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Comeback Marcina Gienieczko
Po raz pierwszy spotkałem Marcina
w 2003 r., krótko po przepłynięciu
przez niego Jukonu, o czym pisałem
w jednym z pierwszych numerów
„Aha!”. Ponownie pojawił się on w
Vancouver dwa lata później po spłynięciu canoe systemem rzecznym
Mackenzie River… Tym razem napisałem zupełnie inny w tonie artykuł,
zatytułowany „Zawiść”. Chodziło
w owym tekście o to, że nie wszyscy
w te kanadyjskie dokonania „polskiego Jacka Londona” wierzą. Nie wszyscy go też lubią, co – jak pisałem – nie
stanowi dla mnie specjalnego zaskoczenia, ponieważ Marcin nie ma łatwego charakteru; powiedzieć można,
iż rozmiar jego egocentryzmu nadaje
się do Księgi Rekordów Guinnessa.
Tak więc każdy ma prawo lubić lub
nie lubić polskiego podróżnika, wierzyć w jego relacje z wypraw bądź nie
wierzyć. Mojej sympatii nie budziło
jednak zacietrzewienie mieszkającego
w Vancouver rodaka, który z wielką
pasją podjął się zdyskredytowania
Marcina, piszą m.in. donos do polskiej edycji „National Geographic”
(powołując się oczywiście na „opinię
Polonii kanadyjskiej”: Piszę do Państwa, bo uważam, że jest istotne, że

będą państwo znali opinię zarówno
Polonii kanadyjskiej jak i środowiska
podróżniczego w Vancouver o (...)
Marcinie Gienieczce. Pragnę z miejsca podkreślić że opinia o Marcinie
Gienieczko jest daleka od opinii jaką
on lansuje w środkach masowego
przekazu w Polsce. Jeśli chodzi o jego
dokonania w Kanadzie to są one bardzo znikome, a wręcz większość osób
która spotkała Gienieczkę w Vancouver uważa, że gros jego kanadyjskich
dokonań to rzeczy zmyślone (...).
Ale to było – by tak rzec – małe piwo
(biorąc pod uwagę argumenty, na jakie
zawistnik się powoływał) w porównaniu z kontrowersjami, jakie wybuchły
po wyprawie Amazonką w 2015 roku.
Nie moją sprawą – ani rzeczą dla mnie
interesującą – jest tu rozstrzyganie racji (swoje stanowisko w tej sprawie
przedstawia w tekście poniżej sam zainteresowany). Być może Marcin koloryzuje co nieco swoje awanturnicze
wyczyny. Pewne jest dla mnie natomiast, że jakby tam nie było, podejmowany przez niego wysiłek, ryzyko, nie
jest czymś na co wielu się decyduje.
Oto relacja z niedawnej jego przygody.
Andrzej Jar

Vancouver 2003 r. Pierwsze moje spotkanie z Marcinem Gienieczko we włoskiej kawiarni na Commercial Drive.

Marcin Gienieczko dokonał podwójnego trawersu
Gór Mackenzie jako pierwszy Polak
i jeden z nielicznych na świecie.
Co Marcina motywowało?
Jakiego sprzętu używał?
Co w życiu jest ważne?
Góry Mackenzie otacza surowy posmak przygody. Stanowi nieodłączną
część świata nieprzyjaznego, choć pełnego majestatu. Świata, który daje
szansę ludziom silnym, twardym, niezłomnym i nieustraszonym: poszukiwaczom złota, myśliwym, Indianom i
Eskimosom. Przestrzeń tych stref, wyjąwszy rzadkie i słabo zaludnione enklawy ludzkich siedzib, stanowi królestwo pustki, samotności, ciszy, bezruchu i braku życia. Wielkim wrogiem
jest zimno. Zimno którego nie potrafi
sobie wyobrazić ten, kto go nie doświadczył. W styczniu temperatura
spada poniżej 50 stopni. Lato jest krótkie, trwa zaledwie parę tygodni.
Od 27 lipca do 8 września przez 44
dni Marcin Gienieczko przemierzył
w stylu sportowym 990 km, z czego
610 km samotnie. Trasa wiodła od
indiańskiego miasteczka Ross River
do miasteczka Norman Wells nad rzeką Mackenzie. Po trzech dniach odpoczynku w Norman Wells, w trakcie
których leczył ramiona poranione podczas przeprawy przez dziewicze rejony
góry Blue Mountain, powrócił na szlak
wraz z kolegą z Yellowknife – Rupertem Dook. Dotarli do celu po 16
dniach intensywnego marszu. Dzienny
dystans wynosił od 20 km do 38 km do
stacji myśliwych przy granicy z Jukonem – Mila 222.
Był to podwójny trawers Gór Mackenzie na najdłuższym odcinku blisko
1000 km, zrealizowany przez Polaka
oraz jeden z nielicznych na świecie.
Oto relacja Marcina:
- Zdecydowałem się na takie długie
przejście, gdyż rozwiązaniem był

specjalnie wykonany wózek, który
służył mi do transportu żywności oraz
sprzętu. Tym samym nie musiałem
organizować zrzutów żywności z samolotu lub helikoptera na tak dużym i
wymagającym terenie. Większość ludzi tak logistycznie to organizuje. Wędrując samotnie – pierwszy trawers
z Ross River do Norman Wells zrobiłem w 25 dni, pokonując 610 km.
Wybrałem najtrudniejszy wariant
przejścia, przez legendarną górę Blue
Mountain, gdyż tylko to mnie interesowało. Założeniem projektu było najtrudniejsze przejście.
Zarówno mój kolega z Kanady, Rupert Dook, jak i mój kartograf, z którym współpracuję – Adam Wasilewski, namawiali mnie, abym szedł doliną. Zdecydowałem się, że idę przez
górę, która jest bardzo zdradliwa. Nie
ma ścieżek, trzeba było na linie spuszczać plecak w dół w pewnych odcinkach. Przedzierać się przez gesty las
i krzaki, często na granicy urwiska.
Jedna pomyłka i można było spaść
200 metrów w dół.
Wędrowałem w deszczu. Łatwo nie
było. Ale czy w życiu trzeba szukać
łatwych dróg? One nigdzie nas nie
zaprowadzą.
Dlatego, mimo ostrzeżeń, wybrałem
trudniejszy wariant. Ponadto to było i
jest oryginalne przejście gór Mackenzie. Trasę z Ross River do granicy z
Jukonem potraktowałem jako przygotowanie i rozgrzewkę przed dalszym
przejściem gór Mackenzie. Od granicy z Jukonem zaczęło się prawdziwe
zmaganie ze sobą i przyrodą.
Pierwszy raz zetknąłem się z górami
Mackenzie w 2007 roku. Wówczas
z powodu złego planowania i głębo-

Góry Mackenzie 2017. Przejście z plecakiem wspomaganym pasem na głowie.
kiego śniegu oraz kontuzji mojego kolegi Macieja Majerskiego, nie zrealizowałem projektu.
W zamian powstał film: https://www.
youtube.com/watch?v=g7b8lN_
h7SM
Po 10 latach od tamtego czasu, postanowiłem zrealizować wielkie przejście. Dlaczego?
Bo moim celem jest Biegun Południowy. Postanowiłem iść na Biegun
od miejsca, gdzie 10 lat temu coś zostało przerwane. Postanowiłem czyścić wszystko na swojej drodze do Bieguna Południowego. Rodzinie powiedziałem – przejdę Góry Mackenzie,
idę na Biegun, nie przejdę – rezygnuję
z projektu. Teraz wiem, że mam zielone światło na Biegun Południowy.
Wracając do przejścia. W trakcie tej
wyprawy musiałem „crossować” takie rzeki jak Ekwi River, Twitty River,
Little Keele River oraz Carcajou River. Użyłem do tego ultra lekkiego
pontonu, sprowadzonego specjalnie
na tę wyprawę z USA. Alpacka ważył
zaledwie 3 kg. Z paczuszki o rozmiarach 23×61 cm szybko może zmienić
się w wytrzymałą i zwrotną dmuchaną łódkę o długości 221 cm. Niektó-

rzy idą na przejście gór Mackenzie z
nadzieją, że los się uśmiechnie i nie zabierają pontonu. Niestety tak też zrobił mój partner. Za co później mnie
przepraszał i żałował, że go nie zabrał
– tłumaczył to oszczędnością w bagażu – tu każdy dodatkowy kilogram ma
znaczenie. W trakcie powrotnego trawersu, Rupert „crossował” rzekę Little
Keele River. Próbował parę razy. Niestety się nie udawało. Powiedział: Marcin, na mili 36 byli myśliwi, którzy
czyścili odcinki Canol. Wracam do
nich. Nie dam rady bez pontonu, to był
mój błąd, że ciebie nie posłuchałem
– powtarzał. Usiedliśmy i szukaliśmy
rozwiązania. Wiedziałem, że jak on
zrezygnuje, ja zrezygnuję również, bo
drugi trawers Canol miał być z partnerem. Ostatecznie namówiłem go, aby
poszukał płytkich odcinków koryta
rzecznego. Po kilku godzinach walki,
udało mu się ją przejść. Wcześniej
przepłynął rzekę Carcajou wpław,
czym mi bardzo zaimponował. Po jego przejściu nadmuchałem swój ponton i przepłynąłem na drugą stronę,
co też nie było łatwe, bo mały ponton
na górskiej rzece zachowywał się jak
piłka pingpongowa. Mało co się nie

wywróciłem na bystrzu klasy 2 plus.
W 2016 roku na Little Keele River w
trakcie przeprawy utopił się człowiek.
W 2008 roku w trakcie mojego
350 km marszu – wówczas zrealizowałem niepełny trawers – rzeka również mnie porwała i ledwo się uratowałem. To jedna z najbardziej zdradliwych rzek w trakcie tego trawersu.
Po przejściu samotnie 610 km, miałem tak „dobite” ramiona, że pielęgniarka w niewielkim ośrodku zdrowia
w Norman Wells, odradziła mi pokonanie drugiego trawersu. Wiedziałem,
że muszę iść. To było silniejsze ode
mnie. Chciałem zrealizować taki sam
dystans, jak na Biegun Północny, czyli 960 km. Chciałem sprawdzić jak
moja psychika to znosi – ból, cierpienie, wysiłek, samotność. Przeanalizować kwestie techniczne, np. spalanie
benzyny itp. Pada często pytanie, jakie
miałem buty? Super mocne Hanwag.
Jednym z sekretów butów Hanwag
jest podwójny szew, stosowany przez
zaledwie kilku producentów na całym
świecie. Sprawdzily się, zwłaszcza, że
40% marszu przez góry Mackenzie to
marsz wodą – korytami rzek.

