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Płynęliśmy najszybciej jak się dało po wzburzonym Jukonie. Chwilę wcześniej w 

biegu wskoczyłem do motorówki porywanej przez prąd, tuż po tym kiedy z trudem 

wypchnąłem ją z niewidocznej wcześniej mielizny. Robiliśmy wszystko, co się dało, żeby 

zdążyć do naszego obozowiska na Trapline Chatter o 21:30. Trochę dłużej nam się zeszło na 

odwiedzinach w obozie Charliego na przeciwnym brzegu rzeki. Choć go nie zastaliśmy 

(pewnie był przy kole rybackim lub popłynął do Stana Zurey’a), Anne chciała mi koniecznie 

pokazać zbudowaną przez niego imponujących rozmiarów blaszaną wędzarnię, w całości 

wypakowaną starannie pociętym łososiem królewskim albo, prędzej, czamem, bo to na niego 

zaczął się już sezon. My swoją będziemy na dniach konstruować z prowizorycznie użytego do 

tego celu namiotu turystycznego, do którego wstawimy zbity i powiązany z uciętych bali 

stelaż. W środku ustawimy kozę, użyjemy specjalnego, jednego rodzaju drewna, dodamy 

specjalne dodatki wg receptury Indian… Według stałego schematu na Alasce – chcesz 

cokolwiek mieć, musisz włożyć w to kupę pracy, nie ma nic za darmo. Ryby chcemy mieć 

niby tylko dla siebie, a nie na sprzedaż, ale bez – nawet tymczasowej – infrastruktury wiele 

nie zdziałamy. Oczywiście, zbudować trzeba będzie jeszcze konstrukcję do suszenia ryb i 

kilka innych. Parę dni pracy. Ale, jak zawsze, warto! Zatrzymaliśmy się jeszcze dłuższą 

chwilę przy stadzie, przywiązanych ciasno do swoich stanowisk, rzucających się 

kompulsywnie i wyjących przy tym przeraźliwie, psów, których nadmiar energii podczas lata 

przeradza się często w agresję i – widać – aż boli od środka. Zimą będą ciągnąć sanie, może 

nawet startować w którymś z dwóch wielkich wyścigów: Yukon Quest lub Iditarod, ale 

teraz… Tak naprawdę tylko zawodowi maszerzy (powodzący saniami) mają czas, możliwości 

i pieniądze, żeby sensownie trenować też latem i nie pozwolić psom, którym ruch potrzebny 

jest jak tlen, popadać w ten koszmarny marazm. Trudno się na to patrzy z perspektywy pupili 

domowych, ale te Husky (lub coraz częściej inne mieszanki) to zwierzęta do pracy, a 

nierzadko „zawodowi sportowcy”, których pedantycznie skonfigurowana dieta znacznie 

przewyższa kosztami wyżywienie właściciela.  

Teraz jednak chcieliśmy jak najszybciej znaleźć się przy naszym brzegu, paręnaście 

minut w górę rzeki, wyskoczyć, przywiązać łódź do drewnianego pala i popędzić do tarptenta 

– brezentowego namiotu – w którym znajdowało się jedyne radio w obozowisku. To 

najczęściej jedyny kontakt ze światem zewnętrznym na Jukonie, w miejscu gdzie można tylko 

dopłynąć łodzią lub dolecieć hydroplanem. Nikt nie ma tu telefonu satelitarnego, stara szkoła. 

Jedyną szansą na jakąś formę komunikacji jest właśnie emitowana codziennie o tej samej 

godzinie audycja Trapline Chatter na stacji KJNP, którą odebrać można nawet w głębokiej 

dziczy. Korzystają z tego traperzy, rybacy i inni – okresowi lub permanentni - outsiderzy w 

swoich cabin in the wood – słowem niemal wszyscy Alaskanie. Patent jest prosty jak drut. 

Ktoś w cywilizacji, w Fairbanks czy Anchorage, wysyła do radia wiadomość, podając 

adresata i orientacyjne miejsce jego pobytu, żeby łatwiej było się połapać, że o tę osobę 

chodzi. Spiker podczas audycji czyta wszystkie wiadomości. Coś się wydarzyło, musisz 

wrócić; płyniemy do ciebie, będziemy za dwa dni; zła pogoda będzie się utrzymywać jeszcze 

przez następny tydzień; wszystko u nas dobrze, ściskamy cię mocno… 



Wbiegliśmy do namiotu i włączyliśmy odbiornik dokładnie w trakcie czytania jednej z 

pierwszych wiadomości. Zdjęliśmy wodoodporne kurtki, zsunęliśmy ze stóp długie kalosze i 

usiedliśmy obok kozy, której komin wychodził przez specjalną dziurę w dachu namiotu. 

- Do Anne nad Jukonem od Paddy’ego z Fairbanks: Znaleźli rozszarpany obóz Adriana nad 

Chulitną, myślą, że nie żyje, że zjadł go niedźwiedź. Trwają poszukiwania. Detektyw przyszedł 

do nas do domu i dopytywał. Powiedziałem, że to było rok temu i że Adrian jest nad Jukonem, 

bez kontaktu ze światem. Kazali zadzwonić Adrianowi osobiście do troopersów w Talkeetnie, 

kiedy będzie możliwość, bo nie wierzą. Przylecę do was awionetką najpewniej za 4 dni. 

Spojrzeliśmy na siebie z Anne kompletnie zamurowani. Był 11 września 2014 roku. 

Dokładnie rok, co do dnia, po tym, kiedy samotnie walczyłem o przetrwanie w Alaskańskiej 

dziczy i o milimetry uniknąłem śmierci.   

 

 

 

Rok 2013.  

Plany na ten sezon były zupełnie inne, ale kiedy, na szczęście odpowiednio wcześniej, 

okazało się, że ekipa na wyprawę wspinaczkową do Kirgistanu się wykruszyła, wszedłem z 

ciekawości na wyszukiwarkę połączeń lotniczych, a wyszedłem z biletem na Alaskę. Wbrew 

pozorom, żadne zaskoczenie, bo kierunek (Północ) mi znany, więc raczej konsekwentna 

kontynuacja, niż chybił-trafił na mapie. Założenia też były właściwie z góry ustalone: 

samotnie, z plecakiem, począwszy od lotniska cała droga piechotą, bez pomocy z zewnątrz. 

Jednak, jak mi się teraz zdaje, najważniejszym aspektem była, uświadomiona tak wyraźnie 

dopiero w trakcie, próba pogodzenia dwóch bliskich mi żywiołów – zacięcia czysto 

sportowego (dystans, czas, tempo), z survivalem. Trzeba było wyznaczyć sobie wymagający i 

ambitny cel. Alaska... Każdy ma swoje wyobrażenie, coś widział, słyszał, czytał; właściwie to 

już klisza kulturowa. Dla mnie to przede wszystkim ogromny, bezludny i dziki teren. 

Powierzchnia 5,5 razy większa niż Polski, a gęstość zaludnienia około 293 mniejsza – działa 

na wyobraźnię. Po głowie chodziło mi tysiąc pomysłów, ale nie mogłem przecież zapomnieć 

o jednym – każdy metr na własnych nogach. Ostatecznie stanęło na przejściu z Anchorage do 

Fairbanks. Ale jak połączyć te dwie, umówmy się, oklepane atrakcje turystyczne, których 

nawet niektórzy lokalsi nie nazywają „prawdziwą Alaską”, tak, żeby okazało się to 

wyzwaniem? Trasa miała więc w większości wieść przez dzicz Parku Denali, chciałem, tym 

samym, dokonać jego trawersu z południa na północ. Opracowanie optymalnego szlaku 

okazało się dość skomplikowane, zwłaszcza że nie miałem pojęcia, czy ktokolwiek tego 

wcześniej próbował. Wyprawy lub trekki w Denali ruszają ze środka parku, ponieważ tam 

znajduje się siedziba strażników wydających pozwolenia; dopiero ewentualnie potem 

awionetka wyrzuca ochotników w dalsze strefy. Ja chciałem od razu zaatakować od 

południowej granicy, której obszary opisywane były jako właśnie trudno dostępne. Nie byłem 

więc pewny, czy moja droga jest w ogóle do przejścia, do tego bez wsparcia. Po zakończeniu 

tego etapu i dotarciu do Fairbanks, w zależności o formy i czasu, myślałem o możliwym 

ruszeniu dalej na północ. Zaczęła się żmudna, wielomiesięczna praca nad logistyką i formą 

fizyczną, ale to już inna historia... 

Pierwszy etap, około 200 kilometrów, polegał w całości na marszu poboczem głównej 

autostrady. Nie bardzo dało się inaczej. Żeby odbić w dzicz i wydostać się z cywilizacji 

musiałem oddalić się od miasteczek i prywatnych posiadłości; poza tym od lasu dzieliła mnie 

ogromna rzeka, na przekroczenie której pierwsza okazja pojawiała się dopiero w 

wyznaczonym przeze mnie miejscu, zaraz za mostem. Czterdziestokilowy plecak robił swoje, 

szło się topornie. Sześć podobnych do siebie dni: marsz, krótki postój, pierwsze kontakty z 

Alaskanami, marsz i tak dalej. Piętnastego sierpnia odbiłem w las. Po pierwsze, eksploracja 

backcountry była jednym z podstawowych zamierzeń tej ekspedycji, po drugie, trzeba się 



było jakoś dostać do Denali. Jak się szybko przekonałem, alaskański las jest dużo dzikszy i 

gęstszy od np. lapońskiej tajgi - wysoka trawa, sięgające ponad głowę piekielne devil's club, 

powalone drzewa, głazy narzutowe przykryte śliskim mchem, ogromne olchy, krzaki, do tego 

duszny, intensywny zapach w połączeniu z kurzem osiadłym na ogromnych liściach – 

wszystko to uniemożliwiało swobodną wędrówkę, zamieniając ją w przeciskanie i torowanie 

sobie drogi. Lepsze już, choć również męczące, okazały się rozległe mokradła. Napotykałem 

liczne ślady niedźwiedzi, na szczęście żadnego nie dostrzegłem, w nocy moje schowane 

worki z jedzeniem pozostawały nienaruszone. Po kilku dniach dotarłem w góry Dutch Hills, 

gdzie miał zacząć się najdłuższy i najtrudniejszy zarazem etap ekspedycji. Pogoda, która od 

początku była dość kapryśna (deszcz, wypogodzenie, deszcz, wypogodzenie...), zepsuła się na 

dobre – następne dni lało non-stop. Jesień. Dość niskie, na razie, wzgórza porastały krzaki 

gęste jak żywopłot. Gałęzie splątane były tak bardzo, że rękami trzeba je było z całej siły 

rozpierać i dopiero próbować się przeciskać, nierzadko napierając całym ciężarem ciała; 

blokowały każdy ruch, oplatały, zamykając w sobie – istna klaustrofobia. Do tego dopadły 

mnie pierwsze objawy hipotermii. Pojawiły się wyższe góry. Pierwsza ściana – ponad 600 

metrów przewyższenia. Najpierw piętro alpejskie, w roślinności, coraz stromiej, wreszcie 

piargi i skalista, bardzo wąska grań. Idę wzdłuż, po obu stronach lufa. Gęsta mgła, bardzo 

słaba widoczność Ślisko, czujnie i okrutnie krucho na kolejnych turniach. Biwak na grani. W 

nocy silny wiatr, a rano niespodziewane wypogodzenie, można się wysuszyć i naładować 

akumulatory panelem solarnym. Widok Denali wyłaniającego się zza chmur – coś pięknego. 

Ostrożne zejście bardzo wymagającą, piargową ścianą do doliny. Momentami surfing. 

Strumienie, krzaki, podejście, zejście, nocleg. Wreszcie mijam umowną granicę parku. 

Kolejna 500-metrowa, omszała ściana; tym razem naprawdę stroma – trzeba przyklejać się z 

tym ogromnym plecakiem do zbocza, precyzyjnie stawiać stopy, wybijać z kijów. Ze szczytu 

widać moją dalszą trasę: góry i przecinające je kolejne lodowce. Następny dzień jest 

piekielnie ciężki. Aby zejść do lodowca i ominąć rozlewisko wielkiej rzeki, muszę pokonać 

kanion w całości porośniętych młodymi drzewami. Wyrastające prostopadle gałęzie służą mi 

jako „poręczówki”, po których mogę schodzić, często zsuwam się po kamienistym zboczu, 

przeciskam z plecakiem. Jeszcze gorsze jest wejście. Wspinanie po gałęziach, podciąganie na 

nich, używanie jako stopni – taki rodzaj wspinaczki wyczerpuje fizycznie i psychicznie. Na 

koniec pozostało jeszcze, wyglądające identycznie, 350-metrowe zejście. Na dole, przy 

wypływającej spod lodowca rzece, nazwałem je ścianą płaczu. Przekroczenie rzeki także 

okazało się niełatwe. Choć długo wybierałem dogodne miejsce, prąd okazał się tak silny, że 

podciął mnie i wciągnął pod wodę, na szczęście tuż przy brzegu. Straciłem kijek, a cały sprzęt 

trzeba było natychmiast wysuszyć. Sama morena była bardzo pofałdowana, a drobny, 

pokrywający lodowe ściany, żwir oraz większe, luźne bloki skalne wymuszały skupienie. 

Czasem kluczowe okazywało się odnalezienie odpowiedniego miejsca do wejścia w ścianę; z 

jednej strony nie mogło być za strome, z drugiej wszystko było lepsze niż krzaczory. W 

czasie trawersu dostrzegam nieporośnięty, pokryty głazami żleb. Jakieś 150/200 metrów, 

stromo, po kamieniach sączy się strumyk. Postanawiam zaryzykować. Ekscytująco – 

momentami elementy klasycznego wspinania: stanie pewnie na nogach, wstawianie wysoko 

nogi, wypieranie... trzeba było trzymać nerwy na wodzy i zasuwać do góry. Znów góra-dół, 

kolejne krzaki na niższych partiach, kolejny lodowiec (Tokositna) – stała sekwencja. Szybko 

zorientowałem się, że choć napieram, ile się da, pokonywany dzienny dystans jest w linii 

prostej relatywnie niewielki, liczą się przewyższenia. Załamuje się także pogoda, która nie 

poprawi się już do końca pobytu w Denali – przez następne ponad dwa tygodnie. Jak się 

okazuje, na Alasce może lać dzień w dzień, przez 24 godziny bez przerwy. Mokre przeszkody 

terenowe, choćby odcinające lodowiec od zbocza wielkie rumowiska głazów, są o wiele 

trudniejsze i niebezpieczne – łatwo o poślizgnięcie, upadek czy skręcenie kostki. Nic nie ma 

szans wysychać, każdy dzień będę od teraz zaczynał od wyżymania ubrań, wylewania wody z 



butów. Trudniej się zmobilizować, żeby wyjść z suchego i ciepłego śpiwora. Przecinam 

najszerszy lodowiec, Ruth, pierwszy raz niezbędne są raki. Mgła bardzo utrudnia podejście, 

przymusowe kiblowanie na grani. Warunki się nie poprawiają, schodzę w złej widoczności 

najstromszą, jak do tej pory, piargową ścianą. Uff, ciężko. Dwa dni później sekwencja kilku 

niebezpiecznych zdarzeń. Docieram na skalistą turnię, wymagającą klasycznej wspinaczki. 

Kruszyzna, duże trudności, ślisko. Dalej jeszcze gorzej, wycofuję się – bardzo czujne, 

ryzykowne zejście. Nerwowo. Dalej żleb, kładzie mnie na trawiastym fragmencie, spadam 

paręnaście metrów – na szczęście na plecak – nic się nie stało. W czasie pokonywania 

zakrzaczonego zbocza kolejne poślizgnięcie. Okazuje się, że każda przeszkoda jest teraz bez 

porównania trudniejsza. Do tego docieram do patowego, kluczowego punktu. Widoczność 

fatalna, góry czysto skaliste, lodowiec popękany jak ser szwajcarski, nie da się podążać 

obraną trasą, trzeba by szukać innego rozwiązania. Zaczynam kalkulować, czy wystarczy mi 

czasu, racji żywnościowych, czy da się w ogóle przejść, którędy. Mogę stąd odbić, wcześniej 

niż planowałem, do autostrady lub próbować iść dalej bez pewności o powodzenie i 

ukończenie ekspedycji (dotarcie do Fairbanks). Równolegle uważnie studiuję mapę. Nie 

panikuję, staram się szukać optymalnych, racjonalnych rozwiązań. Zaczyna padać śnieg. 

Decyduję się na pierwszą opcję. Jestem w trudnym miejscu, daleko od cywilizacji, powrót tą 

samą drogą nie wchodzi w grę, możliwość jest jedna: zejście lodowcem Ruth do tajgi, a 

potem do wielkiej rzeki Chulitna, po przeciwnej stronie której jest autostrada. Widzę 

zaznaczony domek letniskowy na brzegu, do tego mam w głowie obraz innej dużej rzeki 

pełnej rybaków, liczę więc na możliwość przeprawy. Niestety tracę gps, nie ma jak ładować 

energii, polegam więc na mapie papierowej. Schodzę na lodowiec, którym trawersować będę 

kolejne 3/4 dni. Od kiedy jest tak zimno i mokro, idę bez przerwy, tylko ciągły ruch jest mnie 

w stanie ustrzec przed hipotermią. Zaczyna się bardzo uszczeliniony fragment lodowca. 

Jestem zmuszony kombinować, nierzadko ryzykować. Nie zawsze da się obejść, więc czasem 

przeskakuję, przechodzę po mostkach lub wspinam się (niestety nie zabrałem czekana ze 

względu na wagę). Tracę drugi kijek. Trzeciego dnia wędrówki przez Ruth Glacier dochodzę 

do morza szczelin i seraków; wielkim tunelem wpływa pod jego powierzchnię rzeka 

subglacjalna. Dosłownie labirynt. Kluczę między wielkimi wyrwami, idę z duszą na ramieniu 

po wąskich jak równoważnia lodowych graniach, schodzę po ścianach, podchodzę i tak 

wkoło; krążę, nie znajdując wyjścia. Ostatecznie ląduję na wypłaszczeniu nad tunelem. Co 

chwila coś się obrywa, trzeszczy, muszę się stąd jak najszybciej wydostać. Próbuję 

wspinaczki jedną stroną – bez szans. Decyduję się w mgnieniu oka na trawers nad wodą i 

zejście, miejscami prawie pionową, ścianą seraków – mam tylko raki, wszystko na żywca, 

wiem, ile ryzykuję. Adrenalina buzuje, pełne skupienie. Udaje się, żyję. Dopiero na dole 

dochodzi do mnie, co się udało. Schodzę z lodowca, przedzieram się przez krzaki, 

przeradzające się z czasem w gęsty las. Kolejnego dnia zmuszony jestem przerwać wędrówkę 

i jak najszybciej rozbić namiot, by rozgrzać się po brnięciu w mokradłach, sięgających 

czasami po pas. Już niedaleko. Domek okazuje się być po przeciwnej stronie, niż na mapie, 

zresztą i tak nikogo w nim nie ma. Docieram na brzeg Chulitny, rzeka i jej dopływy 

utrudniają pójście dalej; i tak nie miałoby to większego sensu - autostrada biegnie przez cały 

czas równolegle do rzeki, nie przecinając jej w żadnym punkcie, nie ma też żadnych mostów i 

cywilizacji. Nie jest dobrze, inaczej to sobie wyobrażałem. Ogrom wody, poprzecinany 

wysepkami, mieliznami i dryfującym drewnem. Nikogo w około. Hydroplany i helikoptery 

latają ponad gęstymi chmurami, z których bez przerwy leje się woda, nie mają szans mnie 

dostrzec. Drewno jest mokre, trudno byłoby nawet rozpalić ognisko. Decyduję się czekać, 

może jednak uda się wezwać pomoc. Bez szans. Myślę o planie awaryjnym – akcji 

autoratunkowej. Od wysepki dzieli mnie wartki odcinek rzeki, ale nie da się dostrzec, jak 

dużo wody pozostałoby za nią do pokonania. Rozważam nawet budowę tratwy, ale takie 

proste jest to tylko na Discovery. Wyznaczam sobie ostateczny termin czekania, najgorsza 



jest bezczynność i marazm nią wywołany, który sprawia, że w pewnym momencie trudno już 

zrobić cokolwiek – tego boję się najbardziej. Zaczynają kończyć się zapasy. Sytuacja się nie 

zmienia, zdaję sobie sprawę, że jeśli nie uratuję się sam, to moje szanse będą niewielkie. Z 

drugiej strony wiem, jakie szanse mam, podejmując próbę. Boję się, biję z myślami, staram 

się jednak opanować i trzymać planu. Jedenastego września (po czterech tygodniach z dala od 

cywilizacji) o 10.00 otwieram namiot i bez namysłu wskakuję do lodowatej wody. 

Zdecydowałem się zostawić go na brzegu wraz z całym sprzętem, do wodoodpornego worka, 

będącego równocześnie moją boją, włożyłem tylko lekkie i niezbędne rzeczy: suche ubrania, 

portfel, dokumenty, gps, aparat... Na nogach mam pięciopalczaste buty, trekkingowe były za 

ciężkie. Nurt od razu mnie porywa, próbuję płynąć, ale nie ma szans i sensu z nim walczyć. 

Boja pomaga utrzymać się na powierzchni. Wreszcie czuję mieliznę, wbijam pięty, hamuję, 

wyczołguję na brzeg wyspy. Nie mam czucia w nogach, jestem przemarznięty, w szoku. 

Podnoszę się jakoś, biegnę. Widzę bezmiar wody przed sobą. Jest tak lodowato, że cały się 

trzęsę, biegam wkoło, żeby się rozgrzać, krzyczę z bólu. Zakładam na siebie wszystko, co 

mam, nie ma innego wyjścia, będzie mokre. Zaczynam kluczyć w wodzie, podążam 

mieliznami, staram się szukać płytkich przejść. Niestety zawsze dochodzę w końcu do miejsc, 

gdzie woda jest głęboka, a nurt silny. Walczę ze sobą i broniącym się organizmem. Znów 

muszę dać się porwać żywiołowi i pozwolić wyrzucić w płytsze miejsce. Od nowa: tracę 

czucie, czołgam się, wstaję, brodzę i wskakuję do wody. W połowie słyszę warkot samolotu, 

myślę nawet, żeby spróbować zaczekać na pomoc, bo boję się, że nie dam już rady. Trzęsę się 

z zimna, zaczynam mieć przytłumioną świadomość, staram się jednak mobilizować do walki, 

bo wiem, że jestem zdany tylko na siebie. Trzeba działać szybko, czuję, że mam coraz mniej 

czasu. Wewnętrzny zegar tyka, jestem coraz słabszy, percepcja redukuje się do przetrwania. 

Ostatnie odcinki rzeki pamiętam jak przez mgłę. Dryfuję coraz dłużej, chwytam się 

splątanych konarów drzew. Na koniec nurt wyrzuca mnie na drugi brzeg. Jestem na wpół 

przytomny, nie mogę się podnieść, mam ograniczoną kontrolę nad ciałem, podpieram się o 

młode drzewa, chwieję, co chwila przewracam, nie mam już sił. Widzę przed sobą bagna, 

tracę nadzieję, dochodzi do mnie, że to już koniec. Jestem wściekły („pokonałem tę rzekę, a 

teraz na drugim brzegu...”). Zaczynam być pogodzony. Ledwo stoję, zrzucam na ziemię wór, 

zaraz się położę i zasnę – znam teorię, teraz powinno robić się ciepło. Powoli tracę 

świadomość. Nagle... (do dziś nie mam 100% pewności, czy nie był to wytwór umysłu, 

reakcja obronna) słyszę warkot silnika. Jakiś bagienny poduszkowiec? Próbuję krzyczeć, nie 

jestem w stanie, gwiżdżę w gwizdek ratunkowy. Oddala się. Ale ocknąłem się, mówię sobie, 

że nie mogę tu zginąć, czekają na mnie. Udaje się włączyć gps. Jest inna droga. Przez las 

dotrę do autostrady. Żeby zrobić pierwsze kroki, muszę przesuwać nogi przy pomocy rąk. Z 

każdym metrem rozgrzewam się trochę, choć zaczyna się jeszcze większa ulewa. Liczy się 

tylko kolejny krok, w walce o przetrwanie jesteśmy zredukowani do podstawowych 

czynności i instynktów. Do przodu, do przodu. Trudno przedzierać się przez tajgę, gubię 

kierunki, ale wiem, że ratunek już niedaleko. Zaczyna robić się ciemno. Słyszę samochody. 

Dalej, dalej. Około 21 wychodzę na autostradę. Wybiegam na środek i łapię pierwszą okazję, 

nie ważne, w którą stronę. Jestem uratowany. W Chulitnie musiałem spędzić wiele godzin, 

być może nawet 7/8. Do pokonania miałem jakieś 900 metrów rzeki. 

Pomimo pomocy ze strony władz parku, nie udaje się ostatecznie odzyskać mojego 

sprzętu. Cieszy jednak fakt, że wszyscy Alaskanie (i będzie tak do końca wyprawy) zgodnie 

przyznają, że podjąłem dobrą decyzję, zrobiłem, co trzeba, wykazałem się logiczną oceną 

sytuacji oraz odwagą, która pozwoliła mi przeżyć. Wracam do Anchorage, by kupić buty i 

kilka niezbędnych rzeczy, a także odpocząć chwilę i zastanowić się, co dalej. Nie jestem w 

najlepszym stanie: wyczerpany, wygłodzony, mam przemrożone stopy, urazy kostek, jestem 

obolały. Mimo to postanawiam się nie poddawać i dokończyć ekspedycję – wrócić do 

miejsca, gdzie się uratowałem i wzdłuż głównej autostrady dotrzeć do Fairbanks. Nie mam 



namiotu, śpiwora, wyłącznie kilka rzeczy w drybagu; planuję spać w jakiś zajazdach, 

motelach, może u ludzi, chcę podjąć próbę. Nieoczekiwanie na swojej drodze spotykam 

Anne, rodowitą Alaskankę, która oferuje mi pomoc. Chce pożyczyć mi swój sprzęt, ponieważ 

na mojej dalszej trasie będą odcinki, gdzie przez parę dni nie minę czegokolwiek, do tego 

wszystko już zamknięte na zimę. Jest osobą prowadzącą bardzo aktywne, mocne, przygodowe 

życie; wraz z partnerem, który jest maszerem i wspinaczem mają letni domek nad Jukonem, 

do którego dotrzeć można wyłącznie łodzią lub psim zaprzęgiem, kiedy rzekę skuje lód. 

Opowiada mi wiele niesamowitych, często dramatycznych historii – w końcu to Alaska – 

dobrze się dogadujemy. Doskonale rozumie moją potrzebę dokończenia wyprawy. Na co 

dzień mieszka w Fairbanks, więc bez problemu oddam jej wszystko, kiedy ukończę marsz. 

Niesamowite... Do przejścia pozostały dokładnie 364 kilometry. Postanawiam dokończyć to 

na sportowo. Od czasu opuszczenia Denali, pogoda – jak na ironię – poprawiła się, choć jeden 

dzień będę szedł w śniegu, często wiać będzie silny wiatr. Mimo że nogi nie były do końca 

sprawne, trzeba było walczyć z bólem i zmęczeniem, udawało się robić dziennie około 50 

kilometrów i wykręcić niezły czas. Osiągnąłem cel, udało się! Niezależnie od 

niewyobrażalnych trudności, przeciwności i nieco innego, niż zakładałem, scenariusza, 

dotarłem piechotą z Anchorage do Fairbanks i przeszedłem łącznie około 850 kilometrów. 

Przez chwilę Anne zastanawia się nawet, czy po tym, co mi się przydarzyło nie zasługuję na 

awans z Cheechako, ale szybko stwierdza, że nie ma tak łatwo. W języku lokalnej 

społeczności Cheechako oznacza nowo przybyłego na Alaskę, żółtodzioba, bez 

doświadczenia i potrzebnych umiejętności, takiego co to nawet zimy tu nie przeżył. To taki 

etos, ważna sprawa dla rodowitych mieszkańców. Pilnują tego, mają podobno nawet listę 

rzeczy, którymi musi się taki wykazać, by ostatecznie awansować na Sourdough'a. 

 

Na początku września 2014 roku awionetka wysadziła kilku myśliwych w okolicy 

zbiegu rzek Chulitny i Tokositny. Dostrzegli obozowisko zdewastowane przez niedźwiedzia. 

Porozrywany namiot, rozrzucone dookoła rzeczy, pogryzione buty. To byli pierwsi ludzie, 

którzy dotarli w to miejsce od czasu mojego ratunku. Byli pewni, że chwilę wcześniej 

zdarzyła się tu tragedia. Nie było tylko ciała, krwi, żadnego śladu ofiary; to było dziwne. 

Powiadomili służby ratunkowe, policję, odnaleźli gdzieś dane właściciela. Adrian Gronek, 

Polska. Rozpoczęła się duża akcja ratunkowa – helikoptery, łodzie, psy ratownicze, detektywi 

przekopujący internet, szukający tropów, kontaktów. Odnaleźli rodzinę w Polsce i zdążyli 

powiadomić ją, że doszło do strasznego wypadku. Natrafili także na obecność ofiary na 

Alasce, detektyw poszedł więc po śladach do domu na przedmieściach Fairbanks i zaczął 

zadawać podejrzliwe pytania. Nie uwierzył, że ktoś mógłby przepłynąć tę rzekę i sam się 

uratować… 

 

Wyprawa w 2013 roku, była największą i najekstremalniejszą próba w moim życiu, 

która zweryfikowała wszystkie umiejętności i sprawdziła odporność psychiczną. Nie ma co 

ukrywać, to także ogromna lekcja, przede wszystkim pokory. Gdyby jednak nie ta 

dramatyczna decyzja, którą zmuszony – dziś wiem to już na pewno – byłem wtedy podjąć, nie 

spotkałbym na swojej drodze Alaskanów, którzy nie tylko z łatwością byli w stanie utożsamić 

się z tym, co mi się przydarzyło, lecz także zobaczyli we mnie kogoś, kto mógłby pasować do 

ich świata. Choć wciąż byłem Cheechako, nowo przybyłym, nie traktowali mnie jak 

zwykłego podróżnika. Paddy i Anne, niezwykła para. Ona pielęgniarka wysyłana do 

indiańskich wiosek, która o mały włos sama nie straciła życia w zabójczych wodach Alaski, 

on człowiek-legenda: świetny wspinacz, maszer, bush pilot, budowniczy, eksplorator. Tyle 

tylko, że kiedy opuszczałem Alaskę w 2013 roku nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, kogo 

dokładnie poznałem i jaki to może mieć dla mnie ciąg dalszy. Mamy obozowisko nad 

Yukonem w totalnej dziczy, można tam dotrzeć tylko łodzią lub psim zaprzęgiem zimą, 



niedaleko Tanany. Często tam pływamy, planujemy tam osiąść na stałe. Może znasz serię 

„Yukonem Men” z Discovery? To nasze życie, takie prowadziliśmy przez długie lata i 

chcielibyśmy wrócić do korzeni. Kiedy się żegnaliśmy rzuciła: mówiłeś o swoich sportowych 

planach na przyszłość na Alasce, są świetne, ale może chciałbyś zobaczyć, jak wygląda 

prawdziwe alaskańskie życie na co dzień, poznać, jak to wygląda naprawdę, bez tego 

popowego kiczu?... 

 Tak narodził się pomysł powrotu z nowym projektem, łączącym w sobie kolejne 

sportowe cele (najszybsze przejście sławnej Dalton Highway, 830 km, ale to już na zupełnie 

inną opowiesć), z możliwością zbliżenia się do prawdziwej Alaski, doświadczenia jej, a więc 

także nabycia wielu nowych umiejętności, których zapewne nie nauczyłbym się nigdzie 

indziej. 

 

Kiedy myślimy: życie na Alasce, od razu dorzucamy – ciężka praca. Komunał, 

wzbogacony o liczne przedstawienia w kulturze masowej. Ale dopiero w praktyce nabiera to 

realnego znaczenia. Ilość wysiłku i czasu wkładanego w pracę, skala umiejętności i stopnień 

samowystarczalności mieszkańców, przerosły moje wszelkie oczekiwania. Zwłaszcza, że lato 

i szybko przychodząca jesień, to swoiste okna pogodowe przed trwającą 8 miesięcy zimą, 

podczas której w Interiorze temperatura nierzadko spada do -40 stopni. Jest to jedyny moment 

na budowę, naprawę, łowienie, polowanie i wszystko to, co pozwoli przetrwać nadchodzący 

czas. Harówka 14/16 godzin na dobę, a czasem i w nocy, bez dnia przerwy. Fizyczna, ciężka, 

w trudnych warunkach. Praca, która nigdy nie ma końca, zawsze jest coś jeszcze; jeśli zrobi 

się coś szybciej, tym lepiej – można zacząć kolejną czynność z długiej listy lub dorzucić coś 

równie koniecznego. Najsilniej mogłem tego doświadczyć nad Jukonem, gdzie spędziłem 

łącznie półtora miesiąca. Trzeba szybko zrozumieć, że w miejscu, w którym musimy o 

wszystko zadbać sami i własnymi rękami tworzymy infrastrukturę od zera – wszystko 

wymaga wysiłku, ale też strategicznego i konceptualnego myślenia. Zabawne że w świecie, w 

którym wszystko mamy już gotowe, spakowane, instant, przemyślane za nas, tak łatwo 

odkleiliśmy się od źródła i poczucia sprawczości. Na Alasce kluczowy i znaczący jest każdy 

detal, ponieważ możesz liczyć tylko na siebie. Proste rzeczy… Żmudne pakowanie do 

obozowiska w dziczy, podczas którego nie możesz o niczym zapomnieć, ale też nie 

przesadzić z ilością, by potem bezpiecznie rozlokować wszystko po pokładzie i nie zatopić 

łodzi. Rozładowywanie, przenoszenie materiałów na wzgórze, na które uprzednio należy 

wyciąć szlak. Budowa domu, który ma zastąpić dotychczasowe wall tenty, które i tak 

jednocześnie trzeba naprawiać, by mieć gdzie przetrzymać złe warunki. Kucie kilofem, by 

wbić pale do przywiązywania łodzi, chroniące przed kapryśną rzeką. (Ba, samo pływanie po 

Jukonie to sztuka, której lokalni nabywają całe życie, ucząc się nie tylko czytać wodę, lecz 

także zapamiętywać setki ukrytych mielizn, skał czy zgubnych prądów). Ścinanie i rąbanie 

drzew, jeśli chce się mieć ciepło w namiocie. Zdobywanie wody do picia. Aby się wykąpać w 

ciepłej po tygodniu pracy, trzeba z kolei uprzednio zbudować trójnóg z podwieszeniem na 

wiadro, pod którym rozpalimy ognisko. Znów noszenie, wbijanie, cięcie, rąbanie, 

sprawdzanie i przewiązywanie łodzi, gotowanie... a także tysiące innych aktywności – 

wszystko w ciągu jednej doby. Do tego potrzeba energii, a więc jedzenia. Jasne, większość 

kupisz wcześniej w sklepie (nie zapomnijmy o zabezpieczeniu wszystkiego starannie przed 

wizytą niedźwiedzia w obozowisku). Kiedy jednak chcemy mieć zapasy mięsa na zimę, 

musimy o to zadbać, słowem – zabrać się do roboty. Choć na Alasce wiele osób ma dostęp do 

mięsa dostępnego w sklepach, większość zdobywa je sama – to kwestia nie tylko tradycji czy 

psychologii (jestem w stanie sam o siebie zadbać), ale też ekonomii. Żeby mieć ryby, 

budujemy infrastrukturę: konstrukcję do wieszania i suszenia oraz wędzarnię. Samo łowienie 

ogromnych łososi jest paradoksalnie najłatwiejsze – do tego celu wykorzystujemy ogromne 

„koła rybackie” (pozostałość po Rosjanach). Filetowanie według tradycyjnych atabaskańskich 



metod to już jednak spore wyzwanie i precyzyjna robota. Dalej już tylko kilkudniowe 

wędzenie, porcjowanie i dość zdradliwe wekowanie, gdzie błąd może kosztować życie. Nic 

jednak nie odda smaku grillowanych policzków po kolejnym ciężkim dniu czy suszonych 

przekąsek w obozowisku nad Nowitną. Tam bowiem udaliśmy się, by uzupełnić lodówki o 

główny składnik alaskańskiej diety – łosia. Polowanie to dla lokalnej ludności wyjątkowy 

czas, a polowanie nad Nowitną, to czas magiczny. Związane jest to nie tylko z wierzeniami 

Indian i przekonaniem o ofiarowywaniu się zwierząt ludziom, lecz także z faktem, że w tym 

okresie nad bagnistą rzekę zjeżdżają się wszyscy przyjaciele i rodzina. Czuć tę odmienną 

atmosferę, dreszczyk podekscytowania. Jedno się jednak nigdy nie zmienia – każdy dzień 

wypełnia po brzegi praca. Wyłączając standardowe obozowe życie i związane z nim 

obowiązki, cały rytm dnia kręci się wokół tego, po co każdy tam przybył – najpierw 

wytropienia, a następnie upolowania łosia. Technik i strategii, by tego dokonać jest mnóstwo, 

a doświadczenie, umiejętności i wiedza o zachowaniach tych zwierząt zasługiwałyby na 

oddzielny reportaż. Choć dla mnie osobiście nie było to łatwe przeżycie, uczestniczyłem w 

każdym etapie, pomagałem, w czym tylko mogłem, choć, na szczęście, nigdy nie musiałem 

nosić i używać broni. Do mnie należało zadanie przenoszenia na plecach poporcjowanego w 

lesie mięsa do łodzi. Żartowano, że fakt, ile mogę unieść i w jakim czasie, zostanie na Alasce 

zapamiętane. Właśnie w tym przejawiała się niezwykłość mojej alaskańskiej przygody. 

Wielokrotnie, od samego początku, słyszałem, że tam pasuję, szybko się uczę i aklimatyzuję. 

Zostały docenione moje pracowitość i wytrwałość. Wyzwanie polegało na tym, żeby nie być 

obcym, Cheechako, ciężarem, o którego trzeba się troszczyć i martwić; chciałem stać się 

jednym z nich, pracować jak oni, jeść to co oni, uczyć się nowych rzeczy i wykorzystywać te, 

które już potrafię, by pomóc w codziennym życiu ludziom, którzy bardzo pomogli mnie rok 

wcześniej i na starcie podarowali serce na dłoni. A – jak sami mówią – na Alasce każda para 

rąk się liczy. Dlatego jestem szczególnie dumny, że sprostałem temu niełatwemu zadaniu, nie 

tylko sobie poradziłem, ale też zyskałem szacunek i dokonałem swoistego rytuału przejścia – 

rzeczy bardzo ważnej w hermetycznych społecznościach.  

Niesamowicie było wraz ze sławnym geodetą-poszukiwaczem uczestniczyć w 

wyznaczaniu historycznych granic ziemi, na której stał niegdyś roadhouse z czasów gorączki 

złota. Legendy aż krążyły w powietrzu. Trudno opisać magię tych długich, niekończących się 

opowieści snutych przy ognisku, którymi każdy rzuca jak z rękawa flanelowej koszuli. 

Alaska, w moim odczuciu, zdecydowanie przynależy jeszcze do kultury oralnej, pięknie 

kultywuje tradycję Indian, w której to co mityczne splata się i uzupełnia z tym, co materialne. 

Ale nie ma się co dziwić, to przecież odwieczny mechanizm oswajania rzeczywistości. Przez 

to sama Alaska stała się mitem, konstruktem, ciągle rozbudowującą się opowieścią. Książki, 

filmy, relacje, programy na Discovery i National Geographic, popkultura – wszystko to 

miesza się z gęsto utkanych już legend Indian i niesamowitych historii mieszkańców i 

podróżników. Ja sam, w tym momencie, dorzucam tu swoją… 

 Na koniec niektórzy napotkani Alaskanie przyznawali mi, że miałem okazję robić 

rzeczy i odwiedzić miejsca, których sami bardzo mi zazdroszczą, a moi przyjaciele zdradzili, 

że zaufali mi do tego stopnia, że nad Yukon czy Nowitnę nie zabierali wielu przyjaciół w 

obawie o ich i własne bezpieczeństwo. Życie tam, choć piękne w swej surowości, jest jednak 

szalenie ryzykowne i niewybaczające błędów. Z pewnością nie należy do łatwych. Mordercza 

praca na granicy możliwości i w trudnych warunkach dawała nierzadko w kość, kilka razy 

miałem już serdecznie dość tego ekstremalnego wysiłku (zwłaszcza, że nigdy nie 

odpuszczałem i dawałem z siebie wszystko). Kiedy jednak przychodził moment zatrzymania i 

przy wieczornym ognisku widziałem namacalne efekty naszej pracy i wspominałem, ile udało 

się zrobić; kiedy dochodziło do mnie, w jak niezwykłym miejscu przebywam i jak 

niesamowitego życia doświadczam – w tym jednym momencie, doświadczałem szczęścia tak 

pełnego, że kompensowało ono z nawiązką cały włożony wcześniej trud. 


