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Niefortunna przygoda

Nie szczęściło nam się jakoś w ostatnich czasach. Z towarzyszem wielu 
pięknych wypraw tatrzańskich, a później i alpejskich, Zbigniewem Koro-
sadowiczem, od dwóch już dni szturmowaliśmy bezskutecznie północne 
urwisko Wołowej Turni. Ten niewielki, ale o śmiałych kształtach i prze-
paścistych zerwach wierzchołek znajduje się w otoczeniu Czarnego Stawu 
nad Morskim Okiem. Wczoraj spędził nas ze ściany deszcz, dzisiaj – po 
pokonaniu dolnego obrywu i stromych płyt – zagrodził nam drogę potężny 
pas przewieszek. Daremnie szukamy jakiejś szczerby w tej niezdobytej 
twierdzy, daremnie trawersujemy po płytach w lewo i prawo, obmyślając 
najchytrzejsze podstępy. Ściana okazała się mocniejsza od nas: ze wstydem 
decydujemy się na odwrót22.

22 Pn. ścianę Wołowej Turni zdobył – prawym jednakże jej skrajem, omijając całą dolną część 
urwiska – W. Stanisławski z Z. Gieysztorem i S. Bernadzikiewiczem 3 i 5 września 1929 r. 
Wszyscy ci trzej zdobywcy znaleźli później śmierć w górach: Z. Gieysztor na zimowej 
wyprawie tatrzańskiej w r. 1930, W. Stanisławski na zach. ścianie Kościółka 4 sierpnia 1933 
(o czym była mowa w poprzednich rozdziałach tej książki), a S. Bernadzikiewicz w lipcu 
1939 r. w Himalajach.Wkrótce po naszych próbach Korosadowicz z R. Grabowskim zdo-
byli drogę lewą (wschodnią) połacią ściany, omijając pas przewieszek lewym skrajem. 
Po wojnie, w r. 1950, K. Hellerówna, M. Paully i St. Worwa przeszli ścianę znacznie bliżej 
środka, na prawo od drogi Korosadowicza. Jednakże właściwy środek urwiska pozostał 
do dziś „problemem” taternickim (przyp. autora). Od tego czasu na północnej ścianie 
Wołowej Turni powstało wiele innych dróg: Chrobaka, Pająków, Kajki, Skoczylasa, Mach-
nika, Surdela (przyp. red.).

20-21 lipca 1935 r.
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Znajdujemy krótszą i łatwiejszą 
drogę zejściową. Schodzimy na piargi 
dość szybko, nie zostawiwszy w ścia-
nie ani jednego haka i ani kawałka 
pętli do zjazdu na linie. Odwrót wy-
konano planowo – i honorowo. 

Od podnóża ściany kilka dłu-
gich zjazdów na butach po śniegu 
i po piargach, potem szybki bieg 
w dół stromą ścieżką idącą z Rysów 
i wkrótce dochodzimy do Czarnego 
Stawu.

Tutaj chwila namysłu. Korosa-
dowicz wraca dziś do Zakopanego. 
Koledzy nasi, taternicy, Zdzisław D. 
i Stanisław L., są w tej chwili gdzieś 
na wschodniej ścianie Mięguszowie-
ckiego Szczytu. Ich „bazą wypado-
wą” jest niewielka koleba kamienna 

na progu Kotła Mięguszowieckiego, w pobliżu ścieżki na Przełęcz pod 
Chłopkiem. Byłem ostatnio współlokatorem tej koleby i zostawiłem tam 
swój śpiwór, maszynkę spirytusową itp. Wracać tam na noc? Jestem tro-
chę zmęczony i zniechęcony dwoma dniami bezowocnych wysiłków. 
Postanawiam zejść do naszej „bazy głównej”, czyli schroniska w Roztoce, 
na jeden lub dwa dni odpoczynku. Wyspać się i najeść! Chyba to niezbyt 
wygórowane pragnienie?

Zbyszek popiera mój projekt: – Zejdź do Roztoki, odpocznij – ja za dwa, 
trzy dni wrócę z Zakopanego i wtedy dopiero zaczniemy „złotą serię”!

Na pierwszy ogień pójdzie północno-wschodnia ściana Małego 
Młynarza. Redaktor „Taternika” i świetny znawca spraw wysokogór-
skich, Jan Alfred Szczepański, uważa ją za niedostępną. Spróbujemy ją 
ugryźć, a potem przerzucimy się do Zielonego Kieżmarskiego. Trzeba 
wreszcie zrobić drugie przejście najwspanialszej drogi Wieśka Stani-
sławskiego: środkiem północnej ściany Małego Kieżmarskiego Szczytu. 
Potem skok do Kamiennego Stawu – i wschodnie urwiska Łomnicy 

Szlak przy lewym, wschodnim 
brzegu Morskiego Oka, 

z charakterystycznym i często 
fotografowanym drzewem
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ujrzą nas w swych dotąd jeszcze niezdobytych żlebach, kominkach 
i przewieszkach23.

Przyznać musicie, że takie plany mogłyby skusić każdego. Zdziś i Staszek 
ulitują się chyba nad moim opuszczonym śpiworem i zniosą go wracając 
z koleby do Roztoki.

W Morskim Oku Zbyszek – jako „szef ” zespołu – stawia „utrudzonemu 
pracownikowi”, czyli mnie, obfitą kolację, po czym zabieramy się do dalszej 
drogi. Zbyszek wsiada na nieodstępny rower, w zęby wsadza nieodstępną 
faję, ja wskakuję z tyłu na ośki – i jazda! Taki zjazd po wariackich ser-
pentynach górskiej szosy, o zmroku, z ciężkimi workami na plecach – był 
przedsięwzięciem niezbyt przyjemnym. Szczęśliwie jednak dojechaliśmy 
do Wodogrzmotów Mickiewicza. Tu zeskoczyłem w biegu – krótki okrzyk 
pożegnalny – i Zbyszek niknie mi w wieczornym mroku, ja zaś zapusz-
czam się w wąską ścieżynę zbiegającą od szosy do schroniska w Roztoce.

W schronisku ruch, gwarno i wesoło. Oczywiście zamawiam natych-
miast drugą kolację i spokojnie zabieram się do jedzenia. Dzwoni telefon. 
Jurek Grabowski – jeden z gospodarzy tego najmilszego przed wojną 
schroniska w Tatrach – podnosi słuchawkę.

– To nie do nas – mówi – dzwoni Morskie Oko24. – Słucha chwilę 
i nagle rzuca słuchawkę podniecony.

– Morskie Oko dzwoni do Pogotowia – krzyczy do mnie – ze wschod-
niej ściany Mięguszowieckiego sygnalizują latarką sześć razy na minutę.

Zrywam się przerażony. Ze wschodniej Mięguszowieckiego? Ależ to 
mogą być tylko nasi koledzy: Zdziś i Staszek! Jakiż to nieszczęśliwy wy-
padek ich spotkał?!

Biegnę do telefonu i włączam się w rozmowę.
– Halo! Pogotowie? Sygnały nadają prawdopodobnie nasi koledzy-

-taternicy. Czy ekspedycja wyrusza natychmiast? Jadę z wami! Proszę 

23 Plany te udało się Korosadowiczowi i Żuławskiemu zrealizować w ciągu lata 1935 roku 
(przyp. red.).

24 Aparaty telefoniczne w Morskim Oku i w Roztoce (obecnie także na Łysej Polanie i w leś-
niczówce na Zazadniej) połączone są jedną linią z Zakopanem tak, że sygnalizują naraz 
i rozmowy mogą być swobodnie słuchane przez wszystkie cztery aparaty (przyp. autora). 
Tak było w latach międzywojennych i jeszcze przez pewien czas po II wojnie światowej. 
Obecnie każde ze schronisk tatrzańskich ma własną linię telefoniczną, a dyżurki TOPR 
dysponują łącznością radiową (przyp. red.).
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powiedzieć kierowcy, żeby się zatrzymał po drodze. Czekam przy Wodo-
grzmotach. Uważajcie – na szosie miniecie się z Korosadowiczem, który 
zjeżdża rowerem do Zakopanego. Zatrzymajcie go i zabierzcie koniecznie 
ze sobą. Ściana jest poważna – taki wspinacz jak on przyda się bardzo.

– Zrozumiano wszystko – brzmi odpowiedz.
Kończę kolację i pospiesznie pakuję plecak. Razem ze mną postanawia wy-

ruszyć jako ochotnik Stanisław Zieliński, wytrawny i doświadczony turysta. 
Taterników-wspinaczy niestety jak na złość w tej chwili w Roztoce nie ma.

Już od południa pogoda psuła się wyraźnie. Nisko wałęsające się chmury 
doganiały nas jeszcze w ścianie Wołowej Turni. Powietrze było nabrzmia-
łe wilgocią, od strony południowej dawały się odczuć chwilami ciepłe 
podmuchy. Zbliżał się halny wiatr. Poczuliśmy jego pierwsze gorące ude-
rzenie, gdy z lasu otaczającego schronisko wyszliśmy na otwarta polanę.

Siedzieliśmy, milcząc, przy szosie, a halny potężniał z chwili na chwilę. 
Wielkie, czarne chmury zawalały horyzont, pnąc się z niskiego pułapu coraz 
wyżej i wyżej. Pomiędzy chmurami strzelały gdzieniegdzie krwawe błyski 
zgasłej czerwieni słonecznej. Kontury gór to czerniały w mroku, to błysz-
czały upiornym, fosforycznym blaskiem. Dzika, nieokiełzana przyroda brała 
w swe władanie Tatry, zaciskając duszącą obręcz wokół naszych przyjaciół 
uwięzionych w groźnym urwisku górskim...

Poprzez oszalałe wycie wiatru przedarł się gdzieś z bliska warkot moto-
ru. Błysk reflektorów zza zakrętu szosy – i auto zatrzymało się. Wewnątrz 
tylko dwóch przewodników, ale za to obaj wypróbowani towarzysze z roz-
maitych wypraw ratunkowych: Staszek Roj – dobry znajomy z ekspedycji 
w tenże sam Mięguszowiecki Szczyt i w Czerwone Wierchy – oraz Jasiek 
Gąsienica-Tomkowy – towarzysz z poszukiwań w Zachodnich Tatrach. 
Korosadowicza nie ma. Musieli się z nim rozminąć gdzieś na szosie. Do-
jeżdża pewnie teraz spokojnie do domu, nie wiedząc o niczym.

Wsiadamy i samochód rusza dalej, przedzierając się całym wysiłkiem 
motoru poprzez porywiste uderzenia wiatru bijącego nam wprost w twa-
rze. Na zakrętach odsłania się chwilami kocioł Morskiego Oka, zawalony 
ciężkimi chmurami. Widok zaiste wspaniały w swej grozie! Naszym gorą-
cym pragnieniem jest, by wiatr utrzymał się jak najdłużej. Wiemy przecież, 
że gdy ucichnie halny, mgły zejdą niżej i lunie deszcz, paraliżując niemal 
zupełnie akcję ratunkową.
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W Morskim nie popasamy długo. Przyłącza się do nas jeszcze dwóch 
ochotników ze schroniska: Dawid Milechman ofiarowuje się nam z po-
mocą wraz ze swym kolegą.

Nad Czarnym Stawem wiatr ustaje raptownie. Przyśpieszamy kroku ile 
sił w nogach i w płucach. Nie w ludzkiej to mocy taki wyścig z wiatrem! 
Wynik był niestety przesądzony z góry i gdy dochodziliśmy do koleby 
pod progiem Kotła Mięguszowieckiego, poczęły padać pierwsze krople 
deszczu.

W kolebie zastajemy śpiącą spokojnie Różę D., towarzyszkę poszukiwa-
nych kolegów. Nie wiedziała o sygnałach wzywających pomocy, przypusz-
czała, że z powodu spóźnionej pory Zdziś i Staszek zabiwakowali gdzieś 
w ścianie czy w zejściu. To przecież nieraz każdemu z nas się zdarzało 
i nikt się z tego powodu specjalnie nie niepokoił.

Z ciężkim sercem decydujemy się przeczekać tu do rana. Jest zupełnie 
ciemno, gęsta mgła i ulewa – prowadzenie w tych warunkach poszukiwań 
na jednej z najpoważniejszych ścian tatrzańskich byłoby niemożliwoś-
cią. Wciskamy się do koleby, układamy w ciasnocie tego prymitywnego 
schronu, gdzie kto może, i nie śpiąc prawie, pełni obaw o życie tych tam 
w górze, oczekujemy świtu.

Zaledwie zaczęło szarzeć, ruszamy w dalszą drogę. Gwałtowny deszcz 
uspokoił się trochę – na świecie panuje typowo tatrzańska szaruga. W mo-
notonnie mżącym kapuśniaku, w mgle białej jak mleko trawersujemy Ko-
cioł Mięguszowiecki i siadamy pod wielkim głazem na piargach u podnóża 
wschodniej ściany Mięguszowieckiego Szczytu.

Naradzamy się dłuższą chwilę, co należy począć. W tym czasie nad-
chodzi jeszcze kilku turystów z Morskiego Oka proponując swe usługi. 
Tworzymy z nich grupę pomocniczą pod wodzą Stasia Zielińskiego, w celu 
utrzymania łączności ze schroniskiem, gdyby zaszła potrzeba przywołania 
dalszych posiłków z Zakopanego. W milczącym porozumieniu przewod-
nicy powierzają mi kierownictwo wyprawy. Jest to niemały ciężar włożony 
na barki młodego, zaledwie dziewiętnaście lat liczącego wówczas, tater-
nika. Czuję ciążącą na mnie odpowiedzialność za życie tych dwóch na 
ścianie i tych, którzy pójdą im na pomoc, zdaję sobie sprawę z wagi swych 
decyzji i – jeśli tego dnia popełniłem jakiś błąd – ręczę, że uczyniłem to 
w najlepszej wierze i po głębokim namyśle.



60

Kontaktu głosowego z poszukiwanymi nie mogliśmy nawiązać. Mgła 
tłumiła wołania. Wychodziłem z założenia, że dwaj niezłej klasy taternicy 
nie wzywaliby pomocy, jeśliby nie zaszedł jakiś groźny dla życia wypadek. 
Gdyby się bowiem tylko – mówiąc gwarą taternicką – „zatkali”, czyli weszli 
w teren niedostępny lub przewyższający ich możliwości, to mając linę i haki, 
zdołaliby się zawsze bezpiecznie wycofać, sam zaś biwak w ścianie, choćby 
w złą pogodę, nie jest jeszcze dla doświadczonego wspinacza niczym strasz-
nym. Dopuszczałem więc tylko dwie możliwości: albo jeden z nich zabił 
się, a drugi pozbawiony sprzętu taternickiego i załamany moralnie śmiercią 
towarzysza nie jest w stanie zejść samotnie, albo też – jeden z nich, od-
padłszy w czasie wspinaczki, jest tak potłuczony, że nie może się poruszać, 
a towarzysz, oczywiście, nie chce i nie ma prawa opuścić go w tej sytuacji.

Rozpoczęliśmy więc od przeszukania piargów pod ścianą. Ciężko było po 
dniu wysiłków i bezsennej nocy, w przemoczonych ubraniach wysunąć się 
spod głazu osłaniającego nas od wiatru. Trzęśliśmy się początkowo wszyscy 
jak w febrze, jednakże ruch przy poszukiwaniach rozgrzał nas szybko. 

Ponieważ na piargach nie znaleźliśmy żadnych śladów katastrofy, do-
szliśmy do wniosku, że mogła zajść tylko druga ewentualność – to znaczy, 
że przynajmniej jeden, a może i obydwaj tkwią gdzieś w urwisku ciężko 
potłuczeni. W tej samej chwili wiatr przewiał na moment mgły, usłysze-
liśmy krzyki (niezrozumiałe jednak niestety) i nagle zobaczyliśmy ich 
na jakiejś podniebnej półeczce, mniej więcej w dwóch trzecich ściany, 
machających do nas zawzięcie rękami.

Uspokoiliśmy się więc co do życia poszukiwanych, a ponadto – jak się 
nam zdawało – sytuacja została wyjaśniona. Wyjaśniona – to prawda – ale 
okazała się ona jednocześnie diabelnie trudna. Na podstawie krótkiego 
rzutu oka na ścianę (w następnej chwili zakryła ją znowu mgła) wyobrazi-
łem sobie taki mniej więcej przebieg wydarzenia: Zdziś i Staszek posuwali 
się znaną mi cokolwiek z opisu drogą Humpoli i Świerza, idącą prawą po-
łacią ściany. Tam gdzie droga przebiega kolosalnym płytowym zacięciem, 
zmylili szlak, wchodząc w lewo na nieznany, a prawdopodobnie nadzwy-
czaj trudny teren. Zorientowawszy się w omyłce, zdołali wytrawersować 
jeszcze bardziej w lewo, na krawędź żebra ograniczającego zacięcie i tam 
właśnie ich ujrzałem. Tu lub bezpośrednio przed tym miejscem musiało 
przypuszczanie nastąpić odpadnięcie jednego z nich.
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Wnioski, które z takiego obrazu wysnułem, nie były pocieszające. Iść 
w takich warunkach atmosferycznych przy ociekającej wodą skale w tak 
poważną, trudną i rozległą ścianę – zadanie ciężkie, ale nie o to mi cho-
dziło. Przypuśćmy, że udałoby się dojść do poszukiwanych – i co dalej? 
Windowanie w górę lub opuszczenie w dół przez całą ścianę dwóch czy 
nawet tylko jednego nie mogącego się poruszać człowieka przekracza 
możliwości trzech ratowników. Mogłem wprawdzie – prócz przewod-
ników – zabrać w ścianę Milechmana i jego towarzysza, którzy gorąco 
mnie do tego namawiali, ale obawiałem się brać na swoją odpowie-
dzialność życie dwóch osiemnastoletnich chłopców o nieznanych mi 
wówczas kwalifikacjach taternickich25. Trzeba więc ludzi, więcej ludzi, 
więcej haków i lin. Trzeba wyjść najkrótszą drogą na szczyt i stamtąd 
z wypróbowanym przewodnikiem systemem ratowniczym opuszczać 
się ścianą ku zaginionym.

Powziąłem zatem następujący plan działania: wejść natychmiast w ścia-
nę wraz ze Staszkiem Rojem i Jaśkiem Tomkowym, możliwie najszybciej 
dotrzeć do wzywających pomocy kolegów, ubezpieczyć ich – i szukać 
najdogodniejszej drogi na grań. Jednocześnie – za pomocą grupy utrzy-
mującej łączność ze schroniskiem – wezwać drugą ekspedycję Pogotowia, 
która by od grani dochodziła ku nam, a potem – zależnie od okoliczności 
i terenu – albo by się poszukiwanych wyciągnęło w górę na grań, albo 
opuściło na piargi. Druga część planu okazała się poniżej – po wyjściu na 
jaw istotnego stanu rzeczy – zupełnie zbędna. Posiłki, które nadciągnęły, 
ograniczyły swą działalność do dłuższego postoju w Kotle Mięguszowie-
ckim. Dziś jednakże, gdy rozważam sytuację z dystansu wielu lat, przyznaję 
słuszność swojej ówczesnej decyzji. Była ona może zbyt ostrożna, ale 
w danych okolicznościach zupełnie uzasadniona.

Wiążemy się liną i przygotowujemy do wspinaczki. Postanawiamy iść 
w butach ze względu na mokrą skałę i trawki w niższych partiach ściany. 
O godzinie siódmej rano ruszam pierwszy stromym uskokiem grzędy 
ograniczającej z lewej strony wschodnie urwisko Mięguszowieckiego.

25 Dawid Milechman okazał się zresztą później niezwykle utalentowanym wspinaczem. 
Zmarł na skutek niepogody i wyczerpania w dolinie za Mnichem, w lipcu 1937 r. Rów-
nież towarzysz jego towarzysz Jazon Blum doszedł wkrótce do wysokich kwalifikacji 
taternickich (przyp. autora). 
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Teren jest może nie tyle trudny, ile uciążliwy ze względu na swą kru-
chość, złe uwarstwienie skały i brak miejsc do bicia haków, przez co aseku-
racja stawała się bardzo wątpliwa. Trzeba było iść lekko, delikatnie i bardzo 
ostrożnie, a tu chciałoby się posuwać jak najprędzej. W pośpiechu pakuję 
się niepotrzebnie w dwie lub trzy nadzwyczaj trudne przewieszki, które 
pokonuję z desperackim rozpędem.

Tymczasem zyskujemy wielką szansę: deszcz przestał padać, a chmury 
odsłoniły dalsze partie ściany. Zaczynamy nawiązywać kontakt głosowy 
z tkwiącymi powyżej kolegami, chwilami rozumiemy już nawet poszcze-
gólne wyrazy. W pewnym momencie, gdy mgły podniosły się jeszcze 
bardziej, zobaczyliśmy ich raptem… schodzących powolutku, ale nie-
ustannie ku nam. 

Zdębieliśmy kompletnie!
– Halo, co wy tam robicie?! – krzyczę, nie wierząc na razie własnym oczom.
– Schodzimy do was! – słyszę beztroską odpowiedź.
Moje zdumienie rośnie.
– A któż z was jest ranny?
– Żaden! – odkrzykują mi ochocze głosy.
– To czemu, u licha, siedzieliście dotąd?
– Bo straciliśmy linę!
Masz tobie! Zaczynam już coś niecoś rozumieć.
– Za godzinę będziemy przy was! Widzicie nas? – pytam.
– Widzimy!
– To siedźcie lepiej w miejscu i czekajcie. Jeszcze który poleci bez ase-

kuracji i kark skręci.
Jednocześnie odwracam się do ludzi siedzących pod ścianą.
– Odwołać ekspedycję! – krzyczę.
– Za późno! Już przyjechali. Są teraz na ścieżce koło Czarnego Stawu! – 

odpowiadają mi z dołu.
No, no – szybko się uwinęli. Co prawda już blisko trzy godziny tkwimy 

w ścianie! Mógłbym przysiąc, że dopiero co zaczęliśmy się wspinać.
W dolinie robi się gwarno i tłoczno. Na ścieżce wiodącej na Przełęcz pod 

Chłopkiem cały tłum „ceprów” i turystów, korzystając z rozpogodzenia, 
gapi sie na akcją ratunkową. Czujemy się jak aktorzy na scenie wobec galerii 
widzów. Nadciąga wkrótce potem sześcioosobowa ekspedycja Pogotowia. 
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Poznaję ich z daleka na ścieżce: idzie Jędrek Marusarz, znany narciarz, idzie 
Jędrek Wawrytko i Wojtek Wawrytko – ten sam, który dwa lata temu uczest-
niczył wspólnie z nami w wyprawie na północną ścianę Mięguszowieckiego. 
Sami młodzi przewodnicy i dobrzy wspinacze, a z nimi Józef Oppenheim, 
ówczesny kierownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Halo! – wrzeszczą, podszedłszy pod ścianę.
– Dzień dobry! – odpowiadam.
– Jak wam tam? – pyta Oppenheim. – Czy mamy iść do was?
– Dziękujemy i przepraszamy za niepotrzebny alarm. Sami sobie 

damy radę.
– To co mamy robić?
– Siądźcie z łaski swojej i ugotujcie nam herbaty. Niedługo wracamy.
Ano cóż? Roztasowali się wygodnie na głazach, któryś skoczył w dół 

po suche gałęzie kosówki i w ciągu pół godziny dym niewielkiego ogniska 
rozpełznął się po dolinie. 

My tymczasem, ogromną poziomą półkę trawiastą, oddzielającą dolne 
patie ściany od litych skał górnej części, skierowaliśmy się skośnie w pra-
wo, w kierunku krawędzi żebra, na którym rano widzieliśmy kolegów. Po 
mocnej skale szło się pewnie, toteż pomimo większych niż poprzednio 
trudności technicznych zbliżaliśmy się szybko do schodzących ku nam 
niefortunnych wspinaczy. W ciągu godziny spotkaliśmy się z nimi na 
obszernej platformie porośniętej trawą. Ściskamy sobie serdecznie dłonie.

– Powiedzcie wreszcie, co się właściwie stało? – pytam ich natychmiast.
Historia wybitnie pechowa. Mieli zamiar przejść wschodnią ścianę Mię-

guszowieckiego Szczytu drogą wiodącą lewą jej połacią (a zatem nie drogą 
Humpoli i Świerza, jak początkowo przypuszczałem). Wspinaczkę rozpo-
częli o dosyć spóźnionej godzinie. Dolne, urwiste i kruche partie zajęły im 
sporo czasu, tak że dopiero późnym popołudniem znaleźli się na krawędzi 
żebra. Tam Staszek idący właśnie jako pierwszy odpadł z przewieszki – Zdziś 
jednak utrzymał go doskonale na linie, tak że Staszek poza zgubieniem 
okularów żadnych innych szkód nie poniósł. Z powodu zapadającego mroku 
postanowili rozpocząć odwrót. Przy zjeździe przez najtrudniejsze miejsce 
ściany uwięzła im lina w sposób tak fatalny, że ani rusz nie zdołali jej ściąg-
nąć. Przejść przez to bardzo eksponowane miejsce z powrotem w górę, 
aby odczepić linę – tego po ciemku i bez asekuracji nie chcieli ryzykować. 
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Schodzenie zaś bez liny w dół – było niemożliwością. Wobec tego zabiwako-
wali, trzęsąc się z zimna i moknąc na deszczu. Ponieważ sądzili, że ja nocuję 
w kolebie, tak jak miałem zamiar, dawali sygnały latarką. Liczyli bowiem, 
że rano przyniosę im swoją linę i haki. Sygnały – nie dostrzeżone w kolebie, 
a za to doskonale widoczne w Morskim Oku – narobiły więcej alarmu, niż 
się sami spodziewali. Rano odcięli kilka metrów ze zwisającej liny, ukręcili 
coś w rodzaju cienkiego sznurka i z tą lichą asekuracją powoli, ostrożnie 
schodzili ku nam. Reszta zaś pięknej, nowej liny pozostała w ścianie26.

Zaczynamy się zbierać do zejścia. Ponieważ mgły ustąpiły i widoczność 
jest zupełnie dobra, odwiązuję się od liny i robię samotny rekonesans, by 
rozejrzeć się za najkrótszą drogą zejściową. W poszukiwaniach tych stara 
się mi dopomóc Jędrek Marusarz, który tymczasem wyszedł prawie na 
naszą wysokość skalisto-trawiastą grzędą sąsiadującej z nami północno-
-wschodniej ściany Mięguszowieckiego Szczytu Środkowego. Grzęda ta – 
jak zapewnia Jędrek – jest pozbawiona większych trudności, chodzi tylko 
o możliwość dostania się na nią. Trawersuję w lewo poza krawędź ściany aż 
do żlebu z Mięguszowieckiej Wyżniej i naradzam się z Jędrkiem. Trawers 
jest eksponowany i przykry, ale zupełnie możliwy do przejścia i co najważ-
niejsze – krótki. Proponuję więc zejście ową grzędą, przewodnicy jednak 
i obaj znalezieni wolą wracać tą samą drogą, któreśmy weszli, bo – choć 
trudniejsza i dłuższa – jest nam już jako taka znana. Przegłosowany ustępuję, 
chociaż całkiem bez przekonania.

Siedem długich godzin trwało to zejście. Na początku szedł Staszek Roj, 
asekurowany liną z góry przez Stanisława L., którego z kolei asekurował 
Jasiek Tomków, a tego znów Zdzisław D. Ja szedłem ostatni z dolną już 
tylko asekuracją. Łatwo sobie wyobrazić, że taki pięcioosobowy „tramwaj” 
taternicki, w którym najwyżej dwóch naraz może schodzić, a inni muszą 
czekać swej kolejki – porusza się bardzo wolno. Teren jest rzeczywiście 
fatalnie przykry, zwłaszcza do schodzenia. Staszek Roj bije gęsto haki, 
cóż – kiedy to niewiele pomaga. W zmurszałym trawiasto-skalistym te-
renie haki ani rusz nie chciały siedzieć, z łatwością wyjmowałem je ręką...

26 Lina ta wisiała wiele lat – oczywiście zbutwiała i nienadająca się do użytku. W lipcu 1943 r. 
widziałem ją jeszcze, przechodząc z Tadeuszem Orłowskim drogę Humpoli i Świerza, na 
wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu (przyp. autora).



W miarę jak schodziliśmy, widzowie na piargach rozchodzili się stop-
niowo. Widowisko, którego byliśmy mimowolnymi aktorami, stało się 
nużące, a pomyślny wynik dawał się już teraz przewidzieć. Nawet siedzący 
w dole przewodnicy wypili w końcu sami ugotowaną dla nas herbatę, spa-
kowali rzeczy i zabierali się powoli do odejścia. Dolina cichła, pustoszała, 
a my – przemarznięci i głodni – walczyliśmy dalej o każdy metr ściany 
zbliżający nas do piargów. Nastrój pośpiechu i pragnienie ucieczki do 
schroniska udzieliły się także i nam samym. Mroczyło się już, gdy Staszek 
Roj dotknął nogą piargów. Odwiązał się natychmiast, a za nim inni kolejno 
dochodzili do celu, odwiązywali się i ruszali w dół. Nim się obejrzałem, 
zostałem sam – trzydzieści metrów nad piargiem, a przewodnicy wraz 
z niedoszłymi „umrzykami” gnali co sił do Morskiego Oka. Przez nikogo 
już nie asekurowany pokonałem ostrożnie ostatni odcinek ściany. Z gorz-
kim uczuciem osamotnienia usiadłem na głazach w gęstniejącym mroku 
i począłem z wolna zwijać pozostawione w nieładzie liny.

Nasza wyprawa wywołała nieoczekiwany i dość zabawny oddźwięk. 
Oto w dzień, kiedy nasi koledzy przeżywali swą niefortunną przygodę na 
Mięguszowieckim, przewodnik Jędrek Wawrytko obserwował z Rysów 
Korosadowicza i mnie w ścianie Wołowej Turni. Widział nasze wysiłki 
i próby przedarcia się przez urwisko, toteż gdy przyszedł do Pogotowia 
meldunek z Morskiego Oka, Jędrek krzyknął: „To na pewno Korosadowicz 
i Żuławski!”. Posłyszał to pewien utalentowany dziennikarz, popędził 
milczkiem do domu, chwycił arkusz papieru, wieczne pióro i... nazajutrz 
na pierwszej stronie pewnego łódzkiego brukowca pojawił się sensacyjny 
reportaż pt. „Noc grozy w ścianie tatrzańskiej”. W artykule tym zostały 
opisane w sposób wysoce efektowny straszliwe przygody, które rzekomo 
spotkały Korosadowicza i mnie w ścianie Wołowej Turni, i to, jak nas 
wpółżywych wyciągnęło wreszcie Pogotowie. Roiło się tam od „straszli-
wych przewieszek”, „bezdennych przepaści”, było i o tym, jak „uczepieni 
kurczowo pionowych płyt urwiska w przedśmiertnych drgawkach” ocze-
kiwaliśmy pomocy.

Wielkie musiało być zdziwienie Korosadowicza, gdy rano – wyspawszy 
się rzetelnie we własnym łóżku – przeczytał ten elaborat. Natychmiast 
odwiedził przemyślnego reportera i – wyjąwszy na chwilę fajkę z ust – 
poczynił odpowiednie „sprostowanie”.



Widok ze szlaku na Szpiglasową, w głębi Czarny Staw, Rysy, Żabi Mnich  
i profil Kazalnicy


