicie różnicę między modą outdoorową a miejską?
Gustaw: Różnice powoli się zacierają.
Kiedyś był to wyznacznik subkultur, ci, którzy jeździli na deskorolce czy snowboardzie,
nosili odzież sportową w mieście, żeby pokazać swoją przynależność, teraz jest to już
raczej codzienność. Puchówki marki The
North Face noszą ludzie, którzy nigdy nie
byli wyżej niż na Kasprowym. To już nie jest
tak rażące, bo wszystko się wzajemnie przeniknęło.
Aleksander: Moim zdaniem, nawet się
odwróciło. Teraz to świat mody korzysta
z technologii i designu produktów outdoorowych. Podobnie ma się to do kolorów,
które pojawią się w najbliższych sezonach.
Kiedyś kolory produktów outdoorowych
były związane z funkcjonalnością i przeznaczeniem – miały się wyróżniać, być widoczne lub na odwrót – miały się wtapiać w otoczenie. Teraz moda czerpie z tych kolorów.
Ale nie tylko, choćby parę lat temu Louis
Vuitton miał kolekcję inspirowaną technicz-

wykorzystać.
Aleksander: Ważne jest tu pytanie, czy
dana kolekcja ma być dla mas, czy też nie.
Kiedyś marki, które chciały kreować trendy,
musiały wyjść dwa kroki do przodu, teraz
trzeba wyjść co najmniej dziesięć. I jest to
trudne dla firmy, która musi zaryzykować.
Firmy outdoorowe chcą, by ich produkty
były klasykami, czyli bazują bardziej na tym,
co już zrobiły.
Gustaw: Wracając do kolekcji olimpijskich: widać na ich podstawie, że niektóre
kolekcje stworzone są na bazie zupełnie nowych pomysłów, a inne po prostu wykorzystują detal bądź kolorystykę związaną z danym krajem. I tak marka Burton stworzyła
dla amerykańskiej drużyny snowboardowej
kolekcję, która jest inspirowana NASA, co
jednocześnie jest zbieżne z wizerunkiem
USA jako lidera podboju kosmosu. H&M,
która wspiera Szwecję, bazuje na szwedzkich kolorach flagi. Dobrym przykładem na
to, że można kreatywnie wykorzystać kolory
narodowe, była współpracy Kanady z firmą
Dsquared2, gdzie założycielami również są
bracia bliźniacy. Projektanci zdekonstruowali klasyczne kroje, stworzyli je na nowo
i na poprzednich igrzyskach byli w pierwszej trójce pod względem najlepszych olimpijskich kolekcji.
Aleksander: Warto też wspomnieć
o marce Bogner, która tworzy dla niemieckich sportowców. Są w tym świetni, bo
określili swój styl. Jest to marka, która jest
jednocześnie premium fashion i premium
performance. Naszym największym marzeniem jest móc uczestniczyć w takim procesie, a Polska ma ogromny potencjał – vintage,
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Podczas projektowania z pewnością macie na uwadze funkcjonalność produktu,
jednak czy jesteście w stanie dla niej iść
na kompromisy pod względem designu?
Co jest dla Was ważniejsze?
Aleksander: Projektowanie polega na
tym, żeby stworzyć użyteczny produkt, który jest piękny. Jednak priorytetem jest to,
by zaprojektowany obiekt był funkcjonalny i to mieliśmy przede wszystkim na celu,
tworząc kolekcję dla Pajaka. Bardzo ważne
jest dla nas użytkowanie produktu. Dobrym
przykładem są tu choćby rozpięcia z boku
ułatwiające zakładanie i zdejmowanie zaprojektowanej przez nas kurtki czy przednia
kieszeń, która dobrze wygląda w układzie
kurtki, a jednocześnie jest funkcjonalna, co
potwierdziliśmy choćby podczas rozmów
z Andrzejem Bargielem – w tej kieszeni
można schować szybkę do gogli lub batony
energetyczne, żeby nie zamarzały. Pewnych
rzeczy możemy nie zauważać, więc żeby
uwzględnić tego typu elementy w produkcie, musimy się konsultować z tymi, którzy
dany produkt wykorzystują profesjonalnie.
Jednocześnie cieszyliśmy, że możemy pracować na puchu. Produkty oparte na puchu
gęsim są na tyle proste, że są niezastąpione.
Puch gęsi nie ma zamiennika. To jedyny materiał, który jest w stanie ocieplić ciało powyżej pewnej wysokości.
Gustaw: A w Polsce mamy najlepszy puch
na świecie. Mieliśmy nadzieję, że produkt
sam się obroni – i tak się stało. Do tego podczas sesji zdjęciowej z Janem Kriwolem na
Śnieżce trafiliśmy na niesamowite warunki
pogodowe, wykorzystaliśmy coś, o czym ludzie już trochę zapomnieli – spuściznę naszej architektury narodowej. Na tych zdjęciach widać, że Śnieżka może być siedzibą
choćby złego bohatera w „Jamesie Bondzie”
albo grać obcą planetę w „Gwiezdnych Wojnach”. Jednocześnie testowaliśmy produkty,
bo warunki były trudne.
Wasza współpraca z marką Pajak została
doceniona przez różne gremia?
Aleksander: Klub Twórców Reklamy
KTR przyznał nam za projekt srebro, a zdjęcia ze Śnieżki dostały złoto w kategorii fotografia. Jury doceniło to, że pokazaliśmy
potencjał polskiej marki, a jednocześnie – że
wykorzystaliśmy technologie, polską architekturę, kreatywnie tworząc z tego całość.
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Gustaw: Czasem ludzie poznają na nowo
miejsca poprzez produkt.
Aleksander: Otrzymaliśmy także nagrodę w ramach konkursu „Śląska Rzecz”,
który organizuje Zamek Cieszyn. Akurat gdy
dostaliśmy maila o zwycięstwie, i my, i Wojtek byliśmy na wakacjach, więc nagrodę odbierała mama Wojtka. Zupełnie się tego nie
spodziewaliśmy, a to bardzo ważna nagroda,
szczególnie dla projektantów. W wakacje
napisano do nas z Wydziału Wzornictwa
Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, nasz projekt dla firmy Pajaka
został wybrany na wystawę organizowaną
z okazji 40-lecia wydziału. To wielkie wyróżnienie.
Gustaw: Zdjęcia ze Śnieżki, autorstwa
Jana Kriwola, zostały także wyróżnione
w bardzo opiniotwórczym zestawieniu Creative Review, tak więc w grudniu lecimy do
Londynu.

Jakie macie plany na przyszłość?
Aleksander: Dotychczas współpracowaliśmy z Quiksilverem, dla którego zaprojektowaliśmy słuchawki, Red Bullem,
a także z marką Nobile, która jest liderem
w sportach wodnych, zwłaszcza w kitesurfingu. W przyszłości z pewnością będziemy chcieli dalej pracować nad produktami
związanymi ze sportami, które uprawiamy,
czyli ze snowboardem i surfingiem.

Kuszą Was jakieś inne marki outdoorowe?
Gustaw: Rozważamy wiele projektów,
zwłaszcza że polskie marki się coraz bardziej rozwijają. Myślę, że za dwa–trzy sezony
osiągniemy zadowalający poziom. Z mojej
strony radzę polskim producentom, żeby
próbowali współpracować z różnymi projektantami, a nie tylko z jednym, który jest
zatrudniony na etat.

Życzę Wam powodzenia w realizacji takich
właśnie projektów!

Aleksander: Świetnym przykładem jest
tu Peak Performance, który zawsze miał
najlepsze materiały, cena nie grała roli. Teraz wyszła kolekcja we współpracy z projektantem Nigelem Cabournem, dla którego
główną inspiracją jest moda vintage’owo-demobilowa, czasy pierwszej i drugiej
wojny, lata 50., 60. Nigel Cabourn jeździ
po całym świecie, zbiera unikatowe obiekty, części ubrań, akcesoriów, analizuje to
i bardzo uważa, by każda jego kolekcja miała
swoją opowieść. Jego flagowymi produktami są Malory Jacket i Everest Parka, która
wygląda, jakby wyciągnięto ją ze skrzyni himalaisty, a jest zrobiona z materiałów premium. Do tego jest tu połączenie tweedu,
czyli tego, co jest spuścizną Anglii. Odnieśli
wielki sukces i widać, że to jest kierunek
przyszłościowy. Zaawansowana technologicznie marka dzięki takiej współpracy
pokazuje, że ciągle eksperymentuje, że się
nie starzeje, nie boi, a jednocześnie potrafi
dzięki temu zbudować opowieść. Kolekcja
dzięki temu staje się zdarzeniem, a nie tylko
zbiorem produktów.

Gustaw: Z drugiej strony chcielibyśmy się
zaangażować w tworzenie czegoś, co będzie
bardziej generowaniem opowieści niż tylko
produktu. Niezależnie, co już było, zawsze
można stworzyć coś nowego. Czy się czerpie z przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, jeśli ma się dobrą historię, opowieść,
którą konsekwentnie przełoży się na produkt, można zawsze stworzyć coś nowego
i oryginalnego. I na tym nam zależy.

fot. PION STUDIO

spuścizna związana z materiałami i technologiami, wzory, z których można czerpać…

Biuro projektowe

LANGE & LANGE Design
istnieje od 2008 roku, a jego założycielami
są bracia Aleksander i Gustaw Lange. Firma
współpracowała m.in. z takimi markami jak
Quiksilver, Red Bull, MINI, BMW, Pajak Sport,
POC, VOLVO, SONY, ADIDAS.
www.langeandlange.com
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Zimą małe rzeczy
nabierają wielkiego
znaczenia
– rozmowa z Mateuszem Wal igórą
t e k s t: Aneta Żukows ka

Z D J Ę C I A : M AT E USZ WA L I GÓ RA

„Zima z pewnością nie jest najlepszą porą do rozpoczynania swojej
przygody z górskim trekkingiem. Musimy więc przeanalizować, z czym
mierzyliśmy się latem, a także wziąć pod uwagę krótszy dzień i trudniejszą
trasę” – mówi Mateusz Waligóra, który opowiada o swoich doświadczeniach
i sprzęcie, z którego korzysta podczas zimowych trekkingów. Na zachętę
i ku przestrodze.

Aneta Żukowska: Czym różni się zimowy trekking od letniego?
Mateusz Waligóra: Zimowy trekking
wymaga od nas dużo większego doświadczenia. Chodzi o to, by był dla nas przyjemnością, a nie walką o przetrwanie. Trzeba się
więc zupełnie inaczej przygotować. Często
zapomina się o jednej podstawowej rzeczy – czas, który możemy spędzić na szlaku
względem lata, jest dramatycznie krótszy.
Cała reszta, czyli funkcjonowanie w niskich
temperaturach, poruszanie się w terenie,
który jest oblodzony, to już doświadczenia,
które musimy zdobyć.
W jaki sposób początkujący trekker powinien podejść do swojej pierwszej zimowej
wędrówki? Jak ocenić, czy jest się gotowym
na taką przygodę?
Jeśli chodzi o wybór sprzętu i trasy, musimy
opierać się na wcześniej zdobytym doświadczeniu. Trzeba założyć, że osoba, która idzie
zimą w góry, ma już doświadczenie górskie
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w innych porach roku. Jeśli nie, nie powinna
iść na zimowy szlak. Zima z pewnością nie
jest najlepszą porą do rozpoczynania swojej
przygody z górskim trekkingiem. Musimy
więc przeanalizować, z czym mierzyliśmy
się latem, a także wziąć pod uwagę krótszy
dzień i trudniejszą trasę. Nie mówię tu nawet o takich rzeczach jak wiedza na temat
lawin, bo jeśli wybieramy się w teren lawiniasty, wcześniej powinniśmy skończyć kursy przygotowujące nas do tego: kurs lawinowy czy też kurs turystyki zimowej. W takim
terenie potrzebne są nie tylko sprzęt, ale
również umiejętności posługiwania się
nim. Na kursie nauczymy się, jak chodzić
w rakach, z czekanem, jak zachowywać się
w razie wypadku, jak awaryjnie biwakować
w śniegu.
Jak wyglądało Twoje zdobywanie doświadczeń?
Swoje pierwsze zimowe trekkingi i biwaki
organizowałem w możliwie bliskiej odle-
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głości od domu. Pierwszy zimowy biwak
zaliczyłem w Górach Izerskich, 40 metrów
od schroniska „Orle”. Wiedziałem, że jeżeli
cokolwiek się wydarzy, to będę mógł się do
tego schroniska przenieść.

Maroko może być ciekawym pomysłem. Nie
tyle wejście na popularny szczyt Jebel Toubkal, ale trekking wokół tej góry. Maroko jest
też dobrą opcją ze względu na jego dostępność ekonomiczną.

Czy pamiętasz swoje pierwsze błędy?
Zbyt duża ilość sprzętu. Szczególnie zimą,
kiedy myślałem, że muszę wziąć większą
ilość ubrań czy jedzenia. A większa ilość
sprzętu przekłada się na to, że idziemy wolniej – mniej sprawnie, przez co możemy
wpakować się w tarapaty.

Od czego zacząć planowanie logistyczne
przed wyprawą?
Od przeczytania mojej książki „TREK”
(śmiech). A tak na serio, przede wszystkim
musimy się zastanowić, gdzie chcemy jechać, to zaś definiuje, w jaki sposób powinniśmy się przygotować. Pamiętam, że moje
pierwsze zimowe tatrzańskie wycieczki
miały miejsce w Tatrach Zachodnich – trochę niższych partiach w okolicach Ornaku,
na Tatry Wysokie zimą czas przyszedł dużo
później. Warto więc stopniowo zdobywać
doświadczenie. A przygotowując się? Zerknijmy do naszej szafy, sprawdźmy, co mamy,
a czego nam brakuje, co trzeba wymienić,
co możemy pożyczyć, bo nas na przykład
nie stać na śpiwór z komfortem do -20.
A i w polskich górach może zimą czasem
przymrozić, nie trzeba jechać w Karakorum,
żeby spoglądać na góry spod zamarzniętych
powiek.

Jakie miejsca w Polsce polecasz na pierwszy zimowy trekking?
Myślę, że idealne są do tego Karkonosze,
Beskidy, Góry Izerskie… Warto dodać, że
ostatni raz w polskich górach chodziłem dla
relaksu około 8 lat temu. Można więc powiedzieć, że moje doświadczenia w tym aspekcie są raczej mizerne.
W takim razie powiedz, jakie miejsca na
świecie polecasz początkującym zimowym
trekkerom? Miejsca, które nie kojarzą się
od razu z szaleństwem, choćby pod względem finansowym?

Jaki ekwipunek Twoim zdaniem zimą jest
potrzebny na pewno? Na czym nie można
zaoszczędzić, bo trzeba to mieć naprawdę
dobrej jakości?
Buty, śpiwór i namiot. Mam trochę bzika na
punkcie namiotów, bo uważam, że noc to
jest czas, podczas którego powinniśmy nabrać siły na kolejny dzień, a nie martwić się,
czy nasz namiot wytrzyma. To ma szczególne znaczenie zimą, kiedy potrafią wystąpić
potężne opady śniegu, co nam może znacznie uprzykrzyć życie. Buty – zdecydowanie
powinniśmy zaopatrzyć się w najlepsze
obuwie, na jakie nas stać. A przy tym nie ma
co wierzyć, że ono nie przemoknie. Czy to
membrana, czy skóra licowa, najlepszym
patentem na wilgoć są po prostu foliowe reklamówki.
Swoje zimowe doświadczenie zdobyłem
przede wszystkim w trakcie wypraw na
płaskowyż Hardangervidda w Norwegii. Nie
miałem wtedy jeszcze pojęcia o wielu rzeczach, między innymi nie wiedziałem nic
o nartach, więc zaopatrzyłem się w rakiety. Wówczas właściwie nauczyłem się, jak
się biwakuje w śniegu, którego głębokość
przekracza dwa metry, jak należy przygotować sobie w nim miejsce pod namiot.
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je buty wysokogórskie lub polarne, norweskiej marki Alfa Footwear, które mają wysoki ochraniacz zintegrowany z butem. Na
górę zakładałem bluzę Mountain Hardwear
z Polartec Thermal Pro High Loft i kurtkę
z membraną. Do tego rękawice Black Diamond i czapka z daszkiem MSR, która też
jest jednym z moich ulubionych elementów
ekwipunku. Gdy było bardzo zimno albo
w trakcie odpoczynków, zakładałem ciepłą kurtkę puchową Mountain Hardwear.
Na stopach wełniane skarpety. Od kilku lat
używam już w zasadzie tylko skarpet SmartWool. Na noc, podczas biwaku, zakładałem
bieliznę z wełny merino Icebreaker.

Wtedy też poczułem po raz pierwszy, jak
niebezpieczne może być pocenie się, i że
na stricte zimowych wyprawach okazji do
wysuszenia odzieży jest jak na lekarstwo.
Wilgotną odzież trzeba bowiem próbować
suszyć wewnątrz śpiwora. Szczególnie
skarpety, a skarpety obok butów to jeden
z najważniejszych elementów zimowego
ekwipunku. Oczywiście, bardzo ważna jest
też czapka, bo głowa oddaje bardzo dużo
ciepła, oraz rękawiczki. Jest jeszcze jeden
element ekwipunku, który zawsze mam
przy sobie, jest to chusta Buff. Przydaje się
szczególnie zimą, kiedy oddychamy mroźnym powietrzem albo śpimy wewnątrz namiotu, a powietrze w nim jest nieogrzane.
Zimą małe rzeczy nabierają wielkiego znaczenia.
Na czym – jeśli nie mamy wyboru – możemy nieco zaoszczędzić?
Na przykład na plecaku, albo na kijach trekkingowych. Przez bardzo długi czas w ogóle
nie zabierałem w góry spodni z membraną.
Wystarczały mi dobre spodnie softshellowe,
dodatkowo zabezpieczone wysokimi butami. Mam wrażenie, że szczególnie w Polsce ludzie, wyruszając w góry, zakładają, że
„jakoś to będzie”. Zimą taka prowizorka nie
zdaje egzaminu. Krótszy dzień szybko może
doprowadzić do problemów z nawigacją –
łatwo możemy wpaść wówczas w tarapaty.
Każda minuta przygotowań spędzona nad
mapą czy przewodnikiem zaprocentuje
w przyszłości.
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Jak wygląda Twoja strategia ubierania się
zimą? Co zakładasz na trekking z plecakiem?
Przede wszystkim staram się nie nosić plecaka. Transportuję go w inny sposób, choćby
ciągnąc na pulkach czy niewielkich sankach
po zaśnieżonej nawierzchni. Jeśli chodzi
o strategię ubierania się, to pewnie to, co
powiem, nie będzie zaskoczeniem: należy
ubierać się „na cebulkę” – warstwowo. Najłatwiej będzie, jeśli powiem, co miałem na
sobie podczas ostatniej wyprawy w Himalaje
indyjskie.
Bawełna jest wykluczona?
Bawełna chłonie wilgoć i bardzo długo się
jej pozbywa. Nie mam nic bawełnianego
w moim zimowym ekwipunku. O ile latem
nie przesadzałbym z tym, aby nie pójść
w góry w bawełnianym podkoszulku, o tyle
zimą nie należy ubierać się w czystą bawełnę. Choć mam spodnie, które są mieszanką
bawełny i poliestru, czyli z materiału G1000
marki Fjällräven, który, gdy jest zawoskowany, to doskonale zdaje egzamin. A wracając
do odzieży w Himalajach – moją pierwszą
warstwę stanowiła bielizna syntetyczna
z Polartec Power Dry – koszulki z długim
krojem i z długimi rękawami. Lubię modele, które są zaopatrzone w kaptur pełniący
też rolę kominiarki. Na to zakładałem uszyty
na zamówienie przez Kwark kombinezon
bez rękawów z materiału Polartec Power
Stretch. Dalej spodnie z membraną, bez
stuptutów, bo rzadko je noszę. Zastępują mi

Doskonale wiesz, co zakładasz, nie masz
alternatyw w plecaku?
Raczej nie mam, na własnych błędach nauczyłem się, czego potrzebuję i co się
sprawdza. Zimą bardzo rzadko mam na sobie bieliznę z wełny merino jako pierwszą
warstwę. A jest tak dlatego, że bielizna ta
schnie zbyt długo. Szczególnie wieczorem,
gdy wchodzimy do namiotu i nie możemy
się przebrać w suchą bieliznę, mamy na
sobie zimny kompres. Za to bielizna ta doskonale sprawdza się w roli ubrań do spania.
Moimi ulubionymi markami w tym aspekcie
są obecnie norweski Devold oraz nowozelandzki Icebreaker. W ciągu dnia zima stoi
jednak syntetykami.
Jakie masz strategie związane z jedzeniem?
Korzystasz z liofilizatów?
Tak, właściwie wszystkie moje wyprawy wymagają korzystania z liofilizatów. Mają wiele
zalet, ale najważniejsze jest to, że są pakowne
i lekkie. Do przygotowania wymagają niewiele wody, a zimą, kiedy ziemię pokrywa śnieg,
woda jest dostępna w zasadzie wszędzie, ale
trzeba ją z tego śniegu uzyskać. Wymaga to
dużej ilości czasu i paliwa, staram się więc
zabierać ze sobą żywność, którą przygotuję
z minimalną ilości wody. Moją ulubiona marką jest Lyo Food, zwłaszcza, że mają w swojej
ofercie również liofilizowane owoce w proszku, m.in. truskawki, maliny i jagody. Dodaję
je do musli, wchłaniając dzięki temu dzienną dawkę witamin oraz minerałów, których
zimą nie miałbym skąd wziąć. To jest strzał
w dziesiątkę. W ramach przekąsek jem suszoną wołowinę. Jesteś wegetarianką?
Tak, jestem.
To pewnie nie znasz polskiego producenta,
który nazywa się Wild Willy. A do tego dodaję

/ Zimą małe rzeczy nabierają wielkiego znaczenia /
– teraz będzie bardziej w Twoją stronę – wegańskie batony Zmiany Zmiany dla równowagi. Są świetne na zimę, bo nie zamarzają
– składają się tylko z owoców i orzechów. Opcjonalnie używam też chałwy, która również
nie zamarza. W gruncie rzeczy na tych trzech
produktach jestem w stanie przeżyć całą wyprawę. Czasem oczywiście zabieram też takie świństwa jak „zupki chińskie”, a to z tego
powodu, że są lekkie i choć nie mają prawie
żadnych wartości odżywczych, dzięki nim
mogę przyjąć kolejną dawkę płynu, których
picie zimą – szczególnie w górach wysokich,
jest niezwykle ważne. Stanowi to czasem niezłą odmianę dla kolejnego kubka herbaty.
Co składa się na Twój sprzętowy ekwipunek związany z żywnością?
Zawsze mam ze sobą butelkę Nalgene. Wiem,
że zdania na ich temat są podzielone, dla
mnie jednak są niezastąpione. Wieczorem
topię śnieg, wlewam tak przygotowaną gorącą wodę do butelki i nakładam na to skarpety. Oczywiście, jest to trochę obrzydliwe, bo
one śmierdzą i są mokre (śmiech). Ale dzięki
nałożeniu na butelkę skarpety szybko schną.
Jeśli nie chcemy ich suszyć na ciele, to jest to
najłatwiejszy, a może nawet jedyny możliwy
sposób na ich wysuszenie. Butelkę z założonymi skarpetami wkładam do śpiwora i mam
termofor. Trzecia funkcja takiego zestawu:
nad ranem mamy gotową wodę, którą wystarczy już tylko podgrzać, nie muszę topić
śniegu. W skład mojego ekwipunku wchodzi
też długa łyżka Sea To Summit, dzięki której
mogę jeść liofilizaty bez ubabrania siebie
i wszystkiego wokół. I maszynka do gotowania Primusa. Wolę używać gazu, głównie
dlatego, że w namiocie jest dużo prostszy
i szybszy w obsłudze, a nie zauważam dużego spadku wydajności, jeśli chodzi o różnicę
między gazem a benzyną w trakcie gotowania zimą. Gaz sprawdza się bez problemu
nawet na 6 tysiącach metrów.
O jakim zimowym sprzęcie warto jeszcze
powiedzieć w Twoim przypadku?
Zimą używam SPOTa – lokalizatora satelitarnego. Nie do końca daje mi to poczucie
bezpieczeństwa, ale słyszałem o paru sytuacjach, w których SPOT uratował komuś
życie. Jego zaletą są także baterie, które
długo trzymają, nawet w silnym mrozie.
Ważny jest również inny element ekwipunku – niekiedy ludzie kupują sobie najbardziej wypasiony śpiwór puchowy, nie
zdając sobie sprawy z tego, że po zgniece-

niu warstwy puchu, na której leżą, zostają
w zasadzie pozbawieni izolacji od podłoża.
Dlatego ważna jest dobrej jakości mata lub
materac. Najczęściej używam karbowanej
maty marki Therm-a-Rest Z-Lite, a zimą,
jeśli trzeba, kładę na niej dmuchany materac Therm-a-Rest NeoAir Xtrem. Muszę jednak przyznać, że Therm-a-Rest ma
obecnie równie dobrą konkurencję w segmencie materacy – australijską markę Sea
To Summit.

Czy poza lokalizatorem zabierasz też nawigację satelitarną?
Używam GPS-a po to, by wiedzieć, gdzie
dokładnie jestem. Przydaje się to zwłaszcza
wtedy, gdy łapie nas zamieć śnieżna, podczas
której nie jesteśmy w stanie dostrzec żadnego punktu orientacyjnego. Takie zjawisko
nazywa się whiteout i najłatwiej możemy je
sobie zwizualizować jako marsz wewnątrz
piłeczki pingpongowej: jest całkowicie biało,
w związku z czym nie wiemy, czy idziemy do
góry, czy w dół, nie mamy bowiem żadnego
puntu odniesienia. W takiej sytuacji jesteśmy w stanie nawigować tylko w jeden spo-
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sób – za pomocą GPS lub z kompasem, idąc
na azymut – tylko jak go wyznaczyć? Whiteout
zdarzył mi się raz, w Norwegii, ale trwał pięć
dni. Poza starym, ale nadal sprawnym Garminem 62ST, nie korzystam z zegarków wyposażonych w dodatkowe funkcje jak GPS, licznik
spalanych kalorii, krokomierz etc.

Mateusz Waligóra
Specjalista od wyczynowych wypraw w odludne miejsca naszej planety. Szczególnie upodobał sobie pustynie,
od Australii po Boliwię. Na koncie ma rowerowy trawers
najdłuższego pasma górskiego świata – Andów, samotny rowerowy przejazd najtrudniejszą drogą wytyczoną na
Ziemi – Canning Stock Route w Australii Zachodniej oraz
samotny pieszy trawers największej solnej pustyni świata

Gdybyś miał polecić jedno Twoje ulubione
miejsce na zimowy trekking, to co by to było?
W Europie zdecydowanie płaskowyż Hardangervidda w Norwegii, na którym panują arktyczne warunki. To właśnie tutaj do swoich
wypraw przygotowywali się Scott, Nansem,
Amundsen czy najbliższy mi Shackleton.

– Salar de Uyuni w Boliwii. Za swoje wyprawy wyróżniany
na największych festiwalach podróżniczych w Polsce. Jest
jedynym polskim współlaureatem grantu eksploracyjnego
Polartec Challenge. Na co dzień stały współpracownik „National Geographic Polska” oraz przewodnik wypraw trekkingowych na kilku kontynentach. Jego fotografie publikowały między innymi: „The Guardian”, „Daily Mail”, „National
Geographic”, „Globetrotter Magazine”, „4-Seasons Maga-

Mam nadzieję, że Twoje porady przełożą się
na poprawę bezpieczeństwa podczas zimowych wycieczek naszych Czytelników. Dziękuję za rozmowę.
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zine”, „Adventure Travel Magazine”. Wraz z Michałem Dzikowskim prowadzi reporterski projekt „Before It Is Gone”.
W czerwcu 2017 roku wydał książkę „TREK. Od marzenia
do przygody. Wszystko o wędrowaniu”.

/ kierunki outdoor /

W pogoni za słońcem
t e k s t: M ichał Gurgul

Górskie wycieczki tracą dla Ciebie swój urok, gdy świat obserwujesz spod
rzęs ciężkich od lodu? „Jest zima, to musi być zimno!” – masz tego dość?
Wszyscy wkoło powtarzają podobne frazesy, gdy widzą, jak drżysz i zacierasz
przemarznięte dłonie. Uwiązana, uwiązany, przez mróz do nigdy dość
gorącego kaloryfera, niecierpliwie oczekujesz nadejścia ciepłych miesięcy.
W długie, ciemne, zimowe dni wkradł się niepokój – czy lato w ogóle jeszcze
kiedyś nadejdzie? Kiedy śnieg ustąpi miejsca zieleni i czy szlaki i ścieżki będą
znowu zapraszać turystów kolorami ziemi?
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/ W pogoni za słońcem /

Półwysep Hauy, Tasmania
(fot. Tasmania Parks and Wildlife Service)

Nie wszyscy są zwolennikami zimy, zimna
i śniegu. Nie wszyscy czerpią radość z śnieżnych zamieci, puchu po pas i skutych lodem
wodospadów. Aby dodać otuchy outdoorowym zmarzluchom, zainspirować wygłodniałych ciepłolubnych podróżników i wpuścić odrobinę ciepłych promieni do naszego
grudniowego Magazynu, przedstawiamy
kilka ciekawych miejsc, rozrzuconych po
całym globie, w których w okresie zimowych
miesięcy można oddać się ulubionym aktywnościom na świeżym powietrzu. Miejsc,
w których można wędrować bez czapki, szalika i kurtki puchowej. Miejsc, w które można pojechać – w pogoni za słońcem.
Grudzień, styczeń, luty i marzec to najzimniejsze miesiące w Polsce. To również
doskonały czas, aby poszukać przygód
w innych strefach klimatycznych. W wielu
miejscach, poza głównym sezonem turystycznym, będzie mniej tłoczno i spokojnie.
Niższemu ruchowi turystycznemu towarzyszyć mogą również niższe ceny oraz promocje np. linii lotniczych czy miejsc nocle-

gowych. Pogoda także powinna być dobra.
Szczególnie, jeśli celem naszej podróży nie
jest brzeg przyhotelowego basenu, a wyznacznikiem sukcesu uzyskany odcień brązu na skórze. Jeśli bardziej cieszy nas widok
nieskażonego cywilizacją górskiego jeziora,
a poziom satysfakcji mierzymy w warstwach
błota odpadającego od butów – jest „kilka”
miejsc, w które warto wyruszyć. W wielu
z nich właśnie w tym okresie pogoda będzie
najlepsza do uprawiania trekkingów. Tzn.
niezbyt upalna, tak jak w miesiącach letnich,
ale z pewnością dość przyjemna dla największych zmarzluchów. Trekking w takiej
lokalizacji może być ambitnym celem samym w sobie lub dodatkiem do rodzinnego
wypoczynku.
Sezon monsunowy dotykający Indii i Dalekiego Wschodu wypadał się już pod koniec
września. Sezon huraganów znad Oceanu
Atlantyckiego dobiegł już również końca.
W wielu egzotycznych i tropikalnych destynacjach zima to spokojny okresy pod
względem pogody i temperatur. Na półkuli

Oaza w żyznej dolinie po południowej stronie gór Atlas
(fot. Michał Gurgul)

południowej natomiast właśnie zaczyna się
lato. Podróżując w proponowanych poniżej
kierunkach, możemy oczekiwać temperatur
z zakresu 16–28˚ C.
Zestawienie ciekawych wg nas kierunków
dla zimowych poszukiwaczy słońca, miłośników przygody, natury i wielodniowych
wędrówek ma charakter bardzo wybiórczy, przekrojowy i subiektywny. Wybraliśmy kilka destynacji bardziej przystępnych
i bliższych, jak i kilka wyjątkowo odległych
i trudnych do osiągnięcia. Propozycje szlaków są również bardzo zróżnicowane: od
jednodniowych wycieczek przez lekko pofałdowane tereny nadmorskie, do długodystansowych trekkingów przez górzyste
i nieprzystępne rejony. Mamy jednak nadzieję, że sama lektura ociepli nieco klimat
tych zimowych miesięcy oraz zasieje drobne ziarenko w głowach niektórych hikerów
i podróżników – a wszyscy wiemy, jak szybko potrafią kiełkować takie pomysły!
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Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
// Circolare Costas de La Gomera
// 130 km
// Średnie temperatury: 19–21˚C
Trekking nie jest pierwszym skojarzeniem dla Wysp Kanaryjskich? Czemu nie?
Wszystkie wyspy archipelagu pokryte są
gęstą siecią bardzo dobrze oznakowanych
szlaków turystycznych. La Gomera oferuje
kilka możliwości różnorodnych trekkingów.
Circolare Costas to najdłuższy i najtrudniejszy z nich, okalający całą wyspę szlak, który
prowadzi na zmianę w górę i w dół, wzdłuż
wybrzeża i w góry, w głąb lądu. Urozmaicona tropikalna roślinność, piękne kadry łączące góry i morze oraz bardzo przyjemne
w okresie od grudnia do marca temperatury
sprawiają, że jest to popularny cel pieszych
wycieczek dla wielu Europejczyków. Przejście Circolare Costas najszybszym piechurom zajmuje 5 dni.

Cypr
// Szlak Afrodyty
// 8 km
// Średnie temperatury: 16–20˚ C
Cypr to popularna destynacja dla plażowiczów w okresie letnim. Jednak poza
głównym sezonem temperatury pozostają
w przyjemnie ciepłych rejestrach, pozwalając cieszyć się pięknem natury, kulturą i zabytkami tej wyspy bez uciążliwych tłumów
wczasowiczów. Szczególnie jeśli zdecydu-
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jemy się na eksplorację głębi lądu, pasm
górskich i naturalnych terenów położonych
z dala od głównych ośrodków. Na Cyprze
znajdziemy dużą ilość krótszych szlaków,
które możemy dowolnie łączyć, lub wybierać jako jednodniowe wypady. Najbardziej
znanym spośród nich jest Szlak Afrodyty.
Wiedzie on przez lekko pofałdowane tereny Parku Narodowego Akamas. Na trasie
napotkamy łaźnie Afrodyty, gdzie według
legendy boginii miłości i piękna zażywała kompieli, ruiny Pyrgos tis Rigainas oraz
wyjątkowe krajobrazy półwyspu Arnaoutis,
Polis Chrysochous i Lasu Paphos. Wycieczkę
można połączyć ze szlakiem Adonisa, który
prowadzi przez ogrody botaniczne Akamas.
Do ciekawych rejonów hikingowych należą
również Góry Kyreńskie, mało uczęszczane,
spokojne tereny urozmaicone przez skalne

skich i afrykańskich wpływów zapewnia
temu państwu niesamowity koloryt i zróżnicowanie. Maroko jest również popularnym
celem wypraw górskich. Dwa główne pasma,
Atlas i Góry Rif, obfitują w ciekawe, krótsze
i dłuższe trekkingi. Podczas gdy zimą pasma
te pokrywa śnieg i wyprawy stają się poważnym i raczej zimowym przedsięwzięciem,
ciepłolubnych globtroterów może skusić
możliwość trekkingów przez pustynię. Południowe rejony Maroka, położone na niższych wysokościach, pozostają suche i ciepłe
przez cały rok. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia przewodników, tragarzy
oraz wielbłądów, jak i zaplanowanie samodzielnej wyprawy. Trekking doliną rzeki
Draa na pograniczu Sahary daje niepowtarzalne możliwości obcowania z zupełnie odmiennym dla nas klimatem i krajobrazem.

ściany i średniowieczne twierdze wzniesione przez krzyżowców, oraz najwyższe pasmo
Cypru – Góry Troodos. W tych ostatnich zimą
możemy jednak napotkać śnieg – na zboczach najwyższego szczytu tych gór, Olimpu
(1952 m), można jeżdzić na nartach.

W okresie zimowych miesięcy temperatury
w ciągu dnia nie są uciążliwie wysokie. Należy jednak pamiętać, że noce na pustyni
potrafią być bardzo chłodne.

Maroko
// Wadi Dara, Sahara
// 30–100 km
// Średnie temperatury: 16–22˚ C
Maroko dla wielu Europejczyków jest
przystępnym sposobem na zbliżenie się do
kultury i atmosfery Afryki. Mieszanka arab-

Izrael
// Szlak Narodowy Izraela
z Dan do Eilat
// 1000 km
// Średnie temperatury: 17–22˚ C
To główny szlak turystyczny Izraela, przecinający cały kraj z północy na południe.
Punkt początkowy to miejscowość Dan położona na północy, niedaleko granicy z Liba-

Masyw wygasłego wulkanu las Tres Virgenes na
półwyspie Baja, Meksyk (fot. Michał Gurgul)

Pustynne wzgórza Jordanii skrywające tajemnicze skalne miasta
i wyrzeźbione w skale świątynie (fot. Michał Gurgul)

nem i Syrią. Swój koniec szlak znajduje nad
Morzem Czerwonym w portowym mieście
Eilat. Oczywiście, w zależności od możliwości i chęci, można wybrać odpowiedni dla
siebie odcinek tego szlaku, aby przeprawić
się przez zróżnicowane terytorium tego
pięknego i ciekawego kraju. Szlak przecina
miejsca biblijne i historyczne, takie jak Morze Galilejskie czy Rzeka Jordan. Do wyboru
będziemy mieli odcinki bardziej zurbanizowane oraz zupełnie dzikie. Góry, pustynie,
pastwiska, skaliste wąwozy oraz wybrzeże.
Tereny przystępne i przyjazne, jak i trudne
przeprawy przez górskie przełęcze, wyposażone w łańcuchy oraz drabiny. Innym ciekawym szlakiem w Izraelu jest „Szlak Jezusa”
( Jesus Trail), liczący 65 km z Nazareth do Capernaum. To co sprawia, że wędrówka jest
wyjątkowa, to „anioły szlaku” – Izraelczycy
chętnie zapraszający hikerów do swoich domów, oferujący posiłek i nocleg. Wędrówka
szlakami Izraela jest nie tylko ciekawym
krajoznawczo i krajobrazowo trekkingiem,
ale również doskonałym sposobem na poznanie tego kraju, jego ludzi oraz kultury.

Jordania
// Trek to Petra
// 80 km
// Średnie tempratury: 19–21˚ C
Petra jest znana na całym świecie ze względu na Al Deir – wykuty w skale monastyr.
Cel ten większość turystów osiąga, docierając w głąb doliny wygodną ścieżką prowadzącą przez wąski wąwóz skalny. Nie jest to
jednak jedyna możliwość. Trek to Petra to
szlak prowadzący do tego samego celu przez
wzgórza, labirynty kanionów i pustynne rejony Jordanii. Jego długość to 80 km, a teren
na niektórych odcinkach potrafi być wymagający. Aby poczuć się jak Indiana Jones
(jedna z części tej filmowej sagi była kręcona właśnie tutaj), należy odnaleźć początek
szlaku w antycznym mieście Dana, i podążać nim wśród rudawych skał piaskowca,
pyłu i piasku pokrywającego ruiny neolitycznych wiosek, aby na jego końcu odkryć
perłę Jordanii – Al Deir.
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Szlak prowadzący przez linowy most w pobliżu wodospadu
Montezuma, Tasmania (fot. Pierre Destribats)

Uganda
// Mountains of the Moon, Central Circuit
// 61 km
// Średnie temperatury: 18–25˚ C
Mountains of the Moon to tradycyjna nazwa
legendarnego pasma górskiego Ruwenzori.
Góry te odegrały swoją role w zawikłanej
historii poszukiwań źródeł Nilu oraz były
celem wielu wypraw eksploracyjnych. Swoją
nazwę biorą od śnieżnych czap, które przykrywają ich szczyty przez cały rok. Okres
naszej zimy to pora sucha w klimacie równikowym i podrównikowym, dlatego jest to
najlepszy okres dla wyprawy w te rejony, pomimo, że temperatury w wyższych partiach
gór mogą spadać nawet w okolice zera stopni. Nie jest to wcale zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że najwyższe szczyty
tego pasma wznoszą się na ponad 5000 m.
Na pokonanie Central Circuit będziemy potrzebowali 6–9 dni, a teren, z jakim przyjdzie się tu zmierzyć, jest bardzo urozmaicony. Las tropikalny przechodzi w kamieniste
zbocza i górskie, skaliste przełęcze. Zieleń
dolin w dole stanowi piękny kontrast dla
ciemnych skał pokrytych białymi czapami
śniegu.

Baja California, Meksyk
// Volcan las Tres Virgenes
// ok. 40 km
// Średnie temperatury: 18–28˚ C
Baja to liczący niemal 1500 km półwysep
położony na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Przyjazny klimat, kultura
mieszkańców, doskonałe jedzenie i olbrzymie, zupełnie niezamieszkane przestrzenie
przyciągają podróżników i surferów z całego świata. Baja stwarza również nietypowe
i mniej popularne możliwości dla hikerów.
Dzięki takiej sytuacji można w samotności
eksplorować wnętrze półwyspu i poczuć się
prawdziwym pionierem. Jedną z możliwości
jest szlak prowadzący na szczyt las Tres Virgenes (1951 m). Na jego pokonanie doświadczony turysta potrzebuje 3 dni. Tereny otaczające ten masyw wulkaniczny są zupełnie
odludne i dzikie. Trekking odbywa się bez
jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, dlatego
przygotowanie fizyczne oraz sprzętowe jest
tutaj bardzo ważne. Duża część trasy prowadzi przez kamieniste zbocza porośnięte
olbrzymimi kaktusami. Wyższe partie są
skaliste i w niewielkich partiach wymagają podstawowych umiejętności poruszania
się w trudnym terenie. Dogodnych miejsc
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Lasy tropikalne Tasmanii
(fot. Tourism Tasmania & Joe Shemesh)

/ Dolny Śląsk, Pomorskie, Warmia i Mazury /
biwakowych jest pod dostatkiem i, podobnie jak na całym
półwyspie, nie ma przepisów regulujących nocowanie „na
dziko”. Już dotarcie do podnóży wulkanu będzie przygodą
samą w sobie i doskonałą możliwością poznania lokalnej
kolorystyki.

Peru
// Inca Trail
// 45 km
// Średnie temperatury: 17–19˚ C
Jest to jeden z najsłynniejszych i najbardziej pożądanych
przez hikerów na całym świecie szlaków. Wędrówka rozpoczyna się w Cusco i prowadzi wśród szczytów Andów do
jednego z Nowych Siedmiu Cudów Świata: Machu Picchu.
Znane również jako Zaginione Miasto Inków, Machu Picchu
jest cytadelą z V wieku z wykutymi w kamieniu świątyniami, pałacami i placami. Na trasie, oprócz pięknych krajobrazów górskich, na wędrowców czekają również takie
atrakcje jak wodospady, tropikalne ptaki, bujna roślinność
oraz niedźwiedzie okularowe – nieśmiałe, roślinożerne i wyjątkowo rzadkie zwierzaki. Najbardziej popularna
i klasyczna wersja tego trekkingu zajmuje 4 dni i pokonuje
odległość 45 km. Pomimo stosunkowo wysokich temperatur w ciągu dnia noce potrafią być chłodne (poniżej 10˚C).
Planując ten trekking, musimy niestety liczyć się z dużym
wydatkiem. Oprócz samych kosztów transportu konieczne
jest wykupienie pozwolenia oraz przewodnika. W 2001 roku
wprowadzono zakaz samodzielnych przejść Szlaku Inków.
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Tasmania, Australia
// The Overland Track
// 64–80 km
// Średnie temperatury: 20–22˚ C
Według wielu podróżników tasmański szlak Overland
prowadzi przez jedne z najbardziej dzikich, nieskażonych
ludzką ręką terenów na naszej planecie. Uczucie odosobnienia towarzyszyć będzie każdemu, kto zapuści się w głąb
tej niesamowitej wyspy. Las tropikalny, góry, jeziora i gaje
eukaliptusów; niespotykane na innych kontynentach gatunki zwierząt i roślin; wombat, dziobak i, oczywiście,
diabeł tasmański – to tylko kilku ekstremalnych przedstawicieli Tasmanii. Podstawowa wersja tego trekkingu pokonuje 64 km i zajmuje około 6 dni. Można ją łatwo przedłużyć, okrążając jezioro St. Clair. Ponadto po drodze istnieje
wiele ciekawych możliwości rozszerzenia wędrówki. Jednymi z popularnych celów dodatkowych jest najwyższy
szczyt Tasmanii – licząca 1617 m Mount Ossa. W okresie lata
(naszej zimy) wymagana jest rezerwacja oraz podróż w kierunku z północy na południe. Innym ciekawym szlakiem
Tasmanii jest Bay of Fires.
Jeśli Wasza pasja to góry, przygody, trekkingi, biwaki oraz
eksploracja rejonów świata, krajów i kultur, pamiętajcie,
że zimą nie musi być zimno! Nie bójcie się dzikich krajów
i trudów związanych z organizacją dalekiej podróży. Pamiętajmy, że „podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy
pieniądze, a stajemy się bogatsi”.
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Niebo na włoskiej ziemi –
Południowy Tyrol
t e k s t: M ichał Gurgul

Raj dla narciarzy, alpinistów, górskich włóczęgów, rowerzystów, paralotniarzy
i miłośników żelaznych perci. Dodajmy do tego burzliwą historię, odrębność
kulturową, sztukę, kuchnię, kawę, wino i urzekające krajobrazy górskie.
W wyniku tego równania otrzymamy Południowy Tyrol – rejon odwiedzany
niezależnie od pory roku przez tysiące turystów, w tym wielu Polaków.
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Tre Cime (fot. Südtirol / Bernd Ritschel)

Względna bliskość decyduje o tym, że częściej i chętniej wybieram się do tej właśnie
części głównego pasma górskiego Europy.
W okresie zimowym Dolomity, Alta Badia,
Val Gardena, Alpe di Siusi i kilka innych
rejonów tej prowincji zmienia się w plac
zabaw dla narciarzy, snowboardzistów i skitourowców. To jednak nie wszystko. Zima to
fantastyczny okres do pieszych wędrówek,
zdobywania lodowców, przełęczy i szczytów,
ambitnych przejść alpejskich, wielodniowych trekkingów czy jednodniowych wycieczek. Jednym słowem: eksploracja tego
rejonu w okresie zimowym nabiera nowego,
puszystego, białego i spokojnego wymiaru.
W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć ten właśnie aspekt, przejrzeć inne niż
narciarskie czy typowo alpinistyczne możliwości Tyrolu i przedstawić trasy polecane
przez miłośników zimowych trekkingów.
Południowy Tyrol, znany również jako
Südtirol czy Alto Adige (pol. Górna Adyga), to
najbardziej wysunięta na północ prowincja
Italii. Jej najważniejszym miastem i zarazem stolicą jest Bolzano, którego korzenie
sięgają średniowiecza. Obecnie miasto jest
dużym ośrodkiem przemysłowym i komunikacyjnym. Prowincja dzieli się na 11 regionów, z których większość obejmuje obszary górzyste. Południowy Tyrol jest obecnie
jednym z najbardziej zamożnych rejonów
Włoch. W dużej mierze odpowiedzialny za
to jest wysoko rozwinięty poziom rolnictwa
(głównie sadownictwo i uprawa winorośli)
oraz bardzo duży ruch turystyczny.
Obszar Południowego Tyrolu do 1919 r.
stanowił część austriackiego kraju koronnego Tyrol. Na skutek traktatu pokojowego w Saint-Germain został przyłączony do
Włoch. W kolejnych latach, pod kierownictwem rządu Mussoliniego, postępowała
przymusowa italianizacja prowincji, która
budziła duży sprzeciw miejscowej ludności. W 1939 r. za sprawą umowy pomiędzy
Hitlerem i Mussolinim ludność niemieckojęzyczna otrzymała możliwość emigracji
do Rzeszy. Ponad 80 proc. mieszkańców
wyraziło chęć emigracji, jednak na skutek
wybuchu wojny stosunkowo niewielu z nich
skorzystało z tej możliwości. Po zakończeniu wojny wielu emigrantów powróciło do

/ Niebo na włoskiej ziemi – Południowy Tyrol /

Południowego Tyrolu, pomimo narastających podziałów społecznych i konfliktu
austriacko-włoskiego. Akty terrorystyczne wymierzone w przedstawicieli państwa
włoskiego oraz jego infrastrukturę trwały
do 1972 r., kiedy zatwierdzony został Statut
Autonomiczny Prowincji Bozen. Zagwarantował on ludności Południowego Tyrolu
m.in. równouprawnienie języków, dwujęzyczność napisów w miejscach publicznych,
nauczanie w języku niemieckim (wówczas
obowiązkowym językiem dodatkowym jest
włoski – i odwrotnie) czy wolność tworzenia
niemieckojęzycznych organizacji kulturalnych. Obecnie większość mieszkańców Południowego Tyrolu zapytanych o swoją narodowość odpowiada, że są Południowymi
Tyrolczykami.
Abstrahując od spraw społecznych, politycznych i historycznych, to co nas interesuje najbardziej, to ukształtowanie geograficzne. Wizytówką Południowego Tyrolu
i chyba najbardziej kojarzonym z prowincją
regionem geograficznym są Dolomity. Olbrzymie wapienne turnie przyciągają i zachwycają wspinaczy i alpinistów z całego
świata, a także tworzą piękne krajobrazy i tło
dla działań pozostałych miłośników górskiej
przygody. Góry te stanowią część Południowych Alp Wapiennych i leżą w całości na
terenie krainy geograficznej Południowego
Tyrolu, która obejmuje obszar nieco większy
niż sama prowincja. Najwyższe szczyty tego
pasma to Punta Penia w masywie Marmolada – 3344 m, Antelao – 3263 m oraz Tofana di
Mezzo – 3241 m. W 2009 r. Dolomity wpisano
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Do zasługujących na szczególną uwagę
regionów prowincji Południowego Tyrolu
należy zaliczyć z pewnością region Tre Cime
Dolomiti / Drei Zinnen, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena / Gröden, Alpe di Siusi / Seiser Alm, Val d’Ega / Eggental oraz Valle Isarco / Eisacktal. Wszystkie obfitują w niemal
niekończące się możliwości trekkingowe,
zarówno latem, jak i zimą. Z największego
zagęszczenia sieci szlaków pieszych (a także rowerowych) słynie Val d’Ega. Niemiecki
odpowiednik tej nazwy to Eggental, jednak
niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy,
odnajdziemy tu 530 km tras pieszych prowa-

dzących przez malowniczą część Dolomitów
ograniczoną z jednej strony masywem Rosengarten, a z drugiej – Latemar. Mniej jest
tu dużych ośrodków narciarskich, a za to
więcej tras dla narciarzy cross-country.
Wędrując przez górskie regiony Południowego Tyrolu, napotkamy doskonałą infrastrukturę turystyczną. Możemy być niemal
pewni dokładności map, oznaczeń szlaków
i informacji o dość gęsto rozmieszczonych
schroniskach i schronach bezzałogowych.
Zimą ruch pieszy w wyższych partiach gór
jest oczywiście mniejszy niż latem, dzięki
czemu niejednokrotnie możliwe jest kontemplowanie piękna gór w samotności. Nie
zmienia to jednak faktu, że Dolomity są bardzo popularnym wśród Europejczyków pasmem i szlaki często będą przetarte. Pogada
potrafi być bardzo dobra i stabilna w długich
okresach czasu, jednak nie wolno zapominać o tym, że są to wysokie i poważne góry,
które potrafią nieraz zaskoczyć turystów.
Szczególnie podczas zimowych trekkingów
powinniśmy przyłożyć szczególną uwagę do
planowania wypraw, stanu naszego sprzętu,
aktualności map, informacji, prognoz pogody i zagrożenia lawinowego, a także odpowiedniej kondycji fizycznej.
Poniższe zestawienie wycieczek i wartych
polecenia przygód obejmuje niewielki ułamek możliwości, jakie ma do zaoferowania
prowincja Południowego Tyrolu. Pamiętajmy, że zimowe trekkingi, via ferraty, zjazdy
na sankach czy trawersy na rakietach śnieżnych nie zawsze muszą być jedynym celem
wyjazdu – można je potraktować również
jako dodatek i urozmaicenie rodzinnego
wyjazdu na narty.
Planując wyjazd do Południowego Tyrolu,
warto odwiedzić stronę www.suedtirol.info,
na której znajdują się rozmaite przydatne informacje oraz bardzo dokładne opisy,
mapy i profile wielu ciekawych szlaków turystycznych. Na miejscu pomocna również
może okazać się aplikacja na urządzenia
mobilne Südtirol Trekking Guide, za pomocą której łatwo odnajdziemy interesujący
nas szlak.
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Trekking z Plätzwiese
na strudelkopf

Trekking z Monte Pana
w kierunku Alpe di Siusi

// Valle di Braies / Plätzwiese
// Region Tre Cime
Szlak na szczyt Strudelkopf rozpoczyna
się w dolinie, nieopodal gospody Plätzwiese. W zależności od warunków śniegowych,
wędrówkę można odbyć w zimowych butach turystycznych lub rakietach śnieżnych.
Z początku podążamy za szlakiem nr 40,
by w drugiej części drogi odbić na szlak nr
34. Z siodła poniżej Strudelkopf skręcamy
w prawo w kierunku szczytu. Fantastyczne widoki rozpościerające się spod krzyża
na szczycie Strudelkopf obejmują Tofanę,
Monte Cristallo i Drei Zinnen, oraz sprawiają, że ten stosunkowo łatwy trekking jest
krótką, lecz wyjątkową przygodą. W tej samej okolicy znajduje się również inny szlak
odpowiedni dla całej rodziny: przechadzka
wokół Lago di Braies – jednego z najbardziej
malowniczych jezior Dolomitów.
// Czas marszu: 5 godz.
// Długość: 8,2 km
// Różnica wysokości: 360 m
// Najwyższy punkt: 2305 m

// Val Gardena / S. Cristina
// Region Val Gardena
Punktem startowym tej wycieczki jest
położona na wysokości 1637 m Monte Pana.
Dotrzeć tutaj można krętą drogą prowadzącą z S. Crisina lub kolejką. Całodniowa wycieczka prowadzi grzbietami gór i zapewnia
doskonałe widoki na Alpe di Siusi. Po drodze napotkamy również kilka przytulnych
schronisk. Podobnie jak w przypadku większości umiarkowanie wymagających trekkingów, trasę tę można pokonywać zarówno
w rakietach śnieżnych, jak i bez. Koszt wypożyczenia rakiet w Południowym Tyrolu to
od 5 do 15 Euro / dzień.
// Czas marszu: 5 godz.
// Długość: 15,6 km
// Różnica wysokości: 500 m
// Najwyższy punkt: 2070 m
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Pętla Bullaccia / Puflatsch
// Compaccio /Compatsch
// Region Alpe di Siusi
Od stacji górskiej w Compaccio szlak prowadzi w górę, do schroniska Dibaita Bullaccia. Tu rozpoczyna się pętla prowadząca
szeroką, śnieżną ścieżką, z której podziwiać
możemy panoramę regionu Ortles oraz
lodowców Stubai i Zillertal. Po drodze napotkamy jeszcze jedno schronisko, Rifugio
Arnica, w którym można również odpocząć
i uzupełnić energię.
// Czas marszu: 2,5 godz.
// Długość: 6,7 km
// Różnica wysokości: 267 m
// Najwyższy punkt: 2118 m

W rakietach śnieżnych na
hali Lüsner Alm
// Rodengo / Rodeneck
// Region Valle Isarco
Ta ciekawa trasa rozpoczyna się przy hotelu Lüsnerhof i prowadzi przez nieco niższe partie gór, starymi drogami, którymi
niegdyś zwożono siano z hal Lüsner Alm. Po
drodze napotkamy kilka schronisk i punktów, w których można odpocząć, a samą trasę można łatwo modyfikować i rozbudowywać o dodatkowe ciekawe fragmenty, takie
jak wejście na Gargitt (1531 m), halę Bacher
Alm (1821 m) czy Kreuzwiese (1924 m).
// Czas marszu: 5 godz.
// Długość: 11 km
// Różnica wysokości: 950 m
// Najwyższy punkt: 1921 m

Jeden z wielu malowniczych szlaków w okolicach Tre Cime
(fot. Südtirol / Hermann Oberhofer)
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Szlak widokowy na górę
Rittner Horn
// Renon / Ritten
// Region Bolzano
Ten pierwszy we Włoszech szlak odznaczony certyfikatem „Premium” to kolejny
pomysł na rodzinną wycieczkę. Nie ma tu
stromych podejść, trudnych czy niebezpiecznych fragmentów, są za to piękne widoki na szeroką panoramę Dolomitów. Trasa
rozpoczyna się przy górnej stacji kolejki na
Schwarzseespitze i prowadzi wygodnymi
śnieżnymi ścieżkami, zataczającymi pętlę
w kształcie cyfry 8. Po drodze mijamy Unterhorn oraz punkty widokowe „Runder Tisch”
(okrągły stół) i „Dolomitoskop”, aby dotrzeć
na szczyt Rittner Horn (2258 m).
// Czas marszu: 3 godz.
// Długość: 7,2 km
// Różnica wysokości: 355 m
// Najwyższy punkt: 2258 m

Trekking z Fischleintal do
Dreizinnenhütte
// Sesto / Sexten
// Region Tre Cime Dolomiti
Wyjątkowo malownicza trasa w okolicach Tre Cime. Po świeżych opadach śniegu
warto wziąć ze sobą rakiety śnieżne. Podążając wzdłuż szlaku nr 102 od schroniska
Fischleinbodenhütte, miniemy schronisko
Talschlusshütte, aby na koniec dotrzeć do
Dreizinnenhütte. Położone nieopodal Tre
Cime schronisko jest świetnym punktem
wypadowym w wyższe partie gór. Wracając
tą samą drogą, warto zatrzymać się w Talschlusshütte na posiłek, gdyż schronisko to
słynie z wyśmienitej tradycyjnej kuchni.
// Czas marszu: 6 godz.
// Długość: 13,4 km
// Różnica wysokości: 1000 m
// Najwyższy punkt: 2407 m

Podejście na rakietach śnieżnych,
Kronplatz, Południowy Tyrol (fot. Südtirol)

Trekking na Mount Regola
i zjazd na sankach Böckl

Tor saneczkowy na górze
Rosskopf

// Monguelfo / Welsberg
// Region Plan de Corones / Kronplatz
Ta zorganizowana wycieczka z przewodnikiem rozpoczyna się w Monguelfo,
skąd uczestnicy wyruszają do San Vito. Z tej
miejscowości startuje trwający ok. 2,5 godz.
trekking na rakietach śnieżnych, którego
celem jest Mount Regola. Droga powrotna
to szalony zjazd 7 km trasą na sankach Böckl
– prostej konstrukcji siedzenie z uchwytami
przytwierdzone do jednej narty. Koszt takiej
przyjemności to 30 Euro/os.
// Czas marszu: 2,5 godz.
// Długość: ok. 7 km
// Różnica wysokości: 600 m
// Najwyższy punkt: ok. 2000 m

// Vipiteno / Sterzing
// Region Valle Isarco / Eisacktal
Saneczkarstwo to popularny sport w Południowym Tyrolu. Zabawa polega zazwyczaj na połączeniu trekkingu ze zjazdem
przygotowanym torem, lub bardziej „dziką”
trasą, na specjalnych sankach, które umożliwiają skręcanie. Zjazd po wyczerpującym
trekkingu może okazać się przyjemną odmianą i dodatkową atrakcją dobrze zaplanowanej wycieczki. Tor na górze Rosskopf
działa akurat w oparciu o kolejkę, jest to
jednak najdłuższy we Włoszech naturalny
tor saneczkowy. Możliwe są zjazdy zarówno
w ciągu dnia, jak i w nocy. Koszt wypożyczenia sanek na cały dzień to ok. 7 Euro.
// Czas zjazdu: ok. 0,5 godz.
// Długość: 10 km
// Różnica wysokości: 910 m
// Najwyższy punkt: 1860 m
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Dreizinnenhütte to doskonały przykład pięknie położonego
schroniska w Dolomitach (fot. Südtirol / Hermann Oberhofer)

Większość z opisanych przez nas propozycji wycieczek to stosunkowo łatwe zimowe trekkingi pozwalające zagłębić się
w oddalone od głównych ośrodków i tras
narciarskich, ciche i spokojne obszary Południowego Tyrolu. Wiele z nich, przy dobrych
warunkach pogodowych, pozwoli rozpocząć
zimową przygodę z górami mniej doświadczonym turystom, a także umożliwi obcowanie z pięknem natury całym rodzinom
– wraz z dziećmi. Należy jednak zaznaczyć,
że Południowy Tyrol to przede wszystkim
rejon ukochany przez narciarzy i alpinistów.
Mnogość słynnych dróg wspinaczkowych,
zarówno skalnych, mikstowych jak i lodowych, podobnie jak tras narciarskich, jest
wręcz przytłaczająca. Również dla bardziej
zaawansowanych wędrowców góry Południowego Tyrolu zapewniają niemal nieskończone możliwości eksploracji wyższych
partii gór, zdobywania trudnych przełęczy
i szczytów, a także wielodniowych trekkingów z noclegami w położonych wysoko
schroniskach. Dobra wiadomość dla miłośników via ferrat: żelazne percie nie są zimą
zamknięte! Do najbardziej „popularnych”
zimowych ferrat należą m.in. Via Ferrata Sci
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Club 18 na Monte Faloria, Via Ferrata Degli
Alpini na Col Dei Bos oraz Via Ferrata Cristallino D’Ampezzo na Monte Cristallo. Należy jednak pamiętać, że przejścia tego typu
są już bardzo ryzykowne i wymagają dużego
doświadczenia, doskonałej kondycji i umiejętności posługiwania się specjalistycznym
sprzętem.

Tak... połączenie gór, dolin i jezior stwarzających niekończące się możliwości sportowe i rekreacyjne z ciepłą i przyjazną atmosferą serwowaną przez Tyrolczyków – wraz
z doskonałym jedzeniem i winem... Zwały
białego puchu, z którego wyrastają skaliste
turnie o pięknych kolorach, niebieskie niebo
i czyste powietrze... A jaka jest Twoja definicja nieba na ziemi?

Niektóre z pośród przystępnych szlaków w Południowym Tyrolu doskonale nadają się
do zjazdów na sankach. Rosskopf, Valle Isarco (fot. Südtirol / Klaus Peterlin)

/ poradnik /

Twój
nowy śpiwór
– pora dnik sprzę tow y
t e k s t: WOJC I EC H KŁA PC I A

Zakup śpiwora nie różni się wiele od zakupu długopisu albo samochodu.
Weź turkusowy z zamkami indygo! Dopóki decyzja opiera się jedynie
na kolorach, prawdopodobnie szybko zdecydujemy o tym, czego nam
potrzeba. Jednak w większości przypadków będziemy próbować dobierać
śpiwór pod kątem warunków, w jakich będzie on używany. Wtedy bardzo
duże znaczenie ma nasza znajomość nie tylko konstrukcji i parametrów
śpiwora, lecz także specyfiki naszej aktywności. Nawet przy bardzo
podobnych warunkach termicznych może się okazać, że produkty używane
przy pewnych aktywnościach będę zupełnie inne.

Najważniejszym pytaniem, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, wybierając produkt
chroniący nas przed zimnem, jest określenie
najczęściej występującego zakresu temperatur. Niejednokrotnie okazać się może, że
potrzebujemy tak naprawdę dwóch śpiworów, które stosować będziemy w różnych
warunkach technicznych. Jeśli Twoja wstępna analiza wskazuje na taką konieczność,
zapoznaj się koniecznie z akapitem dotyczącym rozwiązań hybrydowych.

// Zakresy temperatur
Kupując śpiwór, należy szczególnie uważać na zakres temperatur podawany na opakowaniach. Przede wszystkim dlatego, że
każdy z nas bardzo indywidualnie odczuwa
temperaturę. Już sama różnica płci w naj-
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bardziej niekorzystnym przypadku daje
nam 9 stopni różnicy, a przeskok temperatury odczuwalnej pomiędzy 20 a 29 stopni
poniżej zera jest olbrzymi. Co więcej, tylko
część produktów dostępnych na naszym
rynku jest certyfikowana przez niezależne
laboratoria badawcze zgodnie z obowiązującą obecnie normą ISO 23537-1:20161 (dawniej EN 13537:2012 i EN 13537:2004).
Przyczyną są przede wszystkim mało
„wyśrubowane” parametry termiczne śpiworów, jakie wychodzą w testach laboratoryjnych. Dlatego też bardzo wielu producentów nie stosuje tej metody badawczej,
1 Norma ta precyzyjnie określa sposób przeprowadzenia badania, określenie oporu termicznego oraz
zakresów poszczególnych temperatur. Testy według
tej normy mogą przeprowadzać jedynie certyfikujące
ośrodki badawcze, całkowicie niezależne od podmiotów
zlecających badania. PN-EN ISO 23537-1:2016 jest obecnie
normą międzynarodową, nie jest jednak ona obligatoryjna dla producenta.

podając temperatury na podstawie własnego doświadczenia lub, co gorsza – określonej strategii marketingowej. Na podstawie
doświadczeń we współpracy z czeskim TZU
oraz szwajcarską EMPA mogę śmiało powiedzieć, że różnice pomiędzy temperaturami
podawanymi według badań oraz według
działu marketingu danej firmy potrafią wynieść ponad 20 stopni (sic!).

// Marka
Tu należy zaznaczyć, że wszyscy producenci tak czy inaczej prowadzą testy polowe. Jednak same testy nie pozwalają na
obiektywne wyceny termiczne produktów.
Osobiście nie znam testera, który mógłby
szczerze powiedzieć: „tak, faktycznie powiększenie obwodu kołnierza termicznego

/ Twój nowy śpiwór /

„

Islandia, kampania Pajak #ADVENTUREAHEAD (fot. Jeremiasz Gądek)

Nie ma produktu
idealnego.
Najlepiej byś miał
śpiwór najlepiej
dostosowany do
Twojej specyfiki
aktywności
outdoorowych.

„

o 2 centymetry poprawia termikę o półtora stopnia Celsjusza”. Najprostszą metodą
porównania ze sobą dwóch śpiworów jest
porównanie ich loftu w pozycji leżącej. Zakładając oczywiście, że były przechowywane
w takich samych warunkach, zarówno jeśli
chodzi o stopień kompresji, jak i wilgotności. Śpiwór, który ma większy loft, w większości przypadków będzie znacznie cieplejszy. Jedyna sytuacja, kiedy ta reguła się nie
sprawdza, to zastosowanie specyficznych
rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak na
przykład warstwa odbijająca promieniowanie podczerwone2.

Wszystkie temperatury podawane są według tego samego schematu, najniższa temperatura opisywana jest jako ekstremalna.
To sytuacja, w której standardowo mężczyzna po 6 godzinach snu w pozycji lekko skulonej zacznie odczuwać hipotermię.
Oznacza to, że przebudzi się z zimna. W tej
samej temperaturze u kobiety będą już występowały dreszcze. Badanie według normy
przeprowadzane jest w cienkiej, letniej bieliźnie, co pozwala przy odpowiednim przygotowaniu oraz odpowiednim doświadczeniu na przekroczenie tej temperatury. Jeśli
jednak nie mamy wieloletniego doświadcze2 Technologia IRR rodzimej firmy Pajak licencyjnie
występująca również w marce HeatWave.

nia w nocowaniu w niskich temperaturach,
jest to niezalecane rozwiązanie.
Kolejna temperatura określana jako limit,
to temperatura komfortu dla mężczyzny,
następna z podanych to komfort dla kobiet.
Czasem podawana jest też upper limit, czyli
temperatura, powyżej której w śpiworze jest
za gorąco. W skrajnych przypadkach temperatura ta może się okazać na tyle niska, że
nie będziemy mogli rozpiąć śpiwora dla obniżenia temperatury wewnątrz. Na przykład
Radical H16 IRR marki Pajak, w którym przy
minus 11 stopniach jest za gorąco, a jednocześnie jest zbyt zimno, by wyspać się przy
rozpiętym śpiworze. Nie zawsze więc najcieplejszy śpiwór jest najlepszym wyborem.
Jeśli planowany zakup dotyczy śpiworów
dla różnych płci, pamiętaj, że zakup takich
samych śpiworów nie jest najlepszym pomysłem. Dużo rozsądniejsze będzie dobranie dwóch modeli różniących się termiką.

// Jakie wypełnienie
Zasada jest taka, że im niższe temperatury, tym mniejszy wybór dostępnych ociepleń. W przypadku warunków zimowych
pozostaje nam tylko naturalny puch. Im
wyższe temperatury, tym większy wybór
możliwych do zastosowania ociepleń, a przy

Marka

Testy*

Apuch

nie

Coleman

nie

Cumulus

nie

Deuter

TAK

Explo

nie

Easy Camp

nie

Fjällräven

TAK

Fjord Nansen

TAK

Małachowski

tylko najnowsze
modele

Mammut

TAK

Marmot

TAK

Pajak

TAK

Roberts

dwa modele

Saleva

nie

Sea To Summit

TAK

The North Face

TAK

Therm’a’Rest

TAK

Warmpeace

TAK

Yeti (DE)

TAK

Yeti / Yet / Wamth
Unlimited (PL)

nie

Zajo

TAK

* Testy według ISO 23537-1:2016 lub wcześniejszych
(EN 13537:2012 lub EN 13597:2004)
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czym im bardziej wilgotne, a nawet mokre
środowisko, w którym będziemy stosować
kupowany produkt, tym bardziej powinniśmy iść w kierunku ociepleń syntetycznych.
Jeśli decydujemy się na to rozwiązanie, pamiętajmy, że, podobnie jak w przypadku puchu: im większy loft, tym lepiej.
To, co tak naprawdę nas grzeje, to nie
ilość lub waga wypełnienia, ale objętość powietrza, jakie pomiędzy nimi się znajduje.
Powietrze jest świetnym izolatorem pod warunkiem, że pozostaje nieruchome lub jego
przemieszczanie jest znacznie ograniczone.
O ile w przypadku ocieplenień syntetycznych przeliczanie gramatury (masa metra
kwadratowego ociepliny: g/m2) w większości przypadków sprawdza się jako metoda
porównywania ociepleń, o tyle w przypadku
śpiworów puchowych, bez znajomości ich
konstrukcji, jest całkowicie chybione. Przy
okazji prac nad nową wersją normy mieliśmy okazję sprawdzić, jak wiele daje dodanie puchu do śpiwora. Przy braku zmian
konstrukcyjnych i dwukrotnym zwiększeniu ilości ocieplenia, temperatury w testach
zmieniały się o 1,2–3°c. Dlatego przy śpiworach puchowych powinniśmy porównywać

Puch (fot. Cumulus)

ze sobą ich konstrukcję, a dokładniej wysokość komór, nie zaś wagę ocieplenia.
O ile w środowiskach skrajnie mokrych,
jak jaskinie, najlepszym rozwiązaniem będzie ocieplenie syntetyczne, tak w skrajnie
niskich temperaturach jedynym rozwiązaniem będzie naturalny puch. Pomiędzy tymi
dwoma środowiskami rozważyć można puch
hydrofobowy, jeśli ten ostatni jest wyborem
koniecznym. Tutaj też dochodzimy do momentu, w którym znaczenie ma tkanina zewnętrzna śpiwora. Przy puchu naturalnym
istotne są dwa parametry: stosunek puchu
do pierza, podawany procentowo, oraz rozprężność puchu, podawane w jednostce cuin
lub FP (fill power). Na przykład: 900 cuin
90/10 oznacza, że mamy do czynienia z puchem którego jedna oz3 w teście IDFL zajmuje 900 cali sześciennych objętości, przy tym
90% masy stanowić będzie puch, pozostałe
10% to pierze (pióra). Objętość puchu zwyczajowo traktowana jest jako jego siła rozprężna
(FP, fill power). Im wyższy ten parametr, tym
doskonalsze jest ocieplenie, podobnie ma się
to ze stosunkiem puchu do pierza – im więcej
puchu, tym lepszy surowiec.
3

Oz, uncja.

Istnieje europejski odpowiednik normy
IDFL, jednak nie jest on stosowany przez
żadnego dostawcę puchu. Większość producentów puchu, którzy podają na swoich etykietach rozprężność według amerykańskiej
i europejskiej normy, odnosi się do nieobowiązującej już od lat 90. normy brytyjskiej.
Jest to zabieg czysto marketingowy, mający
podnieść atrakcyjność produktów. Różnica
rozprężności podawana przez producentów
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą
wynosi około 100 cuin. Tymczasem obecnie
obowiązująca norma europejska podaje parametry w centymetrach, tym samym puch
o parametrze 410 cm to odpowiednik puchu
o rozprężności 750 cuin. Norma ta nie jest
stosowana nie tylko przez producentów, lecz
również przez dostawców puchu.

// Kaczy czy gęsi
Jeśli chodzi o parametry, puch z Gęsi Białej Kołudzkiej4 jest bezkonkurencyjny i znajdziemy go w topowych modelach najlepszych światowych marek od Stanów przez
Japonię, Koreę aż po Europę. Jest też stosowany przez wszystkich rodzimych producentów. Puch kaczy jest tańszym i, niestety,
mniej doskonałym surowcem. W dalszym
stopniu oba te puchy w większości wypadków znacznie przewyższają parametrami5
ociepliny syntetyczne. Puch sztuczny daje
nam porównywalną ochronę jak puch o rozprężności 500–650 cuin. W tym porównaniu
opieramy się na najkorzystniejszych dla
syntetyków modelu (dane podawane przez
dostawców ociepleń sztucznych).
Puch kaczy osiąga rozprężności od 400 aż
do nieco powyżej 700 cuin. Puch gęsi daje
nam parametry od 650 cuin aż do 1000 cuin.
4 Zastrzeżony znak towarowy instytutu Zootechniki
w Kołudzie Wielkiej.
5 Porównując opór termiczny do wagi ocieplenia (im
wyższy opór termiczny, tym cieplejszy produkt).

Konstrukcje śpiworów firmy Yeti (obecnie Aura)
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Jeśli rozprężność nie jest podana, w większości przypadków mamy do czynienia
z najgorszą wersją naturalnego surowca,
nie są to najlepsze produkty.
Po co więc śpiwory syntetyczne?
Sprawdzą się one wszędzie tam, gdzie jest
mokro, znajdą też zastosowanie w rozwiązaniach hybrydowych. Są również
rozwiązaniem przy bardzo ograniczonym
budżecie.

// Tkaniny
Zagłębiając się w parametry i uważnie
czytając skład surowcowy, natrafimy na
informacje dotyczące tkaniny. Spotkamy
się więc z poliestrem, poliamidem, nylonem i poliamidem 6.6. Tak naprawdę
każdy nylon to nic innego jak poliamid,
z kolei oznaczenie 6.6 dotyczy najwytrzymalszej odmiany poliamidu (poliamid 6.6
to np. Cordura). Jeśli wszystkie parametry
porównaliśmy, a nadal nie mamy faworyta, zdecydujmy się na jak najdoskonalsze
włókno, a więc najpierw poliamid 6.6,
w następnej kolejności poliamid/nylon
i w ostateczności najsłabszy z nich, czyli
poliester6.
Niemal wszystkie tkaniny stosowane
w śpiworach posiadają powłokę DWR7. Nie
wszystkie natomiast mają wbudowaną
membranę. Co jest lepsze? Na tak zadane
pytanie, niestety, nie ma prostej odpowiedzi, co więcej nie ma też rozsądnego
kompromisu – musisz podjąć decyzję samodzielnie.

// Dwie szkoły tworzenia
produktów ocieplanych
Patrząc na śpiwór lub kurtkę, musimy traktować je podobnie, jak architekci
traktują ściany… Mamy przegrodę, która
wypełniona jest izolacją. Izolacja działa
na zasadzie unieruchomienia lub ograniczenia konwekcyjnych ruchów powietrza. W warunkach naturalnych mamy
też do czynienia z wodą, która jest cieczą
posiadającą nieprawdopodobnie wysoką pojemność cieplną8. Dlatego też, bez
6 Jest to pewne uproszczenie, ponieważ nie mamy
danych dotyczących gramatury tkaniny lub masy
liniowej włókna (den, masa 9000 metrów bieżących
pojedynczego włókna tworzącego tkaninę). Jednak
w przypadku dość zbliżonych produktów jest to
z reguły wystarczające porównanie.
7 Durable Water Repelent – impregnacja nadająca
powierzchni tkaniny cechy hydrofobowe.
8 Ciepło właściwe wody to 4,2 kJ/kg*K, ciepło
właściwe powietrza to 1KJ/kg*K (weż pod uwagę, jaką
objętość zajmuje kilogram powietrza!).

względu na stan skupienia, nie chcemy
wody w używanym przez nas produkcie.
Mamy dwa rozwiązania, z których oba
są niedoskonałe i sprawdzają się jedynie
w specyficznych warunkach.
Zabezpieczamy użytkownika przed
wodą, która może dostać się z zewnątrz.
Używamy tkaniny z membraną zapobiegającą przemakaniu i w pewnym stopniu
oddychającą. Dzięki temu możemy śpiwór rozłożyć w kałuży i nic się nie stanie,
np. w śpiworach Torpedo firmy Crux, czy
niektórych modelach marki Berghaus.
Te ostatnie dosłownie pływają na wodzie.
Rozwiązanie to okupione jest wielokrotnie mniejszą oddychalnością w stosunku
do tej samej tkaniny pozbawionej membrany (fizyka jest nieubłagana, a dla projektanta ekwipunku często wręcz złośliwa).
Ogromny problem w tym rozwiązaniu
stanowi woda pochodząca od nas samych
– w ciągu jednej nocy powierzchnia naszej
skóry odparowuje ponad pół litra wody.
Para wodna, przechodząc przez kolejne
warstwy, skrapla się w punkcie największej różnicy temperatur, a więc na wewnętrznej stronie zewnętrznej tkaniny.
Wykrapla się jej tym więcej, im bardziej
wodoszczelna jest membrana (lub warstwa poliuretanu – coating). O ile pierwsza noc w tak skonstruowanym śpiworze
jest bardzo komfortowa, głównie dzięki
odzyskaniu energii ze skraplającej się
wody, tak każda kolejna jest coraz gorsza
ze względu na drastycznie rosnącą wilgotność w komorach (tracimy energię na
ogrzewanie wody niemogącej swobodnie
opuścić produktu). Zastosowanie membrany lub tkaniny wodoszczelnej sprawdzi
się głównie przy bardzo krótkich, jedno-,
dwunoclegowych wyprawach.
Całkowicie przeciwstawnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie użytkownika
przed wodą, jaką on sam wydziela. W takim przypadku wysiłki konstruktora skupiają się na zapewnieniu, by każda kolejna
warstwa była bardziej paroprzepuszczalna od poprzedniej. Tym samym każda
noc w śpiworze będzie tak samo ciepła
jak pierwsza. Wadą tego rozwiązania jest
konieczność stosowania nieprzemakającego namiotu lub płachty biwakowej.
Tkaniny bezmembranowe, niewodoszczelne, sprawdzą się przy długotrwałych ekspedycjach. Przykładem takiego
rozwiązania jest np. seria Radical Pajaka,
który jest używany przez Gosię Wojtaczkę
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czy Andrzeja Bargiela na długotrwałych wyprawach.

// Stosowane konstrukcje
W ekwipunku wykonanym z puchu stosowanych jest pięć podstawowych konstrukcji:
• komory pikowane / szycie na przestrzał
– pozwala to na stworzenie najlżejszego
wyrobu, jednak ze względu na mostki termiczne w miejscach przeszycia znacznie
spada termika produktu. Ograniczeniem
też staje się objętość takich komór. Jest to
jedyna metoda na stworzenie śpiwora letniego, np. śpiwór 300 II Ultralight firmy
Małachowski.
• komory T / H – są najczęściej spotykanym
rozwiązaniem ze względu na oszczędność materiału i stosunkową prostotę
szycia. Zastosowanie takiej konstrukcji
znacznie zmniejsza mostki termiczne
(w stosunku do wcześniej wymienionych

Islandia, kampania Pajak #ADVENTUREAHEAD (fot. Tomasz Ustupski)

konstrukcji), jednakże w skrajnych warunkach mostki termiczne są odczuwane przez użytkownika. Jest to najtańsze
rozwiązanie dla cieplejszej odzieży lub
śpiworów.
• komory Z / S – jest to lepsza odmiana
komór typu T dzięki przesunięciu górnej
i dolnej tkaniny względem siebie. Miejsca
przeszyć nie znajdują się bezpośrednio
obok siebie, co niweluje mostki termiczne. Konstrukcja taka pozwala na uzyskanie znacznie niższej wagi niż w przypadku komór V (lub trapezowych), przy
jednoczesnym zapewnieniu zbliżonej
izolacyjności.
• komory trapezowe – są odmianą komór
Z, gdzie poszczególne przegrody są naprzemiennie nachylane raz w jedną, raz
w druga stronę, pozwalając na zastosowanie tego rozwiązania w odzieży. Rozwiązanie to jest stosowane także w bardzo ciepłych śpiworach jako tańsze od
podwójnego H.

• komory HH – najcieplejsze rozwiązanie,
stosowane w raptem kilkudziesięciu produktach na świecie np: Thor Neo firmy
Valandre i w Radical H16 IRR firmy Pajak
(obecnie najcieplejszy śpiwór na świecie). W tej konstrukcji pomiędzy dwoma
warstwami ścian komór stosuje się przesunięcie. Mamy więc tkaninę, następnie
ścianki komór podobne do tych z układu
T/H, po czym warstwa rozdzielająca, następnie druga warstwa komór przesunięta o połowę szerokości warstwy pierwszej
i dopiero podszewka. W IRR™ występuje
jeszcze warstwa odbijająca promieniowanie podczerwone

// Rozwiązania hybrydowe
Istniejące produkty i rozwiązania nie
spełniają Twoich potrzeb? Skorzystaj z rozwiązania hybrydowego! Już kilkanaście lat
temu miałem przyjemność pracowania nad
„koordynowanym zestawem śpiworowym

Z lewej trójwymiarowe komory docieplajace listwę zamka i kołnierz termiczny, z prawej dodatkowa
izolacja krawędzi kaptura Radical H16 IRR Pajak (fot. Roman Hryciów)
a)

b)

c)
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Wybrane konstrukcje komór produktów puchowych:
a) pikowane, b) trapezowe, c) Z / S.

/ Twój nowy śpiwór /
wojsk specialnych”. Obecnie produkt ten, po wielu
dość kuriozalnych9 zmianach, wprowadzanych na
przestrzeni lat przez Ministerstwo Obrony Narodowej, figuruje jako śpiwór wz 25/DWS (i nie do
końca spełnia pierwotne założenia). Wymagania
postawione przed zespołem konstrukcyjnym były
dość wygórowane:
• nieprzemakalność w temperaturach dodatnich,
• system miał zapewnienić komfort w przedziale
temperatur pomiędzy 20 a –200C,
• możliwość zmieszczenia broni wewnątrz śpiwora,
• zabezpieczenie wodoszczelne systemu w czasie
transportu,
• możliwość wydostania się na zewnątrz bez konieczności użycia suwaka zamka.
Lista wytycznych, poza powyższymi, była dość
długa. Co ciekawe, większość z nich udało się
w pełni zrealizować. Główna idea polegała na zastosowaniu nie jednego, a dwóch kompatybilnych
ze sobą śpiworów, gdzie zewnętrzna warstwa
to wodoszczelny, letni śpiwór syntetyczny, wewnętrzna zaś to wysokiej jakości zimowy, ultralekki śpiwór puchowy. Całość w wersji zatwierdzonej
do produkcji ważyła 2250 g, wraz z pokrowcami
kompresyjnymi i wodoszczelnym zbiorczym workiem przeprawowym. Dla porównania – zestaw
stosowany przez siły specjalne USA ważył wtedy
ponad 4 kg (już po odliczeniu wagi maty). Rozwiązanie takie sprawdza się doskonale tam, gdzie:
• występują warunki mocno polowe (bushcraft,
survival),
• działamy w środowiskach mokrych (jaskinie,
żegluga),
• mamy ograniczony budżet, a potrzebujemy
działać w szerokim zakresie temperatur.
Jak to zrobić? Zaopatrujemy się w spełniający podstawowe, dla naszych potrzeb, minimum
termiczne śpiwór puchowy oraz, w zależności
od zasobności budżetu, najtańszy lub najbardziej
nieprzemakalny śpiwór syntetyczny. Przy użytkowaniu śpiwór puchowy stosujemy wewnątrz
syntetycznego. Dzięki temu wykroplenie pary
wodnej, jeśli wystąpi, spowoduje namoknięcie
części syntetycznej, pozostawiając część puchową
w doskonałej kondycji zarówno w czasie krótkotrwałej, jak i dłuższej ekspedycji. Jedyną wadą tego
rozwiązania jest waga znacznie przewyższająca
rozwiązanie opierające się wyłącznie na puchu. Na
plus przemawia nieco niższy koszt. Kolejną zaletą
jest znacznie niższa waga od wyłącznie syntetycznego rozwiązania, zapewniającego komfort w tych
samych warunkach termicznych.

// Na skróty
Zastanów się, w jakich temperaturach będziesz nocować, jak długie robisz wyprawy/ekspedycje, jakie jest ryzyko przemoczenia śpiwora. Zapamiętaj swoje
ustalenia, po czym zapisz warunki, jakie występowały na Twoich wyjazdach
przez ostatnie 5 lat. Porównaj je teraz z wcześniejszymi ustaleniami:

1. Ze względu na warunki:
a. jaskinie, inne mokre środowiska – ocieplenia syntetyczne,
b. skrajnie niskie temperatury – puch naturalny,
c. zależy Ci na ultra niskiej wadze – puch naturalny,
d. liczy się dla Ciebie objętość – puch naturalny.

2. Sprawdź, czy temperatury podawane są
według EN 13537 lub ISO 23537:
a. jeśli nie, porównaj loft („grubość śpiwora”),
b. jeśli tak, porównuj temperatury.

3. Zdecyduj, w jaki sposób będziesz używał
produktu:
a. krótkie użytkowania i mokre środowisko – szukaj membran,
b. długotrwałe użytkowanie – unikaj membran (ale miej dobry namiot).

4. Jeśli możesz, wybierz jak najdoskonalszą tkaninę:
a. najlepiej poliamid 6.6,
b. nie najgorzej – poliamid / nylon,
c. w ostateczności – poliester.
PS: Nie ma produktu idealnego. Możesz mieć najcieplejszy, albo najbardziej
nieprzemakalny, albo najlżejszy śpiwór. Najlepiej jednak, byś miał śpiwór najlepiej dostosowany do Twojej specyfiki aktywności outdoorowych.

wojciech kłapcia
Ekspert do spraw technologii w branży
outdoor. Związany z branżą od kilkunastu lat. Prowadzi komercyjne szkolenia
związane z takimi tematami jak technologie produkcji laminatów, produkcja odzieży puchowej, konstrukcyjne
rozwiązania stosowane w plecakach.
Współpracuje w zakresie projektowania oraz rozwoju technologicznego
produktu z markami: Crux, Lightwave,
Ortovox, Touratech, Lestra, Carl Denig,
Yeti, Pajak, Lesovik, Husar i Aerosize.
Projektowane przez niego produkty są
nominowane, wyróżniane i nagradzane
za design oraz rozwiązania technologiczne. Zajmuje się także doradztwem

9 Np. zrezygnowano z wymogu prowadzenia jakichkolwiek
testów termicznych.

technologicznym.

/ OUTDOOR MAGAZYN /

49

/ poradnik /

Jak dbać
o produkty puchowe?
– pora dnik sprzę tow y
t e k s t: WOJC I EC H KŁA PC I A

Zima to czas, kiedy najbardziej doceniamy nasze puchowe kurtki i śpiwory.
Co jednak zrobić, by służyły nam jak najdłużej? Oto porady eksperta z firmy
Pajak – Wojciecha Kłapci.

// Pakowanie
Nigdy nie składaj ani nie roluj kurtki bądź
śpiwora! Składanie i rolowanie zawsze wykonujesz tak samo. Skutkuje to powstaniem
trwałego odkształcenia na tkaninie (jak kant
w spodniach) i na ociepleniu, tym samym
tworzysz trwały mostek termiczny przebiegający dokładnie w podłużnej osi symetrii
śpiwora. Najwłaściwszą techniką jest wpychanie produktu do pokrowca. Ta pozorna
„bylejakość” nie pozwala na utworzenie się
zagięć w tych samych miejscach. W przypadku kurtki dobrą metodą jest pakowanie
jej do własnego rękawa. Pamiętaj, by paski
kompresyjne ściągać tylko przy jednoczesnym zgniataniu produktu (ręką, kolanem
etc...).

// Przechowywanie
Bez względu na rodzaj wypełnienia wyroby wysokopuszyste nie lubią kompresji.
Przechowuj je więc w miejscu odpowiednio
obszernym w stosunku do objętości produktu. Jeśli chcesz powiesić śpiwór, nigdy
nie składaj go na pół, przekładając przez
wieszak. Lepszym rozwiązaniem będzie wy-
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korzystanie pętelek do wieszania – niemal
każdy śpiwór je posiada. Od czasu do czasu
produkty puszyste warto przewietrzyć, pamiętaj jednak, że żadne sztuczne tworzywa
– chodzi o tkaniny zewnętrzne – nie lubią
promieniowania UV. Promieniowanie wpływa na powolną degradację włókien. Rozsądnie jest więc wietrzyć w cieniu. W przypadku śpiworów pamiętaj, by wietrzyć na lewej
stronie. Podszewki niemal zawsze oddychają lepiej od tkaniny zewnętrznej (tkanina
bez membrany oddycha lepiej od tkaniny
z membraną).

// Kiedy prać
Puch naturalny pierz regularnie, wbrew
obiegowej opinii, proces prania przedłuża
żywotność puchu i przywraca mu loft. Puch
syntetyczny należy prać tylko kiedy jest to
konieczne, właściwy moment wskażą ci
zmysły węchu i wzroku. Tutaj, niestety, kolejne prania powodują pogorszenie się loftu
(włókna ociepliny układają się w coraz bardziej płaską strukturę).
Puch hydrofobowy – wbrew marketingowi niektórych marek hydrofobowość puchu
nie jest permanentna. Sam loft można przy-

wrócić niemal tak samo jak w nieimpregnowanej wersji, jednak walka o hydrofobowość
wymusza rzadsze pranie i konieczność stosowania dedykowanego środka.

// W czym prać
Puchowi naturalnemu nie zaszkodzi
właściwie żaden środek piorący, niestety,
tkaniny syntetyczne są bardziej wrażliwe,
zwłaszcza na zmiękczacze. Używaj więc
specjalistycznego środka do prania wyrobów puchowych (stosuje się je do ociepleń
naturalnych i syntetycznych). Mountval,
Grenders, Nikwax to dobry wybór, możesz
też użyć łagodnych środków takich jak Jelp
Classic czy Biały Jeleń. Przy puchu hydrofobowym jest tylko jeden środek: Down Wash
Direct Nikwaxa (pióra na etykiecie środka do
prania puchu pomińmy milczeniem).

// Pranie
Możesz oczywiście prać ręcznie, wygodniej jednak będzie w pralce. By to zrobić, wystarczy przestrzegać kilku prostych kroków:
1. Pamiętaj, że trening mentalny jest najważniejszy! Nastaw się na to, że produkt
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2.

3.
4.

5.

6.

puchowy zaraz po wyciągnięciu z pralki nie będzie wyglądał
obiecująco…
Ustawiamy pralkę na program WEŁNA i temperaturę 300C. Jeśli masz możliwość, włącz najwyższy stopień płukania (np. „dla
alergików”).
Sprawdź wszystkie kieszenie, zabezpiecz rzepy, śpiwór koniecznie przewróć na lewą stronę.
Oszukaj pralkę! Niemal wszystkie pralki wyprodukowane w tym
milenium posiadają automatykę wagową specjalnie po to, by
oszczędzać wodę. Problemem jest waga wyrobów ultralekkich1.
W starszych urządzeniach wystarczy wlać 2–3 litry wody do bębna. Nowsze pralki są jednak mądrzejsze i tuż przed rozpoczęciem
prania wypompowują wodę z bębna, w tym przypadku wkładaj do
pralki namoczone wyroby lub dodaj inną, ciężką odzież.
Tuż po praniu (pamiętaj o punkcie pierwszym) nie załamuj się
i przełóż produkt do suszarki bębnowej (niska temperatura, dłuższy cykl). Nie masz suszarki bębnowej? Nie ma problemu – rozłóż
wyprany śpiwór lub kurtkę na zwykłej suszarce i postaw ją w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Kiedy produkt wyschnie, susz go jeszcze raz tyle czasu, ile upłynęło od prania.

// Po praniu i wysuszeniu zostały zacieki
Najprawdopodobniej nie oszukałeś pralki, a zacieki to niewypłukany detergent. Włóż produkt do pralki i ustaw ją na płukanie lub
wypierz raz jeszcze bez detergentu.

// Produkt stracił loft (syntetyk)
Naturalną cechą syntetyków jest minimalna utrata loftu po każdym praniu. Wynika to z różnic w strukturze samego ocieplenia
w stosunku do naturalnego puchu. Płaskie włókna poliestrowe są
ułożone w przestrzenną strukturę, zaś użytkowanie, kompresja
i pranie powodują lepsze dopasowanie się włókien i stopniową utratę loftu. W puchu naturalnym mamy do czynienia z trójwymiarowymi strukturami z pamięcią kształtu.

// Produkt stracił loft (puch naturalny)
Wyprałeś kurtkę puchową, a ona nie dość, że nie ma loftu, to puchu jakby brakuje? To normalne, musisz teraz pomóc puchowi powrócić do jego pełnej formy. Puch jest przyblokowany w komorach,
aby pomóc mu się rozprężyć, rozłóż produkt na równej powierzchni i zacznij „klaskać” weń w miejscu, gdzie jest najwięcej puchu.
Przesuwający się puch rozłóż w ten sposób równomiernie na całej
komorze. Taka operacja zajmuje do 15 minut czasu, a dzięki niemu
ukochana kurtka wyglada i zachowuje się jak nowa.

TOUR FREE
ALWAYS BALANCED.
Alien RS to odpowiedź na Twoje potrzeby.
Scarpa Alien Rs oferuje to czego nie znajdziesz
u konkurencji. Jedyny właściwy wybór, by
poczuć wolność i pełną swobodę.

WWW.SCARPA.NET

// Produkt nieładnie pachnie
W czasie suszenia suszarka została zamknięta w pomieszczeniu
ze słabą cyrkulacją powietrza lub produkt został wyjęty z pralki kilka
godzin po zakończeniu prania. Wypierz jeszcze raz i wysusz w lepiej
wentylowanym pomieszczeniu.
1 Przykład osobisty – pralka z bębnem o załadunku 9 kg vs zimowy śpiwór puchowy
ważący 750 g; mimo pełnego bębna pralka zastosuje 1/10 standardowej ilości wody.
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Zawsze ciepło
– porówn anie kurtek z puchem
o p r ac o wa n i e : michał gurgul

Jednym z największych wyzwań dla naszego organizmu podczas trekkingów,
wspinaczki, wypraw narciarskich czy biwaków zimą jest utrzymanie
temperatury. Nasze ciała w trudnych warunkach oraz temperaturach
poniżej zera zużywają dużą ilość kalorii na same procesy termoregulacyjne.
Między innymi właśnie dlatego ważne jest spożywanie ciepłych napojów
oraz podgrzanego jedzenia. Jednak podstawowym sposobem, w jaki
możemy pomóc naszemu ciału w zachowaniu odpowiedniej temperatury,
jest dobrze dobrana odzież. Podczas długich pobytów na świeżym powietrzu
w największe mrozy, z pewnością przyda się nam ciepła kurtka puchowa.

Kurtka jest oczywiście tylko jednym z elementów zimowej garderoby. Nie zastąpi
odpowiednio dobranych i przemyślanych
warstw, butów chroniących narażone na odmrożenia stopy, czapek i rękawiczek zabezpieczających szybko oddające ciepło dłonie
i głowę. Jednak ponieważ wybór kurtki puchowej do łatwych nie należy, istnieje szeroki wybór modeli i producentów, a i wydatek
jest spory, postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie właśnie tej kategorii produktów.

// Dla kogo i dlaczego puch?
Jak już wspomnieliśmy, zachowanie odpowiedniej temperatury ciała zimą jest
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sprawą kluczową. Trudno czerpać przyjemność z wycieczki, podczas której będziemy
nieustanie marznąć. Podobnie – przyjemność może nam popsuć zbyt ciepła, źle dobrana do panujących warunków i aktywności warstwa odzieży, pod którą będziemy się
pocić. Obie sytuacje, poza wspomnianymi
odczuciami, są również niebezpieczne dla
zdrowia. Dlatego ważne jest, aby dobierając
swoją odzież, wziąć pod uwagę temperatury,

biegania, czy podczas samej czynności
wspinania kurtka tego typu odbija i kumuluje ciepło będące skutkiem pracy naszych
mięśni – i zaczynamy się pocić, niezależnie
od tego, jak zimno jest na zewnątrz (pomijamy tu dla uproszczenia ekstremalne warunki w górach najwyższych czy na kołach
podbiegunowych).
Nie zmienia to tego, że kurtka puchowa
jest podstawowym wyposażeniem dla wielu

możliwość opadów, wychładzające działanie
wiatru oraz rodzaj aktywności, jaką mamy
w planach. W przypadku wielu sportów
kurtki posiadające ocieplinę puchową będą
zbyt ciepłe. Na stromym skitourowym podejściu, podczas trekkingu z plecakiem,

sportowców i pasjonatów zimowych przygód. Wynika to z faktu, że zaraz po zaprzestaniu wysiłku w niskich temperaturach
nasz organizm gwałtownie wychładza się.
Otwarte pory, rozgrzane mięśnie i pot sprawiają, że w ciągu kilku minut tracimy bardzo

/ Zawsze ciepło – porównanie kurtek z puchem /
dużo ciepła, a organizm w stanie spoczynku,
na stanowisku, podczas postoju lub wieczornego biwaku nie jest w stanie sam się
ogrzać. Wtedy właśnie wyciągamy z plecaka
kurtkę puchową.
W kilku przypadkach może okazać się
również, że zajdzie potrzeba dogrzewania
naszego ciała nawet podczas ruchu. Długie
i niestrome zejście zboczem góry z lekkim
plecakiem może nie być wysiłkiem, który rozgrzeje nas wystarczająco. Nawet idąc
nieosłoniętą od silnego wiatru granią, możemy potrzebować takiej pomocy. Podobne
działanie wychładzające będzie miał pęd
powietrza podczas zjazdu na nartach. W łatwym, niezbyt stromym terenie, niewymagającym mocnego kręcenia, powietrze może
chłodzić nas na tyle, że lepiej będzie pozostać w kurtce puchowej. W tego typu sytuacjach często bardzo dobrze sprawdzają się
tzw. swetry puchowe oraz kurtki z izolacją
syntetyczną.
Natomiast głównym zastosowaniem
tych najcieplejszych kurtek będzie ochrona
przed zimnem w przerwach pomiędzy wysiłkiem lub wieczorami, w nocy i rano, jeśli
przyjdzie nam biwakować w trudnych warunkach. Wielu z nas używa również takich
kurtek na co dzień, podczas niewymagających fizycznego zaangażowania i aktywności miejskich.
Wspomniane
technologie
ocieplin
w kurtkach outdoorowych to temat rzeka.
Z roku na rok przybywa nowych producentów, innowacyjnych materiałów syntetycznych i sposobów ich wykorzystania. Producenci żonglują tymi nowymi rozwiązaniami,
niejednokrotnie łącząc materiały syntetyczne z naturalnymi, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Pomimo upływu czasu wydaje
się jednak, że naturalny puch utrzymuje
się na tronie wśród materiałów zapewniających najlepszą izolację termiczną. Należy
tutaj zaznaczyć, że – w porównaniu z konkurencją – nie wszystkie jego właściwości są
uważane za najlepsze. Jednak pod względem
termiki, wagi i właściwości kompresyjnych
nie dorównał mu nadal żaden syntetyk.
Większość producentów swoje najcieplejsze modele kurtek wypełnia wysokiej jakości
puchem naturalnym. Co prawda, puch bardzo źle znosi wilgoć, zamoczony traci swoje
właściwości, ma tendencję do przejmowania
zapachów i trudno jest go wysuszyć; w optymalnych zastosowaniach nie powinno mieć
to dużego znaczenia. Jeśli jednak przewidujemy sytuację, w której przez długi czas

będziemy szli w kurtce narażonej na opady
lub wilgoć powstałą w wyniku skraplania
się wydzielanej przez nasz organizm pary
wodnej pod przeciwdeszczową warstwą
zewnętrzną, warto pomyśleć o lżejszych
i cieńszych modelach syntetycznych.
Podsumowując: z zalet ciepłych kurtek
puchowych skorzystają najbardziej osoby
przebywające przez długi czas w bardzo
niskich temperaturach, podczas gdy ich aktywność nie ma charakteru ciągłego lub nie
kończy się w ciepłym schronisku. Pozostając
bez ruchu na mrozie, asekurując na stanowisku, w przerwach lub po zakończeniu wędrówki albo podejścia na nartach lub przejścia alpejskiego – wyciągamy „puchówkę”.
Dlatego, że zazwyczaj przez znaczną część
czasu nosimy ją w plecaku, musi ona być
lekka i zajmować niewiele miejsca po spakowaniu. Ponadto środowisko, w jakim używamy takiej kurtki, nie powinno być wilgotne.

// Puch puchowi...
Pod względem izolacji termicznej puch
nie ma sobie równych. Materiały syntetyczne, pomimo dużego rozwoju technologii
w tym zakresie, nadal nie dorównują naturze. Owszem, sprawdzają się lepiej w wilgotnych warunkach, jednak podczas największych mrozów nadal sięgamy po odzież
ocieplaną puchem.
O puchu mówi się często i dużo. Choć
jest to od dawna znany, doskonały izolator,
badania nad jego właściwościami oraz poszukiwanie najlepszej jakości puchu trwają
nieustanie. To, jaki puch jest najlepszy, czym
się charakteryzuje i co sprawia, że zapewnia odpowiednią temperaturę, opisał bardzo
dokładnie i merytorycznie Wojciech Kłapcia
w swoim artykule na temat wyboru śpiworów. Dlatego przypomnimy tu tylko podstawowe parametry określające puch w kurtkach puchowych.
Stosunek pierza do puchu – puch
ma dużo lepsze właściwości termiczne niż
pierze, jednak w wypełnieniu większości
kurtek puchowych znajdziemy oba te materiały. Producenci podają stosunek pierza
do puchu w postaci dwóch liczb, np. 90:10,
gdzie pierwsza z nich oznacza procentową
zawartość puchu, druga zaś – pierza. Powyższy przykład to najczęściej spotykane
proporcje, które zapewniają nie tylko odpowiednią izolację, ale również większą trwałość niż wypełnienie, które składałoby się
w 100% z puchu.

Drugim bardzo ważnym parametrem
świadczącym o jakości puchu jest jego rozprężność. Potocznie nazywana sprężystością, świadczy o stosunku wagi do objętości,
jaką zajmuje puch. Określa ją jednostka
Cuin, czyli liczba cali sześciennych przypadających na jedną uncję. Czym wyższa wartość Cuin, tym lepiej – tym lepszy poziom
izolacji. Aktualnie większość producentów
stosuje puch o sprężystości z przedziału
600–900 Cuin. Warto wspomnieć, że puch
o najniższej sprężystości z tego przedziału
przewyższa właściwościami termicznymi
ociepliny syntetyczne.
Puch kaczy oraz gęsi – lepsze parametry osiąga puch gęsi (temat szerzej opisany w art. Wojciecha Kłapci).
Waga puchu – niestety, nie wszyscy
producenci ją podają. Pamiętajmy jednak, że
izolację zapewnia uchwycone w komorach
kurtki powietrze, a nie sam puch. Dlatego
właśnie jego sprężystość ma tak duże znaczenie. Na ilość „złapanego” przez kurtkę
powietrza ma duży wpływ konstrukcja komór.
Impregnacja – ostatnio coraz częściej
spotykamy się z kurtkami wypełnionymi
puchem hydrofobowym. Jest to innymi słowy puch zaimpregnowany w taki sposób,
aby, nie tracąc swoich właściwości izolacyjnych, był nieco bardziej odporny na wilgoć.
Impregnacja chroni oczywiście przed wilgocią, grzybami i pleśnią, które potrafią zaatakować źle wysuszoną kurtkę o naturalnej
ocieplinie, a także ułatwia suszenie. Producenci kurtek do impregnacji puchu używają
własnych środków lub korzystają z pomocy
marek zewnętrznych, np. Nikwax.
Oczywiście, nadal główną ochronę przed
deszczem czy śniegiem stanowić będzie
materiał zewnętrzny. Jego impregnacja jest
sprawą oddzielną. W kurtkach puchowych
często spotykamy się z materiałami o powłoce DWR (Durable Water Repellency) czyli
fabrycznej, trwałej impregnacji. Niemniej
jednak priorytety tego typu kurtek – waga
i pakowność – nie pozwalają na użycie cięższych, bardziej wodoodpornych laminatów.
„Puchówek” zazwyczaj nie używamy też na
deszczu, więc tak naprawdę nie ma takiej
potrzeby.
RDS to może nie parametr, ale istotna cecha kurtek i ogólnie produktów puchowych.
Certyfikat ten (RDS – Responsible Down
Standard) to norma dotycząca odpowiedzialnego pozyskiwania puchu. Jej właścicielem jest Giełda Tekstylna, a niezależną in-
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stytucją certyfikującą – Control Union. RDS
kładzie silny nacisk na sposób traktowania
zwierząt oraz określa najlepsze sposoby pozyskiwania puchu i pierza. Certyfikat przyznawany jest wyłącznie firmom stosującym
się do rygorystycznych zaleceń normy.

// Budowa kurtek
puchowych
Pierwszą, rzucającą się w oczy, cechą
większości kurtek puchowych jest ich specyficzna konstrukcja. Puch, aby był odpowiednio rozmieszczony oraz pozostawał na
swoim miejscu, ujęty jest w sąsiadujące ze
sobą komory. W najprostszej wersji pikowania te powstają na skutek połączenia szwami
materiału zewnętrznego z wewnętrznym.
W ten sposób zbudowane są najlżejsze kurtki oraz koszule i swetry puchowe. Jednak
ewidentnym mankamentem takiego rozwiązania jest powstawanie tzw. zimnych

Adidas

T erre x C limaheat Agrav ic D own
H ooded J ac k et

Przeznaczenie: techniczne wyprawy górskie, wspinaczka alpejska, zimowy trekking
Materiał: wodoodporny gęsi puch 90:10, 800+ Cuin,
z climaheat™, Pertex Quantum® GL
Waga: 306 g
Charakterystyka:
• Technologia climaheat™ zapewnia odpowiednią
termoregulację
• Wytrzymały i lekki materiał Pertex Quantum® GL
• Puch z certyfikatem RDS®
• Zachodzące na siebie elementy i dopasowane
mankiety poprawiają izolację
• Polarowe wstawki pod pachami zapewniają
swobodę ruchów
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szwów – w miejscach przeszyć nie ma
praktycznie w ogóle izolacji. Dlatego w modelach cieplejszych, przeznaczonych jako
warstwy zewnętrzne na niższe temperatury, stosuje się różnego rodzaju konstrukcje
komór. H, Z, V, komory wypełnione samym
powietrzem – sposobów jest bardzo wiele.
Wszystkie opierają się o wykorzystanie dodatkowych, poprzecznych fragmentów materiału i stworzenie bardziej trójwymiarowej
konstrukcji. Technologie te mają na celu wyeliminowanie zimnych stref.
Jeśli chodzi o sam krój kurtek puchowych,
to ścisłe dopasowanie nie jest tutaj regułą.
Wielu producentów w swoich najcieplejszych modelach kurtek sięga po kroje regularne, przewidując, że kurtka będzie niejednokrotnie zakładana na obszerne warstwy
pośrednie, a komfort podczas postojów czy
biwaków będzie priorytetem. W modelach
technicznych stosowane będą kroje bardziej
dopasowane, jednak w tym przypadku pro-

Arc’teryx

C erium LT H oody

Przeznaczenie: wspinaczka alpejska, zimowy
trekking
Materiał: puch 850 Cuin (85 g), Arato™ 10 – 100%
nylon, Coreloft™ 80 i 100
Waga: 305 g
Charakterystyka:
• Materiał zewnętrzny Arato™ 10 zaimpregnowany DWR
• Puch z europejskich gęsi optymalnie rozmieszczony w technologii Down Composite Mapping
• Dodatkowa izolacja syntetyczna Coreloft™
umieszczona w obszarach narażonych na działanie wilgoci
• Ocieplany kaptur wykonany w technologii
StormHood™ nie ogranicza pola widzenia
• Elastyczne wykończenie rękawów i dołu kurtki
zapewnia szczelną ochronę przed zimnym
powietrzem, wykończenie materiałem zapobiega
przed podrażnieniem podbródka
• Niewielkie rozmiary po spakowaniu do załączonego pokrowca

ducenci zazwyczaj proponują rozwiązania
takie jak profilowane rękawy, zakładki pod
pachami czy specjalna konstrukcja pleców,
które mają na celu zapewnić szeroki zakres ruchów bez unoszenia się dolnej części
kurtki.
Nie wszystkie modele posiadają też regulację mankietów, dołu kurtki, kaptura. Nie
wszystkie kaptury są też kompatybilne z kaskami wspinaczkowymi czy narciarskimi.
Warto zwrócić uwagę na te szczegóły w zależności od przewidywanego zastosowania
kurtki.
Poniżej przedstawiamy zestawienie ciepłych kurtek puchowych wiodących producentów. Aby informacje mogły być łatwo porównywalne, w zestawieniu uwzględniliśmy
charakterystykę poszczególnych modeli
w męskim rozmiarze M. Dla przeważającej
większości prezentowanych kurtek istnieje
również wersja damska.

Berghaus

R amche M icro D own J ac k et

Przeznaczenie: wspinaczka alpejska, wspinaczka
lodowa, zimowy trekking, ekspedycje
Materiał: gęsi puch hydrofobowy 850 Cuin, materiał
zewnętrzny Berghaus – 100% nylon
Waga: 310 g
Charakterystyka:
• Puch Hydrodown® impregnowany we współpracy z NikWax®
• Ultralekki i wytrzymały materiał zewnętrzny
charakterystyczny dla kurtek Berghaus
• Technologia Reflect podnosi temperaturę
wewnątrz kurtki o 10% dzięki wewnętrznej
siateczce odbijającej ciepło ciała
• Izolacja została rozmieszczona na podstawie
mappingu termicznego
• Certyfikat RDS®

P L AY O N T H E
A P P R OAC H
X A L P S P RY

L E K KO Ś Ć I PA KO W N O Ś Ć
Lekkie, elastyczne i smukłe X Alp Spry to niezwykle
łatwe do zapakowania obuwie, które możesz
wrzucić do torby lub przypiąć do uprzęży.

W Y T R Z YM A Ł A
P O D E S Z WA
Miękka i elastyczna środkowa część
podeszwy wykonana z pianki EVA oraz
sztywna cholewka zapewniają komfort
i stabilność.

P R Z YC Z E P N O Ś Ć
By uzyskać agresywną i wszechstronną przyczepność w butach serii X Alp
zastosowano hybrydową technologię. Gumowa podeszwa umieszczona
w przedniej części buta zapewnia lepszy kontakt buta ze skalistą nawierzchnią,
a bieżnik podeszwy zaprojektowany z myślą o trail runningu zwiększa trakcję
w wymagającym terenie.
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Black Diamond

Cold Forge D own H oody

Black Yak

H ooded Acti v e D own J ac k et

Columbia

O utdry ™ E X E CO D own J ac k et

Przeznaczenie: alpinizm, wspinaczka zimowa, ski
touring
Materiał: puch PrimaLoft® Gold Insulation – 70%
puch, 30% poliester, Pertex® Quantum 20d ripstop
z impregnacją DWR – 100% nylon
Waga: 575 g
Charakterystyka:
• Mieszanka puchu i izolacji syntetycznej wykonana przez PrimaLoft®
• Wytrzymały materiał zewnętrzny oraz wewnętrzny Pertex® Quantum z powłoką DWR
• Specjalne wstawki pod pachami dla pełnej
swobody ruchów
• Kompatybilny z kaskiem kaptur
• Materiał podstawowy wykonany zgodnie z bluesign, certyfikat RDS®

Przeznaczenie: alpinizm, wyprawy zimowe,
ekspedycje
Materiał: gęsi puchu 90:10, 750 Cuin, LW CORDURA® Ripstop
Waga: 702 g
Charakterystyka:
• 247 g (+/-5%) gęsiego puchu impregnowanego
DWR, certyfikat RDS
• Wytrzymały materiał zewnętrzny LW CORDURA® Ripstop
• Jedna z cięższych kurtek w naszym zestawieniu – waga wynika z dużej ilości puchu oraz
odpornego materiału zewnętrznego
• Innowacyjny system komór, z podwójnym
szwem wewnętrznym zapewniającym wysoką
wytrzymałość
• Samoregulujący się kaptur

Przeznaczenie: turystyka i trekking zimowy
Materiał: puch 700 Cuin, Outdry ™ Extreme –
100% poliester
Waga: brak danych
Charakterystyka:
• Najbardziej „ekologiczna” kurtka w naszym
zestawieniu
• Podszewka oraz materiał zewnętrzny wykonane
w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu
• Puch posiada certyfikat DWR, a materiały nie
zostały poddane farbowaniu, brak związków PFC
• Outdry ™ Extreme – rewolucyjny dwuwarstwowy laminat, który nie posiada zewnętrznej
warstwy DWR (stanowi ją sama membrana)
• Technologia Heat Seal zabezpiecza szwy i sprawia, że puch pozostaje w komorach

Cumulus

Dynafit

FjÄllrÄven

N eolite E ndurance

Przeznaczenie: alpizm, wspinaczka zimowa,
wyprawy zimowe
Materiał: puch gęsi 850 Cuin, Pertex Endurance,
Pertex Quantum
Waga: 450 g
Charakterystyka:
• Wypełnienie najwyższej jakości polskim puchem
hydrofobowym o dużej sprężystości – waga 220 g
• Ultralekka i wytrzymała zewnętrzna tkanina
Pertex Endurance, wenęrzna – Pertex Quantum
• Jedna z najlżejszych w klasie kurtek o tak dużym
wypełnieniu puchem
• Niewielkie rozmiary po spakowaniu
• Regulowany kaptur kompatybilny z kaskiem
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F T D own J ac k et

Przeznaczenie: ski touring, skialpiznm, wspinaczka
zimowa
Materiał: biały puch kaczy 90:10, 750 Cuin, materiał
zewnętrzny – 100% poliester
Waga: 573 g
Charakterystyka:
• Dobra izolacja termiczna oraz niewielki rozmiar
po spakowaniu – kurtka zaprojektowana została
z myślą o ski tourowcach
• Impregnowany puch, wykończenie DWR
• Technologia DownTek® o działaniu antymikrobowym przeciwdziałająca gromadzeniu się
wilgoci i nieprzyjemnych zapachów
• Wygodna regulacja kaptura i dopasowanie dołu
kurtki do kształtu bioder
• Jedna z kieszeni jest równocześnie pokrowcem
na kurtkę

Ke b Touring D own J ac k et

Przeznaczenie: turystyka zimowa
Materiał: puch gęsi 95:5, 800 Cuin, materiał zewnętrzny – 100% Poliamid
Waga: 600 g
Charakterystyka:
• Puch wyprodukowany zgodnie z zasadami etyki
– masa wypełnienia: 150 g
• Wiatroszczelny, wodoodporny i dopasowujący
się do ruchów materiał zewnętrzny wykonany
w 100% z materiałów z recyklingu
• Materiały impregnowane środkami wolnymi
od PFC
• Wzmocnienie podwójną warstwą materiału
na ramionach, pośladkach i w dolnej części
rękawów
• Regulowany kaptur z polarowym kołnierzem

Helly Hansen

Vanir I cefall D own J ac k et

Jack Wolfskin

A rgo S upreme D own J ac k et

Przeznaczenie: alpinizm, wspinaczka lodowa,
wyprawy zimowe
Materiał: puch gęsi 85/15 + PrimaLoft® Silver (80 g),
materiał zewnętrzny – 100% poliester
Waga: 648 g
Charakterystyka:
• Lekki i wytrzymały materiał zewnętrzny nie
przepuszcza pierza i puchu
• Impregnacja zewnętrznej powłoki DWR bez PFC
• Warstwa izolacyjna z puchu gęsiego europejskiej
firmy Allied, uzupełniona wodoodporną warstwą
ocieplającą PrimaLoft® Silver (80 g)
• Regulowane mankiety i rozwijany dół kurtki
zapewniający dodatkową ochronę
• Elementy odblaskowe z przodu, z tyłu i na
kapturze
• Regulowany, duży i miękki kaptur

Przeznaczenie: trekking zimowy, alpinizm, ski
touring
Materiał: gęsi puch hydrofobowy 90:10, 800 Cuin,
Pertex Quantum Y
Waga: ok. 310 g
Charakterystyka:
• Gęsi puch impregnowany w technologii HyperDry, wolny od PFC
• Certyfikat puchu RDS
• Lekki, wytrzymały, wodoodporny i nieprzepuszczający puchu materiał zewnętrzny Pertex
Quantum Y
• Odpowiednie rozmieszczenie komór zapewnia
odpowiednią termoregulację i sprawia, że puch
pozostaje na swoim miejscu
• Ergonomiczny, regulowany kaptur

La Sportiva

Małachowski

Command D own J ac k et

Przeznaczenie: ski touring, skialpinizm, wspinaczka
górska
Materiał: puch gęsi 90:10, 700 Cuin, materiał
zewnętrzny – 100% nylon
Waga: ok. 510 g
Charakterystyka:
• Certyfikowany, gęsi puch europejski – waga
wypełnienia ok. 170 g
• Kołnierz wypełniony odporną na wilgoć ociepliną
Primaloft® Silver Active – 100 g
• Neoprenowa osłona na kapturze, zaprojektowana
głównie z myślą o narciarzach
• Wyprofilowane plecy i rękawy zapewniające
swobodę ruchu podczas wspinaczki i jazdy na
nartach
• Ściągacze wyposażone w stopery wykonane
w technologii Cohaesive™

G uide P ro

Przeznaczenie: alpinizm, wspinaczka zimowa,
ekspedycje
Materiał: puch gęsi 90:10, 850 Cuin, TORAY Airtastic
DWR 100% Polyester
Waga: 600 g
Charakterystyka:
• Najwyższej jakości polski puch gęsi o wysokiej
sprężystości – waga wypełnienia 280 g
• Japoński materiał zewnętrzny pokryty DWR
utrzymuje puch we wnętrzu kurtki oraz zapewnia trwałość i wodoodporność
• Komory skonstruowane w rzadko spotykanej
technologii DSV zapewniają lepszą niż tradycyjne
rozwiązania izolację
• Modelowane rękawy i dopasowany dół kurtki
regulowany ściągaczem
• Obszerny, zintegrowany kaptur
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Mammut

A m b ler H ooded J ac k et

Marmot

A ma Da b lam J ac k et

Millet

Kamet D own J ac k et

Przeznaczenie: alpinizm, zimowa wspinaczka
górska, ekspedycje
Materiał: puch gęsi 90:10, 750 Cuin, Pertex® Microlight – 100% poliamid
Waga: 860 g
Charakterystyka:
• Najcięższa kurtka w naszym zestawieniu – waga
samej ociepliny z wysokiej jakości puchu to 200 g
• Zewnętrzny materiał, Pertex® Microlight,
impregnowany w technologii DWR, dodatkowo
wzmocniony na ramionach i kapturze
• Kombinacja materiałów i konstrukcja komorowa
zapewniająca odpowiednią termoregulację
• Wyprofilowany, regulowany kaptur, regulowane
mankiety i dół kurtki
• Najcieplejsza kurtka w kolekcji marki Mammut

Przeznaczenie: zimowa aktywność górska i turystyka
Materiał: puch gęsi 800 Cuin, Mini Ripstop – 100%
nylon
Waga: 542 g
Charakterystyka:
• Jedna z bardziej popularnych i przystępnych pod
względem ceny kurtek w naszym zestawieniu
• Zewnętrzny materiał impregnowany w technologii DWR
• Materiał zewnętrzny oraz podszewka nieprzepuszczają puchu na zewnątrz
• Technologia Angel-Wing Movement™ zapewnia
swobodę ruchu ramion
• Regulowane za pomocą taśm Velcro® mankiety
oraz regulowany ściągaczami kaptur

Przeznaczenie: alpinizm, górska turystyka zimowa
Materiał: puch kaczy 700 Cuin, Pertex® Quantum
ultra light
Waga: 590 g
Charakterystyka:
• Puch kaczy impregnowany w technologii
K DRY™
• Certyfikat RDS
• Bardzo lekki i wytrzymały materiał zewnętrzny
marki Pertex®
• Nieograniczający pola widzenia, regulowany
i kompatybilny z kaskiem kaptur
• Worek kompresyjny – niewielkie rozmiary po
spakowaniu

Milo

Mountain Hardwear

Pajak

M anali

Przeznaczenie: ski touring, aktywności jesienno-zimowe
Materiał: puch kaczy 90:10, Galanots – 100 %
poliamid
Waga: 550 g
Charakterystyka:
• Duża ilość wypełnienia puchem kaczym – 235 g
• Wytrzymały zewnętrzny materiał japońskiej
marki Galanots
• Konstrukcja komorowa zapewniająca odpowiednie rozłożenie ociepliny
• Neoprenowe, przedłużone mankiety oraz duży,
regulowany kaptur
• Możliwość spakowania kurtki do kieszeni
wewnętrznej
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Stretch D own ™ D S H ooded J ac k et

Przeznaczenie: alpinizm, turystyka zimowa
Materiał: hydrofobowy puch gęsi 800 Cuin,
Dynamic-Stretch Knit – 100 % Poliester
Waga: 547 g
Charakterystyka:
• Wysokiej jakości puch gęsi impregnowany przez
Nikwax – Nikwax Hydrophobic Down™
• Proces impregnacji bez użycia PFC
• Innowacyjna technologia spajania oraz rozmieszczenia komór z puchem ma gwarantować
lepsze właściwości termiczne niż standardowe
przeszycia
• Regulowany, obszerny kaptur
• Certyfikat RDS

P hantom

Przeznaczenie: alpinizm, wspinaczka zimowa,
aktywności górskie
Materiał: biały puch gęsi 750 Cuin, Toray Airtastic
SLF15
Waga: ok. 310 g
Charakterystyka:
• Najwyższej jakości polski biały puch gęsi – waga
wypełnienia ok. 110 g
• Materiał zewnętrzny impregnowany w technologii DWR
• Jedna z najlżejszych kurtek w naszym zestawieniu
• Niewielkie rozmiary po spakowaniu do dołączonego woreczka kompresyjnego – objętość 1 l
• Regulowany kaptur kompatybilny z kaskiem

/ Zawsze ciepło – porównanie kurtek z puchem /

Patagonia

H i - Loft D own H oody

Rab

N eutrino E ndurance J ac k et

Robert’s
Outdoor Equipment

N eutron P lus 8 5 0 , model 2 4 0

Przeznaczenie: zimowa aktywność, lifestyle
Materiał: puch kaczy 600 Cuin, ripstop – 100 %
poliester
Waga: 530 g
Charakterystyka:
• Kaczy puch certyfikowany przez NSF International – z pewnego źródła od kaczek niekarmionych
przemysłowo i nieskubanych żywcem
• Kurtka wyprodukowana w całości zgodnie
z normami bluesign
• Materiał zewnętrzny wytworzony w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu
• Zewnętrzna powłoka zabezpieczona w technologii DWR
• Zewnętrzna kieszeń kurtki służy również jako
pokrowiec transportowy

Przeznaczenie: alpinizm, wspinaczka górska,
ekspedycje
Materiał: puch gęsi 800 Cuin, Pertex® Endurance
Waga: ok. 620 g
Charakterystyka:
• Dobrej jakości europejski puch gęsi – ok. 250 g
wypełnienia
• Impregnacja puchu bez PFC: Rab® Hydrophobic
Down
• Wytrzymały materiał zewnętrzny Pertex® Endurance oraz wewnętrzny – Pertex® Quantum
• Duży, ciepły i regulowany kaptur kompatybilny
z kaskiem
• Wszystkie zamki wykonane przez markę YKK®

Przeznaczenie: wyprawy górskie, wspinaczka alpejska, wszelkie formy aktywności zimowych
Materiał: gęsi puch 95:5, 850 Cuin, Pertex Microlight
Waga: 604 g
Charakterystyka:
• Doskonałej jakości puch z gęsi polskich
o wysokim stosunku puchu do pierza – waga
wypełnienia 244 g
• Dwuwarstwowa konstrukcja, komory typu H,
szwy dystansowe - 101 komór z puchem
• Duży, regulowany w trzech płaszczyznach kaptur
• Anatomiczny krój, dopasowanie ściągaczem do
talii oraz przedłużony tył zapewniający ochronę
nerek
• Możliwy jest samodzielny dobór elementów
kurtki – użyte materiały, wzmocnienia, kaptur,
dodatkowe kieszenie

Salewa

The North Face

Yeti (obecnie AURA)

O rtles „ H eav y ” D own J ac k et

Przeznaczenie: alpinizm, zimowa turystyka górska
Materiał: biały puch kaczy 90:10, 750 Cuin oraz
Primaloft® Silver Insulation 170 g, Powertex
Extreme 2L
Waga: ok. 760 g
Charakterystyka:
• Izolacja termiczna zapewniona przez połączenie
ociepliny synteycznej oraz naturalnego puchu
kaczego
• Puch certyfikowany RDS
• Na zewnętrzną powłokę składa się kilka materiałów marki Powertex: Extreme 2L 5k/5k , Micro
Ripstop 63 BS, Extreme 2L 10k/10k Ripstop 83 B
• Materiał zewnętrzny zabezpieczony środkiem
hydrofobowym DWR C6
• Krój i dopasowanie zapewnia swobodę ruchów
nawet podczas wspinaczki

J iyu D own J ac k et

Przeznaczenie: turystyka zimowa
Materiał: puch gęsi 700 Cuin, Ripstop – 100 %
Nylon
Waga: ok. 630 g
Charakterystyka:
• Możliwość skompresowania do niewielkich
rozmiarów za pomocą specjalnej kieszeni
• Elastyczne wykończenie mankietów i dołu kurtki
• Zintegrowany kaptur
• Certyfikat RDS

G arda

Przeznaczenie: alpinizm, wyprawy zimowe
Materiał: puch 700 Cuin, materiał zewnętrzny –
100% nylon
Waga: 660 g
Charakterystyka:
• Jedna z grubszych i cieplejszych kurtek w zestawieniu – waga wypełnienia 260 g
• Impregnowany materiał zewnętrzny zapewnia
wodoodporność
• Klasyczna budowa komorowa gwarantuje odpowiednie rozprężenie puchu
• Prosty krój zapewniający swobodę ruchów
• Duży, regulowany kaptur
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Nietypowa Wigilia
t e k s t i zdjęcia : M ichał Gurgul

Kątem oka zerkam za okno, drugim – na zdjęcie stojące przede mną.
Przygarbione, dobrze mi znane, ciągle żywe postaci, w grubych kurtkach,
kapturach i czapkach krzątają się przy niewielkim ognisku. Oczami
wyobraźni widzę, jak płomienie porywa wiatr, przed którym nie ma
schronienia. Przypominam sobie zimno tego wieczoru i trud związany
z przygotowaniem wigilijnej kolacji. Przypominam sobie piękno scenerii,
które łatwiej docenić jest teraz – z perspektywy czasu.

Niemal rok temu szereg decyzji, wydarzeń i przygód sprowadził nas w to miejsce.
Po sześciu miesiącach dotarliśmy do półmetku naszej podróży, która, tak jak to podróże mają w zwyczaju, zdążyła solidnie dać
już nam w kość, nie pozostała obojętna na
ludzkie słabości oraz zrobiła bezpardonowe
przemeblowanie punktów w naszym osobistym układzie wartości, czasu i miejsca.
I chyba właśnie dlatego, w obliczu zbliżających się Świąt, moje myśli powracają do wydarzeń sprzed roku. Do grudnia spędzonego
w Nevadzie, w okolicach Las Vegas.

O pustyni
– W którą stronę strzelacie?
– My... nie strzelamy... – odpowiadam zakłopotany.
Pan pick-up – broda – kraciasta koszula
uznał, że w takim razie nie mamy o czym
rozmawiać. Zamknął szybę i odjechał kilkaset jardów. Nie dziwi mnie zaskoczenie,
które wyraźnie zarysowało się na jego twarzy, gdy zamykał szybę. Przystanął na skraju
płytkiego kanionu i otworzył pakę, na której
leżało kilkanaście sztuk broni.
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Łącznie, przez tych kilka zimowych miesięcy, odwiedziliśmy różnego rodzaju pustynie. Na południu jest ich sporo. W zasadzie
są tu tylko pustynie i góry. Miało być ciepło,
lecz, niestety, zdarza się to rzadko. Kolejne dzikie i puste obszary, czerwone, szare
i żółte, wyższe i niższe – niemal wszystkie
witają nas chłodem. Podnóże Sierra Nevady,
Bishop, Death Valley, Zion, Joshua Tree. Południe Californii, Nevada i Arizona. Olbrzymie, puste przestrzenie. Idealnie nadają się
do tego, aby sobie trochę postrzelać. Albo
jeszcze lepiej – wysadzić coś w powietrze.
Pustynie w dużej mierze należą do BLM
(Bureau of Land Management). W odróżnieniu od parków narodowych, stanowych czy
lasów narodowych, przepisy są tutaj wyjątkowo liberalne. Pustynie są też łatwo dostępne – autem terenowym można zjechać
z drogi w dowolnie wybranym miejscu. Dla
pozostałych samochodów jest bardzo dużo
szutrowych ścieżek prowadzących donikąd.
Idealnie. Obszary BLM przyciągają nie tylko
pasjonatów broni palnej, których tu, oczywiście, nie brakuje, ale również kierowców
off-roadowych, motocyklistów oraz różnego

rodzaju włóczęgów. Dozwolone jest strzelanie, fajerwerki, palenie ognisk i nocowanie,
bez jakichkolwiek limitów.
Na szczęście pustyń jest więcej niż ludzi. Szczególnie nocą, gdy niebo jest czyste, można poczuć się jak na innej planecie.
Odosobnienie i cisza na taką skalę są chyba
niespotykane w Europie. Piasek, kamienie,
skarłowaciałe uschnięte krzaki i kępy traw
i surrealistyczne sukulenty. Czasami dodatkową ozdobę stanowią drzewa Jozuego, od
których swoją nazwę bierze park narodowy
Joshua Tree. Większość tych roślin posiada
niesamowitą odporność na temperatury,
zarówno wysokie, jak i niskie, oraz niedobór
wody. Dużo mniej przedstawicieli świata
zwierząt jest w stanie poradzić sobie w tych
trudnych warunkach. Zimą nie spotkaliśmy
ich zbyt wiele. Zaledwie kilka kojotów, kruków i sępów.
Ogniska podczas biwaków na pustyni,
szczególnie gdy temperatury spadają poniżej zera, są podstawowym elementem
przetrwania. Oczywiście, dają ciepło, ale
gwarantują też poczucie komfortu, bezpie-
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Pustynia, ognisko, Potwór i nietypowa „choinka” w Nevadzie

czeństwa i dodają otuchy. W brew pozorom
odnalezienie drewna nie jest zazwyczaj
trudne. Wysuszone krzaki i trawy palą się
dobrze. Niestety, znikają szybko i wydzielają
nieprzyjemny zapach. Nigdy wcześniej nie
przypuszczałem, że za przyjemność samą
w sobie uznamy spalenie wcześniej zaoszczędzonych sosnowych gałązek. Zabraliśmy je z Bishop i pięknie pachniały żywicą.
Pustynie i kamieniste płaskowyże otaczają Vegas ze wszystkich stron. Dojeżdżając do
miasta, można odnieść wrażenie, że po wielogodzinnej eksploracji Marsa dotarliśmy do
metropolii założonej przez jakąś nieznaną
cywilizację. Zresztą, wjeżdżając w głąb miasta, można odnieść podobne wrażenie.

O życiu
Po pół roku życia w większości spędzanego wśród niemal nieskażonej ręką ludzką
natury, nasze zmysły wyczuliły się... niestety.

Wjeżdżając do dużych miast, a chyba szczególnie do Vegas, to raczej my czuliśmy się jak
przybysze z innej planety.
Jeden, dwa dni to wystarczający czas, aby
zwiedzić (bardziej „odwiedzić”) to miasto.
Wrażenia, jakie wywożą turyści, zapewne
często przypominają te zaczerpnięte z obrazów filmowych. Jeśli jednak zostaniemy tu
kilka dni dłużej, przejdziemy się po mniej
uczęszczanych ulicach, wejdziemy do kilkunastu kasyn, pójdziemy wraz z miejscowymi
na pizzę i do baru, a noc spędzimy w najtańszym motelu, którego pokoje wynajmowane
są częściej na miesiące niż dni, zaczniemy
dostrzegać drugie oblicze Las Vegas.
Pożółkłe tapety, mętny plastik żyrandoli
udających nieudolnie kryształy, wszechobecne wykładziny, łuszcząca się „złota”
farba balustrad, brudne, przesiąknięte alkoholem i dymem papierosowym, ciemne
i duszne wnętrza kasyn i restauracji we wnę-

trzu olbrzymich hoteli, które huczą i drżą od
tysięcy ludzi płacących za to, by ktoś odbierał
im życie. Stopniowo, powoli. Ciemne i mętne są też oczy i zęby tych ludzi. Ich sylwetki,
tłuste i zgarbione nad automatami do gier,
mechanicznie powtarzają w nieskończoność
te same czynności. Jednoręki Bandyta okrada ich nie tylko z pieniędzy, ale też z czasu.
O 10, o 20, i o 2 w nocy. Na okrągło, 7 dni
w tygodniu. Na ulicach bezdomni mieszają
się z ulicznymi grajkami, impersonatorami,
striptizerkami, tłumami starych „milionerów” w kwiecistych koszulach, krótkich
spodenkach i skarpetach do kolan oraz anturażem przyszłych mężów i żon, którzy „po
raz ostatni” przyjechali zaszaleć do Vegas.
Trudno jest odróżnić jednych od drugich.
Wszyscy są obłąkani. I to nie w dobry sposób.
Vegas nie jest już miastem Franka Sinatry. Może w połowie minionego stulecia
wszystko wyglądało inaczej, a może jest to
po prostu magia szklanego ekranu. Dla mnie
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dogorywającego ducha miasta lepiej oddaje
„Leaving Las Vegas” niż „Oceans’ Eleven”
z Clooney’em i Pittem.
Zostawmy więc Vegas. Wyjedźmy na zachód, aby w ciągu zaledwie pół godziny dotrzeć do parku narodowego Red Rocks oraz
Calico Basin, w którym znajduje się znany
rejon boulderowy. Mniej zainteresowani
wspinaniem na zachód od miasta znajdą
inne atrakcje. Hoover Dam, oraz głębokie
i kręte kaniony prowadzące do naturalnych,
ukrytych wśród skał gorących źródeł, które szczególnie w grudniu stanowią bardzo
przyjemną odmianę od zimna. Kawałek dalej rozciąga się fantastycznie położone Lake
Mead. Piękne widoki, malutkie oazy zieleni
i gorące źródła są o tej porze roku zupełnie
opustoszałe.
A wokół pustynie. Poprzecinane odległymi pasmami górskimi, których szczyty
w grudniu przyprószone były lekko śniegiem. Co prawda „nevada” oznacza „pokryta śniegiem”, ale odnosi się to bardziej
do północy stanu, która charakteryzuje się
zupełnie innym klimatem. U nas (na samym
południu) śnieg padał tylko w Wigilię. Częściej zdarzały się deszcze i gwałtowne ulewy.
Z tego powodu często zmuszani byliśmy do
zmiany planów i lokalizacji.
Czasami w pobliżu Kraft Boulders, rzadziej na parkingu w Las Vegas, jeszcze rzadziej w tanim motelu na Fremont Street.
Najczęściej jednak spaliśmy na pustyni. Na
płaskowyżu lub na północny wschód, przy
drodze międzystanowej nr 15 prowadzącej
do Zion. Za każdym razem, gdy dźwignię
biegów Potwora przestawiałem na P, pustynia stawała się domem. Góry, lasy, stepy...
nie będą mi chyba nigdy tak bliskie. Pustynia daje niesamowite poczucie wolności,
przestrzeń, która wydaje się być olbrzymia
i lekka. Inaczej słychać tam dźwięki, głosy
i wiatr. A czasami nawet sama pustka pobrzmiewa.

O wspinaniu
Red Rocks poznaliśmy dobrze. Przecież
już z początkiem grudnia dotarliśmy w te
okolice. Zgodnie z planem czas do końca
roku spędziliśmy w skałach i na baldach,
na zmianę pałętając się po okolicy oraz po
ulicach, barach i kasynach Las Vegas. Krótkie dni, zmienna pogoda, zmęczenie i zim-
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no wpływały na nieregularność i trudny do
określenia stosunek dni wspinaczkowych do
restów. Mocniej w pamięci utkwiło mi miasto, okolice i wydarzenia z tego okresu niż
samo wspinanie. Nie oznacza to, że nie było
ciekawe.
Skały Red Rocks położone są w większości
na terenie parku narodowego o tej samej nazwie. Przez park prowadzi jednokierunkowa
pętla o długości 13 mil. Sektory rozrzucone
są wśród czerwonych wzgórz i wąwozów,
a wędrówkę do nich rozpoczyna się zawsze
z wygodnie rozmieszczonych parkingów.
Podejście w skały jest zazwyczaj krótkie,
jednak bardzo często skomplikowane. Wynika to z ukształtowania terenu. Z dystansu
Red Rocks wydają się być skalistymi kopułami, obłościami i pagórkami, ułożonymi
jeden na drugim. To, co pozostaje w ukryciu, to wąwozy, kaniony i wyżłobione w piaskowcu głębokie koryta rzek, które latem
i zimą są zupełnie wyschnięte. Po kilkudziesięciu metrach wchodzimy w głąb labiryntu
i tracimy zupełnie widoczność. Nie da się już
dostrzec żadnej skałki czy upatrzonego sektora. Dlatego dobrze jest zaplanować trasę
już na parkingu, a przy każdej nadarzającej
się okazji dopytywać napotkanych miejscowych wspinaczy.
Samo wspinanie? Estetyczne, różnorodne, wymagające. Jednak należy pamiętać
o tym, że poszczególne rejony, a nawet sektory, są oddalone od siebie, a samo dotarcie do nich bywa pełne przygód. Nie da się
zazwyczaj przejść pod sąsiednią ścianę z na
wpół spakowanym plecakiem w jednej ręce
i płachtą w drugiej. W Red Rocks przeważają
drogi tradowe, choć nie brakuje sektorów
czysto sportowych o zróżnicowanych trudnościach. Walorów krajobrazowych dodaje
czerwony piaskowiec, który przybrał tutaj
zaskakujące odcienie, wzory i formy. Jest on
jednak bardzo delikatny, i co za tym idzie, po
dużych opadach zakaz wspinania obowiązuje nawet przez kilka dni.
Trochę inny, bardziej żółty i ostry piaskowiec spotkamy w pobliskim Kraft Boulders.
Pierwsze głazy znajdują się zaledwie kilka
minut od parkingu, na którym nocowanie jest niedozwolone, choć praktykowane.
Duże pole boulderowe rozciąga się u podnóży wzgórz ulokowanych niejako na tyłach
Red Rocks – poza obszarem parku narodowego. Dalsze sektory boulderowe wznoszą

się na zboczach, z których dobrze widać położone daleko w dole Las Vegas, oraz w głębi
kanionu Gateway, gdzie warto zapuścić się
chociażby na wycieczkę wśród spektakularnych form skalnych.
Oba rejony położone są na wysokości
około 1200 metrów, podczas gdy Las Vegas leży na pustyni, 600 metrów poniżej.
Temperatury zimą pozwalają na wspinanie,
jednak po zachodzie słońca często spadają poniżej zera. Wyraźnie odczuwalna jest
różnica temperatur i wilgotności pomiędzy
miastem, Red Rocks oraz położonym na
1600 metrów pustynnym płaskowyżem rozciągającym się wzdłuż drogi nr 160 na północny zachód od Las Vegas. Miejsce to ma
specyficzny klimat i atmosferę. Poza przecinającą pustynie drogą jest zupełnie odludne,
to znaczy: spokojne i piękne. Wielokrotnie
gościło nas chętnie. Również w Wigilię.

I o tradycji
„W którą stronę strzelacie?” to był jedyny
człowiek, którego spotkaliśmy w dzień Wigilii.
W dwóch parach spodni i wszystkich
ciepłych ubraniach krążyłem wtedy wokół
naszego obozowiska i zbierałem kolczaste krzaki oraz przypominające kończyny uschnięte gałęzie joshua tree. Drewna
musiało wystarczyć na całą kolację i długi
wieczór. Silny wiatr od rana gonił drobiny
śniegu, a szare chmury wisiały nisko nad
płaskowyżem, zakrywając otaczające nas
z każdej strony pasma gór. Ukryte w oddali,
na horyzoncie, pokrywały się powoli białym
pudrem. Pomimo tego liczyliśmy na to, że
później przestanie padać, bo nie wyobrażaliśmy sobie spędzić Wigilii w ciasnym wnętrzu Potwora.
Podczas gdy ja zbierałem drewno i przygotowywałem ognisko, moja towarzyszka,
i w tamtym momencie jedyna obecna na
świecie osoba, stawała na głowie przy naszej turystycznej kuchence. Oboje myśleliśmy wcześniej, że Świąt nie będzie. W takich okolicznościach, w podróży, z dala od
domu, nie miało przecież sensu udawać.
Tak nam się wydawało. Gdy jednak zbliżył
się termin Wigilii, odkryliśmy uczucia, których wcześniej nie spodziewaliśmy się po
sobie zupełnie. Wiedzieliśmy już dobrze, że
potrzebujemy przygody, podróży i wyzwań

Oko ludzkie jest jedynym obiektywem, który potrafi objąć ogrom Death Valley
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Na zdjęciu nie widać zimna. We wspomnieniach
na szczęście też już go nie ma.

Barszcz wigilijny z koreańskimi pierożkami, jedna z sześciu tradycyjnych
potraw świątecznych...
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sportowych. Wiedzieliśmy też, że potrzebujemy siebie nawzajem. W tamtym momencie
okazało się też, że potrzebujemy chociażby
namiastki rodzinnej tradycji.
Dzień przed Wigilią wybraliśmy się na
zakupy. Składniki na barszcz bez problemu
znaleźliśmy w standardowym supermarkecie, rybę wyłowiliśmy w sklepie chińskim,
a koreańskie pierożki warzywne zastąpiły nasze uszka. Kupiliśmy też ciasto i kilka
innych wiktuałów. Bardziej skomplikowane
było przygotowanie potraw na wigilijną kolację w naszych obozowych warunkach. Nie
mieliśmy dość garnków, patelni i naczyń,
a i dwa palniki okazały się w takiej sytuacji
niewystarczające.
Pomimo tego wszystko udało się fantastycznie. Jedzenie było pyszne, gorące,
i w miarę możliwości tradycyjne. Uzbieraliśmy chyba z sześć potraw. Za „choinkę”
przebraliśmy wbitą w piasek uschniętą gałązkę przyozdobioną lampkami, które na co
dzień służyły nam jako oświetlenie postojowe w Potworze. W tym roku nic pod nią nie
było – aż nadto wystarczającym prezentem
była sama kolacja. Ponieważ niebo nadal
skrywały gęste chmury i nie było wiadomo, kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka,
zaczęliśmy po prostu, kiedy wszystko było
gotowe. Nie wiem, która mogła być wtedy
godzina. Byliśmy już bardzo głodni. Najważniejsze było wtedy chyba to, że wiatr zdążył
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Park narodowy Red Rocks - wyższe szczyty przyprószone są śniegiem

się uspokoić, a po śniegu nie było już śladu.
Pan w pick-upie też już dawno pojechał do
swojej rodziny, czekającej na niego w ciepłym domu, gdzieś w dole, zostawiając nas
samych, na naszej pustyni.
To było jedno z wielu zaskoczeń naszej
podróży. I choć niezwiązane z nowymi krajami, kulturami czy ludźmi, jest chyba niemniej istotne. Wtedy, z perspektywy zimnej
i ciemnej nocy, tysiące kilometrów od domu,
wizja rodzinnej Wigilii spędzonej przy stole zastawionym świątecznymi potrawami,
budziła tęsknotę. Klasyczny aromat choinki,
piernika i grzybów. Tartego chrzanu, ryby,
barszczu i miodu. Te wszystkie elementy...
Pełne brzuchy, kolędy, prezenty i rozmowy
na te same co rok wcześniej tematy. Puste
miejsca przy stole i te niedawno zajęte. Czas
na wspomnienia, bardziej niż plany, którymi tak intensywnie żyjemy na co dzień. My
musieliśmy przejechać przysłowiowe „pół
świata”, żeby docenić wartość tych chwil,
w których dobrze jest być w domu i powtarzać z pozoru tylko nudne, utarte tradycje.
Z drugiej strony, no cóż... Nie mogę powiedzieć, że bym dzisiaj nie myślał o tamtej
pustyni.

Jeden z wielu zachodów słońca, kręgów
ogniskowych i pustynnych widoków.
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