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 Więcej informacji tutaj: http://www.
soloamazon.info/blog/ 
 Do tej pory organizatorzy apelu nie 
opublikowali odpowiedzi z PKOL. 
Dlaczego?
  Poparcie PKOL spowodowało, że 
trzeba czasami iść na przekór losowi, 
walczyć. Czasami wbrew wszystkie-
mu i wszystkim. Tego też mnie na-
uczyła eksploracja. To mnie motywo-
wało w wędrówce przez góry Mac-
kenzie. Dzięki tej wyprawie znów, za 
słowami Jana Pawła II, wypowiedzia-
nymi w Gdańsku w 1987 r., znalazłem 
swoje Westerplatte: https://www.you-
tube.com/watch?v=Tg5ciDOIyvo
  „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte, jakiś wymiar zadań, 
które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć, jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić, nie 
można zdezerterować. Wreszcie, ja-
kiś porządek prawd i wartości, które 
trzeba utrzymać i obronić, tak jak to 
Westerplatte. Utrzymać i obronić, w 
sobie i wokół siebie, obronić dla sie-
bie i dla innych”.
  W trakcie tej wyprawy schudłem 
14 kg. Było to ciężkie wyzwanie, ale 
teraz wiem, że mogę iść dalej. W życiu 
trzeba iść czasem na przekór losowi, 
być niezłomnym ,walczyć do ostatniej 
kropli krwi i potu. Tego się nauczyłem 
w trakcie tego projektu. To dały mi 
Góry Mackenzie. Stałem się silniejszy. 

Żadne ustawione publikacje nie mogą 
zniszczyć tego, co  budowałem latami. 
Nie żyjemy w próżni….To co praw-
dziwe, samo się obroni – powtarza-
łem.
 Zapraszam do przeanalizowania prze-
jścia. Była to pierwsza wyprawa rela-
cjonowana live przez trzy nadajniki 
satelitarne, gdzie na bieżąco można 
było śledzić przebieg marszu. Wielu 
z Państwa miało taką możliwość: 
 https://www.google.com/maps/d/
viewer?mid=14Stdy1LG9RUVLpOz
Ukspu_4wpwk&ll=63.667007455214
05%2C-129.71398999999997&z=7
 http://www.gienieczko.pl/tracking/
canol2017/
 http://solo-mackenzie.blog.pl/
 Jeszcze raz dziękuję wszystkim za 
doping i życzliwość. Podziękowania 
składam zwłaszcza Polskiemu Komi-
tetowi Olimpijskiemu, Panu Prezeso-
wi Andrzejowi Kraśnickiemu, który 
przesłał mi osobiste gratulacje (skan 
w załączeniu) oraz Panu Henrykowi 
Urbasiowi, za to, że dzięki tej organi-
zacji miałem możliwość iść dalej. 
 Mimo wszystko i na przekór wszyst-
kiemu.

 Co dalej?

 Niebawem praca męska, ale zadanio-
wa. Przeprowadzam z kapitanem 200-
-metrowy statek tankowiec z Dunkier-
ki do Antwerpii, później startuję w zi-
mowym biegu na orientację na 50 km, 

Finish 990-kilometrowej przeprawy

a nastepnie… cóż…  trawers Gren-
landii i dopiero trawers Antarktydy w 
100-lecie PKOL. Taki wymiar zadań. 
Trzeba robić swoje, nie zbaczać z dro-
gi, którą wyznaczyłem 20 lat temu…
 Kiedyś zapytałem kolegę, ks. Janusza 
Rosłana: Jak mam życ? Odpowiedź 
prosta: ,,bądź wierny sobie”.

 Z poważaniem,

 Marcin Gienieczko

 Szanowni Państwo, podziękowania 
za życzliwość i współpracę, składa 
również rzecznik projeku – Alicja Gie-
nieczko, która miała okazję przygoto-

wywać i dostarczać Państwu relacje: 
 Wielki trawers gór Mackenzie: http://
solo-mackenzie.blog.pl/
 1026 km przeprawy przez najdziksze 
góry Kanady. Podwójny trawers: 634 
km samotnie, 392 km z partnerem. 
Największe wyzwanie sportowe po-
dróżnika Marcina Gienieczko!

GÓRY MACKENZIE  

  Góry Mackenzie (ang. Mackenzie Mountains, Mackenzie Range) – rozległe 
pasmo górskie na granicy terytorium Jukon z Terytoriami Północno-Zachod-
nimi Kanady, w sensie geologicznym stanowiące przedłużenie Gór Skalistych. 
Najwyższy szczyt: Keele Peak, 2972 m (według innych źródeł 2960 m) n.p.m. 
Nazwa pasma została nadana w sposób arbitralny i pochodzi od nazwiska dru-
giego premiera Kanady Alexandra Mackenziego. Na jego terenie znajduje się Park 
Narodowy Nahanni.
  Położenie
 Góry Mackenzie stanowią rozległe pasmo, w przybliżeniu równoległe do rzeki 
Mackenzie, ciągnące się z południowego wschodu na północny zachód. Mniej 
więcej w połowie długości pasma rzeka skręca w kierunku zachodnim. Góry 
obejmują rozległy obszar składający się z szeregu mniejszych pasm o rozmaitych 
orientacjach osi. Powierzchnia całego pasma obejmuje 330 782 km². Rozciągłość 
gór na kierunku północ-południe wynosi 937 km, na kierunku wschód-zachód 
795 km. Północne ograniczenie Gór Mackenzie tworzy rzeka Peel. Dolina tej 
rzeki oddziela je od Gór Richardsona traktowanych zazwyczaj jako najbardziej 
na wschód wysunięty fragment Gór Brooksa. Południowe ograniczenie Gór Mac-
kenzie tworzy rzeka Liard. Dolina tej rzeki oddziela je od kanadyjskich Gór Ska-
listych. Góry Mackenzie stanowią naturalną, a zarazem administracyjną granicę 
między kanadyjskimi Terytoriami Północno-Zachodnimi i Terytorium Jukon. 
W rezultacie 61% powierzchni gór leży na obszarze Terytoriów Północno-Za-
chodnich, 35% na obszarze Terytorium Jukon, a pozostałe 4% na obszarze pro-
wincji Kolumbia Brytyjska.
   Geologia i geomorfologia
  Budowa geologiczna Gór Mackenzie jest dość złożona. Wschodni skraj gór 
zawiera elementy starych skał pochodzących z końca proterozoiku. [...] Obecny 
obraz rzeźby terenu jest wynikiem działalności plejstoceńskich lodowców. Mimo 
niezbyt dużej wysokości jak na kontynent amerykański w wyższych partiach 
występuje rzeźba alpejska, z ostrymi graniami. Występują również liczne partie 
gór o obłych, zaokrąglonych kształtach. Częste są spłaszczone wierzchowiny 
pocięte młodymi dolinami rzecznymi. Głębokie doliny, często o spłaszczonych 
dnach i stromych stokach, stanowią wynik aktywności lodowców, częściowo 
zachowanych do dziś w wyższych partiach gór.
  Klimat
  Klimat gór jest surowy, kontynentalny, na północy przechodzący w subarktyczny. 
Opady są niezbyt duże, poniżej 500 mm rocznie, latem w postaci deszczu i śniegu, 
w zimie wyłącznie śniegu. Średnia temperatura lipca wynosi od +12 do +16°C, 
natomiast temperatura stycznia wynosi około –24°C. Zimą temperatury mogą 
spaść nawet do –57°C. [...}
  Ze względu na surowy klimat i trudne warunki góry Mackenzie są niemal 
niezamieszkałe. W góry prowadzą jedynie dwie drogi, z których żadna nie prze-
kracza ich w poprzek. Ze względu na brak dróg, mostów, a nawet ścieżek, a 
także ze względu na swoją rozległość oraz brak dokładnych map góry stanowią 
poważną barierę komunikacyjną, trudno przekraczalną nawet dla osób pieszych. 
W konsekwencji przejście Gór Mackenzie stanowi prawdziwe wyzwanie nawet 
dla doświadczonych trekkerów.
 Góry Mackenzie odwiedzane są czasami przez traperów, myśliwych-amatorów, 
a ostatnio również przez bardzo nielicznych uczestników treków.

/Wikipedia/


