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Czerwone Wierchy (2122 m). 4 kopulaste szczyty w 4-kilometrowym
odcinku g∏ównego grzbietu: Ciemniak (2096 m), Krzesanica (2122 m),
Ma∏o∏àczniak (2096 m) i Kopa Kondracka (2005 m) – pisze w swym
przewodniku „Tatry” Józef Nyka. Ten˝e autor daje lakonicznà charakte-
rystyk´ interesujàcego nas masywu: ¸atwo dost´pne, a urocze krajobra-
zowo, by∏y Czerwone Wierchy ju˝ w po∏owie w. XIX celem cz´stych
wycieczek szczytowych. DziÊ odwiedzane sà b. licznie. Teren jest pozba-
wiony trudnoÊci, ale zdradliwy. W razie mg∏y lub niepogody ∏atwo zab∏à-
dziç – nale˝y wówczas trzymaç si´ g∏ównej linii grzbietu (s∏upki granicz-
ne) i kierunku wschód–zachód. Schodzenie w bok bez szlaku mo˝e
groziç nawet Êmiercià1.

Zagro˝enie tkwi w tym, ˝e ob∏e, poroÊni´te wspania∏à murawà
szczyty obrywajà si´ niepostrze˝enie ku pó∏nocy pionowymi wapienny-
mi zerwami. Ratownicza statystyka jest tu brutalnie wymowna, poda-
je bowiem, ˝e w rejonie Czerwonych Wierchów Pogotowie przeprowa-
dzi∏o ponad sto wypraw, znoszàc wielu zabitych.

W „Ksi´dze wypraw” ten rozległy masyw pojawia si´ doÊç wczeÊ-
nie: 15 wrzeÊnia 1910 r. twórca Pogotowia zarzàdził poszukiwania Zyg-
munta Nagaya, który nie powrócił do Zakopanego z wycieczki na Gie-
wont. Ostatni raz widziano go wraz z towarzyszem poprzedniego dnia

Czerwone Wierchy –
i nie tylko one

001 J. Nyka, Tatry. Przewodnik turystyczny. Tatry Polskie i S∏owackie, wyd. II, Warszawa
1994.
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po południu w rejonie Przeł´czy pod Kopà Kondrackà. Nagay Tatr nie
zna. T́ gi, blondyn, wysoki, koszula szara, buty miejskie Êwie˝o okute,
palto grube, ciupaga lekka, wzrok krótki. Zapasów ˝ywnoÊci nie miał
wcale – zanotował Zaruski. W pierwszej kolejnoÊci przeszukiwano pół-
nocne zbocza masywu Giewontu i Kopy Kondrackiej, nie zaniedbujàc
jednak i dalszych okolic. To był właÊciwy trop. Okazało si´, ˝e m´˝czy-
zna zszedł na drugà stron´ grani i dopiero nisko w dolinie spotkał ju-
hasów, którzy go przez Liliowe odprowadzili do Hali Gàsienicowej.
Zm´czonego i wygłodzonego, bo przez półtorej doby nie miał nic
w ustach.

Pierwszy znany wypadek zdarzy∏ si´ latem 1912 r. M. Zaruski za-
notowa∏ w „Ksi´dze wypraw”: Dn. 8 VII dr Ludomir Sawicki, spotkaw-
szy mi´ na Krupówkach ko∏o godz. 8 wieczór, oznajmi∏, ˝e prowadzàc
naukowà wycieczk´ s∏uchaczów Uniw. Jagielloƒskiego z Dol. KoÊcieli-
skiej na Prze∏. Tomanowà i Czerwone Wierchy do Zakopanego, pod
szczytem Krzesanicy ok. 50 m po stronie po∏udniowej zostawi∏ jednà
z uczestniczek, pann´ Aldon´ Szystowskà; gdy zaÊ w ciàgu 15 min nie
po∏àczy∏a si´ ona z resztà towarzystwa, zacz´to poszukiwania, które
jednak nie da∏y ˝adnego rezultatu (...). Panna Szystowska mia∏a na so-
bie bluzk´ szarà w kratki, spódnica czarna, buty zwyk∏e miejskie, ka-
pelusz zw. awiator, worek turystyczny, zapasów ˝ywnoÊci ma∏o, laski
nie mia∏a.

Nazajutrz rozpocz´to poszukiwania zakrojone na niebywa∏à skal´.
O wysi∏ku organizacyjnym TOPR najlepiej Êwiadczy ten oto wykaz:
9 lipca – 12 osób, 10 – 16, 11 – 16, 12 – 20, 13 – 26, 14 – 3, 17 – 13,
18 – 13. Przeszukiwano ca∏y rejon od Giewontu po Ornak i od regli po
s∏owackie doliny – bezskutecznie. Ratownikom przyszli z pomocà ko-
ledzy zaginionej i turyÊci.

Wiadomo, ˝e w poszukiwaniach bra∏ tak˝e udzia∏ Julian Marchlew-
ski, który tak pisa∏ o tym w liÊcie do ˝ony (z 14 lipca): Robota by∏a
twarda, gdy˝ trzeba by∏o obszukaç ca∏à Dolin´ Tomanowà poros∏à ko-
sówkà, trzeba by∏o drzeç si´ poprzez kosówk´, zachodziç za ka˝dy ka-
mieƒ, przypuszcza si´ bowiem, ˝e mog∏a zm´czona siàÊç gdzie i ze-
mrzeç. Na tym zeszed∏ piàtek. PrzenocowaliÊmy pod go∏ym niebem.
Przewodnicy zrobili w mig kolib´, tj. sza∏as z drzew uràbanych, Êciany
z ga∏´zi, poÊciel z drobnych ga∏´zi; rozpali∏o si´ watr´, ognisko ogrom-
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ne, takie, ˝e wo∏u by upiek∏ na nim. Cz∏onkowie Pogotowia mieli swo-
je worki do spania, ja nie mia∏em. Noc by∏a na szcz´Êcie pogodna, lecz
nie mog∏em zasnàç, przesiedzia∏em ca∏à noc przy ognisku. Przysz∏y
w to miejsce inne oddzia∏y Pogotowia, które przeszuka∏y inne doliny.

Nazajutrz w sobot´ przeszliÊmy innà drogà do Czerwonych Wier-
chów i zacz´∏a si´ najtrudniejsza cz´Êç: przeszukiwanie ska∏ Krzesani-
cy (g∏azów z Czerw. Wierchów). Tu mog∏a bowiem te˝ zwróciç si´, lecz
sà to ska∏y groêne, urwiska, w których cz∏owiek nieznajàcy gór nie po-
radzi sobie, zabije si´. Rozdzielono nas znowu na oddzia∏y i poszliÊmy
drzeç si´ po wszystkich urwiskach, za∏a˝àc na ka˝dà grz´d´, pó∏k´, za-
chodzik. Niektórzy musieli spuszczaç si´ po linach na 30 metrów. Ja by-
∏em w oddziale, który mia∏ przeszukaç ˝leb ku Pisanej Skale, miejsce
mniej karko∏omne, ale strasznie ucià˝liwe. Wi´c znów szliÊmy rozdzie-
leni, w∏a˝àc na ka˝dy za∏om ska∏y, dràc si´ do miejsc najbardziej niedo-
st´pnych. Wieczorem zeszli si´ wszyscy w restauracji w KoÊcieliskiej Do-
linie i stamtàd przyszliÊmy do Z., niestety, bez najmniejszego rezultatu.
Zharowa∏em si´ diabelnie, ale nie ˝a∏uj´, gdy˝ by∏y po drodze rzeczy ba-
jecznie ciekawe2.

Cytuj´ doÊç obszernie Marchlewskiego, jego list jest bowiem intere-
sujàcy i jako swoisty reporta˝ z poszukiwaƒ, i – co równie wa˝ne – jako
przyczynek do psychologii ratownictwa. Jak˝e znamiennie brzmi ostat-
nie cytowane tu zdanie. Ci, którzy oczekiwali wznios∏ych s∏ów o zagi-
nionej turystce, filozoficznych rozwa˝aƒ o znikomoÊci ˝ycia ludzkiego,
peanów na czeÊç dzielnych ratowników, którzy z nara˝aniem si´, ale bez
l´ku pe∏nili swà szlachetnà powinnoÊç, poczuli si´ zapewne niemile za-
skoczeni. RzeczywiÊcie, kontrast pomi´dzy czynem a s∏owem jest bar-
dzo jaskrawy, ale jest to sprawa na tyle typowa, ˝e wydoby∏em jà na jaw.
Otó˝ Marchlewski pisa∏ tak, jak napisa∏by ka˝dy poczàtkujàcy ratow-
nik. Tu jednak konieczne jest wyjaÊnienie. Wyprawa ratunkowa to
przede wszystkim problem moralny i organizacyjny dla kierownika, ale
im ni˝ej w hierarchii, tym te trudne zagadnienia stajà si´ bardziej abs-
trakcyjne. Dla szeregowego ratownika to przede wszystkim przedsi´-

002 J. Marchlewski, Listy do ˝ony i córki, s∏owo wià˝àce Z. Marchlewska, oprac. B. Wrób-
lewska, Warszawa 1975, s. 179. Orygina∏ listu po niemiecku. Por.: A. Uziembło, Ludzie
i Tatry, wst´pem opatrzył A. Leinwand, Kraków 1987, s. 133–160.
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wzi´cie transportowe – trzeba przecie˝ wynieÊç sprz´t, jedzenie – wyma-
gajàce znajomoÊci terenu i specjalnych kwalifikacji psychicznych oraz
fizycznych. Wyprawa to mozó∏, a wyprawa poszukiwawcza to mozó∏
szczególny – w gór´, w dó∏, znów w gór´, godzina za godzinà, a efektów
nie widaç. Nieco inaczej na t´ spraw´ patrzy turysta czy taternik, któ-
ry bierze udzia∏ w akcji. U takiego uczestnika, niezale˝nie od emocji
i wzruszeƒ (wynikajàcych ze ÊwiadomoÊci, ˝e ratuje ludzkie ˝ycie!),
w którymÊ momencie do g∏osu dochodzi wstydliwie skrywana radoÊç
obcowania z przyrodà i upajanie si´ niezwyk∏oÊcià sytuacji. Nieskrom-
nie mog´ powiedzieç, ˝e rozumiem Marchlewskiego, bo podobnych
uczuç sam doznawa∏em jako kandydat na ratownika. Mog´ nawet wy-
dzieliç cztery fazy odczuwania i refleksji, które obserwowa∏em nieraz
w czasie trwania jednej wyprawy:

– Ostra ÊwiadomoÊç, ˝e ktoÊ oczekuje pomocy, chce si´ biec same-
mu; wzmo˝ona nerwowoÊç.

– Skoncentrowanie si´ na czynnoÊciach technicznych. Na tym etapie
pojawia si´ radoÊç z uczestniczenia w przygodzie, tym wi´ksza, im wy˝-
sza jest osobista sprawnoÊç fizyczna; nerwowoÊç dawno ju˝ ustàpi∏a.

– Znu˝enie wielogodzinnym staniem na stanowisku asekuracyj-
nym czy z pozoru bezsensownym wa∏´saniem si´ wÊród z∏omów skal-
nych, zazwyczaj w deszczu i we mgle.

– Reakcje po akcji: niedajàca si´ z niczym porównaç satysfakcja, ˝e
ma si´ swój udzia∏ w uratowaniu cz∏owieka, albo dr´czàce myÊli, czy
wszystko zosta∏o zrobione zgodnie z wymogami ratowniczego rzemio-
s∏a; ten cieƒ wàtpliwoÊci pojawia si´ dopiero przy du˝ym doÊwiadcze-
niu, poczàtkowo jest si´ tylko kó∏eczkiem machiny, którà nakr´ca nie-
omylny kierownik.

Paradoksalnie wi´c oczekujàcy pomocy jest usuwany niejako na
plan dalszy. Tak przynajmniej przedstawia si´ to dla obserwatora z ze-
wnàtrz, przys∏uchujàcego si´ rozmowom ratowników: du˝o tam jest
o pogodzie, terenie, kierowniku, a „klient” pojawia si´ w swym czysto
fizycznym bycie. Nawet po latach ratownicy pami´tajà nie nazwisko
rannego, ale pogod´, gdy rozgrywa∏a si´ akcja, i przede wszystkim, czy
by∏a to lekka kobieta, czy te˝ ci´˝ki, „nabity” m´˝czyzna, pod którym
ugina∏y si´ ramiona niosàcych go w dolin´. W sprawozdaniach z wy-
praw, a tak˝e w rozmowach prywatnych z zasady nie u˝ywa si´ wiel-
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kich s∏ów. Ta oszcz´dnoÊç prowadzi czasem do tego, ˝e opis akcji staje
si´ suchym raportem, z którego trudno odczytaç rzeczywisty przebieg
wyprawy.

Ratownicy ze szczególnà niech´cià odnoszà si´ do wszelkich prób,
czynionych czasem przez ambitnych dziennikarzy, pog∏´bionego spojrze-
nia na ich prac´. Nieodmiennie w takich sytuacjach uciekajà w oficjalny,
gazetowy ton albo – przy bli˝szym poznaniu indagujàcego – popisujà si´
„czarnym humorem toprowskim”. Rodzi si´ wtedy wiele nieporozumieƒ
i powstajà nowe mity, jak choçby ten o znieczulicy na ludzkie cierpienie,
na którà rzekomo chorujà zawodowi ratownicy. Wytworzy∏o si´ wi´c
swego rodzaju b∏´dne ko∏o – wokó∏ ratowników naros∏a legenda (wspar-
ta postacià K. Bachledy), kreujàca ich na bohaterów nieznajàcych, co to
l´k, i sami ratownicy znaleêli si´ w jej sid∏ach. Nic wi´c dziwnego, ˝e za-
stosowali szczelnà blokad´ i nie ujawniajà swych prawdziwych odczuç
i wra˝eƒ, jakby si´ bali, ˝e zburzà usankcjonowany tradycjà obraz ratow-
nika. Jest to tym ciekawsze, ˝e naprawd´ nie majà nic do ukrywania, nic,
co by∏oby nieuzasadnione psychologicznie, a nawet fizjologicznie.

Koƒczàc t´ przyd∏ugà dygresj´, wypadnie zauwa˝yç, ˝e opisów bezpo-
Êrednio dotyczàcych psychiki ratownika nie ma zbyt wiele i szeroki ogó∏
ma doÊç powierzchowne wyobra˝enia na ten temat. Byç mo˝e niniejsza
ksià˝ka ods∏oni nieco t´ skrupulatnie pomijanà kwesti´, ale i tak b´dzie
to niepe∏ne, a co gorsza, zapewne dalekie od obiektywizmu.

Wróçmy jednak na Czerwone Wierchy, gdzie trwajà poszukiwania
Aldony Szystowskiej. Niemal ca∏y czas z ratownikami wspó∏pracowa∏
Ludomir Sawicki, obcià˝ajàcy w pewnym sensie siebie za zaistnia∏à tra-
gedi´. Wszyscy wiedzieli, ˝e nie szukano ˝ywej. T́ ponurà pewnoÊç ra-
townicy mieli ju˝ po paru dniach. Wcià˝ jednak by∏a znikoma szansa,
cieƒ nadziei – mo˝e gdzieÊ w opuszczonym sza∏asie... Sprowadzony
agent z Katowic z psem policyjnym okaza∏ si´ ca∏kowicie bezradny.
Jeszcze tylko rodzice nie mogli si´ pogodziç. Starostwo w Nowym Tar-
gu 23 lipca opublikowa∏o „obwieszczenie” nast´pujàcej treÊci: Dnia
9 lipca br. [pomy∏ka – jak wiadomo, by∏o to 8 lipca – M.J.] podczas wy-
cieczki urzàdzonej w okolicy Czerwonych Wierchów w Tatrach uczest-
niczka tej˝e, Aldona Szystowska, rodem z Kowna, s∏uchaczka na uni-
wersytecie w Krakowie, zagin´∏a i pomimo poszukiwaƒ nie mog∏a byç
odszukanà.
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Na ˝àdanie rodziców zaginionej c.k. Starostwo w Nowym Targu og∏a-
sza niniejszym nagrod´ za znalezienie powy˝szej, a w szczególnoÊci
2000 K za znalezienie ˝ywej, a 500 K za odnalezienie zw∏ok.

Zastrzega si´ jednakowo˝, i˝ nagroda wyp∏aconà zostanie tylko
w takim razie, o ile znalezienie nastàpi w przeciàgu dwóch tygodni od
dnia og∏oszenia niniejszego obwieszczenia.

Rysopis zaginionej: lat 21, wzrost s∏uszny, szatynka.
W dniu wypadku ubrana by∏a: w szarà sukni´ w kratki, czarny pal-

tocik, czapeczk´ sportowà ˝ó∏tà.
Ktokolwiek by powy˝szà bàdê ˝ywà, bàdê te˝ zw∏oki jej odnalaz∏,

zechce o tym bezzw∏ocznie donieÊç c.k. Starostwu w Nowym Targu,
lub te˝ c.k. Inspektorowi Stacji Klimatycznej w Zakopanem.

Byç mo˝e ktoÊ dostrzeg∏, ˝e opis zaginionej ró˝ni si´ w szczegó∏ach
od podanego w „Ksi´dze wypraw”. I to równie˝ jest typowe. WÊród
prawników panuje przekonanie, ˝e najwi´kszy k∏opot bywa z naoczny-
mi Êwiadkami. Podobnie wyglàda sprawa z zaginionymi w górach. Jak-
˝e trudno jest odtworzyç dok∏adnie na przyk∏ad ubiór kogoÊ, kto nie-
spodziewanie zniknà∏ nam z oczu. ByliÊmy z nim przez kilka godzin,
patrzyliÊmy na niego, a potem okazuje si´, ˝e obraz, jaki zachowaliÊmy,
ró˝ni si´ znacznie od rzeczywistoÊci.

Po d∏u˝szej przerwie, l sierpnia, znów wyruszy∏a na poszukiwanie
ekipa, z∏o˝ona tym razem z dwunastu ratowników: Od Mi´tusiej przez
Kobylarz ku Wielkiej Turni, którà od góry i od do∏u czterokrotnie prze-
szukiwano przedtem. Ze Zdybem udaliÊmy [si´] w ˝leb g∏ówny. Tam,
w 30 m kominie u góry, dostrzeg∏ Zdyb worek turystyczny Êp. Szystow-
skiej. Post´pujàc dalej, gdy w dolnych partiach wychyli∏em si´ asekuro-
wany przez Zdyba na linie, dostrzegam w ˝lebie na progu skalnym
zw∏oki Êp. Szystowskiej – zanotowa∏ Zaruski.

Nazajutrz z 7 cz∏onkami stra˝y (...) uda∏em si´ na miejsce i zw∏oki
zaszyte w p∏ótno spuÊci∏em na piargi. Stàd odniesiono je do wozu i u∏o-
˝ono w trumnie.

Tak zakoƒczy∏a si´ dla m∏odej dziewczyny wycieczka ∏agodnà granià
Czerwonych Wierchów. Wystarczy∏o par´ minut, jeden ob∏ok mg∏y, aby
spieszàc za grupà, pomyli∏a drog´ i skr´ci∏a na pó∏noc ramieniem Wiel-
kiej Turni. Teren jest tam wsz´dzie bardzo podobny. Ob∏e sk∏ony poroÊ-
ni´te sà trawà, czasem zajaÊnieje jakaÊ wapienna ska∏ka, czasem jakiÊ
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Przesuƒmy si´ teraz na wschód. 2 grudnia dwójka m∏odych turystów
z Krakowa wysz∏a z Kasprowego z zamiarem dojÊcia do Prze∏´czy pod
Kopà Kondrackà. Trudne warunki atmosferyczne i Êniegowe znacznie
przed∏u˝a∏y wycieczk´. TuryÊci, b´dàc na Suchych Czubach i widzàc, ˝e
mogà nie zdà˝yç dojÊç przed zmrokiem do prze∏´czy, postanowili scho-
dziç na skróty. Schodzàc, spadli kilkadziesiàt metrów do Doliny Suchej
Kondrackiej. W wyniku upadku jeden z nich dozna∏ – jak si´ póêniej oka-
za∏o – Êmiertelnych obra˝eƒ, drugi zaÊ na kilka godzin straci∏ przytom-
noÊç. Gdy oprzytomnia∏, przez telefon komórkowy powiadomi∏ TOPR,
jednak jego informacje by∏y na tyle niejasne i sprzeczne, ˝e ratownicy
nie mogli ani zlokalizowaç miejsca wypadku, ani zorientowaç si´, co si´
dok∏adnie sta∏o. Drogà dedukcji doszli do wniosku, ˝e wypadek ma naj-
prawdopodobniej miejsce w rejonie Suchych Czub, ale nie wiadomo, czy
po stronie Doliny Cichej, czy Suchej Kondrackiej. Z Centrali wyruszy∏y
patrole ratowników w celu zlokalizowania miejsca wypadku, za nimi
zaÊ g∏ówna grupa, transportujàca sprz´t ratunkowy i Êrodki transportu
dla rannych. O godzinie 22.50 jeden z patroli odnalaz∏ dwójk´ turystów
w Dolinie Suchej Kondrackiej. Maciej J., lat 20, by∏ martwy. Jego kolega
by∏ mocno wych∏odzony.

Transport odbywa∏ si´ w bardzo trudnych warunkach przy du˝ej
iloÊci Êwie˝ego padajàcego Êniegu. Akcja ratunkowa, w której wzi´∏o
udzia∏ 16 ratowników, trwa∏a do godziny 3.30 – zanotowa∏ kierujàcy
wyprawà Adam Marasek.

Min´∏y dwa tygodnie i kolejny alarm: 16 grudnia, o godzinie 4.05 ra-
no turyÊci poinformowali TOPR przez telefon, ˝e schodzàc z Ma∏o∏àcz-
niaka do Doliny Mi´tusiej, zgubili we mgle i w zadymce szlak. Wykopa-
li jam´ Ênie˝nà, w której schronili si´ przed wiatrem i mrozem. Nie zejdà
sami, bo nie wiedzà jak. Sà ju˝ troch´ wych∏odzeni. Proszà o pomoc.
Z Centrali wyruszy∏a 10-osobowa grupa ratowników. W trudnych wa-
runkach atmosferycznych, przy ograniczonej widocznoÊci, przebijali si´
przez du˝e zaspy nawianego Êniegu i o godzinie 9.30 dotarli do oczeku-
jàcych na pomoc turystów. Po ogrzaniu ich i napojeniu goràcà herbatà
sprowadzono ich na Zahradziska i przewieziono samochodem do Zako-
panego – czytamy w „Wierchach”14.

014 A. Marasek, Kronika ratownicza TOPR w 2001 roku, „Wierchy” 2001.
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Akcjà kierowa∏ Jan Tybor.
10 stycznia 2002 r. tu˝ przed 17.00 powiadomiono TOPR, ˝e na

Prze∏´czy Kondrackiej znajduje si´ 15-osobowa grupa m∏odzie˝y –
w adidasach, bez czapek i r´kawiczek – która nie jest w stanie zejÊç
bezpiecznie po twardych stromych Êniegach. Przybyli na miejsce ra-
townicy, asekurujàc linami, sprowadzili ca∏à grup´ do schroniska na
Kondratowà i póêniej do Kuênic. Ca∏a akcja zakoƒczy∏a si´ o 22.30 –
pisze niezawodny Marasek.

Grupk´ niestosownie obutà sprowadzali Maciej Latasz i ¸ukasz
Wiercioch. Wszystko dobrze si´ skoƒczy∏o. Nie zawsze tak bywa.

2 lutego o godzinie 21.45 do Centrali TOPR zadzwoni∏a turystka,
informujàc, ˝e o godzinie 13.30 w Dolinie KoÊcieliskiej rozsta∏a si´
z m´˝em, który postanowi∏ przejÊç przez Czerwone Wierchy i zejÊç do
Doliny Ma∏ej ¸àki. Nie mia∏ Êwiat∏a ani dobrego zimowego wyposa˝e-
nia. O godzinie 22.50 wyruszy∏a grupa 8 ratowników na poszukiwania
w rejonie Czerwonych Wierchów. Ratownicy, podzieleni na zespo∏y,
sprawdzili szlaki w tamtym rejonie. Poszukiwania, prowadzone do
5.00, nie przynios∏y rezultatu. Wznowiono je rano. Szesnastu ratowni-
ków oraz Êmig∏owiec przeszukiwa∏o masyw Czerwonych Wierchów
i przyleg∏e granie. O godzinie 12.35 jeden z patroli natknà∏ si´ w Ma∏ej
Âwistówce na zw∏oki poszukiwanego (…). Przyczynà wypadku by∏o po-
Êlizgni´cie na stromych i twardych Êniegach i kilkusetmetrowy upadek
(turysta by∏ w butach typu adidas) – pisano w „Wierchach”.

Ratownicy prowadzeni przez Jana Krzysztofa oddali ostatnià pos∏u-
g´ Damianowi W., lat 40.

10 marca po godzinie 22.30 jeden z turystów poinformowa∏ Cen-
tral´ TOPR przez telefon komórkowy, ˝e jego kolega spad∏ z grani do
Doliny Mu∏owej. W wyniku kilkudziesi´ciometrowego upadku do-
zna∏ prawdopodobnie z∏amania ˝eber i mocnych pot∏uczeƒ, ale jego
stan jest na tyle dobry, ˝e zabiwakujà do rana, gdy˝ sà dobrze wypo-
sa˝eni. Rano zadzwoni∏ z informacjà, ˝e noc min´∏a im w miar´
dobrze, ale potrzebna jest pomoc, gdy˝ ranny kolega jednak nie da
rady schodziç o w∏asnych si∏ach. Z Zakopanego wystartowa∏ Êmig∏o-
wiec, ale poniewa˝ silny wiatr uniemo˝liwia∏ dotarcie w rejon biwa-
kowania turystów, z Centrali wyruszy∏a ekipa ratowników. W tym
czasie podj´to kolejnà prób´ u˝ycia Êmig∏owca. Tym razem uda∏o si´
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wysadziç ratowników na Wielkiej Turni, skàd dotarli oni na miejs-
ce wypadku. Zaopatrzywszy rannego, doprowadzili go w miejsce
dogodne do przyziemienia Êmig∏owca. Mimo silnego wiatru Êmig-
∏owiec zabra∏ rannego z Wielkiej Turni i przetransportowa∏ go do
szpitala.

Wyprawà kierowa∏ M. Ko∏odziejczyk, ekip´ stanowili: A. Blacha,
P. Bukowski, Stanis∏aw Krzeptowski Saba∏a, R. Szadkowski. Âmig∏o-
wiec pilotowa∏ W. Wiejak.

16 lipca, o godzinie 13.20 zadzwoni∏a do TOPR zaniepokojona ko-
bieta, informujàc, ˝e przed chwilà zadzwoni∏ do niej jej 10-letni syn
z wiadomoÊcià, ˝e szli z tatà na Czerwone Wierchy. Ojciec nagle bar-
dzo êle si´ poczu∏, a on nie wie, co robiç. TOPR-owi uda∏o si´ skontak-
towaç z synem, ale nie potrafi∏ on wskazaç miejsca, gdzie si´ znajdu-
je. Szcz´Êciem nieopodal przechodzi∏ jakiÊ turysta, który przekaza∏
informacj´ o miejscu wypadku, nadto doda∏, i˝ – wed∏ug niego – stan
turysty jest bardzo powa˝ny. Wystartowa∏ Êmig∏owiec. Przyziemi∏ na
szlaku w rejonie Pieca, w pobli˝u miejsca wypadku. Lekarz, stwier-
dziwszy, ˝e poszkodowany nie daje oznak ˝ycia, rozpoczà∏ reanimacj´,
która, niestety, nie przynios∏a rezultatu. Roman Mazik, lekarz-ratow-
nik, stwierdzi∏ zgon Wojciecha B., lat 49. Na nic zda∏y si´ wysi∏ki ra-
towników i pilota Henryka Serdy.

Pod koniec grudnia w godzinach wieczornych pewien m´˝czyzna infor-
muje przez telefon komórkowy, ˝e wraz z ˝onà i dwójkà ma∏ych dzieci po-
b∏àdzili w rejonie Chudej Turni. Po d∏u˝szej rozmowie uda∏o si´ ustaliç, ˝e
turyÊci najprawdopodobniej znajdujà si´ nad Trzynastoma Progami.
Z Centrali wyruszy∏a ekipa ratowników. O godzinie 19.30 ratownicy od-
naleêli poszukiwanych turystów w rejonie Up∏azkowej Turni. Po zapor´-
czowaniu najbardziej stromego, liczàcego ok. 250 m odcinka, rozpocz´to
sprowadzanie ca∏ej rodzinki do Wàwozu Kraków i nim do Doliny KoÊcieli-
skiej. Turystów dostarczono do Zakopanego oko∏o 23.00. Do wypadku
z pewnoÊcià by nie dosz∏o, gdyby tata – g∏owa rodziny – posiada∏ elemen-
tarnà wiedz´ topograficznà o tym rejonie – powiada cytowany autor15.

Dodajmy: akcjà kierowa∏ M. Ziach, terenowy samochód prowadzi∏
Jan Stawowy, a ekip´ stanowili: Stanis∏aw Krzeptowski Saba∏a, Bartosz

015 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2002 roku, „Wierchy” 2002.
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Zwijacz Kozica, Jan Polak i Pawe∏ Rehlich. Aha, ch∏opcy, których rodzi-
ce wyciàgn´li zimà na Czerwone Wierchy, mieli 5 i 9 lat.

Czerwone Wierchy odwiedzane sà masowo przez turystów, nato-
miast rozleg∏e i trudne technicznie jaskinie sà g∏ównym poligonem gro-
to∏azów, a pionowe wapienne zerwy przyciàgajà wspinaczy. Ten rozleg∏y
i skomplikowany pod ka˝dym wzgl´dem rejon szczegó∏owo opisa∏, w∏aÊ-
nie od strony alpinistycznej, W∏adys∏aw Cywiƒski w swym dziele
pt. „Tatry. Przewodnik szczegó∏owy” (t. 2 – „Czerwone Wierchy, cz´Êç za-
chodnia”, t. 3 – „Czerwone Wierchy, cz´Êç wschodnia”). Do najbardziej
znanych rejonów wspinaczkowych nale˝à tu: Kazalnica Mi´tusia, Wiel-
ka Turnia i Mnichy Ma∏o∏àckie.

Pod koniec stycznia 2003 r. podczas wspinaczki na Mnichach od-
pad∏ taternik. W wyniku prawie 60-metrowego lotu (po drodze powy-
rywa∏ wszystkie przeloty) i uderzenia o Êcian´ – dozna∏ powa˝nego z∏a-
mania kr´gów szyjnych i ogólnych mocnych pot∏uczeƒ. Partnerzy
opuÊcili go do podstawy Êciany i powiadomili TOPR. Ratownicy po do-
tarciu na miejsce wypadku zaopatrzyli rannego taternika i – ze wzgl´-
du na rodzaj kontuzji – bardzo ostro˝nie przetransportowali go do wylo-
tu Doliny Ma∏ej ¸àki, gdzie przekazali go karetce Pogotowia. Wyprawa
prowadzona by∏a w trudnych warunkach atmosferycznych, po du˝ym
opadzie mokrego Êniegu, który bardzo utrudnia∏ transport rannego.
Kosztowa∏o to ratowników sporo si∏ – powiada Adam Marasek, kieru-
jàcy tà wyprawà. Wymieƒmy wi´c ca∏à dru˝yn´: lekarz Przemys∏aw
Gu∏a, Maciej Latasz, Jan Tybor i Krzysztof D∏ugopolski.

Jest tu te˝ okazja, aby zauwa˝yç, ˝e czasem ratownicy zastajà po-
trzebujàcego pomocy pod Êcianà albo przy otworze jaskini – jego part-
nerzy zaj´li si´ opuszczeniem kolegi ze skalnej zerwy na piargi czy te˝
zdo∏ali wyprowadziç kontuzjowanego z czeluÊci na powierzchni´.
OczywiÊcie mo˝liwe jest to niezbyt cz´sto, ale warto odnotowaç t´
spontanicznà i zarazem fachowà pomoc, jakà Êwiadczà taternicy
swym partnerom. Podzi´kujmy im za to chocia˝ w tej formie.

Si´gnijmy jeszcze raz do „Kroniki” publikowanej w „Wierchach”:
28 grudnia groto∏az, idàcy z Jaskini pod Wantà w kierunku Kobylarzowe-
go ˚lebu, zosta∏ zdmuchni´ty przez silne uderzenie wiatru i spad∏ oko∏o
20 m na skalnà pó∏k´. W wyniku upadku z∏ama∏ nog´. Wypadek mia∏
miejsce przy bardzo silnym wietrze i bardzo ograniczonej widocznoÊci.

249
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13-osobowa ekipa ratowników wyruszy∏a na pomoc. Przy zapadajàcym
zmroku zlokalizowano miejsce, gdzie na pomoc oczekiwa∏ ranny. Po do-
tarciu na miejsce i udzieleniu pierwszej pomocy umieszczono go w no-
szach francuskich i metodà improwizacji opuszczono do Kobylarzowego
˚lebu. Stamtàd przetransportowano rannego na Wy˝nià Polan´ Mi´tusià
i dalej skuterem do Zahradzisk, skàd zabrany zosta∏ samochodem do szpi-
tala. Ca∏a akcja ratunkowa, przeprowadzona w bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych, trwa∏a ponad 8 godzin16. Kierowa∏ nià Roman Ku-
bin, a wÊród ratowników widzimy te˝ lekarza – Sylweriusza Kosiƒskiego.

Rejon Czerwonych Wierchów koƒczy si´ na zachodzie na Prze∏´czy
Tomanowej. Idàc dalej na zachód g∏ównà granià, i zarazem paƒstwowà
granicà mi´dzy Polskà a S∏owacjà, zapuszczamy si´ w tereny zamkni´-
te dla turystów: pierwszy szlak turystyczny wyprowadzony od pó∏nocy,
czyli od polskiej strony, napotykamy dopiero na B∏yszczu. Tomanowy
Wierch, Smreczyƒski, Kamienista, Pyszniaƒska Prze∏´cz – to Êcis∏y re-
zerwat, godzien pieczo∏owitej ochrony. JeÊli jednak ktoÊ postanowi tam
iÊç, to – mówi´ to tylko teoretycznie – ma do wyboru dwie drogi: ÊciÊle
granià albo nik∏à percià trawersujàcà Kamienistà i Smreczyƒski po pó∏-
nocnej stronie, wysoko ponad górnà granicà lasu.

Pod koniec listopada w∏aÊnie podczas trawersowania Kamienistej
poÊlizgn´∏a si´ na twardych Êniegach i spad∏a kilkadziesiàt metrów
˝lebem Aleksandra N., lat 32. Uderzy∏a w wystajàce kamienie i zgi-
n´∏a na miejscu. Aleksandra mia∏a z sobà raki, ale – schowane w ple-
caku. Gdyby sz∏a w rakach, zapewne cieszy∏aby si´ ˝yciem. Gdyby…

Skoro jesteÊmy przy rakach... W po∏owie marca 2004 r. podczas
schodzenia z Kopy Kondrackiej w kierunku Ma∏o∏àckiej Prze∏´czy idàcy
w rakach turysta potknà∏ si´, upad∏ i dozna∏ kontuzji kolana. Przez tele-
fon komórkowy wezwa∏ ratowników. Kierownictwo akcjà obejmuje Ro-
man Kubin. Przy sterach Mi-2 R. Hojdys. Na prze∏´czy desantujà si´
Roman i Jan Tybor. Za chwil´ sà przy rannym. Tymczasem na graƒ na-
p∏ywajà chmury uniemo˝liwiajàce transport turysty Êmig∏owcem. Uda-
∏o si´ natomiast pilotowi wysadziç nast´pnych ratowników w pobli˝u
Kamienia w ˝lebie zbiegajàcym z Prze∏´czy pod Kopà Kondrackà. Stam-
tàd idà na nartach, ciàgnàc sanie do transportu rannego. Maciej Latasz

016 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2003 roku, „Wierchy” 2003.
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i Jerzy Maciata docierajà do kolegów, wspólnie uk∏adajà rannego w sa-
niach i zwo˝à go do schroniska na Hali Kondratowej. Dalej kontuzjowa-
ny korzysta z us∏ug skutera Ênie˝nego i samochodu. Wreszcie szpital.
W pi´ç godzin od alarmu.

W po∏owie maja podchodzàcy na Ciemniak turysta poÊlizgnà∏ si´ na
lodzie i stoczy∏ oko∏o 100 m po stromym stoku na stron´ Dolinki Mu-
∏owej. By∏ ranny i obola∏y. Jego towarzysz powiadomi∏ TOPR przez tele-
fon. W pobli˝u miejsca wypadku nadlecia∏ Mi-2, z którego desantowali
si´ Edward Lichota i Grzegorz Wiercioch. Szybko dotarli do znajdujàce-
go si´ w stromym terenie rannego i udzielili mu pierwszej pomocy. Na-
st´pnie u∏o˝yli go w noszach, przenieÊli w miejsce, gdzie móg∏ przyzie-
miç Êmig∏owiec, i przekazali turyst´ na pok∏ad. Do szpitala.

Na samym poczàtku wrzeÊnia, o godzinie 15.45, nadesz∏a telefonicz-
na wiadomoÊç, ˝e pod wierzcho∏kiem Starorobociaƒskiego Wierchu za-
s∏ab∏ starszy turysta. Na pomoc leci Mi-2 z dwoma ratownikami. To-
masz Gàsienica Miko∏ajczyk i Jan Tybor desantujà si´ na eksponowanej
grani nieopodal turysty. W nast´pnym rzucie dociera lekarz ze specjali-
stycznymi noszami. Po zaaplikowaniu stosownych leków przez lekarza
turyst´ umieszczono w noszach francuskich i przeniesiono w bardziej
dogodne do przyziemienia dla Êmig∏owca miejsce. O godz. 17.00 by∏
w r´kach lekarzy. Jak si´ okaza∏o, turysta przeszed∏ wczeÊniej kilka za-
wa∏ów serca, jednak mi∏oÊç do Tatr zwyci´˝y∏a i za nic nie chcia∏ zrezy-
gnowaç ze zbyt forsownych dla niego wycieczek. Tym razem, dzi´ki
szybkiemu transportowi do szpitala, wyszed∏ z tego zdarzenia bez kolej-
nego zawa∏u – komentuje kierujàcy tà akcjà Adam Marasek.

W po∏owie listopada, tu˝ po 17.00, telefon: – JesteÊmy w rejonie
Jarzàbczego Wierchu. Dwóch m´˝czyzn i kobieta. Mg∏a, wiatr, Ênie˝y-
ca. Przemoczeni i bardzo zm´czeni. – Nie wiemy, któr´dy schodziç,
pomó˝cie. Marcin Józefowicz jedzie samochodem do Chocho∏owskiej.
Sà z nim m∏odzi: Jakub Stawowy, Boles∏aw Pietrzyk, Paweł Nadybal.
W górach panujà surowe warunki: padajàcy nieustannie Ênieg, lawi-
niasto, i noc dodatkowo wzmocniona mg∏à. O godzinie 1.30 ratowni-
cy odnaleêli turystów na grani poni˝ej wierzcho∏ka Jarzàbczego. Po
nakarmieniu i ogrzaniu trójki turystów rozpoczyna si´ ich powolne
sprowadzanie w dolin´. Jednak turyÊci s∏abnà. Marcin Józefowicz pro-
si Central´ o wsparcie. Z Zakopanego wyje˝d˝a oÊmioosobowa dru˝y-
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na i idzie naprzeciw schodzàcym. O godz. 11.00 wszyscy bezpiecznie
stajà w schronisku na Polanie Chocho∏owskiej.

Adam Marasek zanotowa∏: TuryÊci mogà mówiç o sporym szcz´-
Êciu. Wyprawa ratunkowa prowadzona by∏a w trudnych, wr´cz niebez-
piecznych warunkach. Du˝y opad Êniegu, wiatr – powodowa∏y gwa∏-
towny wzrost zagro˝enia lawinowego, które w ciemnoÊciach trudno
by∏o oceniç i wybraç w∏aÊciwà, bezpiecznà drog´ zejÊcia17.

Min´∏o osiem dni i znów telefon. O godzinie 16.00 zg∏asza si´ m´˝-
czyzna i powiada: – Znajoma i ja wyszliÊmy z Kasprowego Wierchu na
zachód. Mg∏a, wiatr, pada Ênieg, dzieƒ ma si´ ku koƒcowi. Szlak zasy-
pany. Szczerze mówiàc – nie wiemy, gdzie jesteÊmy. Prosimy o pomoc.
Pierwsza rada, jakà daje ratownik dy˝urny, jest na pozór dziwna: – Od-
szukajcie s∏upek graniczny i podajcie nam jego numer. Po chwili ju˝
wiadomo – turyÊci znajdujà si´ poni˝ej Suchego Kondrackiego Wierchu.

(W Centrali TOPR znajduje si´ wykaz s∏upków granicznych z ich
numerami porzàdkowymi i dok∏adnym zlokalizowaniem ka˝dego
z nich. Dzi´ki czemu mo˝na szybko ustaliç miejsce pobytu zb∏àkanych
– oby tylko podali numer...)

A zatem: Suchy Kondracki. Tomasz Gàsienica Miko∏ajczyk razem
z szeÊcioma kolegami idzie w gór´. Jest tak lawiniasto, ˝e podchodzà
ramieniem ¸opaty. O 19.30 odnajdujà turystów, b´dàcych zresztà
w dobrej formie. Mieli sporo szcz´Êcia, ˝e nie spadli z lawinà do Doli-
ny Cichej.

Nie oddalajmy si´ daleko, bo oto pod koniec listopada, tu˝ po 17.00
telefonuje pewien turysta. – Wyszed∏em rano z Kasprowego Wierchu
w kierunku Kopy Kondrackiej. Kopny Ênieg, w ogóle trudne warunki
zmusi∏y mnie do zmiany planów. Zszed∏em z Czuby Goryczkowej do
Doliny Suchej Kasprowej. Zm´czy∏em si´ zejÊciem. Co chwil´ wpada-
∏em w zasypane Êniegiem kosodrzewiny. Mam skurcze mi´Êni nóg.
Opad∏em z si∏. Grzegorz Bargiel, Bart∏omiej Gàsienica Józkowy i Seba-
stian Szadkowski dochodzà do turysty i sprowadzajà go do Kuênic.

Niby nic: nie ma ostrych grani, przepaÊci, zagro˝enia lawinowego,
siarczystego mrozu. A nawet zdrowy i silny m´˝czyzna mo˝e si´ tak
uszarpaç brni´ciem w g∏´bokim Êniegu i wydobywaniem si´ z obj´ç ko-

017 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2004 roku, „Wierchy” 2004.
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sodrzewiny, ˝e padnie bez si∏. Pami´tajmy, ˝e w górach warunki pogo-
dowe i w∏aÊciwoÊci terenu – na przyk∏ad brni´cie w Êniegu i ugrz´êni´-
cie w ∏anach kosówek – to czasem wa˝ne postaci gry, jakà w´drowiec
prowadzi z naturalnym otoczeniem, w którym w∏aÊnie przebywa.

W po∏owie czerwca 2005 r. wczesnym popo∏udniem przygodny tu-
rysta po∏àczy∏ si´ ze swego telefonu komórkowego z Centralà TOPR:
– S∏ysz´ wo∏anie o pomoc dochodzàce z jednego ze ˝lebów przerzyna-
jàcych po∏udniowe stoki Czuby Goryczkowej i Suchych Czub Kon-
drackich. Henryk Serda i Henryk Florkowski podrywajà „Soko∏a”. Woj-
ciech Mateja bacznie obserwuje teren. Wnet wszystko staje si´ jasne.
Stromym wyÊnie˝onym ˝lebem spad∏a turystka. Jej mà˝ zaczà∏ ostro˝-
nie schodziç Êladem niekontrolowanego zjazdu, ale przytomnie zatrzy-
ma∏ si´ nad stromà cz´Êcià ˝lebu. Zaczà∏ wo∏aç o pomoc, co us∏ysza∏
w´drujàcy w tym rejonie turysta...

Nadlecia∏ „Sokó∏” i Robert Janik oraz Maciej Latasz zjechali na linie
w miejsce, gdzie oczekiwa∏ mà˝ poszkodowanej. Ratownicy zjechali na-
st´pnie 50 m na alpinistycznej linie i zaj´li si´ poturbowanà turystkà. Po
paru minutach Janik wraz z rannà, zawieszeni na linie, przeniesieni zo-
stali przez Êmig∏owiec na Hal´ Kondratowà; tam kobiet´ umieszczono
na pok∏adzie i zawieziono do zakopiaƒskiego szpitala. Ten sam manewr
powtórzono z Lataszem i m´˝em turystki.

Ca∏a akcja trwa∏a tylko dwie godziny.
Warto wiedzieç, ˝e turystyczna Êcie˝ka w tym rejonie biegnie wyso-

ko, blisko grani, i ˝e do póênej tatrzaƒskiej wiosny zalega na niej Ênieg:
i ten jeszcze z zimy, i ten Êwie˝y – padajàcy czasem w koƒcu maja,
a nawet i na poczàtku czerwca. Kobieta mia∏a szcz´Êcie, ˝e jej 400-me-
trowy zjazd zakoƒczy∏ si´ tylko obra˝eniami. Gdyby nie zatrzyma∏a si´
tu˝ nad wysokim skalnym progiem, którym urywa si´ ˝leb – mog∏o byç
znacznie gorzej.

Pod koniec sierpnia, a by∏a ju˝ godzina 18.30, telefonuje turysta. – Ja
i moja towarzyszka schodzimy z Ma∏o∏àczniaka, jesteÊmy w Szarym
˚lebie, ale dla mojej partnerki dalsze zejÊcie jest zbyt trudne – powiada.
– Mo˝e jednak spróbujecie, powolutku, metr za metrem, coraz ni˝ej…
– sugerowa∏ ratownik dy˝urny. – Nie! – us∏ysza∏. Wracamy na graƒ.

O 21.30 kolejna telefoniczna rozmowa. – Ciemno, a my bez Êwiat∏a.
Zimno, a my bez cieplejszej odzie˝y. Nie damy rady zejÊç w dolin´.

Wolanie new 03.3:Wol.03/4  1/10/19  9:55 AM  Page 253



WO¸ANIE W GÓRACH

254

Tu˝ przed pó∏nocà ratownicy kierowani przez Edwarda Lichot´ od-
naleêli zzi´bni´tà par´ na Ma∏o∏àckiej Prze∏´czy.

W połowie stycznia 2006 r. Dariusz K. wybrał si´ samotnie
pod otwór Jaskini Wielkiej Ânie˝nej. Zamierzał wracaç ˝lebem, którym
prowadzi szlak. Był grotołazem i zapewne doÊç dobrze znał te okolice.
A jednak zabłàdził w rejonie Małołàczniaka. Nie pierwszy i nie ostat-
ni. We mgle i w Ênie˝ycy błàkał si´, nie mogàc trafiç na zejÊciowà tra-
s´. Wreszcie natknàł si´ na słupek graniczny. To ju˝ było coÊ. Zatelefo-
nował do TOPR, informujàc o swojej sytuacji. Podaj numer słupka
– usłyszał. I po chwili spokojny głos ratownika: – JesteÊ w pobli˝u Ma-
łołàckiej Przeł´czy. PowinieneÊ schodziç przez Kop´ Kondrackà na Ha-
l´ Kondratowà. Była godzina 16.10. Dariusz podzi´kował i dodał, ˝e
„siada” mu telefon komórkowy. Od tego momentu nie było z nim kon-
taktu. Gdy po trzech godzinach grotołaz nie dotarł do schroniska,
Adam Marasek wysłał w góry cztery patrole. Noc, mgła, wiatr, lawinia-
sto, trudnoÊci z orientacjà. Szcz´Êliwie o 22.30 Jakub Brzosko i Maciej
Latasz odnaleêli poszukiwanego. Siedział w rejonie Suchego Wierchu
Kondrackiego w wygrzebanej przez siebie Ênie˝nej jamie. Teraz mo˝e
opowiedzieç ratownikom o swojej przygodzie. Zgodnie ze wskazaniami
zaczàł schodziç w stron´ Kondratowej, ale – znów zabłàdził. DoÊç szyb-
ko zorientował si´, ˝e jest po słowackiej stronie, nad Dolinà Cichà.
Wrócił wi´c na graƒ i krà˝ył tu i tam, chcàc trafiç na szlak zejÊciowy.
W koƒcu – wygrzebał jam´. I doczekał si´ pomocy.

Na poczàtku lutego, była godzina 23.00, do TOPR dotarła wiado-
moÊç, ˝e do Wojskowego OÊrodka Szkoleniowego na Groniku koło Za-
kopanego nie wrócił chorà˝y Krzysztof R. Mo˝e poszedł na Czerwone
Wierchy, mo˝e do znajomego w Zakopanem… DoÊç lekko ubrany. A tu
pełna zima. Zaczyna si´ rutynowe sprawdzanie: Stra˝ Graniczna, Poli-
cja, szpital, schroniska. Cisza. Nazajutrz rankiem Wojciech Mateja ze
swojà ekipà wsiada do Êmigłowca kierowanego przez Henryka Serd´
i Roberta Augustynowicza. O 8.45 wypatrzono ludzkà postaç na zbo-
czu Małołàczniaka po stronie Doliny Litworowej. Za moment przy
turyÊcie jest lekarz-ratownik Sylweriusz Kosiƒski, a tak˝e ratownik
Stanisław Krzeptowski Sabała. Tak, to nasz chorà˝y. Przytomny. Wy-
chłodzony, odmro˝ony, z zaburzeniami wzroku. Szybko na pokład.
O 9.11 – szpital. Temperatura ciała uratowanego zaledwie 32°C. Wyso-
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ko w górach Krzysztofa pochwyciło załamanie pogody: mróz, opad
Êniegu, doÊç silny wiatr. Błàdził. Przetrzymał trudnà noc.

22 paêdziernika 2007 r. o godz. 18.10 telefonujà turyÊci. Trzech
m´˝czyzn. Podczas zejÊcia z Małołàczniaka ku Dolinie Mi´tusiej – zgu-
bili szlak. Nie majà Êwiatła. A tu mgła, padajàcy Ênieg, silny wiatr,
ciemno. Adam Marasek radzi, aby wrócili na Małołàczniak po włas-
nych Êladach i tam czekali… O 21.40 spotkanie na szczycie. Pakiety
grzewcze. Dobre słowo, latarki na czoła i w bezpiecznà dolin´. Mija
północ. Wszystko koƒczy si´ dobrze. Adam zanotował, ˝e turyÊci praw-
dopodobnie nie przetrzymaliby nocy na grani w tych warunkach.

W cztery dni póêniej, 26 paêdziernika, około 20.00 telefonujà gospo-
darze schroniska na Hali Kondratowej, ˝e pojawił si´ u nich m´˝czyzna
zachowujàcy si´ nietypowo, jakby cierpiał na zaburzenia psychiczne.
Niepokojàce jest – dodajà – ˝e ten dziwny goÊç chce iÊç na Giewont, aby
„umrzeç za Polsk´”. W tej chwili rozmawia z nim psycholog, który aku-
rat nocuje w schronisku. Z jednej strony – trzeba na serio potraktowaç
takà informacj´ i powiadomiç odpowiednie słu˝by: Policj´ i Stra˝ Gra-
nicznà. Z drugiej zaÊ – nie wolno zapominaç, ˝e ów domniemany „nie-
typowy” mo˝e nie potrzebuje pomocy. Z trzeciej strony – pomoc nie mo-
˝e przerodziç si´ w Êciganie człowieka… Roman Szadkowski miał pełnà
ÊwiadomoÊç zło˝onoÊci sytuacji. A tymczasem kolejny telefon: – GoÊç
uciekł ze schroniska! Roman rusza na poszukiwania, majàc do pomocy:
Edwarda Lichot´, Andrzeja Maraska i Tomasza Wojciechowskiego. Ry-
chło okazuje si´, ˝e m´˝czyzna poszedł w stron´ Przeł´czy Kondrackiej.
Tu˝ przed północà Roman i Andrzej spostrzegli na grani Suchego Wier-
chu Êlady prowadzàce na wschód. Po godzinie ratownicy spotkali poszu-
kiwanego na trawersie PoÊredniego Goryczkowego. Posłuchajmy Roma-
na: Turysta nie odzywa si´ do nas, tylko próbuje rozmawiaç „na migi”,
nie jest agresywny, chocia˝ próbował nam uciekaç w kierunku Kaspro-
wego (…). Po dojÊciu do samochodu turysta odzyskuje głos i tłumaczy, ˝e
nie odzywał si´, poniewa˝ w górach nale˝y zachowaç cisz´, a w stron´
Kasprowego poszedł, poniewa˝ tam wskazała mu drog´ sowa, przelatu-
jàca nad nim; i uciekał nam, poniewa˝ musiał tam dojÊç i spełniç „swo-
jà misj´”. Bracie mój – nieco zagubiony. Masz racj´: w obliczu majestatu
natury nale˝y zachowaç cisz´, ka˝dy z nas ma swojà s o w ´ , ka˝dy chce
gdzieÊ dojÊç i wypełniç misj´…
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W połowie wrzeÊnia 2008 r. tak sypn´ło Êniegiem, ˝e zrobiła si´ ist-
na zima. Nie zwa˝ajàc na trudne warunki, w góry wybrała si´ pewna
pani. 26 wrzeÊnia w południe alarm: Turystka spadła do Cichej. Mie-
czysław Ziach ze swojà dru˝ynà ju˝ jest w wagoniku kolejki, ju˝ rusza
granià, ju˝ jest na trawersie Czuby Goryczkowej i w półtorej godziny
od zawiadomienia pochyla si´ nad rannà. Teresa B. ma kontuzj´ nogi,
jest te˝ poturbowana po spadaniu stromym stokiem. Przyczynà wy-
padku było oberwanie si´ płata Êniegu spod nóg turystki, w konse-
kwencji upadek 200 metrów, zakoƒczony szcz´Êliwie dzi´ki nawianej
poduszce Êniegu – turystka poruszała si´ w rakach, ale bez czekana
– zanotował kierownik akcji. Opatrzenie rannej, nosze, i transport
w dół, w słowackà dolin´. Tysiàc metrów. Ci´˝ka praca. Wymieƒmy
tych, którzy pod wodzà Mieczysława transportowali turystk´: G. Bar-
giel, S. Bobak, B. Gàsienica Józkowy, W. Floryn, A. Krzeptowski Saba-
ła, A. Mikler, P. Nadybal, B. Stoch Michna, Z. Tabaczyƒski, T. Witkow-
ski. W dolinie czekał na nich samochód HS. Smokowiec, Łysa Polana,
Zakopane. O 20.10 ranna znalazła si´ w szpitalu.

Połowa lutego 2009 r. Tu˝ po północy poprosili o pomoc trzej tater-
nicy, którzy po wspinaczce na Wielkiej Turni… Zerowa widocznoÊç,
mgła, wiatr, sypiàcy Ênieg spowodowały, ˝e stracili orientacj´ (…).
Czteroosobowa ekipa ratowników wyruszyła na Kondratowà i dalej
w kierunku Przeł´czy pod Kopà. Ze wzgl´du na du˝e zagro˝enie lawi-
nowe i kiepskà widocznoÊç ratownicy postanowili wykopaç jam´
Ênie˝nà i zaczekaç do Êwitu (…). O godz. 9.43 dotarli w rejon Małołàcz-
niaka, gdzie napotkali oczekujàcych na pomoc taterników. Napoili ich
goràcà herbatà z termosów i ogrzali pakietami grzewczymi. Nast´pnie,
za pomocà GPS-u, gdy˝ wiatr zawiał Êlady, a mgła nie ustàpiła, spro-
wadzili poszkodowanych na Kondratowà i dalej skuterem przewieêli
do Kuênic. Niefortunny powrót ze wspinaczki taternicy przypłacili od-
mro˝eniami – czytamy w kronice18. Pozwol´ sobie na uwag´, ˝e w su-
mie ów powrót był jednak szcz´Êliwy. Gdyby taternicy próbowali sami
schodziç, mogliby skoƒczyç w lawinie. Gdyby ratownicy (Grzegorz Bar-
giel, Witold Cikowski, Jan Gàsienica Roj II, Marcin Józefowicz) pchali
si´ na oÊlep w gór´ – mogłoby dojÊç do tragedii. Minàł rok i u podnó˝a

018 Ten˝e, Mroczno-biały czas, „Tatry” 2009, nr 2.
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Wielkiej Turni ratownicy znaleêli dwóch martwych wspinaczy: Marci-
na T., lat 25 i Michała M., lat 30. Byli zwiàzani linà. Jak doszło do wy-
padku? Zapewne taternicy pokonali ju˝ główne trudnoÊci i poruszali
si´ bez sztywnej asekuracji. Mo˝e urwała si´ pod nimi Ênie˝na deska?
Mo˝e jeden z nich potknàł si´ i pociàgnàł partnera? Spadli z wysoka.

Czasem zwyczajne turystyczne wyjÊcie w góry koƒczy si´ wzywa-
niem pomocy. 2 stycznia 2010 r. o 16.55 w TOPR dzwoni telefon: trzy
osoby – dwie kobiety i m´˝czyzna – odzywajà si´ z wierzchołka Staro-
robociaƒskiego Wierchu. Bez Êwiatła, bez raków, bez czekanów. Narze-
kajà na zimno. Andrzej Krzeptowski Sabała zbiera ekip´ – P. Gruszka,
B. Pietrzyk, Z. Tabaczyƒski – i rusza w góry. O 21.00 ratownicy sà
przy turystach. Jeszcze tylko parogodzinne sprowadzanie. I wreszcie
schronisko. 30 czerwca tego˝ roku około 16.20 dwoje turystów – Anna
i Andrzej – schodziło z Wołowca ku Dziurawej Przeł´czy: kobieta poÊ-
lizgn´ła si´ na Êcie˝ce i spadła przez skałki i strome trawy w stron´ Do-
liny Jamnickiej około 150 m, doznajàc powa˝nych obra˝eƒ. M´˝czyzna
te˝ stracił równowag´, ale zdołał si´ zatrzymaç, i to on zatelefonował
pod słowacki numer 112 – Zintegrowany System Ratownictwa w ˚yli-
nie. Do TOPR wiadomoÊç o wypadku dotarła o 16.50 i natychmiast
ruszyła akcja. Za sterami sokoła H. Florkowski i A. Łuboczko, na po-
kładzie P. Bukowski oraz: W. Cikowski, W. Floryn, S. Krzeptowski Sa-
bała i Daniel Puchalski. Desant. Udzielanie pierwszej pomocy nie tyl-
ko Annie, ale i Andrzejowi. Jeszcze przed 18.00 oboje znaleêli si´
w zakopiaƒskim szpitalu.

28 sierpnia po południu załamanie pogody: deszcz, wiatr, zimno,
mgła. Jest 19.05. Na Dziurawej Przeł´czy dwaj m´˝czyêni z obra˝enia-
mi po upadku w skalnym terenie. W tych warunkach Êmigłowiec jest
nie do u˝ytku. Dwa samochody podwo˝à dokàd si´ da dru˝yn´ pod kie-
rownictwem Macieja Pawlikowskiego. O 22.27 ratownicy docierajà
do rannych i zzi´bni´tych turystów. Rutynowe działania. Znoszenie jak
za dawnych lat. Mija pracowita nocka. O 5.30 nazajutrz rannych przej-
mujà lekarze w szpitalu.

28 stycznia 2011 r. po południu młody m´˝czyzna wystartował
na swoim „skrzydle” z wierzchołka Małołàczniaka, ale nie uleciał da-
leko. Jego glajt „sflaczał” i młodzieniec zaczàł spadaç. Po kontakcie ze
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Êniegiem urwał si´ z nawisem i spadł kilkadziesiàt metrów, mo˝e
około 100 m. Nic mu nie jest, ale boi si´ wyjÊç na graƒ, bo twierdzi, ˝e
nawis mo˝e si´ urwaç ponownie – tak Edward Lichota zanotował tele-
foniczne zgłoszenie o tym zajÊciu. Pogoda była na tyle łaskawa, ˝e szyb-
ko zjawili si´ Êmigłowcem ratownicy i wydobyli paralotniarza tkwiàce-
go na zaÊnie˝onym stoku w Tomanowych Rz´dach.

Minàł rok. 9 stycznia 2012 r. o godzinie 7.35 ratownik w Centrali
przyjmuje wiadomoÊç: Trzech m´˝czyzn biwakuje ju˝ dwie doby na gra-
ni mi´dzy Jarzàbczym Wierchem a Koƒczystà. Bojà si´ schodziç. Zrobiło
si´ lawiniasto. Warunki pogodowe uniemo˝liwiajà u˝ycie Êmigłowca.
Cała nadzieja w samochodzie terenowym w r´kach Jerzego Maciaty,
a nast´pnie w kwalifikacjach psychofizycznych ratowników. Piotr Ko-
nopka, Władysław Kuba Floryn, Tomasz Michalik i Andrzej Górka majà
typowe zadanie: dotrzeç do potrzebujàcych pomocy i sprowadziç ich
w bezpiecznà dolin´. Działaç trzeba w tym nigdy nieprzedawnionym kla-
sycznym stylu – wiatr, mróz, mglisto, mozolna praca w Êwie˝ym Êniegu
podatnym na obryw… ChoçbyÊ miał w swoim górskim ˝yciorysie góry
wysokie i najwy˝sze, zjazdy na nartach Zachodem Groƒskiego w Woło-
wym Grzbiecie i Rysà w Rysach, choçbyÊ był czołowym polskim prze-
wodnikiem wysokogórskim, choçbyÊ miał w swoim ratowniczym dorob-
ku wiele trudnych i błyskotliwie przeprowadzonych akcji – tu jesteÊ sam
na sam wobec zwyczajnej, prozaicznej i poniekàd banalnej sytuacji.
DojÊç na graƒ. I sprowadziç tych trzech…

Po paru godzinach podejÊcia pomimo bardzo trudnych warunków
(b. silny wiatr stały, b. zła widocznoÊç, zagro˝enie lawinowe 3. stopnia)
wyprawa dotarła do oczekujàcych turystów tu˝ pod wierzchołkiem Ja-
rzàbczego Wierchu. Ratownicy witajà si´ z oczekujàcymi pomo-
cy. I ostro˝nie w dół. O 18.35 w Centrali TOPR.

16 lutego 2013 r. o godzinie 22.00 dwoje turystów zawiadamia, ˝e
nie potrafià sami zejÊç ze Starorobociaƒskiego Wierchu. Samochodem
do Doliny Chochołowskiej wyje˝d˝a Jan Gàsienica Roj II ze swojà eki-
pà – Stanisławem Bobakiem, T. Królem i M. Tragarzem. Krowim ˚le-
bem przez Trzydniowiaƒski i Czubik pnà si´ ku grani głównej i o 2.20
sà przy turystach. Wszystko si´ dobrze zakoƒczyło19.

019 Por. ten˝e, Du˝o Êniegu, mało słoƒca, tam˝e, 2013, nr 2.
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28 wrzeÊnia 2016 r. o godzinie 19.16 do TOPR zadzwonił 19-letni
turysta, informujàc, ˝e wraz z 17-letnim bratem schodzili z Ciemniaka
w kierunku Chudej Turni. W tamtym rejonie zboczyli ze szlaku, zeszli
do Doliny Mułowej i dalej idàc (Progiem Mułowym), utkn´li w stro-
mym eksponowanym terenie, z którego nie sà w stanie si´ wydostaç.
Robi si´ ciemno, a oni nie majà Êwiatła. Z Centrali wyruszyła pi´ciooso-
bowa ekipa ratowników pod kierownictwem Mariusza Rogusa, z zada-
niem zlokalizowania turystów. O godzinie 22.35 ratownicy odnaleêli
braci w dolnej cz´Êci Mułowego Progu, zało˝yli stanowisko i zjechali
do oczekujàcych na pomoc. Po zało˝eniu uprz´˝y ewakuacyjnych tury-
Êci wraz z towarzyszàcym im ratownikiem zostali opuszczeni na linach
do podstawy Êciany. Nast´pnie sprowadzono ich do Doliny Mi´tusiej,
skàd samochodem przewieziono do Zakopanego. Jak si´ okazało, dwaj
młodzi turyÊci z Warszawy – bez odpowiedniego wyposa˝enia, umiej´t-
noÊci czy górskiego doÊwiadczenia – Êwiadomie zeszli ze szlaku do wi-
docznej ni˝ej Dolinki Mułowej, a z niej zacz´li schodziç eksponowanym
progiem w dół. Doszli do miejsca, skàd nie było ju˝ odwrotu. Na szcz´-
Êcie nie próbowali dalszego zejÊcia, które najprawdopodobniej skoƒczy-
łoby si´ upadkiem z wysokoÊci.
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