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Jerzy Hajdukiewicz mawia∏: Ânieg jest najwspanialszym sprzymierzeƒ-
cem i przyjacielem narciarza i alpinisty, ale te˝ potrafi byç jego naj-
wi´kszym wrogiem. Nauka o Êniegu i lawinach jest naukà niezwykle
rozleg∏à majàcà szereg dzia∏ów, ale tak˝e i problemów po dziÊ dzieƒ
jeszcze niezupe∏nie rozwiàzanych.

Podajmy jeszcze, ˝e s∏owo „lawina” jest wyrazem retoromaƒskim,
wyprowadzonym od ∏aciƒskiego labes – spadanie. Wiadomo równie˝ za
Liwiuszem, ˝e ju˝ Hannibal zetknà∏ si´ z problemem lawin Ênie˝nych
przy przekraczaniu Alp, a z innych êróde∏, ˝e w legionach Cezara znaj-
dowa∏y si´ wyspecjalizowane oddzia∏y budujàce prowizoryczne zapory
przeciw zwa∏om Êniegu i lodu.

Nas oczywiÊcie interesujà tu tylko wypadki lawinowe zaistnia∏e
w Tatrach Polskich, zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, war-
to powiedzieç par´ s∏ów wprowadzenia. Nie ka˝dy wie, ˝e metr szeÊcien-
ny Êniegu wa˝y – zale˝nie od stopnia zawilgocenia – od 30 do 800 kg.
W zale˝noÊci od tego oraz od terenu, po którym si´ zsuwa, mo˝e uzyski-
waç pr´dkoÊç od 32 do 360 kilometrów na godzin´. Lawina niszczy swà
masà, ale jeszcze groêniejsza jest swoista fala balistyczna, której pr´d-
koÊç równa si´ szybkoÊci g∏osu. Stàd powalone hektary lasu i wykoszo-
ne si∏à uderzenia zadrzewione stoki gór.

Powiedzmy te˝ z nale˝ytà pokorà, ˝e lawiny to jeden z przejawów
˝ y w i o ∏ u przyrody, a zatem sà bardzo trudne do rozszyfrowania. Po-
s∏uchajmy tak cz´sto cytowanego w tej ksià˝ce Adama Maraska, mo-

Lawiny
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wiàcego – tak˝e autoironicznie: Ekspercie, uwa˝aj! Lawina nie wie, ˝e
jesteÊ ekspertem1.

Pami´tajàc o tym, przystàpmy teraz do wertowania „Ksiàg wy-
praw”, w czym pomocne b´dzie opracowanie Krystyny Sa∏ygi „Historia
wypadków lawinowych w Tatrach Polskich”2 oraz rozdzia∏ „Wyprawy
lawinowe” w cytowanym ju˝ tekÊcie Tadeusza Paw∏owskiego3.

Pierwszà znanà ofiarà by∏ 16-letni ¸ukasz Bukowski, zasypany la-
winà Ênie˝nà w rejonie Kopy Magury zimà 1855 r. W rok póêniej zgi-
n´∏o pi´ciu tatrzaƒskich górników pracujàcych przy wydobywaniu ru-
dy ˝elaza w okolicach Ornaku – olbrzymia lawina stopnia∏a wiosnà
i dopiero wtedy wydobyto ich cia∏a. Wypadkiem, który wstrzàsnà∏ spo-
∏eczeƒstwem, by∏a Êmierç Mieczysława Kar∏owicza w lawinie na stoku
Ma∏ego KoÊcielca – 8 lutego 1909 r. By∏a to zarazem pierwsza w Polsce
próba ratowania zasypanego lawinà – próba nieudana.

Mariusz Zaruski jako pierwszy rzeczowo mówił u nas o lawinach4;
miał zresztà w styczniu 1909 r. – razem z Romanem Kordysem – Przy-
god´ z lawinà pod Polskim Grzebieniem, co opisał swoim ekspresyj-
nym stylem: Zam´t, wir, rozpr´˝enie. Pijanym koliskiem Êwiat si´ za-
toczył. Huk trz´sienia ziemi. Tupot niezliczonych stad bawołów
w szalonym popłochu p´dzàcych na oÊlep. Łomot, Êwist i warczenie…
Lawina! Na mgnienie oka wydało mi si´, ˝e spadam, a wraz ze mnà
Êwiat wali si´ w przepaÊç 5. Dodajmy, jako ciekawostk´, ˝e jest on tak-

001 A. Marasek, Nadchodzi zima, „W górach” 2006, nr 1.
002 Korzysta∏em z opracowania sporzàdzonego na u˝ytek wewn´trzny Pogotowia i po-

zostajàcego w maszynopisie. Por. tak˝e M. Jagie∏∏o, O lawinach historycznie, „GoÊ-
ciniec” 1976, nr 12.

003 T. Paw∏owski, Dzia∏alnoÊç ratownicza TOPR i Grupy Tatrzaƒskiej, w: Sygna∏y
z gór. Z dziejów szeÊçdziesi´ciu lat dzia∏alnoÊci Górskiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego PTTK. Materia∏y zebra∏ J. Kapeniak, uzupe∏ni∏ i opracowa∏
A. Paczkowski, Warszawa 1973.

004 Por. M. Zaruski, Lawiny Ênie˝ne w Tatrach, „Zakopane” 1908, nr 13, 16–17, 19; Jeden
dzieƒ przy Morskim Oku, „Pami´tnik Towarzystwa Tatrzaƒskiego” 1910; Lawiny Ênie˝-
ne w Dolinie Rybiego Potoku 27, 28 i 29 stycznia 1911 roku, tam˝e, 1911; O zachowa-
niu si´ na wycieczkach zimowych w Tatry, tam˝e, 1912 (oraz jako osobna odbitka, Za-
kopane 1912). Niektóre z tych tekstów włàczono do kolejnych wydaƒ Na bezdro˝ach
tatrzaƒskich. Por. Na bezdro˝ach tatrzaƒskich. Wycieczki, wra˝enia i opisy, wyd. 3 po-
prawione i poszerzone. Opracował, przypisami i notà edytorskà zaopatrzył W.H. Paryski,
Warszawa 1958.

005 Ten˝e, Przygoda z lawinà pod Polskim Grzebieniem, „Pami´tnik Towarzystwa Tatrzaƒ-
skiego” 1909, s. 20. Przedruk w kolejnych wydaniach Na bezdro˝ach tatrzaƒskich.
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O godzinie 11.26 Centrala TOPR otrzymuje wiadomoÊç od Czesła-
wa Âlimaka, ratownika-ochotnika i członka Zarzàdu TOPR znajdujàce-
go si´ akurat w Dolinie Goryczkowej, ˝e w ˚lebie Marcinowskich lawi-
na kogoÊ przysypała. W dziesi´ç minut póêniej pewien m´˝czyzna
precyzuje: pod Êniegiem znikn´ły jego dwie towarzyszki. O 11.36 na la-
winisku stajà dwaj ratownicy przebywajàcy akurat nieopodal – Tomasz
Witkowski i Mirosław Pencarski. Natychmiast po alarmie Mieczysław
Ziach uruchamia wypraw´: samochodem rusza kilku ratowników
do Kuênic, skàd ratrakiem kierujà si´ do wylotu ˝lebu. A tymczasem
o 11.39 Czesław informuje o odnalezieniu Magdaleny ˚.-T. Mimo wia-
tru o 11.41 startuje Êmigłowiec z drugà ekipà. Narciarka szybko odzy-
skuje przytomnoÊç, nie ma ˝adnych widocznych obra˝eƒ – pisze Adam
Marasek – ale, jak nakazuje pragmatyka, zostaje przewieziona Êmigłow-
cem do szpitala. Pojawiajà si´ kolejni ratownicy. Okazuje si´, ˝e nar-
ciarki nie wzi´ły ze sobà urzàdzeƒ alarmowych i w akcji tym cenniejszy
jest pies Reko prowadzony przez Marcina Józefowicza. O 12.15 jeden
z ratowników natrafia sondà na drugà zasypanà osob´. Ratownicy odko-
pujà kobiet´ i przyst´pujà do zabiegów reanimacyjnych. Mimo ˝e (…)
przebywała pod Êniegiem około 50 min, reanimacja przynosi skutek.
Narciarka jest jednak nieprzytomna. Uło˝ono jà w specjalistycznych
noszach, wciàgni´to windà na pokład i o 13.05 przekazano załodze ka-
retki na làdowisku koło szpitala. Joanna W.-Sz., lat 52, zmarła po dwóch
dniach, nie odzyskawszy przytomnoÊci.

Zacytujmy znów Adama: Troje skiturowców chciało przejechaç
z Doliny Goryczkowej na Kondratowà. Zatrzymali si´ pod wylotem ˝le-
bu przy samotnym drzewie. Tam jedna z narciarek si´ wywróciła. To-
warzyszàcy im kolega w tym czasie ruszył do dalszej jazdy. Gdy prze-
je˝d˝ał w poprzek ˝lebu, zacz´ła si´ zsuwaç lawina. Miejsce obrywu
znajdowało si´ 150–200 m powy˝ej narciarzy. M´˝czyênie udało si´
przejechaç na drugà stron´ ˝lebu. Spadajàca lawina zniosła kilkanaÊcie
metrów w dół obie kobiety i zasypała około metrowà warstwà Êniegu.
Wystajàcy nad powierzchni´ kijek pozwolił na szybkie odnalezienie
i odkopanie pierwszej z nich. Druga miała mniej szcz´Êcia. (…) W Ta-
trach wiał halny, którego pr´dkoÊç przekraczała 100 km/godz. Przenosił
spore iloÊci wczeÊniej spadłego Êniegu do ˝lebów, jarów i kotlin, tworzàc
zaspy słabo zwiàzane z podło˝em. Prawdopodobnie zgromadzenie
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trzech osób w jednym miejscu i upadek jednej z nich był impulsem po-
wodujàcym p´kni´cie pokrywy Êniegu i ruszenie lawiny 36.

Joanna od roku mieszkała w Zakopanem. Znajàca si´ z nià od lat Be-
ata Słama swój wspomnieniowy tekst zacz´ła jak˝e słusznie: Nie b´d´
zadawała głupich pytaƒ, dlaczego właÊnie ona, dlaczego teraz. Ale koƒ-
czyła znamiennymi zdaniami: AÊka kochała góry. Ale góry za to, ˝e po-
zwoliły si´ kochaç, kazały jej zapłaciç najwy˝szà cen´. Mam ochot´ wy-
gra˝aç im pi´Êcià.

Chciałoby si´ w pierwszym odruchu ˝achnàç: Przecie˝ górom jest to
wszystko całkowicie oboj´tne. Ale w ten sposób i ja – u˝ywajàc atrybu-
tu: oboj´tne – te˝ wpadłbym w g´stwin´ naiwnej antropomorfizacji
przyrody. Czego nic nie uzasadnia. Nawet ten ciàg tragicznych przypad-
ków, a mianowicie: w sierpniu 1986 r. na K2, drugim co do wysokoÊci
szczycie Ziemi, ginie Dobrosława „Mrówka” W., ˝ona Jana W., wybitne-
go taternika i alpinisty; po jakimÊ czasie wdowiec ˝eni si´ z Joannà, te˝
taterniczkà, ale szcz´Êcie nie trwa długo – w sierpniu 1992 r. Janek gi-
nie na Kazalnicy. Joanna rezygnuje ze wspinaczek. Po latach po raz dru-
gi wychodzi za mà˝. Poczàtkowo mieszkajà w Warszawie. We wrzeÊniu
zeszłego roku Asia i jej mà˝ BoguÊ sprowadzili si´ do Zakopanego. On
wrócił, ona spełniła marzenie – narty, rower, w´drówki po górach – pi-
sze Beata37.

Wstaje kolejny dzieƒ. Zima. Duje halny. Mo˝na siedzieç w domu,
mo˝na przypiàç narty, mo˝na wróciç z Goryczkowej na obiad do siebie,
mo˝na chcieç zajrzeç na Kondratowà… To tylko nasze człowiecze zwy-
czajne decyzje w górskim terenie. Owszem, TOPR podaje stopieƒ zagro-
˝enia lawinowego na dany dzieƒ, ale… Posłuchajmy Andrzeja Maciaty:
Musimy jednak pami´taç, ˝e stopieƒ zagro˝enia odzwierciedla warunki
panujàce w miejscu potencjalnego obrywu lawiny, a nie w miejscu,
gdzie si´ znajdujemy! Nale˝y zatem zawsze braç pod uwag´ zasi´g la-
win spadajàcych z góry!38.

18 grudnia 2012 r. o 12.12 do TOPR zatelefonował m´˝czyzna, mó-
wiàc, ˝e przed chwilà lawina porwała jego koleg´ z północno-wschod-

036 Ten˝e, Prawdziwa zima, „Tatry” 2012, nr 2. Por. M. Jagiełło, Lawina w Goryczkowej,
„Ski Magazyn” 2015, nr 69.

037 B. Słama, AÊka, „Tatry” 2012, nr 2.
038 A. Maciata, O lawinach po nowemu, „Ski Magazyn” 2015, nr 68.
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nich stoków PoÊredniej Turni i przerzuciła przez pas skał do Âwinickiej
Kotlinki. Kolega jest chyba całkowicie zasypany, gdy˝ nie widaç go
na powierzchni lawiniska. Sam dzwoniàcy znajduje si´ pod kopułà
szczytowà PoÊredniej Turni i boi si´ ruszyç. Zaraz startuje Êmigłowiec.
Jacek Broƒski – ratownik pokładowy, M. Firczyk – ratownik dołowy oraz
Maciej Pawlikowski – kierownik, Jan Krzysztof, Andrzej Maciata
z psem, Tomasz Wojciechowski, Andrzej Marasek. Âmigłowiec przebija
si´ przez warstw´ chmur i po przyziemieniu w Kotlince ratownicy na-
tychmiast przyst´pujà do przeszukiwania lawiniska. J. Krzysztof znajdu-
je plecak, a chwil´ póêniej sondà trafia na zasypanego turyst´ – zanoto-
wał kierownik akcji. Natomiast Adam Marasek dopowiada: Po odkopaniu
przystàpiono do zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych, które kon-
tynuowano podczas transportu Êmigłowcem do szpitala. G´ste mgły
utrudniały làdowanie. Dzi´ki kunsztowi pilotów o godz. 13.40 reanimo-
wanego m´˝czyzn´ przekazano personelowi medycznemu. Niestety,
Wojciecha R., lat 26, nie udało si´ przywróciç do ˝ycia. W tym czasie Ma-
ciej Pawlikowski i Andrzej Marasek podeszli północno-wschodnià grz´dà
PoÊredniej Turni do towarzysza zmarłego, który znajdował si´ około 60 m
od szczytu, wyprowadzili go na graƒ i dalej na Kasprowy Wierch. Jak do-
szło do wypadku? Dwóch dobrze wyposa˝onych ˝ołnierzy batalionu po-
wietrzno-desantowego z Krakowa podchodziło z Kotlinki Âwinickiej grz´-
dà PoÊredniej Turni, chcàc wydostaç si´ w rejon Âwiƒskiej Przeł´czy.
W kopule szczytowej rozpocz´li trawers w lewo przez depresje wypełnione
nawianym Êniegiem, by wyjÊç szybciej na graƒ39. Wojciech szedł jako dru-
gi, 30 m za partnerem. Nagle Wojciecha porwała lawina i przez skalne
stopnie spadł do Âwinickiej Kotlinki, doznajàc urazów głowy i koƒczyn.
Pod 80-centymetrowà warstwà Êniegu przebywał około 40 minut. Cała la-
wina miała długoÊç 300–350 metrów.

21 lutego 2015 r., stopieƒ zagro˝enia – umiarkowany (II), choç co tu
mo˝na wyrokowaç, jeÊli dmucha halny… Przy telefonie alarmowym
w Centrali TOPR Jacek Broƒski; odpowiedzialny za działalnoÊç ratow-
niczà – Andrzej Maciata. Wczesne popołudnie.

Po paru miesiàcach staram si´ mo˝liwie rzetelnie opowiedzieç o wy-
darzeniach, które wtedy nastàpiły – korzystajàc z dokumentów gromadzo-

039 A. Marasek, Tragiczny poczàtek zimy, „Tatry” 2013, nr 1.
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nych w TOPR, a szczególnie „Sprawozdania z wyprawy” pióra Andrzeja
Maciaty i „Raportu medycznego” sporzàdzonego przez ratownika Łukasza
Migla, a tak˝e z rozmów z nimi oboma oraz z naczelnikiem Janem
Krzysztofem, Tomaszem Wojciechowskim i taternikiem Bogusławem
Wypychem, który był na lawinisku razem z Ireneuszem Królewiczem. Po-
mocne mi te˝ były teksty Adama Maraska. A zatem – po kolei…

Pewien turysta zsunàł si´ z wyzwolonà przez siebie lawinkà z progu
prowadzàcego w gór´ od Czarnego Stawu Gàsienicowego ku Zmarzłe-
mu. Nie został zasypany, ale jest kontuzjowany i prosi o pomoc. Startu-
je Êmigłowiec z przypisanà mu na ten dzieƒ ekipà. W tym czasie, dokład-
nie o godzinie 14.28 odzywa si´ telefon alarmowy: Ireneusz Królewicz
zawiadamia, ˝e lawina przysypała jego znajome w Wielkiej Âwistówce
w Dolinie Mi´tusiej. Kilka sekund póêniej Êmigłowiec lecàcy po turyst´
musi zawróciç znad Przeł´czy mi´dzy Kopami ze wzgl´du na silny wiatr,
trzeba wi´c iÊç po niego według dawnego stylu, czego podejmuje si´
Mieczysław Ziach znajdujàcy si´ właÊnie w rejonie Hali Gàsienicowej.
Natomiast Andrzej Maciata prosi kolegów znajdujàcych si´ w „Sokole”,
aby podj´li prób´ lotu do Wielkiej Âwistówki. O 14.37 ekipa ze Êmigłow-
ca zawiadamia go, ˝e wiatr – a w podmuchach dochodził wtedy do 120
km/godz. – uniemo˝liwia lot do Mi´tusiej. Andrzej poleca zatem làdo-
wanie przed Centralà i organizuje wypraw´.

O 14.50 z Centrali samochodem rusza pierwsza grupa: Stanisław
Bobak, Witold Cikowski, Marcin Firczyk, Bartek Gàsienica Józkowy,
Kuba Hornowski, Maciej Latasz, Łukasz Migiel z psem, Marcin Witek
i Paweł Zadarnowski (kierowca). O 15.15 wyje˝d˝ajà: Piotr Bednarz
(kierowca), Jan Korlatowicz, Józef Michalec, Maciej Mikiewicz, Michał
Tragarz, Grzegorz Wiercioch i Tomasz Wojciechowski, a pi´ç minut
po nich: Maciej Bukowski, Zbigniew Chyc Mulik, naczelnik Jan Krzysz-
tof, zast´pca naczelnika Edward Lichota, kierujàcy całà wyprawà An-
drzej Maciata, Adam Marasek, Adam Pieprzycki i Robert Rokowski.
O 15.40 rusza kolejna grupa: Wojciech Długopolski, Paweł Jakubiak, Je-
rzy Maciata (z psem), Marek Majerczyk i Michał Âlusarczyk; a o 16.15
Józef Galica Dorula wyje˝d˝a z dodatkowym Êrodkiem transportu. Szo-
sà do Kir i KoÊcieliskà do wylotu Doliny Mi´tusiej. LeÊna droga w głàb
doliny nieprzejezdna, zawalona wiatrołomami; dojechaç mo˝na tylko
do polany Zahradziska – skàd na nartach w gór´, przez Ni˝nià Mi´tu-
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sià Rówieƒ, Wy˝nià Mi´tusià Rówieƒ i Wantule, ciàgnàc za sobà i dêwi-
gajàc na sobie to wszystko, co potrzebne do akcji na lawinisku: specjal-
ne nosze typu Pulki i SKED, delikatne urzàdzenia medyczne, ale te˝
proste łopaty i plecaki wypełnione ró˝norakim sprz´tem i ekwipun-
kiem.

Starajà si´ iÊç jak najszybciej, ale sà tylko ludêmi… Wykorzystajmy
ten czas, aby odpowiedzieç na pytanie: dlaczego ten wypadek w Wielkiej
Âwistówce. Otó˝ od rana w Mi´tusiej znajdowały si´ dwie grupy tater-
ników. Pierwsza: Ireneusz Królewicz, Anna, Katarzyna i Renata z Aka-
demickiego Klubu Grotołazów PZA w Krakowie – zamierza dojÊç do
jaskini Komin w Ratuszu Litworowym. Druga, pod kierownictwem Bo-
gusława Wypycha, jest wyposa˝ona w odpowiedni sprz´t, jak sondy, ło-
patki i detektory, czyli urzàdzenia elektroniczne słu˝àce do lokalizowa-
nia zasypanych przez lawin´, i odbywa stosowne çwiczenia. Zespół
pierwszy podczas podejÊcia zaÊnie˝onym stokiem w Wielkiej Âwistówce
(nie byli wyposa˝eni w detektory!) został porwany przez lawin´, która
zeszła spod Êciany Ratusza. Na szcz´Êcie Irek miał głow´ i cz´Êç tułowia
ponad Êniegiem, miał te˝ dost´p do swojego telefonu komórkowego,
dzi´ki czemu dodzwonił si´ do çwiczàcego poni˝ej Bogusława: Lawina!
Ten rzucił: Dzwoƒ do TOPR-u, a ja biegn´ do ciebie. BoguÊ opowiadał
mi, ˝e trwało mo˝e trzy minuty, gdy on oraz dwie uczestniczki kursu,
Ania i Justyna, znaleêli si´ na lawinisku. Gdy okazało si´, ˝e Irek nie
zdołał zawiadomiç Pogotowia, BoguÊ podał mu swojà komórk´: Dzwoƒ!
Jest godzina 14.28.

Niestety, zasypani nie mieli urzàdzeƒ ułatwiajàcych ich odszukanie.
Irek wygrzebał si´ ze zwałów Êniegu i zauwa˝ył plecak, dzi´ki czemu za-
raz wydobyto Renat´. BoguÊ ze swoimi rzucił si´ do sondowania i sto-
sunkowo szybko natrafił na Ann´. Znacznie póêniej odsłoni´to twarz
Katarzyny.

Pierwszy ratownik, a był nim Łukasz Migiel, dotarł na lawinisko
o 16.22 i tak póêniej, po rozmowie ze Êwiadkiem zdarzenia Bogusławem,
opisał w swoim „Raporcie medycznym” zastanà tam sytuacj´: Anna J.,
lat 30, odkopana po około 20–25 minutach od momentu zejÊcia lawiny,
zasypana na gł´bokoÊci około 50 cm, w pozycji le˝àcej na brzuchu, twa-
rzà w dół. Drogi oddechowe wypełnione Êniegiem, bez obecnoÊci prze-
strzeni powietrznej. Ratownicy po przybyciu na miejsce podłàczyli Ann´
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do automatycznego defibrylatora zewn´trznego (AED). Łukasz notuje:
brak oddechu, brak t´tna, jama ustna wypełniona całkowicie płynem.
Brak widocznych urazów. Po trwajàcej w sumie około 85 min resuscyta-
cji odstàpiono od dalszych medycznych czynnoÊci ratunkowych. O 19.30
zmarłà przekazano zakładowi pogrzebowemu w Kirach.

Jak wiemy, ratownicy zastali te˝ taterników w trakcie odkopywania
nóg Katarzyny. Łukasz zanotował: przytomna, bez kontaktu słownego,
znacznie pobudzona. Podłàczono jà do przyniesionej aparatury: słabo
napi´te t´tno na t´tnicy szyjnej około 60/min. Oddech 22/min, êrenice
wàskie. Cytowany ratownik, opierajàc si´ na relacji Bogusława Wypy-
cha, w swoim raporcie pisze, ˝e głowa i tułów Katarzyny zostały odko-
pane o 16.10, po około 110 minutach od wypadku: zasypana w pozycji
stojàcej, na gł´bokoÊci około 40 cm, głowa lekko pochylona w dół sto-
ku. I dalej: Po wydobyciu spod Êniegu przytomna, bez kontaktu słowne-
go, drogi oddechowe wolne, przestrzeƒ powietrzna obecna, r´ce
przed twarzà, lekko poni˝ej ˝uchwy, na przedniej powierzchni klatki
piersiowej plecak.

Ratownicy bioràcy udział w tej niezwykłej akcji podkreÊlajà bardzo
trudne warunki atmosferyczne: silny wiatr i zamieç. Si´gnijmy znów
po raport: Wykopano jam´, aby osłoniç od wiatru poszkodowanà. Tleno-
terapia przez mask´ twarzowà. Katarzyna jest chroniona przed wychło-
dzeniem przez ciepłà i suchà odzie˝, foli´ (NRC), pakiety grzewcze; oczy-
wiÊcie w miar´ mo˝liwoÊci, czyli posiadanego sprz´tu i warunków
na miejscu zdarzenia – jak˝e słusznie dopowiada Łukasz. Pomimo im-
ponujàcych w tych warunkach wysiłków w pewnym momencie akcja
serca poszkodowanej staje si´ niemiarowa, zwalnia do około 40/min, od-
dech nieregularny 10–12/min. O godzinie 17.30 dochodzi do nagłego za-
trzymania krà˝enia. Ratownicy wykonali dwie defibrylacje. Co gorsza
z powodu znacznej wilgotnoÊci odkleiły si´ elektrody samoprzylepne
od AED. Nieprawidłowy oddech (gasping), poszkodowanà zaintubowano
i prowadzono wentylacj´ tlenem za pomocà worka samorozpr´˝alnego.

Przygotowania do transportu i wreszcie umieszczenie poszkodowanej
w noszach SKED, prowadzàc r´czne uciÊni´cia klatki piersiowej i wen-
tylacj´ tlenem za pomocà worka samorozpr´˝alnego – czytamy w rapor-
cie Łukasza. Do uciÊni´ç klatki piersiowej wytypowano najl˝ejszych
w obecnej chwili ratowników. Miało to du˝e znaczenie w szybkoÊci ewa-
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kuacji. Grupa ratowników, którzy ciàgn´li nosze SKED wraz z ratowanà
i kl´czàcym nad nià ratownikiem, wykonała ogromnie ci´˝kà fizycznà
prac´. Nosze musiały cały czas byç transportowane poziomo – aby umo˝-
liwiç najskuteczniejsze uciÊni´cia klatki piersiowej. Kilku ratowników
odchorowało powa˝nie t´ wypraw´ – relacjonuje Łukasz. Pisze on rów-
nie˝, ˝e złe warunki atmosferyczne – du˝a wilgotnoÊç i silny wiatr – spo-
wodowały, ˝e urzàdzenia AutoPulse i AED zawiodły, poproszono wi´c
Central´ o dodatkowy sprz´t medyczny. Po jego dostarczeniu przez nowà
grup´ ratowników (Paweł Elantkowski, Maciej Jakubiak, Jan Obrochta
Bapcyn, Andrzej Stanek i Łukasz Wiercioch) na Wy˝niej Mi´tusiej Rów-
ni wykonano trzecià defibrylacj´. Ze wzgl´du na warunki atmosferyczne
po kilkunastu minutach transportu kolejny AutoPulse odmówił posłu-
szeƒstwa – powrócono do r´cznych uciÊni´ç klatki piersiowej.

Przywołajmy teraz Adama Maraska, uczestnika akcji ratunkowej,
podkreÊlajàcego, ˝e to właÊnie ratownik medyczny TOPR Łukasz Migiel
i ratownik-ochotnik, a zarazem student ostatniego roku medycyny Ma-
ciej Mikiewicz na przemian, kl´czàc na noszach SKED, wykonujà uciÊ-
ni´cia klatki piersiowej i prowadzà wentylacj´ zast´pczà40.

Pami´tajmy, prosz´, ˝e to wszystko odbywa si´ podczas transportu
Katarzyny i ratownika zaj´tego czynnoÊciami resuscytacyjnymi,
umieszczonych w noszach ciàgni´tych i niesionych w wysokogórskim
terenie… Ucià˝liwa i wyczerpujàca praca wielu członków Pogotowia, ci-
chych bohaterów tej wyprawy.

O 20.35 Katarzyna trafia do karetki pogotowia czekajàcej w Kirach,
skàd p´dem do Nowego Targu i Êmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego na blok operacyjny specjalistycznego szpitala im. Jana Paw-
ła II w Krakowie, gdzie znalazła si´ po 5 godzinach i 45 min nieprzerwa-
nie prowadzonej RKO, czyli resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej. Jej
temperatura wewn´trzna wynosiła zaledwie 16,9° C.

Po kilku tygodniach Katarzyna wyszła ze szpitala i wnet odwiedziła
ratowników w Stacji Centralnej TOPR.

Na poczàtku lipca 2015 r. na mojà proÊb´ Łukasz Migiel skomento-
wał ten wypadek: Chciałbym dodaç, ˝e wszyscy ratownicy TOPR, koor-

040 Ten˝e, Âmierç i ocalenie, tam˝e, 2015, nr 2. Por. ten˝e, Tragiczna sobota, „Tygodnik Pod-
halaƒski” 2015, nr 9.
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dynatorzy Centrum Leczenia Hipotermii Gł´bokiej, zespół karetki, ze-
spół LPR-u, lekarze specjalistycznego szpitala JPII bioràcy udział w tej
rozciàgni´tej w czasie wyprawie, jednakowo przyczynili si´ do ogrom-
nego sukcesu. Gdyby wypadło choç jedno ogniwo „całego łaƒcucha
prze˝ycia”, szanse uratowania zupełnie by zmalały. Nie ma tych bar-
dziej i tych mniej! Oto prawdziwy i godny najwy˝szego szacunku łaƒ-
cuch solidarnej współpracy 41.

1 lutego 2016 r. tu˝ przed 14.00 do TOPR zadzwoniła mocno wy-
straszona turystka, informujàc ratowników, ˝e wraz z kolegà podchodzi-
li zasypanym szlakiem z Wy˝niej Chochołowskiej na Wołowiec. Trawer-
sujàc we mgle, weszli w eksponowany teren, skàd porwała ich lawina.
Szcz´Êliwie sà na powierzchni, ale m´˝czyzna podczas zsuwania si´
po stromym, poprzetykanym skałami stoku doznał powa˝nych obra˝eƒ.
O godzinie 14.02 startuje Êmigłowiec pilotowany przez Włodzimierza
Ciszewskiego i Wacława Stroiƒskiego. Kierownikiem działaƒ w terenie
i zarazem ratownikiem pokładowym jest Robert Kidoƒ. Âmigłowiec
przyziemia na przygodnym làdowisku obok Centrali, na pokład wsiada-
jà ratownicy Marcin Józefowicz i Sebastian Szadkowski, a pilot obiera
kurs na Wy˝nià Chochołowskà. Tam doÊç nisko zalegajà chmury, na ty-
le ˝e ratownicy nie mogà dostrzec lawiniska w podanym przez turystk´
rejonie, a Êmigłowiec nie mo˝e wzbiç si´ wy˝ej. Ratownicy decydujà si´
na desant poni˝ej Przeł´czy pod Wołowcem, a Êmigłowiec leci w rejon
Iwaniackiej Przeł´czy, by stamtàd na lawinisko przetransportowaç in-
nych ratowników, którzy brali udział w ratowaniu mieszkaƒca wsi Ci-
che, przygniecionego przez drzewo podczas prac leÊnych.

W tym samym czasie w rejonie Wy˝niej Chochołowskiej dwaj ra-
townicy – Andrzej Marasek i Paweł Jankowski – prowadzili szkolenie
oddziału wojska. Dostrzegli lawinisko i usłyszeli wołanie o pomoc. Uda-
li si´ w tamtym kierunku, informujàc Central´ i ratowników, którzy si´
ju˝ desantowali ze Êmigłowca, o miejscu zdarzenia. Tam te˝ wkrótce
spod Iwaniackiej Przeł´czy przyleciał Êmigłowiec i na lawinisku desan-
towali si´ tak˝e ratownicy medyczni TOPR. Na miejsce dotarła równie˝
ekipa, która wczeÊniej desantowała si´ na Przeł´czy pod Wołowcem. Ra-
townicy dochodzà do rannego 35-letniego turysty. W wyniku zsuwania

041 Por. M. Jagiełło, ˚ywy łaƒcuch współpracy, „Tatry” 2016, nr 53–55.
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si´ około 150 m z lawinà doznał on otwartego złamania uda, r´ki, ob-
ra˝eƒ twarzoczaszki, mocnych otarç i potłuczeƒ. Ze wzgl´du na pogar-
szajàce si´ warunki po udzieleniu pierwszej pomocy i wło˝eniu do no-
szy francuskich ranny wraz z towarzyszàcym mu ratownikiem zostaje
dêwigiem wciàgni´ty na pokład b´dàcego w zawisie Êmigłowca i pilnie
przetransportowany do szpitala. Ratownicy sprowadzajà turystk´ (która
nie doznała obra˝eƒ) na Chochołowskà i dalej samochodem przewo˝à
jà do Zakopanego.

Jak si´ okazało, turyÊci wyposa˝eni w raki i czekany, ale niemajàcy
kasków i sprz´tu lawinowego, podchodzàc z Wy˝niej Chochołowskiej,
byli przekonani, ˝e idà granià w kierunku Wołowca. We mgle skr´cili
jednak pod kopułà szczytowà i trawersujàc w kierunku Dziurawej Prze-
ł´czy strome zbocza, na które wiatr nawiał sporo niezwiàzanego z pod-
ło˝em Êniegu, uruchomili lawin´. TuryÊci mogà mówiç o sporym szcz´-
Êciu. Po pierwsze, lawina nie przysypała ich całkowicie, a po drugie,
w pobli˝u akurat byli ratownicy, którzy usłyszeli wołanie o pomoc
i szybko dotarli do poszkodowanych. Wyprawa przebiegała w trudnych
warunkach, przy silnie wiejàcym wietrze i niskim pułapie chmur ogra-
niczajàcych widocznoÊç. Dzi´ki kunsztowi pilotów powa˝nie ranny tu-
rysta został szybko dostarczony do szpitala.

29 listopada o godzinie 11.09 powiadomiono TOPR, ˝e pod pro-
giem Doliny za Mnichem zeszła lawina, która zabrała i zasypała dwie
osoby. Trzeci – dzwoniàcy do TOPR – turysta został tylko cz´Êciowo za-
sypany. Z Morskiego Oka wyruszył w tamten rejon pełniàcy dy˝ur ra-
townik. Z Centrali zaÊ wyjechała 7-osobowa ekipa ratowników i pies
lawinowy. Po około 20 min kolejny telefon z informacjà, ˝e dzwoniàcy
wczeÊniej turysta sam si´ odkopał, odnalazł i odkopał swojego koleg´
i towarzyszàcà im kobiet´. Turystce nic si´ nie stało, ale u drugiego od-
kopanego m´˝czyzny zachodziło podejrzenie urazu głowy i kr´gosłupa.
O godzinie 12.03 na lawinisko dotarł ratownik z Morskiego Oka
i stwierdził, ˝e rzekomo poszkodowany turysta nie odniósł ˝adnych po-
wa˝niejszych obra˝eƒ i nie wymaga transportu do szpitala. Wobec tego
zawrócono do Zakopanego jadàcych samochodem ratowników. TuryÊci
zostali sprowadzeni do schroniska. Tak opisali oni przebieg zdarzenia:
Podczas podejÊcia na próg Doliny za Mnichem zeszła niewielka lawi-
na, która cz´Êciowo zasypała nam nogi. Podczas gdy si´ odkopywali,
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zeszła kolejna lawina, która ich znów zasypała. Jednemu turyÊcie spod
Êniegu wystawała r´ka, a turystce nogi. Cz´Êciowo zasypany dzwonià-
cy do TOPR-u turysta sam si´ wyswobodził i szybko zaczàł ratowaç
swoich współtowarzyszy. Oboje całkowicie zasypani mogà mówiç
o sporym szcz´Êciu. Kobieta miała zatkane Êniegiem drogi oddechowe
i dalsze przebywanie pod pokrywà Ênie˝nà mogło si´ dla niej skoƒczyç
tragicznie. Tego dnia obowiàzywał II stopieƒ zagro˝enia lawinowego,
a turyÊci nie posiadali sprz´tu lawinowego. Ich aniołowie stró˝owie by-
li na miejscu.
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