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To ju¿ 16-ty dzieñ mojej podró¿y
po Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Pó³nocnej. Wczesnym rankiem
wychylam g³owê z motelu i spo-
gl¹dam na okoliczne góry, które
powoli pokrywaj¹ promienie
wschodz¹cego s³oñca wydobywaj¹c
z nich ciep³y czerwony kolor. Miej-
scowoœæ Hurricane, w której spê-
dzi³em noc, le¿y na skraju najpiêk-
niejszych parków stanu Utah i ca-
³ej Ameryki. Po³udniowa czêœæ sta-
nu jest prawdziwym cudem geolo-
gii. Ziemia dos³ownie ods³ania tu
swoje oblicze, pociête urwiskami
i ró¿nobarwnymi kanionami. Nie
ma tutaj szans na p³ask¹ monoto-
niê: niewidoczne z góry rzeki
tworz¹ g³êbokie w¹wozy w bezkre-
snych pustynnych p³askowy¿ach,
a z poœród krzewów bylicy tu i tam
stercz¹, niesamowite piaskowcowe
wie¿yce. Odpalam samochód i po-
woli zag³êbiam siê w œwiat kanio-
nów. Po kilkudziesiêciu kilome-
trach zatrzymujê siê na przydro¿-
nym parkingu, gdzie doskonale
widaæ bogactwo tych ziem. Na
drewnianych sto³ach, po³yskuj¹
dorodne okazy minera³ów i kamie-
ni pó³szlachetnych sprzedawanych
przez okoliczn¹ ludnoœæ. Gratka
nie tylko dla kolekcjonerów. Kolej-
ne kilometry i wje¿d¿am do Zion
National Park. Spod doskonale zor-
ganizowanego Visitor Center, nie-
wielkim busem, zwinnie porusza-
j¹cym siê po krêtej drodze, wyru-
szam w g³¹b parku. Zion National
Park, przywita³ mnie wymarzon¹
pogod¹. Po³udniowe s³oñce potê-
gowa³o intensywnoœæ wszechobec-
nej czerwonej ziemi i soczystej zie-
leni drzew, sprawiaj¹c, ¿e widoki
dooko³a stawa³y siê a¿ nierealne.

Skalne, niemal pionowe œciany,
przypory i kopu³y niczym œwi¹ty-
nie wzywaj¹ wiernych do oddania
ho³du. Teraz ju¿ wiem, dlaczego
mormoñscy osadnicy, kiedy ujrzeli
tê sceneriê w po³owie XIX wieku,
nazwali j¹ Zion, czyli Syjon, a cha-
rakterystycznym ska³om nadali ta-
kie nazwy jak: Wielki Bia³y Tron,
Dwór Patriarchów, Przystañ Anio-
³ów czy Œwi¹tynia Sinaway, spod
której wyruszam na szlak wzd³u¿
Zion Canyon. Jego niemal piono-
we œciany nale¿¹ do najwy¿szych
w Ameryce Pó³nocnej. Id¹c w górê
rzeki, podziwiam wspania³e forma-
cje skalne oraz oazy zieleni – zwane
wisz¹cymi ogrodami – tworz¹ce siê
w miejscach, gdzie woda przes¹cza
siê przez piaskowiec. Miejsca te s¹
pe³ne mchów, paproci, kroplików,
orlików i endemicznych œlimaków.
W parku wystêpuje te¿ bieluñ dziê-
dzierzawa, nazywany – Lili¹ Zionu
– to truj¹ca roœlina o bia³ych, tr¹b-
kowatych kwiatach, które otwieraj¹
siê wieczorem, przyci¹gaj¹c wzrok
wêdrowców. Jestem w miejscu,
gdzie rzeka ca³kowicie zajmuje dno
w¹wozu. Czas na zmianê obuwia.
Buty trekingowe l¹duj¹ w plecaku,
a na nogi gumowe sanda³y. Dopie-
ro teraz zaczyna siê najwiêksza
atrakcja tego szlaku, trzykilometro-
wy marsz w g³¹b kanionu. Skalne
urwiska prawie ca³kowicie zacie-
niaj¹ w¹wóz, a pod nogami ch³od-
na, krystalicznie czysta woda. Co
jakiœ czas, w¹wóz zacieœnia siê do
kilkunastu metrów, a za ka¿dym
zakrêtem nowe zachwycaj¹ce wido-

ki. Wiosn¹, kiedy topniej¹ œniegi,
a tak¿e latem w okresie deszczo-
wych burz, nale¿y zapomnieæ o po-
konywaniu szlaku. Pogoda jest nie-
przewidywalna, wiêc ostro¿noœci
nigdy dosyæ. Nag³a fala po ulewie
potrafi run¹æ z prêdkoœci¹ poci¹-
gu poœpiesznego, niszcz¹c wszyst-
ko, co spotka na swojej drodze.
Wycieczkê nale¿y zaplanowaæ na
suche letnie miesi¹ce, a przed wy-
ruszeniem pilnie œledziæ zapowie-
dzi meteorologów i zasiêgn¹æ po-
rady u stra¿ników. Po dwóch go-
dzinach, marszu wyruszam do We-
eping Rock – P³acz¹cej Ska³y, gdzie
Ÿródlana woda, zrasza wype³niaj¹-
cy skaln¹ niszê ogród. Szybko wpa-
dam na pomys³, aby ³ykn¹æ œcieka-
j¹cych ze ska³y ch³odnych kropel
wody, ku zdziwieniu amerykañ-
skich turystów. Dopiero póŸniej
zauwa¿am tabliczkê, ¿e woda mo¿e
zawieraæ truj¹ce bakterie – no có¿ –
informacja by³a zdecydowanie za
póŸno. Samochodem wyruszam na
wschód, wzd³u¿ jednego z dop³y-
wów rzeki Vergin. Szosa pnie siê
zygzakami, do d³ugiego na 1600 m
tunelu, wybudowanego w 1930
roku dla skrócenia trasy ³¹cz¹cej
parki Zion, kanionu Brice i Wiel-
kiego Kanionu. Po drodze podzi-
wiam, naturaln¹ skaln¹ niszê,
znan¹ jako Great Arch of Zion –
Wielki £uk Syjonu.
Po drugiej stronie tunelu, trasa wije
siê wœród wspaniale ukszta³towa-
nych form skalnych, wygl¹daj¹cych
jak skamienia³e fale morskie. Czer-
wone, ró¿owe, gdzieniegdzie ¿ó³te

i br¹zowe barwy ska³ to w g³ównej
mierze œlady ¿elaza. Tu¿ przy
wschodnim wjeŸdzie do parku
znajduj¹ siê skamienia³e wydmy.
Spoœród nich wyró¿nia siê Chec-
kerboard Mesa – Kratownica, kre-
mowy gigant o powierzchni po-
przecinanej poziomymi i pionowy-
mi pêkniêciami.
Opuszczam ten wspania³y kanion,
by po godzinie jazdy znaleŸæ siê
w zupe³nie innym œwiecie. Brice
Canyon – kolejne dzie³o natury,
które powala na kolana. Ju¿ zbli¿a-
j¹c siê do ogromnego zapadliska,
czujê jak serce bije szybciej. Przede
mn¹ bajkowy krajobraz, pe³en czer-
wonych wie¿, na których balansuj¹
g³azy, naturalnych mostów, iglic
i skalnych ³uków przecz¹cych za-
sadom grawitacji. Dla pierwszego
Europejczyka, Ebenezera Bryce,a,
mormoñskiego cieœli, który pod ko-
niec XIX wieku bezskutecznie usi-
³owa³ za³o¿yæ ranczo w tej okolicy,
by³o to tylko „przeklête miejsce, gdy
zgubi siê w nim krowê”. Bryce Ca-
nyon, geologicznie nie jest klasycz-
nym kanionem – to kilka olbrzy-
mich amfiteatrów, le¿¹cych poni-
¿ej krawêdzi wysokiego na 2700 m
p³askowy¿u. Amfiteatry stworzone
przez niszcz¹ce si³y wody i powie-
trza wype³nione zosta³y setkami ba-

Najpiêkniejsze kanionyAmeryki
S¹ miejsca na ziemi, które nawetnajbardziej zatwardzia³ego mal-kontenta potrafi¹ wprawiæ w za-chwyt. ZnaleŸæ je mo¿na na œrod-kowym wschodzie Stanów Zjed-noczonych na granicy stanów Ari-zona, Utah, Nowy Meksyk i Kolo-rado. Tutaj rozpoœciera siê, p³asko-wy¿ Kolorado, który jest najwiêk-szym na œwiecie obszarem wystê-powania kanionów. Jest te¿ naj-wiêkszym w USA skupiskiem par-ków narodowych.

�Grand Canyon – 1,5 km ni¿ej,  rzeka Kolorado

�Antelope Canyon
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jecznych formacji skalnych. Fan-
tastyczne kszta³ty zosta³y ubrane w
soczyst¹ czerwieñ, blady ró¿ i ró¿-
ne odcienie oran¿u sprawiaj¹, ¿e
wszystko dooko³a jest jakby z inne-
go œwiata. Obecnie dla wiêkszoœci
turystów wizyta w parku to mo¿li-
woœæ podziwiania panoramy z
punktów widokowych usytuowa-
nych przy drodze wzd³u¿ urwiska.
Najczêœciej odwiedzany jest Sun-
set Point – Punkt Zachodz¹cego
S³oñca, z którego godzinami mo¿-
na spogl¹daæ na zmieniaj¹ce siê
kolory otulaj¹ce setki pionowych
sterczyn. Najwiêcej wra¿eñ dostar-
czaj¹ jednak piesze wycieczki w dó³
kanionu. 3-kilometrowy szlak pro-
wadzi ostro nawet 300 m w dó³,
przez ch³odne kaniony, gdzie mo¿-
na podziwiaæ surrealistyczne kra-
jobrazy kotliny zwanej – Queens
Garden – Ogród Królowej. Nazwa
ta znakomicie oddaje to, co tutaj
mo¿na zobaczyæ. Drzewa przeci-
skaj¹ce siê pomiêdzy ska³ami w stro-
nê s³oñca, skalne labirynty, w¹wo-
zy i te niesamowite kolory. Ze szla-
ku znakomicie widaæ – M³ot Tora –
gdzie na szczycie skalnej iglicy osa-
dzi³a siê twarda ska³a, w kszta³cie
grzyba, balansuj¹ce wbrew prawom
fizyki.
Kolejny dzieñ. S³oñce powoli prze-
gania poranny ch³ód – czas ruszaæ
w dalsz¹ drogê. Przede mn¹ atrak-
cja, której zdjêcia zobaczy³em gdzieœ
na stronach internetowych rekla-
muj¹cych cuda natury. D³ugo po-
szukiwa³em tego miejsca, o którym
przewodniki pisa³y zdawkowo i la-
konicznie. Wiedzia³em tylko, ¿e ten
kanion znajduje siê gdzieœ obok
miasteczka Page. Tutaj te¿ znala-
z³em biuro turystyczne, które ofe-
rowa³o wyjazdy do kanionu. Nie-
stety cena by³a mocno przesadzo-
na. Wiem tylko, ¿e s¹ dwa kaniony
górny i dolny, niestety o dolnym
niechêtnie rozmawiaj¹ w biurze.
Ale jak tam trafiæ? No có¿ Polak
potrafi. Wpadam na pomys³, aby
jechaæ za samochodem z lokalne-
go biura podró¿y. Po kilku kilome-
trach jestem przy Lower Antelopa
Canyon, znajduj¹cy siê na terenie
Indian Navaho. Brak jakiejkolwiek
informacji i reklamy. Przede mn¹

pustynia, p³aski teren gdzienie-
gdzie poroœniêty niewielkimi krze-
wami i niesamowity upa³. Gdzieœ
w oddali pospiesznie zbita drewnia-
na budka a w niej Indiañski prze-
wodnik, który za 15 dolarów poka-
zuje mi ciasn¹ szczelinê, przez któr¹
mam wejœæ. Wci¹gam brzuch, prze-
ciskam torbê fotograficzn¹, plecak,
i próbujê przejœæ przez ciasn¹ roz-
padlinê. Parê metalowych schod-
ków w dó³ i widok zapieraj¹cy dech
w piersiach. Promienie wpadaj¹ce
z góry przez w¹skie szczeliny za-
czynaj¹ wydobywaæ ze ska³ wspa-
nia³e kolory. Od jaskrawej bieli,
przez ¿ó³cie, pomarañcze, czerwie-
nie i fiolety, do intensywnej czerni.
A to wszystko na tle nieprawdopo-
dobnie ukszta³towanych ska³. Po-
nad godzinê spêdzam na dnie ka-
nionu. Mam sporo czasu na spo-
kojne podziwianie kszta³tów, któ-
re wy¿³obi³ wartki strumieñ wody
przep³ywaj¹cy têdy od tysiêcy lat.
I dzisiaj, na metalowych schodkach
widaæ naniesione przez wodê, drob-
ne patyki i trawy. A wielkie masy
wody, mog¹ pokazaæ siê tutaj b³y-
skawicznie, pomimo, i¿ nad nami
œwieci s³oñce. Wystarczy, ¿e kilka
kilometrów w górê kanion spad-
nie deszcz. 10-lat temu zginê³o tu-
taj 7 turystów, których na czas nie
ostrze¿ono przed zbli¿aj¹c¹ siê
wod¹. Jestem na koñcu kanionu,
gdzie woda wpada do skalnego
w¹wozu. Po metalowych schod-
kach, których barierki rozgrzane na
s³oñcu trudno dotkn¹æ, mo¿na
wydostaæ siê na górê. Jednak uni-
kaj¹c rozgrzanej pustyni, wracam
t¹ sam¹ tras¹, przez kanion, po-
nownie przeciskaj¹c siê skalnymi
szczelinami. Z trudem wydostajê siê
z Kanionu, przy którym przewod-
nik pokazuje odcisk trójpalcza-
stych ³ap dinozaurów. Ciekawe czy
s¹ oryginalne? Mo¿e i tak, w koñ-
cu jestem na terenach, gdzie odna-
leziono liczne ich szcz¹tki. Co jakiœ
czas, w g³owie uk³adam ranking
najpiêkniejszych miejsc na œwiecie,
jakie zobaczy³em. Od tego momen-

tu, na jednym z czo³owych miejsc,
na pewno bêdzie widnia³ napis –
Antelope Canyon.
Wyruszam na po³udnie, ponownie
do Arizony. Tu czeka na mnie jedna
z najs³ynniejszych atrakcji Ameryki.
Miejsce, które obok Nowego Jorku
i wodospadów Niagara, jednoznacz-
nie kojarzy siê z podró¿¹ po Stanach
– Wielki Kanion Kolorado. Grand
Canyon – najbardziej imponuj¹cy
w œwiecie przyk³ad dzia³ania erozji,
dla geologów – otwarta ksiêga dzie-
jów Ziemi, dla milionów turystów –
osza³amiaj¹cy cud natury. Pomimo
takiej popularnoœci wyobraŸnia cz³o-
wieka nadal pozostaje wobec niego
bezradna. ¯adna fotografia, ¿adne
dane statystyczne nie s¹ w stanie po-
kazaæ jego wielkoœci i kolorów. Gi-
gantyczna rozpadlina w ziemi – g³ê-
boka na 1500 m i szeroka od 5 do
30 km, wype³nia bezkresn¹ prze-
strzeñ, o osza³amiaj¹cych kszta³tach
i kolorach. Przyroda pokazuje tu tak¹
potêgê i obojêtnoœæ wobec krótkie-
go ¿ywota ludzkiego, ¿e cz³owiek
czuje siê nie tyle rozczarowany, ile
ma³y i bezsilny. Oko³o 10 milionów
lat temu rozpocz¹³ siê proces kszta³-
towania Wy¿yny Kolorado. Ruchy
skorupy ziemskiej wypiêtrzy³y roz-
leg³¹ równinê, rzeki zaœ zaczê³y dr¹-
¿yæ kana³y w ska³ach. Od krawêdzi
u góry, po samo dno poszczególne
warstwy skalne i skamienia³y – zapis

– jaki siê w nich utrwali³, ³atwo daj¹
siê rozró¿niæ wed³ug ró¿nych kolo-
rów i odcieni. A warstw jest zadziwia-
j¹co wiele, poniewa¿ Wielki Kanion
Kolorado przy dnie ods³ania najstar-
sze pok³ady geologiczne, jakie w ogóle
odkryto na Ziemi. To przys³owiowa –
Otwarta Ksiêga Dziejów Ziemi. Zdjê-
cia satelitarne wykazuj¹, ¿e rzeka
Kolorado w³aœciwie p³ynie przez sam
œrodek ogromnego wzgórza – które
Indianie nazwali Kaibab, góra bez
szczytu. Badania dowodz¹, ¿e kanion
nadal pog³êbia siê w tempie 15 m na
milion lat.
W parku jest wiele punktów wido-
kowych rozlokowanych wzd³u¿
ponad 50-cio kilometrowej, ogólnie
dostêpnej krawêdzi. Z ka¿dego jest
inny widok. Zreszt¹ zale¿y on nie
tylko od miejsca obserwacji, ale tak-
¿e od pory dnia i pogody. S³oñce
i cienie przep³ywaj¹cych chmur nie-
ustannie zmieniaj¹ barwy ska³ i uka-
zuj¹ wci¹¿ nowe kszta³ty tarasów
i skalnych wypustów. Godzinami
mo¿na siê wpatrywaæ w ten maje-
statyczny krajobraz. A Wielki Ka-
nion nigdy nie wygl¹da tak samo.
Opuszczam kaniony i ogl¹daj¹c siê
za siebie z zazdroœci¹ spogl¹dam na
cuda, które stworzy³a przyroda za-
daj¹c sobie pytanie – dlaczego za-
wsze „naj” musi byæ w Ameryce.Zapraszam na YOU TUBE– Niezwyk³y Œwiat

�Skamienia³e wydmy  – Zion National Park

�Szlak wiod¹cy w dó³ kanionu Brice �Szlak prowadz¹cy przez kanion rzeki Vergin – Zion NationalPark

�Skalne iglice – Brice National Park


