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Na ratunek 

W senną ciszę lipcowej nocy, pogłębioną jeszcze szumem pluskającego za 
oknami deszczu, wdarł się ostry głos dzwonka telefonicznego. Człowiek 
drzemiący przy biurku drgnął, gwałtownie przebudzony, niepewną ręką 
szukał przez chwilę po omacku słuchawki telefonu, wreszcie przyciągnął 
ją szerokim gestem do siebie.

Halo... tak, to tutaj... Przepraszam, jakie schronisko?... Tak, słucham... 
Ilu turystów? Dwóch mężczyzn i kobieta... O której słyszano ich wołania?... 
Czy teraz odpowiadają na sygnały latarką? 

Człowiek w małym pokoiku przy biurku jest już najzupełniej rozbu-
dzony. – Czy w książce schroniskowej zostawili informację, jaką drogę 
zamierzają odbyć? A może mówili dzierżawcy lub komuś z turystów? 
Proszę się starać zbliżyć do nich na odległość głosu, powiedzieć im, żeby 
siedzieli spokojnie tam, gdzie są, nie ruszali się i czekali cierpliwie na nas. 
Za dwie godziny będziemy u was w schronisku.

Człowiek dyżurujący w małym pokoiku zakopiańskiego Dworca Ta-
trzańskiego1 na Krupówkach tylko na chwilę odłożył słuchawkę. Na-
tychmiast idzie meldunek telefoniczny do kierownika Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: –  Schronisko przy Morskim 
Oku melduje, że troje turystów nie powróciło na nocleg. 

1 Dworzec Tatrzański – budynek w Zakopanem przy ulicy Krupówki 12. Pełnił funkcję pierw-
szego zakopiańskiego domu kultury. Mieścił także centralę Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratowniczego, która dziś znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 63 A (przyp. red.).
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Inni turyści, wracający z Rysów, twierdzą, że słyszeli wieczorem wołania 
o pomoc dochodzące – jak zeznają – z prawej strony ścieżki, od Niżnich 
Rysów. Późno wieczorem nadeszło do schroniska dwóch znanych tater-
ników N. i S., którzy na ochotnika udali się na poszukiwania.

Decyzja kierownika zapadła błyskawicznie: Wysłać natychmiast eks-
pedycję ratunkową złożoną z sześciu przewodników. Niech nawiążą 
łączność z działającymi w terenie ochotnikami i wspólnie prowadzą 
akcję. Poszukiwania rozpocząć w Kotle pod Rysami, przeszukać grzę-
dy spadające z Niżnich Rysów. Dwóch przewodników wysłać na prze-
trząśnięcie ścieżki wiodącej na Przełęcz pod Chłopkiem. Informacjom 
przygodnych turystów nie można zbyt ufać. Echo górskie myli czasem 
nawet doświadczonych.

Podczas tego dwaj dyżurujący w Dworcu przewodnicy nie próżnują. 
Szykują żywność, wydobywają z szafek liny, haki, pętle, „bambusy”2, całą 
zbrojownię taternicką i ratowniczą. Łącznik na rowerze pruje ciemność 
deszczowej nocy, pedałując co sił na Kasprusie, Kościeliską, Krzeptówki, 
by wezwać na zbiórkę wyznaczonych do wyprawy przewodników. Na 
placu przed Dworcem warczy już silnik samochodowy.

W pół godziny, a może trzy kwadranse ekspedycja jest gotowa do wy-
marszu. Jeszcze ostatnie wskazówki, rozkazy i auto pędzi po wariackich 
serpentynach szosy do Morskiego Oka, nie bacząc na ciemności i rozmokłą 
od deszczu drogę.

Wewnątrz samochodu panował milczący nastrój, jak zwykle wśród 
ludzi wyrwanych gwałtownie z pierwszego mocnego snu. Z nieba spływały 
prawdziwe potoki deszczu. Gwałtowne porywy wichru miotały w ciem-
ność całe fale dżdżu. W ostrym świetle reflektorów samochodowych 
wyglądało to jak powierzchnia wzburzonego morza.

– Dobra dziś będzie robota – mruknął jeden z na wpół uśpionych 
przewodników, patrząc przez szybkę samochodu. – Nie zazdroszczę tym, 
co tam siedzą teraz w skałach.

Nikt nie odpowiedział i w aucie zapanowała znowu cisza.

2 W gwarze górskiej składane nosze ratunkowe do wypadków górskich. Rannego umieszcza 
się w hamaku, który zawieszony na aluminiowym drągu, niesiony jest na ramionach 
dwóch ratowników. Nazwa pozostała z czasów, kiedy zamiast drągów używano łodygi 
bambusowej (przyp. red.).
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Ze zgrzytem hamulców zajechali przed uśpione schronisko. Gdy we-
szli na ciemną werandę, wysunął się ze swego pokoju zarządca. Udziela 
objaśnień, informuje. Krótka narada: iść czy czekać świtu?

– Po ciemku wiele nie zwojujemy. Za dnia prędzej się ich odszuka. 
A więc czekać? – Ba, a może oni tam już ostatkiem sił i woli trzymają 
się kurczowo skał lub rozmokłych traw w jakimś „złym” miejscu? Może 
tamci, co tak ofiarnie poszli na pomoc, mimo że to wspinacze pierwszej 
wody – sami są w niebezpieczeństwie? Choć podejść do nich na odległość 
głosu, choć krzyknąć, że pomoc już blisko, byle tylko wytrwali do rana!

Namysły nie trwały długo. Opinają szczelniej kaptury wiatrówek wokół 
głowy, plecaki zarzucają na ramiona – i sześć postaci niknie w mroku 
nocy. Chwilę jeszcze bieleją w ciemności cyfrowane „portki”3 góralskie 
z grubego samodziału...

... O dziewiątej rano zebrani na werandzie schroniska turyści niecierp-
liwie przebijali wzrokiem zasłonę deszczu, wpatrując się w taflę jeziora. 
Od strony Czarnego Stawu sunie łódź. Zbliża się – jest już niemal w pół 
drogi. Lornetki idą w ruch. Niektórzy na głos liczą ludzi w łódce.

– Siedem, osiem... dziewięć... Są wszyscy! – krzyczy ktoś.
Sześciu przewodników, dwaj taternicy i trójka uratowanych turystów. 

Łódka dobija do brzegu. Wysiadają. Wynoszą na ramionach chłopaka ze 
złamaną nogą, wyprowadzają i powierzają opiece lekarskiej młodą ko-
bietę z objawami szoku nerwowego. Trzeci z uratowanych – choć mocno 
podrapany i posiniaczony, w ubraniu wyglądającym jak podarta szmata 
wyjęta świeżo z błota – trzyma się jednak dobrze i nawet usiłuje żartować 
ze swej sytuacji. 

Góry pokazały niedoświadczonym moc i grozę, udzieliły im bolesnej 
lekcji, a wreszcie... z królewską wielkodusznością wypuściły ich żywych 
ze swych szponów.

3 Góralskie spodnie z wyhaftowaną parzenicą – sercowatym wzorem charakterystycznym 
dla zdobnictwa góralskiego (przyp. red.).
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*

Wyprawy górskie – czy będą to zwykłe turystyczne wycieczki ścieżkami, 
czy włóczęga po rzadziej odwiedzanych dolinach, szczytach i graniach4, 
czy wreszcie karkołomne wspinaczki poprzez pionowe urwiska – stają się 
dla człowieka, który w nich raz zasmakował, źródłem głębokich, niezatar-
tych przeżyć, źródłem radości życia, odprężenia i wypoczynku po trudach 
pracy, źródłem kształtowania sprawności fizycznej i siły charakteru.

Majestat i urok dzikiej, pierwotnej przyrody górskiej rozwija zmysł 
piękna, budzi umiłowanie natury. Trudności terenu i ciężkie nieraz wysiłki 
wyrabiają odwagę, orientację, szybkość decyzji, wytrzymałość, odporność 
fizyczną i psychiczną, wyrabiają tak cenne zalety, jak wewnętrzna dyscypli-
na, wysokie poczucie odpowiedzialności za siebie i swych towarzyszy, ko-
leżeństwo i braterską solidarność między ludźmi. Dlatego rokrocznie latem 
i zimą tysiące ludzi spieszy w Tatry – jedyne w Polsce pasmo o charakterze 
prawdziwie wysokogórskim – by zaczerpnąć pełną piersią krystalicznego 
powietrza, by znaleźć wytchnienie w jakimś czarodziejskim zakątku nad 
błękitnozielonym stawem lub piąć się w górę ku słonecznym szczytom.

Nie wolno jednak zapominać, że urzekająca piękność Tatr kryje w sobie 
liczne niebezpieczeństwa – prawdziwe pułapki dla niedoświadczonych: 
kruchość skał, strome, śliskie trawki, pozornie łatwe, a w dole podcięte 
urwiskiem żleby... A poza tym wszystkim, największa może groźba: ka-
pryśna pogoda tatrzańska. Ileż to razy najpiękniejszy, słoneczny dzień gór-
skiego lata zmienia się w ciągu pół godziny, przynosząc gwałtowną burzę, 
ulewę, grad, nawet śnieżyce, albo zasnuwając świat gęstą, nieprzeniknioną 
mgłą! Ileż to razy każdy z nas, przemoknięty do ostatniej nitki, trzęsący 
się z zimna, zgrabiałymi palcami zakładał sztywną jak drut, oblodzoną 
linę do zjazdu, by móc się wycofać z jakiegoś groźnego urwiska, choćby za 
cenę zostawienia w nim sprzętu taternickiego – świadka poniesionej klęski. 
Tylko największy wysiłek woli, nerwów, sił fizycznych, tylko ogromne 
doświadczenie wysokogórskie pozwala wyjść szczęśliwie z takiej sytuacji. 
A co się dzieje, gdy młodemu taternikowi – choćby był świetnym wspi-
naczem – tego doświadczenia zabraknie? Albo gdy – nawet w normalną 

4 Terminy wysokogórskie objaśnione są w słowniku na końcu książki (przyp. autora).
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pogodę – nie potrafi w zawiłym labiryncie skalnym odnaleźć właściwej 
drogi, gdy nie dość starannie ubezpiecza się liną, a hak wbity niewprawną 
dłonią wyleci od szarpnięcia i nie powstrzyma upadku? Wtedy już tylko 
szczęśliwy przypadek może zapobiec katastrofie.

A cóż dopiero mówić o turystach przebiegających zwykłe „znakowa-
ne” i zabezpieczone klamrami szlaki! O turystach posiadających z reguły 
minimalne albo żadne doświadczenie górskie...

Wystarczy, że zagrodzi im drogę stromy, twardy płat śniegu, na który 
lekkomyślnie wkroczą, by za chwilę w śmiertelnym pędzie zsuwać się ku 
sterczącym w dole głazom. Wystarczy zmiana pogody, mglistość powie-
trza, a czasem nawet nie dość widocznie namalowany znak przy ścieżce, 
by zgubili szlak. Wtedy, zamiast spokojnie zastanowić się, odnaleźć znaki, 
cofnąwszy się kawałek ścieżką do miejsca, gdzie są one wyraźne – poczy-
nają szukać zejścia na własną rękę. Zazwyczaj schodzą pierwszym lepszym 
żlebem, który wydaje im się łatwy i który może zaprowadziłby ich na dno 
doliny, gdyby nie to, że tatrzańskie żleby łagodne w górnej części, w dolnej 
są w wielu wypadkach poderwane pionowymi kominami. Nieszczęsny 
turysta natrafia na coraz bardziej stromy teren, na pionowe, początkowo 
niewysokie progi, przez które ześlizguje się jakoś, nie zdając sobie sprawy, 
że odcina w ten sposób drogę odwrotu i wpada coraz głębiej w nastawioną 
na niego przez góry pułapkę. Wreszcie staje nad pionowym urwiskiem, 
a kilkadziesiąt lub czasem kilkaset metrów niżej widzi bezpieczne piargi 
doliny. Jeśli jest rozsądny – siada w możliwie najbezpieczniejszym i naj-
wygodniejszym miejscu i woła o pomoc – a jeżeli przed wyjściem w góry 
czytał instrukcję Pogotowia, to wie, że należy wołać (machać zdjętą z siebie 
koszulą, w nocy świecić latarką) sześć razy na minutę, potem zrobić mi-
nutową przerwę i znowu sześć razy na minutę5. Jeśli natomiast ów turysta 
da się ponieść fałszywej ambicji lub ulegnie panice i zacznie schodzić 
urwiskiem – śmiertelny wypadek jest nieunikniony.

Nie tylko jednak żleby pociągają niedoświadczonego turystę, który 
zgubił drogę. Potrafi on wejść na urwiste mokre trawki, a nawet w jakiś 

5 Jest to międzynarodowy górski sygnał wzywający na ratunek. Ratownicy odpowiadają 
sygnałem: światło trzy razy na minutę, minuta przerwy i znowu światło trzy razy na 
minutę (przyp. autora).
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nieprawdopodobny sposób zaplątać się w dostępną tylko dla wytrawnych 
taterników pionową ścianę, jedynie dlatego, że najbliższych parę metrów 
wydało mu się łatwych lub że w dole ujrzał schronisko, do którego starał 
się zejść „najkrótszą” drogą. Nic więc dziwnego, że nie ma prawie roku, 
by Tatry nie pochłaniały śmiertelnych ofiar.

*

Wśród wielu zasług, którymi słusznie szczycić się może dawne (założone 
w roku 1873) Towarzystwo Tatrzańskie, przodek dzisiejszego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – jedną z największych jest 
bez wątpienia stworzenie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego.

Myśl założenia takiej instytucji powstała w pierwszych latach naszego 
wieku6, gdy coraz więcej ludzi poczęło chodzić w Tatry, a jednocześnie 
wypadki górskie stawały się coraz liczniejsze. Myśl ta zrodziła się wśród 
czynnych taterników zgrupowanych wokół ówczesnej Sekcji Turystycz-
nej Towarzystwa Tatrzańskiego. Rzucił ją pierwszy w roku 1907 Mariusz 
Zaruski, świetny taternik, narciarz, wybitny podróżnik i żeglarz. Dzień 
29 października 1909 roku jest datą powstania Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Pod kierownictwem Zaruskiego skupili się ów-
cześni przewodnicy – górale: sławny Klimek Bachleda, Kuba Wawrytko, 
Szymon Tatar młodszy, Jan Pęksa, Wojciech Tylka-Suleja, Staszek Gąsieni-
ca-Byrcyn i honorowy członek Pogotowia, Jędrzej Marusarz starszy. Obok 
tych godnych następców wielkich tradycji przewodnickich Macieja Sieczki, 
Wojciecha Roja czy Jędrzeja Wali – w szeregach Pogotowia znaleźli się 
świetni taternicy, zdobywcy Zamarłej Turni: Henryk Bednarski, Józef Le-
siecki i Stanisław Zdyb. Wszyscy członkowie rzeczywiści Pogotowia mieli 
obowiązek stawienia się na każde wezwanie kierownika. Ponadto istniała 
kategoria członków–ochotników, którzy w wyprawach ratunkowych brali 
udział dorywczo, w miarę potrzeby. Ochotnikami Pogotowia byli niemal 
wszyscy wybitni taternicy, a w owych czasach rekrutowali się oni często 
spośród najlepszych przedstawicieli inteligencji polskiej, spośród wybit-
nych artystów, pisarzy, naukowców, działaczy społecznych. Dowodem 

6 Mowa o wieku XX (przyp. red.).
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niech tu będzie choćby osoba wielkiego rewolucjonisty polskiego, Juliana 
Marchlewskiego, który był członkiem–ochotnikiem Pogotowia i w roku 
1912 brał udział w poszukiwaniach Aldony Szystowskiej zaginionej bez 
śladu w masywie Czerwonych Wierchów.

Czterdzieści pięć lat działalności Pogotowia to długi okres chlubnych 
wysiłków, które uratowały życie setkom i tysiącom turystów i narciarzy. 
Toteż Pogotowie Ratunkowe ma już swoją historię pełną wydarzeń czasem 
radosnych, czasem dramatycznych – zawsze przynoszących zaszczyt tym, 
którzy nie pomnąc na niebezpieczeństwo spieszyli na pomoc o każdej 
porze dnia i nocy, w każdej porze roku, w deszcz czy pogodę, w śnieżycę, 
zadymkę czy wichurę.

W  swych bogatych kronikach ma Pogotowie wyprawy na zawsze 
utrwalone w pamięci ludzkiej. Wyprawę, owianą cieniem głębokiego 
smutku, gdy na barkach dźwigano tragiczne zwłoki Mieczysława Karło-
wicza, genialnego, a tak przedwcześnie zmarłego kompozytora – i epickie 
boje w ścianach Małego Jaworowego Szczytu o życie młodego taternika, 
Stanisława Szulakiewicza, w roku 1910 – i z mniej już odległych czasów – 
słynną zimową wyprawę po ciało Wincentego Birkenmajera na Galerię 
Gankową w kwietniu 1933 roku. Ma też Pogotowie swego bohatera; jest 
nim przewodnik Klimek Bachleda, stary orzeł tatrzański „bez strachu 
i skazy”, który znalazł śmierć w nie zdobytych podówczas zerwach Małego 
Jaworowego, gdy wspinał się samotnie w lodowatym deszczu i wichrze za 
milknącym głosem konającego turysty.

Nie o tych dziejach chcę mówić. Pisano o nich niejednokrotnie. Pisał 
w swych popularnych książkach Mariusz Zaruski – pisał poeta Jerzy Żu-
ławski, również członek Pogotowia, w swym wspomnieniu o Klimku Ba-
chledzie – piszą o tych i innych – wprawach coroczne kroniki Pogotowia.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (w skrócie: TOPR) jest 
i było od samego początku jednym z najlepiej zorganizowanych górskich 
towarzystw ratowniczych w świecie. Twórcy Pogotowia od razu postawili je 
na płaszczyźnie zaszczytnej służby społecznej. Jeśli przed wojną w Alpach 
wyruszenie ekspedycji ratunkowej złożonej z zawodowych przewodników 
uzależnione było... od sumy, którą zaofiarowała rodzina zaginionego, sumy 
idącej często w tysiące franków, a wielogodzinne, ba! wielodniowe targi 
kosztowały nieraz kilka istnień ludzkich – to w Tatrach działo się zupełnie 



Jerzy Żuławski – ojciec Wawrzyńca
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inaczej. Ekspedycja wyruszała we wzorowo krótkim czasie, gdy tylko 
kierownik uznał, że nie zachodzi wypadek omyłki lub fałszywego alarmu. 
Nikt się nie zastanawiał, czy poszkodowany będzie miał czym płacić, 
czy nie. Niezbędne koszty (taksówki, żywność dla wyprawy, zniszczony 
sprzęt itd.) pokrywane były z funduszu Pogotowia, na który składało się 
stałe subsydium Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i składki samych 
członków Pogotowia, to jest przewodników i ochotników. Uczestnicy 
wyprawy ratunkowej i przewodnicy otrzymywali normalną dzienną taksę, 
ochotnicy – oczywiście nic prócz wyżywienia. Niewielkie w rezultacie 
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koszty wyprawy ściągane były z poszkodowanych nieraz w wielomiesięcz-
nych drobnych ratach, a w razie stwierdzenia niezamożności – obciążały 
budżet Pogotowia. Tak było w czasach, w których rozpoczyna się akcja 
niniejszych opowiadań.

Dziś zmieniły się oczywiście również warunki, w których działa Po-
gotowie. Do przeszłości należy już troska o zapewnienie funduszów na 
ratownictwo w Tatrach, uzależnienie od prywatnych i półprywatnych 

TOPR w szerokim składzie, około 1910 roku. W tle Dworzec Tatrzański
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datków. Obecnie stałe dotacje z funduszów państwowych pozwalają na to, 
by Pogotowie pracowało bez obaw o przyszłość. Pozwalają one zatrudniać 
kilkuosobowy personel stałych pracowników. Oprócz nich rzeczywistymi 
członkami Pogotowia są obowiązkowo wszyscy przewodnicy w liczbie 
kilkudziesięciu, a nadto, tak jak dawniej, na prawach ochotników – wszy-
scy niemal wybitniejsi taternicy. Dziś już nie ma przykrej konieczności 
ściągania choćby niewielkich kwot z ofiar wypadków czy też z ich rodzin. 
Nie ma też konieczności wynajmowania taksówek czy „fiakrów”7, bo do 
dyspozycji uczestników wyprawy ratunkowej stoi własny samochód Po-
gotowia. Sprzęt choć jeszcze niedostateczny, to jednak w stosunku do lat 
przedwojennych został wydatnie powiększony i unowocześniony.

Nie na tym koniec. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa rozwija-
jącemu się ruchowi turystycznemu utworzono Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w pozostałych grupach górskich Polski. Istnieje więc Beskidz-
kie (BOPR), Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (SOPR) i inne. 
Wszystkie one podlegają Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunko-
wemu (GOPR), którego siedzibą jest Zakopane, a ogólnym kierownikiem 
(od roku 1947) Tadeusz Pawłowski. Zawrzemy z nim bliższą znajomość 
w niniejszych opowieściach. Poznamy go jako młodego chłopca, świetnego 
taternika i alpinistę, a później po latach – jako pełnego energii kierownika 
Pogotowia8.

Jedno się wszakże nie zmieniło w ciągu tych długich czterdziestu kil-
ku lat. Bez względu na to, czy kierownikiem był Zaruski, czy później, 
w latach 1926-1939, niezwykle zasłużony dla Pogotowia, zamordowany 
skrytobójczo Józef Oppenheim, czy następnie Korosadowicz, Paryski i na 

7 Fiakr, in. fiakier – lekka dorożka, jedno- lub dwukonna (przyp. red.).
8 Obecnie organizacja górskiego pogotowia ratunkowego w Polsce wygląda nieco inaczej. 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na terenach górskich Polski z wy-
łączeniem Tatr. W skład jego wchodzi 7 grup regionalnych: Bieszczadzka, Krynicka, 
Podhalańska, Jurajska, Beskidzka, Wałbrzysko-Kłodzka i Karkonoska. Na terenie Tatr 
działa Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które jest organizacją niezależną. Po 
Tadeuszu Pawłowskim naczelnikami Grupy Tatrzańskiej GOPR, a od 1991 roku TOPR byli 
kolejno: Zygmunt Wójcik, Eugeniusz Strzeboński, Michał Gajewski, Ryszard Drągowski, 
Michał Jagiełło, Tadeusz Ewy, Stanisław Janik, Ryszard Szafirski, Jerzy Klimiński, Jan 
Komornicki, Stanisław Łukaszczyk, Piotr Malinowski, Robert Janik, a od 1998 roku 
nieprzerwanie funkcję tę pełni Jan Krzysztof (przyp. red.).



koniec Pawłowski – członkom Pogotowia przyświecał jeden i ten sam cel. 
Cel jasny i prosty: nieść pomoc zawsze i wszędzie, gdziekolwiek zajdzie 
potrzeba, bez względu na warunki i okoliczności.

Byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie podkreślił tu wyjątkowych zasług 
Mariusza Zaruskiego. Był on jednym z pierwszych, którzy umieli dostrzec 
społeczne znaczenie turystyki i taternictwa, jednym z pierwszych, którzy 
głosili hasła turystyki popularnej i prowadzili zbiorowe wycieczki w Tatry. 
Ten szczery miłośnik gór przeciwstawiał się z żelazną konsekwencją zama-
chom na przyrodę tatrzańską, zarówno przed pierwszą wojną światową, 
jak i w latach rządów osławionego ministra Bobkowskiego. Jako kierownik 
Pogotowia, okazał się Zaruski niezrównanym pedagogiem: umiał u swych 
podwładnych i towarzyszy wzbudzić ogromne poczucie odpowiedzialno-
ści, bezgraniczną ofiarność, wytrwałość, dyscyplinę i męstwo. Wszystkie 
wyprawy prowadził osobiście, był zawsze na czele ratowników, na naj-
trudniejszych odcinkach akcji. Oto jak pisano o nim we wspomnieniach 
z dramatycznej wyprawy w ścianach Małego Jaworowego: „Członkowie 
Pogotowia i ochotnicy padali ze znużenia – zastępowano ich nowymi 
siłami; od pierwszej chwili do ostatka wytrwał tylko jeden człowiek, iście 
żelazny, Mariusz Zaruski”.

W niniejszych opowieściach zawarte są drobne, nieraz mało znaczące 
fragmenty wybrane z długiej historii Tatrzańskiego Pogotowia. Wybrałem 
jednak te, a nie inne, bo są one wycinkiem mych własnych wspomnień 
górskich, bo brałem w nich bezpośredni udział. Prawdziwość przygód tu 
opisanych da czytelnikowi, być może, bliższy obraz ciężkiej, niebezpiecznej 
pracy Pogotowia, pełnej trudów, ale i szlachetnego zadowolenia, jakie daje 
świadomość ratowania ludzkiego życia. A że z tymi, z którymi te przygody 
przeżyłem, łączyć mnie będą zawsze wspomnienia serdeczne i ciepłe, 
więc – choć wielu, bardzo wielu z nich nie ma już pośród żyjących – myśl 
moja towarzyszy im wiernie poprzez wszystkie stronice tej książki.


