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Klub liczy prawie 200 cz∏onków – najwi´cej w swojej

historii – co stawia nas w szeregu najwi´kszych klu-

bów w Polsce. Koniecznie trzeba odnotowaç znakomi-

te przejÊcia naszych cz∏onków, ale nie do przecenienia

jest równie˝ podejmowanie innych akcji. I tak, UKA

zaanga˝owany by∏ w obron´ Chatki na W∏osiennicy.

List otwarty do Zarzàdu PZA, który napisa∏ Marcin

St´pniak spotka∏ si´ z poparciem wielu znanych wspina-

czy. Równie˝ z ˝ywà reakcjà spotka∏y si´ nasze postulaty

na Walnym Zjeêdzie PZA (o czym szerzej osobno).

WspieraliÊmy wyst´py Romka G∏ówki w zawodach Pu-

charu Polski oraz kolejne plakaty topo GrzeÊka G∏azka.

Przede wszystkim jednak dzia∏aliÊmy w Êrodowisku

klubowym: poza regularnymi treningami w centrum

„On-sight” (Obozowa) i „W Pionie” (Nowowiejska),

cz´sto odbywa∏y si´ tak˝e pokazy slajdów w siedzibie

Klubu na Srebrnej, które bi∏y rekordy frekwencji (naj-

wi´cej, bo 60 osób, zgromadzi∏ pokaz KrzyÊka „Krzy-

kacza” Belczyƒskiego). Klubowym wyjazdem pod

Sokolic´ otworzyliÊmy sezon letni. Istotna by∏a te˝ koƒ-

czàca sezon akcja obijania Biblioteki w rejonie Podle-

sic (dzi´kujemy firmie AMC za zni˝ki przy zakupach

materia∏ów, a ekipie pod kierownictwem Marka 

Wierzbowskiego za poÊwi´cony czas). Nie da si´ tak˝e

nie wspomnieç o tym, ˝e klubowy serwis www.uka.pl

odnotowa∏ swoje pierwsze 100 000 odwiedzin na

liczniku, a to dzi´ki wytrwa∏ej pracy Miro Milewskiego.

Rok zakoƒczy∏ si´ wielce udanym jubileuszowym spo-

tkaniem z okazji 40-lecia Klubu i wr´czeniem nagród

za najlepsze przejÊcia (Jakub Radziejowski i Krzysztof

Sadlej). Laureaci zostali uhonorowani statuetkami za-

projektowanymi przez Eliz´ Kubarskà oraz polarowymi

gad˝etami firmy „Zerwa” Marcina Malki. OkolicznoÊcio-

we klubowe koszulki, zaprojektowa∏ Sebastian Lis.

Najwi´kszym wyzwaniem 2003 roku by∏ jednak udzia∏

w konkursie o grant Komisji Europejskiej, który wygrali-

Êmy i zosta∏o nam przyznane dofinansowanie w wy-

sokoÊci 5000 Euro na realizacj´ projektu Climbing 

Europe, którego niniejszy numer biuletynu jest cz´Êcià. 

Celem projektu jest stworzenie bazy informacyjnej

o europejskich oraz polskich (w j´zyku angielskim i polskim)

rejonach wspinaczkowych. Stworzona baza b´dzie systema-

tycznie uzupe∏niana w internecie. Na projekt Climbing 

Europe sk∏adajà si´ tak˝e opisy wydrukowane w niniejszym 

biuletynie, jednak˝e przede wszystkim jego podstawà jest 

baza na CD-ROM-ie oraz aktualnie tworzona jej wersja www.

Wszystkie podejmowane dzia∏ania tworzà z UKA aktywne 

Êrodowisko – Klub, do którego po prostu warto nale˝eç. 

Jacek Czabaƒski

Przed Wami kolejny, szósty ju˝ numer naszego pisemka. Znowu

si´ uda∏o, choç jak co roku – ∏atwo nie by∏o. Jest to numer spe-

cjalny: ukazuje si´ jednoczeÊnie z okazji 40 – lecia naszego klubu,

realizacji projektu Climbing Europe oraz corocznego podsumowania

roku z ˝ycia UKA. Znajdziecie w numerze teksty poÊwi´cone 

czasom „zamierzch∏ym”, w tym jednemu z wi´kszych sukcesów

w historii UKA – pierwszemu wejÊciu na himalajskie Hagshu. 

PlanowaliÊmy umieÊciç na ∏amach BUKI histori´ naszego klubu,

jednak˝e w miar´ przeprowadzanej aktualizacji okaza∏o si´, ˝e 

materia∏u i pomys∏ów jest na tyle du˝o, i˝ zaistnia∏a koniecznoÊç

wydania osobnej publikacji. Tym bardziej, ˝e na spotkaniu jubileuszo-

wym z okazji 40-lecia UKA, nasi starsi koledzy wielokrotnie wspomi-

nali o koniecznoÊci stworzenia historii „... no, w miar´ obiektywnej”.

Koledzy – trzymam Was za s∏owo i licz´ na Wasz wk∏ad w wydanie

historii UKA. A ˝e warto – nikogo chyba nie musz´ przekonywaç.

Miejmy nadziej´, ˝e stanie si´ to jeszcze w roku 2004. Na razie 

zalà˝ek tych materia∏ów zamieszczamy na CD.

Znajdziecie te˝ w Biuletynie materia∏y poÊwi´cone europejskiemu

wspinaniu. Jednak˝e podstawowym wyposa˝eniem w tej materii jest

za∏àczona p∏yta CD, gdzie dost´pne jest omówienie ponad 50

wspinaczkowych rejonów europejskich. Na przysz∏e wakacje –

w sam raz. Wreszcie jest te˝ biuletyn jak zwykle o nas – o tym, 

co wydarzy∏o si´ w przeciàgu ostatniego roku, o tym gdzie byli-

Êmy, co polecamy i jak bawiliÊmy si´ w górach i ska∏kach... Efektem

tego sà relacje i opowiadania z ró˝nych cz´Êci Êwiata, nie tylko tego

stricte wspinaczkowego (patrz relacja ze zjazdu PZA), wzbogacone

o wspomnienia z ery „Misia na Taborze”. Dodatkowo znajdziecie

w BUCE plakat El Capitana autorstwa MASTER TOPO.

Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosiç Was do lektury.

˚ycz´ pogodnego, bezpiecznego i w ka˝dej dziedzinie udanego 

(nie tylko pod wzgl´dem sprawnych OS-ów) roku 2004.

Jakub Radziejowski
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Pierwszy raz zawita∏em do Austrii w 1992 roku.

Chcia∏em jechaç w jakieÊ góry, powspinaç si´ dla

siebie. Troch´ ju˝ mia∏em doÊç wspinania kursowe-

go. Dosta∏em pozwolenie od ˝ony, namówi∏em Wojt-

ka Âlifirczuka, zmieni∏em olej w wiernym 

Citroenie Visa i ju˝ by∏em gotowy do wyjazdu. 

Spotkany przygodnie na ulicy „Pafnuc” (Piotrek 

Panufnik) zaproponowa∏ mi, ˝eby jechaç tam gdzie

on. Do doliny o nazwie Höllental. Wspinanie mia∏o

byç wspania∏e, od ska∏kowego do górskiego. Dodat-

kowym plusem tego miejsca, mia∏a byç mo˝liwoÊç

legalnego, bezp∏atnego biwakowania z dost´pem

do sanitariatów. Same zalety, ˝adnych wad.

W ostatniej chwili zabra∏ si´ z nami Êp. Grzesiek

Ma∏ek, któremu nie wypali∏ jakiÊ wyjazd wakacyjny

i chcia∏ pojechaç gdziekolwiek, by nie siedzieç

w Warszawie. Wzi´liÊmy go ch´tnie, cena paliwa

rozk∏ada∏a si´ na trzech. 

PojechaliÊmy przez Czechy, potem od pó∏nocy 

dotarliÊmy do Wiednia, gdzie mieliÊmy podany 

adres ksi´garni górskiej. NabyliÊmy map´ i prze-

wodnik. W sàsiednim sklepie wspinaczkowym 

pooglàdaliÊmy sprz´t i ruszyliÊmy dalej. Do doliny

zajechaliÊmy po po∏udniu. 

Wje˝d˝ajàc do niej, wspinaczowi g∏owa zaczyna

kr´ciç si´ dooko∏a. Ska∏y mniejsze i wi´ksze sà

wsz´dzie. G∏´biej zza drzew przeÊwitujà du˝e Êcia-

ny. Ze znalezieniem miejsca biwakowania nie by∏o

k∏opotu. Kaiserbrunn sk∏ada si´ z hotelika, kaplicz-

ki i parkingo-kempingu z kibelkiem. RozstawiliÊmy

namiot, zjedliÊmy syty obiad i ju˝ mieliÊmy udaç

si´ na rekonesans, kiedy nadciàgn´li Piotrek Górka

z kolegà. Dzi´ki nim przejechaliÊmy ca∏à dolin´,

zatrzymujàc si´ w zatoczkach i parkingach, z których

zaczynajà si´ podejÊcia pod najfajniejsze rejony

i Êciany. Przez prawie tydzieƒ wspinaliÊmy si´

na drogach o ró˝nych trudnoÊciach (od IV do VII-) i ró˝nej 

d∏ugoÊci (od czterech do kilkunastu wyciàgów). Faktycznie by∏o

wspaniale, pogoda jak drut, forma ros∏a z dnia na dzieƒ. A jak

ju˝ uros∏a – musieliÊmy, jak to zwykle bywa, jechaç do domu. 

Tak wyglàda∏ mój pierwszy wyjazd do Höllentalu. Teraz troch´ 

informacji, wa˝nych dla wspinacza i turysty.

Dojazd: Wersja samochodowa

Samochodem do Wiednia dowolnie, mijajàc w pewnych 

odleg∏oÊciach Rz´dkowice, Kobylany i Sulov. Za Wiedniem

jadàc autostradà na Gratz po oko∏o 40 kilometrach (za zjazdami

na Wr. Neustadt), skr´camy na autostrad´ biegnàcà w prawo,

za znakami Semmering, Leoben, Bruck. Po kilkunastu kilome-

trach skr´camy do miasteczka Glognitz. Z niego, kierujàc si´

za zielonymi strza∏kami z napisem „Höllental”, przez miasteczka

Reichenau i Hirschwang doje˝d˝amy do Keiserbrunn.

Wersja lotnicza: Samolotem jest proÊciej. Z lotniska w Wiedniu

zamawiamy taksówk´ do Keiserbrunn.
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Höllental
najpi´kniejsza
dolina Êwiata
Jacek Patrzykont

Wspinanie w Höllental fot. Jacek Patrzykont



Miejsce: Jest to rejon zdecydowanie bardziej gór-

ski ni˝ ska∏kowy. Tylko nieliczne Êciany osiàgamy

krótkim marszem. Pod najdalsze rejony podchodzi

si´ nawet do dwóch godzin. PodejÊcia liczymy oczy-

wiÊcie od parkingu, na który doje˝d˝amy 

z Keiserbrunn – czyli miejsca biwaku.

Najlepszym przewodnikiem po rejonie jest napisany

(wydaj´ si´ r´cznie!) przez Thomasa Behma 

Kletterführer Höllental Rax und Schneeberg. Aktual-

nie piàte wydanie. Opisuje 800 dróg w pi´çdziesi´-

ciu pi´ciu rejonach, na turniach lub Êcianach,

o trudnoÊciach od sytych dwójek do prostych 

dziesiàtek minus. Czytelnie narysowane podejÊcia

i równie czytelne i dok∏adne schematy.

Mo˝na nabyç te˝ Kletteratlas Österreich Ost Kurta

Schala, który jest wyborem dróg z dziewi´ciu 

rejonów Austrii wschodniej, od ska∏kowych,

po zdecydowanie górskie. IloÊç opisanych 

tu dróg z rejonu Rax i Schneeberg wystarczy

z pewnoÊcià na kilka wizyt.

Dla osób, które Êpià w dolinie, a wspinajà si´ 

w pobliskich rejonach ska∏kowych (np. Adlitzgräben),

najlepszy jest przewodnik Christiana Hackera 

Kletterfelsen von Wien bis Semmering.

Wystarczajàco dok∏adna mapà okolicy jest 

Semmering Rax Schneeberg, wydawnictwa 

Freytag & Berndt w skali 1:50 000. Wszystkie 

wymienione przewodniki oraz map´ mo˝na kupiç

w sklepie sportowym w Glognitz (przy rynku). 
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Przewodnik po Höllentalu dost´pny jest np. w stacji kolejki 

linowej w Hirschwang, lub w schronisku Weichtal po∏o˝onym

przy szosie w dolinie.

Rejon Höllental sk∏ada si´ z dwu pasm Alp Wschodnich: 

Raxalpe z najwy˝szym szczytem Heukuppe (2007 m) oraz 

pasmo Schneeberg z najwy˝szym wierzcho∏kiem Klosterwappen

(2076 m). Miejsce biwaku, czyli Keiserbrunn po∏o˝one jest

na wysokoÊci 521 metrów. Na szcz´Êcie, wi´kszoÊç Êcian le˝y

bardzo nisko, na zboczach szczytów obu pasm.

Rodzaj ska∏y to oczywiÊcie wapieƒ, szary jak obudowa kompu-

tera, a szorstki jak nie wiem co. Jedynie nieliczne standardy 

majà miejsca lekko wyÊlizgane. Wyst´pujà tu wszystkie formacje

skalne, jakie tylko sobie za˝yczymy: p∏yty, rysy, filary, kominy, 

zaci´cia i okapy. Oprócz okapów, wszystkie wymienione formacje

mo˝na znaleêç w ró˝nej skali trudnoÊci. Z formacji nietypowych

dla polskiego wspinacza znajdziemy w niewielkiej iloÊci ˝∏obki

wodne, zwane tu wasserrille (Êlady tej ciekawej, typowo 

wapiennej formacji mo˝na zobaczyç na zejÊciu z Turni Lechwora

w Rz´dkowicach).

W du˝ej iloÊci wyst´pujà ucha skalne. Na popularnych drogach

za∏o˝one sà ju˝ przez nie sta∏e p´tle. Cz´Êç tych p´tli pami´tam

z wyjazdu w 1992 roku, cz´Êç jest wymienionych na nowe.

Na starszych drogach sta∏ymi punktami asekuracyjnymi sà haki,

jednak˝e stopniowo wymienia si´ je na spity. Na wi´kszoÊci dróg

standardem staje si´ ring stanowiskowy. Pod tymi wzgl´dami 

widoczne sà zmiany ka˝dego roku. Nie sposób nie wspomnieç

o najbardziej typowym dla tej okolicy naturalnym punkcie 

asekuracyjnym – soÊnie czarnej. Poniewa˝ Êciany zaczynajà si´

nisko (ok. 600 m n.p.m) sosny majà dobre warunki do wegetacji.

Wyrastajà nieraz w niewiarygodnie dziwnych miejscach i stano-

wià prawdziwà podpor´ wspinacza (np. przy wycofie). Na dro-

dze Richtera (rejon Stadlwand) jest sosna stanowiàca integralnà

cz´Êç wariantu o trudnoÊciach 5+; strach pomyÊleç, co b´dzie,

gdy si´ z∏amie.Na wi´kszoÊç dróg o charakterze górskim nale˝y

zabraç kaski i ˝eby si´ nie zdziwiç – ma∏y zestaw koÊci. Z kilku

rejonów trzeba byç przygotowanym na nieprzyjemne zejÊcia

w przepaÊcistym terenie i przed wyjÊciem zabraç nie tylko sche-

mat drogi, ale i informacje o zejÊciu.

Teraz troch´ informacji o najpopularniejszych rejonach. 

1. Vordere Stadlwand – podejÊcie pod najbli˝sze drogi – 15 mi-

nut. Âciana wznosi si´ po lewej stronie g∏´boko wci´tej dolinki.

W ostatnim wydaniu przewodnika jest tu zaznaczonych i opisa-

nych 29 dróg od 2+ do 8-. Schematy sà tylko do szesnastu naj-

popularniejszych. Rejon Êwietny do rozkr´cenia si´, ∏atwe zejÊcia.w
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fot. Jacek Patrzykont



WysokoÊç Êciany nie przekracza 150 metrów. 

Mo˝na spokojnie zrobiç kilka dróg w ciàgu dnia.

Wystawa po∏udniowa sugeruje w s∏oneczne dni

dzia∏alnoÊç porannà lub popo∏udniowà. W soboty

i niedziel´ mo˝na spodziewaç si´ t∏oku na ∏atwiej-

szych drogach.

2. Stadlwand – jeden z naj∏adniejszych rejonów.

Do wyboru 14 dróg o d∏ugoÊci od 60 do 500 (!!!)

metrów. Kilka starych klasyków (Richterweg) i kilka

nowych sportowych, dobrze obitych dróg. PodejÊcie

ok. 40 minut – 1 godzina; zejÊcia w zale˝noÊci

od dróg: 1-1,5 godziny. 

TrudnoÊci od 4- do 8+.

3. Grossofen – du˝a Êciana po prawej stronie na poczàtku 

doliny. PodejÊcie oko∏o 30-40 minut; 39 dróg od 15 do 340 me-

trów, o trudnoÊciach od 3 do 8. Ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.

Du˝o krótkich i Êredniej d∏ugoÊci dróg sportowych. Nieskompliko-

wane zejÊcia, lub zjazdy drogami.

4. Wachthüttelturm – Êciana o najkrótszym podejÊciu 

(od samochodu 6 i pó∏ minuty) i sportowym charakterze. Z tego

te˝ powodu panuje na niej du˝y ruch. Drogi o d∏ugoÊci od 15

do 140 metrów, wyst´pujà w iloÊci 66 sztuk. Jest tylko kilka 

∏atwych dróg; wspinanie zaczyna si´ tu od szóstki w gór´. Prze-

wa˝ajà drogi o trudnoÊciach 7 i 8, jest te˝ sporo dziewiàtek.

Po skoƒczonej drodze zjazdy lub ∏atwe zejÊcie.

5. Blechmauer – sztandarowa Êciana doliny i ca∏ego rejonu.

Klasyk Blechmauernverschneidung to droga z 1932 roku

o d∏ugoÊci 230 metrów i szóstkowych trudnoÊciach; 

obowiàzkowo do zaliczenia. Przepi´kne wspinanie, du˝a 

ekspozycja. Ciàgi trudnoÊci mo˝na zwi´kszaç na dole i na górze

licznymi wariantami. Jest to naj∏atwiejsza droga na g∏ównej 

Êcianie. JeÊli nie czujemy si´ pewnie na siódemkach, a jeszcze 

lepiej na ósemkach, mo˝emy spokojnie udaç si´ w inny rejon.

6. Preiner Wand i Lechnermauern – to dwa rejony po∏o˝one

pod wierzcho∏kami masywu Rax. Pod Êciany musimy ju˝ podcho-

dziç zupe∏nie „górsko”, czyli oko∏o pó∏torej, dwie godziny. Najlep-

szym sposobem dotarcia do nich jest dojechanie samochodem

przez miejscowoÊç Prein na prze∏´cz Preiner Gscheid (1070 m).

7
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W Êcianie Preiner fot. Jacek Patrzykont

BuÊka na „Fensterlplatte” 5+.
Rejon Vodere Stadlwand
fot. Wojtek Ryczer

fot. Jacek Patrzykont



Na parkingu nale˝y zostawiç samochód i przez

schronisko Waxrigel (dalej ˝ó∏tym szlakiem) dotrzeç

do schroniska Noue Seehutte. Stàd pod Êcian´

szczytu Prein mamy 10 minut, a pod Lechnermauern

niestety jeszcze oko∏o 40 minut. 

Rejon Preiner Wand (topo: patrz kolorowa wk∏adka)

oferuje 30 dróg, z czego kilkanaÊcie ma charakter

sportowy, pozosta∏e oferujà wspinanie górskie. 

Prawa cz´Êç g∏ównej Êciany to wspinanie w super

p∏ycie. Sà tu drogi dla ka˝dego! Wi´kszoÊç jest

Êwie˝o ubezpieczona. 

Lechnermauern to najwybitniejsza Êciana w g∏´bi

doliny. Choç w dolnej cz´Êci jest ma∏y rejon 

ska∏kowy, to nie dla niego tu przychodzimy. 

Âciana oferuje 24 drogi, od 140 do 300 metrów.

Standardami, ale i hitami Êciany sà drogi 

Bartlrisse (6+, 270 m) oraz Kowelkapfeiler

(6+, 300 m). Pozosta∏e drogi w g∏ównym 

spi´trzeniu Êciany to ciàgi siódemek, ósemek i dzie-

wiàtek. Lewa cz´Êç Êciany (za wyraênym prze∏ama-

niem), oferuje siedem dróg od 140 do 260 metrów

o niewygórowanych trudnoÊciach (4, 4+, 5 i 6-).

Niestety ska∏a jest troch´ gorszej jakoÊci, ale drogi

mimo to sà sympatyczne.

ZejÊcia ze Êcian sà bardzo ∏atwe, bo wychodzi si´

na szlaki turystyczne wiodàce grzbietami i nimi 

nast´puje szybki powrót, pod warunkiem, 
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˝e pójdziemy w dobrà stron´, a jak wiadomo b∏àdzenie jest 

rzeczà ludzkà.

Opisa∏em kilka z kilkudziesi´ciu rejonów; te, w których by∏em

osobiÊcie i które mog´ poleciç. Wspania∏ego wspinania jest 

w ca∏ej okolicy na lata. 

Okolica jest te˝ rewelacyjnym celem dla mi∏oÊników pieszych 

wycieczek. Szlaki sà Êmia∏o poprowadzone przez skaliste i prze-

paÊciste stoki oraz przez kilka ciekawych wàwozów. Oferujà

wspania∏e widoki po wydostaniu si´ ponad granice lasu. 

P∏ynàca dnem doliny rzeka Schwarca, przy odpowiednim stanie

wody jest rajem dla pontoniarzy i kajakarzy. Kto nie lubi zim-

nych kàpieli w rzece, mo˝e pojechaç na basen do nieodleg∏ego

miasteczka Glognitz; tam te˝ jest jedyny w okolicy sklep ze

sprz´tem wspinaczkowym. W samym Keiserbrunn zwiedziç

mo˝na stare sztolnie i urzàdzenia wodociàgowe. Jest to jedno

z uj´ç wody dla okolic Wiednia.

Ostatnio by∏em przejazdem w Austrii i nocowa∏em w Keiserbrunn.

Niestety nie by∏o to budujàce prze˝ycie. Miejsce zrobi∏o si´ popu-

larne i ostatnio walà tu t∏umy wspinaczy (i s∏usznie). G∏ównymi

lokatorami sà Polacy, Czesi, W´grzy. Niestety dwie pierwsze nacje

wyró˝niajà si´ negatywnie ha∏aÊliwoÊcià (zw∏aszcza po piwie), 

zupe∏nym brakiem kultury, jeÊli chodzi o korzystanie ze wspól-

nego kibelka i umywalek. Paru cymba∏ów chcia∏o sprawiaç wra-

˝enie, ˝e najlepiej jest spaç w toalecie, a przynajmniej s∏uchaç

odg∏osów z niej dobiegajàcych. 

Wcale bym si´ nie zdziwi∏ gdyby Austriacy zlikwidowali mo˝li-

woÊç noclegów w tym miejscu. Spieszmy si´ zatem.w
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BuÊka na drugim wyciàgu „Kopfgeld” 7- na Bereich Kopfgeld,
rejon Grossofen-Ubersicht fot. Wojtek Ryczer



Tydzieƒ czasu wyrwanego rodzinie i pracy to aku-

rat tyle, ˝eby pojechaç w rejon gwarantujàcy

pi´knà pogod´ i nie nastr´czajàcy problemów 

logistycznych. Je˝eli do tego za˝yczymy sobie

dróg wielowyciàgowych, to Paklenica wydaje si´

byç miejscem idealnym. WylàdowaliÊmy tam

w czerwcu 2003 roku. Po kilku dniach wspinania

byliÊmy wykoƒczeni przez upa∏ i zdegustowani

ci´˝kim sprz´tem budowlanym pracujàcym

pod Êcianami (t∏umy wspinaczy to raczej sta∏y

element krajobrazu). W poszukiwaniu nowych,

lepszych wra˝eƒ odszukaliÊmy Dabarski Kukowi.

Mówi´ „odszukaliÊmy”, bo jadàc szutrowymi dro-

gami w górach Velebit czuliÊmy si´ jak odkrywcy.

Ten rejon polecili mi kiedyÊ wspinacze z Zagrze-

bia i jestem im za to naprawd´ wdzi´czny.

Od poczàtku wra˝enia by∏y jak najlepsze:

po pierwsze ch∏odniej, bo to jednak góry,

a po drugie zupe∏nie pusto. ZatrzymaliÊmy si´

na prze∏´czy Dabarska Kosa. Stàd po raz pierwszy

zobaczyliÊmy bia∏o – szare Êciany wyrastajàce wÊród po-

roÊni´tych liÊciastym lasem gór. 

Czasu do wieczora pozosta∏o niewiele, wi´c po ustaleniu

kto, co, gdzie i z kim, pognaliÊmy z Darkiem pod Êcian´ Rujçin

Kuk. WybraliÊmy drog´ L’orecchio della Balena z omini´ciem

dwóch pierwszych wyciàgów ze wzgl´du na póênà por´. 

Pierwszy wyciàg 6b poprowadzony przez Darka, to kluczenie

w lekko po∏ogiej p∏ycie w poszukiwaniu p´kni´ç i krawàdek. 

To by∏o pi´kne wspinanie wymagajàce ciàg∏ego myÊlenia i rozglà-

dania si´, a „bieg” prosto do nast´pnego spita nie wchodzi∏ w gr´.

Drugi wyciàg, o tych samych trudnoÊciach, zaczyna∏ si´ 

pionowymi „wasserrilkami”, które dostarczy∏y mi sporych

emocji. Dalej by∏o ju˝ ∏atwiej.

W tym czasie Beata i Grzesiek bawili si´ na obitej Êciance

przy drodze, oferujàcej rajbungi i „wasserrilki” o trudnoÊciach 5–6. 

Ledwo zdà˝yliÊmy wróciç do samochodu, przysz∏a burza, która

w po∏àczeniu z winem, spaghetti przyrzàdzonym w samocho-

dzie i wra˝eniami koƒczàcego si´ dnia wprawi∏a nas w dosko-

na∏y nastrój.

Nast´pnego dnia Darek i Grzesiek zrobili jeszcze jednà drog´

na Rujçin Kuk o intrygujàcej nazwie Velebit express (6a), której

jednak daleko by∏o do urody L’orecchio. My z Beatà wybraliÊmy

Vamos a la plaja (140 m, miejsce 6b) wartà polecenia ze wzgl´du
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Dabarski Kukowi
Marek Soszka

Widok z prze∏´czy Dabarska Kosa na: RujÊin Kuk,
Kuk Celina fot. Marek Soszka



na pi´kne widoki. Tak zakoƒczy∏a si´ nasza krótka

przygoda z tym rejonem, a nast´pny poranek przy-

wita∏ nas w Krakowie. Nie wystarczy∏o czasu

na zmierzenie si´ z trudniejszymi i ciekawszymi 

drogami, choçby na Baçiç Kuk, najwy˝szej górze

w okolicy.

Dabarski Kukovi warto poleciç wspinaczom 

bez wielkich ambicji sportowych, ale ceniàcym 

pi´kno otoczenia i spokój, czyli typom romantycz-

no refleksyjnym oraz posiadajàcym ˝y∏k´ 

eksploratorskà.

Dojazd: Jadàc od nadmorskiego miasta 

Karlobag (50 km na zachód od Paklenicy) w stron´

Gospicia, po 10 km serpentyn skr´camy w lewo

kierujàc si´ na Ledenik. Przed wsià odbijamy 

w szutrowà drog´ w prawo i po 6,5 km osiàgamy

prze∏´cz Dabarska Kosa, skàd widaç wi´kszoÊç

Êcian i schronisko.

Noclegi: Schronisko wspinaczkowe otwarte jest

latem w weekendy (by∏o zamkni´te). Mo˝na 

biwakowaç na polanie pod Baçiç Kuk. Wod´

trzeba przywieêç ze sobà. My spaliÊmy w ma∏ej

zatoczce przy drodze.

Wspinanie: Rejon tworzà turnie z bia∏ego 

i szarego wapienia o wysokoÊci 100 – 150 m, 

rozrzucone na poroÊni´tych lasem wzgórzach. 

PodejÊcie od samochodu trwa oko∏o 15 minut.

Âciany majà wystaw´ po∏udniowà i po∏udniowo –

wschodnià. Drogi opisane w przewodniku, 

przewa˝nie ca∏kowicie ubezpieczone, oferujà 

wspinanie w p∏ytach, rysach i wasserrilkach
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o trudnoÊciach od 5 do 6c+. Jest wiele dróg ubezpieczonych

spitami (nowe) i hakami (starsze) nie zamieszczonych 

w przewodniku.

Przewodnik: Jedyny znany mi przewodnik Borisa åujiça 

Croatia opisuje wi´kszoÊç rejonów wspinaczkowych kraju. 

Dabarski Kukovi jest potraktowany bardzo wybiórczo, uwzgl´d-

niono tylko drogi autorstwa Paulo Pezzolato (od 1997 r.) i Borisa

åujiça (od 1999 r.). Prawdopodobnie wi´cej informacji 

mo˝na uzyskaç na miejscu – w schronisku i od wspinaczy.

Kiedy: Przewodnik mówi: od wiosny do jesieni. Latem mo˝na

wspinaç si´ w s∏oƒcu.

Warto wspomnieç, ˝e niedaleko, nad wsià BaÊke OÊtarije wznosi

si´ mur skalny Ljubiçki Kuk o wysokoÊci 150m z drogami o trud-

noÊciach 5c – 6c+, opisany w tym samym przewodniku.w
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Wspinaczka w wasserrilkach fot. Marek Soszka

Visibaba fot. Marek Soszka



Kiedy pierwszy raz jecha∏am na wspinanie

w podkarpackich piachach, w g∏owie hula∏y mi

strz´py myÊli – oblaki, g∏adka ska∏a, ringi co

dwadzieÊcia metrów. Stojàc pod Êcianà, którà

za chwile mia∏am prze∏oiç, po g∏owie chodzi∏o 

mi tylko jedno pytanie – gdzie tu sà chwyty?! 

Okolice Krosna to jeden z najwi´kszych rejonów 

wyst´powania ska∏ek piaskowcowych na Podkarpa-

ciu. Zupe∏nie nies∏usznie, rejon ten jest praktycznie

nieznany wÊród polskich wspinaczy. A warto go po-

znaç, oferuje wr´cz nieograniczone mo˝liwoÊci pi´k-

nego wspinania. Nie ma tu co prawda takiej iloÊci

dróg jak na Jurze, ale z pewnoÊcià jest to raj dla 

boulderowców. Setki niezbyt wysokich g∏azów

stwarzajà wcià˝ ogromne mo˝liwoÊci eksploracyjne, 

nawet dla wspinaczkowej ekstraklasy. No i co wi´cej

– nie ma tu takiego t∏oku, jak w innych ogródkach

wspinaczkowych. 

Ska∏ki Czarnorzeckie to nie tylko najbli˝sze okolice

Êredniowiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu

pod Krosnem. To tak˝e rezerwat skalny Przàdki,

grupa Wielb∏àda i Sokoli Grzbiet oraz niezliczone re-

jony boulderowe. Przàdki po∏o˝one sà tu˝ przy szo-

sie Krosno – Rzeszów w miejscowoÊci Czarnorzeki.

Na wschód od rezerwatu biegnie droga przez las

do skalnego muru zwanego grupà Wielb∏àda,

a stamtàd dostaç si´ mo˝na do pobliskich ska∏ek

Sokolego Grzbietu. U stóp wszystkich tych grup

skalnych, dochodzàcych do 20–25 metrów wysoko-

Êci, le˝à rozrzucone niewysokie g∏azy, stanowiàce

pole do popisu dla eksploratorów ma∏ych form. 

Ciekawe ska∏ki ma∏ego formatu znajdujà si´ tak˝e

w Woli Komborskiej – dziesi´ç kilometrów na pó∏-

nocny wschód od Krosna, na prze∏omie Marcinka –

tu˝ przy czarnym szlaku z Przàdek do zamku Ka-

mieniec oraz w tzw. ska∏kach Jagielloƒskich obok

miejscowoÊci ¸àczki Jagielloƒskie. Dodatkowo, 

interesujàce wspinanie z linà oferujà niewielkie ogródki skalne

w okolicach Jas∏a – w ˚urowej i Krajowicach oraz nieco dalej,

w okolicy Leska na Kamieniu Leskim. 

Podkarpackie piachy w charakterze rejonu wspinaczkowego 

zaistnia∏y na dobre w latach 80-tych i 90-tych. W owych 

czasach g∏ównym ogródkiem wspinaczkowym by∏ pi´kny rezer-

wat skalny Przàdki, oferujàcy ogromne mo˝liwoÊci wspinania

z linà. Powsta∏o tam wiele dróg o zró˝nicowanym stopniu trud-

noÊci i niespotykanej urodzie. Niestety, w roku 1995, w wyniku

konfliktu z w∏adzami rezerwatu, wszystkie ringi zosta∏y usuni´te,

a wspinacze chcàc nie chcàc skupili si´ na eksploracji 

Kamieƒca, grupy Wielb∏àda oraz ska∏ Sokolego Grzbietu. 

WysokoÊç ska∏ek Czarnorzeckich dochodzi miejscami do 20–25

metrów, a same ska∏y majà cz´sto form´ odosobnionych ostaƒ-

ców oraz skalnych wychodni. 

Najbardziej przydatnà w tym rejonie umiej´tnoÊcià wspinacz-

kowà jest dobra praca nóg. Wspinacz o „t´pej” bule, ale bez
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Podkarpacka 
piaskownica
Tomasz „Salvador” Markiewicz

Magda „Dziabka” Badowska

Âlepy na Bulinkach fot. Tomasz Markiewicz



techniki nie ma tu czego szukaç! Bywalec Jury przy-

jechawszy w piachy mo˝e byç mocno zdziwiony, po-

niewa˝ g∏ównà zasadà wspinania jest – „r´ce i nogi

na tarcie!” A tarcie jest znakomite i prawdà jest

twierdzenie, ˝e „jakby si´ buta nie postawi∏o, to i tak

trzyma”. Chwyty to najcz´Êciej oblaki, z których r´ka

nie zje˝d˝a tylko dzi´ki specyficznym w∏aÊciwoÊciom

piaskowca, troch´ dziurek lub tnàcych krawàdek.

Drogi sà najcz´Êciej obite z wykorzystaniem rin-

gów wklejanych lub wbijanych na o∏owiu. Odle-

g∏oÊci mi´dzy ringami sà niewielkie – w przeci-

wieƒstwie do wi´kszoÊci rejonów piaskowcowych.

W´ze∏ki i friendy spokojnie mo˝na zostawiç w domu. 

Obecnie najintensywniej odwiedzanym rejonem sà

okolice zamku Kamieniec, czyli grupa ska∏ potocznie

zwana Kamieƒcem. Z racji po∏o˝enia tu˝ obok 

jednej z najwi´kszych atrakcji Podkarpacia – Êre-

dniowiecznych ruin zamku Kamieniec – jest to naj-

bardziej znany i jednoczeÊnie najlepiej zagospodaro-

wany teren. 
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Najbardziej obleganà ska∏à jest Krowia Turnia, w pogodne dni 

obwieszona w´dkami jak Turnia Lechwora w Rz´dkowicach. 

Innymi ska∏kami tego rejonu sà Kursowe I, II i III, Bàbel, S∏onecz-

na Turnia i Eigerek. Obite drogi znajdujà si´ tak˝e na ska∏ach

Zamku – na Naro˝nej Baszcie, trzech Zamczyskach i kilku po-

mniejszych. Jedynà ska∏à z tej grupy, na której ewentualnie wolno

si´ wspinaç, jest Naro˝na Baszta. Na innych lepiej si´ nie wspi-

naç gdy˝ rejon wokó∏ zamku jest w r´kach prywatnych 

a dzier˝awca terenu tego nie akceptuje. 

Jakie drogi warto przejÊç w Kamieƒcu? Klasykiem jest na pewno

Krowia Droga – piàtkowa, pi´kna rysa o tatrzaƒskim charakterze.

Na Krowiej znajdujà si´ tak˝e: ∏adny Filar Jaworskiego VI z wa-

riantem Rozcieƒczalnik Powietrza VI.2, Prawa P∏yta VI+ z warian-

tem prostujàcym VI.2+ oraz jedna z najnowszych dróg – Ogrody

Semiramidy VI.2+. Warto spróbowaç swoich si∏ na rajbungu –

na Kursowej II – Teodor VI+ i trudniejszy Dragon VI.2+.

Na Eigerku ∏adne drogi to Muminki VI.1+ i Bulinki VI.1. Z trud-

niejszych dróg mo˝na poleciç Dywagacje Przedwyborcze VI.3

na S∏onecznej Turni, na Krowiej Hiberborejczyka VI.3+/4,

Mniejsze Z∏o VI.3+/4 (z projektem przed∏u˝enia wycenianym

wst´pnie na VI.6+), oraz Ma∏ego Gladiatora VI.4. Póki co, naj-

trudniejszymi drogami Kamieƒca sà Grunwald 1410 VI.5 na S∏o-

necznej Turni i Thorin D´bowa Tarcza na Bàblu VI.4+. Dodatko-

wo w okolicy Kamieƒca oraz rezerwatu jest mnóstwo boulderów

i praktycznie wszystkie sà podpisane. 

Aby uniknàç obtartych kolan i ∏okci, warto zak∏adaç d∏ugie spodnie

i raczej zrezygnowaç z ramiàczek i nagich torsów. Podstawowym

narz´dziem „pracy” jest szczotka – ma∏a i du˝a. Warto zabraç 

crashpad – niektóre bouldery bywajà wysokie. Gospodarzem tere-

nu, na którym po∏o˝ony jest Kamieniec jest kierownik karczmy

„U Jana”. Od dobrych uk∏adów z nim zale˝y, czy b´dziemy mogli

si´ tam bez problemu wspinaç w przysz∏oÊci. 

Zatem zachowujmy si´ na tym terenie jak we w∏asnym domu – nie

Êmieçmy, nie rozpalajmy ognisk gdzie popadnie, nie starajmy si´

nocowaç pod ska∏ami. Pami´tajmy tak˝e, ˝e piaskowiec jest ska∏à

ma∏o odpornà, zatem nie nale˝y osadzaç tam koÊci, wspinaç si´

na mokrej skale ani u˝ywaç drucianych szczotek do czyszczenia.

¸adnym gestem jest oczyszczenie ska∏y z pozostawionej przez 

siebie magnezji. 

Informacje praktyczne: 
Dojazd: Najwi´cej po∏àczeƒ i kolejowych i autobusowych z ca∏ym

krajem ma Rzeszów. Do Krosna je˝d˝à autobusy przez Strzy˝ów,

Lutcz´ oraz Brzozów (z przesiadkà w Brzozowie). Najszybciej w
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Maciek Bedrejczuk na drodze Gargamel (VI.4),
Krowia Turnia fot. Tomasz Markiewicz



jednak doje˝d˝a si´ prywatnà linià „Marcel” spod

dworca w Rzeszowie. Kursuje cztery – pi´ç razy

na dzieƒ, jazda trwa godzin´, bilet kosztuje 7 z∏otych.

Mo˝na dojechaç tak˝e linià kolejowà wiodàcà przez

Strzy˝ów i Jas∏o, ale przejazd nià trwa oko∏o trzech

godzin i najcz´Êciej odbywa si´ z przesiadkà w JaÊle. 

Z dworca w KroÊnie je˝d˝à autobusy PKS do Czar-

norzek i Odrzykonia – Podzamcze, kursujàce zgod-

nie z potrzebami miejscowej ludnoÊci (odjazd wcze-

Ênie rano, powrót po po∏udniu). Polecamy stron´

PKS Krosno www.pks.krosno.net.pl 

Najlepszym Êrodkiem transportu jest oczywiÊcie

w∏asny samochód. Jadàc od Rzeszowa najlepiej wy-

braç tras´ przez Niebylec i Lutcz´. W Czarnorzekach

nale˝y skr´ciç w prawo do niedalekiego ju˝ zamku.

Kilometr za Czarnorzekami, po prawej stronie g∏ów-

nej drogi, jest parking przy rezerwacie Przàdki. 

Dla wytrwa∏ych istnieje opcja dotarcia do Kamieƒca

na piechot´ – zielonym szlakiem z Krosna. Szlak

prowadzi cz´Êciowo polnymi drogami a cz´Êciowo

asfaltem i polecamy go raczej jako awaryjnà 

drog´ powrotu. 

Noclegi: Tu˝ obok zamku znajduje si´ pole namio-

towe nale˝àce do w∏aÊcicieli karczmy „U Jana”. 

Kilkadziesiàt metrów od zamkowych ska∏ mo˝na

przenocowaç w gospodarstwie agroturystycznym

„Borówka”. Namioty pozwalajà tak˝e rozbiç w∏aÊci-

ciele cha∏upki tu˝ obok zamku. Niedaleko grupy Wielb∏àda jest

ma∏e pole namiotowe, nale˝àce do w∏aÊcicieli rancza koni hucul-

skich. Poza tym w Odrzykoniu i Czarnorzekach noclegi oferuje

jeszcze kilka gospodarstw agroturystycznych. 

Wy˝ywienie: Sklepy spo˝ywcze: w Odrzykoniu tu˝

przy zamku i w Czarnorzekach przy szosie Krosno – Rzeszów.

Kiosk spo˝ywczy na terenie rezerwatu, oferujàcy s∏odycze i na-

poje, nieczynny w okresie jesienno – zimowym. 

Bary: tu˝ przy zamku karczma „U Jana”, oferujàca piwo i jad∏o

z grilla. Zajazd „U CzeÊnika” przy szosie Krosno – Rzeszów, 

oddalony jednak od Czarnorzek o kilka kilometrów. 

Szpej: Nale˝y zabraç komplet ekspresów – drogi sà obite spita-

mi i ringami. Lina pi´çdziesi´ciometrowa wystarczy. Przyda si´

przyrzàd zjazdowy – ewakuacja ze ska∏ki to najcz´Êciej zjazd

„na sztywno” z ringa. 
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Maciek Bedrejczuk i droga Kryska na Tygryska
(VI.4), Eigerek fot. Tomasz Markiewicz

Krowia Droga (V) na Krowiej Turni, klasyk Kamieƒca fot. Leszek Bedrejczuk



Przewodniki: Biblià wspinaczy podkarpackich 

by∏ papierowy przewodnik autorstwa Jacka Czy˝a,

obecnie ju˝ mocno zdezaktualizowany i bardzo 

trudno dost´pny. Najpe∏niejsze i najbardziej aktu-

alne topo zosta∏o opublikowane w 19 numerze

„Magazynu Górskiego“, jako zapowiedê przewod-

nika wspinaczkowego. W „Magazynie Górskim“

nr 13-14 znajduje si´ tak˝e topo Strzelnicy

(grupa Wielb∏àda) i Sokolego Grzbietu. 

Natomiast „Góry“ w numerze 54-55 opubliko-

wa∏y schematyczne i raczej ju˝ nieaktualne 

topo Krowiej Turni. 

Najwi´cej Êwie˝ych informacji znajduje si´ w In-

ternecie. Autorzy strony przadki.strefa.pl propo-

nujà boulderowy i wspinaczkowy przewodnik 

okolic Czarnorzek, opracowany w formacie pdf. 

Inne atrakcje na dzieƒ restowy: 

• Zwiedzanie Krosna i okolic 

• Zwiedzanie zamku Kamieniec 
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• Wycieczka na Królewskà Gór´ – mo˝na spróbowaç poszukaç 

jaskiƒ szczelinowych 

• Âcie˝ki przyrodnicze w okolicach Kamieƒca 

• Strzelnica w Czarnorzekach 

• Jazda na koniach huculskich w Czarnorzekach 

• Zwiedzanie kopalni nafty w W´glówce – pracujà tam jeszcze

urzàdzenia z prze∏omu XIX i XX w. 

˚yczymy mi∏ego wspinania w piachach. 

Magda „Dziabka” Badowska

Tomek „Salvador” Markiewicz 

PS. Przy pracy nad artyku∏em pomagali nam Jacek „Jajo”

Trzem˝alski i Tomek „Pozzie” Poznaƒski. Serdecznie dzi´kujemy!

W cz´Êci praktycznej wykorzystaliÊmy materia∏y z serwisu

przadki.strefa.pl. Dzi´kujemy tako˝!  w
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Maciek Bedrejczuk i droga Kryska na Tygryska (VI.4),
Eigerek fot. Tomek Markiewicz

fot. Tomek Markiewicz



Âcianka na Nowowiejskiej
Centrum Wspinania „W Pionie” mieÊci si´ w OSiR

W-wa Ochota na ulicy Nowowiejskiej 37a 

(przy Liceum im. Staszica).

Parametry: 

WysokoÊç Êciany – 11 m w najwy˝szym punkcie, 

szerokoÊç oko∏o 13 m;

10 torów w´dkowych, 

7 torów do wspinaczki z dolnà asekuracjà.

ObecnoÊç instruktora w pe∏nym wymiarze godzin.

Mo˝liwoÊç przeszkolenia na miejscu dla osób poczàt-

kujàcych (10 z∏). 

WejÊciówka 10 z∏. Sprz´t do wspinania (z wyjàt-

kiem butów) w cenie wejÊciówki.

Godziny otwarcia:

pn. 12-21; wt. 12-19.30; Êr. 12.30-21; 

czw. 14-21; pt. 12-22; sob. 12-22; ndz. 12-22.

Nauka wspinania:

Kursy wspinania na sztucznej Êcianie dla poczàtkujà-

cych (180 z∏);

Akademia wspinania (wspinaczka dla dzieci i m∏o-

dzie˝y);

Indywidualne lekcje techniki wspinania dla m∏odzie-

˝y i doros∏ych;

Wf dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Imprezy:

Lato i Zima w MieÊcie (nieodp∏atna wspinaczka dla dzieci),

Zawody wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Ochoty,

Festiwal Filmów Sportów Ekstremalnych.

Info: tel.: (0 22) 629 44 72; 0 605 217 912, 

www.wpionie.pl

„OnSight“ Centrum Wspinaczkowe zaprasza:
– oko∏o 400m2 powierzchni wspinaczkowej, 

– wysokoÊç max 13,8 m,

– ró˝norodne drogi wspinaczkowe: sklejka, rzeêba „Monolit”, rysy!!!, 

– mo˝liwoÊç prowadzenia 23 niezale˝nych linii dróg,

– zawsze co najmniej 10 w´dek,

– Êrednio, oko∏o 50 oznaczonych dróg wspinaczkowych o ró˝nym

stopniu trudnoÊci (od IV do VI.5+);

– dwa panele boulderowe: 30m2 – 300 chwytów,

– na miejscu szkolenia i treningi, szkó∏ka dla dzieci itp.

– zawody rangi Pucharu Polski Juniorów;

Otwarte codziennie w godzinach: 10-22, niedziela: 10-20;

Wst´p od 10 PLN, karnety, abonamenty itp.

Szczegó∏y na miejscu lub na www.onsight.com.pl

Warszawa, ul. Obozowa 60, Hala Sportowa Ko∏o, 

Tel. 0 601 824 843

Âcianka na Siennickiej
Zapraszamy na jednà z pierwszych, ogólnodost´pnych Êcian wspi-

naczkowych w Warszawie. 
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Warszawskie Êcianki

Âciana na Nowowiejskiej arch. „W Pionie”
Wspinanie na Obozowej arch Marcin Kantecki



Parametry: 

WysokoÊç – 9 m

Powierzchnia – 230 m2

IloÊç logicznych dróg wspinaczkowych – 16

IloÊç nielogicznych dróg wspinaczkowych – dowolna

Âciana panelowa – ∏atwiejsza i Êciana ze sklejki –

przewieszona; jest te˝ niewielki panel ze sporym 

dachem do boulderingu 

Âciana czynna jest w godzinach 7.00-22.00

W tych godzinach mogà wejÊç osoby:

1. Z uprawnieniami wspinaczkowymi

2. Po kursie ska∏kowym, z jednà osobà bez 

uprawnieƒ.

3. Po kursie górskim, z dwiema osobami bez upraw-

nieƒ.

4. Osoby boulderujàce mogà wchodziç bez uprawnieƒ.

ZaÊwiadczenia o ukoƒczonych kursach pokazujemy

tylko za pierwszym razem!!!
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Osoby bez uprawnieƒ, samotne lub ma∏oletnie zapraszamy w go-

dzinach pracy instruktora.

pon. 17-19; wt. 16-18; Êr. 17-19; czw. 16-18; 

pt. 17-19; sob. 10-12; niedz. 10-12 

Âciana wyposa˝ona jest w komplet ekspresów. Na miejscu mo˝na

po˝yczyç uprzà˝, lin´ dynamicznà, przyrzàdy do asekuracji.

Adres, dojazd i ceny:

OÊrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Po∏udnie ul Siennicka 40

Recepcja tel. 870 13 60.

Dojazd komunikacjà miejskà – autobusem nr 102: przystanek KS

Orze∏, autobusem nr 188 (pierwszy przystanek na ul. Dwernickiego).

Wszystkimi tramwajami jadàcymi ul. Grochowskà – wysiadamy

przystanek przed Rondem Wiatraczna.

Dla osób zmotoryzowanych jest dost´pny bezp∏atny parking.

Wst´p na Êcian´ dla osób doros∏ych kosztuje 10 z∏

Dzieci i m∏odzie˝ szkolna – 8 z∏

Wypo˝yczenie uprz´˝y – 2 z∏w
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¸atwa Êcianka do w´dkowania na Siennickiej
fot. Jacek Patrzykont

Przewieszony panel na Siennickiej
fot. Jacek Patrzykont



O ile w przeciagu kilku ostatnich lat w dziedzinie wspinania 

sportowego nie by∏o przejÊç znaczàcych, o tyle ostatni sezon 

przyniós∏ naprawd´ sporo ciekawego. Dzi´ki udanym „transferom”

wzbogaciliÊmy sie o dzielnych zawodników i wspinaczy ska∏ko-

wych (Eliza i Romek). WÊród przejÊç skalnych absolutnym hitem

jest poprowadzenie przez Eliz´ Kubarskà Udr´ki i Ekstazy na

Go∏´bniku. PrzejÊcie w stylu RP drogi VI.5+ daje jej miejsce we

wcià˝ doÊç wàskiej elicie polskiego kobiecego wspinania. 

Je˝eli dodamy do tego trzecie miejsce Elizy w zawodach boulde-

rowych w ¸odzi i kilka dróg do VI.3+ (OS) to sezon mo˝na 

zaliczyc do bardzo udanych.

Z kolei Romek G∏ówka (7c RP) skupi∏ si´ w tym roku na wspina-

niu sportowym i trzeba przyznaç, ˝e z sukcesami. Prawie zawsze

znajdowa∏ si´ w czo∏ówce (te˝ w zawodach rangi Mistrzostw 

Polski i Pucharu Polski), a czterokrotnie stawa∏ na podium. 

Na razie Romek nie zdecydowa∏ si´ na specjalizacj´ (wspina si´

zarówno na trudnoÊç, na czas jak i startuje w zawodach boulde-

rowych), ale kiedy ju˝ si´ zdecyduje to...

Poza tym poziom wspinania skalkowego wyraênie si´ w klubie

podniós∏. Drogi 7b (VI.4) RP i VI.2+/3 OS zaczynajà padaç...

tak trzymaç!

Sylwia Gutkowska

„Toi mon toit” 6 b/c, OS (Vercors),

„Sans nom” 6 b/c, flash (Vercors);

Eliza Kubarska

„Udr´ka i Ekstaza” VI.5+, RP (Go∏´bnik, Podzamcze),

Nowe drogi („Shaman the great” 7a, „Eliza. kom” 6c+)

w Wietnamie,

Wiele dróg 7a i 7a+ (OS i flash) w Polsce, Tajlandii i w Verdon;

III miejsce na zawodach Bouldermonsters w ¸odzi;

Agnieszka Romaƒska

Kilka dróg 7a OS (El Chorro, Hiszpania),

„Ha 2 pó∏” Sokoliki VI.2+ OS (Sokoliki);

Anna Sarzyƒska

„Vampire” 6b+, OS (Andratx, Majorka);

Pawe∏ Fidryk

„Ma∏y R” VI.3, RP (Podlesice),

„Magnezjówka” VI.2+, flash (Rz´dkowice);
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Sezon ska∏kowy
2003 w UKA
Jakub Radziejowski

Boskie cia∏o Romka fot. Agnieszka Cudna

Boskie, skàpo odziane
cia∏o Romana G.
fot. J.Piotrowski

Eliza walczy o podium w ¸odzi
fot. Agnieszka Cudna

Karol Kàcki 
w Sulovie
fot. Micha∏
Kasprowicz



Roman G∏ówka

„Zelda” 7c, RP (Arco, W∏ochy),

„Lunatica” 7b, RP (Arco, W∏ochy),

„Primadonna” VI.4, RP (dol. B´dkowska)

„M´drcy Trafalmarii” VI.4+, RP (dol. B´dkowska)

„Odlot” VI.4, RP (Pochylec)

„Titanic” 7a+, OS (Arco, W∏ochy),

„Iceberg” 7a+, OS (Arco, W∏ochy),

„Halloween” 7a, OS (Arco, W∏ochy),

„Obywatel Scurvy wprost” VI.3+/4, flash (dol. B´d-

kowska)

* Zawody w 2003 roku (osiàgni´cia Romka):

BoulderMonsters – Reaktywacja, ¸ódê, 22-23 listo-

pad 2003 – 9 miejsce.

Przechodni Puchar Pos´pnej Klamy – Gliwice 

8 listopad 2003 – 17 miejsce.

Mistrzostwa Polski – na trudnoÊç i na czas 25-

26 paêdziernik Tarnów – 23 miejsce (22 – czas).

Zawody boulderowe, C. W. 8semka, Bia∏ystok, 

26 wrzeÊnia 2003 – 3 miejsce.

Mi´dzynarodowe MP w boulderingu, 5-6 wrzeÊnia

2003, Kraków – 10 miejsce.

Puchar Polski w Gdaƒsku 16-17 maja 2003 – 16

miejsce (8 czas).

Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota 2002/2003 –

2 miejsce.
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Ârodowiskowe Otwarte Zawody Wspinaczkowe, Warszawa, 

29 marca 2003 – 3 miejsce.

I Edycja PP 2003 we Wspinaczce Sportowej, Gliwice 15-16 marca

2003. – 19 miejsce (9 czas).

Ârodowiskowe Otwarte Zawody Wspinaczkowe, Warszawa 15 luty

2003 – 2 miejsce.

Zawody boulderowe w Warszawie, BUW, 18 stycznia 2003 – 5 m.

Bartosz Jarosiewicz

„WyjÊcie awaryjne” VI.3, OS (Kobylany, Lotniki), 

„Bolest” 8, RP (Sulov, Skolska Veza, S∏owacja);

Krzysztof Kaczmarek

„Kant LeÊnej” VI.3+, OS (Rz´dkowice),

„Emmylou Harris” VI.4, RP (Okiennik Skar˝ycki);

Marcin Kantecki

„Mozart” 7a+, OS (Sperlonga, W∏ochy),

„Magicien d’Ozz” 7a, OS (Chatouvert, Francja),

„Bach” 7b, RP (Sperlonga, W∏ochy),

„Odlot” VI.4, RP (Pochylec),

„Czas Apokalipsy” VI.3+/4, RP (dol. Kobylaƒska),

„Beethoven” 7a+, RP (2 p.), (Sperlonga, W∏ochy), 

„Titanic” 7a+, RP (2 p.) (Nago, W∏ochy),

„Filar Zjazdowej” VI.3+, RP (dol. Kobylaƒska),

„Beach Boys” 7b, RP (Massone, W∏ochy),

„Ultima dubbio” 7a+, OS (Massone, W∏ochy),

„Iceberg” 7a+, RP (Nago, W∏ochy); 

Marek Kaliciƒski

„Kant LeÊnej” VI.3+, OS (Rz´dkowice);

Arek Koszek

„Varianta Super Sira” 7a, OS (Kotecnik, S∏owenia),

„Karijes” 7a, OS (Limski Kanal, Chorwacja),

„P∏yta Wojasa” VI.3, OS (Rz´dkowice);

Tomek Markiewicz

„Hiperborejczyk” VI.3+/VI.4, RP (Kamieniec);

Jakub Radziejowski

„Misja” VI. 3, OS (Podzamcze),

„Pozytywne myÊli” VI.3, flash (Okiennik Skar˝ycki),

„Dziurka Prezesa” VI.2+/3, OS (S∏oneczne Ska∏y),

„Spotkajmy si´ o pó∏nocy” VI.4/4+, RP (Okiennik Skar˝ycki),

Kilka dróg VI.4 i VI.3+/4, RP oraz wiele VI. 2+ OS;

Grzegorz Zieliƒski

„Emmylou Harris” VI.4, RP (Okiennik Skar˝ycki),

„Ig∏y i Szpilki” VI.4, RP (Okiennik Skar˝ycki),

Kilka dróg 7b RP i 7a+ RP (Osp, Kotecnik, El Chorro),

Kilka dróg 7a OS (Kotecnik, El Chorro);w
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Grzesiek Zieliƒski degustuje Albaƒski Koniak
(6c+) w Misji Pec fot. Agnieszka Romaƒska

Nasi tu byli...! fot. Agnieszka Romaƒska



W po∏owie sierpnia zadzwoni∏ Jacek z propozycjà

parodniowego wyjazdu do Moka. RozmawialiÊmy

o tym luêno par´ tygodni wczeÊniej; jasne, ˝e poja-

d´. Nigdy si´ razem nie wspinaliÊmy, znamy si´ 

ze Êcianki i spotkaƒ klubowych. W czasie d∏u˝àcej

si´ jazdy do Zakopca w luênej rozmowie okazuje

si´, ˝e oprócz tego, ˝e obaj spodziewamy si´ po-

tomka (o tym wiedzia∏em wczeÊniej), obaj w∏aÊnie

remontujemy mieszkania i cz´sto jeêdzimy na

Suwalszczyzn´, gdzie nasze rodziny majà domy

letnie. Zamiast wi´c omawiaç górskie plany rozma-

wiamy o stanie b∏ogos∏awionym partnerek i na-

szych zwiàzanych z tym utrapieniach („co one tam

wiedzà...”), przebiegu remontów oraz o urokach

letniego bytowania nad pó∏nocnymi jeziorami.

W górach pogoda pi´kna, wi´c do pracy. Pierwsze-

go dna robimy ska∏kowà Brzoskwini´, drugiego

Szare Zaci´cie. Czas na coÊ d∏u˝szego. Tak si´ 

jakoÊ z∏o˝y∏o, ˝e pomimo, i˝ obaj wspinaliÊmy si´

w bardzo ró˝nych górach nigdy nie robiliÊmy niczego na Zerwie.

No dobrze, robi∏em ¸apiƒskiego, ale czy to rzeczywiÊcie droga

na Kazalnicy? Trzeba iÊç. Decydujemy si´ na Warianty Ma∏olata

– podobno nietrudne, a pi´kne. Spokojny wieczór na taborze

wype∏niony pogaw´dkami o tym kto, kiedy i co przeszed∏, jak

by∏o trudno i jakie plany na przysz∏oÊç. Mi∏o... tylko ten lekki

niepokój gdzieÊ tam w g∏´bi...

Wstajemy, pogoda pi´kna, w sam raz jak na debiut na Zerwie.

Na taborze ruch. Wpis w schronie, odnowiona w zesz∏ym roku

Êcie˝ka, znów tych kilkaset (ile ich w∏aÊciwie jest?) stopni, lekka

zadyszka i wreszcie Krzy˝. Pusto, nawet „wopistów“ jeszcze nie

ma. Przechodzimy przez kosówki i po chwili rozk∏adamy szpej

na kamieniach w po∏owie Êcie˝ki. Zapinajàc uprzà˝ pytam od nie-

chcenia Jacka, jakby w∏aÊnie teraz mnie to specjalnie zaciekawi∏o:

– A na pod∏odze w ∏azience, jaki kolor kafelków?

A Jacek, jak gdyby nigdy nic odpowiada:

– Wiesz, zdecydowaliÊmy si´ na drewno. Takie twarde i odporne

na wod´. 
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Remont, dzieci i jeziora,
czyli debiut czterdziestolatka
na Zerwie
Pawe∏ Józefowicz

Czterdziestolatek... na Zerwie fot. Jacek Czabaƒski



I zaczyna d∏ugà, jak na niego, opowieÊç o wybiera-

niu pod∏ogi.

Zostawiamy plecaki i idziemy. OczywiÊcie po chwili

jesteÊmy mokrzy do pasa. No tak, Zerwa to przecie˝

∏opiany i ∏opiany, poprzetykane gdzieniegdzie ska∏à...

JakiÊ zespó∏ próbuje znaleêç wejÊcie w „Schody”.

¸a˝à pod ska∏à w t´ i z powrotem ze schematem

w r´ku. Akurat poczàtek tej drogi znam. W zesz∏ym

roku, nie zwa˝ajàc na kiepskà pogod´ poszliÊmy

tam z Anià, co zakoƒczy∏o si´ paskudnymi zjazdami

z górnej cz´Êci Êciany w lejàcym deszczu.

Od niechcenia (stary bywalec...) pokazuj´ ch∏o-

pakom ˝eberko wyprowadzajàce na p∏yty pierw-

szego wyciàgu.

Dochodzimy do „wejÊciowego” ˝lebiku; potem w gó-

r´ i zachodami pod Ciemne ˚eberko. Jacek wyciàga

schemat.

– To chyba tu... – mówi, niepewnie patrzàc w gór´

– sà nawet jakieÊ haki... Patrz´ i ja. Niby wszystko

si´ zgadza, ale...

– Spojrz´ jeszcze w lewo – rzucam i id´ zachodem.

Po dwudziestu metrach trawersu dochodz´ do miej-

sca, które bardziej wyglàda na ˚eberko. Wo∏am Jacka.
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Patrz´ w gór´, w dó∏ i coraz bardziej ogarnia mnie l´k przed

Wielkà Âcianà...

Podchodzi Jacek i porzàdkujàc sprz´t koƒczy opowieÊç o pod∏o-

dze w ∏azience. Po chwili rusza mokrà ska∏à, wpina si´ w jakiÊ

stary hak i znika za za∏omem. Na dole widz´ Jana z Teresà.

Mieli iÊç na Malczykówk´, wi´c b´dziemy blisko. 

– Auto! – s∏ysz´ po chwili. Dochodz´ do Jacka i ruszam 

dalej ∏atwymi zachodami. Stan. Âciàgam Prezesa i id´ dalej.

Dochodz´ do... no tak, to musi byç Wielki Blok. Ma∏y Okap

pi´trzy si´ nad nami imponujàco. Próbuj´ wypatrzyç gdzie

idzie Filar...

– A wózek ju˝ macie? – pyta dochodzàc Jacek.

– Jeszcze nie, ale znajomi nam obiecali po swoim, bo ju˝ wyrós∏.

Decydujemy si´ iÊç wariantem Êciankà wprost w gór´. Wyglàda

nieciekawie. No, ale podobno sà nity. 

Jacek spokojnie przechodzi pierwszych par´ metrów i rzeczywi-

Êcie znajduje lekko tylko przerdzewia∏y nit. Szybka wpinka, do-

chodzi do ma∏ej przewieszki i znika. Lina przesuwa si´ miarowo,

popatruj´ na w´˝yk podà˝ajàcych na Rysy. Pi´knie jest...

... mo˝esz iÊç! 

No to id´. Par´ metrów w gór´ i od razu jakoÊ dziwnie. ˚adnych

wyraênych chwytów, lekkie przewieszenie... I dali tu tylko VI+?

Pe∏zn´ w gór´, sam nie wiem po czym. Nad okapikiem wreszcie

jakaÊ klamka. Posz∏o. Za przewieszkà ju˝ ∏atwiej. Jacek stoi

na wygodnym stanowisku na trawiastej pó∏ce. Nad nami widaç

ju˝ teraz Êwietnie oba okapy. 

– I t´dy puszcza klasycznie??

– Wiesz, zale˝y kogo... – odpowiada przytomnie Partner.

Pokornie spuÊciwszy g∏ow´ bior´ sprz´t i id´ trawersem w prawo.

Po chwili dochodz´ do kolorowych ska∏. To musi byç Ró˝owe 

Zaci´cie. Kilka metrów ∏adnego wspinania. Wychodz´ na szerokà

pó∏k´, a na niej pi´kne miejsce na stan z ca∏kiem nowà fa∏kà

i niez∏a p∏ytówkà. Wpinam si´ i Êciàgam Jacka. 

Teraz to ju˝ rzeczywiÊcie Zerwa... sporo powietrza do Stawu. 

Filar, widziany ju˝ nieco z boku spi´trza si´ niesamowicie 

i widaç, ˝e do siode∏ka jeszcze kawa∏. Nad nami wiszà jakieÊ 

p´tle, to chyba Momatiukówka? Z do∏u s∏ychaç Janka, sà blisko.

JakaÊ dwójka pojawia si´ te˝ na filarze.

Dwa krótkie wyciàgi i jesteÊmy pod Âciankà z Jedynkami..., 

a raczej z nitem. Jacek porzàdkuje sprz´t popatrujàc na drog´

przed nami. To znów niby tylko VI+, ale jakieÊ takie nie ewident-

ne... Ciesz´ si´ w duchu, ˝e prowadzenie nie wypad∏o na mnie. 

Par´ pierwszych metrów idzie mu g∏adko, wpina si´ w nit, póêniej

przystaje, zmienia pozycj´, szuka chwytów.
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„… sporo powietrza do Stawu“ fot. Jacek Czabaƒski



– To uwa˝aj – mówi cicho i wyciàga si´ na jakimÊ

niewyraênym chwycie na prawà rek´, stojàc obiema

nogami tylko na tarcie. Przechwyt lewà du˝o 

wy˝ej... prawa r´ka szuka kolejnego chwytu ju˝

za za∏omem... coÊ tam znalaz∏ i szybko wchodzi

w gór´. I po trudnoÊciach Âcianki.

Po kilkunastu minutach moja kolej. Dochodz´

do miejsca, w którym przystanà∏ Jacek. Stoj´

na tarcie, prawa r´ka wysoko na ma∏ej listewce, 

lewa w dole na podchwycie. Wolno puszczam 

lewà, podnosz´ w gór´ i...... wisz´ na linie. No

nie... w takim miejscu, ˝enada! Podchodz´ raz

jeszcze do tego samego miejsca, tym razem 

bardziej z prawej i teraz ju˝ ‘puszcza”... Jeszcze

par´ trudnych metrów i dalej ju˝ ∏atwo. Po chwili

jestem przy Jacku.

– No niestety... – mówi´.

– Bywa – odpowiada z uÊmiechem.

Wyciàgamy ˝are∏ko i patrzymy na wspinajàcych si´

na filarze. Prowadzàcy robi w∏aÊnie wyciàg omijajà-

cy Wielki Okap. Szed∏ szybko, ale teraz stoi kilka

minut w jednym miejscu.

– Hej, nie wiecie czy dobrze id´?

No có˝, tak si´ sk∏ada, ˝e tam (jeszcze??) nie by-

liÊmy.

– Masz przed sobà pomaraƒczowe ska∏y? – zanim

zdà˝yliÊmy odpowiedzieç dobiega z do∏u g∏os Janka.

– Eeee... no mam.

– A czy par´ metrów ni˝ej wpià∏eÊ si´ w fa∏k´... o ile

pami´tam Simonda? 

Po raz kolejny podziwiam pami´ç Jasia do szczegó-

∏ów. Pami´ta chyba wszystkie drogi, jakie przeszed∏

w ciàgu ponad trzydziestu lat wspinania, a prze-

szed∏ ich wiele. 

– Tak

– To dobrze idziesz. 

I rzeczywiÊcie. Wzmocniony tymi s∏owami wspinacz

pomknà∏ do góry i po paru minutach us∏yszeliÊmy

dziarskie „Auto!”.

Rozmawiamy o pobytach na Suwalszczyênie latem

i zimà, zamarzni´tych jeziorach, ciszy, wilkach i p∏y-

waniu. Czy˝by mentalna ucieczka z pionowego

Êwiata Zerwy? Chyba tak. Ca∏y czas czuj´ mocniej-

szy ni˝ zwykle podczas wspinaczki l´k. I mimo, ˝e

pogoda pi´kna i wszystko idzie dobrze – chcia∏bym, ˝ebyÊmy 

ju˝ koƒczyli drog´. „Syndrom Zerwy”? 

Z do∏u dochodzi Janek, wi´c trzeba zwolniç mu miejsce. 

Kolejny wyciàg prowadzi potrzaskanym filarkiem, a nast´pny

Êciankami doprowadza pod okapik. To chyba ju˝ ten znany –

na Kie∏kowskim? Nad nim stanowisko na wygodniej pó∏ce. 

Teraz ods∏ania si´ najwy˝sza cz´Êç Êciany, z lewej ograniczona

wspania∏ym pionem Filara, z prawej wilgotnym zag∏´bieniem 

Górnego Komina. Patrzymy na schemat, ale dalsza droga nie jest

ewidentna. Trawersuj´ w lewo w gór´ ciekawymi, nie tatrzaƒskimi

formacjami. JakieÊ wymycia, kaloryfery, grzyby... zupe∏nie jak

w Paklenicy. Po oko∏o trzydziestu metrach dwa haki stanowiskowe.

Âciàgam Jacka. I co dalej? Widok w gór´ zamyka przewieszka

z ny˝à. Tam chyba musimy dojÊç, ale któr´dy? Wsz´dzie pionowo

albo przewieszone, ˝adnych narzucajàcych si´ formacji...

Po chwili Jacek rusza wprost w gór´ i po kilku metrach znajduje

hak. Po przejÊciu nieprzyjemnej, wywieszonej Êcianki, nast´pny.

Po pi´tnastu minutach chowa si´ w ny˝y i zak∏ada stanowisko.

Id´ wolno, niepewnie. Pierwszy hak kiepski, drugi jeszcze gorszy,

a ca∏y czas szóstkowo.

– Ma psych´... – z uznaniem myÊl´ o Jacku.

Po chwili i ja z ulgà chowam si´ do ny˝y. Mi∏o i zacisznie. 

– Twoja kolej – s∏ysz´ bezlitosne s∏owa.

No, có˝ trzeba... to ju˝ chyba jedenasty wyciàg, ale pewnie

ostatnie trudne miejsce. Wychodz´ z ny˝y. Na podchwytach

trawersuj´ kilka metrów w lewo, a˝ do miejsca, gdzie prze-

wieszka zlewa si´ z filarkiem. Nieprzyjemnie. Si´gam r´kà

za za∏om, coÊ tam ∏api´ i ostro˝nie przewijam si´ na drugà

stron´. Par´ metrów dalej ju˝ ∏atwiej. Stanowisko wypada na ∏ad-

nej, odp´knietej turniczce. Zawieszony na niej patrz´ na Staw tu˝

pod stopami. Pi´kna lufa! 

Pod Turniczkà jesteÊmy o trzeciej. Rozk∏adamy szpej, wyjmu-

jemy resztki jedzenia. Znowu si´ uda∏o... Wreszcie mo˝na

spokojnie omówiç powa˝ne sprawy rodzinno-remontowe:

wra˝enia z USG, opinie o porodówkach w poszczególnych 

szpitalach, planowane imiona dla naszych potomków, rodzaje 

zlewozmywaków i kolory pokoi. Po godzinie intensywnych 

konsultacji zaczynamy leniwie schodziç.

PS.

Oba remonty skoƒczy∏y si´ w po∏owie wrzeÊnia, Ania Józefowicz

urodzi∏a si´ 30 wrzeÊnia, a Marta Czabaƒska 1 paêdziernika.
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Mnich, Warianty Klasyczne, nowe warianty na pn.-

zach. Êcianie Mnicha (4 wyciàgi), trudnoÊci VI+, 2,5

godziny, Andrzej G∏adki i Maciej Tertelis, 23.07.2003.

23 lipca 2003 roku wraz z moim bratem (Andrzej

G∏adki) uda∏o nam si´ pokonaç nowà drog´ na pó∏noc-

no zachodniej Êcianie Mnicha, którà z racji bliskiego

przebiegu Klasycznej nazwaliÊmy Wariantami klasycz-

nymi. Droga, pokonana w wi´kszej cz´Êci bez znajo-

moÊci, ma wycen´ VI+ (dwa miejsca). Sk∏adajà si´

na nià cztery wyciàgi, z których pierwszy, nieco wymu-

szony odcinek, biegnie pomi´dzy oryginalnym wej-

Êciem w drog´ Or∏owskiego, a drogà klasycznà. Pierw-

sze stanowisko (z p´tli na blokach) znajduje si´ tu˝

przed kluczowym trawersem na drodze Klasycznej,

która przewija si´ w tym miejscu w prawo g∏adkà

p∏ytà za jej kraw´dê (wyciàg liczy 50 m). Warianty

klasyczne biegnà wprost do góry, przez ma∏y stopieƒ

do wàskiego zaci´cia z rysà w dnie, wprost do du˝ej

pó∏ki. Kolejne stanowisko (p´tla na bloku) znajduje si´

po 20 metrach, na ma∏ym filarku, na który wydostaje-

my si´ z wspomnianej pó∏ki nieco w gór´ w skos w le-

wo – dochodzi tu z lewej strony Kant klasyczny. Odra-

dzam ciàgni´cie wyciàgu wprost do góry z uwagi na

powsta∏e przegi´cia na linie, które mogà utrudniç poko-

nanie pierwszego trudnego miejsca na drodze (VI+).
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Znajduje si´ ono tu˝ ponad stanowiskiem 

i wyznacza je lekko wywieszona Êcianka, którà

ubezpieczyliÊmy spitem osadzonym r´cznie

w trakcie wspinania. Âcianka wydaje si´ byç

kluczowym miejscem wspinaczki; odpad∏em tam zm´czony r´cznym

osadzeniem kotwy, która jak si´ okaza∏o ratuje przed bardzo niebez-

piecznym làdowaniem na ostrym wierzcho∏ku le˝àcego poni˝ej filar-

ka (i dalszym lotem w kierunku kanionu wyjÊciowego z Kantu kla-

sycznego). Kolejne metry wyciàgu sà ju˝ ∏atwiejsze i biegnà syste-

mem ukoÊnych rys, wyprowadzajàc po 25 m na Górne Pó∏ki Mni-

chowe. Ostatni, d∏ugi 50 m wyciàg wyprowadza na wierzcho∏ek

Mnicha, biegnàc cz´Êciowo trasà projektowanej drogi Alabama, 

która przebiega w bezpoÊrednim sàsiedztwie Or∏owskiego. Wyciàg

ten zosta∏ przeze mnie kilka lat wczeÊniej wyposa˝ony w cztery ringi,

w tym jeden stanowiskowy. Start znajduje si´ nieco na prawo od sta-

nowiska, wprost w gór´ wywieszonà p∏ytà (VI+) przez boulderowe

miejsce (wysocy majà ∏atwiej) na prawo od ma∏ego zaciàtka (wprost

nad stanowiskiem), którym biegnà warianty prostujàce drog´ Kla-

sycznà. Nast´pnie w gór´ lekko w skos w lewo (ring) ponad kolejne

spi´trzenie i dalej ∏ukiem lekko w prawo, dobrà rysà i wprost do góry

(ring), przewijajàc si´ przez kolejne spi´trzenie do wierzcho∏ka.

Droga nie wymaga m∏otka i haków. Rysy zapewniajà Êwietnà aseku-

racj´ z kostek i mimoÊrodów. Wspinaczk´ nale˝y poleciç osobom

uczàcym si´ asekuracji w rysach – koÊci osadza si´ ∏atwo i przyjem-

nie. Nie mamy z∏udzeƒ, ˝e teren by∏ ju˝ wczeÊniej cz´Êciowo chodzo-

ny, bowiem Warianty klasyczne biegnà bardzo popularnym, typowo

ska∏kowym fragmentem Êciany. W zbli˝ony sposób do nas tras´ poko-

na∏ równie˝ rok wczeÊniej Romek Knap.
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NowoÊci w Tatrach
Maciej Tertelis

Maciej Tertelis na Wariantach klasycznych na Mnichu fot. Andrzej G∏adki

*topo: patrz kolorowa wk∏adka



Kopa Spadowa, Filarek z∏udzeƒ, nowy wariant

w lewej cz´Êci Êciany czo∏owej zachodniego filara,

trudnoÊci V+ (RP), 2,5 godziny, Grzegorz Mikowski

i Maciej Tertelis, 16.08.2003. Próba nowej drogi

(miejsca A2).

26 lipca wraz z GrzeÊkiem Makowskim wbiliÊmy si´

w lewy skraj Êciany czo∏owej zachodniego filara Kopy

Spadowej, w dziewiczy teren pomi´dzy Sytà P´pisià

a Zaci´ciem Kunickiego. Po przejÊciu kilkunastu me-

trów i r´cznym osadzeniu jednego spita, ze Êciany wy-

gania nas lodowata zlewa. Kolejnà prób´ ponawiamy

16 sierpnia, tym razem wyposa˝eni w najnowszy mo-

del Hilti. Mo˝liwoÊç od∏àczenia akumulatora od wiertar-

ki i umieszczenia go w plecaku znacznie u∏atwia wier-

cenie w trakcie wspinaczki. Manewr dociàgania worka

z wiertarkà pozostawianego na czas wspinania

na ostatnim przelocie (fifka z repsznurem) sprawia 

mi z poczàtku troch´ trudnoÊci. Szybko si´ ucz´ i ju˝

po dwóch kolejnych kotwach przestajà mi si´ plàtaç 

lina z repem. Patent podejrzeliÊmy od amerykaƒskich

fachowców solowej, bigwallowej wspinaczki hakowej.

Po dwóch pe∏nych wyciàgach (90 metrów) i osadzo-

nych 5 spitach wraz z dwoma komfortowymi stanowi-

skami z dwóch kotew, stajemy pod lewym skrajem 

D∏ugiego Okapu. Grzesiek wykonuje krótki trawers A2 na kilku wbitych

pod rzàd jedynkach i staje bezradny pod odp´kni´tà wantà wielkoÊci

lodówki zaklinowanà w jedynym sensownym miejscu nadajàcym si´

do przebicia przez pierwszy pas przewieszenia. Macanie i delikatne

pukanie jednym palcem w kraw´dê okapu zdecydowanie pogarsza

nam samopoczucie. Âciàgam z∏amanego psychicznie partnera do sta-

nowiska. Pogn´bieni utraconymi z∏udzeniami ewakuujemy si´ dwoma

zjazdami do podstawy Êciany.

Nasz wysi∏ek nie poszed∏ jednak na marne. 19 sierpnia Andrzej i Ivo

Biborscy ∏àczà pierwszy wyciàg naszego wariantu z trawersem „Tetro-

vej Cesty” oraz wyjÊciem trzema wyciàgami „Bastionu”. Powsta∏a

kombinacja ma trudnoÊci VII- i zosta∏a przez autorów przejÊcia 

nazwana jako „Bastion z∏udzeƒ” oferujàc ciekawy sposób przejÊcia

Êciany litym i eksponowanym terenem.

Kazalnica, próba nowej drogi prawym filarem, trudnoÊci VII- A0,

Grzegorz Mikowski i Maciej Tertelis, 17.08.2003.

17 sierpnia wchodzimy w ostrog´ prawego filara Kazalnicy, kilkana-

Êcie metrów na lewo od wejÊcia Schodów do nieba. Pierwszy 

wyciàg, dosyç nieciekawie wyglàdajàcy z do∏u, okazuje si´ litym

wspinaniem po dobrze urzeêbionej skale. Ubezpieczamy go jed-

nym spitem, idàc od do∏u. Kolejny wyciàg to pere∏ka – pionowa,

lita i g∏adka dwudziestometrowa p∏yta. Korzystajàc z p∏ytkiego p´kni´-

cia, osadzam trzy kolejne spity, posi∏kujàc si´ w trakcie ich wiercenia

zabezpieczeniem w postaci wiàzanki sky-hooków, RP i jedynek. Grze-

siek dochodzàc do stanowiska ocenia trudnoÊci p∏yty na VII-. Po wy-

dostaniu si´ ponad jej kraw´dê wychodzimy jeszcze kilkadziesiàt me-

trów, mniej wi´cej równolegle ze Schodami do kolejnego stanowiska

(dwa spity) tu˝ pod trawiastymi polami podejÊcia pod Hokej. Koƒczy

si´ dzieƒ, kontynuacj´ drogi odk∏adamy na kolejny wyjazd, dziÊ ju˝

wiem, ˝e przysz∏oroczny.
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Grzesiek Mikowski podczas prób na Kopie Spadowej
fot. Maciej Tertelis



Tegoroczny sezon tatrzaƒski mo˝na uznaç chyba

za udany – szczególnie zimowy. Tu pad∏o kilka 

naprawd´ niez∏ych przejÊç. Swoje zimowe aspiracje

potwierdzi∏o kilku klubowiczów z Marcinem Malkà

na czele (Marcin rozpoczà∏ ogólnopolski sezon mor-

skooczny od mocnego uderzenia: samotnego przej-

Êcia drogi Koras–Wolf, czyli Polak w kosmosie). Jak

zwykle „za granicà”, czyli na S∏owacji dzia∏a∏ Krzysiek

Sadlej, a z kolei Micha∏ Kasprowicz (m.in. samotne

przejÊcie Czarnego Zaci´cia) z Paw∏em Fidrykiem

utworzyli i wype∏nili obóz UKA w Morskim Oku.

Kolejny sezon dzielnie „dziaba∏a” Ania Leonowicz,

która wspinajàc si´ z Paw∏em Józefowiczem, 

zebra∏a bardzo ∏adny zestaw przejÊç.

Trzykrotnie pad∏a wschodnia Mi´gusza drogà Âwierza,

pad∏y te˝ ¸a-Pa i Wish You Were Here na Zerwie.

Oby sezon 2003/4 nie by∏ gorszy.

Z kolei latem pada∏y g∏ównie klasyki; widaç, ˝e wi´k-

szoÊç z Was skupi∏a si´ na wyjazdach zagranicznych.

Pozytywne jest to, ˝e nasza Zerwunia zacz´∏a byç po-

strzegana jako cel „dla ludzi” (Ma∏olat, Malczykówka

czy Schody do nieba). Teraz (latem 2004) czas za-

atakowaç powa˝niejsze drogi...
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W sezonie letnim 2003, wyró˝niç trzeba dzia∏alnoÊç Maçka Tertelisa

(jak zwykle dzia∏alnoÊç eksploratorska – Maciek pisze o tym osob-

no) oraz Marcina Wernika, który dla odmiany przyjà∏ taktyk´ wspi-

nania solowego. Jak widaç z sukcesami, choç sam Marcin mia∏

na oku jeszcze Ma∏olata, ale przecie˝ droga do przysz∏ego sezonu

nie ucieknie.

W poni˝szym zestawieniu nie przyjmowa∏em jakiegoÊ specjalnego

kryterium. Wymieni∏em wszystkie przejÊcia, o których uda∏o mi si´

zebraç informacje, a wycenione sà na przynajmniej V+ (latem).

W podsumowaniu zimowym selekcji negatywnej nie by∏o.

Zima:
Marcin Malka (samotnie)

„POLAK W KOSMOSIE” KOCIO¸ KAZALNICY (V+, A2) 2 dni

w grudniu 2002;

Jakub Radziejowski, Marcin Tomaszewski (KW Szczecin)

„WISH YOU WERE HERE” KAZALNICA (VI+, A3) 20h non-stop,

08.03.2003;

Krzysztof Sadlej, Marcin St´pniak

„PN.- WSCH. GRZ¢DÑ”, góra „POTOCZKIEM” KOÂCIELEC (II/IV)

6.12.2002,

LODOSPAD w dolinie StaroleÊnej (3 po lewej od poczàtku doliny)

26.12.2002,

„ÂWIERZ” OSTRY SZCZYT (III/IV) 27.12.2002,

„PN.- WSCH. ÂCIANÑ” MA¸A WYSOKA (IV) 28.12.2002,

„WSCHODNIA ÂCIANA” ÂWISTOWEGO SZCZYTU (III) 29.12.2002;

Krzysztof Sadlej, Marcin Malka

„ÂWIERZ” MSW (V) 09.03.2003;
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(od XII 2002
do X 2003)
Jakub Radziejowski

Czarne Zaci´cie fot. Jacek Czabaƒski



Pawe∏ Fidryk, Micha∏ Kasprowicz

„ÂWIERZ” MSW (V),

„DROGA SK¸ODOWSKIEGO” SKRAJNA BIA¸CZA¡SKA

BASZTA, (IV) – pierwsze zimowe przejÊcie

Micha∏ Kasprowicz (samotnie)

„CZARNE ZACI¢CIE” CZO¸ÓWKA MSW (V+, A1)

12h;

Anna Leonowicz, Pawe∏ Józefowicz

„PÓ¸NOCNA” MSW (III, 900 m),

„SK¸ODOWSKI” KOCIO¸ KAZALNICY (V),

„STANISLAWSKI” MNICH (V, A1);

Robert Sieklucki, Andrzej Lipka (¸KW)

„ÂWIERZ” MSW (V);

Robert Sieklucki, Andrzej Lipka (¸KW), Mi∏osz Jo-

d∏owski (KW Kraków)

„¸API¡SKI-PASZUCHA” KAZALNICA (V+, A0) 9h,

„STAREK-UCHMA¡SKI” CZO¸ÓWKA MSW (V+, A0);

Lato
Ania Boniewicz, Sylwia Gutkowska

„MI¢DZYKANCIE” MNICH (VII – AF);

Jacek Czabaƒski, Miro Milewski

„OR¸OWSKI” MNICH (V-) + „WAC¸AW SPITUJE”

MNICH (VI+, flash) 15.06,

„STAREK-UCHMA¡SKI” CZO¸ÓWKA MSW 

(VI-, flash) 16.06;

Jacek Czabaƒski, Pawe∏ Józefowicz

„PACHNIESZ BRZOSKWINIÑ” KOPA SPADOWA 

(VII-, OS) 6.08,

„SZARE ZACI¢CIE” CZO¸ÓWKA MSW (VI+, OS) 7.08,

„WARIANTY MA¸OLATA” KAZALNICA (VI+, OS) 8.08,

„CZARNE ZACI¢CIE” CZO¸ÓWKA MSW (VII-, OS)

(zrobione do pó∏ek) 10.08;

Maciej Malicki, Mateusz Mioduszewski 

„MILICJANCI” KOPA SPADOWA (VI, OS),

„MI¢DZYMIASTOWA” MNICH (VI+, A0);

Krzysztof Sadlej, Marta Oleszczuk

„DROGA KUTTY” BATY˚OWIECKI SZCZYT (V) 3h, 20.06;

Krzysztof Sadlej, Filip Reinhard, Marek Wojnacki

„MI¢DZYMIASTOWA” (VI+), „ZEMSTA WAC¸AWA” MNICH

(VII+, OS) 30.08;

Krzysztof Sadlej, Marcin St´pniak 

„LEWY HEINRICH” (org.) ZAMAR¸A TURNIA (VI, OS) 23.09,

„ALIGATOR” ZAMAR¸A TURNIA (VII-, RP) 24.09;

Marcin Wernik (samotnie)

„¸API¡SKI – PASZUCHA” KAZALNICA (VI-, OS),

„SCHODY DO NIEBA” KAZALNICA (VI+, OS),

„ZEMSTA WAC¸AWA” MNICH (VI+, OS),

„MI¢DZYMIASTOWA” MNICH (VI+, AF),

„MILICJANCI/SK¸ODOWSKI” KOPA SPADOWA (V+, OS);
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Na drodze Âwierza na MSW fot. Pawe∏ Fidryk



„OR¸OWSKI” MNICH (V) bez asekuracji,

„KLASYCZNA” MNICH (IV) bez asekuracji;

Pawe∏ Fidryk, Mateusz Mioduszewski, Karol Kàcki

(lipiec)

„LEWY PILCH” (VI-, OS) + „MOTYKA” (V) jeden dzieƒ;

ZAMAR¸A TURNIA;

Pawe∏ Fidryk, Rafa∏ Tworzyd∏o (PKG) – lipiec,

sierpieƒ

„STANIS¸AWSKI” MNICH (VI-, OS),

„SK¸ODOWSKI” KOPA SPADOWA (V+, A0),

„¸API¡SKI” (war. oryginalny) MNISZEK (VI+, OS),

„SCHODY DO NIEBA” KAZALNICA (VI+, flash),

„PACHNIESZ BRZOSKWINIÑ” KOPA SPADOWA

(VII-, RP),

„MI¢DZYMIASTOWA” MNICH (VI+, OS);

Pawe∏ Fidryk, Karol Kàcki

„KANT KLASYCZNY” MNICH (V+, OS);
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Pawe∏ Fidryk, ¸ukasz Harasimowicz (wrzesieƒ)

„DROGA KUTTY”, BATY˚OWIECKI SZCZYT (V, OS),

„DROGA KUBIN-ROLAND” BATY˚OWIECKI SZCZYT (V+, OS);

Bartosz Jarosiewicz, Zbigniew Warakomski

„SCHODY DO NIEBA” KAZALNICA (VI+, OS);

Micha∏ Dziedzic, Bartosz Jarosiewicz 

„DROGA MOGIELNICKICH” (VI-) + „MI¢DZYMIASTOWA” (VI+)

MNICH 15.07,

„SKOÂNA RYSA” MNISZEK (VI+, OS) + „ZEMSTA WAC¸AWA”

(VII+, AF) MNICH 16.07; 

Micha∏ Dziedzic, Wojtek Ryczer (KWW)

„SPR¢˚YNA” MNICH (VII-, OS) 09.07,

„KANT KLASYCZNY” MNICH (V+) 10.07,

„OR¸OWSKI” ZADNI MNICH (V+) 11.07,

„MILICJANCI/PACHNIESZ BRZOSKWINIÑ” KOPA SPADOWA 

(VI, OS) 12.07;

Micha∏ Dziedzic, Bartek Jab∏oƒski (KWW)

„SZARE ZACI¢CIE” CZO¸ÓWKA MSW (VI+, OS) 17.07;

Micha∏ Dziedzic, Marcin Nowogrodzki 

„DROGA STANIS¸AWSKIEGO” MNICH (VI-) 18.07,

„ALIGATOR” (VII-, AF), „PRAWI WRZEÂNIACY” (V+), „KANT 

KOMARNICKICH” (VI-) ZAMAR¸A TURNIA 20 07,

„DIRETISSIMA” MNISZEK (VI, OS) 23.07;

Micha∏ Dziedzic Anita Parys (KWT)

„DROGA KURCZABA” MI¢GUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI (VI-)

21.07;

Jakub Radziejowski, Maciej Ciesielski (WKSG)

„MALCZYKÓWKA” KAZALNICA (VI+, RP)

„DROGA POMYWACZEK” (VI, OS), „DROGA GÑSIECKIEGO” (V+),

„LOBBY INSTRUKTORSKIE” (VII+, OS) – jednego dnia KOÂCIELEC, 

„SKRZYPEK NA DACHU” SIWIA¡SKIE TURNIE (VII, OS);

Micha∏ Kasprowicz, Maja Grzybowska

„ALIGATOR” ZAMAR¸A TURNIA (VII-, OS);

Maciej Tertelis, Andrzej G∏adki

„WARIANTY KLASYCZNE” MNICH (VI+, RP) – nowoÊç;
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Trawers ponad Ró˝owym Zaci´ciem na Kazalnicy
fot. Jacek Czabaƒski



Jak co roku rozjechaliÊmy si´ w przeró˝ne miejsca.

Tym razem g∏ównie po Europie, chocia˝ by∏a te˝

przecie˝ wyprawa w Himalaje (Robert Sieklucki

i Marcin Wernik), niestety bez sukcesu.

W Europie Êcie˝ki niby te same, ale przybywa osób

odwa˝nie radzàcych sobie w górach typu alpejskie-

go. Atakowanie dróg VI/VII- (poza Tatrami), staje si´

powoli standardem. I Êwietnie.

Pad∏o kilka naprawd´ niez∏ych dróg w Dolomitach –

tu nale˝y wyró˝niç KrzyÊka Sadleja, który od trzech

lat jeêdzi w ró˝ne miejsca, przywo˝àc coraz to lep-

sze przejÊcia. Tym razem sp´dzi∏ miesiàc w∏aÊnie

w Dolomitach, skàd przywióz∏ bardzo ciekawy wy-

kaz. Szczególnie cenne sà jego przejÊcia z Micha∏em

Nowakiem na Marmoladzie (w tym Gogna w OS).

By∏ „niby obóz” UKA w Chamonix, mia∏ on jednak

charakter nieco frywolny, a to ze wzgl´du na w su-

mie niewielkà iloÊç uczestników – rozbità na dwa

nie nak∏adajàce si´ terminy. WÊród ciekawszych

przejÊç by∏ Walker na Jorassach i pierwsze polskie

klasyczne Bonattiego na Grand Capucin.

Podsumowujàc – oby sezon przysz∏y by∏ nie gorszy. 

W zestawieniu umieÊci∏em praktycznie wszystkie

drogi pokonane przez cz∏onków klubu – z ma∏ym 

zastrze˝eniem: pod warunkiem, ˝e autorzy przejÊç

chcieli si´ wiedzà o nich ze mnà podzieliç. 

BERGELL
Sylwia Gutkowska, Dorota Czamara, Wojtek

Michalski (Speleo W-wa)

„VIA STEIGER” PUNTA DA L’ALBIGNA (5c+, OS,

660 m),

„VIA FELICI” SPAZZACALDEIRA (VI+, OS, 300 m),

„PICCOLO” PIZ DAL PAL (5b, 120 m);

Anna Leonowicz, Paulina Leonowicz

„BÜGELEISEN (FILAR ˚ELAZKA)” PIZZI GEMELLI (V),

„FILAR ZACHODNI” PUNTA INNOMINATA (V),

„WARIANTE KASPER” AGO DI SCIORA (5b);

CHAMONIX
Jakub Radziejowski, Maciej Ciesielski (WKSG), Wawrzyniec

Zakrzewski (Speleoklub Warszawa)

„ANOUK” PETIT JORASSES (VII/VII+, OS, 750 m) 3 lipca,

„BONATTI-GHIGGO” GRAND CAPUCIN (VIII-/VIII, OS/Flash, 450 m)

10 lipca, pierwsze polskie klasyczne;

Jakub Radziejowski, Maciej Ciesielski (WKSG)

„FILAR WALKERA” GRANDES JORASSES (VI+/VII-, OS, 1200 m)

5-6 lipca (∏àcznie 14h);

Micha∏ Dziedzic, Pawe∏ Fidryk – sierpieƒ

„CHILDREN OF THE MOON” AIGUILLE DU ROC 

(6a, OS/Flash, 300 m),

„GAGAFOU”, „HOMOLOGUE EXCEPTIONELLE” kombinacja na

TOUR VERTE (5+, AF, 250 m);

Maciej Baza∏a, Micha∏ Dziedzic – sierpieƒ

„EPERON NORD” AIGUILLE DU PEIGNE (V, 200 m);

COURMAYEUR
Anna Leonowicz, Paulina Leonowicz

„SALLUARD-BUSI” PIC ADOLPHE REY (V+ A0, TD-),

„VENUS OU BIEN VENISE” PARETE DEI TITANI (6b+ A0, TD);
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Nasi
w Europie
Jakub Radziejowski

Wspinanie w dolnych partiach Kapucyna
fot. Jakub Radziejowski



DOLOMITY
Sylwia Gutkowska, Ma∏gorzata Barcz 

„SCHOBER - ROSSI” PRIMO TORRE DI SELLA

(VII-, OS),

„TISSI”  PRIMO TORRE DI SELLA (VI+, AF);

Jacek Patrzykont, Krzysztof Bigda i Krzysztof

Gardyna – lipiec

„CASTIGLIONI - DETASIS” CIMA DE LA REFUGIO 

(V, 650 m) 6h,

„SPIGOLO DEL VELLO” CIMA DE LA MADONNA

(V+, 400 m) 4h,

„VIA M. SPEZIALE” PICCOLO LAGAZUOI 

(VI-, 250 m) 3h,

„STEGER” WINKLER TOWER (VI, 120 m) 2h; 

Jacek Patrzykont, Krzysztof Bigda – lipiec

„SOUTH ARETE” TOFANA DI ROZES (V, 380 m) 4h, 

„STEGER” PUNTA EMMA (V+, 250 m) 2,5h; 

Krzysztof Sadlej, Marek Wojnacki – lipiec/sierpieƒ

„VIA DEL DRAGO” LAGAZUOI P.TA NORD (VI-, OS,

350 m) 5h; 
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Krzysztof Sadlej, Micha∏ Nowak (15.07-13.08)

„VIA FINLANDIA” CINQUE TORRI (6b, 120 m) OS,

„CONSTANTINI-GHEDINA” TOFANA DI ROZES (VI, OS, 500 m)

5h,

„CONSTANTINI-APOLLONIO” TOFANA DI ROZES (VII, A0, 600 m)

6h,

„SPIGOLO GIALLO” TRE CIME DI LAVAREDO (VI+, OS) 3h,

„COMICI” TRE CIME DI LAVAREDO (VII, AF, 500 m) 5h,

„CASSIN” CIMA PICCOLISSIMA DI LAVAREDO (VII-, OS) 2h,

„GOGNA” MARMOLADA (VII, OS) 9h,

„DON CHISCIOTTE” MARMOLADA (VI, OS) 5h,

„VINATZER - CASTIGLIONI” (góra “MESSNEREM”) MARMOLADA

(VII-, OS) 9h,

„SOLDA-CONFORTO” MARMOLADA (VI+, A0) 7h;

Krzysztof Sadlej, Paulina Kotoƒska – sierpieƒ

„KASNAPOFF“ SECUNDO TORRE DI SELLA (V);

Marcin St´pniak, Marek Wojnacki (KW Katowice) – lipiec

„SPIGOLO SOUTH-WEST” TOFANA DI ROZES  (V+, OS, 400 m),

„CONSTANTINI-GEDHINA” TOFANA DI ROZES (VI, OS, 500 m),

„VIA CASSIN” CIMA PICOLISSIMA DI LAVAREDO 

(VII-, AF, 200 m),

„SPITAGORAS” VAL RIENZA (V+, OS, 400 m);

KARWENDEL 
Jacek Patrzykont, Krzysztof Bigda i Krzysztof Gardyna –

lipiec

„PÓ¸NOCNY FILAR” LALIDERSPITZE (V-, 750 m) 6h;

PAKLENICA
Micha∏ Dziedzic, Ignacy Kowalczyk – maj

„DOMZALSKI” ANICA KUK (6a, 120 m),

„KARABORE” ANICA KUK (5b, 120 m),

„PERO” ANICA KUK (6a, 80 m) - te trzy drogi jednego dnia,

„THURINGER WEG” ANICA KUK (6a, 110 m);

Micha∏ Dziedzic, Marcin Nowogrodzki, ¸ukasz Wolf

„KACA” ANICA KUK (6a, 350 m);

VERDON
Eliza Kubarska, Dawid Kaszlikowski 

Droga w rejonie L’IMBUT (7a, OS, 200 m);
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Wspinaczka w Höllental fot. Wojtek Ryczer



Im ciemniej si´ robi∏o, tym wyraêniej widaç by∏o

˝arzàcà si´ czerwonà kontrolk´ nad kierownicà.

Z zaniepokojeniem patrzyliÊmy po sobie ws∏uchu-

jàc si´ w monotonny szum podró˝y. Po cichu 

snu∏em mroczne scenariusze przysz∏ych wydarzeƒ.

Wi´c tym razem tak to si´ skoƒczy? Zostaniemy

w nocy na poboczu autostrady bezradnie czekajàc

na pomoc... drogowà. 

RzeczywistoÊç okaza∏a si´ jednak ∏askawsza. 

Samochód sprawowa∏ si´ bez zarzutu i dziesi´ç

godzin po przekroczeniu polskiej granicy wje˝d

˝aliÊmy mi´dzy strzeliste turnie Dolomitów. Noco-

waliÊmy w okolicach Pieve di Cadore kilkadziesiàt

metrów od szosy, roz∏o˝eni na leÊnej drodze. 

Gdy rano wynurzyliÊmy si´ z lasu ujrzeliÊmy ˝ó∏to-

-ró˝owe pióropusze postrz´pionych turni rozÊwie-

tlonych jaskrawym, w∏oskim s∏oƒcem. 

W Dolomitach sp´dziliÊmy w sumie oko∏o miesià-

ca przemieszczajàc si´ miedzy poszczególnymi

masywami. Oto ich krótki opis wzbogacony

o drobny komentarz.

Cinque Torri
Jest to szczyt w masywie Monte Averau, po∏o˝ony na po∏udniowy-

-zachód od Cortiny d’Ampezzo, pomi´dzy drogami prowadzàcymi

na passo Falzarego i passo Giau. Jego skalna cz´Êç wyrastajàca

z fantastycznie zielonych trawiastych ∏àk, tworzy – jak sama 

nazwa wskazuje – pi´ç turni o strukturze wie˝. Ich wysokoÊç jest

stosunkowo niewielka. P∏aski wierzcho∏ek najwy˝szej z nich

wznosi si´ oko∏o 150 metrów nad skalne rumowisko. 

Rejon ma charakter wy∏àcznie ska∏kowy. Oferuje jednak ciekawe

wspinanie w bardzo urozmaiconym terenie, w przeró˝nych forma-

cjach i o pe∏nej gamie trudnoÊci. Znajdujà si´ tutaj drogi zarówno

krótkie – po kilkanaÊcie metrów – jak i d∏u˝sze, si´gajàce 

nawet 150 metrów i liczàce kilka wyciàgów. Jest to wspania∏e

miejsce by obyç si´ z ˝ó∏tym, pop´kanym dolomitem i szarym,

szorstkim wapieniem, troch´ rozruszaç przed powa˝niejszà

wspinaczkà lub po prostu odpoczàç od kilkusetmetrowych Êcian

podczas okresów gorszej pogody. 

Po po∏udniowej stronie grupy Cinque Torri mieÊci si´ schronisko

o nazwie Rif. Cinque Torri. Mo˝na do niego dojechaç stromà i wà-

skà drogà odbijajàcà od szosy z Cortiny na passo Falzarego. 

Samochód najlepiej zostawiç kilkaset metrów przed schroniskiem,

parkujàc na poboczu. Biwakowanie przy samochodzie jest zabro-

nione. Mo˝na wi´c skorzystaç ze schroniska, lub tak jak my, udaç

si´ w pobliski las obfitujàcy w dogodne miejsca na nocleg.
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Filar Tofany di Roses fot. Krzysztof Sadlej

Dolomity.
Czy marzenie
ka˝dego
wspinacza?
Krzysztof Sadlej

Drogi na filarze Tofany di Roses fot. i oprac. Krzysztof Sadlej

Constantini-
Ghedina (VI-) Constantini-

Apollonio (VII+)



Tofana di Rozes (3225 m)
Z Cinque Torri na pó∏noc roztacza si´ bogata pano-

rama na jeden z pot´˝niejszych masywów Dolomi-

tów – masyw Tofan. Szczególnie wyró˝nia si´, 

królujàca nad dolinà, wysoka na 1000 metrów

i szeroka na pó∏tora kilometra, po∏udniowa Êciana

Tofany di Rozes. Jej urozmaiconà rzeêb´, mnogoÊç

filarów i depresji przecina g´sta siatka dróg wspi-

naczkowych. Wi´kszoÊç z nich jest jednak ma∏o

znana i praktycznie nie chodzona, g∏ównie ze

wzgl´du na s∏abà jakoÊç ska∏y. DoÊç popularne sà

jedynie drogi prowadzàce Êcianà czo∏owà prawego

filara liczàcego 600 metrów. Szczególnie godna

polecenia jest droga autorstwa zespo∏u Apollonio-

-Constantini. Jej Êmia∏a linia pnie si´ idealnie Êrod-

kiem Êciany przechodzàc w po∏owie wysokoÊci fila-

ra przez dwa pokaêne okapy. TrudnoÊci, opisane

przez pierwszych zdobywców na VI, A2, dawno

zosta∏y uklasycznione. Obecnie droga ta wyceniona

jest na VII+. Jej przejÊcie zajmuje od 6 do 8 go-

dzin i mimo oko∏o 20 wyciàgów, droga ma raczej

charakter rekreacyjny i przyjemny.

Planujàc wspinaczk´ na prawym filarze po∏udnio-

wej (a ÊciÊlej po∏udniowo-wschodniej) Êciany

najlepiej nocowaç na skraju lasu kilkaset me-

trów poni˝ej podstawy ska∏ lub w schronisku

Rif. Dibona. Poranne podejÊcie zajmuje wów-

czas nie wi´cej ni˝ pó∏ godziny. Samochód mo˝na

zostawiç pod schroniskiem, do którego jak zwykle

prowadzi asfaltowa droga, lub na jednym z par-

kingów przy drodze prowadzàcej dnem doliny. 

Ze wzgl´du na bliskoÊç Cortiny d’Ampezzo, ∏atwy

dost´p samochodem i krótkie podejÊcie, drogi

wspinaczkowe na prawym filarze po∏udniowej

Êciany Tofana di Rozes, sà doÊç ucz´szczane. 

Nale˝y wi´c unikaç tego rejonu w weekendy
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(szczególnie sierpniowe) i niezale˝nie od dnia tygodnia nasta-

wiç si´ na wczesnà pobudk´.

Tre Cime di Lavaredo (2999 m) 
O tych szczytach s∏ysza∏ chyba ka˝dy. Ta oryginalna i idealna

w swej strzelistoÊci grupa skalna jest swoistà wizytówka Dolomi-

tów. W rzeczywistoÊci sk∏ada si´ z pi´ciu niezale˝nych turni nie-

naturalnie wyrastajàcych 500 metrów pionowo w niebo z zielo-

nego p∏askowy˝u zawieszonego nad dolinami Valle Marzon i Val

di Rimbon. Szczególnie imponujàca sà pó∏nocne Êciany trzech

Êrodkowych turni, groênie wywieszajàce si´ nad drobne piargi

obmywajàce ich podnó˝e. Drogi prowadzàce tymi Êcianami nale-

˝à do najtrudniejszych w Dolomitach. Naj∏atwiejszà z nich jest

droga Comiciego o wycenie VII, prowadzàca na najwy˝szà z turni

– Cima Grande di Lavaredo. Jej linia rozwiàzuje w siedmiu ele-

ganckich wyciàgach Êrodkowe po∏acie dolnej, mocno przewieszo-

nej cz´Êci Êciany i kieruje si´ w cz´Êci górnej na szeroki komin

wyprowadzajàcy na wierzcho∏ek.

Od po∏udniowej strony szczyty grupy Tre Cime wyglàdajà ca∏kiem

niepozornie. Jedynie dwie skrajne turnie przedstawiajà od tej stro-

ny cele o charakterze wspinaczkowym. Na Cima Piccola i Cima

Piccolissima, Êcianami o niewielkiej wysokoÊci od 200 do 350 m

prowadzi szereg dróg i wariantów o ró˝nych trudnoÊciach.

P∏askowy˝, z którego wyrastajà turnie Tre Cime jest wyjàtkowo

goÊcinnym miejscem na biwak w namiocie. Od strony po∏u-

dniowej mo˝na bez trudu znaleêç miejsca zaciszne i schowane

przed ciekawskimi oczami turystów, wystawione jednak na pa-

stw´ wszechobecnych krów. 

Marmolada (3342 m) 
(patrz te˝: kolorowa wk∏adka)

Jest to najwy˝szy szczyt Dolomitów. Jako jedyny jest od pó∏no-

cy pokryty lodowcem, który niestety w ostatnich latach uleg∏

gwa∏townemu zmniejszeniu. Wcià˝ jednak bia∏a czapa Marmo-

lady wyró˝nia si´ z panoramy Dolomitów i widoczna jest pra-

wie z ka˝dego ich zakàtka. 
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Tofana di Rozes fot. Krzysztof Sadlej Tre Cime di Lavaredo fot. Krzysztof Sadlej



Dla wspinaczy interesujàca jest przede wszystkim

imponujàca po∏udniowa Êciana. Wysoka na 1000

metrów i szeroka na kilka kilometrów zbudowana

przewa˝nie z wapienia o szarym zabarwieniu wy-

raênie odró˝nia si´ od ˝ó∏tych przewieszonych

Êcian Tre Cime lub Tofana di Rozes. Drogi wspi-

naczkowe prowadzà tu przewa˝nie szorstkimi, lek-

ko po∏ogimi p∏ytami bez wyraênych formacji wio-

dàcych, lub wyg∏adzonymi przez sp∏ywajàcà wod´

szerokimi kominami. Zarówno jedne jak i drugie

wymagajà pewnego obycia i lekkoÊci szczególnie,

˝e mo˝liwoÊci asekuracji cz´sto pozostawiajà wiele

do ˝yczenia, a d∏ugoÊç dróg (czasem nawet oko∏o

30 wyciàgów) narzuca szybkie tempo wspinaczki.

W po∏owie wysokoÊci, wzd∏u˝ ca∏ej szerokoÊci ma-

sywu, biegnie szeroki taras dzielàcy monumentalny

mur po∏udniowej Êciany Marmolady na dwie, pra-

wie równe po∏owy. Z tarasu tego nie ma mo˝liwo-

Êci ∏atwiejszego wycofu – jedyna mo˝liwoÊç to

zjazdami w dó∏ – ale w razie za∏amania pogody

jest dogodnym miejscem na przymusowy biwak. 

Na ca∏ej szerokoÊci Êciany jest ponad 100 dróg.

Wi´kszoÊç to wspinaczki „dla koneserów”, drogi

praktycznie nie chodzone i nierzadko o du˝ych

trudnoÊciach klasycznych. Jest jednak te˝ wiele

godnych polecenia dróg o trudnoÊciach niezbyt

ekstremalnych (VI-VII). JeÊli ktoÊ si´ czuje na si-

∏ach by zmierzy si´ z terenem VII+, na pewno po-

winien wybraç si´ na Tempi Moderni. O tej s∏awnej drodze krà-

˝y opinia, ˝e jej linia prowadzi po skale, która jedynie na kilku

metrach odbiega od idea∏u. Troch´ ∏atwiejsza (VII), ale prowa-

dzàca równie˝ doskona∏ymi p∏ytami jest droga o nazwie Gogna.

Dla wielbicieli kominów i zaci´ç jest Vinatzer (VII-). Od podsta-

wy do szczytu kominami – prawie 1000 metrów pionu. W razie

niepewnej pogody mo˝na wybraç si´ na nietrudnà drog´ Don

Chisciotte (VI). Biegnie ona w przewa˝ajàcej mierze doÊç ∏atwy-

mi p∏ytami i mimo prawie kilometra pokonywanego pionu, bez

trudu koƒczy si´ jà w czasie poni˝ej szeÊciu godzin. Mo˝liwoÊci

jest w ka˝dym razie doÊç du˝o. Sàsiednie drogi cz´sto spotykajà

si´ w po∏owie Êciany na wspomnianym ju˝ wielkim tarasie, wi´c

nietrudno tworzyç przeró˝ne kombinacje i warianty. 

Po dotarciu na szczyt pozostaje jeszcze z niego zejÊç. W przeci-

wieƒstwie do wi´kszoÊci szczytów w Dolomitach, nie jest to

w tym przypadku takie ∏atwe. Istnieje kilka mo˝liwoÊci: jeÊli

wspinaczka koƒczy si´ na wierzcho∏ku zwanym Punta Penia

(najbardziej zachodni), wówczas drog´ w dó∏ pokonuje si´

dogodnà via ferratà. Uczucie jest doÊç dziwne, poniewa˝ ze

szczytu dopiero co zdobytego cz´sto niema∏ym nak∏adem si∏y,

schodzi si´ dos∏ownie drabinà – takà stalowà... Z Punta Rocca,

oraz z wierzcho∏ków po∏o˝onych bardziej na wschód zejÊcie jest

bardziej skomplikowane. O ile jest si´ na szczycie przed godzina

16, mo˝na skorzystaç z kolejki linowej i za cen´ 20 Euro (!) po-

konaç blisko 2000 metrów w dó∏ w oko∏o 30 minut. Dla tych,

których na takà przyjemnoÊç nie staç pozostajà jeszcze dwa

wyjÊcia. Mo˝na schodziç lodowcem, wykonujàc karko∏omne

skoki i inne niekontrolowane przeprawy przez szczeliny, w dó∏
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na prze∏´cz Passo di Fedaia. Stamtàd stopem

do Malga Ciapela i ˝wawym krokiem pod gór´

do miejsca, gdzie najprawdopodobniej stoi, rano po-

zostawiony namiot (o ile nie zosta∏ zjedzony przez

krowy, os∏y lub kozy...). Drugim wyjÊciem jest zejÊcie

lodowcem po trasie narciarskiej do poÊredniej stacji

kolejki „Serauta”, po czym zanikajàcà Êcie˝ka, w nie-

których miejscach ubezpieczonà stalowà lina, na dno

doliny do Malga Ciapela i pod gór´ do namiotu. Zej-

Êcie to jest doÊç m´czàce i zajmuje kilka godzin, jest

jednak najrozsàdniejszym wyjÊciem w wypadku, gdy

si´ nie chce lub nie mo˝e korzystaç z kolejki.

Marmolada ró˝ni si´ znaczàco od pozosta∏ych masy-

wów Dolomitów. Prócz gatunku i struktury ska∏y,

wyró˝nia si´ przede wszystkim wzgl´dnym spoko-

jem i ciszà. W Malga Ciapela – ma∏ej wiosce tu-

rystycznej u podnó˝a Marmolady – prócz stacji

kolejki, kilku pensjonatów, kempingu i gospodarstwa

agroturystycznego po∏o˝onego kawa∏ek w g∏àb doliny,

stoi znak zakazu wjazdu. Na nim koƒczy si´ asfalto-

wa droga. Dalej trzeba iÊç pieszo oko∏o pó∏torej go-

dziny do schroniska Rif. Falier, stanowiàcego opty-

malny punkt wyjÊcia na wi´kszoÊç wspinaczek. 

Te 500 metrów ró˝nicy wysokoÊci, które oddziela

dolin´ od schroniska, doÊç skutecznie te˝ chroni 

je od nawa∏u weekendowych wspinaczy. 
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Chatar z Rif. Falier mieszkajàcy w schronisku wraz z ca∏à doÊç licz-

nà rodzinà wydaje si´ osobà doÊç pozytywnie nastawionà do wspi-

naczy z Europy Ârodkowo-Wschodniej. A jeÊli nie jest to sympatia,

to przynajmniej rozsàdna wyrozumia∏oÊç. W ka˝dym razie do wido-

ku roz∏o˝onych namiotów w okolicach schroniska podchodzi∏ raczej

z uÊmiechem, nie wyra˝ajàc najmniejszego sprzeciwu. Na zadawa-

ne w j´zyku angielskim pytania – w szczególnoÊci kluczowe „What

is the weather forecast for tomorrow?” – odpowiada∏ z tym samym

niezawodnym uÊmiechem „bene, bene...” Niestety rzeczywista po-

goda dnia nast´pnego by∏a cz´sto g∏ównie kwestià losowà.

Laste
Jest to niewielki rejon ska∏kowy po∏o˝ony na wzgórzach ponad

Rocca Pietore kilka kilometrów na wschód od Malga Ciapela. Sam

w sobie nie stanowi godnego celu, lecz w okresach gorszej pogody

mo˝e okazaç si´ zbawienny, chroniàc przed bezczynnoÊcià. 

Rejon oferuje wspinanie w wapieniu na drogach o bardzo zró˝nico-

wanych trudnoÊciach i d∏ugoÊci od kilkunastu do nawet ponad 

30 metrów. Jest raczej ma∏o znany. Po∏o˝ony z dala od centrów 

turystycznych w cieniu Marmolady i Civetty nie przyciàga wielu

wspinaczy. Ska∏y wyrastajàce z zadrzewionych zboczy sà doÊç s∏abo 

widoczne. Mo˝na nawet mieç pewne problemy z trafieniem

pod nie. Jadàc samochodem nale˝y skr´ciç z g∏ównej szosy kierujàc

si´ za znakami na „Laste”. Wàska asfaltowa droga pnie si´ kilkaset

metrów stromo do góry koƒczàc si´ niewielkim parkingiem z cieka-

wym widokiem na masyw Civetty. Dalej pod ska∏y prowadzi szlak. 

Sella i Sassolungo
Sà to dwie sàsiadujàce ze sobà grupy w pó∏nocno-zachodniej 

cz´Êci Dolomitów. Polacy pojawili si´ tutaj po raz pierwszy ju˝

pod koniec XIX wieku. Bracia Tadeusz i Marian Smoluchowscy

dokonali wówczas szeregu pionierskich przejÊç i wytyczyli nowe

drogi wpisujàc si´ w histori´ eksploracji tych gór. Obecnie jest to

jeden z bardziej zagospodarowanych rejonów Dolomitów. Szereg

wyciàgów narciarskich, kolejek linowych, a przede wszystkim 

ruchliwa droga przez prze∏´cz Sella i towarzyszàce jej t∏umy wspi-

naczy, tworzà niepowtarzalny charakter wspinania. Wzgl´dna 

wysokoÊç Êcian jest tu raczej niewielka. Wybór dróg wspinaczko-

wych jest du˝y, ale mimo to na wi´kszoÊci, szczególnie ∏atwiej-

szych, panuje niesamowity Êcisk. Zale˝y co si´ lubi, ale jeÊli jest

to wzgl´dny spokój i wspinanie we w∏asnym niezak∏óconym tem-

pie, nale˝y raczej wybraç inny rejon. Jest to jednak z pewnoÊcià

fantastyczna okolica dla tych szukajàcych nietrudnych i nied∏ugich

wspinaczek bez d∏ugich podejÊç i trudnych, zawi∏ych zejÊç. 
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Dojazd 
Naj∏atwiej i najrozsàdniej w Dolomity jechaç samo-

chodem. Poruszanie si´ miedzy poszczególnymi 

masywami, chocia˝ mo˝liwe za pomocà miejsco-

wych autobusów, jest jednak na pewno wygodniej-

sze, gdy posiada si´ swój w∏asny Êrodek transportu.

W szczególnoÊci, w wielu przypadkach samocho-

dem mo˝na podjechaç (niestety...) prawie pod

samà Êcian´.

Zasadniczo sà dwie drogi, którymi mo˝na dojechaç

z Polski w rejon Dolomitów. Pierwsza omija g∏ów-

ne spi´trzenie Alp od wschodu i prowadzi przez

Cieszyn, dalej ziemià czeskà do Brna, nast´pnie

Wiedeƒ i dalej na po∏udnie przez Linz do Klagen-

furtu. Z autostrady trzeba zjechaç kilkadziesiàt 

kilometrów po przekroczeniu granicy austriacko-

-w∏oskiej kierujàc si´ na Cortina d’Ampezzo. 

Druga mo˝liwoÊç dojazdu prowadzi przez Zgorzelec, 

niemieckimi autostradami na po∏udnie na Insbruck

do Austrii, po czym przez prze∏´cz Brenner

do W∏och i w zachodnià cz´Êç Dolomitów. 

Oba warianty mo˝na oczywiÊcie mieszaç, jadàc

na przyk∏ad przez Cieszyn do Wiednia, po czym

na zachód do Insbrucka i dalej przez prze∏´cz

Brenner. Tak czy inaczej odleg∏oÊç z Warszawy 

to oko∏o 1200 kilometrów, które bez wi´kszych

problemów pokonuje si´ w jeden dzieƒ. Najwi´cej

czasu zajmuje oczywiÊcie wydostanie si´ z Polski. 

Nocleg 
Du˝a cz´Êç Dolomitów obj´ta jest parkiem narodo-

wym. Oficjalne przepisy zabraniajà wiec biwako-

wania na dziko w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Nikt jednak, z tego co wiem, zbyt powa˝nie do tych zakazów

nie podchodzi. Nocowanie w namiotach jest praktykà doÊç 

powszechnà i o ile robi si´ to wystarczajàco dyskretnie, nie po-

winno to wzbudzaç protestów. 

Nie nale˝y natomiast nocowaç na parkingach przy samocho-

dzie. Poranne patrole ˚andarmerii sà bezwzgl´dne...

Na zakoƒczenie
Dolomity sà doÊç niezwyk∏ymi górami. Przede wszystkim nie

tworzà jednego ∏aƒcucha lub masywu, lecz szereg rozproszo-

nych grup rozdzielonych trawiastymi dolinami. Ka˝da z tych

grup ma swój odr´bny charakter – i to zarówno ze wzgl´du

na rodzaj wspinania, jak i ogólnà atmosfer´. Kilka cech jest

jednak wspólnych dla ca∏ego regionu. Podstawowa – doÊç

przykra – to powszechny i wszechobecny t∏ok. Jedynym wyjàt-

kiem jest tu Êciana Marmolady i jej okolice, które zachowa∏y 

co nieco ze swej pierwotnej dzikoÊci i niedost´pnoÊci.

Wspinanie w Dolomitach nazwa∏bym „przyjaznym dla u˝yt-

kownika”. Na chodzonych drogach, nawet tych stosunkowo

trudnych i d∏ugich przewa˝nie jest du˝o haków. W wielu

przypadkach (tu wyjàtkiem znowu jest Marmolada) z powodze-

niem mo˝na by ryzykowaç wspinanie z kompletem ekspresów

i kilkoma taÊmami. KoÊci i friendy cz´sto okazujà si´ byç zb´d-

nym balastem. M∏otka i haków w ˝adnym wypadku nie warto

zabieraç ze sobà. 

Wspinanie pozbawione alpejskiej grozy i powagi traci du˝o ze

swojego uroku i magii. Mimo fantastycznych widoków, pe∏nej

i niepowtarzalnej ekspozycji, du˝ych trudnoÊci i akrobatycz-

nych przechwytów staje si´ rutynowe i zwyczajnie nudne. 
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Podró˝ samochodem. D∏uga, ale nie za bardzo. Graty

po sufit spychajàce na drzwi. Czterech ch∏opaków. 

Napaleni jak nie wiem co, jeszcze nieÊwiadomi czeka-

jàcej wyrypy. Ca∏a noc i dzieƒ, jakieÊ zmiany za kó∏-

kiem. Wreszcie oÊnie˝one szczyty i miasteczko, gdzie

w dobrze znanym ogródku, sta∏e towarzystwo dysku-

tuje przy stoliku. Ale swojsko!

Ju˝! DziÊ! Ale nie, bo pogoda... Po jutrzejszej zlewie,

na wieczór do góry.

Na szcz´Êcie kolejkà na lodowiec; dalej... b∏àd:

za ci´˝kie wory, ale przecie˝ trzeba mieç to wszystko,

je˝eli chce si´ biwakowaç... Wreszcie doszli, przekonu-

jàc si´, ˝e czasy na tabliczkach sà obliczone na sprin-

terów z maksymalnie kilkukilogramowym obcià˝e-

niem. Jeszcze namioty na eksponowanym g∏azie

i pi´kne plany na jutro.

Po pierwszym dniu przysi´gli sobie, ˝e ju˝ nigdy nie

wejdà na lodowiec bez dziabki... Pierwszy dotyk grani-

tu podzia∏a∏ jednak magicznie!

Pomimo bliskoÊci Êcian, nie nale˝y jednak wstawaç

zbyt póêno, ze wzgl´du na t∏ok na drodze. Przede

wszystkim jednak cieszyli si´ wspania∏ym granitem –

suchym, bez ˝adnych ch´chów, jednolicie szarym

i doskonale uziarnionym, gdzie linia wspinaczki

prowadzi∏a oczywistymi formacjami o niezwyk∏ej

urodzie. Czy znasz to uczucie, gdy wychodzàc

z trudnej, pi´knej rysy, w której panowa∏eÊ nad

sobà i osadza∏eÊ w∏asne przeloty, ogarnia Ci´ fala 

zalewajàcego dreszczem szcz´Êcia? 

Czasami jednak mo˝na napotkaç coÊ rozginajàcego,

lub przez zwyk∏à nieuwag´... partner tylko poczuje 

napi´cie liny. Ale˝ wyr˝nà∏! 

Czerwony Ecrin twoim najlepszym przyjacielem, szcze-

gólnie, gdy pikuje si´ g∏owà na dó∏... (wniosek: czasem

dobrze nosiç ˝elazo na wsporze, a nie na ramieniu).

Dobra, doszed∏ do wniosku, ˝e skoro utrzyma∏ partne-
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ra, to pora oceniç straty: przede wszystkim, tamten przytomny

(„k... noga mi wyjecha∏a”), „co boli?” – „bok i d...” – ma prawo i aku-

rat urazy tych cz´Êci cia∏a to dobra prognoza. Zebra∏ jeszcze komplet

koÊci, który zatrzyma∏ si´ na niewiarygodnym zàbku 2 metry ni˝ej

(wniosek: karabinki na szpejarce czasem si´ otwierajà podczas lotu).

„Ty, i co dalej?” – „lepiej zlanujmy, bo ta burza popo∏udniowa...”.

Mniejsza z tym, jakie uczucia sk∏oni∏y ich do odwrotu, jak si´ okaza-

∏o, podj´li jednak màdrà decyzj´. W po∏owie drogi przez lodowiec,

jakieÊ 10 minut od schronu, zacz´∏o waliç gradem. Woda przewala∏a

si´ nieprawdopodobnymi wodospadami przez setki metrów Êcian,

wymywajàc po drodze ca∏e wie˝e granitu – po lodowcu zasuwa∏y

szafy dwudrzwiowe typu „gdaƒska”. Czy wyobra˝a∏eÊ sobie kiedyÊ

Czytelniku, ˝e jesteÊ mrówkà na stole bilardowym?

Przysz∏y kolejne dni – wype∏nione potem, nerwami, upojeniem – ma-

rzenia miesza∏y si´ z rzeczywistoÊcià. Raz nawet le˝eli ca∏y dzieƒ

na zalanych lodowcowym s∏oƒcem g∏azach – jak stado szpitalnych

kocurów na parapecie. Potem jednak skoƒczy∏o si´ ˝arcie i musieli

zejÊç na dó∏ – znowu za du˝o na plecach.

Spróbowali jeszcze od pó∏nocy – du˝o zimniej, s∏oƒce póêniej docho-

dzi, ska∏a nie tej samej jakoÊci. By∏o jednak pi´knie – przepaÊciste

granie, wyÊmienite towarzystwo...

Byli krócej, ni˝ myÊleli, ale dodatkowy czas w Domu, w od dawna

znanych ogródkach, wÊród Od Dawna Niewidzianych, stanowi∏ nad-

zwyczajne zakoƒczenie wspinaczkowego czasu.
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Móg∏bym zamieÊciç tu mro˝àcà krew w ˝y∏ach histo-

ri´ o sypiàcych si´ kamieniach, wiszeniu na s∏abych

jedynkach, huraganowych wiatrach i wykraczajàcych

poza ludzkà wyobraêni´ trudnoÊciach. Nie zrobi´ tego

z przyczyn oczywistych – wschodnia i po∏udniowo-

-wschodnia Êciana Grand Capucin sà lite jak ma∏o co

na Êwiecie. Ska∏a jest pi´kna. Chodzimy tam wspinaç

si´ g∏ównie klasycznie, wi´c jedynki mo˝emy pozosta-

wiç w domu (choç sà te˝ drogi dla naprawd´ zdeter-

minowanych....). Pogoda latem w Chamonix bywa

dobra, wi´c w huraganowe dni warto pozostaç w Do-

linie i delektowaç si´ czerwonym „vino cartono”. No

a trudnoÊci te˝ sà dla ludzi. Ok, nie ma tu mo˝e dróg

poni˝ej VI, ale za to sà drogi niewiele trudniejsze

(O sole Mio i Droga szwajcarska), przez Êrednio trud-

ne po ekstremy za 8a. A co? Przecie˝ zawsze mo˝na

do∏adowaç…

Wspinanie na Kapucynie jest jedyne w swoim rodza-

ju. Tak naprawd´ móg∏bym w nieskoƒczonoÊç pisaç

o tym, jakie jest pi´kne, ale to i tak nic Wam nie da.

Po prostu musicie spróbowaç sami. Naprawd´ warto.

„Testowa∏em” dwie spoÊród ponad dwudziestu dróg,

jakie przecinajà Êciany Kapucyna. I Êmiem podejrze-

waç, ˝e reszta jest równie perfekcyjna jak te.

PodejÊcie i biwak:
Podchodzimy (momentami schodzàc) z górnej stacji kolejki

na Aiguille du Midi. Naprawd´ warto wydaç te trzydzieÊci

par´ Euro na podró˝ Chamonix – Aiguille du Midi. 

PodejÊcie pod Kapucyna to jakieÊ dwie godziny. Najlepiej

od razu udaç si´ pod Êcian´ i tam zabiwakowaç. Oszcz´-

dzi Wam to bardzo wczesnego wstawania o poranku

i umo˝liwi akcj´ na lekko i na Êwie˝o. PodejÊcie przez

Vallee Blanche wzd∏u˝ wschodniej Êciany Mont Blanc du Tacul.

Potem na dwa sposoby:

albo (przez szczeliny, szybciej ale raczej niebezpiecznie) w prawo

tu˝ za Pointe Adolphe Rey, stromo do góry;

albo (na oko∏o, d∏u˝ej ale zdecydowanie bardziej bezpiecznie), prawie

pod pó∏nocnà Êcian´ Tour Ronde. Skàd na plateau pod Kapucynem

Biwakujemy na wspomnianym plateau (ok. 3300 m).

Historia:
Znów nie ma co biç piany, choç rzeczywiÊcie zarówno pierwsze

wejÊcie na Kapucyna (w roku 1924 Enrico Augusto, Adolph i Hen-

ry Rey, Louis Lanier docierajà na szczyt wykorzystujàc drabinki

oraz haki osadzone w wywierconych w skale otworach), jak

i pierwsze przejÊcie wschodniej Êciany (Walter Bonatti i Lucien

Ghiggo, 20-23 VII 1951) zosta∏y uznane za prze∏omowe w ka-

tegorii zdobywania skalnych Êcian. Ostatnie dwadzieÊcia lat to bo-

om na wspinanie klasyczne – powstajà wspania∏e klasyczne drogi

o zró˝nicowanych trudnoÊciach. A˝ dwie spoÊród nich si´gajà stop-

nia 8a (jedna Arnoud Petit – ospitowana od góry).

Pierwszy polski akcent to oczywiÊcie przejÊcie drogi Bonattiego

przez Jana D∏ugosza i Czes∏awa Momatiuka (20-21 VIII 1960), b´-

dàce 12 przejÊciem drogi w ogóle. Nawiasem mówiàc opowiadanie

Wielki Mnich D∏ugosza to obowiàzkowa lektura nie tylko dla wybie-

rajàcych si´ na t´ drog´.
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Jakub Radziejowski

Grand Capucin o wschodzie s∏oƒca fot. Jakub Radziejowski

Pierwszy wyciàg na drodze Voyage... fot. Jakub Radziejowski
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Droga Bonattiego ma obecnie wiele polskich przejÊç (sporo

A0/AF). Z wa˝nych – prawdopodobnie pierwsze polskie jedno-

dniowe (Z. Zobniów, B. Smigielski – 29 VII 1983) i prawdo-

podobnie pierwsze polskie klasyczne (M. Ciesielski, W. Za-

krzewski, J. Radziejowski - styl OS/Flash, 10 VIII 2003). 

Z innych dróg, wiele polskich klasycznych przejÊç majà drogi

O Sole mio (prawdopodobnie pierwsze polskie – R. Ka∏u˝a, 

L. Prokopek lato 1985; czy klasycznie?) i Voie des Suisses.

Z dróg trudniejszych – pierwsze polskie (?) klasyczne 

w 1991 roku otrzyma∏a droga Voyage selon Gulliver

(J. Go∏àb, S. Piecuch). 

Wspinanie...
... jest fantastyczne. Nic dodaç, nic ujàç. Âciana wschodnia ma

oko∏o 450 metrów, po∏udniowo-wschodnia oko∏o 300. Na wi´k-

szoÊç dróg klasycznych wystarczy zabraç komplet koÊci i rozsze-

rzony komplet friendów (chodzà s∏uchy, ˝e Direct des Capucines

wymaga haków) oraz oczywiÊcie ekspresy i karabinki. Na drogi

hakowe nale˝y wziàç to, co zazwyczaj bierze si´ na drogi hako-

we. Ja jednak polecam wspinanie klasyczne na Kapucynie. 

Alpejskie otoczenie, prawie 4000 metrów, nagrzana, bajecznie

czerwono-˝ó∏ta ska∏a, Êwietne tarcie i fantastyczne formacje. 

To nie sà tylko moje opinie. Czego chcieç wi´cej?
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Biwak pod Kapucynem fot. Jakub Radziejowski

Maciej Ciesielski w górnej cz´Êci drogi
Bonattiego fot. Jakub Radziejowski

Wawa ˚u∏awski na drodze Bonattiego fot. Jakub Radziejowski



Sà dwie linie zjazdów. Z lewej strony mo˝emy zje˝-

d˝aç kombinacjà dróg O sole mio i Drogi szwajcar-

skiej, Z innych najlepiej zje˝d˝aç drogà L’echo des 

alpages. Da si´ pewnie te˝ innymi, ale warto wtedy

przygotowaç si´ na zjazdy przez okapy...; warto przy-

gotowaç sobie te˝ sprz´t do zostawienia w Êcianie

(nie ma tam dobrych stanowisk zjazdowych). Z pra-

wej strony – autorzy drogi Hiver Russe (1999) zosta-

wili na swojej drodze komplet stanowisk zjazdowych.

Drogi: 
Sà to prawdopodobnie wszystkie obecnie drogi

na omawianych przeze mnie Êcianach. Aczkolwiek 

istnieje szansa, ˝e gdzieÊ coÊ jeszcze zosta∏o wciÊni´te,

a inne drogi uzyska∏y ju˝ przejÊcia klasyczne. Monogra-

fii dróg umieszczonej na kolorowych zdj´ciach 

w zamieszczonej wk∏adce prosz´ nie traktowaç jako to-

po samo w sobie. W Êcian´ polecam przewodnik Pioli,

albo jeszcze lepiej ksero poszczególnych dróg; mo˝emy

je zrobiç w Maison de la montagne w Chamonix. 

Niestety nie wszystkie drogi uda∏o mi si´ na Êcianach

zlokalizowaç.

1. O sole mio (6b+, ED-);

2. Voie des Suisses (6b+, ED-);

3. De fil en aigulle (8a, ABO-);

4. La Tete dans les nuages (6c, A3; ED2);

5. Le sourire de l’été (6b, A2; ED);

6. Panoramix – 25 metrowy wariant do Le Voyage... (7c; ABO);

7. Le voyage selon Gulliver (7a, 2xA0 – wahad∏a; ED+),

prawdopodobnie jedno z wahade∏ zosta∏o ju˝ odhaczone za 7a+;

8. Triple Direct – kombinacja trzech dróg: Le Voyage..., L’elixir...

i Panoramix (7c, A0 – wahad∏a; ABO);

9. Flagrant délire (6b, A3; ED+);

10. Odyssey (droga J. Bridwella) (VI, 5.9, A4), start na lewo

od L’elixir...;

11. L’élixir d’Astaroth (7a+, A0 - wahad∏o, ED+);

12. L’écho des alpages (7a+, ED+);

13. Via Lecco (1968);

14. Voie Bonatti/Ghigo (6c+/7a; ED) wariant oryginalny za 7c;

15. Po-éticomania (7a+, A2; ABO-);

16. Directe des capucines (6c, A0; ED+);

17. Alta tension (6c, A3; ED+);

18. Eau et gaz a tous les étages (6c+, A3; ED+), klasycznie ok. 7c (?);

19. Hiver Russe (6c, A3, ED);

20. Droga A.Petit (8a/8a+, ED+);

21. Voyage hivernal (6c, A4, ED+);

Bibliografia:

• Chamonix, Massif du Mont Blanc - mapa 1:25000, IGN.

• D∏ugosz Jan Wielki Mnich w: Komin Pokutników, Wyd.PiT,

Kraków 1995.

• Griffin Lindsay przewodnik po masywie Mont Blanc.

• Griffin Lindsay Mountain Info w: „High Magazine“ nr 216,

November 2000, s.67.

• Griffin Lindsay Mountain Info w: „High Magazine“ nr 227,

October 2001, s.68.

• Micha∏ek Marcin Grand Capucin - Indeks dróg alpejskich, „Góry“

nr 49, 1998, s.74.

• Piola Michel Le topo du massif du Mont Blanc, tome II,

Ed. Equinoxe, 1993.
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Voyage selon Gulliver fot. Jakub Radziejowski

Wspinaczka na Voyage fot. Jakub Radziejowski



Czytelnicy Buki na pewno pami´taja, ˝e RHM to

miedzynarodowe kobiece meetingi wspinaczkowe,

w których od kilku lat uczestniczà cz∏onkowie, a ra-

czej cz∏onkinie, naszego Klubu. O korzyÊciach p∏ynà-

cych z tych spotkaƒ, których co roku doÊwiadczamy

na w∏asnej skórze, nie trzeba si´ rozpisywaç: szero-

kie kontakty towarzyskie, bezp∏atne konwersacje

w dowolnie wybranym j´zyku, odkrywanie nowych

rejonów wspinaczkowych, do których byç mo˝e, 

samemu by si´ nie dotar∏o, a do tego oczywiÊcie 

fachowe doradztwo oraz zni˝ki na noclegi, kolejki

i tym podobne, wynegocjowane specjalnie dla nas. 

Letnie tygodniowe spotkania w jednym z rejonów

wspinaczkowych Europy, gromadzàce zawsze liczne

grono alpinistek (30-40 osób), to podstawa dzia∏al-

noÊci RHM-u. Celem tegorocznego lipcowego zlotu

by∏a Val Veny, le˝àca po po∏udniowej stronie masy-

wu Mont Blanc. Wpad∏yÊmy tam na kilka dni spóê-

niajàc si´ troch´ (zatrzyma∏ nas wczeÊniejszy 

pobyt w Bergellu). Mo˝liwoÊci wspinania by∏o tu

bardzo du˝o i prawd´ mówiàc, trudno by∏o nam

si´ zdecydowaç, którà z nich w tak krótkim 

czasie wykorzystaç. Wiele uczestniczek spotkania

wybiera∏o liczne tutaj rejony ska∏kowe, w których

mo˝na znaleêç drogi zarówno jedno, jak i wielowy-

ciàgowe. Nie spodziewa∏yÊmy si´, ˝e w Dolinie

Aosty jest ich tak du˝o (!) i ˝e miejsce to nadaje si´

na typowo ska∏kowy wyjazd. Nam jednak szkoda

by∏o czasu na ska∏ki, skoro dooko∏a tyle prawdzi-

wych gór, a i pogoda tego lata nie dawa∏a pretekstu

do pozostawania w dolinie. Zwiedzi∏yÊmy wi´c tylko
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jeden z rejonów ska∏kowych, najbli˝szy Courmayeur, który pomo-

mo tego, ˝e okaza∏ si´ niezbyt interesujacy – po∏o˝ony jest

w pieknej scenerii doliny Val Ferret. Mi∏ym zaskoczeniem by∏a dla

nas natomiast droga, zrobiona ostatniego dnia pobytu – popular-

na i cz´sto chodzona droga Pioli (6b+) na tzw. Parete dei Titani.

Âciana ta, po∏o˝ona równie˝ w Val Ferret (po drodze do Rifuggio

Dalmazzi), ma wystaw´ po∏udniowà, drogi sà w pe∏ni ubezpieczo-

ne, a wspinaczka przebiega w formacjach typowo p∏ytowych.

W drugiej po∏owie tygodnia przenios∏yÊmy si´ na Vallée Blanche.

Przekona∏y nas do tego same organizatorki, negocjujàc specjalnà

zni˝k´ na kolejki dla uczestniczek naszego spotkania. O zaletach

wspinania w tym rejonie nie trzeba chyba nikogo z Klubowiczów

przekonywaç, zabrak∏o nam ju˝ jednak czasu na wyczerpujàcà

eksploracj´ otaczajàcych gór. W dolinie na najpopularniejszych

drogach t∏ok jak zwykle, jedynà odmianà by∏a wyjàtkowo ma∏a

iloÊç Êniegu, co spowodowa∏o, ˝e niektóre Êciany (np. pó∏nocna

Êciana Tour Ronde, normalna droga na Mont Blanc) sta∏y si´ 

bardzo niebezpieczne lub nawet niedost´pne. Niestety, tydzieƒ

sp´dzony w Val Veny okaza∏ si´ znacznie za krótki...

Dzia∏alnoÊç RHM-u to nie tylko spotkania letnie. Od kilku lat roz-

szerzy∏a si´ ona równie˝ na sezon zimowy. Ka˝dego roku odbywajà

si´ dodatkowo dwa bardziej kameralne spotkania zimowe: wspina-

nie w lodzie i wyjazdy ski-tourowe. G∏oÊno jest zw∏aszcza o tym

ostatnim, bo przecie˝ wi´kszoÊç alpinistów z zachodu w zimie za-

mienia wspinanie na narty. Oba meetingi odby∏y si´ równie˝ w tym

roku – wspinanie lodowe we W∏oszech w okolicy Monte Viso, nar-

ciarskie zaÊ w Val Müstair w po∏udniowo-wschodniej Szwajcarii.

Ulegajàc wieloletnim namowom organizatorek, zdecydowa∏am si´

w tym roku uczestniczyç w spotkaniu narciarskim. I musz´ przy-

znaç, ˝e nie ˝a∏uj´. Rejon ten, po∏o˝ony niedaleko masywu Ortler,

w którym rowin´∏y si´ w∏oskie oÊrodki narciarskie Bormio i Livigno,

mo˝na bez wahania poleciç wszystkim amatorom nart tourowych.

Góry sà tu ca∏kiem wysokie, ale niezbyt skaliste, a w samej dolinie

nie spotyka si´ nadmiaru turystów. Tygodniowy pobyt tutaj,

a zw∏aszcza towarzystwo znacznie bardziej doÊwiadczonych 

narciarek, okaza∏y si´ dla mnie niez∏à szko∏à ski-alpinizmu. 

A
lp

y

Widok na Valee Blanchee (w Êrodku Grand Capucin) fot. Anna Leonowicz RHM na nartach fot. Anna Leonowicz

Co nowego
na RHM-ie?
Ania Leonowicz



Matterhorn nie wymaga specjalnego przedstawienia.

Pi´kny kszta∏t oraz dramatyczna historia zdobycia

sprawi∏y, ˝e ten najpopularniejszy (wg wysokoÊci

ósmy co do wysokoÊci) szczyt Alp jest zarazem naj∏a-

twiejszà do rozpoznania górà na Êwiecie. 

Boje o jego zdobycie trwa∏y od po∏owy XIX wieku. 

Rywalizacja toczy∏a si´ pomi´dzy brytyjskim alpinistà

Edwardem Whymperem, a w∏oskim przewodnikiem

Jean Anthonie Carrelem. Whymper z towarzyszami

wyprzedzi∏ konkurenta o cztery dni, osiàgajàc wierz-

cho∏ek 13 lipca 1865 roku. Podczas zejÊcia zgin´∏a

czwórka z siedmiu zdobywców. Tragedia ta wywo∏a∏a

ogólnoÊwiatowà dyskusj´, wstrzymujàc na kilka lat fa-

l´ górskich eksploracji.

Z górà zwiàzane sà nazwiska najs∏awniejszych w∏o-

skich alpinistów. Giusto Gervasutti zimà 1936 roku,

wszed∏ samotnie na szczyt. W 1965 roku – dok∏adnie

w setnà rocznic´ zdobycia szczytu – Walter Bonatti,

na po˝egnanie z ekstremalnym alpinizmem, poprowa-

dzi∏ solo direttissim´ pó∏nocnej Êciany. 

W historii Matterhornu istnieje te˝ polska karta. Latem

1977 roku Anna Czerwiƒska wraz z Krystynà Palmow-

skà zaliczy∏y Pó∏nocny Filar. By∏o to pierwsze czysto ko-

biece przejÊcie tak trudnej Êciany. Kolejnej zimy polki

wywo∏a∏y jeszcze wi´kszà sensacj´: Wanda Rutkiewicz,

Irena K´sa, Anna Czerwiƒska oraz Krystyna Palmowska

dokona∏y pierwszego kobiecego, zimowego przejÊcia

pó∏nocnej Êciany – pokonujàc jà drogà braci Schmid-

tów. Cenà by∏y ci´˝kie odmro˝enia ràk i nóg Ireny K´sa.

Na szczyt prowadzi niewiele ponad 30 dróg i warian-

tów. Najprostszymi i zdecydowanie najpopularniejszy-

mi sà „drogi normalne”: droga pierwszych zdobywców – Graƒ

Hörnli (AD) oraz Graƒ w∏oska zwanà równie˝ Granià Lion (AD+).

Ich wyceny by∏yby znacznie wy˝sze, gdyby nie u∏atwienia – odcinki

lin por´czowych oraz drabiny. Pozosta∏e granie, czyli Zmutt (D) oraz

Furggen (D), nie posiadajà u∏atwieƒ. Oferujà d∏ugà mikstowà wspi-

naczk´ na umiarkowanym poziomie.

Wymienione powy˝ej drogi graniowe majà niewygórowane trudno-

Êci. Z powodu d∏ugoÊci i wysokoÊci sà jednak wymagajàce. Nie-

zb´dna jest umiej´tnoÊç sprawnego (tzn. szybkiego) poruszania si´

w ∏atwym, ale i bardzo eksponowanym terenie. TrudnoÊci (do IV)

wyst´pujà zwykle w kilku miejscach.

Drogi na Êcianie pó∏nocnej sà wyzwaniem dla znacznie bardziej do-

Êwiadczonych Na naj∏atwiejszej (ED1) – Klasycznej – poprowadzo-

nej w 1931 roku przez braci Schmidt najwi´kszy problem stanowi

wyszukiwanie drogi. Szczyt nie jest najwy˝szym wierzcho∏kiem Alp.

Mimo tego nale˝y przygotowaç si´ aklimatyzacyjnie. Popularnym spo-

sobem jest wejÊcie na jeden z wielu okolicznych czterotysi´czników. 

Najlepszymi miesiàcami na wchodzenie graniami sà lipiec, sierpieƒ

oraz pierwsza po∏owa wrzeÊnia. Na drogi przebiegajàce Êcianami –

z powodu kruszyzny, nale˝y wybieraç si´ na jesieni lub w zimie. 

Graƒ Hörnli (pó∏nocno-wschodnia)

Graƒ jest d∏uga i m´czàca. Mimo tego, z powodu niewielkich trudnoÊci

wspinaczkowych jest cz´sto lekcewa˝ona. Wyszukiwanie drogi w wa-

runkach ograniczonej widocznoÊci, pomi´dzy Hörnlihütte, a schronem

Solvay, mo˝e nastr´czyç pewnych problemów. Powy˝ej schronu zain-

stalowane sà punkty zjazdowe. Wszystkie trudniejsze miejsca sà ospi-

towane, a w cz´Êci szczytowej wiszà grube liny por´czowe. 

Kilka metrów pod szczytem – na grani, stoi kilkudziesi´ciocentyme-

trowa figurka Êw. Bernarda – patrona alpinistów. Postawiono jà

z okazji obchodów 125 rocznicy zdobycia szczytu.
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Poczàtek wspinania na grani Zmutt i pierwszy Ênie˝ny
odcinek grani fot. Marek B∏aszczyk

Granià
na Matterhorn
Wojtek Ryczer

Piramidka Matterhornu widoczna ze schroniska Schwarzsee, ostatniego
miejsca do którego mo˝na dojechaç kolejkà. fot. Marek B∏aszczyk



Pierwsze przejÊcie: Edward Whymper, Charles Hud-

son, Robert D. Hadow, Lord Francis Douglas, Michel

Auguste Croz, Peter i Peter Taugwalder (ojciec i syn),

13 lipca 1865 r.

Ró˝nica poziomów: 1218 metrów – od Hörnlihütte

do szwajcarskiego wierzcho∏ka.

TrudnoÊci: AD (III-). G∏ównie ska∏a, cz´sto luêna – spa-

dajàce kamienie sà nie do unikni´cia. Ânieg i lód wy-

st´pujà na ramieniu oraz w okolicach szczytu.

Punkt startu: Hörnlihütte.

Czas: 5-6 godzin do szczytu.

Schroniska, miejsca biwakowe:

Hörnlihütte: (3260 m, 50 miejsc). 4,5 godziny od Ze-

rmatt (1600 m ró˝nicy wysokoÊci), poprzez Schwarz-

see. Otwarte od 15 czerwca do 15 wrzeÊnia. Telefon:

+41 27 967 2769 (z doliny 967 5468).

Hotel Schwarzsee: (2584 m, 12 miejsc). 2,5 go-

dziny z Zermatt, 2 godziny poni˝ej Hörnlihütte.

Mo˝na do niego dojechaç kolejkà, kursujàcà

pomi´dzy 7 rano a 17:50. W budynku górnej

stacji, w sàsiedztwie Hotelu Schwarzsee znaj-

duj´ si´ ∏azienka – istotny punkt w programie

nisko-bud˝etowych wyjazdów.

Solvayhütte: (4003 m, 10 miejsc). Schron ratunkowy,

3 godziny z Hörnlihütte. Zawsze otwarty, wyposa˝ony

w radiostacj´. Brak wody. Za nieprzymusowy nocleg

nale˝y zap∏aciç w Hörnlihütte (przypuszczam, ˝e znacz-

na wi´kszoÊç wspinaczy nie praktykuje tego zwyczaju).

Przy szwajcarskich cenach, trzykrotnie wi´kszych

od polskich, schroniskowe noclegi nale˝à do bardzo

drogich. Wi´kszoÊç wspinaczy z paƒstw by∏ego bloku
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wschodniego Êpi w namiotach. Kamienne platformy znajdujà si´

w pobli˝u Hörnlihütte. Wod´ mo˝na nabraç ze „êróde∏ka”, które znaj-

duje si´ kilkadziesiàt metrów poni˝ej miejsca biwakowego.

Na rozbicie si´ w pobli˝u innych schronisk ni˝ Hörnlihütte oraz Hotel

Schwarzsee warto uzyskaç zgod´ obs∏ugi. W przeciwnym wypadku,

o poranku mo˝e ujawniç si´ brak naszych butów. Frycowe jest p∏atne

w recepcji, a jego wielkoÊç to równowartoÊç noclegu...

Graƒ Lion lub Graƒ w∏oska (po∏udniowo – zachodnia)

Droga pozwala na d∏ugà i przyjemnà wspinaczk´ o umiarkowanych

trudnoÊciach. Tak jak na grani Hörnli, tak i tutaj, zainstalowano wiele

lin por´czowych. Dodatkowà atrakcjà jest drabina – zwana schodami

Jordana. Najwi´ksze techniczne trudnoÊci (oko∏o IV+) wyst´pujà

przed wejÊciem na Pik Tyndall. Lekkie problemy orientacyjne mogà

wystàpiç ponad schronem Carrel (oko∏o 3900). Przed atakiem szczy-

towym warto wybraç si´ na krótki rekonesans.

Pierwsze przejÊcie: Jean Antoine Carrel oraz Jean Baptiste Bic. 

17 lipca 1865 r. 

Ró˝nica poziomów: 643 m od schronu Carrel (3835 m) do wierz-

cho∏ka szwajcarskiego (4478 m).

TrudnoÊci: ca∏oÊç AD+, IV+ w dwóch miejscach. Ska∏a wzgl´dnie

dobra. Ânieg i lód w kopule szczytowej.

Punkt startu: Schroniska: Carrel lub Savoia.

Czas: 4 do 5 godzin.

Schroniska, miejsca biwakowe:

Rifugoi Duca degli Abruzzi: (2802 m, 40 miejsc). Otwarty od

1 czerwca do 30 wrzeÊnia. Oko∏o 2,5 godzin od Cervinii. Wi´k-

szoÊç korzystajàcych to po∏udniowo-Êcianowi wspinacze. Rifugio

Carrel: (3835 m 45 miejsc). Otwarte w lecie. 4 godziny od Schro-

niska Abruzzi. Droga ewidentna. 

Rifugio Luigi Amedeo di Savoia: (3847 m, 16 miejsc). Zawsze otwarty.

Graƒ Zmutt (pó∏nocno – zachodnia)

Droga ma 3 kilometry d∏ugoÊci i jest jedna z najd∏u˝szych dróg mik-

stowych w Alpach. Trudniejsza od grani Hörnli i Lion, porównywal-

na z granià Furggen. Wielu uwa˝a jà za najlepszà drog´ wspinacz-

kowà na szczyt – nie ma na niej sztucznych u∏atwieƒ. Niewielka

iloÊç pozostawionej przez poprzedników asekuracji sprawia, ˝e
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Na grani – widoczny nos Zmutt. fot. Wojtek Ryczer

Miejsce biwakowe w pobli˝u Hörnlihütte. fot. Marek B∏aszczyk



wspinaczka nale˝y do ambitniejszych. Graƒ posiada

Ênie˝ny fragment (jako jedyna spoÊród wszystkich

czterech).

Do poczàtku drogi mo˝na dotrzeç na dwa sposoby. Oba

warianty zajmujà od 2 do 3 godzin (oczywiÊcie w opty-

malnych warunkach). Pierwszy, ostatnio rzadko prakty-

kowany, polega na dojÊciu z Schönbielhütte. Drugi,

na wykonaniu trawersu pod pó∏nocnà Êcianà, od startu

drogi na graƒ Hörnli (trawers zaczyna si´ 20 metrów

powy˝ej Hörnlihutte). 

Podczas za∏amania pogody nie ma bezpiecznej i prostej

mo˝liwoÊci wycofania si´ z grani. Trawers podstawy

pó∏nocnej Êciany – w trakcie i po opadzie Êniegu – jest

zagro˝ony lawinami, wycof do Schönbielhütte równie˝.

W zwiàzku z powy˝szym, na graƒ Zmutt powinni wy-

bieraç si´ doÊwiadczeni wspinacze, tylko przy stabil-

nych warunkach pogodowych. 

Pierwsze przejÊcie: Albert Frederick Mummery, Alexan-

der Burgener, Johann Petrus oraz Augustin Gentinetta.

3 wrzeÊnia 1879 r. 

Ró˝nica poziomów: 1200 metrów od poczàtku grani

(z poziomu Hörnlihutte).

TrudnoÊci: ca∏oÊç AD+, IV-, wspinaczka mikstowa.

Ânieg i lód w kopule szczytowej. 

Punkt startu, czas: 9 godzin z Hörnlihütte, 10 godzin

z Schönbielhütte.

Opisane trudnoÊci dotyczà grani. Na fragmentach 

trawersu pod pó∏nocnà oraz na starcie grani koniecz-

na jest asekuracja z szabli snie˝nych.

Droga zejÊcia: Graƒ Hörnli lub Graƒ Lion.

Schroniska, miejsca biwakowe:

Hörnlihütte: patrz graƒ Hörnli.

Schönbielhütte: (2694 m, 80 miejsc). Otwarte od

po∏owy marca do po∏owy wrzeÊnia. 

3 godziny od Schwarzsee, lub 4,5 godziny z Zermatt,

idàc przez wieÊ Zmutt. Usytuowane po drugiej stronie

lodowca Zmutt, patrzàc od strony Matterhornu.

W przesz∏oÊci g∏ównà klientel´ stanowili wspinacze

wchodzàcy granià Zmutt. DziÊ popularniejszym punk-

tem startu wspinaczki tà granià jest Hörnlihütte.

Graƒ Fürggen (po∏udniowo-wschodnia)

SpoÊród czterech grani jest najkrótszà oraz najbardziej

zagro˝onà (znaczna kruszyzna) – to niebezpieczeƒstwa

obiektywne sprawiajà, ˝e jest tak ma∏o popularna. Nale˝y wybieraç

si´ na nià w sezonie póêno letnim lub wczesnojesiennym. 

Zdobyta zosta∏a jako ostatnia, w 1911, po wielu nieudanych próbach

przeprowadzanych przez najlepszych alpinistów. Oryginalna droga

schodzi z grani na wschodnià Êcian´, omijajàc rami´ Furggen. Prosto-

wanie grani wykonane zosta∏ dopiero 23 wrzeÊnia 1930 roku.

Pierwsze przejÊcie: Mario Piacenza, Jean Joseph Carrel oraz Joseph

Gaspard, 9 wrzeÊnia 1911 r.

Ró˝nica poziomów: 1154 m (z biwaku Bossi).

TrudnoÊci: IV+

Punkt startu, czas: biwak Bossi, 9 godzin.

Droga zejÊcia: Hörnligrat lub Liongrat, 4 godziny.

Schroniska, miejsca biwakowe:

Bivacco Oreste Bossi: (3300 m, 9 miejsc). Chatka biwakowa u pod-

stawy grani Furggen. Hörnlihütte: patrz graƒ Hörnli.

Przewodniki:

– Jan Babicz. Dariusz Tkaczyk „Alpy”.

– SAC, „Guide des Alpes Valaisannes, Vol. III”. Po niemiecku

lub francusku.

– Lindsay Griffin: „Selected Climbs in the Valais Alps West”.

Po angielsku.

– Album „Jak zdobyç najpi´kniejsze góry Êwiata”,

redaktor Audrey Salkeld. wyd. Galaktyka.

Mapy:

1:25000 CNS (Cartes Nationales de la Suisse) „Matterhorn”

1:25000 LKS (Landeskarte der Schweiz) „Zermatt, Gornergratt”

Linki:

http://www.peakware.com/encyclopedia/peaks/matterhorn.htm – ogól-

ne informacje

http://www.ivo.se/mike/matter.html – o wejÊciu z przewodnikiem. 

http://www.bielefeldt.de/matterhe-print.htm – o wejÊciu granià Hörnli

http://www.willerup.com/matterhorn/ – o wejÊciu granià Lion (w∏oskà)

http://www.zermatt.ch/e/in_general/summer.html – o atrakcjach Zermatt

TOPO: Patrz kolorowa wk∏adka
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Ostatni, wymagajàcy asekuracji z szabli Ênie˝nych
odcinek trawersu pó∏nocnej Êciany fot. Wojtek Ryczer



Pod koniec sierpnia zesz∏ego roku, wraz z S∏aw-

kiem Eysmontem (tabor w Sokolikach) bawiliÊmy

przez kilka dni w Moku i tam poznaliÊmy przypad-

kiem KrzyÊka Worytkiewicza. Zajrza∏ w Tatry

po drodze z Bratys∏awy do Montreux, gdzie miesz-

ka od lat. Wieczór przed schroniskiem up∏ynà∏ bar-

dzo weso∏o. Rano kawa, wymiana adresów i nasz

nowy znajomy uda∏ si´ na Palenic´.

Dwa tygodnie póêniej, po szybkiej jeêdzie i drzem-

ce na parkingu za Bernem, zjawiliÊmy si´ u KrzyÊ-

ka na Êniadaniu i nie wiem, kto by∏ bardziej zasko-

czony: on czy my. Po dobrej kawie i z dobrà pro-

gnozà na dwa dni, ruszyliÊmy do Chamonix. W gó-

rach zagoÊci∏a ju˝ jesieƒ i wy˝ej po∏o˝one Êciany

by∏y pokryte Êniegiem. Uda∏o nam si´ zrobiç jednà

drog´ na Aiguille Rouge i w deszczu wylàdowali-

Êmy ponownie nad Jeziorem Genewskim, na nieco

d∏u˝szy pobyt u KrzyÊka i jego rodziny.

W Szwajcarii jest tyle rejonów wspinaczkowych, co

w Polsce gospodarstw rolnych i wiele z nich opano-

wanych zosta∏o przez krowy, ale o tym postaram

si´ pisaç jak najmniej.

Pogoda mia∏a si´ stopniowo poprawiaç, ale

o Êcianach po∏o˝onych na 3000 m mo˝na by∏o

zapomnieç, wrzesieƒ okaza∏ si´ byç zbyt póênà po-

rà. Jednak dzi´ki doÊwiadczeniu naszych gospoda-

rzy oraz informacji telefoniczno – elektronicznej,

mogliÊmy wspinaç si´ codziennie, przemieszczajàc

si´ w coraz to dalsze rejony. Zacz´liÊmy wi´c

od starego kamienio∏omu pó∏ godziny drogi od do-

mu. Miejsce nie by∏o urokliwe, ale 20-to metrowe

Êciany pozwoli∏y si´ poruszaç.

Nast´pnego dnia udaliÊmy si´ do kurortu Leysin,

stamtàd kolejkà pod stumetrowà wapiennà Êcian´ Sphinx, 

o wyglàdzie zbli˝onym do Dolomitów, po∏o˝onà na wysokoÊci

ponad 2000 metrów. ZrobiliÊmy tam historycznà drog´ Harlin –

Robins (6b, 3 wyciàgi) i jeszcze jednà o tych trudnoÊciach. 

Doskwiera∏ nam nieco ch∏ód, a o krowich dzwonkach obieca∏em

nie pisaç.

Rejon Leysin tworzà Êciany Tour d’Ai, Sphinx i Le Diamant o wy-

sokoÊci 100 – 150 m. Znajduje si´ na nich niespe∏na 100 dróg

o trudnoÊciach od 5a do 7b, przy czym ciekawsze sà te powy˝ej

6a. Okolica jest ∏adna, Êciany godne polecenia. Mo˝na zabiwako-

waç pod okapami, ale rozstawienie namiotu to raczej przesada.

Du˝o tam turystów, a w weekend równie˝ wspinaczy. 

Bardzo ciekawie wyglàda∏a Êciana Diamant, bardziej oddalo-

na od kolejki, jednak czas by∏o wracaç do Montreux. Odwieêli-

Êmy KrzyÊka, który nam towarzyszy∏, podzi´kowaliÊmy za goÊci-

n´ jego towarzyszce i jeszcze tej nocy rozbiliÊmy namiot

za prze∏´czà Sanetsch.

Obudzi∏y nas krowie dzwonki, odg∏os przewracanych mena˝ek

i w koƒcu widok wielkiej g∏owy z rogami przed wejÊciem do na-

miotu. Szybko wrzuciliÊmy graty do samochodu i Êniadanie zjedli-

Êmy ju˝ w bezpiecznym miejscu. UdaliÊmy si´ na poleconà drog´

Follomi (6b). Osiem pi´knych wyciàgów, poczàtkowo w ∏atwych

przewieszeniach i zaci´ciach, póêniej w trudniejszych p∏ytach,

sprawi∏o nam wiele radoÊci. ZejÊcie ze szczytu by∏o ewidentne

i ju˝ niebawem mogliÊmy zajàç si´ ˝yciem bazowym. Tym razem

namiot postawiliÊmy wÊród g∏azów powy˝ej toalety, w miejscu,

gdzie jest to dozwolone. Wod´ braliÊmy ze strumienia tu˝ obok.

Gdy z przewodnikiem w r´ce rozglàdaliÊmy si´ za celem na na-

st´pny dzieƒ, natkn´liÊmy si´ na dwóch panów w Êrednim wie-

ku, którzy okazali si´ byç braçmi Remy. W∏aÊnie skoƒczyli dzieƒ

pracy przy uzupe∏nianiu ubezpieczenia na kolejnej drodze. To

oni stworzyli ten rejon i zajmujà si´ jego konserwacjà. Polecili

nam drog´ Douce violence (6c).

Wycieczka po Szwajcarii
Marek Soszka

Sanetsch – Montons fot. Marek Soszka Na p∏ytach Eldorado fot. Marek Soszka
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Przebieg dróg na Matterhornie

Szczyt o wschodzie s∏oƒca. 
Zdj´cie z biwaku – 5 minut od Hönrlihütte
fot. Wojtek Ryczer

1. Graƒ Fürggen D-/D
2. Graƒ Hönrli AD
3. Droga klasyczna 

(braci Schmidt) ED1
4. Graƒ Zmutt D

1
2

3

4

Matterhorn



1. Flagrant délire
2. Le voyage selon Gulliver
3. L’élixir d’Astaroth
4. L’écho des alpages
5. Voie Bonatti/Ghigo (pierwsze 3,5 

wyciàgu Po-éticomanià, oryginalne 
wejÊcie to wtrawersowanie 
od kuluaru z lewej strony)

6. Po-éticomania (dó∏ jak droga 5)
7. Directe des capucines
8. Alta tension (dó∏) / Eau et gaz 

a tous les étages (góra)
Drogi 9-11: rejon „mniej wi´cej” 
wejÊcia w Êcian´:
9. Hiver Russe 
10. Droga Arnouda Petit 
11. Voyage hivernal 
x. Panoramix

Grand Capucin
fot. i oprac.

Jakub Radziejowski



1. Poczàtek drogi O sole mio!
2. Voie des Suisses
3. De fil en aigulle
4. La tete sur les nuages

(mocno przybli˝ony 
przebieg drogi)

5. Le sourire de l’été
6. Le voyage selon GullIver
7. Bonatti/Ghigo (od pó∏ek)

Grand Capucin
fot. i oprac.

Jakub Radziejowski



„Gogna”

Marmolada
fot. i oprac.

Krzysztof Sadlej

Gogna (VII)



„Solda”

„Gogna” i „Tempi Moderni”

Gogna 

Tempi Moderni

Solda-Conforto (VI+)

Pilastro Sud (VI+)



BuÊka na 'Welcome to Stadliwand' 7-/7.
Rejon Vodere Stadlwand fot. Wojtek Ryczer

Preinerwandplatte - topo
fot. i oprac. 

Jacek Patrzykont

Höllental



fot. i oprac. Maciej Tertelis

Tatry



Droga klasyczna - widok 
z prze∏´czy (5200)

fot. i oprac. Wojtek Ryczer

Kopu∏a szczytowa Ama Dablam 
o zachodzie fot. Tomasz Burzyƒski

Ama Dablam z Pangboche
fot. Tomasz Burzyƒski

Khan Tengri

Ama Dablam



Droga rzeczywiÊcie by∏a Êliczna i uda∏o si´ nam przejÊç jà, jak

wszystkie dotàd, w stylu OS. Pi´ç wyciàgów 6b – 6c prowadzi∏o

p∏ytami, Êciankami, rzadko przewieszkami, w pewnej i wspaniale

szorstkiej skale. Póêniej jeszcze dwa ∏atwiejsze i zjazdy.

W Sanetsch mo˝na wspinaç si´ na dwóch Êcianach zbudowanych

z szarego i pomaraƒczowego wapienia: Montons i Orphee, na któ-

rych poprowadzono 32 drogi o trudnoÊciach od 5c do 7b+ i d∏u-

goÊci kilku do kilkunastu wyciàgów.

Drugiego dnia, ju˝ po wspinaniu, szybko si´ spakowaliÊmy i pojecha-

liÊmy do Sion po KrzyÊka, który za∏atwi∏, co mia∏ za∏atwiç i znowu

móg∏ si´ wspinaç. Stamtàd ruszyliÊmy w poszukiwaniu Eldorado.

Betonowy parking, na którym przespaliÊmy reszt´ nocy, to jesz-

cze nie by∏o to. Godzina podejÊcia przez zapor´, póêniej wzd∏u˝

sztucznego jeziora i jest! LÊniàca w s∏oƒcu z∏ota Êciana. Wybra-

liÊmy jakàÊ nowà drog´ o trudnoÊciach 6a; Krzysiek ju˝ zna∏

wszystkie klasyki. 

Eldorado to 500 metrowa granitowa Êciana, wypolerowana przez

lodowiec, oferujàca ogromne po∏acie rajbungowych p∏yt, które sta-

nowià o wyjàtkowym charakterze tego rejonu. Spity osadzone sà

na nich dosyç oszcz´dnie, co na nie wprawionych wspinaczach

mo˝e robiç wra˝enie. Poza tym, z rzadka trafiajà si´ zaci´cia i rysy.

Pi´kna pogoda, trzy osobowy zespó∏ i niezwyk∏a sceneria sprawi∏y,

˝e wspinaczka sz∏a nam niespiesznie i radoÊnie, a przy kopczyku

ponad Êcianà znaleêliÊmy si´ razem z ostatnimi promieniami s∏oƒ-

ca. Pod nami jezioro o niezwyk∏ym kolorze, wokó∏ góry, na zacho-

dzie lodowce; no pi´knie... Po ciemku wróciliÊmy na nasz parking

i nie mieliÊmy ju˝ si∏y szukaç przyjemniejszego miejsca na nocleg.

ZrekompensowaliÊmy to sobie w barze szlachetnym trunkiem.

Nale˝a∏o si´, bo ta niewàtpliwie udana, choç ró˝na od przedwy-

jazdowych planów, wycieczka dobiega∏a koƒca. Nast´pnego wie-

czora dojechaliÊmy ze S∏awkiem do Wroc∏awia.

Szwajcaria obfituje w rejony wspinaczkowe – wapienne i gra-

nitowe, sportowe, wielowyciàgowe i du˝e alpejskie Êciany. 

Zach´cam do zwiedzania.

KorzystaliÊmy z dwucz´Êciowego przewodnika Jurga von Kanel

Schweiz plaisir i Schweiz extrem, w którym opisana jest wi´k-

szoÊç dróg ze wspomnianych rejonów. Ponadto mieliÊmy do dys-

pozycji bibliotek´ KrzyÊka z monografiami i czasopismami, któ-

rych podobno ju˝ nie mo˝na kupiç.

Krzysiek Worytkiewicz, matematyk, od dzieciƒstwa mieszkajàcy

we Francji i Szwajcarii, wspina si´ w ska∏ach, górach i lodospa-

dach Europy, Kanady i USA. W tym roku po raz pierwszy odwie-

dzi∏ Sokoliki.

Krzysiek w Eldorado fot. Marek Soszka

Eldorado!!! fot. Marek Soszka

Sanetsch – droga Follomi (6b)
fot. Marek Soszka

Sanetsch – droga Show (7a)
fot. Marek Soszka
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Na wiosn´ 2003 roku odby∏a si´ pierwsza od lat wy-

prawa UKA w Himalaje Garhwalu. Celem wyprawy

mia∏a byç wcià˝ dziewicza, zachodnia Êciana Bhagi-

rathi IV. Sk∏ad wyprawy to zaledwie dwie osoby:

Marcin Wernik i Robert Sieklucki. Dla obydwu by∏ to

pierwszy wyjazd w góry wysokie i niestety nie zakoƒ-

czy∏ si´ on sukcesem. Przyczyn jak zwykle nie by∏o

ma∏o. Do tych najwa˝niejszych nale˝a∏y: przed∏u-

˝ajàcy si´ transport ze wzgl´du na ucieczk´ por-

terów, niedostateczne przygotowanie taktyczne

(morena, której wed∏ug mapy mia∏o nie byç – ko-

niecznoÊç przenoszenia bazy i sprz´tu) oraz jak zwy-

kle pogoda. A oto przebieg wyprawy:

10 kwietnia – wylot z Polski;

11 – 12 pobyt w Delhi: Wizyta w IMF (uzyskanie

pozwolenia na wspinaczk´);

13 – wyjazd z Delhi i dotarcie do Uttarkashi;

14 – drugi dzieƒ podro˝y i dotarcie do Gangotri;

15 – karawana – dojÊcie do Bhujbasa 

3840 m n.p.m. (wieczorem uciekajà porterzy);

16 – karawana do Gaumakh 3940 m n.p.m. – wyprawa znajduje

si´ u stop lodowca;

17 – karawana do Nandanban;

18 – za∏o˝enie Base Campu i transport cz´Êci sprz´tu i wody

do planowanego ABC;

19 – za∏o˝enie Advance Base Camp (burza Ênie˝na) i transport

sprz´tu na wysokoÊç 4720 m n.p.m.

20 – transport ca∏ego sprz´tu do ABC I;

20 – 25 transport sprz´tu do góry i przeniesienie ABC na wyso-

koÊç 4940 m n.p.m. Za∏amanie pogody

26 – decyzja o zakoƒczeniu wyprawy.

26-30 transport sprz´tu na dó∏.

1-4 maja zejÊcie na dó∏ i transport do Delhi;

5 maja – IMF – formalne zakoƒczenie wyprawy;

Powrót do kraju

Tytu∏em uzupe∏nienia informacji o rejonie warto wspomnieç

o tym, ˝e na sàsiedniej Êcianie (na zdj´ciu po prawej) Bhagirathi

III jest, co najmniej kilka dróg: szkocka (VI+, A2), jugos∏owiaƒska

(VIII, A4, lód do 85°) i dwie hiszpaƒskie z roku 1984 (VI, A3+)

oraz z roku 1999 (ED, V+/A3 i lód 65°). Na Bhagirathi II rów-

nie˝ sà drogi...

Literatura: Jan Babicz Peaks and Passes of the Garhwal 

Himalaya, Sopot 1990

Cyrk Bhagirathi – celem wyprawy by∏a Êrodkowa, najni˝sza Êciana fot. Marcin Wernik

Bhagirathi IV
Jakub Radziejowski

(na podstawie informacji od uczestników)
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Ama Dablam – gdy jà ujrza∏em kilka lat temu w al-

bumie – nie wiedzàc jeszcze, co to za góra, gdzie do-

k∏adnie si´ znajduje i jakie sà mo˝liwoÊci wspinaczki

– wiedzia∏em, ˝e je˝eli kiedykolwiek uda mi si´ poje-

chaç w Himalaje, b´dzie to mój pierwszy cel.

Póêniej, kiedy okaza∏o si´, ˝e „Napa∏” organizuje tam

cykliczne wyprawy, zrodzi∏ si´ w mojej g∏owie po-

mys∏... i tak dojrzewa∏ kilka lat, a˝ do 2002 roku. De-

cyzja zosta∏a podj´ta na poczàtku roku: „teraz albo ni-

gdy!”; kontakt z RyÊkiem (akurat na poczàtku roku by∏

na Makalu), znowu niecierpliwe czekanie, a˝ wreszcie

na wiosn´... jest! Telefon od RyÊka... „tak, oczywi-

Êcie, moje plany sà powa˝ne, wspinam si´ od daw-

na, do zobaczenia w W-wie...”, klamka zapada. 

Potem jeszcze tylko pe∏ne obaw o przysz∏oÊç

egzystencjalnà za∏atwianie kredytu, umo˝liwia-

jàcego sfinansowanie marzenia, zakupy sprz´tu

i... dzieƒ za dniem coraz bli˝ej Tego Dnia.

Sobota, 19 paêdziernika, lecimy we czwórk´,

najpierw do Wiednia, tam przesiadka i d∏ugi lot do Delhi 

w Indiach, tu przerwa, koczowanie na lotnisku w oczekiwaniu

na kolejny samolot do Kathmandu.

Kto prze˝y∏ tych kilkanaÊcie godzin na lotnisku w Delhi wie, co

to oznacza – przynajmniej za pierwszym razem. Egzotyka za-

czyna nas otaczaç, ale nic to! Sklep bezc∏owy jest kilka metrów

obok, jego asortyment koi nasze nerwy i obawy, zasypiamy smacz-

nie na lotniskowych fotelach.

Rano lot do Nepalu, w Kathmandu wita nas Rysiek i kolejna grupa

wspinaczy z naszej wyprawy, tym razem koledzy Jacek i Stefan,

na sta∏e mieszkajàcy w USA.

I tak zaczyna si´ p´dzàcy korowód wra˝eƒ i emocji, przepe∏nio-

nych egzotykà i ca∏kowicie nowymi doznaniami... Kathmandu,

Thamel, Durbar Square... Dwa dni mijajà szybko, kolejnego rano

AMA DABLAM,
zrealizowane marzenie
Tomasz Burzyƒski

Ama Dablam fot. Tomasz Burzyƒski
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lecimy do Lukli. Lot pe∏en emocji, chocia˝by z powo-

du samolotu, du˝e s∏owo – Êmig∏owe maleƒstwo

mieszczàce maksymalnie 15 osób, nawet nasz ba-

ga˝ musia∏ podró˝owaç bez nas. Poza tym lotnisko

w Lukli to pas startowy d∏ugoÊci oko∏o 250 metrów,

wyci´ty w zboczu góry, a p∏yta lotniska jest wielkoÊci

boiska do koszykówki... Kiedy làdowaliÊmy, pomyÊla-

∏em, ˝e jak si´ uda, to ju˝ nic na tej wyprawie nam

nie grozi.

Wreszcie góry, prawdziwe Himalaje zaczynajà od-

krywaç swoje tajemnice, zaczynamy karawan´ doli-

nà Solo Khumbu; z Lukli (2600 m n.p.m.) wyrusza-

my w kierunku Pakhding, nast´pnie Namche Bazaar

(3440 m n.p.m.), gdzie sp´dzamy dwa dni. 

Z Namche Bazaar wyruszamy na aklimatyzacyjny

wypad do Syangboche i Kjumjung, osiàgajàc wyso-

koÊç oko∏o 4000 metrów. Zaraz za Syangboche

ukazuje nam si´ widok, który zatyka dech

w piersiach. Pierwszy raz widzimy Ama Dablam,

zaraz obok Lhotse i Everest. 

Kolejny dzieƒ to droga przez Tyangboche (wspania-

∏y buddyjski klasztor) do Pangboche, gdzie sp´dza-

my ostatni nocleg przed bazà pod Ama Dablam.

JesteÊmy na wysokoÊci nieca∏ych 4000 metrów;

niestety dla mnie niemi∏a niespodzianka, w∏aÊnie

tutaj zaczynam odczuwaç wysokoÊç; czuj´ si´ bez-

nadziejnie, kompletnie bez si∏, z bólem g∏owy, nud-

noÊciami i wielkimi obawami o to, co b´dzie dalej

– skoro tak nisko mnie „siekn´∏o”. Poza tym kom-

pletne zaskoczenie, przecie˝ w Alpach tyle razy by∏em wy˝ej

i nie mia∏em takich objawów. 

Na szcz´Êcie nast´pnego dnia idàc do bazy, z ka˝dym krokiem

czuj´ si´ lepiej, a po nieca∏ych trzech godzinach docieram

do bazy (4500 m n.p.m.). 

Moje marzenie zaczyna si´ realizowaç, w kolejnym dniu wyru-

szamy do obozu I-go na wysokoÊci 5700 m, g∏ównym celem

jest aklimatyzacja i z∏o˝enie depozytu.

Pierwszy dzieƒ jest chyba najtrudniejszy, krok za krokiem do

góry, a powietrze coraz rzadsze... W koƒcu docieramy do celu,

wspania∏e widoki, gdzieÊ w dole maleƒkie punkciki namiotów

bazowych, krótkie spojrzenie na drog´ powy˝ej I-ki, kopu∏´

szczytowà Ama Dablam i szybko w dó∏ do bazy. Docieramy

o zmroku, zm´czeni, ale pe∏ni optymizmu. W ciàgu dwóch dni

ponownie wychodzimy do I-ki, tym razem podejÊcie jest du˝o

∏atwiejsze i szybsze, zostajemy na noc w celu aklimatyzacji. 

Po powrocie do bazy wspólnie z Bogdanem wyruszamy na krót-

ki trekking do Chukkung, pod po∏udniowà Êcian´ Lhotse,

a przy okazji popatrzymy na Naszà Gór´ od pó∏nocy. Po drodze

podziwiamy ogrom po∏udniowej Lhotse. Jest przepi´kna, groêna

i wspania∏a zarazem. Podobnie pó∏nocna Êciana Ama Dablam,

z tej strony wyglàda du˝o groêniej. 

3-go listopada wychodzimy do góry, podobnie jak za pierwszym

razem w dwóch zespo∏ach dwójkowych; gdzieÊ na 5500 me-

trów Jacek zaczyna czuç si´ bardzo êle; ma koszmarny kaszel,

wyglàda to na zapalenie oskrzeli lub coÊ podobnego, z oczu bije

mu straszny ˝al, ale sami doradzamy mu zejÊcie na dó∏. Ta m´-

czarnia nie ma dalej sensu, a grozi sporym niebezpieczeƒ-

stwem. Zostajemy we trzech.

Làdowanie w Lukli fot. Tomasz Burzyƒski
Kopu∏a szczytowa Ama Dablam – widok 
z obozu drugiego fot. Tomasz Burzyƒski
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Noc mija bez przeszkód, co prawda Bogdan troch´

êle si´ czuje, ale ruszamy do II-ki. Stefan wyruszy∏

ju˝ godzin´ wczeÊniej, plan jest taki, aby dotrzeç

do dwójki, zostawiç depozyt i wróciç na noc do I-ki.

Czuj´, ˝e to „mój dzieƒ”, jest fantastycznie. Mam

wra˝enie, ˝e jakbym wzià∏ dobry rozp´d to zatrzy-

ma∏bym si´ na wierzcho∏ku. ˚egnam si´ z Bogda-

nem i p´dz´ do góry, teren doÊç ∏atwy, poza tym sà

por´czówki. Po jakimÊ czasie dochodz´ i mijam Ste-

fana. Przede mnà jeszcze tylko najwi´ksze trudnoÊci

skalne na tym odcinku, tzw. ˝ó∏ta Êcianka, jeszcze

par´ metrów i jestem w II-ce – 6000 m n.p.m.

Mimo, ˝e to dopiero II-ka, ogarnia mnie euforia,

czuj´ si´ znakomicie, widoki wprost bajkowe.

Chwil´ póêniej spotykam RyÊka, schodzàcego ze

szczytu, krótka rozmowa i Rysiek p´dzi na dó∏ –

jeszcze tego samego dnia zejdzie do bazy.

Dociera Stefan, mówi, ˝e Bogdan zawróci∏ do I-ki,

szkoda. Zgodnie z planem tez wracam do I-ki

na noc. Stefan zostaje, chce jutro rano iÊç do III-ki. 

Rano Bogdan czuje si´ êle i schodzi do bazy, a ja

startuj´ z zamiarem dojÊcia tego samego dnia

do III-ki. Niestety dzisiejsza wspinaczka idzie mi

gorzej ni˝ wczoraj. Docieram do II-ki oko∏o 14-tej;

decyduj´ si´ na nocleg. Topi´ lód, gotuj´, jem

i pstrykam zdj´cia; widok z namiotu w obozie 

II-im jest naprawd´ imponujàcy.

W tym czasie szczyt atakujà dziewczyny (Anka Czerwiƒska z BaÊ-

kà z S∏owenii), a Stefan dochodzi do III-ki. Wczesnym wieczorem

k∏ad´ si´ spaç nieÊwiadom tego, ˝e w górze trwa walka dziewczyn

z Górà. Okaza∏o si´, ˝e na szczycie by∏y doÊç póêno, a w drodze

powrotnej tak zmrozi∏o por´czówki, ˝e nie da∏o si´ z nich korzy-

staç. Ca∏e szcz´Êcie po ca∏onocnej walce, dziewczyny bezpiecznie

docierajà do namiotów.

Rano pe∏en optymizmu przygotowuj´ si´ do wyjÊcia w gór´, ale

Rysiek przez radio przekazuje mi informacj´, ˝e mam poczekaç

na podchodzàcego Adama i razem mamy ruszyç do III-ki. Z kolei

Stefan ma poczekaç na nas i wspólnie mamy atakowaç szczyt

w dniu nast´pnym. Adam dobiega do II-ki w tempie ekspresowym.

Chwila odpoczynku i ruszamy wspólnie do III-ki. Powy˝ej, spotyka-

my dziewczyny zje˝d˝ajàce w dó∏. Sà bardzo zm´czone prze˝yciami

poprzedniego wieczoru, wymieniamy uwagi, ˝yczenia i kontynu-

ujemy: my w gór´, one w dó∏.

Wspinaczka jest coraz ciekawsza, po pokonaniu kilkudziesi´-

ciometrowej Êciany skalno-lodowej, stajemy przed wyglàda-

jàcym okazale pionowym lodowym kuluarem. Powoli pniemy si´

do góry, niekoƒczàca si´ eksponowana graƒ Ênie˝na, jeden

uskok, drugi i jeszcze kolejny... kiedy to si´ skoƒczy? Wreszcie

widz´ namioty obozu III-go, dobrze, ˝e nie trzeba ju˝ wy˝ej.

W nagrod´ niezapomniany zachód s∏oƒca nad skàpanà w chmu-

rach dolinà. Niestety robi si´ przeraêliwie zimno; nie mam si∏

na zmian´ filmu i kolejne zdj´cia.

Noc sp´dzamy we trzech w jednym namiocie, troch´ ciasno, ale

za to humory nam dopisujà, wieje okrutnie...

Namche Bazar fot. Tomasz Burzyƒski
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O 8-ej rano jesteÊmy gotowi do wyjÊcia, zimno prze-

raêliwie i wieje w dalszym ciàgu. Powoli ruszamy

do góry – najwa˝niejsze to przejÊç pierwsze sto kil-

kadziesiàt metrów Ênie˝nej Êciany, wy˝ej powinno

byç s∏oƒce i troch´ cieplej.

Mam troch´ za ciasne skorupy i czuj´, ˝e zaczynam

przemarzaç. Poruszam palcami przy ka˝dym kroku;

„kurcz´..., przecie˝ nie mog´ si´ odmroziç!”

Powoli, powoli do góry, troch´ cieplej, wreszcie 

wychodzimy na s∏oƒce, pokonujemy lodowy uskok

seraka i wychodzimy na Ênie˝ne pole. Mijajà d∏ugie

minuty mozolnego przesuwania ma∏py po por´-

czówce. Przechodzimy szczelin´ lodowà i wcho-

dzimy do Ênie˝nej, doÊç g∏´bokiej rynny wypro-

wadzajàcej na szczyt.

Ci´˝ko... „za jakie grzechy?” pytam sam siebie. 

Kolejne metry... Stefan i Adam zatrzymujà si´, coÊ

kombinujà ze sprz´tem, rozcierajà r´ce, chcà si´ 

rozgrzaç przez kilka minut.

Id´ dalej, ca∏y czas myÊl´ „jak d∏ugo jeszcze?” Mijam

si´ ze schodzàcym ze szczytu westmanem. S∏ysz´:

„last rope” – jest dobrze, ostatnia por´czówka... Jest!

Wypinam ma∏p´, jeszcze kilka metrów i jestem

na szczycie!!! 

Jest 7 listopada, godzina 13.30, coÊ Êciska mnie za gard∏o, zre-

alizowa∏em swoje marzenie. Widok niesamowity, Everest i Lhotse

na wyciàgniecie r´ki, pstrykam mas´ zdj´ç...

Zimno koszmarnie i wieje okrutnie, siadam na plecaku i staram

si´ os∏oniç od wiatru... Czekam na ch∏opaków 20 minut. Wresz-

cie sà, szybki uÊcisk ràk, wspólne zdj´cia, kontakt radiowy z ba-

zà. Zimno nie do wytrzymania, jestem ju˝ pó∏ godziny na szczy-

cie..., chyba wystarczy. Schodzimy kilka metrów, wpinamy si´

w por´czówki i jedziemy na dó∏. Mam niez∏e tempo i wra˝enie, 

˝e moja ósemka rozgrzewa si´ do czerwonoÊci. Po godzinie jestem

w namiocie obozu III-go. Ró˝nica ogromna, wspinaczka w gór´

zaj´∏a mi ponad pi´ç godzin, zjazd w dó∏ tylko godzin´.

Po 45 minutach docierajà Adam i Stefan, dopiero teraz zaczynamy

cieszyç si´ z sukcesu, dopiero teraz dociera do nas, ˝e si´ uda∏o.

Noc mija bez przeszkód, chocia˝ m´czy mnie koszmarny kaszel,

rano schodzimy; po po∏udniu jesteÊmy w I-ce, robimy sobie d∏u˝-

szy odpoczynek i wyjadamy wszystko, co nam wpadnie w r´ce –

bez znaczenia: zupki, rybki, s∏odycze. Robi si´ póêno, a jeszcze

dzisiaj musimy zejÊç do bazy. Pogoda psuje, a po chwili zaczyna

padaç Ênieg. Wiemy, ˝e p∏yty poni˝ej I-ki posypane Êniegiem za-

mieniajà si´ w lodowisko, czeka nas zjazd na ty∏ku. Adam wycho-

dzi pierwszy, ja ze Stefanem rozkoszujemy si´ jeszcze ciep∏em na-

miotu i goràcym piciem. Po chwili ruszamy za nim. 

Tak jak przypuszczaliÊmy, na p∏ytach dos∏ownie zje˝d˝amy na ty∏-

kach, póêniej mozolne schodzenie w dó∏, Ênieg ca∏y czas pada,

idziemy na „czuja”; troch´ zbaczamy z drogi – nic nie widaç, noc,

mg∏a i Ênieg... W koƒcu trafiamy na w∏aÊciwà drog´, sà Êlady Ada-

ma! Widzimy jego czo∏ówk´ w dole. Jest dobrze, zresztà pogoda

z ka˝dà chwilà znów si´ poprawia.

Docieramy do bazy, czekajà na nas uÊmiechni´te twarze kolegów

i wspania∏a kolacja przygotowana przez Khalu – naszego nepal-

skiego kucharza.

Noc jest fantastyczna, czuj´ si´ wyÊmienicie – zupe∏nie jak w do-

mu. Zasypiam przy muzyce z walkmana, zdajàc sobie spraw´, ˝e

zrealizowa∏em swoje marzenie. 

Adam na por´czówkach w kuluarze lodowym
przed obozem trzecim fot. Tomasz Burzyƒski

Taboche fot. Tomasz Burzyƒski
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W∏aÊnie, jednoczeÊnie czuj´ coÊ na kszta∏t pustki.

Kilka ostatnich lat myÊla∏em o tym, aby tu przyje-

chaç. Teraz myÊl´ o tym, co mo˝e byç nast´pnym

celem... Mo˝e Pumori? Pi´kna góra i do tego przypo-

mina najpi´kniejszà gór´ Êwiata – K2. A w∏aÊnie –

K2... nie, na razie nie ma co o tym marzyç...

Nast´pne dni z premedytacjà sp´dzam na leniu-

chowaniu w bazie, cz´Êç uczestników naszej 

wyprawy uda∏a si´ na trekking do Gokyo i Kala

Pattar, w tym samym czasie jeszcze dwie osoby

wchodzà na szczyt.

Wszyscy w komplecie spotykamy si´ dopiero w Na-

mche Bazaar. Tutaj wreszcie jest czas i mo˝liwoÊci

na uroczyste uczczenie naszego sukcesu, bo przecie˝ osiem osób

na wierzcho∏ku bez wàtpienia jest sukcesem. Dlatego wieczór

w naszej lodge jest bardzo sympatyczny, sp´dzamy go przy od-

powiednim wsparciu miejscowych, jak i importowanych trunków.

Kolejny dzieƒ to marsz do Lukli, nocleg i lot do Kathmandu. Tym

razem na Thamelu rzucamy si´ g∏ównie na... jedzenie, zaczynamy

od steków w Everest Steak House. Po bezmi´snym miesiàcu, majà

nieprawdopodobny smak. Póêniej zakupy i jeszcze raz zakupy,

upominki dla rodzin i... niestety nasza przygoda dobiega koƒca. 

Kolejnego dnia meldujemy si´ na lotnisku, oczywiÊcie mamy

nadbaga˝, zatem jedyny sposób, aby przejÊç odpraw´ to kilka-

dziesiàt wizerunków prezydentów USA wr´czonych we w∏aÊciwe

r´ce... Lecimy do Delhi. Tu d∏ugich perypetiach z baga˝em 

wychodzimy na miasto. Tych kilka godzin sp´dzonych w Delhi

(najpierw w dzielnicy turystyczno-handlowej ze s∏ynnym baza-

rem, póêniej na zakoƒczenie kolacja w pi´knej wiktoriaƒskiej

restauracji) zas∏ugujà na odr´bnà opowieÊç...

Póêniej jeszcze tylko nerwówka przy odprawie baga˝u. Okazuje

si´, ˝e za nadbaga˝ mamy zap∏aciç ponad 700 USD!!! Oczywi-

Êcie nie mo˝emy sobie pozwoliç na taki luksus. Dwa razy si´ prze-

pakowujemy (czyt. wyrzucamy, co si´ da) i wreszcie na 20 minut

przed odlotem samolotu zostajemy przepuszczeni bez ˝adnej op∏aty. 

Kilka godzin i jesteÊmy w innym Êwiecie, poranna kawa na lot-

nisku w Wiedniu. Jeszcze godzinny lot ma∏ym samolotem i là-

dujemy na Ok´ciu.

Tak nasza przygoda dobieg∏a koƒca – mam nadziej´, ˝e nie

ostatnia tego typu i ˝e za jakiÊ czas spotkamy si´ przy okazji

kolejnej wyprawy.

Po∏udniowa Êciana Lhotse fot. Tomasz Burzyƒski

Autor na szczycie arch. Tomasz Burzyƒski
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U wielu z nas widok Êlicznej góry budzi fascynacj´.

Tak te˝ by∏o z Khanem. Perspektywa d∏ugiej podró˝y

do serca Azji utwierdzi∏a nas w przekonaniu, ˝e war-

to. Z Jarkiem zabraliÊmy si´ za organizacj´ przedsi´-

wzi´cia, by w koƒcu, z czwórkà przyjació∏ – Zygà, 

Arkiem, Ignacym i Lipà – po blisko pi´ciu dobach

sp´dzonych w pociàgach i kolejnych czterech dniach

przepi´knego trekkingu, znaleêç si´ w Base Campie.

***

Z bazy zabieram jedzenie na kilkanaÊcie dni ak-

cji. Mo˝e uda mi si´ wtarabaniç z tym wszystkim

do dwójki (5200 m). Nie mam ochoty na kilku-

krotne pokonywanie lawiniastego i g´sto uszcze-

linionego kuluaru, po∏o˝onego w∏aÊnie pomi´dzy

dwoma pierwszymi obozami „... nie dam rady?”.

Po dwóch godzinach marszu po lodowej pustyni 

jesteÊmy w jedynce (4200 m), pod kuluarem.

Druga w nocy. Dêwi´k budzika. Wychylam si´

i stwierdzam, ˝e mi si´ nie podoba. W sàsiednim

namiociku s∏ychaç Zyg´. „No i jak tam, idziemy?”.

Odpowiada odg∏os spadajàcej lawiny. Dzieƒ up∏ywa

wi´c na czytaniu „˚artu” Kundery i delektowaniu si´

50

widokami na strzelajàcà w niebo, otulonà pióropuszem chmur,

majestatycznà sylwetk´ Khana. Ju˝ wiemy czemu ten kolos 

nazywa si´ w∏aÊnie tak: khan znaczy w∏adca, tengri – duch...

Pancerna lampa trzyma do zachodu s∏oƒca.

***

Ârodek najbli˝szej nocy. RzeÊko, mrozik, rozgwie˝d˝one niebo

i najbardziej wyraêna z dróg mlecznych, które mia∏em okazj´

oglàdaç. Po raz dziesiàty zmieniam zdanie – b´d´ wnosi∏

wszystko na raz. Wià˝´ si´ z Ignacym i z Lipà, na linie podr´cz-

nikowe supe∏ki – przed nami labirynt szczelin. Po tej odrobinie

atrakcji – wyczekiwane mozolne ubijanie kuluarowej Êcie˝ki 

staje si´ rzeczywistoÊcià.

Wyprzedzajà nas kolejne tramwaje Rosjan. Wschodzi s∏oƒce.

Systematycznie, nie Êpieszàc si´, krok za krokiem, pniemy si´

wy˝ej i wy˝ej. Âcie˝ka oznaczona traserami prowadzi wÊród 

morza ogromnych szczelin. Mam wra˝enie, ˝e poruszamy si´

po Ênie˝nych wyspach. Jest pi´knie. Wijàcy si´ ni˝ej lodowiec

wyglàda niesamowicie a bariera seraków, którà mamy do przeby-

cia pot´guje wra˝enie nierzeczywistego miejsca. Staram si´ iÊç

wolno – spokojnie, wysokoÊç da o sobie znaç... ju˝ za kilka chwil.

Przechodzàc przez barier´ seraków odpoczywamy zdecydowanie

cz´Êciej, to ju˝ jakieÊ 5000. Wkrótce pojawia si´, ca∏kiem nieda-

leko, samotny namiocik z emblematem Lecha. Hmm? Po 5 minu-

tach ten samotnik okazuje si´ byç jednym z kilkunastu – reszta

obozu schowa∏a si´ w zag∏´bieniu. Ci´˝ko dyszàc siadam z wra˝e-

nia... w obliczu tej mi∏ej niespodzianki.

Po˝yczonà ∏opatkà, na zmian´ z Paw∏em, przygotowujemy platfor-

m´. Ignac jest wy∏àczony z zaj´ç. Ja te˝ nie czuj´ si´ dobrze – 

t´py ból g∏owy daje znaç o pokonanym kilometrze przewy˝szenia.

Có˝ – dobrze, ˝e nie chce mi si´ rzygaç. Przez reszta dnia konte-

stujemy ból g∏owy i czytamy „˚art” Kundery. Âwietna ksià˝ka, 

podzieliliÊmy jà. DziÊ ju˝ ka˝dy czyta swojà cz´Êç.

***

Jamki Ênie˝ne, tu˝ pod prze∏´czà (5900) pomi´dzy Khanem a Cza-

pajewem, sà trzecim obozem. Jest ju˝ tutaj ca∏a nasza grupa. Czuj´

si´ ca∏kiem dobrze – i jako jedyny postanawiam zostaç na noc. Nie

ma jednak wolnych jamek. Przy∏àczam si´ wi´c do dwójki Rosjan

z Omska. Kopiemy w∏asnà, jest gotowa po kilku godzinach mord´-

gi. Czacha pobolewa, aspiryna nieco wspomaga powrót do normal-

noÊci. Po kilkugodzinnym przewracaniu si´ z boku na bok bior´ 

innà bia∏à pastylk´ i wpadam w upragnione obj´cia Morfeusza.

Rano nie czuj´ si´ najgorzej. ZnoÊnie. Postanawiam zostaç jeszcze

jeden dzieƒ. Oko∏o po∏udnia wychodz´ na rekonesans. Ânieg pada

poziomo, jest mg∏a. W tym morzu bieli docieram do pierwszych
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Khan Tengri – widok z Base Campu fot. Zygmunt Stankiewicz

W∏adca
Duchów
Wojtek Ryczer



ska∏ek i z dwójkà wspó∏lokatorów dochodz´

na 6100. G∏owa zaczyna mocniej boleç. Jeszcze 

kilka metrów. Wracamy. Do jamki docieramy ju˝

o zmroku. Spotykam Przemka z Jareckim – w sà-

siedniej jamce sp´dzà aklimatyzacyjny nocleg.

Kolejna dawka prochów, dodatkowo jakiÊ ruski spe-

cja∏ na aklim´. Âpi´ jak suse∏. Wspó∏lokatorzy wy-

chodzà oko∏o drugiej – zamierzajà rozbiç namiocik

na 6400 i zaatakowaç kolejnego dnia. Samopoczu-

cie, o poranku, okreÊlam jako dobre. Organizm si´

uczy. Tak jak sobie obieca∏em, schodz´ do dwójki.

***

Od poczàtku tak d∏ugo oczekiwanej akcji górskiej

czuj´ presj´. Nakr´cam si´, a pretekstem do walki

jest wiszàce w powietrzu, wyimaginowane za∏ama-

nie pogody. A dziÊ jest super. Nie mog´ wytrzymaç

kilku chwil bezczynnoÊci. Mam ochot´ zostaç

w dwójce jednà noc, i po kolejnej nocy w jamce,

bezpoÊrednio z prze∏´czy wchodziç na szczyt.

Na szcz´Êcie, Jarecki z Przemkiem przekonujà

mnie do kolejnego dnia odpoczynku. 

Z Jarkiem czujemy si´ na si∏ach, Przemek niezbyt

pewnie, ale pójdzie z nami, zresztà nie mamy zbyt

wielu mo˝liwoÊci. ZostaliÊmy w trójk´, reszta dru-

˝yny (Zyga, Arek, Ignac, Lipa) zesz∏a do Base

Campu na kilkudniowy odpoczynek. Decydujemy

si´ zabraç namiocik – skorzystamy z niego, jeÊli

jamki b´dà zaj´te. Rozbity na 6400, b´dzie na-

szym czwartym obozem.

***

W kompletnych ciemnoÊciach nie mo˝emy znaleêç

wyprowadzajàcej na prze∏´cz por´czówki. W koƒcu

jakoÊ trafiamy i po wpi´ciu si´ mkniemy do góry. Czujnie trzymajàc

si´ prawej strony prze∏´czy (lewa to nawis), mozolnie zbli˝amy si´

do pierwszych ska∏ek. Pokonywanie wiatru jest katorgà, -10 staje

si´ -30. Âwita, a tu dopiero 6200. JesteÊmy wyczerpani. Dalsze

katowanie si´ nie ma sensu, zresztà i tak nie mamy si∏. Rozbijamy

namiocik na malutkiej, wystawionej na wiatr platforemce. 

Oko∏o po∏udnia, wraz ze s∏oƒcem, pojawia si´ nowa porcja moty-

wacji. Godzinka ubierania i zaczynamy przepinaç si´ po podnisz-

czonych por´czówkach. Kluczymy po prawej stronie grani. Mijamy

kolejnà ma∏à platforemk´ i po m´czàcych kilkudziesi´ciu metrach

osiàgamy wyraêne miejsce biwakowe. To 6400. Plàtanina pozry-

wanych por´czówek, pordzewia∏e puszki, kilka metrów ˝ó∏tego lo-

du. Tablica pamiàtkowa. Miejsca na 3 ma∏e namiociki. Po prawej

stronie mamy widok na pi´kne marmurowe ˝ebro. Po lewej, w za-

si´gu dwóch kroków, dwu i pó∏ (!) kilometrowà luf´...

Przewracamy si´ na trzy-cztery w zbyt ma∏ym namiocie. Prószy

z oszronionego od oddechów wn´trza. Wiatr trz´sie ca∏oÊcià, regu-

larnie wyrywajàc po∏y spod sporych kamieni. Mam wra˝enie, ˝e

za chwilk´ podrze si´ to w strz´py...; nie by∏oby dobrze. WyjÊcie,

na serwis, ∏àczy si´ z nawianiem kolejnej ∏opaty Êniegu. Zastana-

wiam si´, po jakà choler´ znów wybra∏em takie wakacje? W koƒcu

jest 7 sierpnia. Pozosta∏a, zahibernowana dwójka, le˝y bez s∏owa.

Podejrzewam, ˝e myÊlà o tym samym. Zasypiam ze Êwiadomo-

Êcià, ˝e kolejny dzieƒ b´dzie tym decydujàcym.

***

Otwieram oczy oko∏o ósmej. Jarecki z Przemkiem gotujà. KtoÊ

telepie si´ na zewnàtrz??? S∏yszymy polskie „Ch∏opaki, mog´

wejÊç na chwilk´?” To nie halucynacje, mamy goÊcia – Irek,

poznany w dwójce katowiczanin, wpada na herbatk´, w drodze

na szczyt. Podjadamy ciasteczka. Co k´s rozgrzewamy d∏onie.

W∏aÊnie to ta czasoch∏onna czynnoÊç sprawia, ˝e ka˝da najprost-

sza rzecz urasta do rangi skomplikowanego przedsi´wzi´cia.

Z Jareckim, ju˝ w raczkach i uprz´˝ach, czekamy na zewnàtrz.

Wieje dobre kilkadziesiàt na godzin´. Przemek wychyla si´, nie-

pewnie si´ prostuje i robi krok naprzód. Wystarczy mocniejszy

podmuch by jak k∏oda pad∏ na ziemie. Nie jest dobrze. Z Jarec-

kim wymieniamy si´ spojrzeniami, s∏ysz´: „Nie id´”. MyÊl´:
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Autor dzieƒ przed atakiem fot. Jacek Klecze

Pocztówka z trekkingu fot. Wojtek Ryczer



„Jak nie teraz to kiedy?”, piàtka Przemka na drog´.

Powodzenia.

Wiatr utrudnia poruszanie si´, ch∏odzi ods∏oni´te cz´-

Êci twarzy – powinienem by∏ wchodziç w masce...

Poczàtek jest naprawd´ ci´˝ki, jednak mimo tych

warunków i wi´kszej wysokoÊci, mam wra˝enie, ˝e

tempo jest lepsze od wczorajszego – pewnie kwestia

noclegu, aklimatyzacji. Nie boli g∏owa, jest super.

Spokojnie przepinam si´ z por´czy na por´cz. Wiem,

˝e mam kup´ czasu – psychicznie czuj´ si´ komfor-

towo. Rozbijajàc namiocik na 6400 skróciliÊmy dro-

g´. To dzi´ki temu marginesowi bezpieczeƒstwa

mam okazj´ delektowaç si´ samotnoÊcià wspinania.

Id´ w chmurach i widok na to, co poni˝ej zdarza

si´ rzadko. Te kilkusekundowe, niesamowite wi-

dokówki wyznaczajà miejsce przerw – robi´ kil-

kanaÊcie zdj´ç... nie wiem, ˝e smary migawki

zamarz∏y, ˝e wyjdzie jedno, a dwa inne b´dà na-

Êwietlone tylko do po∏owy.

Co kilka chwil, gdzieÊ wy˝ej, widz´ Irka. Po raz

ostatni, gdy pokonuje skalnà Êciank´ na 6800.

TrudnoÊci to jakieÊ s∏abe cztery, bàdê co bàdê to

jednak prawie pion – i tutaj, chyba pierwszy i ostat-

ni raz zastanawiam si´ nad sekwencjà ruchów. 

Na Ênie˝nej, wyprowadzajàcej na szczyt, grani mam

ju˝ nie to samo tempo. ¸api´ oddech co pi´ç kro-
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ków. Próba przyÊpieszenia koƒczy si´ d∏u˝szym odpoczynkiem.

Spotykam schodzàcego Irka. Uda∏o mu si´. Gratulacje. Do szczy-

tu zosta∏o oko∏o 40 minut – to jakieÊ 50 metrów ró˝nicy wysoko-

Êci. Czuj´, ˝e dam rad´, wejd´ – nie ma bata. 

Po kwadransie przypominajà mi si´ nasze sproÊne ˝arty, ze sper-

sonifikowanym Khanem w roli g∏ównej. Teraz myÊl´: „prosz´...”.

Âlady wyprowadzajà na wyp∏aszczenie. Jest tutaj troch´ sporych

kamieni, zaspy Êniegu. Wieje bardzo, bardzo mocno. Wko∏o mle-

ko. Nie id´, s∏aniam si´ – nieêle to musi wyglàdaç dla postronne-

go obserwatora. G∏owa nie boli, ale rozrzedzone powietrze i wiatr

sprawiajà, ˝e co kilka kroków kl´kam, tak ∏atwiej odpoczàç.

„Gdzie jest ten... trójnóg”. Po kilku minutach.

Kilka tygodni póêniej oka˝e si´, ˝e jedynym udanym, spoÊród

wszystkich zrobionych podczas ataku zdj´ç, jest jedno z tych

szczytowych. 

Monotonia zejÊcia. Wychodzi s∏oƒce. Asekuruj´ si´ improwizowa-

nym przyrzàdem zjazdowym (HMS + czekanik). Spotykam Jarec-

kiego, wyruszy∏ dwie godziny po mnie. Super, czasu ma a˝ nadto,

a warunki sà ju˝ znacznie lepsze. Wymieniamy si´ informacjami –

do szczytu zosta∏o mu oko∏o godzinki. Przemek zrezygnowa∏.

Docieram do namiociku. Gospodarz, wita mnie przed progiem. 

Mamy sàsiadów. Dwóch Rosjan chce atakowaç kolejnego dnia.

Âpià w malutkiej szturmowej Salewie. Po godzince wraca Jarecki.

Niez∏y czas... Wchodzàc na szczyt mia∏ widok na las Tienszaƒskich

kolosów. Dosta∏ najpi´kniejszà z nagród i jà doceni∏ – nie pozosta∏o

nam nic innego – wys∏uchaliÊmy opowieÊci o ∏zach szcz´Êcia. 
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Morze olbrzymich szczelin fot. Zygmunt Stankiewicz



***

Po nocy bez zmru˝enia oka przywita∏o nas za∏amanie

pogody. WidocznoÊç na kilkanaÊcie metrów, mocny

wiatr. Przypomina mi si´, co ktoÊ powiedzia∏: „tak, tu

zawsze wieje”. Nie zanosi si´ na to, ale mam nadzie-

j´, ˝e powtórzy si´ utarty schemat, czyli pogoda

od 14. Rosjanie sà chyba innego zdania – zwijajà si´. 

Zgodnie z planami zwijamy si´ i my. Startuj´ kilka

chwil przed ch∏opakami. Nie wiem, ˝e u Przemka 

pojawià si´ zaburzenia koordynacji – objawy choroby

wysokoÊciowej. Na ca∏e szcz´Êcie delikatne. Znaczy to

tyle, ˝e b´dzie schodzi∏ o w∏asnych si∏ach. Asekuracja

Jarka oka˝e si´ niezb´dna, na szcz´Êcie, tylko w mo-

mentach przepinania si´ pomi´dzy por´czówkami.

Na prze∏´czy id´ w ca∏kowitym mleku. Z powodu

braku punktów odniesienia trac´ poczucie odleg∏o-

Êci. Czuj´ si´ zawieszony w przestrzeni. Nie mam

poj´cia gdzie nale˝y zaczàç schodziç, by trafiç

do jamek. Postanawiam trawersowaç. W pewnym

momencie, na kilka sekund, w chwili przejaÊnienia

zauwa˝am las kijków – to miejsce koncentracji 

jamek. Po wejÊciu do naszej nie ma ani Êladu. 

Dopada∏o 50 centymetrów... godzina z ∏opatkà 

i zaczynam gotowanie. Termos herbatki jest gotowy

akurat na przyjÊcie ch∏opaków. Wkrótce wpada Irek.

W∏aÊnie dla takich chwil warto...

Schodz´ z Irkiem do dwójki, ostatnie spojrzenia

na prze∏´cz, na b∏yszczàcy si´ w promieniach zacho-

dzàcego s∏oƒca szczyt Khana. Jeszcze d∏ugo nie do-

trze do mnie, ˝e zdoby∏em tegoroczny szczyt marzeƒ. 

Coraz wyraêniej odczuwam kilkudniowy wysi∏ek,

a w obozie czeka mnie kolejna sesja z ∏opatkà. No,

namiot odzyskany, w ka˝dym razie na tyle by mo˝na

by∏o wcisnàç si´ pomi´dzy Êcian´ a depozyt zosta-

wiony przez reszt´ ekipy – „Co si´ z nimi dzieje...

mo˝e dojdà jutro?” Z tymi wàtpliwoÊciami zapadam

w mocny i co wa˝niejsze – naturalny sen. 

Kolejnego ranka odkuwamy namiocik. Po∏y pokryte

sà wielkimi kawa∏ami lodu. Obficie rzucam mi´sem

– sikanie, co prawda na zewnàtrz, ale bez wysta-

wiania stóp poza namiot, nie by∏o najlepszym 

pomys∏em. Dobija nas depozyt reszty – postanowili-

Êmy zabraç wszystko i teraz ka˝dy z naszej trójki

ma grubo ponad 30 kilo. 

Schodzimy bardzo, bardzo czujnie. W kilku miejscach przecinamy

Êwie˝e lawiniska. Przemek przewraca si´ co chwila – to choroba

wysokoÊciowa i wyczerpanie dajà o sobie znaç. Musimy nieêle

wyglàdaç – Czesi, mieszkaƒcy jedynki, patrzà si´ z podziwem –

kilkunastodniowy zarost, odmro˝ony policzek, zgarbiony chód

i wielkie ci´˝kie wory.

Jest tu nasz namiocik? Z kolejnym depozytem??? „Co to...? Jest,

ale gdzie oni sà!?”. Robimy kilkugodzinny odpoczynek. Podjada-

my specja∏y i nagle, w betach znajduj´ list od Arka...

Czytam na glos – co jeszcze wzmacnia powag´ chwili. Wszystko

powoli si´ wyjaÊnia. Dowiadujemy si´, ˝e Ignacemu zachorowa∏y

oczy, ˝e Zyga z Lipà sà ju˝ na dole – wrócili Êmig∏em. Wyczerpa-

nie, brak motywacji? Czytam dalej. Okazuje si´, ˝e podejÊciowy

kuluar, po kilkudniowych opadach Êniegu przez kilka kolejnych

nocy by∏ nie do przejÊcia. W czasie którejÊ próby przedostania si´

na gór´, Arek, ostatni zmotywowany, dosta∏ si´ wraz z kilkoma 

innymi mieszkaƒcami Base Campu pod lawink´. Odratowanie si´

jest ju˝ tematem oddzielnej historii. 

Czuj´ jak opada ze mnie wielodniowe psychiczne napi´cie. Docie-

ra fakt, ˝e to jest ten moment, który zostanie w pami´ci na za-

wsze. Nie w momencie zdobycia góry, ale teraz, w tej chwili od-

pr´˝enia, doinformowania, koƒczy si´ decydujàcy etap ca∏ej „gry”.

Mam wra˝enie, ˝e list, który czytam, jest epilogiem górskiej,

tej najbardziej oczekiwanej cz´Êci naszego wyjazdu. 53
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Lodowa pustynia fot. Wojtek Ryczer

Dzi´kuj´:

– rodzicom – za okazanà wyrozumia∏oÊç

– Paw∏owi Pytlowi – za wsparcie finansowe

– ¸ukaszowi Metznerowi, Markowi B∏aszczykowi oraz Micha∏owi Dziedzicowi

– za wsparcie i za po˝yczony sprz´t. 

W imieniu wszystkich cz∏onków wyprawy dzi´kuj´ firmom: Tesco oraz 

Elena (producent liofilizatów) – za ˝ywnoÊç, Euro<26 – za ubezpieczenie,

Kanion oraz Yeti – za wyposa˝enie. Ponadto firmie Marabut oraz sklepowi

Podró˝nika – za udzielenie specjalnych rabatów. Wielkie dzi´ki!!!

*topo drogi klasycznej – patrz kolorowa wk∏adka



Kilimanjaro jest pokrytà Êniegiem górà, wysokà

na 19710 stóp, mawiajà, i˝ jest najwy˝szà górà

w Afryce. Jej zachodni wierzcho∏ek nazywany jest

przez Masajów „Nga’je Ngai”, Dom Boga. Blisko

niego znaleêç mo˝na wysuszonego i zamarzni´tego

leoparda. Nikt nie potrafi wyjaÊniç, na co polowa∏

na tej wysokoÊci

Ernest Hemingway

we wst´pie do Âniegi Kilimanjaro

Kilimanjaro. Jedna z najwy˝szych wolnostojà-

cych gór Êwiata, mistyczny szczyt otoczony 

wianuszkiem chmur, dach Afryki. KiedyÊ miejscowi

wyprawiali si´ w okolice wierzcho∏ka po srebro, 

które zamienia∏o si´ w wod´. DziÊ, ich potomkowie

za twardà walut´ wprowadzajà na wierzcho∏ek ˝àd-

nych wra˝eƒ kolekcjonerów Korony Ziemi – trekke-

rów z ca∏ego Êwiata. 

Góra, która stojàc gdzieÊ w górach Azji nie zrobi∏a-

by tak zawrotnej kariery. W sercu zachodniej Afry-

ki, jedynie 330km od równika, otoczona d˝unglà,
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w której biegajà s∏onie, pokryta polami lodowca, stanowi pere∏-

k´ wÊród Tanzaƒskich parków narodowych. Obiekt nie bez po-

wodu wpisany zosta∏ na list´ Êwiatowego dziedzictwa UNESCO.

Od czasów profesora Hansa Mayera, który w 1889 roku razem

z Ludwikiem Purtschellerem zdobyli po raz pierwszy szczyt, 

pokrywa lodowcowa zmniejszy∏a si´ niewyobra˝alnie. Za dwa-

dzieÊcia lat nie b´dzie jej ju˝ wcale. 

Jest to najwy˝szy masyw górski Afryki, ze szczytem wznoszà-

cym si´ na wysokoÊç 5895 m n.p.m. Wspinaczka jest uwarun-

kowana rozmiarem, wysokoÊcià i po∏o˝eniem góry na otwartej

równinie. Wymiary masywu to 60 kilometrów d∏ugoÊci (z pó∏-

nocnego zachodu na po∏udniowy wschód) i 40 kilometrów 

szerokoÊci w najszerszym miejscu.

Góra wynurza si´ ponad falistà powierzchni´ otaczajàcej sawan-

ny na prawie 5000 metrów. P∏o˝ona jest na po∏udnie od Równi-

ka, w pó∏nocnej Tanzanii, przy granicy z Kenià (w ca∏oÊci le˝y

na terytorium Tanzanii). BliskoÊç Oceanu Indyjskiego ma ogrom-

ny wp∏yw na klimat, szat´ roÊlinnà i Êwiat zwierzàt.

Opis masywu 
Masyw sk∏ada si´ z trzech g∏ównych wygas∏ych wulkanów oraz

wielu ma∏ych, bocznych sto˝ków wulkanicznych. Najwy˝szy to

Kibo (5896 m), ni˝szy Mawenzi (5149 m) i najni˝szy Shira

(3962 m). Patrzàc od po∏udnia najbardziej wysuni´ta na zachód

Shira, odró˝nia si´ wyraênie od zasadniczych konturów linii grani,

przebiegajàcej na wschód do Uhuru Peak, najwy˝szego punktu

na Kibo. Shira jest bardzo rzadko zdobywanym szczytem, ponie-

wa˝ b´dàc nie wi´cej ni˝ okràg∏à kopu∏à nie stanowi du˝ego 
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Jak wejÊç 
na najwy˝szy
szczyt Afryki?
Marcin Malka

Masyw Kilimanjaro od po∏udnia. Od lewej lodowce Kerstena, Deckena, Rebmanna fot. Marcin Malka



wyzwania nawet dla trekkerów. Uhuru Peak jest naj-

wy˝szym punktem Afryki, co oznacza, ˝e wspinacz-

ka na Kilimanjaro koncentruje si´ wokó∏ szczytu 

Kibo. Jest to Êrodkowy wierzcho∏ek, bardzo ró˝niàcy

si´ od widocznego na wschodzie Mawenzi. Podczas

gdy Kibo jest symetrycznie doskona∏e, Mawenzi jest

nieregularne i powykr´cane. Patrzàc na Kibo z kra-

w´dzi krateru widaç, ˝e niegdyÊ zawali∏ si´, formu-

jàc wewnàtrz wiele koncentrycznych kraterów. Uhu-

ru Peak wznosi si´ na po∏udniowym obrze˝u najbar-

dziej zewn´trznego z nich. Dalej znajduje si´ we-

wn´trzny krater i zarazem centralny otwór nazwany

Ashpit. Wierzcho∏ek Kibo jest cz´Êciowo pokryty

trzema du˝ymi polami lodowymi, z których z kolei

sp∏ywa 15 lodowców, oferujàcych bardzo interesujà-

ce, choç rzadko uskuteczniane wspinaczki na Kili-

manjaro. Dost´p do Uhuru Peak od pó∏nocnej strony

jest zatarasowany Pó∏nocnym Polem Lodowym,

na którym istnieje tylko jedna opisana droga. Ta

strona góry jest rzadko odwiedzana, poniewa˝ zbo-

cze lodowe jest zbyt strome dla turystów, a za ma∏o

strome dla wspinaczy. Poza tym, bliskoÊç granicy

Kenii i brak infrastruktury powodujà, ˝e wi´kszoÊç

dróg na Kibo znajduje si´ po po∏udniowej i zachod-

niej stronie góry. Oddziela je imponujàca Êciana

Breach o wysokoÊci 1400 metrów. 

Wydaje si´, ˝e jest to jedno z najwi´kszych alpini-

stycznych wyzwaƒ w Afryce. Mam tu na myÊli nie

tylko problemy organizacyjno-finansowe takiego przedsi´wzi´cia,

zwiàzane chocia˝by ze sporymi kosztami transportu, pozwoleƒ, czy

samymi op∏atami parkowymi (ponad 70$ na osob´ za jednà do-

b´). MyÊl´ raczej o potrzaskanej i kruchej skale. O dziewiczej Êcia-

nie, która kusi chyba ka˝dego wspinacza, który zap´dzi si´ w te

strony. O drodze, która wyprowadza∏aby wprost na Uhuru Peak.

Powy˝ej Êciany Breach znajduje si´, widoczny cz´Êciowo ze

szczytu, Diamentowy Lodowiec, z którego zwisajà 80-metrowe

sople, pierwszy raz zdobyte przez Reinholda Messnera i K.Renzle-

ra w 1978 roku, drogà o wycenie alpejskiej ED2. Sople te doty-

kajà pól Ênie˝nych Lodowca Heima. Nie doszuka∏em si´ informa-

cji, aby bywa∏y jeszcze potem „robione”. A znajàcy dobrze masyw

przewodnik (12 lat pracy – Êrednio jedno wejÊcie na 10 dni), 

zapewnia∏ mnie, ˝e nigdy nikt si´ nimi nie wspina∏. Wszystko to

w realiach Europy wydawa∏oby si´ niezrozumia∏e, nie zapominaj-

my jednak, ˝e nadal jesteÊmy w Afryce, gdzie do pewnych rzeczy

wag´ przywiàzujà tylko Europejczycy. 

Globalne ocieplenie oznacza, ˝e lodowce po po∏udniowej stronie

nie mogà ju˝ d∏u˝ej oferowaç interesujàcych i ró˝norodnych wspi-

naczek, tak jak to mia∏o miejsce 20 lat temu. 

Na wschód od Breach znajdujà si´ resztki lodowców: Kersten,

Decken, Rebmann i Ratzel. Biegnà przez nie drogi o trudno-

Êciach od TD+ do ED2. Na zachód od Êciany Breach znajduje

si´ Ma∏y Lodowiec Breach i Wielka Zachodnia Prze∏´cz, czyli

miejsce, gdzie droga Western Breach Route b´dàca logicznà

kontynuacja Umbwe Route, osiàga krater. 

Na wschód od Kibo wznosi si´ nieregularny i wspania∏y 

Mawenzi, oddzielony od Kibo ksi´˝ycowà równinà o szerokoÊci

7 kilometrów, znanà powszechnie jako siod∏o. Jego l200 me-

trowej wysokoÊci wschodnia Êciana jest mieszaninà stromych

ska∏, turni i skalnych grani, przedzielonych dwiema ogromnymi

rozpadlinami: Greater (Wi´kszà) i Lesser (Mniejszà) Barrancos.

S∏aba ska∏a utrudnia turystyczny dost´p do szczytu Hans Meyer

Peak, czyniàc z Mawenzi powa˝ne przedsi´wzi´cie z realnym
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Lodowiec Arrow fot. Marcin Malka

Jeden z tragarzy niosàcy wod´ znad lodowca Arrow fot. Marcin Malka



niebezpieczeƒstwem lawin kamiennych, szczegól-

nie, kiedy schodzi si´ po po∏udniu.

Drogi wejÊciowe
Wybierajàc si´ na Kilimanjaro warto zastanowiç si´

nad wyborem trasy. Trudno przy tak ogromnych kosz-

tach i polskich realiach myÊleç o powrocie w to samo

miejsce i próbowaniu innych dróg turystycznych. Naj-

prawdopodobniej od tego wyboru zale˝eç b´dzie czy

i w jakim stylu wejdziemy na szczyt. Nale˝y wszystko

precyzyjnie zaplanowaç, ze szczególnym uwzgl´dnie-

niem aklimatyzacji. A to ze wzgl´du na fakt, i˝ ewen-

tualne dni kondycyjne i odpoczynki, b´dà nas s∏ono

kosztowaç. Z drugiej strony planujàc szybsze wejÊcie

mo˝emy zaniemóc z powodu choroby wysokoÊciowej,

co w masywie Kilimanjaro zdarza si´ bardzo cz´sto.

W∏aÊciwie ma∏o komu udaj´ si´ wejÊç na szczyt zu-

pe∏nie uniknàwszy objawów tej choroby. 4-6 dniowe

wejÊcie to zbyt ma∏o aby przygotowaç nasz orga-

nizm do takiej wysokoÊci. OczywiÊcie nie bez zna-

czenia pozostaje wp∏yw tzw. „pami´ci wysokoÊci”

i ogólna wydolnoÊç organizmu. Mo˝na oczywiÊcie

stosowaç ró˝ne wynalazki wspó∏czesnej farmakologii

(np. Diuramid), ale ostateczny rozwój wydarzeƒ nie

do koƒca da si´ przewidzieç. Nas, podczas podejÊcia

mija∏a schodzàca w dó∏ grupa, gdzie jednà z klientek,

z trudem ∏apiàcà oddech i „przelewajàcà” si´ przez

r´ce, tragarz niós∏ na plecach. MyÊl´, ˝e dla wspina-

cza, wejÊcie któràkolwiek drogà turystycznà nie po-

winno sprawiaç k∏opotów, nie zapominajmy jednak,

˝e to blisko 6000 m n.p.m.
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Przestrogà powinien staç si´ fakt, ˝e podczas Milenijnego 

Sylwestra, w masywie zgin´∏y 3 osoby, a 33 wymaga∏o akcji

ratowniczych.

Na Uhuru Peak prowadzi 6 dróg (patrz schemat). Ka˝da z nich

oferuje w´drówk´ przez inny krajobraz, oraz inny stopieƒ trudno-

Êci. Najpopularniejsza z nich – Marengu Route (zwana cz´Êciej

Coca Cola Route), którà podà˝a oko∏o 1000 osób ka˝dego dnia,

mo˝e rozczarowaç nie tylko z powodu t∏umów turystów. Inne to

Lemoscho, Machame, Umbwe, Mweke, Loitokitok. Pomimo, ˝e

Marengu jest najmniej malowniczà z tras prowadzàcych na gór´,

jednak zawsze b´dzie najpopularniejszà, nie tylko ze wzgl´du

na to, ˝e jest to naj∏agodniejsze podejÊcie na szczyt, ale równie˝

dlatego, ˝e jest jedynà trasà, wzd∏u˝ której znajdujà si´ schroniska. 

My zdecydowaliÊmy si´ na Umbwe Route, poniewa˝ oferuje naj-

szybsze, najbardziej malownicze i najbardziej strome wejÊcie; 

dodatkowo w sàsiedztwie s∏ynnej Êciany Breach. Umo˝liwi∏o nam

to doÊç dok∏adnà dokumentacj´ fotograficznà Êciany.

Aby dostaç si´ z Moshi do Umbwe Gate, czyli bramy, gdzie 

rozpoczyna si´ podejÊcie – jadàc w kierunku zachodnim do

Arusha, nale˝y skr´ciç w prawo 2 kilometry za miastem. Stàd

do wioski Umbwe jest 14 kilometrów. Z wioski Umbwe trasa

biegnie dalej do wioski Kifuni i prosto w gór´ do samego lasu.

Ten odcinek mo˝na przejechaç wynaj´tym vanem lub taksówkà.

Dalej idziemy leÊnà drogà oko∏o 6 km do wyraênego znaku 

(S 03°08.905, E 037°17.744), który oznacza poczàtek w∏aÊci-

wej Êcie˝ki. Tu dokonujemy wszystkich formalnoÊci, sprawdzajà-

cych rangersów jest tam sporo, ka˝dy szuka zarobku. Wi´c przy-

gotujcie si´ na opowieÊci o dodatkowych kosztach i nieistniejà-

cych op∏atach. Dalej kierujàc si´ znakami, rozpoczynamy podej-

Êcie, najpierw stromo w gór´ przez wspania∏y równikowy las, a˝

do polany powy˝ej jaskini, czyli do miejsca pierwszego biwaku

G
ór

y 
Êw

ia
ta

Âciana Brench w ca∏ej okaza∏oÊci. W Êrodku sople
pokonane przez Messnera fot. Marcin Malka Widok z Arrow Camp fot. Marcin Malka



(2956 m; S 03°07.670, E 037°18.672). Czas 

podejÊcia to oko∏o 5 godzin z wioski Kifuni. Uwaga!

Na miejscu brak wody.

Drugiego dnia idziemy stromo w gór´ przez las

do wrzosowisk, które rozpoczynajà si´ na wysokoÊci

oko∏o 3000 m; nast´pnie dalej grzbietem przez oko-

∏o 2 godziny do jaskiƒ na wysokoÊci 3500 m. Ten

odcinek jest bardzo efektowny. Âcie˝ka prowadzi 

wàskim grzbietem skalnym, miejscami bardzo stro-

mym, opadajàcym do g∏´bokiej doliny. Ogromne

drzewa poroÊni´te sà zwieszajàcymi si´ zewszàd

mchami; je˝eli chmury sà nisko i wszystko otulone

jest mg∏à to panuje niesamowita atmosfera.

Od jaskini stromizna Êcie˝ki zmniejsza si´ troch´

i po dalszym 1,5-2 godzinnym marszu docieramy

do schronu Barranco le˝àcego na wysokoÊci 3973 m

(S 03°05.846, E 037°19.5870). Mo˝na tu nabraç

wody ze strumienia. Przed samym miejscem, gdzie

rozbijane sà namioty, Êcie˝ka odbija w lewo i prowa-

dzi dalej grzbietem przez oko∏o 4 godziny do lodow-

ca Arrow. G´sta roÊlinnoÊç wkrótce zaczyna si´ prze-

rzedzaç i w ciàgu oko∏o godziny ca∏kowicie znika, 

pozostawiajàc jedynie smutne zbocza piargów.

Druga Êcie˝ka z Barranco idzie dalej w kierunku wschodnim 

przecinajàc najpierw ma∏y strumyk, a wkrótce potem wi´kszy –

nim zacznie wreszcie wspinaç si´ stromo przez wyrw´ w Western 

Breach. Na górze nale˝y skr´ciç w lewo, ˝eby dotrzeç do poczàt-

ku tras na po∏udniowym lodowcu lub iÊç dalej wzd∏u˝ Êcie˝ki,

która przecina piargi, grzbiety i doliny a˝ do dobrego miejsca

na kemping w Dolinie Karanga. 

Idàc jednak dalej na pó∏noc dojdziemy do ostatniego przed szczy-

tem biwaku w rejonie lodowca Arrow, po∏o˝onego na wysokoÊci

4878m (S 03°04.360, E 037°20.159). Wod´ mo˝emy zaczerp-

nàç z oddalonego o oko∏o 250 metrów strumienia. W miejscu

tym dobrze jest zrobiç sobie dzieƒ kondycyjny. Sami zdecydo-

waliÊmy si´ na ten krok pomimo kosztów. Nast´pnego dnia

do pokonania pozostaje 1100 metrów w pionie i zejÊcie, najle-

piej na sam dó∏, do bram parku. Nie zapominajmy, ˝e to dopiero

4 dzieƒ pobytu w masywie – zdecydowanie zbyt wczeÊnie

na aklimatyzacje. Dobrym pomys∏em wydaj´ si´ codzienne 

wychodzenie, chocia˝by na dwie godziny, w kierunku szczytu

i powrót do namiotów. Taki system pozwoli∏ nam na lepsze i szyb-

sze zaaklimatyzowanie si´. Wed∏ug mnie, ka˝da kropla potu wyla-

na na podejÊciu u∏atwia nam „atak” szczytowy i pobyt na wierz-

cho∏ku. Dlatego te˝ Êwiadomie zrezygnowaliÊmy z tragarzy. 

`Dla nas by∏o to normalne, na Kilimanjaro jest to ewenement.
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Miejsce ostatniego biwaku w rejonie Arrow 

Glacier, ma wysokoÊç równà Mont Blanc. Wprost

z okna namiotu mo˝emy podziwiaç wynios∏à syl-

wetk´ Mont Meru i rozciàgajàce si´ po horyzont

busz i sawanny. Ostatniego dnia na Umbwe Route

czeka nas sporo wysi∏ku. Zespo∏y w zale˝noÊci

od planów ruszajà ju˝ od pó∏nocy. Poczàtkowo 

po∏ogim terenem, póêniej doÊç stromo. ¸atwo, ale

chwilami w ekspozycji. Na kraw´dê krateru dotar-

liÊmy o wschodzie s∏oƒca; przypuszczam, ˝e by∏o

oko∏o 6.30-7.00 rano. Nie ukrywam, ˝e 30 kilo-

gramów na plecach wbija∏o mnie w ziemi´, a mój

organizm mimo wewn´trznej radoÊci uporczy-

wie domaga∏ si´ czegoÊ wi´cej ni˝ rozrzedzo-

nego powietrza.

Nasz przewodnik podczas ca∏ej drogi by∏ 

zaskakiwany ró˝nymi naszymi zachowaniami.

Bardzo go dziwi∏o, ˝e nie bierzemy tragarzy, wi´c

pewnie nie bierzemy te˝ koszy z arbuzami, melo-

nami, bananami itd. Ju˝ w Moshi delikatnie od-

mówi∏, gdy zobaczy∏ kaszk´ z musli. Na szczycie

dowiedzia∏em si´, ˝e przewodnicy i tragarze 

innych grup zobaczywszy mnie z wypchanym

po brzegi 70 litrowym plecakiem robili zak∏ady.

Ma∏o, kto dawa∏ nam szanse, tym bardziej, ˝e
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moja ˝ona te˝ nios∏a na plecach spory

dobytek. 

Z kraw´dzi mamy przepi´kny widok

na krater i jego kolejne kr´gi oraz lodow-

ce, które stromymi Êcianami dodajà temu

ksi´˝ycowemu krajobrazowi jeszcze wi´cej

egzotyki. Z tego miejsca mo˝emy albo 

ruszyç wprost na szczyt, albo zrobiç p´tle

wokó∏ krateru. Nie wiem jednak, jak wiele

czasu potrzeba na t´ przechadzk´. Trasa

jest zaznaczona na wi´kszoÊci map. Cz´Êç

osób decyduje si´ na biwak w tym miej-

scu. My, gonieni czasem szliÊmy w kierun-

ku szczytu, który osiàgn´liÊmy po jakiÊ 

2 godzinach. 

Uhuru Peak – 5895 m n.p.m.

(S 03°04.588, E 037°21.239). UÊciski,

fotografie, Amerykanie nami´tnie omawia-

jàcy dalsze plany podró˝y z rodzinà

w Ohio przez telefon satelitarny. Ot, takie tam „szczytowanie”.

I zejÊcie, które z Kibo musi odbywaç si´ z góry wyznaczonà drogà

zejÊciowà. Z ka˝dym metrem w dó∏ wraca∏y nam si∏y. Po drodze

mieszanka trekkerów z ca∏ego Êwiata. Od Alaski po Australi´. 

Woda Kilimanjaro po 3$ za butelk´, i... hotelik w Moshi. 

Wskazówki
Wszystkim wybierajàcym si´ na Kilimanjaro obowiàzkowo musi

towarzyszyç lokalny przewodnik. Nie jest to przepis, który mo˝na

w jakikolwiek sposób ominàç. Poniewa˝ ka˝dej grupie towarzyszy

przewodnik, poruszanie si´ po parku bez niego od razu zostanie

zauwa˝one i zg∏oszone rangersom. Konsekwencje? Bardzo wyso-

kie kary finansowe. 

Zabranie tragarzy nie jest obowiàzkowe, ale mo˝e sprawiç, ˝e osià-

gni´cie sukcesu b´dzie ∏atwiejsze. My zrezygnowaliÊmy z ich us∏ug,

co wiàza∏o si´ z wnoszeniem ca∏ego Afrykaƒskiego dobytku na

plecach. Jakim zdziwieniem przyjmowali nas Kanadyjczycy mijani

po drodze. Wi´kszoÊç turystów odwiedzajàcych gór´ ma w ma∏ym

plecaczku jedynie map´, GPS, telefon satelitarny, Isostar i zestaw

batoników. Reszt´ dêwigajà tragarze, dwóch na jednego trekkera. 

W wi´kszym towarzystwie lepiej mieç dwóch przewodników, 

gdyby przy wejÊciu szczytowym grupa musia∏a si´ rozdzieliç.

Na wysokoÊci 6000 metrów przenikliwy wiatr wydaje si´ zabójczy,

a spadajàce do minus 20°C mrozy powodujà, i˝ na chwile zapomi-

namy, ˝e jesteÊmy w pobli˝u równika. Ciep∏e ubranie, dobre 
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r´kawice, czapka, szalik, kurtka od wiatru i deszczu,

dobre buty trekkingowe, Êpiwór, czo∏ówka to nie-

zb´dne wyposa˝enie. Konieczny b´dzie te˝ sprz´t

kempingowy. Sprz´t do asekuracji, raki i czekan – sà

zb´dne, przez wi´kszoÊç roku, na wszystkich wspo-

mnianych szeÊciu drogach turystycznych. W porach

wilgotnych, opady Êniegu mogà sprawiç, ˝e sprz´t

asekuracyjny na Umbwe Route si´ przyda.

Je˝eli wyjÊcia nie organizuje agencja, a odkupiliÊmy

od niej jedynie pozwolenie (ok. 10$) potrzebny b´-

dzie prowiant i woda. Wypo˝yczajàc sprz´t w agen-

cji, nale˝y starannie go obejrzeç na dzieƒ przed

wyjÊciem i w razie koniecznoÊci – ˝àdaç lepszego. 

Transport
Z Europy udajemy si´ drogà lotniczà do Nairobi,

stolicy Kenii. Z Nairobi, dobrà asfaltowà drogà oko∏o

160 km w kierunku po∏udniowym do granicy Kenii

z Tanzanià – Namanga. Po drodze przecinamy Park

Narodowy Amboseli, gdzie stado ˝yraf przebieg∏o

nam drog´. Z Namanga, po przekroczeniu granicy

przejazd dalej tzw. Trans East African Highway

do Arusha, najwi´kszego miasta pó∏nocnej Tanzanii,

odleg∏ego o 126 km od granicy. Z Arusha do Moshi

jest dalsze 104 km (5$ za bilet w jedna stron´).

Z Moshi kontynuujemy przejazd do odpowiedniej

wioski – w zale˝noÊci od trasy.

Alternatywnie, jadàc z Nairobi w kierunku wschod-

nim (droga do Mombasy), mo˝na przekroczyç grani-

c´ w Taveta, mieÊcie po∏o˝onym 129 km na zachód

od Voi. Marangu znajduje si´ oko∏o 40 km od tego

miejsca.

Z Nairobi istnieje codzienne po∏àczenie autobusowe

lub matatu (lokalna, bardzo tania taksówka) zarów-

no do Namanga i Taveta. Tutaj nale˝y przesiàÊç si´

do autobusu tanzaƒskiego celem udania si´ w dal-

szà podró˝ do Moshi lub Himo. Istnieje regularna

komunikacja autobusowa lub matatu do Marangu.

Na podró˝ z Nairobi do Marangu nale˝y poÊwi´ciç

ca∏y dzieƒ. Inna mo˝liwoÊç to kupno rejsowego 

biletu z Nairobi do Arushy w jednej z agencji podró˝-

niczych (15$). Oszcz´dzamy w ten sposób czas.

Dla podró˝ujàcych z Dar-es-Salaam lub innych

miejsc w Tanzanii istnieje wiele je˝d˝àcych codzien-

nie autobusów, zarówno do Moshi, jak i Arusha. I tutaj nale˝y 

sobie zarezerwowaç na t´ podró˝ jeden pe∏ny dzieƒ. 

Ceny
WyjÊcie na Kilimanjaro nie jest tanie. Niestety, je˝eli chcemy

oszcz´dzaç, zawsze b´dzie to kompromis mi´dzy pieni´dzmi,

a bezpieczeƒstwem. Pobyt w parku kosztuje 30$ od osoby

za ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ. Dodatkowo p∏acimy po 40$, od osoby

za noc w namiocie i po 50$ za noc w schroniskach (tylko na

Marengu Route). Op∏ata za ubezpieczenie ratownicze – 20$

za grup´. Oprócz tego obowiàzkowy przewodnik (50-75$), ewen-

tualni tragarze – 20$ za dzieƒ i niezb´dne napiwki. Dobre agen-

cje za 6-dniowy trekking na szczyt pobierajà od 500$ do 3000$.

Cena obejmuje wszelkie op∏aty, noclegi i wy˝ywienie. My zmieÊci-

liÊmy si´ w 450$.

Je˝eli planujecie wejÊcie bez agencji, potrzebny b´dzie wam 

dokument zezwalajàcy, wydany przez agencje w cenie oko∏o 

10$ za grup´. Z takim dokumentem udajecie si´ na bram´ drogi, 

którà planujecie wejÊcie i regulujecie op∏aty. Przy niektórych 

bramach nie ma funkcjonariusza KINAPA (Kilimanjaro National

Park); wtedy nale˝y udaç si´ do bramy innej trasy, w dniu rozpo-

cz´cia w´drówki. Np. nie ma takiej kasy przy wejÊciu na Umbwe

Route. Czeka was, wi´c poranna wyprawa do Machame Gate.

Najlepiej rozpoczynaç w´drówk´ wczeÊnie rano, poniewa˝ ka˝dy

rozpocz´ty dzieƒ pot´guje koszty. Powodzenia!

Przydatne adresy
www.tanzania.go.tz – oficjalna strona rzàdu Tanzanii;

www.mos.org/kili/index.html – panoramy z Kilimanjaro wg IMAX;

www.tanzania-web.com/home2.htm – oficjalna strona Tanzaƒ-

skiego Centrum Turystycznego

hhtp://gorp.com/gorp/location/africa/tanzania/home_kil.htm –

szczegó∏owa strona o Kilimanjaro zawierajàca opisy dróg;

kanapa@habari.co.tz – adres do siedzib parku narodowego,

tam mo˝na uzyskaç np. informacje o aktualnych cenach.

Polecane mapy i przewodnik
Kilimanjaro – mapa kanadyjska z serii Mountains of the world

o numerze 845, 1:62500. Do kupienia w Sklepach Podró˝nika.

Kilimanjaro, a trekking guide to Africa’s highest mountain –

autorstwa Henry Stedmana

Przewodnik do kupienia na www.traiblazer-guides.com lub

w Sklepach Podró˝nika.
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“Hello, happy Valentines! How was your trip? Are you

very tired? What do you want to eat?”

Oops, chyba dobrze trafiliÊmy. W∏aÊnie to chcieliÊmy

us∏yszeç... Tak, jesteÊmy zm´czeni, chcemy jeÊç,

a przede wszystkim na naszych zegarkach (zw∏aszcza

tych w g∏owie) jest Êrodek nocy i nie wiemy czy zdecy-

dowaç si´ na obiad, czy na Êniadanie lub kolacj´,

bo pora kolacji ju˝ dawno min´∏a, a pora Êniadania

jeszcze nie nadesz∏a. Chyba pójdziemy spaç... 

chocia˝ na chwil´. 

A Walentynki? Dla nas trwa∏y 33 godziny, a najwi´k-

szym prezentem w tym dniu by∏ fakt, ˝e dotarliÊmy

do Kalifornii bez problemu i mamy przed sobà dwa 

tygodnie prawdziwych wakacji...

Przez kilka dni przyzwyczajaliÊmy organizmy do wio-

sny i zmienionej strefy czasowej – g∏ównie jeêdziliÊmy

na rowerach. Wzgórza otaczajàce LA majà szczyty

na wysokoÊci 2000 m n.p.m. (ocean widaç z tarasu),

by∏o wi´c gdzie trenowaç downhill. W tym czasie
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w Kalifornii zapanowa∏a wiosna. Wzgórza otaczajàce

Orange Count zazieleni∏y si´ – prawdziwa wiosna,

a dla tubylców niezwyk∏a pora roku, kiedy nie widaç

wokó∏ spalonych s∏oƒcem, kolczastych krzaków 

(te kolczaste krzaki wyciàga∏am z nogi jeszcze mie-

siàc po powrocie).

W koƒcu spakowaliÊmy samochód i pojechaliÊmy do Red Rocks. 

Red Rocks to doÊç du˝y rejon wspinaczkowy, w którym ka˝dy 

znajdzie coÊ dla siebie. Najcz´Êciej ucz´szczane drogi wyposa˝one

sà w stanowiska ze spitów, a wiele Êcian ma komplet stanowisk

do zjazdów. Ska∏a to bardzo twardy piaskowiec, doÊç ciekawie

urzeêbiony – g∏ównie sà tam rysy i krawàdki. Na niektórych tur-

niach drogi majà nawet 1000 metrów d∏ugoÊci. Wspinaç mo˝na si´

w∏aÊciwie przez ca∏y rok – na jednej z dróg spotkaliÊmy wspinaczy,

którzy mieszkali w dolinie od Bo˝ego Narodzenia (my byliÊmy tam

na prze∏omie lutego i marca) i z tego, co mówili to zamierzali zmie-

niç miejsce pobytu nie dlatego, ˝e zrobili ju˝ wszystkie drogi w rejo-

nie, tylko dlatego, ˝e ju˝ im si´ znudzi∏o.

Biwakowanie na dziko jest powszechne; tak Êpià wszyscy tamtejsi

wspinacze. Nasi znajomi twierdzili, ˝e tak jest w porzàdku: my nie

zostawiamy Êladów po noclegu, a w∏aÊciciele terenu w ogóle si´ tym

biwakowaniem nie przejmujà. Jest w pobli˝u kemping, ale tam Êpià

raczej posiadacze wozów kempingowych. Nie ma zakazów wjazdu

do doliny, mo˝na wi´c zjechaç z drogi asfaltowej i znaleêç sobie do-

godne miejsce do spania; a za to rano jest zawsze blisko na wspina-
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Red Rocks. USA
Wiosenna Wycieczka
Zimowà Porà
Ma∏gorzata Czeczott, Marek Wierzbowski

Przybli˝ony przebieg drogi Princess of Darkness fot. William Hunt
Joshua Tree fot. William Hunt

Koƒcówka drogi Blade Runner fot. William Hunt



nie. Problemem jest – jak to na pustyni – woda. Trzeba

mieç jej ze sobà spory zapas. Wody mo˝na nabraç

z kranu znajdujàcego si´ niedaleko centrum informacyj-

nego przy wjeêdzie do rezerwatu, lub na dowolnej sta-

cji benzynowej – wtedy kosztuje 25 centów za galon. 

Wjazd do Red Rocks National Conservation Area jest

p∏atny – kosztuje 5$ na tydzieƒ i nie da si´ znanymi

nam sposobami „ominàç bramki”, bo prowadzi tam 

tylko jedna droga, a ca∏a dolina to pustynia poroÊni´ta

rzadkimi krzaczkami i wsz´dzie jest tak daleko, ˝e nie-

zb´dny jest samochód. W Parku Narodowym mo˝na

przebywaç od Êwitu do zmierzchu, wi´c te 5$ p∏aci si´

na wjeêdzie, zabiera si´ bilecik i mo˝na wje˝d˝aç i wy-

je˝d˝aç codzienne – przez tydzieƒ. Wybierajàc si´ jed-

nak do Stanów na d∏u˝ej warto zainwestowaç w roczny

bilet, który kosztuje 50$ i pozwala na wjazd do wszyst-

kich parków (a np. wjazd do Grand Canyon National

Park kosztuje 20$). Na ten bilet wje˝d˝a samochód

wraz ze wszystkimi w Êrodku – niezale˝nie od tego ile

jest osób. My byliÊmy tam z Williamem, który mia∏ 

taki bilet. Najcz´Êciej praktykowanym sposobem zwie-

dzania Parku jest przejazd samochodem po drodze

(jednokierunkowej), która jest tak poprowadzona, ˝e

wszystko z niej widaç. Co jakiÊ czas mo˝na zatrzymaç

si´ na parkingu (wyposa˝onym w stolik, kosz na Êmie-

ci i kibelek), zrobiç zdj´cie i pojechaç dalej. Dla nie-

licznych turystów przygotowane sà szlaki piesze z ta-

blicami informacyjnymi. Z takiej tablicy mo˝na si´ 

dowiedzieç, ˝e na przyk∏ad skupisko kar∏owatych, 

tysiàcletnich d´bów, które nie wiadomo jakim sposobem wyros∏y

na pustyni – to Sherwood Forest...

W takiej sielankowej scenerii na jednym z parkingów (nie wyposa-

˝onym w kibelek) zazwyczaj stoi kilka terenowych samochodów

i Hond Civic, a z dala s∏ychaç znajome pobrz´kiwanie szpeju i po-

krzykiwanie wspinaczy. To jest dobre miejsce, ˝eby wyrzuciç

wszystko z samochodu (bo sprz´t wspinaczkowy le˝y przecie˝

pod Êpiworami i ˝arciem), zapakowaç plecaki i udaç si´ w stron´

ska∏ (najlepiej w miejscu, w którym strza∏ka oznaczajàca szlak 

pokazuje kierunek dok∏adnie przeciwny).

Sportowe drogi w Red Rocks skupione sà w najbardziej czerwonej

cz´Êci doliny – z daleka to wyglàda, jak rozlane b∏oto – tu˝ przy wjeê-

dzie do Parku, zaraz po prawej stronie drogi, we wschodniej cz´Êci

doliny. Z drogi ska∏y te nie wyglàdajà zbyt okazale, a do tego wyglà-

dajà na niskie; jest to jednak˝e z∏udzenie. Ska∏y sà po pierwsze dale-

ko, a po drugie sà naprawd´ du˝e. WspinaliÊmy si´ zazwyczaj wie-

czorem w promieniach zachodzàcego s∏oƒca. Jak ju˝ zachodzi∏o to

natychmiast robi∏o si´ zimno i trzeba by∏o si´ zwijaç z doliny. Zrobili-

Êmy tam wiele dróg RP i OS o trudnoÊciach do 5.11

Drogi o charakterze górskim w Red Rocks sà dost´pne nie tylko

z g∏ównej drogi Parku Narodowego (tej za wjazd, na którà trzeba

zap∏aciç), ale w wi´kszoÊci ze zwyk∏ej drogi – ogólnodost´pnej. 

Takich wspinaczek jest tam do wyboru bardzo wiele. Mo˝na wybieraç

wystaw´ Êciany, d∏ugoÊç drogi i jej charakter. My wspinaliÊmy si´

g∏ównie na najpopularniejszych drogach o niezbyt wyÊrubowanych

trudnoÊciach. MusieliÊmy tak˝e zwracaç uwag´ na to, aby droga nie

by∏a zbyt zacieniona, bo tam gdzie nie Êwieci∏o s∏oƒce by∏o naprawd´

zimno (za to tam gdzie Êwieci∏o by∏ strasznie goràco...)

WspinaliÊmy si´ tam m.in. na drogach: Blade Runner, Solar Slabs,

Froggland, Prince of Darkness – wszystkie o trudnoÊciach w grani-

cach 5.9 – 5.10d – w zespole trójkowym z Williamem Huntem.
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Wspinanie w sektorze sportowym
fot. William Hunt

Na drodze Frogland fot. William Hunt
Wspinaczka sportowa w Red Rocks
fot. William Hunt



No, to ma byç mój pierwszy wspin po prawie pó∏rocznej

przerwie. Zaraz po Ostatnim Krzyku Motyla na Alasce

znowu si´ roz∏o˝y∏em i kolejna operacja. Tym razem 

rami´. Marcin si´ Êmieje i zapewnia, ˝e na nast´pnà

wypraw´ bierze jakiÊ drut i gwoêdzie, co by mnie do

kupy w razie czego sk∏adaç. Ma facet racje!

Wiec siedz´ w domu i przeglàdam pisma i przewodniki.

Niestety wybór ograniczony, bo mam tylko ze 3-4 dni,

a to ma byç solo, wi´c wszystko samemu: jazda, targa-

nie, wspin i w ogóle. A z Chicago jak zwykle to trzeba

kilka kilometrów (ach, sorry – mil!) urobiç, co by si´

na jakàÊ górk´ wdrapaç. 

Pada znowu na najbli˝szy rejon hakowy, „Looking Glass”

w Pó∏nocnej Karolinie – w Appalachach. DwanaÊcie go-

dzin póêniej, szczuplejszy o trzy 80 litrowe baki, làduj´

wieczorem wÊród rododendronowego lasu, którym

miota... Ênie˝na zawierucha. GdzieÊ tam w g´stnie-

jàcym mroku, wystaje znad lasu granitowa kopu∏a

Êciany. A mnà miota zwyk∏y strach.

Przyjecha∏em z zamiarem porwania si´ na coÊ, co 

z wyglàdu przypomina wyszlifowane lustro tektoniczne,

wydaje mi si´ absurdalnà sama myÊl o ataku na ten

najg∏adszy kawa∏ek Êciany. 

PrzeÊladuje mnie jedno zdj´cie z tej krótkiej: 2-wycià-

gowej drogi, na którym zespó∏ walczy z górnà cz´Êcià

monolitu, a z portaledge’a wywieszona jest ogromna

czarna, piracka flaga z trupià czachà i skrzy˝owanymi

piszczelami. Boj´ si´ ju˝ od kilku dni. I nic cholera, 
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nie mog´ na to poradziç. A wiem,

˝e i tak uderz´. A co, i tak wszyst-

kim pisany jest ten sam koniec.

A jednak czegoÊ ˝al, coÊ ciàgle

si´ ko∏acze schowane gdzieÊ 

g∏´boko w Êrodku. Zdusiç, zabiç,

zapomnieç.

GdzieÊ w tyle jeepa, zaspany gasz´ w ciemnoÊciach budzik. Nie ma

mowy, nie wstaje. U cholery jestem na wakacyjnym weekendzie! 

Wychodz´ na podejÊcie póênym rankiem i coraz wolniejszym krokiem

zbli˝am si´ ku memu przeznaczeniu. Taaak, r´ce troch´ mi si´ trz´sà.

Shit, nie wiedzia∏em, ˝e jestem a˝ taki strachliwy. Wokó∏ pustka, rodo-

dendrony klap∏y pod ci´˝arem oblepiajàcego je lodu. JakieÊ totalne 

nieporozumienie. Zrzucam moje 40 kilo szpeju pod drogà i spoglàdam

do góry. Jek... O nie, nie. Mo˝e najpierw si´ gdzieÊ przejd´? A w ogóle

to ta pogoda jakàÊ nie taka...

Natykam si´ na dwóch miejscowych, ∏ojà a˝ trzeszczà copperheady –

na drodze o dêwi´cznej nazwie Pozbawieni Mózgów, za A4. Zagaduj´,

wypytuj´, mo˝e by coÊ si´ tu ko∏o nich znalaz∏o dla mnie? Tak Êmiesz-

nie obserwowaç, jak cz∏ek ∏apie si´ brzytwy, byle jeno prze˝yç. Oczywi-

Êcie w koƒcu pada pytanie: „a ty to co? Na coÊ uderzasz?” I o zgrozo!

S∏ysz´, chyba siebie: Grand Slam...

Zapada cisza. Widz´, ˝e ch∏opaki dziwnie po sobie patrzà. Po przed∏u-

˝ajàcej si´ przerwie dostaj´ troch´ szczegó∏ów. Tak, tak, ten wariat

otworzy∏ t´ drog´ i jak dotàd to tylko jeden zespó∏ to powtórzy∏, w asy-

Êcie fotografów i gromady gapiów. Sam widzia∏em zdj´cia w Rock &

Ice i w miejscowych przewodnikach. Tak ch∏opaki, Êwietnie! Tak mnie

motywowaç. Mo˝e ja ju˝ musz´ wracaç do Chicago? 

Chodzà ˝arty o drodze, pokpiwania, ale nikt jakoÊ ju˝ nie chce próbo-

waç. Nie, nie mogli daç A5, bo sà trzy podwiercone dziury na rivety,

wiec dali nowofalowe A4. Âwietnie ch∏opaki, to ja ju˝ chyba sobie 

pójd´. Bawcie si´ dobrze.

KilkanaÊcie minut póêniej, walcz´ w po∏ogim lodzie w kierunku podsta-

wy Êciany. Liche drzewko i dwa friendy ustawiajà mi stan, wal´ pierw-

sze haki wtrawersowujàc w pierwszy wyciàg. Pierwsza dupa jest ju˝

na drugim ruchu, urywam stanowiskowego... frienda. „Tak, tak trzy-

maj”. Cz∏owiek zaczyna gadaç ze sobà w tej ciszy. Trawers w Êcian´

zajmuje mi z godzin´ (w lecie pewno to jest 30 sekund klasyki) chwie-

jàcych si´ jedynek i panicznych pó∏ klasycznych ruchów. Tak, jestem

na prawdziwym starcie, 20 metrów nad usianà g∏azami glebà, na nie-

wielkiej pó∏eczce (z której sku∏em lód, próbujàc si´ na nià wdrapaç 

posapujàc), a w oko∏o cisza oÊnie˝onego tropikalnego lasu. Powoli,

z lekka dr˝àc, wstaj´ w kierunku pierwszego zawieszonego w Êcianie

circle-heada. I ju˝ wiem, ˝e nast´pna dupa to po prostu Êmierç.
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Piorunujàce
Zetkniecie Dupà
z Ziemi Kupà
(Grand Slam of Sheep, A4, 
100 metrów, 3 przejÊcie)
Krzysztof „Krzykacz” Belczyƒski



No to teraz nadszed∏ moment na decyzj´. Albo wóz albo

przewóz. Jak si´ zdecyduj´, to ju˝ nie ma odwrotu;

po drucikach circle-headow do góry. Albo kulimy ogon

i do domu. OK, wpinam ∏awy i ruszam do góry. Olaç pa-

tos, olaç strach, olaç siebie. Po prostu do góry. Nadbiega-

jà miejscowi. W ciszy s∏ychaç tylko szcz´k karabinków

i ciche g∏osy z do∏u. Ka˝dy przelot to metafizyka – cieniut-

kie ci´g∏a copperheadów, a˝ strach testowaç, a trzeba.

Jedyna zasada to nie patrzeç w dó∏. Do góry, do góry. Lu-

stro powoli si´ pionuje, ruchy coraz d∏u˝sze. Jak u jasnej

cholery, autorzy tej drogi walili te przeloty, kiedy ja ledwo

co si´gam z ostatnich szczebli do kolejnych headów...

A saper myli si´ tylko raz. Tak, jedno z∏e bujni´cie, jeden

fa∏szywy ruch i koƒczymy zabaw´. Trz´s´ si´ troch´

na ostatnich sky-hookach w lekko przewieszonym terenie

zaraz pod stanem. Jest ju˝ tak blisko, ˝e chcia∏oby si´

skoczyç do taÊm, ominàç ostatnie ruchy. W mroênym 

powietrzu pot zamarza mi na twarzy. Jezu, jeszcze chyba

nie by∏em nigdy tak przera˝ony. A4 – to˝ im si´ uda∏ ˝art!

Ch∏opaki mieli chyba z 50% alkoholu we krwi. Nie wiem,

co tu robi´. Wiem tylko, ˝e musz´. I zrobi´. Gdy si´gam

m∏otkiem p´tli, wiem, ˝e komuÊ o tym opowiem. Wam. 

Zosta∏em zaproszony w goÊcin´. Nie mo˝na odmówiç.

Pierwsza szansa by zobaczyç, jak si´ mieszka w domu,

który buduje si´ na taÊmie w fabryce i przywozi ci´˝a-

rówkà w zamówione miejsce. Jest ekstra. GoÊcie nawet

robià swoje heady. Kupuje kilka garÊci zabawek niedo-

st´pnych w oficjalnym obiegu. 

Wstajemy o Êwicie i ruszamy pod Êcian´. Wyprowadzo-

no mnie z b∏´du. Okazuje si´, ˝e drugi wyciàg to nie

˝adne A3, tylko te˝ A4. Ale teraz mam ju˝ partnera, nie

b´d´ sam. Wszystko jest OK i chyba ju˝ nie ma szansy

glebowania. 2-3 godzinki i b´dzie po krzyku. Ruszamy.

Jedyne 45 metrów, zwykle, normalne A4 (czy˝by otrzeê-

wieli?!). Powoli suniemy do góry. ¸àcz´ po kilka headów

na przelot, im wy˝ej nad stanem tym delikatniej obcià-

˝am przeloty. Rozk∏adam wag´ na 5-6 punktów. I...

fuck, urywam w koƒcu heada, delikatnie obsuwajàc si´

na poprzedni p´k przelotów... Tu liczy si´ ka˝dy gram.

Przyciskam cia∏o do szorstkiego granitu, tarcie zbiera

troch´ wagi. Staram si´ unosiç, p∏ynàc podczas obsuni´-

cia. Byle nie szarpnàç przelotu pod ty∏kiem. Byle wytrzy-

ma∏. Powoli, powoli si´ uspokajam. Wyciàgam heady,

zak∏adam swojego z ostatnich szczebli. Rany boskie,

ch∏opaki, co otwierali drog´ to byli goÊcie. Nie czu∏em tyle szacunku

dla nikogo, co dla tych nieznanych mi facetów. Naprawd´ trzeba po-

czuç kos´ na szyi, ˝eby doceniç czyjeÊ prowadzenie. Wchodz´ w ∏atwi-

zn´ (czyli coÊ, co nawet nie wymaga opisu). Gubi´ si´. Trac´ lini´, kon-

cept. Woda z topiàcych si´ lodospadów p∏ynie po r´kach, w gore-texy,

w buty. Koƒczy si´ sprz´t. Nie mam ju˝ alienów. Jestem skoƒczony. 

40 metrów nad stanem, zaczyna si´ lód. Zaczyna si´ zwykle 5+...

Ostro˝nie dociàgam butki wspinaczkowe, zostawiam ∏awy i wbijam si´

w klasyk´. Lód ∏ami´ najwi´kszym friendem. Powoli czyszcz´ stopnie

i chwyty. Ostro˝nie przesuwam si´ do góry. I tak nie mog´ ju˝ wytrzy-

maç, wi´c skacz´ do najbli˝szego drzewa, na kraw´dzi granitu i ˝ycia.

To by∏a lekcja pokory. Paul czyszczàc ten „banalny” drugi wyciàg Êmie-

je si´ i zarzeka, ˝e nigdy nawet nie pomyÊli o próbie powtórzenia. Pa-

nowie i Panie, czapki z g∏ów przed autorami drogi! 

Po raczej nabrzmia∏ych 8 godzinach wspinania, z ulgà i rozluênieniem wa-

l´ si´ za ster i ruszam w drog´ powrotnà. Jutro poniedzia∏ek. Praca, wy-

k∏ady, studenci i coÊ co nazywamy ˝yciem. Ale tak naprawd´, to mo˝e to

wszystko nam si´ tylko wydaje. Chyba, ˝e ja te˝ mam z 50% we krwi?!

cytat 1 (Rock & Ice): „Ta uderzajàca droga stanowi studium ∏àczenia najmniej-

szych circle-headów. Pierwszy wyciàg to zwyk∏y rzut kostka. Albo przywalisz

albo ci si´ uda.”

cytat 2 (najnowszy przewodnik): „Jako, ˝e u˝yto wiert∏a na drodze... to nie

mo˝e byç z definicji A5! Wiele przelotów zak∏adano w ciemno na pe∏nym wy-

si´gu nad g∏owà. Jak któryÊ z nich zawiedzie, to walisz w gleb´... Êmiertelnie.”

Tekst ukaza∏ si´ na stronie KW Toruƒ: 

http://www.kwtorun.republika.pl/piorun.htm

s∏owniczek:

copper-head: ma∏a kostka na cienkim ci´gle. Zamiast klinu normalnej kostki,

znajduje si´ niewielki walec (g∏ownia) z mi´kkiej blachy (albo miedzi albo 

niklu), który daje si´ wklepaç w niewielkie zag∏´bienia skalne. Utrzymuje jedy-

nie statyczne obcià˝enie wspinacza. U˝ywane jedynie podczas ekstremalnych

wspinaczek hakowych. 

circle-head: powy˝sze, z tym ˝e kawa∏ek mi´kkiego metalu jest umieszczony

na obwodzie ko∏owego drucika. Pozwala to na umieszczanie tego typu narzàdu

(!) w dachach albo poziomych rysach, w których obcià˝enie rozk∏ada si´ równo

z obu stron osadzonej g∏owni (czyli w/g Darwinowskiej teorii ewolucji – 

pozwala na przetrwanie gatunku).

alieny – obcy, najlepsi przyjaciele hakmenów: friendy u˝ywane sà g∏ównie pod-

czas hakówki, na mi´kkich ci´g∏ach i trzymajàce naprawd´ w Êlepych osadze-

niach (wysoko, wysoko poza zasi´giem wzroku).

krzykacz: forma wymierajàca, ale wcià˝ kopulujàca:)) (nie p∏odzàca – mam tu

na myÊli: info dla wszystkich kobiet:))).
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Niech ˝a∏ujà ci, którzy nie byli na spotkaniu

12 XII 2003. Oko∏o 90 zgromadzonych osób w Klu-

bie Profesorskim na UW, ˝ywio∏owo reagowa∏o

na kolejne prezentacje i opowieÊci z 40 letniej histo-

rii Klubu. Na sali, cz´sto po raz pierwszy, spotkali

si´ zarówno za∏o˝yciele klubu z lat 60 tych, aktywni

wspinacze z lat siedemdziesiàtych i osiemdziesià-

tych, po Êwie˝ych (z kilkumiesi´cznym lub nawet

kilkutygodniowym sta˝em) cz∏onków UKA. Swoje

prezentacje mia∏o a˝ czterech prezesów – od pierw-

szego do aktualnego. Tak˝e i inni prelegenci przybli-

˝yli nam niektóre historyczne zdarzenia. 

I tak mieliÊmy okazj´ dowiedzieç si´, ˝e od poczàt-

ku w historii klubów wspinaczkowych i organizacji

nadrz´dnych zawsze chodzi∏o tylko o pieniàdze, 

dowiedzieliÊmy si´ te˝, u kogo za∏atwia∏o si´

przydzia∏ na konserwy w latach siedemdziesià-

tych, a kto przyznawa∏ dewizy dekad´ póêniej.

Z Jackiem Taflem wycofywaliÊmy si´ z Eigeru,

z Janem Naro˝niakiem i Krzysztofem Langiem mieli-

Êmy szans´ prze˝yç alpejskà wspinaczk´ z „Deme-

zonem”, oraz poznaç zgubne skutki wywo∏ywania

diab∏a. Z kolei Adam Biedrzycki przybli˝y∏ nam nie-

co epok´, którà przynajmniej niektórzy z m∏odszych

sta˝em jeszcze pami´tajà, czyli lata osiemdziesiàte.

Na koniec mia∏y miejsce dwie prezentacje z czasów

wspó∏czesnych, które w sposób bezwzgl´dny uÊwia-

domi∏y uczestnikom spotkania, jak wiele w przeciàgu
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tych 40 lat si´ zmieni∏o, zarówno pod wzgl´dem mody

wspinaczkowej, zlikwidowania barier i tak ogromnych trud-

noÊci organizacyjnych przy planowaniu wypraw, jak i ró˝nic

w wyposa˝eniu ∏ojantów na przestrzeni dziejów.

Âwietne zdj´cia sprzed lat (spoÊród których 90% mo˝na

by okreÊliç mianem „kultowych” – d∏ugie w∏osy, uprz´˝e

piersiowe, anoraki do kostek), przezabawne opowieÊci

prelegentów, a do tego niez∏e wino i dodatki jedzeniowe –

wszystko to stworzy∏o Êwietnà atmosfer´, godnà jubileuszu czter-

dziestolecia UKA.

Wystapili: Jacek Czabaƒski, Maciej Popko, Wies∏aw Krajewski,

Krzysztof Lang, Jan Naro˝niak, Jacek Tafel, Bernard Zió∏kowski,

Lech ¸obocki, Adam Biedrzycki, Robert Sieklucki i Jakub Ra-

dziejowski.

Podczas ca∏ego spotkania s∏yszeliÊmy powtarzajàcy si´ motyw –

„przyszed∏ czas na uaktualnienie, uzupe∏nienie i wydanie drukiem

Historii UKA”. Jako, ˝e wersja dost´pna dotàd na stronie www, 

daleka jest w powszechnym mniemaniu od obiektywizmu – rzuco-

ne zosta∏o has∏o wydania osobnej publikacji. Mam nadziej´, ˝e nie

by∏a to jedynie doraêna deklaracja i wspólnymi si∏ami, przy pomo-

cy starszych kolegów i kole˝anek, uda nam si´ zebraç do kupy do-

st´pnà wiedz´ i stworzyç Histori´ UKA z prawdziwego zdarzenia. 

JednoczeÊnie warto tu wspomnieç, i˝ na spotkaniu zabrak∏o nie-

stety przebywajàcego w USA Tadeusza S∏upskiego – by∏ego preze-

sa, przez wiele lat spiritus movens klubu, a i przecie˝ inicjatora

stworzenia historii UKA. 

Na spotkaniu z okazji 40 lecia klubu nastàpi∏o równie˝ wr´czenie

nagród im. ¸ukasza Wajsa za najlepsze przejÊcia sezonu 2003.

Nagrodzeni (Krzysztof Sadlej i Jakub Radziejowski) otrzymali

po 1000 z∏, statuetki autorstwa Elizy Kubarskiej oraz koszulki 

polarowe i opaski windstoperowe firmy Zerwa Marcina Malki.

A za rok mo˝emy Êmia∏o Êwi´towaç 41 rocznic´ powstania

klubu. Spotkanie by∏o na tyle udane, ˝e chyba warto powtó-

rzyç ca∏à imprez´ w tym samym lub poszerzonym gronie. 

I tak przez nast´pnych 40 lat!
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CzterdzieÊci lat
min´∏o...,
czyli Jubileusz UKA 
Jakub Radziejowski

Uczestnicy spotkania w Klubie Profesorskim
fot. Jacek Patrzykont Wr´czanie NUKi fot. Jacek Patrzykont



„Wszystko jest zabawne,

jak d∏ugo przytrafia si´ innym, a nie nam”.

Will Rogers.

Przygody z niedêwiedziami zacz´∏y si´ w 1987 roku.

Wtedy to pierwszy misiek pojawi∏ si´ na taborisku 

w rejonie Morskiego Oka. Nikt nie spodziewa∏ si´ jego

wizyty, a szczególnie nieÊwiadomy by∏ jeden z najlep-

szych polskich himalaistów, który korzystajàc z krótkiej

przerwy pomi´dzy wyjazdami w góry wysokie, zjawi∏ si´

w Tatrach, aby odwiedziç znajome kàty. Wielkie by∏o

jego zdziwienie, gdy po powrocie do namiotu, ustawio-

nego na skraju pola, dostrzeg∏ nieznajomego buszujàce-

go w przedsionku. Intruz wydawa∏ ciche pomruki i g∏o-

Êno mlaska∏. Himalaista, podejrzewajàc, ˝e przy∏apa∏

w∏aÊnie z∏odzieja na goràcym uczynku, bez zastanowie-

nia wyciàgnà∏ z plecaka najwi´kszego heksa na metro-

wej taÊmie i przy∏o˝y∏ nià w wystajàcà, choç nie bardzo

widocznà z powodu zmroku, tylnià cz´Êç cia∏a z∏oczyƒ-

cy. Kostka trafi∏a w cel jak w dziesiàtk´, rozleg∏ si´ 

pot´˝ny ryk, a uderzone zwierz´ wyskoczy∏o w pop∏ochu

z drugiej strony namiotu, wyrywajàc w tropiku wielkà

dziur´ i znikn´∏o w lesie. 

Opisane zdarzenie przez ca∏e lato krà˝y∏o w opowie-

Êciach przebywajàcych w górach wspinaczy, wywo∏ujàc

eksplozje Êmiechu. Bawili si´ wszyscy, niejeden jednak

czu∏ przebiegajàce przez plecy ciarki i zimny ch∏ód, gdy

wyobra˝a∏ sobie, co by si´ sta∏o, gdyby to w∏aÊnie jemu

dane by∏o spotkaç na swojej drodze dzikà besti´.

Powy˝szy przypadek wzi´to wówczas za jednostkowy

wybryk dorastajàcego niedêwiedzia. Nikt nie spodziewa∏

si´, ˝e odtàd historia nabierze rozp´du i przeÊcignie

wszelkie wyobra˝enia, a l´k dopadnie wszystkich.

Towarzystwo nabija∏o si´ z trzech czeskich taterniczek,

które Êpiàc w najbardziej oddalonym od ogniska namio-

cie, nie mia∏y odwagi wyjÊç w nocy do toalety i, przyci-

Êni´te potrzebà, nasika∏y do kasków wspinaczkowych. 

Pami´tam noc, kiedy niewiele brakowa∏o, abym 

nieoczekiwanie przystàpi∏ do sporzàdzenia rachunku 

sumienia. Spe∏niajàc wymogi taboriskowego regulaminu

odsiadywaliÊmy w∏aÊnie swojà kolej na warcie, skuleni przy gasnàcym,

pomimo usilnych staraƒ, ognisku. Mokre drewno nasiàkni´te kilkudnio-

wym deszczem, nie chcia∏o si´ paliç. W którymÊ momencie ujrza∏em

wÊród drzew, w odleg∏oÊci kilkunastu metrów, dwa Êwiecàce w ciem-

noÊci punkciki. Wyobraênia zacz´∏a dzia∏aç b∏yskawicznie. Nie czeka-

jàc na wy∏onienie si´ z kniei potwora, zerwa∏em si´ chwytajàc w r´ce

petard´ i zapa∏ki, przygotowane zawczasu. R´ce jednak trz´s∏y mi si´

do tego stopnia, ˝e ∏ama∏em cienkie drewienka, jedno po drugim. 

Dygoczàc, poÊpieszany nerwowymi okrzykami towarzysza, wyciàgajàc

z pude∏ka kolejnà zapa∏k´, spojrza∏em przed siebie. Wielkie, puszyste

zwierz´ sz∏o od strony lasu. W´szàc woko∏o posuwa∏o si´ powoli w na-

szym kierunku, najwyraêniej szukajàc czegoÊ smacznego do zjedzenia.

Mój partner gromko pokrzykujàc, macha∏ r´kami i podskakiwa∏

w miejscu by odstraszyç zbli˝ajàcego si´ misia. Wyciàgnà∏em z ogni-

ska p∏onàcà ga∏àzk´, przytknà∏em gdzie trzeba, lecz lont petardy

w dalszym ciàgu nie chcia∏ si´ zaiskrzyç. Dopiero po d∏u˝szej chwili,

olÊni∏o mnie, ˝e to, co próbowa∏em podpaliç, by∏o plastikowym ci´-

g∏em od pokrywki zabezpieczajàcej ∏adunek przed zawilgoceniem.

W ˝adnym przypadku nie nale˝a∏o go podpalaç, a jedynie mocno 

pociàgnàç, odrywajàc kawa∏ek tekturki, by wyciàgnàç w∏aÊciwà, ∏atwo-

palnà koƒcówk´. Zrobi∏em wreszcie, co trzeba. Nawet zasycza∏o, lecz

rzucona petarda d∏ugo nie chcia∏a wybuchnàç. Misiek w tym czasie

pokr´ci∏ si´ nieco i odszed∏ do lasu tà samà drogà, którà przyszed∏. 

Dopiero gdy zniknà∏ w krzakach, us∏yszeliÊmy pot´˝ny huk, którego 

jedynym efektem by∏o obudzenie ca∏ego taboriska, poczàtek koncertu

na mena˝kach i wystawienie z namiotów przestraszonych twarzy tych

nielicznych, których mo˝na by∏o nazwaç odwa˝nymi.

Kolejnym zdarzeniem zwiàzanym z miÊkami, jak si´ póêniej okaza∏o

tylko poÊrednio, by∏o spotkanie na drodze od schroniska przy Morskim

Oku do W∏osienicy. Wraz z partnerem oraz dwoma przygodnie spotka-

nymi ch∏opakami schodziliÊmy do namiotów, zm´czeni pe∏nym wspi-

naczkowych wra˝eƒ dniem. By∏o ju˝ dobrze po zmroku, nie wycià-

galiÊmy jednak czo∏ówek z plecaków; droga by∏a szeroka – trudno

przecie˝ zgubiç si´ na asfaltowej szosie. Humory mieliÊmy dosko-

na∏e. Znajdujàc si´ w tak du˝ym gronie nie baliÊmy si´ – tak nam

si´ przynajmniej wydawa∏o – ˝adnego dzikiego zwierza. W pewnym

momencie zauwa˝y∏em przed sobà na drodze czarnà postaç o czterech

nogach. Wyraênie odcina∏a si´ od szarego t∏a lasu. Dostrzegli jà tak˝e

moi towarzysze. Nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e to zwierz. Jak na ko-

mend´, zwolniliÊmy kroku. G∏oÊna rozmowa i Êmiech ucich∏y. Po przej-

Êciu kilku metrów zatrzymaliÊmy si´, spoglàdajàc niepewnie po sobie.

Postaç w tym czasie równie˝ znieruchomia∏a, stajàc kilkanaÊcie me-

trów przed nami. Ostre s∏owa posypa∏y si´ z naszych ust, odbijajàc

gromkim echem po zapadajàcej w sen dolinie. Mieszane uczucia osià-
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gn´∏y jednak apogeum, gdy jedynym rezultatem zabie-

gów by∏o skierowanie si´ niedêwiedzia w... naszym kie-

runku! Sytuacja zacz´∏a byç niebezpieczna. Pomimo te-

go, ˝e by∏o nas a˝ czterech, nie mieliÊmy najmniejszych

szans z uzbrojonym w ostre pazury i pot´˝ne k∏y zwie-

rz´ciem. ˚a∏owaliÊmy, ˝e nie mamy przy sobie dziabek

do lodu. Pozosta∏o nam tylko g∏oÊno i rozpaczliwie krzy-

czeç. Bez rezultatu. Postanowi∏em chwyciç si´ ostatniej

deski ratunku. B∏yskawicznie zrzuci∏em z siebie plecak,

nerwowo poszukujàc latarki. Jak na z∏oÊç okaza∏o si´,

˝e tkwi na dnie worka, przygnieciona sprz´tem. Ch∏opa-

ki skoczyli na pobocze, po omacku szukajàc kamieni, 

by przy ich pomocy odeprzeç atak. Gdy niepokojàca 

postaç zbli˝y∏a si´ nieco, okaza∏a si´ parà zakochanych.

Nie powiem, byÊmy nie byli nieco rozczarowani... 

Pod koniec wrzeÊnia na taborze zosta∏o kilka osób. 

Czekajàc na popraw´ pogody, spa∏em w jednym z dwu

rozbitych namiotów. Mój partner nie chcàc traciç czasu,

wyjecha∏ do domu, obiecujàc wróciç w góry, kiedy tylko

aura si´ nieco polepszy. Z powodu nik∏ej obsady nie mo-

g∏o byç ju˝ mowy o nocnych dy˝urach przy ognisku dla

odstraszania miÊków. Zabawa w prawdziwego m´˝czy-

zn´, przy braku karabinu maszynowego, nie by∏a mojà

najmocniejszà stronà. Wytrzyma∏em kilka nocy, jednak-

˝e szybko skoƒczy∏y si´ tabletki uspokajajàce. Jednego

z wieczorów nie wytrzyma∏em i s∏yszàc podejrzane

dêwi´ki na zewnàtrz namiotu, z dzikim i przeraêliwym

wrzaskiem wyskoczy∏em ze Êrodka, zabierajàc pod

pachà Êpiwór i karimat´. Postanowi∏em bezpiecznie „do-

spaç” w „Relaksie”, ma∏ej, drewnianej chatce, w której

zazwyczaj przygotowywaliÊmy sobie posi∏ki. Ju˝ bie-

gnàc, us∏ysza∏em skierowane w moim kierunku pyta-

nie zdziwionego szefa taboriska, MiÊka Kochaƒczy-

ka, co ja do cholery najlepszego wyprawiam. On to

w∏aÊnie, maszerujàc do toalety, by∏ êród∏em podej-

rzanych dêwi´ków, które tak bardzo mnie przestraszy∏y.

Nijaka pogoda i nuda, jak wiadomo, podpowiadajà nie

zawsze màdre zagrania – pewnego razu sami postano-

wiliÊmy zapolowaç na niedêwiedzia. Pretekstem sta∏a

si´ gaÊnica, stojàca od d∏u˝szego czasu w „Relaksie”.

By∏a niezwyk∏a. Ju˝ na pierwszy rzut oka budzi∏a 

respekt i szacunek. Olbrzymia, ci´˝ka, wyposa˝ona 

fabrycznie w dwa ko∏a z gumowymi oponami oraz kie-

rownic´. Kilkumetrowej d∏ugoÊci wà˝ koƒczy∏a pot´˝na
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tuba. Wystarczy∏o tylko zajrzeç w jej czeluÊç, aby si´ przestraszyç.

Wiedzia∏em, jak wielka jest si∏a jej ra˝enia. Gdy kilka tygodni wcze-

Êniej dosz∏o do wybuchu benzynowej maszynki i skorzystaliÊmy z niej,

aby ugasiç po˝ar, rezultat uruchomienia „sikawki” przeszed∏ nasze

najÊmielsze wyobra˝enia. Z tuby wystrzeli∏ d∏ugi na trzy metry stru-

mieƒ piany, a p∏onàcy granat ca∏kiem zniknà∏ z pola widzenia. Kiedy

piana opad∏a, ukaza∏y si´ powyginane szczàtki maszynki, zatopione

w bajorku brudnawej cieczy. Wokó∏ bezu˝ytecznego ju˝ ˝elastwa, 

trawiasto-skaliste pod∏o˝e zosta∏o wyrwane imponujàcà si∏à na g∏´bo-

koÊç kilkunastu centymetrów. 

Za przyn´t´ pos∏u˝y∏a puszka „mintaja w pomidorach”. Z niecierpliwo-

Êcià oczekiwaliÊmy zapadni´cia zmierzchu. O tej porze szanse na poja-

wienie potwora by∏y najwi´ksze. UkryliÊmy si´ w „Relaksie” i po∏o˝yli-

Êmy „rybki” w polu widzenia, kilkanaÊcie metrów dalej. Zachowujàc

absolutnà cisz´, obserwowaliÊmy teren przez lekko uchylone drzwi.

GoÊç nie kaza∏ na siebie d∏ugo czekaç. Wkrótce dosz∏y do naszych

uszu charakterystyczne pomruki, a puszysta postaç wy∏oni∏a si´ z ukry-

cia drzew. SpojrzeliÊmy na siebie. Decyzja zosta∏a podj´ta. Drzwi

otworzyliÊmy mocnym kopniakiem. St´kajàc z wysi∏ku, obcià˝eni 

piekielnà maszynà, pokonaliÊmy odleg∏oÊç dzielàcà nas od niedêwie-

dzia. Zaskoczony niespodziewanym najÊciem oderwa∏ ∏eb od puszki,

podejrzliwie nam si´ przypatrujàc. Przyjaciel, zapierajàc si´ mocno

na nogach, wycelowa∏ koƒcówkà rury w zwierzaka. Moim zadaniem

by∏o uruchomienie broni. Chwyci∏em za kurek i... Niestety, spocone

d∏onie zeÊlizn´∏y si´ z metalowego krà˝ka. Nie byliÊmy w stanie tego

przewidzieç. Okaza∏o si´, ˝e poprzedni u˝ytkownik gaÊnicy zbyt mocno

jà zakr´ci∏. Kiedy syczàc z wÊciek∏oÊci, usi∏owa∏em poradziç sobie

z opornym kó∏kiem, niedêwiedê zaczà∏ posuwaç si´ w naszà stron´.

Zgodnie i czym pr´dzej w podskokach, skierowaliÊmy si´ do „Relak-

su”, pozostawiajàc z∏oÊliwà maszyn´ na niedosz∏ym polu walki. 

1989 rok przyniós∏ eskalacj´ misiowych odwiedzin. Anegdotycznà 

sta∏a si´ w tym czasie opowieÊç o wspinaczu, który uciekajàc w pani-

ce przed niedêwiedziem dobiega do drzwi schroniska, zablokowanych

od wewnàtrz Êpiàcymi pokotem na pod∏odze turystami. Niezorientowa-

nym t∏umacz´, ˝e w sezonie nie tylko wszystkie ∏ó˝ka w tatrzaƒskich

schroniskach by∏y pozajmowane, a równie˝ i na pod∏odze trudno by∏o

znaleêç wolne miejsce. Wróçmy jednak do cz∏owieka, który dobija si´

w nocy do drzwi, ryczàc ca∏à mocà g∏osu – „Niedêwiedê!” – by 

us∏yszeç zza Êciany, znudzony i zaspany g∏os: „Spierdalaj, my ju˝ go

widzieliÊmy!”...

Atmosfera, wÊród odwiedzajàcych Tatry turystów, zrobi∏a si´ goràca.

Pewnego dnia by∏em w Kuênicach Êwiadkiem rozmowy dwóch tury-

stów, ojca z synem. M∏ody ch∏opak, po uwa˝nej lekturze og∏oszeƒ

na drewnianych tablicach, informujàcych o obecnoÊci na szlaku 
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miÊków, z przestrachem w g∏osie zapyta∏ ojca – „Co

zrobimy, gdy faktycznie wyjdzie na nas niedêwiedê?”.

„Jak to, co?” – odpowiedzia∏ zdziwiony tatuÊ – „mamy

przecie˝ papier toaletowy!”.

Taboriska by∏y czynne tylko dlatego, ˝e przebywa∏o

na nich sporo osób, a miÊki do takiej gromady,

na szcz´Êcie, nie mog∏y si´ przyzwyczaiç. Mieszkaƒcy

Sza∏asisk mieli przykazane, pod rygorem „wyrzucenia

za drzwi”, trzymanie szczelnie opakowanych produktów

w „Relaksie”. Pewnego jednak razu, jednemu ze Êpià-

cych w namiocie taterników uda∏o si´ skutecznie ów 

zakaz z∏amaç. Dzia∏o si´ to tu˝ przed zapadni´ciem

zmroku. Siedzia∏em w∏aÊnie w „Relaksie”, dopijajàc wie-

czornà herbat´ i ws∏uchujàc si´ w szelest spadajàcych

na zewnàtrz kropel deszczu. Rozmowy toczy∏y si´ jakoÊ

niemrawo. Wszyscy byli znudzeni i êli na panujàcà

od kilku dni niepogod´. W pewnym momencie us∏ysza-

∏em zd∏awiony krzyk. Zerwa∏em si´ na równe nogi, 

wychylajàc g∏ow´ z chatki. Widok, który przedstawi∏ si´

moim oczom, móg∏ rozÊmieszyç nawet mumi´. Ujrza-

∏em staczajàcego si´ po zboczu, potykajàcego o rozcià-

gni´te linki naciàgowe namiotów, zab∏oconego i przemo-

czonego do ostatniej nitki, przera˝onego do granic mo˝-

liwoÊci, cz∏owieka. Kiedy do mnie dopad∏, przez d∏u˝szà

chwil´ nie by∏ w stanie wydusiç z gard∏a ani s∏owa.

W koƒcu, z trudem doszed∏ do siebie i có˝ si´ okaza∏o?

Nie baczàc na ostrze˝enia, spa∏aszowa∏ w najlepsze

w namiocie kolacj´ z mielonki. Po zaspokojeniu g∏odu,

rozebra∏ si´ i wlaz∏ do Êpiwora, obok niedojedzonej za-

wartoÊci puszki. Przechadzajàcy si´ przypadkiem w po-

bli˝u misiek nie mia∏ problemu z wyczuciem kuszàcego

zapachu i widocznie zapragnà∏ do∏àczyç do biesiady. Nie

zada∏ sobie najmniejszego trudu, aby wejÊç do namiotu

jak cz∏owiek, rozpinajàc uprzednio tropik i rozsuwajàc

wewn´trzny suwak. Wykona∏ natomiast jeden delikatny

ruch ∏apà, rozdzierajàc dziur´ godnà swoich rozmiarów

i przez nikogo nie zapraszany, wlaz∏ przez nià do Êrodka

budzàc niespodziewanie, smacznie ju˝ Êpiàcego cz∏o-

wieka. Nieszcz´Êliwiec, wraz ze Êpiworem i wielkim

strachem, przecisnà∏ si´ obok miÊka zaj´tego wylizywa-

niem „Przysmaku Âniadaniowego” i potoczy∏ w dó∏

gromko wzywajàc pomocy.

Z racji niedêwiedzich odwiedzin, szef Betlejemki, zain-

stalowa∏ w∏àczajàce si´ samoczynnie lampy halogeno-

we i syren´, które majà odstraszaç nieproszonych goÊci, lecz ca∏a 

ta sytuacja, pomimo swojej grozy, obfituje g∏ównie w momenty 

humorystyczne. Pami´tam noc, którà sp´dza∏em w∏aÊnie w Betle-

jemce, Êpiàc w „sali instruktorskiej”, na parterze budynku. Jej okna

wychodzi∏y na zewnàtrz, mniej wi´cej na wysokoÊci metra nad zie-

mià. Noc by∏a bardzo ciemna a okno otwarte. Obudzi∏em si´ s∏yszàc

∏omot. Zaciekawiony, wystawi∏em g∏ow´ ze Êpiwora i w tej samej

chwili rozleg∏ si´... gromki wrzask przera˝onej do granic mo˝liwoÊci

˝ony jednego ze starszych instruktorów. Wrzask, który mia∏by szans´

wystraszyç samego diab∏a. Zaraz potem nastàpi∏o g∏uche uderzenie

o pod∏og´; zrozumia∏em, ˝e kobieta spad∏a z pi´trowego ∏ó˝ka. 

Pomimo obra˝eƒ, szybko podnios∏a si´ i z krzykiem wybieg∏a z sali.

Zwierz´ ∏adowa∏o si´ ju˝ do Êrodka, z trudem przeciskajàc cielsko

przez wàskie okienko. Po chwili przemówi∏o g∏osem znajomego mi

Bogdana, bo to w∏aÊnie on, wracajàc z przeciàgajàcej si´ „imprezy”

i nie mogàc wejÊç przez zamkni´te na noc frontowe drzwi, wybra∏ 

jedynà dost´pnà drog´ do swego lo˝a. Nie mogàc powstrzymaç 

dzikiego rechotu, zag∏´bi∏em si´ powtórnie pod puchowe przykrycie,

a znerwicowana kobieta zacz´∏a si´ pakowaç. Nast´pnego ranka 

poÊpiesznie wyjecha∏a. 

Emocjonujàcà przygod´ mia∏a szans´ prze˝yç trójka kursantów, która

wybra∏a si´ na wieczorny koncert muzyki powa˝nej do Zakopanego.

Kiedy wracali grubo po pó∏nocy, kilkadziesiàt metrów od Betlejemki

dostrzegli przed sobà, siedzàcego na Êcie˝ce, niedêwiedzia. Kamienie

rzucone w jego kierunku nie przynios∏y oczekiwanego rezultatu. Wr´cz

przeciwnie, misiek jak mo˝na si´ domyÊlaç ruszy∏ w ich stron´, groê-

nie porykujàc. Ch∏opcy tak si´ przestraszyli niespodziewanego kontr-

ataku, ˝e po wykonaniu skr´tu o sto osiemdziesiàt stopni, zacz´li

uciekaç wprost przed siebie. Kiedy trafili na pierwszà lepszà ska∏k´,

wdrapali si´ na nià. Sytuacja jak z bajki. Misiek usiad∏ pod Êcianà

i przez ca∏à noc pilnowa∏ swoich wi´êniów, którym dygoczàcym z zim-

na, da∏ szans´ zejÊç dopiero po Êwicie. Ca∏a Betlejemka przez kilka

dni nabija∏a si´ z biednej trójki zapalonych melomanów. 

Równie˝ pecha mia∏a pewna turystka, która schodzàc ju˝ po

zapadni´ciu ciemnoÊci z Murowaƒca na Ràbaniska (pole namioto-

we na Hali Gàsienicowej) o ma∏o nie umar∏a ze strachu na dêwi´k

g∏oÊnego mlaskania, rozlegajàcego si´ z krzaków. Szybki bieg zakoƒ-

czy∏ si´ powa˝nym z∏amaniem nogi.

Najwi´kszà wówczas odwagà wykaza∏a si´ córeczka szefa szkolenia

Polskiego Zwiàzku Alpinizmu. KtóregoÊ popo∏udnia siedzia∏a z naj-

bardziej doÊwiadczonym instruktorem wspinania, na p∏otku okalajà-

cym taborisko na Hali. W czasie rozmowy, nagle wyciàgn´∏a r´k´

przed siebie i wyraênie ucieszona wykrzykn´∏a: „Popatrz Waciu, 

misie idà!”. Instruktor z wra˝enia spad∏ z p∏otka.
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Ca∏kowicie skostnia∏y wierc´ si´ w jamie wykopanej

poprzedniego wieczoru na platforemce filara. Próba

zatkania dziury, z której wia∏o zimnem skoƒczy∏a

si´ podarciem NRC-tki. Âwita. Powoli coraz wi´-

cej Êwiat∏a wpada do jamy i widz´, ˝e obok 

Darka jest dziura, przez którà widaç kilkaset 

metrów pó∏nocno-wschodniej Êciany – w dó∏. ¸adna

perspektywa...

Ale po kolei... Pierwsza wyprawa UKA pojawi∏a si´

pod Hagshu, wybitnym i niezdobytym szczycie

w Himalajach Zachodnich w 1988 roku. Cel znalaz∏

Tadek S∏upski w czasie jednej ze swoich licznych

podró˝y po Zanskarze. Szczyt by∏ ju˝ wczeÊniej pa-

rokrotnie bezskutecznie atakowany przez Anglików.

Wtedy postanowiliÊmy, podobnie jak oni, atakowaç
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szczyt od strony pó∏nocnej. Z tej strony by∏ on pi´knà, klasycznà

piramidà. Akcja górska rozwija∏a si´ sprawnie, doÊç silny zespó∏

mia∏ na pewno szanse zdobycia. Jednak pi´ciodniowy, nieustanny

opad, w czasie którego przyby∏o dwa metry Êniegu pokrzy˝owa∏

nasze plany. StraciliÊmy dwa obozy i... ch´ç do dalszej walki. 

W nast´pnym roku postanowiliÊmy zaatakowaç szczyt od strony po∏u-

dniowej, z doliny Kishtwaru. W sk∏ad wyprawy wchodzili: Marek 

G∏ogoczowski, Pawe∏ Józefowicz, Marta i Radek Motrenko, Pawe∏

Szczepkowski, Darek Za∏uski. Towarzyszy∏a nam Marysia Piàtkowska.

Kilka lat wczeÊniej w dolinie tej dzia∏a∏a silna wyprawa, w sk∏ad której

wchodzili mí dzy innymi Bobas i Miros∏aw Falco-Dàsal. 

Dziesi´ç dni po za∏o˝eniu bazy na morenie lodowca Sechuan,

uda∏o nam si´ za∏o˝yç depozyt na plateau u stóp filara wyprowa-

dzajàcego na szczyt na wysokoÊci oko∏o 5500 m. Dok∏adnie

do tego samego miejsca dotarliÊmy od strony pó∏nocnej w po-

przednim roku. Potem pogoda si´ zepsu∏a i cz´Êç ekipy postano-

wi∏a przejÊç na par´ dni do doliny Zanskaru, odwiedziç naszych

znajomych z poprzedniej wyprawy oraz zwiedziç par´ klasztorów.

Mieli wróciç za kilka dni. Darkowi i mnie jakoÊ nie chcia∏o si´ 

ruszaç spod Góry.
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Wieczorem, dwa dni po odejÊciu reszty ekipy pogo-

da zacz´∏a si´ poprawiaç. Nast´pnego dnia o 4 rano

wychodzimy. Po kilku godzinach torowania w metro-

wej warstwie Êwie˝ego Êniegu dochodzimy na lodo-

wiec otoczony z trzech stron stromymi zboczami.

S∏oƒce operuje ju˝ mocno i zaczynajà schodziç lawi-

ny. Po pó∏ godzinie zewszàd s∏uchaç ich huk. Chro-

nimy si´ pod ska∏à i podziwiajàc kolejne, coraz

wi´ksze lawiny, przeczekujemy reszt´ dnia. Rusza-

my wieczorem i dochodzimy do kuluaru wyprowa-

dzajàcego na plateau. Zaczynamy si´ wspinaç 

jednym z koryt wy˝∏obionych przez lawin´. Idealnie

równa, stroma rynna po kilku godzinach wyprowa-

dza nas na plateau. Zaczyna Êwitaç. Do depozytu

dochodzimy ju˝ w pe∏nym s∏oƒcu. I znów zaczynajà

si´ lawiny. Rozstawiamy namiot pod pot´˝nym 

blokiem i przez reszt´ dnia gotujmy i pakujemy si´

do dalszej wspinaczki. Chcemy iÊç „na lekko”; 

zabieramy 4 Êruby, komplet koÊci, 10 haków 

i jedzenie na jeden dzieƒ. 

Ruszamy o Êwicie. Tak naprawd´ wspinaczka

zaczyna si´ dopiero teraz. Pierwszy kawa∏ek

prowadzi stromym lodowym kuluarem, który

po paru wyciàgach wyprowadza nas na skalny

kawa∏ek filara. Po kilkunastu dniach chodzenia

po Êniegu i lodzie, musz´ si´ przestawiç

na wspinanie w skale. Wchodz´ w strome za-

ci´cie wyprowadzajàce pod przewieszk´. Krótki

trawers w prawo i znów w gór´ na ostrze filara.

Tu pot´˝ny blok, idealny na stanowisko. Po chwili Darek dochodzi

do mnie. W górze filar nieco si´ k∏adzie. Nast´pnych kilka wycià-

gów wiedzie teraz albo ostrzem filara albo terenem na prawo

od niego – pi´knym litym granitem. Póênym popo∏udniem docho-

dzimy na ma∏à Ênie˝nà pó∏eczk´, pod kolejnym spi´trzeniem filara.

Znajdujemy system rys idàcych w lewo, za ostrze filara. Zaczyna

si´ Êciemniaç, ale chc´ tego dnia zrobiç jeszcze jeden wyciàg. Id´

wolno w gór´ i po 40 metrach dochodz´ do g∏adkiej Êcianki.

Na dzisiaj wystarczy. Zak∏adam zjazd i w ciemnoÊciach zje˝-

d˝am do Darka. Tu˝ przy skale znajdujemy szczelin´, która ni-

˝ej rozszerza si´ tworzàc szerokà jam´ nadajàcà si´ na nocleg.

Uk∏adamy si´ najlepiej jak mo˝emy. Niestety gdzieÊ z do∏u wieje

zimnem, NRC-ty jak zwykle szybko si´ drà; robi si´ zimno jak 

cholera. Mimo, ˝e to tylko oko∏o 5900 m, jest to najwy˝szy punkt,

jaki osiàgn´liÊmy na tej wyprawie, wi´c obaj czujemy wysokoÊç. 

Gdy zaczyna Êwitaç gotujemy oszcz´dne Êniadanie (ma∏o gazu...)

i do góry. Ma∏puj´ do stanowiska, a po chwili dochodzi do mnie

Darek. Nast´pny wyciàg zaczyna si´ trudnym trawersem w lewo

wàskà listwà pod Êciankà zakoƒczonà przewieszkami, póêniej

w gór´ pionowà grz´dà na pó∏k´. Po kiepskim biwaku idzie mi
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ci´˝ko. Nast´pne wyciàgi prowadzi Darek. Filar 

najpierw nieco si´ k∏adzie, by potem znów si´ spi´-

trzyç. Oko∏o 12 wychodzimy na turni´ koƒczàcà 

filar. Przed nami d∏uga, poszarpana graƒ wyprowa-

dzajàca na szczyt. 

Z turni zak∏adamy krótki zjazd przez pionowy

próg. Ruszamy granià z lotnà asekuracjà. Po pra-

wej stronie mamy ponad 1000 metrowà pionowà

Êcian´ pó∏nocno-wschodnià, a po lewej du˝o 

bardziej po∏ogie zbocza o wystawie po∏udniowej. 

Mijamy kolejne turnice na grani. DoÊç szybko psu-

je si´ pogoda. No có˝, jest ju˝ po po∏udniu, wi´c

pogoda ma si´ prawo popsuç... Graƒ jest teraz 

niby ∏atwa, ale ca∏y czas trzeba uwa˝aç, bo roz-

grzanymi, ˝lebikami od strony po∏udniowej co

chwila coÊ si´ sypie, a po drugiej stronie...

W pewnej chwili, gdy idziemy doÊç po∏ogim frag-

mentem grani s∏ysz´ krzyk Darka. Kàtem oka 

widz´ jak spada na stron´ pó∏nocnà. Odruchowo

rzucam si´ w Ênieg i wbijam czekan, ale szarpni´-

cie liny nie nast´puje. Po d∏u˝szej chwili, nawo∏y-

wany przez Darka, ostro˝nie podchodz´ do grani.

Stoi kilka metrów poni˝ej jej kraw´dzi na wà-

skiej pó∏ce. Spad∏ z nawisem, jednak jakimÊ

cudem si´ zatrzyma∏. Nawis polecia∏ ni˝ej

i jeszcze teraz widaç, jak gdzieÊ w dole toczà

si´ resztki lawiny, którà wywo∏a∏. Górna cz´Êç

Êciany pó∏nocno-wschodniej, dwukrotnie bezsku-

tecznie atakowanej przez Anglików, wyglàda im-

ponujàco. Oblodzone filary poprzedzielane piono-

wymi kuluarami wyglàdajà troch´ jak górna cz´Êç

Galerii Gankowej widziana z tarasu.

Ruszamy dalej. Nie spodziewaliÊmy si´, ˝e graƒ 

b´dzie a˝ tak d∏uga. Idziemy teraz wÊród przewala-

jàcych si´ przez nià chmur wyglàdajàc najwy˝szego
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punktu. Wreszcie w czasie chwilowego przejaÊnienia widaç 

wierzcho∏ek, na którym stajemy pó∏ godziny póêniej. 

Jednak tu jesteÊmy! Sam wierzcho∏ek jest bardzo niepozorny – ∏a-

godna czapa Ênie˝na z kilkoma ska∏kami i nawisami po stronie pó∏-

nocnej. Niestety jesteÊmy w chmurach, wieje coraz mocniej i prawie

nic nie widaç. Po pó∏ godzinie, oko∏o 16-tej zaczynamy schodziç. 

Do Êcianki wyprowadzajàcej na turni´ na filarze dochodzimy ju˝

po ciemku. Dziesi´ciometrowa p∏yta jest trudna i ten krótki wspin

zabiera mi przynajmniej pó∏ godziny. Na szczycie turni Darek

szybko zak∏ada stanowisko. Pierwsze dwa zjazdy idà g∏adko, ale

gdy doje˝d˝am do koƒca liny na trzecim nie mog´ znaleêç ˝adne-

go miejsca na stanowisko kolejnego zjazdu. Wreszcie wiszàc na li-

nie wbijam s∏abà v-k´ i staj´ na wàskiej pó∏eczce. No i wtedy za-

czyna si´... Najpierw gaÊnie mi czo∏ówka. Po omacku szukam do-

oko∏a, gdzie by tu wbiç drugi hak, ale niczego nie znajduj´. Przez

kilka ostatnich metrów zjazdu te˝ nie widzia∏em ˝adnego punktu,

nie mam si∏y podchodziç po linie, wi´c musz´ zaryzykowaç. 

Przypinam si´ do haka, zwalniam lin´ i Darek zaczyna zje˝d˝aç.

Gdy jest ju˝ blisko krzycz´, ˝e musi wy˝ej za∏o˝yç nast´pny zjazd.

Udaje mu si´ gdzieÊ stanàç, posy∏am mu sprz´t. Po kilkunastu 

minutach krzyczy, ˝e za∏o˝y∏ kolejne stanowisko i Êciàga lin´. Nie-

stety, lina si´ klinuje. Darek wchodzi kilka metrów w gór´ – udaje

mu si´ jà zwolniç. Teraz próbuje tak rzuciç lin´, ˝ebym ja móg∏ si´

w nià wpiàç. Po wielu próbach wreszcie si´ udaje. Mam znów lin´

w r´ku. Przez pó∏torej godziny sta∏em nieruchomo na wàziutkiej

pó∏eczce (by nie wyrwaç haka), wi´c strasznie zmarz∏em. Najgo-

rzej jest z nogami, zupe∏nie nie czuj´ palców. Wpinam si´ w ósem-

k´, ale wypada mi ze zgrabia∏ych ràk i leci w dó∏. Kolej na pó∏wy-

blink´...Wpinam si´ i zaczynam zjazd. Ju˝ po paru metrach lec´

w dó∏, nie mogàc wyhamowaç zjazdu. èle wpià∏em pó∏wyblink´!

W panice Êciskam lin´ obiema r´koma. Na szcz´Êcie lina jest 

jednak jakoÊ przepleciona przez karabinek i wyhamowuj´. Wisz´ –

nie mam na czym stanàç – przerzucam lin´ prze rami´ i w takim

niby-kluczu jad´ dalej. Doje˝d˝am do szerszej pó∏ki. Siadam. Prze-

sta∏o mi byç zimno... Po chwili Darek doje˝d˝a do mnie. Zak∏ada-

my kolejny zjazd, ju˝ chyba ostatni. Teraz Darek jedzie pierwszy,

a po chwili ja. JesteÊmy z powrotem na pó∏ce, z której wyruszyli-

Êmy dob´ temu. Wpe∏zamy do jamy Ênie˝nej i zak∏adamy „auta”

z liny zjazdowej. Jest przeraêliwie zimno. Nie mamy ju˝ gazu ani

nic do jedzenia. NRC-ty zupe∏nie podarte. Wiem, ˝e powinienem

si´ zajàç palcami lewej stopy, ale nie mam si∏ zdejmowaç „skoru-

py” i ich rozcieraç. Trz´sàc si´ i pogadujàc wyczekujemy Êwitu. 

Rano wyczo∏gujemy si´ z naszej jamy. Nagrodà za wczorajsze tru-

dy jest s∏oƒce i wspania∏y widok. W dodatku znajdujemy jeszcze
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kawa∏ek czekolady. Jest cudownie! Po chwili Darek

Êciàga lin´ i szukamy bloku na pierwszy tego dnia

zjazd. Zosta∏y nam ju˝ tylko trzy haki, wi´c musimy

je oszcz´dzaç. W takim s∏oƒcu zjazdy przebiegajà

g∏adko... Jeden, drugi, trzeci... Wreszcie stajemy

nad ostatnim spi´trzeniem filara. Zosta∏y nam jesz-

cze dwa haki. Znajduj´ idealnà szczelin´ na p∏ytów-

k´ i jad´ w dó∏. Po czterdziestu metrach staj´ na

lodzie. Tu˝ nad sobà mam pi´knà szczelin´ na fa∏k´!

˚ycie jest pi´kne! Doje˝d˝a Darek. Lina schodzi

g∏adko i po chwili Darek zaczyna nast´pny zjazd.

Po dziesi´ciu minutach jestem przy nim. Ma auto

z dwóch Êrub. Pod nami widaç nasz namiocik

na plateau. Poniewa˝ obaj jakoÊ nie lubimy zje˝d˝aç

ze Êrub, a lód nie jest bardzo stromy, decydujemy

si´ na schodzenie. Po godzinie jesteÊmy przy namio-

cie. Piç!!! Topimy kolejne mena˝ki, a˝ mamy ju˝ 

zupe∏nie doÊç ohydnego smaku visolwitu. Zdejmuj´

skorupy koflachów i botki. Du˝y palec lewej nogi

i koƒcówka drugiego sà zupe∏nie czarne. Niedobrze

to wyglàda. Wystawiam nogi na s∏oƒce, majàc 

nadziej´, ˝e spóênione ciepe∏ko dobrze im zrobi. 

Jest ju˝ dwa dni po terminie umówionego spotkania

z resztà ekipy i wiemy, ˝e mogà si´ o nas niepokoiç.

Ânieg na pop´kanym szczelinami plateau jest jednak

zbyt rozmi´k∏y, a my zbyt zm´czeni, ˝eby schodziç

tego samego dnia. Decydujemy, ˝e zejdziemy na dru-

gà stron´ g∏ównej grani, tak, ˝eby szybciej spotkaç

si´ z pozosta∏ymi. A drog´ znamy z zesz∏ego roku.

Pi´kny leniwy wieczór wype∏niony rozmowami o prze˝yciach z po-

przednich dni, gotowaniem i... planami nast´pnych wyjazdów. 

Rankiem moje palce sà tak opuchni´te, ˝e ledwo wsadzam je

w skorup´. Ruszamy w dó∏ plateau i po pierwszych stu metrach

Darek wpada po pas do szczeliny. Póêniej idzie ju˝ ostro˝niej 

odszukujàc kompletnie dla mnie niewidoczne szczeliny. Kluczymy

tak przez kilka godzin a˝ wreszcie wchodzimy na moren´, którà

idziemy w dó∏ mijajàc kolejne spi´trzenia lodowca. Wieczorem

rozbijamy namiot o par´ kilometrów od bazy z poprzedniego roku.

Wyraênie s∏yszymy czyjeÊ g∏osy. Czy˝by to nasi? Rano szybko si´

zwijamy i kluczàc w labiryncie lodowca zbli˝amy si´ do miejsca

bazy z zesz∏ego roku. Wychodzimy wprost na kilka namiotów roz-

stawionych na morenie. Kilku facetów wychodzi nam naprzeciw.

To kolejna wyprawa angielska, która przyjecha∏a tu z zamiarem...

pierwszego wejÊcia na Hagshu. WyjaÊniamy im skàd si´ tu wzi´li-

Êmy, pomijajàc tylko fakt wejÊcia na szczyt. Niestety, w tym roku

jesteÊmy nielegalnie, a oni z oficerem – moglibyÊmy mieç nie-

przyjemnoÊci. Anglicy w dwa tygodnie póêniej wejdà

na szczyt, ale jeden z nich zginie w zejÊciu. Znajdà par´ na-

szych haków zjazdowych, a my ju˝ z Polski napiszemy do nich

list opisujàcy nasze wejÊcie. Ku naszej radoÊci, po paru godzi-

nach, do bazy angielskiej przychodzà te˝ Marek, Pawe∏ i Radek.

Ekipa jest znów razem, a Hagshu nasze!

HAGSHU – PIERWSZE WEJÂCIE NA SZCZYT.

Droga granià po∏udniowo-wschodnià. D∏ugoÊç: 800 m. Trudno-

Êci: lód do 70”, jeden wyciàg VI-, dwa wyciàgi V, pozosta∏e ∏a-

twiejsze. Szczyt zdobyli 9 wrzeÊnia 1989, po dwudniowej

wspinaczce, Pawe∏ Józefowicz i Darek Za∏uski.
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Hagshu fot. Radek Motrenko



Mimo, ˝e nie uczestnicz´ aktywnie w ˝yciu klubu,

czuj´ si´ z nim mocno zwiàzany emocjonalnie. IleÊ

tam klubowych obozów w Tatrach, ileÊ wyjazdów

w ska∏ki, ∏adnych kilka szkoleƒ ska∏kowych i tatrzaƒ-

skich. Potem praca szkoleniowa ju˝ na w∏asny 

rachunek, a potem zwyk∏a praca oddali∏y mnie

od czynnego ˝ycia klubowego. MyÊl´, ˝e zmiana 

pokoleniowa (bardzo potrzebna i w por´ zrobiona)

mia∏a na ten stan rzeczy niewielki wp∏yw. Majàc 

teraz du˝o pracy na kilku Êcianach wspinaczkowych,

mijam si´ z terminami Êcianek klubowych. Kuba 

Radziejowski ile razy si´ spotkamy, prosi mnie o uzu-

pe∏nienie historii klubu, z okresu mrocznego i zapo-

mnianego. Ostatnie spotkanie z Kubà mia∏o miejsce

w supermarkecie. Ten fakt lekko mnà wstrzàsnà∏.

Obieca∏em Kubie, ˝e napisze o zupe∏nie zapo-

mnianym obozie klubowym w Rumunii, który

przygotowa∏em i prowadzi∏em w 1984 roku.

Ostatnio, po zakoƒczeniu przeprowadzki, uda∏o 

mi si´ odszukaç ksià˝k´ wyjÊç obozowych. B´dzie

mi potrzebna przy pisaniu, bo par´ nazwisk i nazw

wylecia∏o mi ju˝ z g∏owy. Od biedy poradzi∏bym sobie

i bez tego. Pami´ç „wspinaczkowà” mam Êwietnà,

du˝o gorzej jest, gdy mam kupiç ziemniaki na obiad.

W marcu 1984 roku wyszed∏em z wojska. By∏em

taternikiem z marnym sta˝em, ale du˝ym zapa∏em.

W 1981 roku ukaza∏a si´ ksià˝ka Janusza Opry-
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cha∏a – Bojarskiego Spacerkiem po skale, sympatyczny zbiór

opowiadaƒ. Kilka z nich opowiada∏o o wyjeêdzie wspinaczkowym

do Rumunii w góry Bucegi. Zaintrygowa∏o mnie kilka rzeczy.

Ska∏a – konglomerat, czyli zlepieniec, coÊ czego nie ma w Polsce.

Nazwy – brzmiàce dla mnie bardzo egzotycznie. Mo˝liwoÊç wspi-

nania si´ w górach ma∏o znanych (zawsze mia∏em tendencje

do wydeptywania w∏asnych Êcie˝ek). Rumunia to by∏ kraj daleki

i tajemniczy. Z kolei na zachód jeêdzili tylko najlepsi.

Z organizacji wyjazdu niewiele pami´tam. Wyjazd firmowa∏ 

Oddzia∏ Mi´dzyuczelniany PTTK. Trzeba by∏o mieç program

i przydzia∏ waluty. Nie pami´tam czy jechaliÊmy z paszportami

prywatnymi czy sportowymi. Kupno biletów tam i z powrotem 

odby∏o si´ bez problemu. Sk∏ad obozu by∏ nast´pujàcy: Ma∏gorzata

i Leszek ¸obodzcy (Ma∏golesie), Ulka i Tadek ˚ebrowscy, 

Robert Karlak (Kobra), Piotr Konieczny, Wojtek Drewienkowski,

Igor Oniszczuk, Zbyszek Laskowski, Andrzej Baltyn, Jacek Patrzy-

kont (kierownik obozu). WyruszyliÊmy z Warszawy 1 sierpnia,

przez PrzemyÊl, Kijów do Ploeszti. Tam przesiedliÊmy si´ na po-

ciàg do Brasova. WysiedliÊmy w miasteczku Busteni, skàd ju˝

na piechot´ mieliÊmy udaç si´ w góry do schronu, blaszanki dla

wspinaczy o nazwie Costila. PodejÊcia w pionie by∏o z 600 me-

trów, czyli nie tak du˝o, ale wory mieliÊmy ci´˝kie. Sprz´t, jedze-

nie na ca∏y pobyt, maszynki benzynowe i zapas benzyny, sprz´t 

biwakowy itd. Nigdy nie mia∏em ci´˝szego plecaka, musia∏ wa˝yç

dobrze ponad 40 kilogramów, bo w po∏owie drogi zdeponowa-

∏em troch´ rzeczy w krzakach. Blaszanka Costila by∏a pe∏na 

(25 miejsc), musieliÊmy rozbiç namioty w ˝lebie tu˝ przy korycie 

strumienia – wówczas wyschni´tego. Obozowisko z racji stromi-

zny terenu, by∏o na kilku poziomach. Po wod´ trzeba by∏o chodziç

oko∏o 15 minut do êróde∏ka. Miejscowi wspinacze natychmiast

chcieli odkupiç od nas troch´ sprz´tu, g∏ównie karabinków. 

Dzia∏alnoÊç górskà zacz´liÊmy od turni stojàcych nad obozem o na-

zwach Tancului Mic i Tancului Ascutit. Pad∏y drogi od 3a do 5a.

Drugiego dnia obozu Robert Karlak z Rumunem o imieniu Denko
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Âciana Costili z drogami do 7 wyciàgów fot. Jacek Patrzykont

Kobra na drodze Herman Buhl (6a)
na Tancului Mic fot. Jacek Patrzykont

Podczas zjazdu fot. Jacek Patrzykont

Obieca∏em
Kubie...
Jacek Patrzykont



zrobili na Êcianie Peretele Vaii Albe drog´ Fisura Alba-

stra (6b-, 600 m). Wrócili wieczorem, kiedy siedzieli-

Êmy ju˝ przy ognisku, Robert usiad∏ i powiedzia∏ tylko

„k... maç”. Powiedzia∏ to tak pi´knie, ˝e zawar∏

w tych dwóch s∏owach groz´, wysi∏ek i radoÊç ca∏ego

dnia. Strasznie chcia∏em robiç takie przejÊcia, ˝eby

móc te˝ rzuciç do czekajàcych wszystko wyra˝ajàce

s∏owa twarde jak ska∏a. By∏o to przejÊcie obozu,

a „Kobra” by∏ najmocniejszym zawodnikiem. Reszta

z ma∏ymi wyjàtkami stanowi∏a ekip´ górskich maru-

derów. Z dalszej dzia∏alnoÊci sportowej zanotowane

mam takie ciekawsze drogi: 5 sierpnia Creasta Vultu-

rilor (IV, A1) – P. Konieczny, J. Patrzykont, T. i U. ˚e-

browscy, „Ma∏golesie”. 8 sierpnia Fisura Suspendata

Peretelle Vaii Albe (5a, siedem wyciàgów) – P. Ko-

nieczny, J. Patrzykont. 9 sierpnia Fisura Suspendata

– „Kobra” i W. Drewienkowski. 12 sierpnia Fisura In-

sorita (5a) P. Konieczny, J. Patrzykont. Z pozosta∏ych

wpisów wynika, ˝e robiliÊmy krótkie, ∏atwe drogi

na turniach nad obozem. Wynika∏o to mo˝e z pogo-

dy, bo pod datà 6 sierpnia mam notatk´ „pogoda

dupn´∏a – przesz∏o 40°C.” Pod datà 8 sierpnia jest

notatka, ˝e zespo∏y „Ma∏golesiów” oraz Z. Laskowski,

W. Drewienkowski i Igor z∏apali „uroczy kibelek 

w kosówce” po zrobieniu drogi o nazwie Muchia

Pintuluc. Na jednej z dróg Ma∏goÊce spad∏ plecak

do „hornula”, czyli komina. 

Bucegi to malutkie pasmo o d∏ugoÊci oko∏o 12 kilo-

metrów. WysokoÊç szczytów si´ga Êrednich wysokoÊci

szczytów tatrzaƒskich. Najwy˝szy szczyt nazywa si´

Omu i ma wysokoÊç 2505 m. Nie ma zresztà wyraê-

nych wierzcho∏ków, sà tylko kulminacje p∏askowy˝u. Ca∏e pasemko

jest pokryte doÊç g´stà siatkà szlaków turystycznych. Dla leniwych

istnieje mo˝liwoÊç wjechania kolejkà linowà z Busteni na jednà

z kulminacji p∏askowy˝u obok schroniska Babele (2208m). Âciany

do wspinania sà tylko po stronie wschodniej i tworzà mur d∏ugoÊci

oko∏o trzech kilometrów. Przed tym murem stojà niekiedy turnie b´-

dàce zwieƒczeniami grz´d odchodzàcych od g∏ównej Êciany. Âciany

sà bardzo eksponowane. Z powodu ciep∏ego klimatu, ka˝da pó∏ka

czy platforma stanowi malowniczà ∏àk´. Teren ∏atwy jest bardzo

zwietrza∏y i kruchy. Przewieszona kosówka nie nale˝y w dolnych

partiach Êcian do rzadkoÊci. Ska∏a – zlepieniec, wyglàda jak szarawy

wapieƒ, w który powtykano mniejsze i wi´ksze otoczaki. Nabranie

zaufania do tej ska∏y wymaga∏o na poczàtku przeçwiczenia psychy.

Asekuracja, którà zastaliÊmy w tamtych czasach, to g∏ównie haki sa-

moróbki. Trafia∏y si´ te˝ rarytasy w postaci wbitego kawa∏ka rury wo-

dociàgowej z przyspawanym koluchem. Zresztà w Tatrach te˝ wtedy

ró˝nie bywa∏o. PodejÊcia i zejÊcia by∏y skomplikowane orientacyjnie;

gdyby mg∏a lub chmury wyst´powa∏y cz´Êciej, to „kibelków” by∏oby

wi´cej. Âcie˝ki nie by∏y kopczykowane. Kupiony przewodnik wspi-

naczkowy Trasee alpine in Carpati Waltera Koglera by∏ doÊç rzetelny.

Przynajmniej wtedy, kiedy tam byliÊmy. Aby droga wspinaczkowa 

by∏a uznana za istniejàcà musia∏a posiadaç komplet punktów aseku-

racyjnych. Poniewa˝ spitów tam nie znano (by∏y tylko haki), drogi

wiod∏y g∏ównie rysami. Rumuƒska skala trudnoÊci nie uwzgl´dnia∏a

trudnoÊci hakowych, np. na drodze 4a by∏ spory odcinek A1. 

13.08 cz´Êç osób z obozu przenios∏a si´ w masyw Piatra, gdzie

roz∏o˝yliÊmy biwak dwa kilometry od miasteczka ˚arnesti. Druga

cz´Êç obozu pojecha∏a nad morze, gdzie by∏ wi´kszy rynek zbytu

na kupione w Polsce prezerwatywy, srebrne ∏aƒcuszki i lekarstwo

o nazwie Biseptol. 

Przeniesienie si´ w Piatra okaza∏o si´ kiepskim posuni´ciem. Nie

zdobyliÊmy przewodnika, pogoda by∏a marna. Z zapisków wyni-

ka, ˝e robiliÊmy wycieczki, z czego par´ w deszczu. Ale nie

chcia∏o si´ nam te˝ wracaç w Bucegi. Ca∏y dzieƒ zaj´∏o mi po-

twierdzenie biletów powrotnych. Na szcz´Êcie pomagali mi

w tym „Ma∏golesie”. Pami´tam, ˝e za∏atwienie tej prostej czynnoÊci

do Êredniego szczebla urz´dnika kolei, bez ∏apówki nie mia∏o szansy

powodzenia. Dopiero wizyta u naczelnika stacji i wykonany p∏ynnà

ruszczyznà (Leszek ¸obodzki) telefon do Bukaresztu przynios∏y suk-

ces (a chodzi∏o tylko o potwierdzenie istniejàcej rezerwacji).

19.08 grupa „górska” i „morska” spotka∏y si´ na dworcu w Buka-

reszcie wsiedliÊmy w pociàg i szcz´Êliwie dojechaliÊmy do Polski. 

Gdyby ktoÊ by∏ zainteresowany wyjazdem w Bucegi, to mam

garstk´ informacji, mo˝e jeszcze przydatnych. 
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Blaszak Costila pod Êcianà Tancului Ascutit
fot. Jacek Patrzykont



Idea ski-alpinizmu jest równie podstawowa jak stano-

wiàce naszà rzeczywistoÊç prawa fizyki. By dostaç si´

na prze∏´cz lub zaÊnie˝ony wierzcho∏ek, trzeba wyko-

naç pewnà prac´ pokonujàc si∏´ grawitacji, która 

nieub∏aganie Êciàga w cieƒ doliny. Potem, odpiàwszy

foki ze Êlizgów nart, poddajàc si´ tej samej sile, krótki-

mi ostrymi skr´tami i akrobatycznymi skokami zje˝d˝a

si´ w nieznanym terenie, by na nast´pnej widocznej 

ju˝ prze∏´czy powtórzyç ca∏y rytua∏ od poczàtku. 

Nigdy nie wiadomo, co utrwali „wyryp´” w pami´ci.

KapryÊne tatrzaƒskie Êniegi cz´sto p∏atajà nieprze-

widziane figle. Puch i firm w tajemniczy sposób

zmieniajà si´ po przekroczeniu grani w zdradliwà

szreƒ. Zmienna i nieprzewidywalna pogoda w Ta-

trach jest czymÊ znanym i ju˝ praktycznie nie wywo∏u-

jàcym zdziwienia. Nie mówiàc ju˝ o sprz´cie, który mi-

mo swoistej prostoty, jeÊli zawiedzie, to w∏aÊnie wtedy,

gdy jest najbardziej potrzebny – ot, na przyk∏ad noto-

rycznie spadajàca foka z narty – akurat, gdy z pi´kne-

go, s∏oƒcem rozÊwietlonego o poranku nieba zaczynajà

spadaç pierwsze p∏atki Êniegu, a znajome chmury 

p´dzàce z zadziwiajàcà szybkoÊcià z dolin, powoli 

ogarniajà pierwsze wierzcho∏ki. 
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Ale w∏aÊnie to „nieprzewidywalne” przede wszystkim odró˝nia 

ski-alpinizm od narciarstwa trasowego i przy-wyciàgowego. Wàskie

kuluary i ˝leby, otwarte stoki Ênie˝ne i strome tatrzaƒskie lasy, prócz

technicznych trudnoÊci chowajà w Êniegu przeró˝ne zaskakujàce

niespodzianki.

Pierwsze opisane wycieczki zimowe z wykorzystaniem nart odbywa∏y

si´ pod koniec XIX wieku. Narciarze docierali nad Morskie Oko i Czar-

ny Staw, rzadko jednak zapuszczajàc si´ wy˝ej. Nieznane po∏acie 

bia∏ego Êniegu kusi∏y, ale straszy∏y podst´pnymi lawinami. O Êniegach

wiedziano wtedy niewiele. Ludzie dopiero zaczynali poznawaç ró˝ne

jego gatunki, uczyç si´ jak si´ po nim poruszaç, by wyjÊç z zimy ca∏o.

Ówczesne, najwczeÊniejsze podr´czniki poleca∏y, by narty smaro-

waç... g∏ówkà od Êledzia lub skórkà ze s∏oniny. Nikt wtedy nie my-

Êla∏ jeszcze, ˝e smary mogà równie˝ pomagaç w podchodzeniu.

A o fokach wiedzieli wówczas tylko Norwegowie. 

Narciarstwo wysokogórskie rozwin´∏o si´ w Polsce g∏ównie w okresie

mi´dzywojennym. Bywa∏y zimy, ˝e ca∏e karawany narciarzy ciàgn´∏y

przez tatrzaƒskie prze∏´cze. Póêniej zainteresowanie tym rodzajem tu-

rystyki zacz´∏o spadaç. Wraz z wybudowaniem kolejki linowej na Ka-

sprowy, w Tatrach pojawia∏o si´ coraz wi´cej narciarzy – wybitnych

znawców kot∏a Gàsienicowego i Goryczkowego, ale niczego poza tym.

Póêniejsze przepisy parkowe, zabraniajàce uprawiania narciarstwa po-

za wyznaczonymi trasami, dope∏ni∏y dzie∏a zapomnienia. W mi´dzy-

czasie w Alpach zacz´to mówiç o ski-alpinizmie. To ju˝ mia∏a nie byç

wy∏àcznie turystyka, lecz pewne po∏àczenie narciarstwa turystycznego

z alpinizmem. Do pokonania niektórych tras potrzebny mia∏ byç

sprz´t rodem ze wspinaczki zimowej. By dostaç si´ na szczyt, z które-

go nast´pnie nale˝a∏o zjechaç na nartach, trzeba by∏o korzystaç 

z raków i dziab, a nierzadko równie˝ powa˝niejszego sprz´tu.

Byç mo˝e ze wzgl´du na stosunkowo ma∏à popularnoÊç ski-alpinizmu

na terenie polskich Tatr, lub po prostu ze wzgl´du na brak zapotrzebo-

wania, przewodników i literatury o tej tematyce w zasadzie nie ma.

Jedyne dwie publikacje, które na przestrzeni lat pojawi∏y si´ na pó∏-

kach polskich ksi´garƒ, to przewodnik Józefa Oppenheima Szlaki

Narciarskie Tatr Polskich wydany jeszcze przed wojnà w roku 1936,

oraz przewodnik Tadeusza Zwoliƒskiego Zimà w Tatrach z lat 60-tych.

Istotnie, byç mo˝e opisy tras w tym wypadku nie sà tak potrzebne.
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„Wyrypy
bywajà ró˝ne...”

„Kilka propozycji na narciarskie tury 
po Tatrach Wysokich

„Krzysztof Sadlej

Na prze∏´czy arch. Krzysztof Sadlej

PodejÊcie arch. Krzysztof Sadlej



Wystarczy spojrzeç na map´, przeczytaç odpowiedni

rozdzia∏ w taternickim przewodniku W.H. Paryskiego

i ewentualnie zweryfikowaç opis z rzeczywistym sta-

nem zaÊnie˝enia. JeÊli gdzieÊ jest bia∏o, to pewnie da

si´ tamt´dy zjechaç na nartach. Jest jednak kilka tras,

które niewàtpliwie warto przejÊç i dlatego godne sà

pewnego opisu i utrwalenia w s∏owie pisanym:

I. Rejon Hali Gàsienicowej
Szczyty i prze∏´cze wznoszàce si´ nad majestatycznym

Murowaƒcem od Kasprowego a˝ po Krzy˝ne i stoki

Waksmundzkiego Wierchu i Koszystej stanowià fanta-

styczny rejon narciarski. W ciàgu jednego dnia mo˝na

z powodzeniem wykonaç kilka ciekawych i ró˝norod-

nych zjazdów.

1. Stawy Gàsienicowe – Liliowe – Skrajna Prze-

∏´cz/Âwinicka Prze∏´cz – Stawy Gàsienicowe. Jest to

dobra trasa na poczàtek. Zjazd z Skrajnej Prze∏´czy 

niezbyt trudny (S2) i cz´sto odwiedzany przez zab∏àka-

nych narciarzy z Kasprowego nie powinien stanowiç

trudnoÊci nawet dla poczàtkujàcego narciarza wysoko-

górskiego. ˚leb spadajàcy ze Âwinickiej prze∏´czy jest

troch´ trudniejszy (S3). W górnej partii zdecydowanie

w´˝szy i troch´ bardziej stromy, jest te˝ zdecydowanie

rzadziej odwiedzany. Na obu prze∏´czach cz´sto tworzà

si´ du˝e nawisy, które nale˝y z dala omijaç.

2. Stawy Gàsienicowe – Niebieska Prze∏´cz – Stawy

Gàsienicowe. PodejÊcie i zjazd tà samà trasà. W górnej

cz´Êci ˝lebu cz´sto trzeba zdjàç narty i ostatnie metry

podchodziç w rakach. Jest to trasa raczej trudna

(S4/S5), ale doÊç bezpieczna ze wzgl´du na brak 

wystajàcych kamieni. Nachylenie stoku w kilku miej-

scach przekracza 50 (to wi´cej ni˝ na jakiejkolwiek

przygotowanej trasie narciarskiej, których nachylenie

nawet w skrajnych przypadkach rzadko przekracza

40). PrzejÊcie tej trasy jest mo˝liwe tylko przy bardzo

stabilnej pokrywie Ênie˝nej na wiosn´. Udany zjazd 

pozostawia wra˝enie nie do zapomnienia. 

3. Stawy Gàsienicowe -Karb (Szczyt KoÊcielca) –

Czarny Staw Gàsienicowy. Zjazd z wierzcho∏ka 

KoÊcielca na Karb, choç nietrudny (S3) mo˝liwy jest

tylko przy du˝ym zaÊnie˝eniu. 

4. Zmarz∏y Staw – Zawrat/Zmarz∏a Prze∏´cz/Kozia

Prze∏´cz/Zadni Granat – Zmarz∏y Staw. Ka˝da 

z powy˝szych tras, choç o podobnej trudnoÊci (S2+/S3) jest niepo-

wtarzalna. Wszystkie cztery, jedna po drugiej, mo˝na z powodzeniem

przejÊç w ciàgu jednego dnia.

5. dol. Paƒszczycy- Krzy˝ne – dol. Paƒszczycy. Do dol. Paƒszczycy

z Murowaƒca mo˝na dojÊç przez Dubrawiska trasà letniej Êcie˝ki.

˚leb spadajàcy z Prze∏´czy Krzy˝ne jest doÊç szeroki i oferuje przy-

jemny zjazd w nienaruszonym ludzkimi Êladami Êniegu (S3). 

II. Dolina Pi´ciu Stawów. 
Mo˝liwoÊci jest tutaj od groma. Opisuj´ tu tylko dwie ciekawsze.

1. Wielki Staw – Kozi Wierch – Wielki Staw. Imponujàca trasa.

Technicznie nietrudna (S3), ale naje˝ona kamieniami.

2. Wielki Staw – Szpiglasowa Prze∏´cz – Wielki Staw. Zjazd z tej

prze∏´czy, prócz kilkunastu pierwszych metrów (S4) pomi´dzy ska∏a-

mi jest ∏atwy i prowadzi rozleg∏ym Ênie˝nym amfiteatrem. Masy 

Êniegu sà jednak zdradliwe. W rejony te nie nale˝y si´ wybieraç

przy zwi´kszonym zagro˝eniu lawinowym.

III. Trasy ∏àczone, kilkudniowe.
1. Hala Gàsienicowa – Liliowe – Dol. Wierchcicha – Zawory – Dol.

Piar˝ysta – Wrota Cha∏ubiƒskiego – Morskie Oko – Szpiglasowa

Prze∏´cz – Dol. Pi´ciu Stawów – Hala Gàsienicowa. Widokowo

wspania∏a, historyczna tura. NiegdyÊ trasa ta stanowi∏a najdogodniej-

sze po∏àczenie Hali Gàsienicowej i Morskiego Oka. Pokonuje tereny

praktycznie nie odwiedzane w okresie zimowym. Ca∏oÊç warto po-

dzieliç na dwa dni, pierwszego dnia dochodzàc do Morskiego Oka,

drugiego wracajàc na Hal´ Gàsienicowà przez Szpiglasowà Prze∏´cz

i Zawrat/Kozià Prze∏´cz. TrudnoÊç S3.

2. Javorina – Zadnie Koperszady -Prze∏´cz pod Kopà – dol. Ke˝-

marska – Barania Prze∏´cz – dol. Pi´ciu Stawów Spiskich – Czer-

wona ¸awka – Strzeleckie Pola (Dol. StaroleÊna) – Rohatka – Dol.

Litworowa -Dol. Kacza -˚elazne Wrota – Dol. Mi´guszowiecka –

Hiƒczowe Stawy – Koprowska Prze∏´cz – Dol. Hiliƒska – Zawo-

ry – G∏adka Prze∏´cz – Dol. Pi´ciu Stawów Polskich. TrudnoÊci

S3. Kilkudniowa tura narciarska prowadzàca przez pi´kne rejony

Tatr S∏owackich. Opisany przebieg jest tylko orientacyjny. Po drodze

mija si´ wiele godnych celów. Z prze∏´czy pod Kopà mo˝na wejÊç

na Szalony Wierch. Z Doliny Pi´ciu Stawów Spiskich warto udaç si´

na Lodowà Prze∏´cz. Przechodzàc przez Strzeleckie Pola warto wejÊç

na Jaworowy Szczyt. Przy stabilnym Êniegu, zjazd z tego wierzcho∏ka

(S4) jest wysoce satysfakcjonujàcy.

Mo˝liwoÊci sà praktycznie nieograniczone. To w∏aÊnie ca∏y urok

narciarstwa wysokogórskiego. WejÊç mo˝na wsz´dzie tam, gdzie

oczy poniosà, a umiej´tnoÊci nie zawiodà.
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5 kwietnia 2003 roku w Dolinie Chocho∏owskiej

startowa∏am w zawodach z cyklu o Pucharu Polski

w Narciarstwie Wysokogórskim. Zawody im. Józefa

Oppenheima zosta∏y zorganizowane przez Sekcj´

Narciarskà Polskiego Towarzystwa Narciarskiego.

By∏y to jedne z oÊmiu edycji zawodów o PP.

Pozosta∏e to: Puchar Pilska (Pilsko) – zespo∏owe 

(dla Juniorek i Juniorów indywidualne), Tropienie

Niedêwiedzia Babiogórskiego (Babia Góra) –

indywidualne, Memoria∏ W. Siemaszki (Karkonosze)

– indywidualne, Puchar Po∏onin (Bieszczady) –

indywidualne, Korona Bieszczadów (Bieszczady) –

indywidualne, Memoria∏ J. Strzeleckiego (Tatry) –

zespo∏owe (bez kategorii Juniorek i Juniorów),

Memoria∏ P. Malinowskiego (Tatry) – indywidualne.

W tym roku wiosnà spad∏o doÊç du˝o Êniegu,

dlatego te˝ zawody rozegrane zosta∏y na nieco

zmodernizowanej trasie. Start mia∏ miejsce

na polanie przed schroniskiem („start” dla

wszystkich kategorii razem), a trasa prowadzi∏a

na Grzesia, potem w stron´ Rakonia, gdzie ze

wzgl´du na grubà pokryw´ Êwie˝ego Êniegu

zawodnicy jeszcze przed szczytem kierowani byli

w dó∏ do Wy˝niej Chocho∏owskiej. Stamtàd (mniej

wi´cej od granicy lasu) nale˝a∏o wróciç na graƒ,

jeszcze raz zjechaç – tym razem do drogi w Dolinie

Chocho∏owskiej. Nast´pnie nale˝a∏o zjechaç

kawa∏ek tà drogà i podbiec szlakiem do Doliny

Starorobociaƒskiej. Przy granicy lasu zawodnicy 

byli zawracani z powrotem do Chocho∏owskiej. 
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Meta umieszczona zosta∏a w tym samym miejscu gdzie „start” –

przed schroniskiem.

Zawodnicy startowali w oÊmiu ró˝nych kategoriach – podzia∏

dokonany zosta∏ ze wzgl´du na wiek i p∏eç (Juniorki, Juniorzy,

Seniorki, Seniorzy, Weteranki, Weterani, Nestorki, Nestorzy).

Dzi´ki temu by∏o oÊmiu zwyci´zców, co mocno urozmaici∏o

ceremoni´ wr´czenia nagród. Na zakoƒczenie zawodów odby∏a

si´ uroczysta kolacja, „uroczyÊcie” zakrapiana czerwonym

winem, co bardzo poprawi∏o humory tym, którzy musieli

zjechaç jeszcze wieczorem do Zakopanego. 

W tych zawodach uda∏o mi si´ zajàç pierwsze miejsce

w kategorii seniorek. W sezonie 2003 startowa∏am tylko w tych

jednych zawodach, nie zosta∏am wi´c sklasyfikowana

w Pucharze; ale w przysz∏ym roku... mo˝e wybierzemy si´

na zawody ca∏à rodzinà.

Regulamin Pucharu oraz terminy zawodów, które b´dà

rozgrywane w 2004 roku mo˝na znaleêç na stronach Pezety

(www.pza.org.pl).
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Zawody
im. Józefa
Oppenheima
Puchar Polski
w Narciarstwie 
Wysokogórskim

Ma∏gorzata Czeczott

Projekt Uniwersyteckiego
 Klubu Alpinistycznego finansowany

 przez Komisj´ Europejskà

ClimbingEurope



realia oraz czyni masywy trudno dost´pnymi, pomi-

mo ich po∏o˝enia w centrum Europy i braku odpo-

wiednika karty taternika. Miejscowe kluby na lob-

bing poÊwi´cajà bardzo du˝o czasu i Êrodków. Prze-

konywanie urz´dników i lokalnych spo∏ecznoÊci po-

przez sta∏à obecnoÊç na radach gmin i w urz´dach

jest czymÊ dla klubowiczów normalnym, a efekty sà doskonale wi-

doczne chocia˝by po fakcie, ˝e nikt nie rozbiera klubowych chatek

rozsianych po górach. Chatki te u˝ywane sà miedzy innymi przez

polskie wyprawy i ka˝dy Êpi w nich za darmo. Lubiàcy luksusy

i ciep∏à wod´ mogà oczywiÊcie spaç w schroniskach, które dalej

pozostajà taƒsze od naszego Moka. Warto te˝ dodaç, i˝ dziw-

nym zbiegiem okolicznoÊci klubowe chatki te˝ powstawa∏y jako

obiekty tymczasowe, niektóre ju˝ w latach szeÊçdziesiàtych.

Nasz masyw, podobnie jak i sàsiadujàce z nim masywy Tenenge-

birge, Hochkönig, Steinerness Meer i Hoher Göll sà jednymi z naj-

bardziej obiecujàcych – pod wzgl´dem potencja∏u eksploracji g∏´-

bokich jaskiƒ w Europie. Wszystkie by∏y wczeÊniej celami ró˝nych

wypraw; nasza grupa dzia∏a∏a wczeÊniej w Hoher Göll i Hochkönig.

Hagengebirge by∏ w przesz∏oÊci eksplorowany przez wyprawy au-

striackie, polskie, niemieckie, oraz jednà wypraw´ w∏oskà. Du˝a

cz´Êç eksploracji odby∏a si´ w latach siedemdziesiàtych oraz

na poczàtku lat osiemdziesiàtych. Odkryto tam wielkie systemy:
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Eksploracja jaskiƒ
w Hagengebirge 2003
Marek Wierzbowski

W lipcu i sierpniu 2003 odby∏a si´ druga wyprawa

zorganizowana przez Sekcj´ Groto∏azów Wroc∏aw i So-

pocki Klub Taternictwa Jaskiniowego w pó∏nocno-za-

chodnià cz´Êç austriackiego masywu Hagengebirge.

W wyprawie udzia∏ wzi´∏o ∏àcznie 17 osób, 11 z pol-

ski, 5 z Austrii i jedna z USA, a zgodnie z wieloletnià

tradycjà wypraw organizowanych przy wspó∏pracy oby-

dwu klubów, kierownikiem by∏ autor poni˝szego tekstu.

W 2002 roku po usilnych staraniach i zabiegach 

dyplomatycznych otrzymaliÊmy od lokalnych w∏adz,

z pomocà klubu Salzburskiego, pozwolenia na dzia-

∏alnoÊç w masywie Hagengebirge. Uzyskanie pozwo-

lenia jest o tyle istotne, ˝e kombinacja miejscowej

biurokracji i unijnych przepisów pot´gujà iloÊç papie-

rowej roboty potrzebnej na jego otrzymanie. Wysi∏ek

potrzebny do zdobycia zezwolenia na eksploracj´ 

jaskiƒ, wielokrotnie przewy˝sza tatrzaƒskie i polskie

Autor w Jaskini Kasztanowej fot. William Huntfot. William Hunt



Jägerbrunntroghöhle (-1078 m g∏., 28 km d∏.) i Tan-

talhöhle (-435 m g∏., 33 km d∏.). W obydwu tych

systemach dzia∏ali Polacy, a ogrom masywu da jesz-

cze mo˝liwoÊci eksploracyjne nast´pnemu pokoleniu. 

Podczas zesz∏orocznej wyprawy odkryliÊmy jaskini´

Kasztanowà oraz eksplorowaliÊmy jaskini´ Alver-

manschacht odkrytà przez nielegalnie dzia∏ajàcà wy-

praw´ w∏oskà w 1985 roku. Alvermanschacht jest

jaskinià geologicznie m∏odà i odwadnia po∏udniowe

stoki stosunkowo wysokiego szczytu, co jest szcze-

gólnie widoczne podczas opadów, kiedy to dziesiàtki

strumyków wsiàkajà w pobli˝u otworu. Górna cz´Êç

jaskini sk∏ada si´ z wymytych studni i bardzo 

ciasnych meandrów, natomiast w dolnej cz´Êci

mamy rury do po∏owy wype∏nione wodà na prze-

mian z meandrami i niedu˝ymi studniami. Pod-

czas pobytu w tej jaskini groto∏azowi ca∏y czas towa-

rzyszy du˝y ciàg wodny, a w przypadku deszczu jej

dolne partie sà ca∏kowicie zalewane. Ze wzgl´du

na zesz∏orocznà aur´, czyli niezwyk∏e iloÊci deszczu

i powodzie w Alpach – podczas naszego pobytu

ograniczyliÊmy dzia∏alnoÊç w tej jaskini do kilku 

nielicznych s∏onecznych dni. Mimo to bez wi´kszych

problemów doszliÊmy do miejsca, w którym eksplo-

racj´ zakoƒczyli W∏osi i ruszyliÊmy dalej. 
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W 2003 roku prowadziliÊmy dzia∏alnoÊç w Jaskini Kasztanowej

i w Alvermanschacht oraz odkryliÊmy kilka innych, ciekawych obiek-

tów dajàcych du˝e szanse na eksploracj´ podczas nast´pnych 

wypraw. Jaskinia Kasztanowa okaza∏a si´ bardzo przyjemna do eks-

ploracji, a˝ do momentu trafiania na trudne meandry w dolnych cz´-

Êciach jaskini. Niestety nie uda∏o nam si´ znaczàco pog∏´biç jaskini

Alvermanschacht, gdy˝ wkrótce natrafiliÊmy na syfon. Co prawda

o wiele póêniej, ale ten sam problem spotka∏ nas w Kasztanowej.

Na szcz´Êcie w przypadku tej drugiej – wspinaczka prowadzona

w kominach powy˝ej syfonów daje du˝e szanse na znalezienie obejÊç

i na dalsze poruszanie si´ w g∏àb masywu. Wspinanie prowadzone

w kominach le˝àcych w centralnej cz´Êci jaskini ju˝ przynios∏o dobre

rezultaty; trafiliÊmy na ciàgi poziomych bardzo starych rur freatycz-

nych, które mogà rozwinàç jaskinie w nowych kierunkach. Podczas

tegorocznej eksploracji odkryliÊmy i skartowaliÊmy ponad dwa tysià-

ce metrów korytarzy, co nale˝y uznaç za bardzo dobry rezultat

w trudnym masywie i jaskiniach krasu alpejskiego. 

W wyprawie udzia∏: William Hunt (USA CA), Rafa∏ i Agnieszka 

Mateja (Sekcja Groto∏azów Wroc∏aw), Pawe∏ Skoworodko (Spele-

oklub Warszawski), Marcin Zamorski (Speleoklub Cz´stochowa),

oraz Rados∏aw Paternoga, Dariusz Bartoszewski, Marcin Kaniew-

ski, Maja Juniewicz i Jaros∏aw Jezusek (wszyscy Sopocki KTJ) oraz

Mi∏osz Dryjaƒski, Marek Wierzbowski (UKA, SGW), i cz∏onkowie

austriackiej federacji: Uwe Brendel, Anni Bieniok, Norbert Leisser,

Sabine Bittner oraz Walter Klappacher.

ja
sk

in
ie

Przekrój Jaskini Kasztanowej

Pawe∏ Skoworodko w Alvermanie
fot. William Hunt



Dwóch delegatów UKA (Karol Sulej oraz autor tego

tekstu) uda∏o si´ 20 wrzeÊnia na jubileuszowy zjazd

Polskiego Zwiàzku Alpinizmu do Krakowa, aby byç

Êwiadkiem uczczenia 100-lecia zorganizowanego 

ruchu alpinistycznego w Polsce. 

Ju˝ w holu, przy rejestracji uczestników by∏o t∏um-

nie, przy czym zdecydowanà przewag´ mia∏o star-

sze pokolenie alpinistów. Po niewielkim opóênieniu,

oko∏o 150 zebranych w auli krakowskiego AWF, 

powita∏ prezes PZA Janusz Onyszkiewicz. Nast´pnie,

powitalne mowy wyg∏osili przedstawiciele Polskiego

Komitetu Olimpijskiego (Stefan Paszczyk, który 

reprezentowa∏ równie˝ honorowego patrona Zjazdu

– Prezydenta RP), Polskiej Konfederacji Sportu 

(Andrzej Krasucki) oraz PTTK (Janusz Zdebski).

Póêniej, Walny Zjazd przez aklamacj´ przyjà∏ zg∏o-

szone przez Janusza Onyszkiewicza propozycje 

kandydatów na przewodniczàcego obrad Zjazdu 

(Leszek Dumnicki) oraz cz∏onków komisji mandato-

wej i wnioskowej. Do Prezydium zjazdu zaproszeni

zostali dodatkowo obecni na sali nestorzy polskiego

wspinania, tj. Ryszard W. Schramm, Zdzis∏aw Dzi´-

dzielewicz, Zygmunt Mikiewicz, Maciej Mischke.

Po tej krótkiej cz´Êci formalnej g∏os zabra∏ Ryszard

Schramm, uzasadniajàc propozycje nadania cz∏on-

kostw honorowych kilkunastu osobom. Zjazd przez

aklamacj´ przyjà∏ propozycje Kapitu∏y. 

Po nadaniu cz∏onkostw honorowych, Zjazd prze-

szed∏ do wr´czenia medali 100-lecia PZA. I tutaj

czeka∏o nas wielkie zaskoczenie. Otó˝ na miesiàc

przed Zjazdem (6 sierpnia) PZA poprosi∏ zrzeszone

kluby o wysuwanie kandydatów do medalu, który-

mi mia∏o byç uhonorowanych „sto osób, najbar-

dziej zas∏u˝onych na przestrzeni lat dla naszego

sportu”. Kluby mia∏y zg∏aszaç tyle kandydatur, 

ilu majà delegatów na Zjazd, co w przypadku UKA dawa∏o 

2 osoby. Stosowne propozycje (Maciej Popko, Tadeusz S∏upski)

zosta∏y przez UKA przedstawione. Dopiero na Zjeêdzie okaza∏o

si´, ˝e medali zostanie wr´czonych a˝ 297! Poniewa˝ zg∏oszeƒ

z klubów mog∏o byç oko∏o 65 (tylu jest delegatów na zjazd), to

pozosta∏e 230 nazwisk (cztery razy wi´cej) samodzielnie ustali∏

Zarzàd PZA. W miar´ odczytywania tej przyd∏ugiej listy nasze

zdumienie ros∏o: czym na przyk∏ad mo˝na wyt∏umaczyç nie-

obecnoÊç Jana Hobrzaƒskiego? Równie˝ medal dla Kingi Ociep-

ki, medal w koƒcu na 100-lecie polskiego alpinizmu – w ˝aden

sposób nie negujàc jej sukcesów – wydaje si´ byç troch´ na wy-

rost. Wreszcie medal dla Aleksandra KwaÊniewskiego (sic!) by∏

aktem lizusostwa nie usprawiedliwionym chyba ˝adnymi korzy-

Êciami z naszego nowo pozyskanego alpinisty. Moje zdumienie

wzbudzi∏ równie˝ fakt, ˝e przyznajàcy medale Zarzàd PZA, przy-

zna∏ je równie˝ sam sobie (medale dosta∏o 8 z 12 cz∏onków 

Zarzàdu). Jak si´ okaza∏o w dwa miesiàce po zjeêdzie, Zarzàd

PZA postanowi∏ przyznaç oko∏o 100 dodatkowych medali – nie

przyznanych wczeÊniej z powodu braku pieni´dzy na ich wybi-

cie. Jak s∏usznie zauwa˝y∏ Piotr Pustelnik (laureat zresztà)

w grudniowym „Magazynie Górskim“, taka liczba przyzna-

nych medali skutecznie zdezawuowa∏a ich rang´. Pierwotny

pomys∏ przyznania 100 medali by∏ zdecydowanie lepszy.

Jednak najgorsze dopiero mia∏o nastàpiç... 

Po odczytaniu zdumiewajàcej miejscami listy, przewodniczàcy

oznajmi∏, ˝e brak czasu na indywidualne wr´czanie medali, wi´c

og∏asza przerw´ i prosi laureatów o podchodzenie do prezydium,

gdzie medale czekajà w kartonie (sic!). Utworzy∏ si´ wi´c ogonek

laureatów, grzecznie czekajàcych na swojà kolejk´ i kilka sekund

chwa∏y. Kiedy zaÊ odbiera∏em medal dla Tadzia S∏upskiego (obec-

nie przebywajàcego w USA) uprzejma pani zapyta∏a, czy dyplom

ma wypisaç „za wyniki sportowe”, „za popularyzacj´” czy „w do-
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By∏ Zjazd, 
nie ma Chatki 
i co dalej?
Jacek Czabaƒski

Przemawia Prezes PZA fot. Jacek Czabaƒski



wód uznania”? (Od razu przypomnia∏ mi si´ „MiÊ”

i puchar za zaj´cie pierwszego miejsca...) I w ten

sposób wysz∏o na to, ˝e Zarzàd PZA nawet nie wie,

za co przyznaje medale... 

Nale˝y w tym miejscu dodaç, ˝e spoÊród cz∏onków

UKA medale dostali: za∏o˝yciel i pierwszy prezes

UKA prof. Maciej Popko, wieloletni prezes i organi-

zator wielu wypraw Tadeusz S∏upski oraz – za swoje

osiàgni´cia speleologiczne, obecny cz∏onek zarzàdu

Marek Wierzbowski. 

Po przerwie spowodowanej zamieszaniem zwiàza-

nym z odbiorem medali, zacz´∏y si´ wyk∏ady. Ju˝

pierwszy okaza∏ si´ pomy∏kà, gdy˝ by∏ odczytanym

artyku∏em Józefa Nyki o historii PZA, a zamieszczo-

nym wczeÊniej w Taterniku. Pomys∏, aby na Zjeêdzie

odczytywaç opublikowany (skàdinàd interesujàcy,

ale przecie˝ ju˝ znany) artyku∏ by∏ zdecydowanie

niedobry, nie mówiàc o tym, ˝e inne sà oczekiwania

odbiorców wobec wyk∏adu, a inne wobec artyku∏u.

Nastrój poprawi∏ nam wyk∏ad wieloletniego prezesa

PZA, Andrzeja Paczkowskiego, aczkolwiek uczciwie

mówiàc – znajàc jego wczeÊniejsze wypowiedzi,

spodziewaliÊmy si´ lepszej przemowy. Ca∏kowicie

nieudana okaza∏a si´ zaÊ wypowiedê Ryszarda

Schramma, który wspominajàc naszych zmar∏ych

kolegów, porusza∏ si´ niestety w zakl´tym kr´gu

trzech zdaƒ przez dobrych 40 minut. Na szcz´Êcie,

impresje Andrzeja Wilczkowskiego wynagrodzi∏y

nam opóênienie. Naprawd´ warto by∏o s∏uchaç

o sensie wspinania przedstawionym w tak emocjo-

nalny sposób. Ostatni wyk∏ad Janusza Bary∏y doty-

czy∏ speleologii: niestety, mówca nie uniknà∏ defi-

niowania poj´ç przez wi´kszà cz´Êç wyk∏adu, co

pozostawi∏o s∏uchaczy a˝ do koƒca zdezoriento-

wanych, co do w∏aÊciwego tematu przemowy. 

Po wyk∏adach zg∏osi∏o si´ kilku mówców uzupe∏nia-

jàcych lub prostujàcych podane informacje. Najbar-

dziej energiczny okaza∏ si´ Êlàski delegat Zygmunt

Mikiewicz, który niemal krzyczàc uzupe∏ni∏ wyk∏ad

Andrzeja Paczkowskiego o informacje, ˝e: „to my-

Êmy PIERWSI w Polsce wprowadzili – no mo˝e to

by∏o i g∏upie, ale zawsze... – wi´c to my PIERWSI

wprowadziliÊmy alpiniady!” i doda∏ po chwili „Nasza

dzia∏alnoÊç by∏a nie byle jaka...” 
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Po wyk∏adach historycznych przyszed∏ czas na wolne wnioski. 

Jako pierwszy dyskutowany by∏ wniosek Andrzeja Wilczkowskiego

o nadanie cz∏onkostw honorowych osobom ju˝ nie˝yjàcym – 

pomys∏ kontrowersyjny, albowiem nie wiadomo, kto w∏aÊciwie

mia∏by doceniç fakt takiego uhonorowania? 

Drugim w kolejnoÊci wnioskiem by∏a z∏o˝ona przeze mnie proÊba

do Zarzàdu PZA o informacj´ w sprawie likwidacji bazy zimowej

PZA, tj. Chatki na W∏osiennicy. W imieniu Zarzàdu g∏os zabra∏

Maciej Pawlikowski, przewodniczàcy Komisji Tatrzaƒskiej. Na

poczàtku, sprawiajàc wra˝enie za˝enowanego, przeprosi∏ zgroma-

dzonych delegatów, ˝e w tak donios∏ej chwili musi zajmowaç si´

tak banalnymi sprawami. OÊwiadczy∏, ˝e „nie jest prawdà, ˝e

Chatka – jak g∏oszà plotki – jest w∏aÊnie likwidowana. Z tego, co

wiadomo b´dzie sta∏a do 30 wrzeÊnia 2003”. Poinformowa∏ nas

równie˝, ˝e PZA posiada ju˝ baz´ zimowà w postaci Betlejemki

i ˝e on sam: „co najmniej trzy razy podchodzi∏ do Moka z Betle-

jemki” i uwa˝a to za bardzo dobry trening (jak s∏usznie ktoÊ za-

uwa˝y∏ póêniej, jedni je˝d˝à w Tatry trenowaç, inni si´ wspinaç).

Generalnie, likwidacja Chatki jest przesàdzona, jako ˝e Chatka

tylko tymczasowo pe∏ni∏a rol´ schronu (na czas remontu schroni-

ska od poczàtku lat 90-tych), a obecnie Park nie przed∏u˝y∏ umo-

wy dzier˝awy, przeznaczajàc teren parkingu na W∏osiennicy na

teren leÊny, zgodnie z planem ochrony Parku. 

Z sali zada∏em dodatkowe pytanie, czy nie sà zagro˝one równie˝

taboriska (coraz wi´cej pog∏osek krà˝y na ten temat). Z wysoko-

Êci podium prezes Janusz Onyszkiewicz zapewni∏, ˝e „nie ma

problemu obozowisk”. 

Optymizm Prezesa wydaje si´ byç optymizmem na wyrost. Ju˝

bowiem w przysz∏ym roku majà zostaç zlikwidowane Ràbani-

ska. OczywiÊcie, nic na pewno nie wiadomo, jednak zdumiewa

nieÊwiadomoÊç PZA, co do powstajàcego w∏aÊnie planu ochrony

TPN, który to plan przesàdziç mo˝e o dalszym istnieniu tabo-

risk. O ile mo˝na sobie wyobraziç zimowe wspinanie z bazà

w schronisku, o tyle likwidacja taboru w Moku oznaczaç b´dzie

koniec wspinania latem w Tatrach, zmuszajàc do podchodzenia,

z oddalonego jednak troch´ od Kazalnicy taboru na Polanie

pod Wysokà. Sprawa taborisk jest zbyt wa˝na, by zostawiç jà

wy∏àcznie w r´kach PZA!

Po Zjeêdzie zajà∏em si´ tà sprawà troch´ dok∏adniej – rozmawia-

∏em z dyrektorem Jerzym Chabrosem z Krajowego Zarzàdu Par-

ków Narodowych, od którego si´ dowiedzia∏em, ˝e plan ochrony

TPN nie zosta∏ jeszcze uchwalony. Póêniej rozmawia∏em z dyrek-

torami Tatrzaƒskiego Parku Narodowego – Stanis∏awem Czuber-

natem (dosta∏ medal 100-lecia PZA) oraz Zbigniewem Krzanem.
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W TPN dowiedzia∏em si´, ˝e taboriska przeznaczo-

ne sà do likwidacji. Oba po∏o˝one sà w obr´bie 

Êcis∏ych rezerwatów przyrody (powiedz kotku, kto

wyznaczy∏ tam te rezerwaty...). Ràbaniska (Hala 

Gàsienicowa) b´dà likwidowane szybko, mo˝e 

nawet w 2004 r., podczas gdy Sza∏asiska (Morskie

Oko) w d∏u˝szym terminie. Zamierzeniem Parku jest

jednak ostateczna ich likwidacja. 

Na moje pytanie, co majà zrobiç taternicy w Mor-

skim Oku (na Hali wiadomo, pójdà do Betlejemki),

dowiedzia∏em si´, ˝e Stare Schronisko zosta∏o kie-

dyÊ przekazane PTTK-owi z za∏o˝eniem obs∏ugi 

ruchu taternickiego. Skàdinàd wiem, ˝e przedsta-

wiciele PZA rozmawiali niegdyÊ z PTTK na temat

wynaj´cia schroniska, jednak warunki finansowe

by∏y trudne do przyj´cia. Nic nie wskazuje jednak

na to, aby PTTK zgodzi∏ si´ na udost´pnienie sta-

rego schroniska latem – chodzi w koƒcu o niema∏e

pieniàdze (w sezonie Moko odwiedzane jest przez

10 tys. osób dziennie). Ma∏o optymistycznie widz´

wi´c mo˝liwe rozmowy z PTTK na ten temat –

mo˝e jedynie wykorzystujàc nacisk TPN coÊ uda∏o

by si´ zrobiç. No, ale w tym celu, warto by∏oby

przynajmniej odwiedziç dyrektora Skawiƒskiego

(jak powiedzia∏ swego czasu w wywiadzie dla

„Gór”: chcia∏by rozmawiaç, ale nikt do niego

z PZA nie przychodzi...).

Dobra wiadomoÊç jest taka, ˝e ostateczny plan

ochrony TPN nie zosta∏ jeszcze opracowany – a kie-

dy zostanie opracowany, to b´dzie podlegaç ocenie

i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Ârodowiska,

a nast´pnie zostanie wy∏o˝ony do wglàdu wszystkim

zainteresowanym. Nie warto jednak czekaç

na ostatni moment. Ju˝ teraz nale˝y pisaç, mailo-

waç i faksowaç do TPN oraz Ministerstwa Ârodowi-

ska, Departamentu Ochrony Przyrody, oraz do Krajo-

wego Zarzàdu Parków Narodowych, w celu wyra˝e-

nia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji taborisk

taternickich. Du˝o w tym zakresie mogà zrobiç klu-

by, PZA oraz poszczególne osoby. Mo˝na równie˝ pi-

saç do pierwszego alpinisty RP – Pana Prezydenta –

dosta∏ w koƒcu ten medal na stulecie...

Co ciekawe, w relacji ze Zjazdu autorstwa Józefa

Nyki, która ukaza∏a si´ w „Taterniku“ 3-4/2003

(oficjalnym organie PZA) ca∏y wàtek dyskusji o likwidacji Chatki

zosta∏ przemilczany.

Wróçmy jednak do przebiegu Zjazdu. Ostatnim wnioskiem by∏ 

postulat El˝biety Jaworskiej o zaj´cie si´ organizacjà symboliczne-

go cmentarza taternickiego w Zakopanem. Postulat ten powraca

od kilkudziesi´ciu ju˝ lat, a sprawa ciàgle czeka na za∏atwienie.

Po przerwie, w programie Zjazdu znalaz∏o si´ kilka prezentacji

(wystàpili m.in. Krzysztof Wielicki, Jacek Fluder, Marcin Toma-

szewski, Waldemar Niemiec), które nie porwa∏y niestety zgroma-

dzonej publicznoÊci. Odczuwalny by∏ tak˝e brak prowadzàcego

konferansjera, co prowadzi∏o do przed∏u˝ajàcych si´ chwil ciszy

i narastajàcego poczucia prowizorki. 

Ukoronowaniem organizacyjnego bez∏adu by∏y zawody o puchar

Prezesa PZA, które zgromadzi∏y 2 panie i 4 panów (a wi´c w su-

mie a˝ 6 uczestników). Zawody rozgrywane by∏y w konkurencji

na czas, a widok biegnàcego po klamach w przewieszeniu Tomka

Oleksego (zwyci´zcy zawodów) utwierdzi∏ nieliczne ju˝ grono 

nestorów w przekonaniu, ˝e „prawdziwy” alpinizm zakoƒczy∏ si´

wraz z nimi, w latach siedemdziesiàtych. 

Brak wieczornej imprezy stanowi∏ oczywiste zakoƒczenie tej klapy

– nazwanej 100-leciem PZA. Du˝o nale˝y zmieniç w Zwiàzku, ˝e-

by PZA sta∏a si´ wreszcie organem walczàcym o interesy wspina-

czy, a nie biurokratycznà czapà rozdzielajàcà paƒstwowe pienià-

dze. Na pewno potrzebny jest bli˝szy kontakt w∏adz zwiàzku ze

zrzeszonymi wspinaczami. Zerwaç te˝ nale˝y z tendencjà klubów,

które delegujà na Zjazd swoich najbardziej zas∏u˝onych, ale i naj-

starszych cz∏onków, którzy cz´sto niestety nie zdajà sobie sprawy

z bie˝àcych problemów Êrodowiska. 

Wydaje si´, ˝e przy okazji przysz∏orocznych wyborów do w∏adz

PZA, warto doprowadziç do wyboru osób, które zdolne b´dà roz-

wiàzaç najistotniejsze problemy polskiego wspinania (kurczàcy si´

dost´p do Tatr, obni˝ona ranga centralnego oÊrodka szkolenia

tzw. „Betlejemki”, narastajàcy proces ograniczania dost´pu

do ska∏). Nale˝a∏oby równie˝ sensownie zmieniç przepisy: 

zlikwidowaç karty wspinacza i taternika, a za to wprowadziç

przepisy regulujàce szkolenie. Ma∏o kto zdaje sobie pewnie spra-

w´ z tego, ˝e stopieƒ instruktora PZA dla polskiego prawa nic nie

znaczy, pozostajàc wewn´trznym uregulowaniem Zwiàzku. Inne

naglàce kwestie to pozyskiwanie Êrodków z innych êróde∏ ni˝ 

dotacja bud˝etu paƒstwa, profesjonalne ubezpieczanie ska∏ oraz

lepsza organizacja zawodów wspinaczkowych. Liczymy na to, ˝e

zbierze si´ grupa zainteresowanych klubów i razem b´dziemy

w stanie przeprowadziç konieczne zmiany na najbli˝szym zjeêdzie

Polskiego Zwiàzku Alpinizmu – w listopadzie 2004 roku.
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W weekend 15-16 listopada na Bibliotece 

w rejonie Podlesic zosta∏o obitych 9 dróg. Prace

pod kierownictwem Marka Wierzbowskiego mia∏y

na celu uczynienie pierwszego kroku w przyspo-

sabianiu rejonu do warunków „europejskich” (czytaj

on-sightowych). Czasy dwóch dwudziestoletnich spi-

tów na 20 metrach na szcz´Êcie chyba ju˝ min´∏y. 

Podczas prac nad osadzaniem przelotów (kotwy

Raumer) okaza∏o si´, ˝e niektóre spity trzyma∏y si´

ju˝ tylko na rdzy. Ci, którzy w ostatnim czasie pro-

wadzili np. ˚ó∏tà Êciank´ mogà mówiç o szcz´Êciu.

Ci, którzy obcià˝ali przeloty na tej drodze, mogà 

wypowiadaç si´ w kategoriach cudu.

Ubezpieczone zosta∏y nast´pujàce linie: ˚ó∏ta Âcianka (6r+RZ),

Prostowanie ˚ó∏tej Âcianki (3r), Linia na lewo od ˚ó∏tej Âcianki,

a na prawo od Zaci´cia o trudnoÊciach ok. V (5r+RZ) – w prze-

wodniku Paw∏a Haciskiego (Jura 2, 2003) bez nazwy (str. 36,

droga nr 8). Podobnie obita zosta∏a droga bez nazwy o trudno-

Êciach VI (5r+RZ) biegnàca przez depresj´ na lewo od dróg

na ˚ó∏tej Âciance (str 36, droga nr 4). Inne obite drogi to Kame-

leon (7r+RZ), Advocat (7r+RZ), Szalona depresja (7r+RZ), Po-

strzy˝yny Isztwana (3r+RZ) i Na prze∏aj (8r). Na wczesnà wiosn´

2004 planowana jest kontynuacja prac na Bibliotece. W dalszej

perspektywie Apteka i Turnia Motocyklistów.

Prace (kotwy Raumera, klej, stanowiska zjazdowe) sfinansowane

zosta∏y przez Uniwersytecki Klub Alpinistyczny z Warszawy oraz

firm´ AMC (www.petzl.pl). W pracach brali udzia∏ Marek Wierz-

bowski, Ma∏gorzata Czeczot, Karol Sulej i Jakub Radziejowski.
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NUKA - Nagroda Uniwersyteckiego
Klubu Alpinistycznego im. ¸ukasza Wajsa
Nasz klubowy kolega ¸ukasz Wajs zginà∏ 23 lutego

1998 roku w czasie zejÊcia po skoƒczonej drodze

Âwierza na Mi´guszowieckim Szczycie Wielkim.

Jego imieniem zosta∏a nazwana nagroda, którà

od pi´ciu lat wr´cza kapitu∏a w sk∏ad, której wchodzà

najbli˝si przyjaciele ¸ukasza.

Laureaci:

1999 – Anna Boniewicz za przejÊcia w zespo∏ach

czysto kobiecych

Robert Sieklucki za przejÊcia hakowe

2000 – Robert Sieklucki za przejÊcia hakowe 

w Dolinie Yosemite (m.in. Jolly Roger A5)

2001 – Marek Kaliciƒski za przejÊcia w Tatrach

Jakub Radziejowski za przejÊcia w Tatrach

2002 – Anna Leonowicz za wiele przejÊç w zespo∏ach kobiecych

i nie tylko

Micha∏ Kasprowicz za dzia∏alnoÊç na Kaukazie oraz

wejÊcie na Chan Tengri

Jakub Radziejowski za przejÊcia na Alasce (m.in. Cobra

na Mt Barill) oraz przejÊcia w Tatrach

2003 – Krzysztof Sadlej za przejÊcia w Dolomitach

Jakub Radziejowski za przejÊcia w Tatrach zimà

oraz w Alpach latem

Nowe ringi
na Bibliotece

NUKA fot. D.Kaszlikowski/StudioWspinNUKA autorstwa Elizy Kubarskiej fot. Przemek Klimek/StudioWspin



Uniwersytecki Klub Alpinistyczny
jest stowarzyszeniem o czter-
dziestoletniej ju˝ historii, skupia-
jàcym ludzi czynnie uprawiajà-
cych wspinanie we wszystkich
jego postaciach: bouldering,
wspinaczka sportowa, ska∏kowa
i górska – latem i zimà. 

Obecnie Klub liczy blisko 200 cz∏onków, w tym

100 taterników i 8 instruktorów Polskiego Zwiàzku

Alpinizmu (jesteÊmy ósmym, co do wielkoÊci 

Klubem w Polsce). JesteÊmy przewa˝nie studentami

lub absolwentami warszawskich uczelni 

(Êrednia wieku 29 lat), jednak˝e Klub jest otwarty

na wszystkich pasjonatów wspinania. UKA 

jest zrzeszony w Polskim Zwiàzku Alpinizmu.

Chcesz do nas wstàpiç?

Co roku przyjmujemy oko∏o 30 nowych cz∏onków.

Do Klubu zapraszamy wszystkie osoby, które posia-

dajà ju˝ pewne umiej´tnoÊci wspinaczkowe, czyli

ukoƒczy∏y kurs wspinaczkowy lub w jakikolwiek 

inny sposób zdoby∏y wspinaczkowe doÊwiadczenie.

Je˝eli dopiero zaczynasz to proponujemy Ci odpo-

wiednie kursy. Pe∏na informacja o zasadach przyj-

mowania oraz kursach wspinaczkowych dost´pna

jest na naszej stronie: www.uka.pl

Mo˝esz te˝ do nas napisaç: uka@uka.pl

Co oferujemy?

1. Regularne spotkania na najlepszych Êciankach

wspinaczkowych w Warszawie za najni˝szà cen´:

wtorki 18.00 – 22.00 Centrum „On Sight”,

ul. Obozowa 60.

czwartki 18.00 – 22.00 Centrum Wspinania

„W Pionie”, ul. Nowowiejska 37b

niedziele 20.00 – 22.00 Centrum „On Sight”, 

ul. Obozowa 60 (w tym terminie wst´p tylko dla

cz∏onków UKA)

2. Liczne imprezy towarzyskie, pokazy slajdów, imprezy z okazji

rozpocz´cia i zakoƒczenia sezonu organizowane w plenerze;

3. Dofinansowania obozów i wyjazdów w ska∏y i góry;

4. Bie˝àce informacje ze Êwiata wspinania: lista mailowa oraz

najpopularniejsza warszawska witryna internetowa z rozbudo-

wanym dzia∏em nowoÊci, forum, galeriami zdj´ç;

5. Dost´p do biblioteki klubowej obejmujàcej przewodniki,

czasopisma i literatur´ górskà;

6. Zni˝ki przy zakupie odzie˝y polarowej firmy „Zerwa”;

7. Zni˝ki przy zakupach w sklepie „Kanion” (www.kanion.pl);

8. Zni˝ki przy zakupach w firmie „Ma∏achowski”

(www.malachowski.com.pl);

9. Zni˝ki na noclegi na taboriskach w Tatrach i w Betlejemce;

10.Szansa na zdobycie corocznej nagrody UKA im. ¸ukasza Wajsa;

Uniwersytecki Klub Alpinistyczny – zwià˝ si´
z w∏aÊciwym Êrodowiskiem

Uniwersytecki Klub Alpinistyczny

Stowarzyszenie kultury fizycznej

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

www.uka.pl, uka@uka.pl

KRS 0000108308

Konto bankowe

Nordea Bank Polska S.A.

56 1550 1062 0000 0000 2502 3677

Zarzàd: 

Jacek Czabaƒski

(prezes: 0 601 156 864, jacek.czabanski@dione.ids.pl), 

Marek Kaliciƒski

(wiceprezes: 0 501 137 337, marekxkali@poczta.onet.pl), 

Marek Wierzbowski

(skarbnik: 0 608 079 670, marekwierzbowski@o2.pl), 

Miros∏aw Milewski

(webmaster strony www: 0 603 743 323, miro@redshrimp.com).

Komisja Rewizyjna:

Karol Sulej (przewodniczàcy),

Ma∏gorzata S∏oƒ-Nowaczek,

Tomasz Chudy.
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O nas
Jacek Czabaƒski




