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Rejon Giewontu jest szczególnie zdradliwy przy zalodzeniu, co
przecie˝ w górach wysokich i skalistych zdarza si´ doÊç cz´sto;
deszcz, marznàca m˝awka, zimna noc – i Êcie˝ki pokryte sà lodowà
glazurà. Oglàdanie ska∏ przez cieniutkà warstewk´ lodowego szkli-
wa jest fascynujàce dla wra˝liwego na nietuzinkowe pi´kno estety,
ale zalodzona perç jest wyjàtkowo niebezpieczna dla nieostro˝nej
stopy.

Si´gnijmy do „Ksi´gi wypraw” z poczàtku 1996 r. 16 stycznia tu˝
przed po∏udniem Mieczys∏aw Burdyl zawiadamia ze schroniska
w Pi´ciu Stawach Polskich, ˝e podczas zejÊcia progiem do Doliny
Roztoki poÊlizgn´∏a si´ turystka. Konieczna jest szybka pomoc. Star-
tuje Êmig∏owiec pod Henrykiem Serdà. Na pok∏adzie Mieczys∏aw
Ziach oraz Adam Marasek i Jan Tybor. Ranna ma uraz kr´gos∏upa
i rany ci´te g∏owy. W godzin´ od alarmu trafia do szpitala.

Pilot nie zdà˝y∏ nawet wygasiç silników, gdy ze schroniska na Ha-
li Kondratowej proszà o pomoc: turysta poÊlizgnà∏ si´ podczas zejÊcia
z prze∏´czy pod Kopà Kondrackà. Ta sama dru˝yna leci na miejsce wy-
padku. Kontuzja nóg, wybity staw barkowy. Szpital.

I ponownie proÊba o pomoc z rejonu Doliny Roztoki. Zalodzonym
stokiem run´∏a kobieta. Zatrzyma∏a si´ w potoku. Jej stan jest ci´˝ki.
Przy rannej Mieczys∏aw Burdyl. Wspomagajà go koledzy, którzy przy-
byli Êmig∏owcem. Szybki transport, bo ranna ma uraz g∏owy i jest po-
wa˝nie wych∏odzona. Niestety – umiera. W szpitalu.

22 stycznia zawiadomienie, ˝e ze Êcie˝ki przecinajàcej zbocza Ma-
∏ego Giewontu spad∏a na stron´ Doliny Ma∏ej ¸àki trójka turystów.
Przy sterach Wojciech Wiejak. W pó∏ godziny od alarmu przy poszko-
dowanych jest ju˝ Arkadiusz Gàsienica Józkowy. Za nim zje˝d˝ajà na
linach: Jacek Broƒski, Robert Janik i Roman Kubin. 13-letni Andrzej
L. nie ˝yje. Dwaj inni – ranni.

30 stycznia Mieczys∏aw Burdyl informuje, ˝e z progu spad∏a do
Doliny Roztoki turystka. On idzie na miejsce wypadku, ale prosi
o wsparcie. Tym razem akcja ratunkowa przebiega wed∏ug dawnego
porzàdku: samochodem do Wodogrzmotów Mickiewicza i dalej szyb-
ki marsz do rannej. Adam Marasek prowadzi ma∏à, ale sprawnà eki-
p´: Piotr Bednarz, Piotr Bukowski, Marcin Józefowicz, Andrzej Ziar-
ko. Udzielenie pierwszej pomocy, transport na ramionach do
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Wodogrzmotów i samochodem do szpitala. Up∏yn´∏y cztery godziny od
alarmu i ranna znalaz∏a si´ w szpitalu. Âwietny czas. Przy u˝yciu Êmi-
g∏owca akcja trwa∏aby najwy˝ej godzin´.

4 lutego ze stoków Ma∏ego Giewontu spada dwoje turystów. Znów
Adam Marasek kieruje wyprawà. I znów trzeba si´ przeprosiç z samo-
chodem. Znów liczà si´ si∏a i wytrzyma∏oÊç cz∏owieka. Pierwszy dobieg∏
do rannych Andrzej Ziarko, w chwil´ po nim – Marcin Józefowicz. Pró-
bujà reanimowaç dziewczyn´ – bez skutku. 19-letnia Katarzyna T. jest
martwa. Jej towarzysz mia∏ szcz´Êcie – to tylko zranienia.

Przesz∏o lato. Giewont przetrzyma∏ obl´˝enie turystów. Nadesz∏a
jesieƒ – nie zawsze sielankowa. Po po∏udniu 17 paêdziernika 1996 r. ze
schroniska na Hali Kondratowej nadesz∏a informacja, ˝e w Piekie∏ku
znaleziono porzucony czerwony plecak. Rozpocz´to poszukiwania. Bar-
dzo silny wiatr i mg∏a, wi´c szuka si´ po omacku. Pracownicy schroni-
ska przypomnieli sobie, ˝e poprzedniego dnia, pod wieczór, samotny
m´˝czyzna z podobnym plecakiem ruszy∏ szybkim marszem w stron´
Giewontu. To ju˝ jest coÊ, to mo˝e byç w∏aÊciwy trop.

Nazajutrz poszukiwania koncentrujà si´ na samym Giewoncie.
Robert Janik, Jacek Broƒski i Wojciech Mateja zje˝d˝ajà ˚lebem
Szczerby, czyli jednà z tras, którà móg∏ schodziç nieÊwiadomy niebez-
pieczeƒstw turysta. I rzeczywiÊcie – w po∏owie Blach znajdujà zw∏o-
ki 20-letniego Tomasza O. Zabi∏ si´, schodzàc ˝lebem, a mo˝e spad∏
z wierzcho∏ka...

Na samym poczàtku maja 1997 r. znów daje znaç o sobie Giewont.
Pod samym wierzcho∏kiem jest ranny. Startuje „Sokó∏” z H. Serdà i R. Mi-
kiewiczem. Przyziemienie. Wyskakujà: R. Janik oraz J. Broƒski i R. Ku-
bin. Robert udziela pierwszej pomocy. Nosze. Pok∏ad. Lot i szpital. Od
alarmu up∏yn´∏o zaledwie pó∏ godziny.

Turysta poÊlizgnà∏ si´ na ska∏ach, spad∏ oko∏o 50 m, doznajàc po-
wa˝nych urazów g∏owy. Mia∏ szcz´Êcie.

Koniec wrzeÊnia, po∏udnie, z Herbaciarni w Dolinie Strà˝yskiej zawia-
damiajà, ˝e z rejonu Giewontu s∏ychaç wo∏anie o pomoc. Startuje „Sokó∏”
z W. Wiejakiem i A. Lejczakiem oraz ekipà. Szybko dostrze˝ono m´˝czy-
zn´ w ska∏ach ˚lebu Kirkora. Na linie, w pobli˝e rannego, zje˝d˝a kieru-
jàcy akcjà R. Janik oraz R. Kubin i Jan II Gàsienica Roj. Otwarte z∏ama-
nia obu nóg i uraz g∏owy, a wi´c pieczo∏owite udzielenie niezb´dnej
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pomocy, u∏o˝enie w noszach i opuszczenie na dogodniejsze miejsce. Nad-
latuje Êmig∏owiec. Opuszcza lin´. Ratownicy przyczepiajà nosze. „Sokó∏”
przenosi nosze z rannym na polan´. Stàd samochodem do szpitala.

M´˝czyzna samotnie podchodzi∏ ˚lebem Kirkora, nie zwa˝ajàc na
spore trudnoÊci techniczne w stromej, wapiennej i miejscami kruchej
skale. Obsunà∏ si´ na trzecim, najwy˝szym progu. Spad∏ oko∏o 12 m.
Na nogi. Mia∏ szcz´Êcie, ˝e nie stoczy∏ si´ w przepaÊç.

Giewont to zdradliwa góra. MówiliÊmy o tym w „Ga∏àzce kosodrze-
winy” i w niniejszym rozdziale, poÊwi´conym temu masywowi. Bywa,
˝e ktoÊ wchodzi w ten rejon i nigdy ju˝ nie wraca w dolin´ ˝ycia. Zo-
staje tam, w górze, na sta∏e. W sierpniu 1998 r., podczas szkolenia, Ro-
man Kubin i jego koledzy znaleêli w ˚lebie Szczerby szczàtki zw∏ok:
koÊci, resztki skóry, szkielet bez g∏owy. Gdzie tu∏a si´ czaszka? Kto to
by∏? Co tu si´ naprawd´ wydarzy∏o? Szczàtki pieczo∏owicie zwieziono
do kostnicy.

Trzynasty dzieƒ sierpnia tego samego roku. Andrzej Blacha kieruje
wyprawà. Ster Êmig∏owca w r´ku Andrzeja Brzeziƒskiego. Na pok∏adzie
grupka ratowników. Nadlatujà nad pó∏nocnà Êcian´ Giewontu. Tu!
W Êcianie. W skalnym kocio∏ku. Sà!

Na windzie zostajà opuszczeni doÊwiadczony Adam Marasek i m∏o-
dziutki Bart∏omiej Olszaƒski. W chwil´ póêniej Andrzej Lejczak.
W skalnej niecce – ch∏opak i dziewczyna. Pomylili drog´. Zacz´li scho-
dziç z wierzcho∏ka wspinaczkowà zachodnià granià i spadli. Tylko traf
zdarzy∏, ˝e zatrzymali si´ tu, w Êrodku Êciany, ˝e nie spadli ni˝ej. – Byli
tak spleceni z sobà, ˝e nie mo˝na by∏o ich rozdzieliç – mówi Adam.
Wi´c u∏o˝ono ich w siatce, którà podczepiono do liny, i na „d∏ugiej li-
nie” do kostnicy.

Andrzej Blacha podkreÊla mistrzostwo pilota. Gdyby nie on, trans-
port Magdaleny B. i Tomasza M. trwa∏by d∏ugie, m´czàce, niebezpiecz-
ne godziny. Oboje mieli po siedemnaÊcie lat.

W sezonie letnim na Giewoncie zwykle jest tak wielu turystów, ˝e
cz∏owiek mo˝e zagroziç cz∏owiekowi. Oto przyk∏ad. Dwoje m∏odych
schodzi ju˝ z kopu∏y szczytowej. Jest 12 lipca 1999 r. Wakacje. S∏awna
góra jest ju˝ „ich” – byli na niej, stali przy samiutkim krzy˝u, dziwili
si´ rozleg∏oÊcià widoku. A teraz w dó∏, bo trzeba zrobiç miejsce dla na-
st´pnych. Obiektywnie – zwyczajny obrazek. Zarazem niezwyczajny
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subiektywnie – bo przecie˝ dla tych dwojga to dzieƒ wyjàtkowy: Byli
na szczycie. Tego si´ nie zapomina. Nie rozwodzi∏bym si´ jednak nad
fenomenem „niezwyk∏oÊci w zwyczajnoÊci”, jakim jest osiàgni´cie
przez cz∏owieka miastowego i nizinnego – górskiego szczytu, gdyby
nie nast´pujàce zdarzenie, które „trafi∏o” opisywanà w∏aÊnie par´.

Zobaczmy ich podczas zejÊcia. Sà uwa˝ni, nie pope∏niajà ˝adnych
b∏´dów. I nagle – leci na nich spory kamieƒ potràcony przez znajdu-
jàcego si´ wy˝ej turyst´. Adam Marasek tak to zanotowa∏ w swej
„Kronice ratowniczej TOPR”: W wyniku uderzenia ch∏opak dozna∏
kontuzji kr´gos∏upa, r´ki i pot∏uczenia klatki piersiowej, dziewczyna
zaÊ dozna∏a st∏uczenia uda. Na miejsce wypadku ratownicy udali si´
Êmig∏owcem. Ch∏opaka zapakowano do noszy podciÊnieniowych
i zniesiono w miejsce, gdzie móg∏ przyziemiç Êmig∏owiec. Tam te˝
doprowadzono dziewczyn´. Oboje zostali przetransportowani Êmi-
g∏owcem do szpitala. Dodajmy, ˝e Êmig∏owiec by∏ w r´kach Wojcie-
cha Wiejaka, ca∏oÊcià zaÊ dowodzi∏ Adam Marasek.

SzeÊç dni póêniej dwóch m∏odych m´˝czyzn chce wejÊç na Giewont.
Jak tylu jednak przed nimi, nie wchodzà na g∏ówny wierzcho∏ek, ale ku-
si ich ∏´k prze∏´czy. To Szczerba – tak ∏atwo dost´pna od po∏udnia, ˝e
niemal zaprasza w´drowca. Stojà na prze∏´czy i widzà pod nogami Za-
kopane. Tak blisko i, wydaje si´, niezbyt trudno. Zaczynajà wi´c scho-
dziç ˝lebem do Doliny Strà˝yskiej. Marasek pisze w „Wierchach”: W re-
jonie Blach jeden z nich spad∏ kilkanaÊcie metrów i zatrzyma∏ si´ na
niewielkiej pó∏ce. Drugiemu uda∏o si´ zejÊç w dó∏ i ok. 22.30 zawiado-
miç TOPR o wypadku. Rozpocz´to doÊç trudnà akcj´ ratunkowà.

Kierowa∏ nià Mieczys∏aw Ziach. Si´gnijmy znów do opisu Adama:
Poniewa˝ nie by∏o wiadomo, w którym miejscu znajduje si´ po-

szukiwany, dwie grupy ratowników, jedna od góry, druga od do∏u, za-
cz´∏y przeszukiwaç ˚leb Szczerby. Ok. 1.00 uda∏o si´ nawiàzaç kon-
takt g∏osowy z oczekujàcym pomocy turystà. I nast´pnie: Po 4.00 do
poszkodowanego dotarli ratownicy, którzy pokonali ˚leb Szczerby od
góry zjazdami20.

Nieskory do nadu˝ywania s∏ów Mietek zanotowa∏ w oficjalnym
opisie akcji: Dotarto do niego za pomocà skomplikowanego zjazdu.

020 A. Marasek, Kronika ratownicza TOPR, „Wierchy” 1999.
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Udzielenie pomocy, umieszczenie w specjalnych noszach i mozolne
opuszczanie pod Êcian´.

Adam dodaje: ...rozpoczà∏ si´ doÊç trudny transport rannego turysty
w dó∏. O godzinie 8.30 przekazano poszkodowanego do szpitala. Oka-
za∏o si´, ˝e w wyniku upadku turysta dozna∏ kontuzji g∏owy i ogólnych
doÊç mocnych pot∏uczeƒ.

Akcja trwa∏a ca∏à d∏ugà noc. Bez Êmig∏owca wszystko wraca do
przyrodzonej normy: liczà si´ ludzie i tylko ludzie. Ich wola, wytrwa-
∏oÊç, mi´Ênie, fachowoÊç. I mozó∏ noszenia ci´˝arów. Ratowany to
przecie˝ – z ca∏ym nale˝nym cz∏owiekowi szacunkiem – tak˝e ci´˝ar.
Wymieƒmy wi´c tych, którzy uginali si´ pod ci´˝arem: Jacka Broƒskie-
go i Marcina Józefowicza, Jana Tybora, Macieja Latasza i Macieja
G∏uszkowskiego.

Up∏yn´∏y dwa miesiàce i znów meldunek. CoÊ si´ dzieje na Gie-
woncie – miejscowa policja zawiadamia TOPR, ˝e ktoÊ wzywa pomo-
cy przez telefon komórkowy. Znów Andrzej Blacha towarzyszy w Êmig-
∏owcu Andrzejowi Brzeziƒskiemu. Znany nam ju˝ Mieczys∏aw Ziach
kieruje wyprawà. Dobra pogoda. Lot patrolowy. – Jest! – wo∏a Blacha.
W pó∏nocnej Êcianie sylwetka wspinacza. Stanowisko zjazdowe zamon-
towano na wschodniej grani Giewontu. B´dzie zjazd z zastosowaniem
tak zwanego zestawu alpejskiego: stalowe liny w stumetrowych odcin-
kach, ko∏owrotek-winda, specjalna uprzà˝, w którà wchodzi ten, który
b´dzie gra∏ g∏ównà rol´. Tym razem jest to Andrzej Lejczak. Stanowi-
sko zjazdowe obs∏ugujà: Mietek, Jan Krzysztof – od niedawna m∏ody
szef TOPR – oraz Jan D∏ugopolski i Piotr Bednarz.

Metr po metrze „stanowisko” opuszcza Andrzeja. Ju˝ jest przy ta-
terniku. Ch∏opak – bo jest to zakopiaƒski m∏odzieniec – ma kontuzj´
barku i nadgarstka, trzeba go zwieêç ze Êciany. W∏aÊnie to jest zada-
niem Lejczaka. D∏ugoÊç zjazdu wynosi 400 m. Na Andrzeja i rannego
czekajà koledzy. Pomagajà im obu wyplàtaç si´ z uprz´˝y, ∏adujà ranne-
go do noszy i opuszczajà przez Blachy do Ma∏ej Dolinki, pod Êcian´.

O pó∏nocy zakoƒczenie akcji. Po oÊmiogodzinnej pracy szesnastu
ratowników.

Dzieje ratownictwa tatrzaƒskiego mo˝na podzieliç na cztery etapy:
pionierski – od poczàtku istnienia do koƒca lat 20.; klasyczny – obejmu-
jàcy okres 1930–1960; przejÊciowy – lata 60. i po∏owa 70.; i wreszcie
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nowoczesny. Etap trzeci, o którym wiem stosunkowo sporo, by∏ przej-
Êciowy dlatego, ˝e Êciera∏y si´ wtedy dwa style odbierania gór; koƒczy∏
si´ rozdzia∏ „romantyczny”, si´gajàcy korzeniami a˝ w wiek ubieg∏y,
a do g∏osu coraz silniej dochodzi∏y tendencje „obiektywistyczne”. Posta-
wa pierwsza, bardzo p∏odna kulturowo, nakazywa∏a oglàdaç góry przez
g´stà siatk´ kultury (a wi´c i ró˝nych mitologii), w postawie drugiej do-
minuje ch´ç dotarcia do gór „samych w sobie”. To swoiste skrócenie dy-
stansu mi´dzy cz∏owiekiem a górà wywar∏o ogromny wp∏yw na ratow-
nictwo górskie. Patrz´ na te zmiany z niejakim dystansem, ˝a∏ujàc
niektórych wartoÊci nierozerwalnie zwiàzanych z modelem romantycz-
nym. Ale o ile niektóre tendencje rozwoju alpinizmu wyczynowego
wzbudzajà mój opór, o tyle post´p tak widoczny w ratownictwie tatrzaƒ-
skim wzbudza mój entuzjazm. Widz´ bowiem, ˝e technika nie jest tu
bo˝kiem, ale ˝e s∏u˝y podstawowej idei Pogotowia – ratowaniu ludzi.

W po∏owie stycznia 2001 r. z pó∏nocnej Êciany Giewontu dochodzi
wo∏anie: prowadzàcy taternik odpad∏ par´ metrów i dozna∏ kontuzji
nogi – uniemo˝liwiajàcej dalszà wspinaczk´. Andrzej Brzeziƒski podry-
wa Êmig∏owiec. Za chwil´ jest ju˝ nad potrzebujàcym pomocy i jego
partnerem. Andrzej Blacha opuszcza na windzie Wojciecha Matej´,
który udziela pomocy poszkodowanemu. I windà w gór´. I do szpitala.
Up∏yn´∏a zaledwie godzina.

Pod koniec kwietnia ratownicy otrzymali wiadomoÊç, ˝e z samotnej
wycieczki, prawdopodobnie w Tatry, nie powróci∏ m∏ody m´˝czyzna,
mieszkaniec Nowego Targu. Przystàpiono do rutynowych czynnoÊci.
Sprawdzono schroniska, Stra˝ Granicznà, Policj´ – bez rezultatu. Na-
st´pnego dnia patrole ratowników wyruszy∏y sprawdziç niektóre szla-
ki. Do poszukiwaƒ wykorzystano równie˝ Êmig∏owiec. Bez rezultatu.
Po rozmowach z rodzinà i znajomymi poszukiwanego postanowiono
dok∏adnie przeszukaç rejon Giewontu. Dwa zespo∏y ratowników zjaz-
dami spenetrowa∏o ˚leb Kirkora i ˚leb Szczerby. W dolnej cz´Êci ˚le-
bu Szczerby ratownicy odnaleêli w Êniegu zw∏oki poszukiwanego tury-
sty. Wszystko na to wskazuje, ˝e – b´dàc na wierzcho∏ku Giewontu –
turysta poÊlizgnà∏ si´ i spad∏ kilkaset metrów, w wyniku czego poniós∏
Êmierç na miejscu – zapisa∏ Marasek.

Jan S., lat 20, do∏àczy∏ do licznego grona tych, którzy nie wrócili z te-
go szczytu. Dodajmy dla kronikarskiej rzetelnoÊci, ˝e wa˝ne role w cza-
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sie poszukiwaƒ, a nast´pnie transportu cia∏a odegrali: Jan II Gàsienica
Roj i W. Mateja. Âmig∏owiec prowadzi∏ A. Brzeziƒski.

Po∏owa lipca: podczas podejÊcia na Giewont w kopule szczytowej
zas∏ab∏ i spad∏ kilkadziesiàt metrów 50-letni Jan W. z Bielska. W wyni-
ku upadku dozna∏ wielu powa˝nych obra˝eƒ. Przybyli Êmig∏owcem na
miejsce wypadku ratownicy natychmiast podj´li akcj´ reanimacyjnà.
Nie przynios∏a ona rezultatu. B´dàcy na miejscu lekarz stwierdzi∏
zgon. Cia∏o turysty przetransportowano Êmig∏owcem do Zakopanego –
czytamy w „Wierchach”.

Si´gnijmy ponownie po „Kronik´ ratowniczà” Adama Maraska:
20 lipca w godzinach popo∏udniowych, mimo nadciàgajàcej burzy,
dwoje turystów znajdujàcych si´ pod kopu∏à szczytowà Giewontu
kontynuowa∏o wejÊcie na szczyt. Gdy byli na wierzcho∏ku, zostali ra-
˝eni piorunem. Kobieta zosta∏a chwilowo zamroczona, a m´˝czyzna
odrzucony w po∏udniowe urwisko, którym stoczy∏ si´ kilkadziesiàt
metrów w dó∏ do podstawy kopu∏y szczytowej. W wyniku pora˝enia
i upadku dozna∏ on wielonarzàdowych urazów. Kobieta po oprzytom-
nieniu wezwa∏a pomoc przez telefon komórkowy. Ratownicy desan-
towali si´ z pok∏adu Êmig∏owca przy przera˝onych i rannych tury-
stach. Po zaopatrzeniu ranni turyÊci zostali przewiezieni Êmig∏owcem
do szpitala21. W akcji udzia∏ brali: M. Pawlikowski, lekarz-ratownik
Zdzis∏aw Trella i pilot Wojciech Wiejak.

W po∏owie kwietnia 2002 r. z wycieczki na Giewont nie powróci∏
Pawe∏ ¸., lat 20. Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomoÊci wystarto-
wa∏ W. Wiejak z R. Szadkowskim na pok∏adzie. Szybko na dnie Ma∏ej
Dolinki, na lawinisku, wypatrzono kogoÊ. Od do∏u podeszli wi´c inni
ratownicy i znaleêli martwego.

Roman Szadkowski zapisa∏: Przyczyna wypadku nie jest znana, tury-
sta najprawdopodobniej skoczy∏ z Giewontu (...) spad∏ oko∏o 700 m, strà-
cajàc lawin´, która znios∏a go ze ˚lebu Szczerba a˝ na dno Ma∏ej Dolin-
ki, obra˝enia, których dozna∏, wskazujà na natychmiastowà Êmierç.

23 lutego 2004 r. o godzinie 17.25 do TOPR zadzwoni∏ pewien m´˝-
czyzna, informujàc, ˝e przed chwilà otrzyma∏ SMS-a od swojego brata.
Znajduje si´ on na czerwonym szlaku, pod Giewontem. Przemoczony,

021 A. Marasek, Kronika ratownicza TOPR w 2001 roku, „Wierchy” 2001.
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kostniejàcy z zimna. Tkwi w miejscu trudnym. Boi si´ ruszyç, ˝eby nie
spaÊç. Niestety, ratownikom nie udaje si´ nawiàzaç telefonicznego kon-
taktu z turystà. Adam Marasek zarzàdza wypraw´. W akcji jest jedenastu
ratowników. Oko∏o godz. 20.20 Marasek, R. Kubin i Przemys∏aw Paw-
likowski odnaleêli m´˝czyzn´ w rejonie Siod∏owej Turni. Okazuje si´,
˝e przemoczony i zzi´bni´ty turysta mia∏ pod kurtkà ma∏ego pieska,
którego ogrzewa∏ w∏asnym cia∏em. Ratownicy ogrzali pakietami grzew-
czymi zmarzni´tego turyst´ i nast´pnie, asekurujàc, zacz´li sprowadzaç
go w kierunku Prze∏´czy w Grzybowcu. Poniewa˝ turysta poczà∏ z wol-
na traciç si∏y, na pomoc wyruszy∏a kolejna grupa ratowników ze Êrod-
kiem transportu. Obie grupy spotka∏y si´ w rejonie Grzybowca.

Ciep∏y Êpiwór, pulki – czyli po∏àczenie toboganu i noszy – i ju˝ do-
lina. Jeszcze tylko uruchomiç skuter, i mo˝na u wylotu Strà˝yskiej
przekazaç m´˝czyzn´ karetce Pogotowia Ratunkowego. Na zegarkach
22.45. Pomimo III stopnia zagro˝enia lawinowego, zamkni´cia tego
szlaku, tablic [ostrzegawczych – M.J.] oraz szlabanu turysta poszed∏
w stron´ Giewontu, b´dàc na dodatek nieodpowiednio ubrany do te-
go typu wycieczki. Gdyby nie informacja od brata, nie przetrwa∏by
nocy w takich warunkach – pisze Adam.

21 lipca o godz. 13.25 alarm: w rejonie Giewontu trzy osoby pora-
˝one piorunem! Startuje Mi-2 z lekarzem-ratownikiem Sylweriuszem
Kosiƒskim. Sà te˝ inni ratownicy. Pora˝one osoby sà przytomne, ale
z doÊç powa˝nymi obra˝eniami. Jest te˝ i czwarta – z kontuzjà nogi.
Udzielanie pomocy. Zwo˝enie Êmig∏owcem najci´˝ej rannych do szpi-
tala. W tym czasie kolejna informacja: trzy osoby pora˝one w rejonie
Kopy Kondrackiej. Jeszcze raz Êmig∏owiec, desant, pierwsza pomoc,
transport powietrzny do szpitala. A tu z Kalatówek donoszà, ˝e dotar-
∏o tam dwoje turystów te˝ poturbowanych na Giewoncie przez pio-
run. Ich stan si´ pogarsza – konieczny transport. Tak wi´c w czasie
jednej burzy w rejonie Giewontu [i Kopy Kondrackiej – M.J.] pora˝o-
nych zosta∏o w sumie 8 osób. Mogà one mówiç o ogromnym szcz´-
Êciu, ˝e nie przyp∏aci∏y ˝yciem tej burzowej przygody – mówi Mara-
sek22. Dodajmy, ˝e w akcjach ratunkowych uczestniczyli: R. Kidoƒ,
W. Mateja, J. Tybor, G. Bargiel, M. Ziach i P. Zadarnowski.

022 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2004 roku, „Wierchy” 2004.
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Sierpieƒ to miesiàc najwi´kszego nat´˝enia ruchu turystycznego
w polskich Tatrach. Nic zatem dziwnego, ˝e zdarzajà si´ i takie dni:

29 sierpnia o godz. 13.50 dotar∏a do TOPR-u informacja, ˝e na szla-
ku pomi´dzy Siod∏owà Turnià a Herbacianà Prze∏´czà turystka z∏ama-
∏a nog´. Ratownicy dolecieli Êmig∏owcem w pobli˝e miejsca wypadku.
Rannà turystk´ w noszach francuskich wciàgn´li na pok∏ad helikopte-
ra i przewieêli do szpitala.

W trakcie tych dzia∏aƒ toprowcy odebrali kolejnà informacj´ o wy-
padku. Podchodzàcy na Rysy turysta upad∏ i z∏ama∏ r´k´. Âmig∏owiec po
odtransportowaniu rannej turystki do szpitala polecia∏ na Rysy. Znów
desant w pobli˝u miejsca wypadku, udzielenie pomocy rannemu, wcià-
ganie na pok∏ad helikoptera i lot do Zakopanego.

„Sokó∏” nie dolecia∏ jeszcze na làdowisko przy szpitalu, gdy do Cen-
trali dotar∏a informacja o nast´pnym zdarzeniu. Pod wierzcho∏kiem
KoÊcielca turysta obsunà∏ si´ kilka metrów na stromym odcinku szla-
ku, uderzajàc g∏owà o ska∏y. Dozna∏ urazu g∏owy i mocnych pot∏u-
czeƒ. Ratownicy desantowali si´ zjazdem na linie w pobli˝u miejsca
wypadku. Zaraz potem ranny turysta zosta∏ windà wciàgni´ty na po-
k∏ad Êmig∏owca i przetransportowany do szpitala.

Trzy wypadki w ró˝nych i odleg∏ych miejscach, trzy akcje trwajàce
∏àcznie pó∏torej godziny. Gdyby nie Êmig∏owiec, trzeba by zaanga˝o-
waç do wypraw ratunkowych ponad dwudziestu ratowników, a po-
szkodowani turyÊci musieliby czekaç na pomoc co najmniej po kilka
godzin – wylicza∏ tak cz´sto cytowany tu Adam Marasek23.

8 lutego 2006 r. tu˝ przed 23.00 proÊba o pomoc. – Utkn´liÊmy
w północnej Êcianie – mówià przez telefon dwaj wspinacze. Mieczysław
Ziach zbiera dru˝yn´. Janek Stawowy zaprasza do samochodu. I w gó-
r´. Wy˝ej – skuterami Ênie˝nymi na Hal´ Kondratowà. Jeszcze wy˝ej
– plecaki na ramiona i krok po kroku. O godzinie 4.00 ratownicy sta-
n´li na grani głównego wierzchołka. Zakładanie stanowiska zjazdowe-
go. O 5.17 Rafał Guziak obcià˝ył stalowà lin´, na której koledzy opusz-
czali go w zerw´. Po 80 metrach Rafał jest przy taternikach. Pakiety
ogrzewajàce, goràca herbata i w gór´. Na stalowej linie z dodatkowà
asekuracjà alpinistycznà linà. O 6.17 sà na grani. Bezpieczni. Mietek

023 Ten˝e, Z∏e Êniegi i latajàce kamienie, „Tatry” 2005, nr 4.
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dzi´kuje Rafałowi i pozostałym uczestnikom akcji. Wymieƒmy ich:
Piotr Bukowski, Piotr Jasieƒski, Roman Kubin, Andrzej Marasek, Ma-
ciej Pawlikowski i Bolesław Pietrzyk.

15 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00 alarm: Piorun! W kopule szczyto-
wej Giewontu. Startuje „Sokół”. Ju˝ kwadrans póêniej Staszek Krzep-
towski Sabała i Łukasz Wiercioch zje˝d˝ajà na linie i udzielajà pomo-
cy. Dwaj turyÊci. Jeden mocno poparzony. Drugi w lepszym stanie.
Szybko wciàgnàç ich na pokład. I do szpitala. Cała akcja trwała trzy
kwadranse. Pi´knie. Nie chc´ si´ wymàdrzaç, wi´c tylko nieÊmiało za-
pytam: Dlaczego zlekcewa˝yliÊcie, panowie turyÊci, pomruki burzy
i grzmoty? Dlaczego nie umykaliÊcie w dolin´, tylko pchali si´ tam,
gdzie szczyt, a na nim ˝elazny krzy˝?
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