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W lutym 1998 r. instruktor Polskiego Zwiàzku Alpinizmu zg∏asza
przez radiotelefon, ˝e ktoÊ spad∏ z górnej cz´Êci ˚lebu Staniszewskiego
w Zadnim Granacie. Spadajàc, przemknà∏ obok zespo∏u wspinaczko-
wego pokonujàcego Êcian´ i runà∏ a˝ do podnó˝a. Andrzej J., lat 46.
Zginà∏ na miejscu.

Adam Marasek zanotowa∏ w „Ksi´dze wypraw”: Âwiadkiem wypad-
ku by∏a ˝ona zabitego. Z jej relacji wynika, ˝e po wyjÊciu z Koziej Do-
linki na kulminacj´ Filaru Staszla mà˝ poÊlizgnà∏ si´ i po chwili znik-
nà∏ za prze∏amaniem ˝lebu.

PoÊlizgni´cie na Êliskiej nawierzchni, potkni´cie, które zdarza si´ na-
wet koniowi, „co ma cztery nogi”, zwyczajne i w istocie banalne utrace-
nie równowagi – tu, w górach przepaÊcistych, przy zaÊnie˝eniu i zalodze-
niu staje si´ cz´sto przyczynà tragedii. Czasem trudno nawet mówiç
o b∏´dzie cz∏owieka; to tylko pech, ˝e w∏aÊnie tu, w∏aÊnie w tych warun-
kach, w∏aÊnie ten... Podlegamy, niestety, prawu grawitacji, a strome
i przepaÊciste góry, sà – rzec mo˝na – królestwem cià˝enia: z góry – na
dó∏. Bywa, ˝e z ˝ycia – w Êmierç.

19 czerwca 1998 r. o 16.20 policja zakopiaƒska poinformowa∏a
TOPR, ˝e turyÊci znajdujàcy si´ gdz i e Ê w górach przez telefon komór-
kowy zawiadamiajà o wypadku. Ratownik dy˝urny ∏àczy si´ z turysta-
mi. Potwierdzajà. Szli szlakiem przez partie ubezpieczone ∏aƒcuchami.
Kole˝anka z ich grupy by∏a zm´czona. Chcia∏a usiàÊç i odpoczàç. Na-
gle spad∏a w przepaÊç. Nie odpowiada na wo∏ania. Sà w masywie Bu-
czynowych Turni, nie potrafià jednak bli˝ej okreÊliç, gdzie si´ znajdu-
jà. – Czekajcie na ratowników – prosi dy˝urny.

Mieczys∏aw Ko∏odziejczyk zanotowa∏: Pogoda niekorzystna; g´sta
mg∏a, drobny opad deszczu – mo˝liwoÊç u˝ycia Êmig∏owca wykluczona.
A zatem wyprawa w „dziadkowskim” stylu. Samochodem do Wodogrzmo-
tów Mickiewicza, pieszo w gór´, Roztokà, do Stawów i dalej, do Buczyno-
wej. Ju˝ noc. Jan Gàsienica Roj II melduje, ˝e znaleziono martwà turystk´:
w Buczynowej, pod Êcianà Orlej Baszty. Iwona G., lat 50. Chcàc usiàÊç, pu-
Êci∏a ∏aƒcuch. Prawdopodobnie plecak Êciàgnà∏ jà do ty∏u. Spad∏a ponad
200 m. Zgin´∏a na miejscu. Cia∏o zniesiono do kostnicy. Âwiadków wypad-
ku sprowadzono na Hal´ Gàsienicowà. Ca∏a wyprawa trwa∏a 11 godzin.

Jest marzec 1999 r. Noc. Ze wspinaczki na Zadni Granat nie po-
wrócili taternicy. Przez radiotelefon, który mieli ze sobà, zawiadomili
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szko∏´ alpinizmu w „Betlejemce”, ˝e sà jeszcze w Êcianie, ale nie ma
powodów do niepokoju. Pogoda, co prawda, psuje si´, ale panujà nad
sytuacjà. Gdy jednak godziny up∏ywa∏y, a oni nie wrócili do bazy, w gó-
r´ wyszed∏ patrol z∏o˝ony z instruktorów PZA i ratowników. Tu˝ po
godzinie 1.00 w nocy nawiàzano kontakt z tkwiàcymi w Êcianie: jeste-
Êmy w dobrej formie, powinniÊmy poradziç sobie sami. Pogoda jednak
staje si´ coraz gorsza. Ca∏y czas pada∏ Ênieg i znacznie wzros∏o zagro-
˝enie lawinowe – czytamy u Adama Maraska w „Wierchach”. W dwie
godziny póêniej w czasie ponownego kontaktu taternicy stwierdzili, ˝e
ich stan pogorszy∏ si´. Jeden zaczà∏ mieç problemy ze wzrokiem, obaj
zaÊ byli ju˝ doÊç mocno wych∏odzeni.

W Centrali Jan Krzysztof organizuje wypraw´. Ludzie, sprz´t, samo-
chód, skutery. O Êwicie Wojciech Wiejak podrywa Êmig∏owiec. Wind´
obs∏uguje dobrze nam znany Adam Marasek. Zacytujmy go wi´c: Z po-
k∏adu maszyny opuszczono dwóch ratowników: Romana Kubina i Ja-
na Tybora, którzy wpi´li taterników w specjalnà uprzà˝ i nast´pnie ra-
zem z nimi zostali wciàgni´ci windà do Êmig∏owca. Par´ minut po 6.00
przej´li ich lekarze. Skoƒczy∏o si´ na ma∏ych odmro˝eniach i kilku-
dniowej Êlepocie Ênie˝nej jednego z nich.

Adam pisze: Tak szybka i trudna akcja ratunkowa nie by∏aby mo˝-
liwa bez kunsztu pilota, który precyzyjnie prowadzi∏ Êmig∏owiec
w trudnych warunkach atmosferycznych, przy bardzo silnym wietrze,
oraz bez dobrego wyszkolenia ratowników12. Jan Krzysztof te˝ podkre-
Êla bardzo trudne warunki, silny po∏udniowy wiatr i to, ˝e ˝ycie taterni-
ków by∏o zagro˝one. Tylko dzi´ki chwilowej poprawie pogody i mo˝li-
woÊci dzia∏ania z powietrza skoƒczy∏o si´ na odmro˝eniach ràk i twarzy
– czytamy w „Ksi´dze wypraw”.

Na poczàtku lipca 2000 r. turyÊci przez telefon komórkowy zawia-
damiajà miejskie Pogotowie Ratunkowe, ˝e utkn´li w górach, gdzieÊ
mi´dzy Zawratem a Czarnym Stawem, na skalnej pó∏ce. Lekarze po-
wiadamiajà ratowników. Ci próbujà dowiedzieç si´ bli˝szych szczegó-
∏ów, ale telefon turystów milczy. Marasek organizuje wi´c poszukiwa-
nia. Jest noc. Ratownicy u˝ywajà latarek czo∏owych. O godzinie 23.00
poszukiwani dajà znaç – wcià˝ przez miejskie Pogotowie Ratunkowe –

012 A. Marasek, Kronika ratownicza TOPR w 1999 roku, „Wierchy” 1999.

Wolanie new 08.3:Wol.08/4  1/10/19  2:04 PM  Page 464



GRANATY I BUCZYNOWE TURNIE

465

˝e widzà Êwiat∏a ratowników. Adam i koledzy domyÊlajà si´, ˝e poszu-
kiwani sà w masywie Granatów. I rzeczywiÊcie. Troje turystów – dwie
kobiety i m´˝czyzna – utkn´∏o w górnej cz´Êci ˚lebu Drége’a w Skraj-
nym Granacie. Przemoczeni, wych∏odzeni, przestraszeni, ale cali. Gdy
w czasie burzy zgubili szlak i utkn´li w nieznanym terenie, nie pchali
si´ w dó∏, na pewnà Êmierç, co spotka∏a ju˝ tu niejednego, ale czekali
na pomoc. O godzinie 5.00 rano ca∏a trójka si´gn´∏a klamki drzwi wej-
Êciowych „Murowaƒca”.

23 listopada pewien turysta zawiadamia przez telefon komórkowy,
˝e z okolicy Orlich Turniczek spad∏ na pó∏noc jego kolega. Jan Krzysz-
tof rusza z ekipà. Przy sterach Êmig∏owca Robert Hojdys. Silny wiatr
powoduje, ˝e ratownicy muszà desantowaç si´ w Êrodkowej cz´Êci Do-
liny Paƒszczycy. Wkrótce Jacek Broƒski i Wojciech Mateja sà przy nie-
ruchomo le˝àcym turyÊcie. Piotr M., lat 28, nie prze˝y∏ poÊlizgni´cia
na stromym p∏acie Êniegu.

W po∏owie czerwca 2001 r. podczas zejÊcia z Krzy˝nego do Pi´ciu Sta-
wów poÊlizgnà∏ si´ turysta. W wyniku upadku dozna∏ z∏amania nogi,
zwichni´cia stawu ∏okciowego, ran g∏owy i ogólnych mocnych pot∏u-
czeƒ. O wypadku powiadomili TOPR przez telefon komórkowy przecho-
dzàcy tamt´dy turyÊci. Ratownicy desantowali si´ na linach z pok∏adu
Êmig∏owca w pobli˝u miejsca wypadku. Po udzieleniu rannemu pierw-
szej pomocy umieszczono go w noszach francuskich, wciàgni´to windà
na pok∏ad Êmig∏owca i przewieziono do szpitala. Ca∏a akcja ratunkowa,
od chwili zawiadomienia do momentu przekazania rannego do szpitala,
trwa∏a 45 minut – czytamy w „Kronice” Adama Maraska.

W akcji byli: M. Józefowicz, M. Latasz i P. Gu∏a. Stery Êmig∏owca
w r´kach H. Serdy.

Zacytujmy Adama jeszcze raz: W nocy z 1/2 lipca poszukiwano
dwoje turystów, którzy nie powrócili z wycieczki na Orlà Perç. Ok. 4.00
patrol ratowników odnalaz∏ poszukiwanych w rejonie PoÊcieli Jasiƒ-
skiego. Zm´czonych i wych∏odzonych turystów, którzy sp´dzili noc
pod go∏ym niebem, doprowadzono na Krzy˝ne, skàd Êmig∏owiec zabra∏
ich do Zakopanego.

Dodajmy: akcjà kierowa∏ Ziach, w terenie dzia∏ali: Roman Szad-
kowski, Maciej Janczy, Piotr Jasieƒski, Grzegorz Bargiel. Âmig∏owiec
pilotowa∏ Wiejak.

Wolanie new 08.3:Wol.08/4  1/10/19  2:04 PM  Page 465



WO¸ANIE W GÓRACH

466

W po∏owie lutego 2002 r. o 16.50 odzywa si´ telefon. M´˝czyzna in-
formuje, ˝e znajduje si´ pod Krzy˝nem po stronie Doliny Paƒszczycy.
Jest wyczerpany i wych∏odzony. Nie da rady iÊç o w∏asnych si∏ach, pro-
si o pomoc. Ratownicy udali si´ na miejsce wypadku Êmig∏owcem. Zde-
santowali si´ w pobli˝u turysty, którego nast´pnie windà wciàgn´li na
pok∏ad Êmig∏owca w trójkàcie ewakuacyjnym i przewieêli do szpitala.
Wed∏ug relacji poszkodowanego wyszed∏ on na Krzy˝ne dnia poprzed-
niego. Tam w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach straci∏ przytomnoÊç
(upadek? zas∏abni´cie?) i dopiero nast´pnego dnia móg∏ powiadomiç
TOPR – pisze cytowany autor.

Z kronikarskiej rzetelnoÊci zanotujmy: Êmig∏owiec w r´ku Serdy, na
pok∏adzie: Cukier, Kidoƒ i Kubin.

Nie odk∏adajmy jeszcze Adamowej „Kroniki”: 13 czerwca, o godzi-
nie 21.00, z Bydgoszczy zadzwoni∏a zaniepokojona kobieta, z informa-
cjà, ˝e jej mà˝ wraz z 8-letnim synkiem i jeszcze jednym turystà sà
w okolicy Krzy˝nego. Nie majà Êwiat∏a i nie dadzà rady iÊç dalej Orlà
Percià. Nie znajà numeru telefonu do TOPR, dlatego zadzwonili do do-
mu do Bydgoszczy. W rejon Krzy˝nego wyruszy∏a 5-osobowa grupa ra-
towników. O godzinie 1.30 w rejonie Orlej Baszty natrafili oni na po-
szukiwanych turystów. Po ogrzaniu i nakarmieniu rozpocz´to
sprowadzanie ich – przez Skrajny Granat nad Czarny Staw i dalej – do
„Murowaƒca”, który osiàgni´to o godzinie 5.30.

Wyprawà kierowa∏ Ko∏odziejczyk.
Na poczàtku wrzeÊnia turyÊci schodzàcy z Krzy˝nego natrafili w ˝le-

bie spadajàcym z Prze∏´czy pod Ptakiem na ci´˝ko rannego turyst´. Ja-
cek Broƒski natychmiast wyruszy∏ ze schroniska w Pi´ciu Stawach do
potrzebujàcego pomocy. Rych∏o nadlecia∏ Êmig∏owcem Wiejak. Przy
windzie czuwa∏ Tomasz Gàsienica Miko∏ajczyk. Desant. Roman Mazik
i Piotr Bukowski udzielajà pomocy, uk∏adajà m´˝czyzn´ w noszach i po-
dajà windà na pok∏ad. Do wypadku samotnego turysty dosz∏o dnia po-
przedniego. Turysta, spadajàc ˝lebem, dozna∏ powa˝nych ran g∏owy,
ràk i nogi. Najprawdopodobniej na d∏u˝szy czas utraci∏ przytomnoÊç.
Gdyby nie przechodzàcy tamt´dy turyÊci, byç mo˝e dosz∏oby do trage-
dii – przypuszcza Marasek13.

013 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2002 roku, „Wierchy” 2002.
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Pod koniec lipca nast´pnego roku z Zadniego Granata dochodzi wo-
∏anie: taternik odpad∏ od Êciany i z∏ama∏ nog´. Andrzej Blacha z kolega-
mi wyruszyli samochodami na Hal´ Gàsienicowà. By∏ to trudny czas dla
ratowników, bo – bez „Soko∏a”. Âmig∏owiec leczy∏ rany po awaryjnym là-
dowaniu w Murzasichlu 29 stycznia 2003 r. Czasem mogli korzystaç
z uprzejmoÊci Karpackiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej w Nowym Sàczu
dysponujàcego sprawnym Êmig∏owcem, czasem w Tatry lata∏y wys∏u˝o-
ne Mi-2 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie, ale cz´sto trze-
ba by∏o t∏uc si´ samochodami po górskich kamienistych i wyboistych
drogach. W∏aÊnie wtedy pomocnà d∏oƒ wyciàgnà∏ A. Witkowicz – w∏aÊci-
ciel dwóch ma∏ych jednosilnikowych maszyn Robinson R44. Na has∏o:
Ratunek! – sam siada∏ za sterami i, bywa∏o, dwa ma∏e Êmig∏owce –
w tym drugim rzàdzi∏ Henryk Serda – przyfruwa∏y do TOPR. Ka˝dy
z nich móg∏ zabraç dwóch ratowników i nieco sprz´tu. Dobre i to. Tym
bardziej ˝e nieodp∏atnie. Z potrzeby pomagania potrzebujàcym: w tym
przypadku dotyczy∏o to tak ratowanych, jak i ratowników.

I oto tego dnia pogoda zrobi∏a si´ lotna, co umo˝liwi∏o Henrykowi
Serdzie przylot w Tatry. Henryk – niczym powietrzna taksówka – prze-
wozi∏ ratowników z Hali w rejon wypadku. Znacznie przyspieszy∏o to ca-
∏à akcj´. Nie wdajàc si´ w techniczne szczegó∏y, powiedzmy, ˝e w Êcian´
w zestawie alpejskim opuszczono Bukowskiego, zaraz za nim na alpini-
stycznej linie zjecha∏ Maciej Pawlikowski, aby pomóc Piotrowi przy zaj-
mowaniu si´ rannym. Po zaopatrzeniu umieszczono go w noszach fran-
cuskich i wraz z ratownikiem 140-metrowym zjazdem opuszczono do
podstawy Êciany. Nast´pnie rannego przetransportowano do miejsca,
gdzie móg∏ przyziemiç Êmig∏owiec, który przewióz∏ go do szpitala.
W trudnej technicznie akcji wzi´∏o udzia∏ 11 ratowników.

Miesiàc póêniej wiadomoÊç przez telefon komórkowy od przygod-
nego turysty, ˝e w rejonie PoÊcieli Jasiƒskiego przy próbie wejÊcia na
Orlà Baszt´ turystka straci∏a równowag´ i spad∏a kilka metrów, zatrzy-
mujàc si´ tu˝ nad przepaÊcià. Adam Marasek prosi Stra˝ Granicznà
o „Soko∏a”. I tym razem oficerowie nie odmawiajà przys∏ugi. A wi´c –
do roboty. Andrzej Blacha odgrywa rol´ ratownika pok∏adowego. Do
akcji gotowi sà: Pawlikowski, Bargiel i Gu∏a. Po desancie przez skok na
PoÊciel Jasiƒskiego ratownicy udzielili rannej turystce pierwszej pomocy.
Nast´pnie turystk´ zapakowano w nosze francuskie. Powróci∏ Êmig∏o-
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wiec, zawis∏ we w∏aÊciwym miejscu i rannà wciàgni´to na pok∏ad. Ca-
∏a akcja ratunkowa w trudnym, odleg∏ym terenie trwa∏a pó∏torej godzi-
ny – zanotowa∏ kierujàcy wyprawà14.

W roboczym opisie Adama uwaga: Turystka mia∏a ogromne szcz´-
Êcie, ˝e zatrzyma∏a si´ tu˝ przed kraw´dzià przepaÊci. Szybka i sku-
teczna akcja ratunkowa mo˝liwa by∏a dzi´ki bardzo dobrej wspó∏pracy
z za∏ogà Êmig∏owca SG.

Pod koniec paêdziernika podczas zejÊcia ze Skrajnego Granata poÊlizg-
nà∏ si´ na zalodzonej skale Dobros∏aw K. Stoczy∏ si´ kilkaset metrów.
Âwiadkami nieszcz´Êcia byli koledzy m∏odego turysty, i to oni zawiado-
mili TOPR. Mimo szybkiej akcji z udzia∏em Êmig∏owca ratownikom po-
zosta∏ transport zw∏ok. W takich warunkach nie powinien by∏ wycho-
dziç na Granaty – zanotowa∏ Marasek.

12 marca 2004 r. o 22.25 telefoniczna informacja: – Ja i moja kole-
˝anka jesteÊmy gdzieÊ w górnej cz´Êci Doliny Waksmundzkiej. SzliÊmy
od Krzy˝nego. Koƒczy nam si´ Êwiat∏o. Noc, zimno, silny wiatr. Nic
nam nie dolega, ale – pomó˝cie nam si´ stàd wydostaç. Nie wiemy, czy
dotrwamy do rana.

Niestety, zg∏aszajàcy nie potrafi∏ bardziej szczegó∏owo okreÊliç, skàd
telefonuje. Waksmundzka, powy˝ej kosówek – tylko tyle uda∏o si´
z niego wydobyç. Adam Marasek poleca ratowniczej m∏odzie˝y wyru-
szyç do akcji z „Murowaƒca”. Patrol w sk∏adzie ¸ukasz Kusion, J´drzej
Malinowski, ¸ukasz Wiercioch i Tomasz Zwijacz Kozica idzie trasà:
schronisko – Paƒszczyca – Krzy˝ne – zjazd na nartach do Waksmundz-
kiej. Spod nart uciekajà zsuwy Êniegu. Zdarzy si´ i lawinka. Egzamin
zdajà plecaki ABS – odpalone dwukrotnie. WyjaÊnijmy: to specjalne
plecaki, wyposa˝one w dwa pojemniki, które – po uruchomieniu odpo-
wiedniego mechanizmu – stajà si´ powietrznymi poduszkami, utrzy-
mujàcymi cz∏owieka na powierzchni lawiny. To bardzo wa˝ne! Byç po-
rwanym przez lawin´ i zdo∏aç utrzymaç g∏ow´ nad powierzchnià, nie
daç si´ zatopiç rzece Êniegu – to wygrana. To mo˝e byç równoznaczne
z uratowaniem si´, z prze˝yciem.

Oko∏o godziny 4.30 patrol nawiàza∏ kontakt g∏osowy z turystami.
Znajdowali si´ oni mniej wi´cej w po∏owie Êciany Skrajnego Wo∏oszyna,

468

014 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2003 roku, „Wierchy” 2003.
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nad zalodzonymi urwistymi progami. Aby do nich dotrzeç – nieodzowny
jest sprz´t alpinistyczny. A ratownicy nie mieli z sobà wspinaczkowego
sprz´tu, bo meldunek by∏ co prawda ma∏o precyzyjny, ale – wydawa∏o si´
– jasny: JesteÊmy w do l i n i e .

Z Centrali wyje˝d˝a samochodem druga ekipa. Maciej Pawlikowski,
Tomasz Gàsienica Miko∏ajczyk, Jaros∏aw Caban, Henryk Król ¸´gowski
i W∏adys∏aw Floryn przekopujà si´ przez zaspy zalegajàce Waksmundz-
kà. Bywa nieprzyjemnie. Urywajà si´ lawiny. ABS znów jest w u˝yciu.
Wreszcie stajà pod Êcianà Skrajnego Wo∏oszyna. Maciej i Tomasz wspi-
najà si´ trudnym terenem. Znów lawina: posz∏a jednak bokiem – zano-
towa∏ póêniej Maciej.

Po przejÊciu 120 metrów o godzinie 11.20 ratownicy stojà przy tury-
stach. Oboje sà wych∏odzeni, ch∏opak na granicy Êpiàczki. Do Macieja
i Tomasza dochodzà – do pomocy – Jaros∏aw i W∏adys∏aw. Narada szta-
bowa. Jest êle. Ch∏opak mo˝e nie przetrzymaç transportu w dó∏, na al-
pinistycznych linach. Dziewczyna te˝ potrzebuje opieki. Nawet jeÊli
oboje znajdà si´ pod Êcianà, to co dalej? Jak ich transportowaç tà zaÊnie-
˝onà dzikà dolinà? Szcz´Êciem, wiatr nieco s∏abnie. Maciej naradza si´
z Adamem – kierujàcym z Centrali ca∏à akcjà. Stra˝ Graniczna i tym ra-
zem staje na wysokoÊci szlachetnego zadania. Oko∏o po∏udnia nadlatu-
je „Sokó∏”. Na pok∏adzie Adam, Robert Kidoƒ i lekarz-ratownik Sylwe-
riusz Kosiƒski. Tomasz Gàsienica Miko∏ajczyk kolejno przypina do swej
uprz´˝y potrzebujàcych pomocy i Êmig∏owiec w dwóch lotach przenosi
wiszàcych na linie ratownika i ratowanego – w bezpieczne miejsce w do-
linie. Nast´pnie przyziemia i zabiera turystów na pok∏ad. Do szpitala.

Jest wielce prawdopodobne, ˝e turyÊci nie przetrzymaliby transpor-
tu tradycyjnymi metodami. Czapki z g∏ów przed Stra˝à Granicznà i pi-
lotem „Soko∏a”. Wyrazy uznania dla wszystkich uczestniczàcych w tej
akcji. Tak˝e dla dwojga m∏odych turystów, ˝e wytrwali. Co prawda, a˝
korci, aby zapytaç ich: dlaczego, gdy nasili∏ si´ halny, nie zeszli z Krzy˝-
nego na pó∏noc, tylko pchali si´ na graƒ Wo∏oszyna, ale… nie ma sen-
su marnowaç s∏ów po pró˝nicy.

W po∏owie sierpnia tu˝ po po∏udniu alarm: – Na Granatach odpad∏
taternik. Jego partnerzy informujà przez telefon, ˝e stan rannego jest
ci´˝ki. OpuÊcili go pod Êcian´ i proszà o mo˝liwie szybki transport. Od
czegó˝ „Sokó∏” Stra˝y Granicznej. W∏aÊnie nadlatuje z Andrzejem Bla-

Wolanie new 08.3:Wol.08/4  1/10/19  2:04 PM  Page 469



WO¸ANIE W GÓRACH

470

chà jako kierujàcym akcjà i zarazem ratownikiem pok∏adowym. Sà tam
równie˝: Gu∏a, Bargiel i Tybor15. Ten ostatni desantuje si´ w pobli˝u ran-
nego, zak∏ada mu specjalnà uprzà˝ i obaj – na „d∏ugiej linie” – zostajà
przeniesieni na làdowisko na Hali Gàsienicowej. Ranny wnet znalaz∏ si´
w szpitalu. Ca∏a trudna technicznie akcja trwa∏a nieco ponad godzin´.

27 lipca 2005 r. o godzinie 20.45 pewien turysta zawiadamia tele-
fonicznie TOPR, ˝e w´drujàc granià Granatów – pob∏àdzi∏. Jest w trud-
nym terenie, po stronie Pi´ciu Stawów. ¸àcznoÊç bardzo s∏aba. Za mo-
ment urywa si´ ca∏kowicie.

Ze schroniska w Stawach wychodzà Stanis∏aw Bobak i Jaros∏aw
Lech. Z „Murowaƒca” M. Zieliƒski i T. Zwijacz Kozica. O 22.20 patrol
ze Stawów informuje: – Turysta tkwi w Czarnych Âcianach, na wygod-
nej pó∏ce, ma Êpiwór. B´dzie na nas czeka∏.

Nazajutrz o 6.05 Henryk Serda podrywa „Soko∏a”. Akcjà kieruje
Roman Kubin, ratownikiem pok∏adowym jest Jacek Broƒski. Nadlatu-
jà nad oczekujàcego pomocy. Tomasz Gàsienica Miko∏ajczyk zje˝d˝a
na linie, ubiera m´˝czyzn´ w uprzà˝ i obaj zostajà przeniesieni – na
„d∏ugiej linie” – na làdowisko w Stawach.

O godzinie 7.00 zakoƒczenie akcji. Czas na Êniadanie.
18 sierpnia o godzinie 14.40 Centrala odebra∏a wiadomoÊç, ˝e z Gra-

nackiej Prze∏´czy ku Paƒszczycy spad∏a kobieta. Po Êniegu, bo by∏o to po
du˝ym opadzie, który w Tatrach zrobi∏ prawdziwà zim´.

Startuje „Sokó∏” pod A. ¸uboczkà i R. Augustynowiczem. Niski pu-
∏ap chmur powoduje, ˝e ratownicy desantujà si´ nad Czarnym Stawem
i udajà si´ na miejsce wypadku drogà przez Skrajny Granat. Widzimy
tu: R. Kubina i M. Latasza, W. Cikowskiego i M. Firczyka, R. Guziaka
i B. Gàsienic´ Józkowego, P. Pawlikowskiego i S. Szadkowskiego.

O 15.05 sà ju˝ przy rannej: otwarte z∏amanie uda, rany g∏owy, uraz
kolana. Kobieta jest wykrwawiona i wych∏odzona. Toprowcy w∏o˝yli ran-
nà do noszy francuskich i systemem improwizacji zacz´li opuszczaç trud-
nym, cz´Êciowo zaÊnie˝onym ˝lebem. Oko∏o osiemnastej pogoda popra-
wi∏a si´ na tyle, ˝e do Doliny Paƒszczycy móg∏ przylecieç Êmig∏owiec.
Przyziemi∏ na jednej z moren i uda∏o si´ w∏o˝yç turystk´ na pok∏ad.

015 Por. A. Rajwa, Spełnił swoje marzenie [o Janku Tyborze], „Tygodnik Podhalaƒski” 2014,
nr 13.
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Przyczynà wypadku by∏o poÊlizgni´cie si´ na zaÊnie˝onym, ekspo-
nowanym odcinku Orlej Perci – pisze Adam Marasek16.

W miesiàc póêniej tu˝ przed godzinà dziewiàtà pewien m´˝czyzna
zg∏asza przez telefon komórkowy, ˝e w∏aÊnie dozna∏ kontuzji stawu
skokowego – w Dolince Buczynowej.

Ze schroniska w Pi´ciu Stawach wyruszajà dy˝urni ratownicy B. Gà-
sienica Józkowy i S. Bobak, a tu˝ za nimi D. Burdyl i S. Dziadoƒ –
stra˝nik TPN. Poniewa˝ pogoda jest nielotna, pozostaje transport tra-
dycyjnà metodà. Z Zakopanego wyje˝d˝a wsparcie: M. Latasz, T. Mi-
chalik i S. Szadkowski.

Nosze, potem samochód i wreszcie szpital. O l7.20 ratownicza
m∏odzie˝ zameldowa∏a si´ w Centrali TOPR. Min´∏o osiem godzin od
alarmu, pe∏na dniówka pracy w dawnym stylu.

Na poczàtku paêdziernika, o godzinie 19.20, nadchodzi wiadomoÊç:
– S∏ychaç wo∏anie gdzieÊ z progu Dolinki Buczynowej. Rusza wyprawa:
H. Radziszewski, M. Witek, S. Szadkowski, M. Firczyk. Nocne poszuki-
wania w ˝lebach i kominach, jakimi poprzerzynany jest próg Buczynowej
opadajàcej do Doliny Roztoki. Noc, wiatr, skalne progi, g´ste kosówki
porastajàce obrywy. Wreszcie ratownicy docierajà do turysty, który – za-
b∏àdziwszy – zap´dzi∏ si´ i utknàł w dzikim odludziu. Jest godzina 3.00.
Jeszcze tylko wydostaç m´˝czyzn´ na turystycznà Êcie˝k´, jeszcze tylko
doprowadziç go do schroniska. I wreszcie, w∏aÊnie Êwita, herbata w za-
kopiaƒskiej Centrali.

Up∏yn´∏o par´ dni i z rejonu Buczynowych Turni s∏ychaç wo∏anie.
Szcz´Êliwie – jeszcze za widoku; R. Augustynowicz i A. ¸uboczko urucha-
miajà „Soko∏a”. Nadlatujà nad wierzcho∏ek Ma∏ej Buczynowej. Stajà w za-
wisie, u∏atwiajàc desant – zwyczajnie: skok – Tomaszowi Gàsienicy Miko-
∏ajczykowi. Rutynowe dzia∏ania: dotarcie do oczekujàcego pomocy, ubranie
go w trójkàt ewakuacyjny i windà na pok∏ad. Ca∏a akcja trwa∏a 45 minut.

Na poczàtku listopada na powietrznym szlaku ubezpieczonym ∏aƒ-
cuchami, na trawersie Orlej Baszty, w´druje dwoje turystów. Chwila
nieuwagi, upadek, pot∏uczenia – pomó˝cie!

„Sokó∏” w r´kach H. Florkowskiego i H. Serdy. Na pok∏adzie W. Ma-
teja. Na grani desantujà si´ T. Gàsienica Miko∏ajczyk i J. Broƒski. Do-

016 A. Marasek, Z∏e Êniegi i latajàce kamienie, „Tatry” 2005, nr 4.
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tarcie do rannych. Udzielenie pomocy. Ewakuacja wyciàgarkà na po-
k∏ad. Szpital. Min´∏a zaledwie godzina od alarmu.

PrzenieÊmy si´ teraz nad Morskie Oko. Jest koniec paêdziernika.
Dwoje m∏odych wysz∏o ze schroniska z zamiarem dotarcia do Pi´ciu
Stawów. Zamiast iÊç szlakiem, wybrali Marchwiczny ˚leb. S∏owo „wy-
brali” nie jest tu w∏aÊciwe, bo zak∏ada dzia∏anie w pe∏ni Êwiadome.
W tym przypadku m∏odzi turyÊci byli nieska˝eni wiedzà o terenie i uleg-
li impulsowi: stanà∏ przed nimi jakiÊ wielki stromy jar – to zacz´li si´
nim wspinaç, nie zwa˝ajàc na mozó∏ w´drówki przez bloki skalne
i strome progi. I tak wyszli na Marchwicznà Prze∏´cz, mi´dzy Opalo-
nem a Miedzianem, i zacz´li schodziç wprost ˝lebem ku widocznemu
w dole schronisku. Zeszli ok. 2/3 d∏ugoÊci Êciany, gubiàc po drodze ple-
cak z ubraniami i utkn´li – zanotowano w opisie wyprawy.

Trzeba by∏o zorganizowaç wypraw´. O godzinie 20.20 pracownicy
schroniska w Stawach poinformowali TOPR, ˝e w Êcianie Miedzianego
b∏yska Êwiat∏o – szeÊç razy na minut´. S∏ychaç te˝ wo∏ania. Z Zakopa-
nego samochodem do Morskiego Oka ruszajà ratownicy. Nast´pnie idà
szlakiem na Opalone i dalej na graƒ, i z grani na drugà stron´ masywu.
Tu˝ po godzinie 23.00 nawiàzujà kontakt g∏osowy z oczekujàcymi w Êcia-
nie. Jeszcze chwila i sà przy nich. Trzeba ich ogrzaç. Potem ubraç w uprz´-
˝e i opuÊciç na linach ze skalnych progów. I sprowadziç do schroniska.
Trzech m∏odych ratowników: Jakub Brzosko, Andrzej Marasek i Marcin
Firczyk w Centrali pojawi∏o si´ o godzinie 9.00. Zm´czeni i zadowole-
ni. Jak mo˝e byç radoÊnie dumny cz∏owiek, który skutecznie pomóg∏
drugiemu cz∏owiekowi wydostaç si´ z górskiej matni. Zresztà, pozwól-
cie mi, Szanowni Czytelnicy, na refleksj´, ˝e ˝ y c i e, w jego nieko-
niecznie górskim wymiarze, to ratowanie i bycie ratowanym, to gubie-
nie Êcie˝ek i ich odnajdywanie, to czasem ugrz´êni´cie w pu∏apce przez
samego siebie niebacznie zastawionej. Poczucie, ˝e j a mog´ komuÊ
pomóc, i ˝e m n i e mo˝e ktoÊ kiedyÊ pomo˝e – jest wa˝nym spoiwem
w ka˝dym spo∏eczeƒstwie obywatelskim.

Wróçmy na Granaty i to od Czarnego Stawu, na jak˝e popularne
szkoleniowe drogi wspinaczkowe. 12 paêdziernika 2013 r. o godz. 11.08,
akurat gdy przygotowywano Êmigłowiec do wylotu do Pi´ciu Stawów
po turystk´ skar˝àcà si´ na ból w klatce piersiowej, nadeszła wiadomoÊç,
˝e na Prawym ˚ebrze Skrajnego Granatu doszło do wypadku: taternicz-
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ka doznała urazu głowy i chwilowej utraty przytomnoÊci. Bez wàtpienia
to było pilniejsze. Wystartował Êmigłowiec (S. Koperski i M. Marcinkie-
wicz), akcjà kieruje M. Ziach, T. Gàsienica Mikołajczyk – pokładowy,
A. Górka – dołowy i zarazem medyczny. O 11.37 desant na windzie
nad poszkodowanà w wykonaniu Górki i Firczyka. „Sokół” poleciał
do Zakopanego po kolejnych ratowników i sprz´t konieczny w akcji
Êcianowej. Ze wzgl´du na nasilajàcy si´ wiatr ratownicy drugiej grupy
– Ziach, M. Witek, J. MyÊliƒski – desantowali si´ na wyjÊciu ze Ârodko-
wego ˚ebra i stamtàd doszli nad Prawe ˚ebro17. O 12.45 Firczyk i Wi-
tek opuszczajà Górk´ z noszami do poszkodowanej i o 13.28 ratownik
z taterniczkà, po 200-metrowym zjeêdzie, sà ju˝ u podstawy Êciany,
gdzie rannà przejmujà W. Mateja, M. Latasz i M. Bukowski. Po wciàg-
ni´ciu ratownika i rannej na pokład – kurs na Zakopane. W szpitalu
o 14.02. W tym czasie Ziach, Firczyk, Witek i MyÊliƒski w czterech
zjazdach dotarli do partnera rannej, opuÊcili go na piargi. O 17.15 za-
koƒczenie akcji.

Jak doszło do zdarzenia? M´˝czyzna w czasie manipulacji linà strà-
cił niechcàcy kamienie na stojàcà ni˝ej ˝on´. Przed powa˝niejszymi
konsekwencjami uchronił jà kask, który pochłonàł wi´kszà cz´Êç ener-
gii. Kask uległ całkowitemu zniszczeniu – napisał kierownik akcji
w sprawozdaniu z wyprawy.

Jak wiemy, Orla Perç biegnie równie˝ przez Granaty i Buczynowe
Turnie, a Krzy˝ne przyciàga turystów decydujàcych si´ na parogodzinnà
w´drówk´. Wysokogórski teren powoduje, ˝e łatwo tu o poÊlizgni´cie
na Êniegu, potkni´cie si´ na skałach czy pobłàdzenie we mgle. Ze Êmier-
telnym skutkiem. Adam i Andrzej Maraskowie podajà, ˝e do roku 2014
na szlaku wiodàcym przez Granaty i Buczynowe zgin´ło łàcznie 19
osób, a na podejÊciu na Krzy˝ne lub zejÊciu z tej wyniosłej przeł´czy – 9.
Jak poka˝à dalsze opisy wypraw, liczby te niestety wcià˝ rosnà.

20 kwietnia 2014 r. tu˝ przed godzinà 17.00 ratownik dy˝urny
w Centrali odebrał wiadomoÊç od dwóch turystek, które wyszły ze
schroniska w Pi´ciu Stawach w stron´ Krzy˝nego. We mgle zgubiły szlak
zasypany Êniegiem, weszły w eksponowany teren, zsun´ły si´ po za-
Ênie˝onym stromym zboczu i zatrzymały nad urwiskiem. O 17.28 wy-

017 Ten˝e, Wakacyjne zag´szczenie wypadków, tam˝e, 2013, nr 4.
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startował Êmigłowiec (A. Petruczynik i A. Łuboczko) – majàc na pokła-
dzie Wojciecha Matej´ i trzech jego kolegów – ale ze wzgl´du na chmu-
ry i przewalajàce si´ mgły musiał zawróciç do Zakopanego. Natych-
miast ze schroniska w Pi´ciu Stawach wyszedł dy˝urny Witold
Cikowski i o 18.43 poinformował kolegów, ˝e pogoda si´ poprawia.
Za chwil´ przekazał załodze Êmigłowca, ˝e prawdopodobnie jedna z tu-
rystek spadła. Mgły pozwoliły na desant ratowników – byli nimi: M. La-
tasz, B. Gàsienica Józkowy oraz ratownik medyczny J. Hornowski – do-
piero mniej wi´cej w połowie wysokoÊci szlaku prowadzàcego na Kozi
Wierch, w miejscu zwanym Wy˝nimi Rz´dami – pisze cytowany właÊnie
Adam Marasek18. Natomiast kierujàcy akcjà Wojciech precyzuje: W mo-
mencie kiedy mgły opadły zupełnie nisko, z pokładu Êmigłowca zloka-
lizowano jednà z turystek u wylotu ˝lebu poni˝ej Ni˝nich Rz´dów. Na-
tychmiast w to miejsce została przerzucona dwójka ratowników
z Wy˝nich Rz´dów (M. Latasz i J. Hornowski – godz. 19.18), którzy roz-
pocz´li czynnoÊci resuscytacyjne. Nast´pnie w to miejsce został desan-
towany B. Gàsienica Józkowy. W kolejnym rzucie z Zakopanego przy-
latujà: S. Bobak, P. Guła, A. Maciata i Ł. Migiel. Niestety, Jolanta D.,
lat 50, nie ˝yje. W tym czasie nastàpiła ewakuacja W. Cikowskiego
i drugiej turystki. W bardzo trudnych warunkach (mgła, opad Êniegu,
zmierzch), nast´pnie lot do Zakopanego – czytamy w sprawozdaniu
z wyprawy autorstwa Wojciecha. Natomiast zmarłà zniesiono tradycyj-
nà metodà w ostatniej posłudze Dolinà Roztoki do szosy przy Wodo-
grzmotach Mickiewicza…

7 lipca tego roku o 19.55 zatelefonował m´˝czyzna, informujàc, ˝e
wraz z pi´cioletnim synem zgubił szlak i utknàł w masywie Koziego
Wierchu. Prosi o pomoc. Natychmiast startuje Êmigłowiec (K. Chaczko
i R. Karpiƒski) z Jackiem Broƒskim, Marcinem Firczykiem i Andrzejem
Maraskiem. Z powietrza przepatrujà Kozi i okolice – nie widzà nic
szczególnego. Wtem, o 20.19, podczas kolejnego nawrotu Êmigłowca ra-
townik pokładowy dostrzega i lokalizuje osob´ wymachujàcà białym
podkoszulkiem – notuje Jacek. Wielka Buczynowa Turnia! A wi´c to
tam… „Sokół” w zawisie, na grani làdujà ratownicy. Andrzej delikatnie
i zarazem zdecydowanie umieszcza malca w uprz´˝y i razem z nim pod-

018 Ten˝e, CzujnoÊç anioła stró˝a, tam˝e, 2014, nr 2.
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je˝d˝a na dêwigu pokładowym do wn´trza Êmigłowca, a Marcin to sa-
mo robi w odniesieniu do ojca. O 20.45 zakoƒczenie akcji. Szcz´Êliwe
zakoƒczenie. Przecie˝ ta zdumiewajàca eskapada ojca z synkiem mogła
mieç inne zakoƒczenie. Skàd oni si´ wzi´li w grani Buczynowych? Wia-
domo, ˝e rano wyruszyli z Hali Gàsienicowej do Pi´ciu Stawów. Ponie-
wa˝ mały osłabł i nie był w stanie kontynuowaç wycieczki, ojciec za-
dzwonił do TOPR-u po pomoc. Wydawało mu si´, ˝e jest w rejonie
Koziego Wierchu… – pisze Adam Marasek19.

29 sierpnia 2015 r. o 19.48 odezwali si´ trzej turyÊci z takà oto in-
formacjà: Na trawersie Małej Buczynowej Turni spotkaliÊmy samotne-
go m´˝czyzn´, osłabionego i odwodnionego. Pocz´stowaliÊmy go jedze-
niem, napoiliÊmy i doprowadziliÊmy na Krzy˝ne. Teraz postaramy si´
pomóc mu w zejÊciu do Stawów. Ze schroniska czym pr´dzej wychodzi
Bartek Stok-Michna i o 22.10 jest przy osłabionym i jego szlachetnych
opiekunach. Po godzinie Bartek prosi Central´ o wsparcie i wnet samo-
chodem do Wodogrzmotów wyje˝d˝ajà: W. Cikowski, B. Gàsienica Józ-
kowy i R. Równicki. W równà godzin´ po północy docierajà do potrze-
bujàcego pomocy. Nosze – i w dół. Witold zanotował w sprawozdaniu,
˝e Adam (lat 26) wybrał si´ na Orlà Perç od Zawratu po Krzy˝ne, posia-
dajàc w dobrze wyposa˝onym plecaku małà butelk´ wody.

O du˝ym szcz´Êciu mogà tak˝e mówiç turyÊci, których zimowa noc
zastała w masywie Granatów. 27 lutego 2017 r. o godzinie 22.32 za po-
Êrednictwem CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) do Centra-
li TOPR zadzwonił turysta, informujàc, ˝e wraz kolegà utkn´li prawdo-
podobnie nad ˚lebem Drège’a. W kolejnej rozmowie telefonicznej
turyÊci podali swoje współrz´dne GPS. O godzinie 23.00 z Murowaƒca
pod Êciany Granatów wychodzi pełniàcy tam dy˝ur Maciej Pawlikowski,
z zadaniem zlokalizowania turystów. W tym czasie w Centrali zbierajà
si´ ratownicy majàcy braç udział w wyprawie. O godzinie 0.10 na Hal´
Gàsienicowà wyje˝d˝a siedmioosobowa grupa ratowników, którà kieru-
je zast´pca naczelnika Edward Lichota. O godzinie 1.15 ratownicy wy-
chodzà z „Murowaƒca”, dołàcza do nich dwóch kolegów przebywajà-
cych na Hali Gàsienicowej. Pół godziny póêniej spotykajà Macieja
Pawlikowskiego, który relacjonuje kierownikowi poło˝enie turystów.

019 Ten˝e, Ânie˝na wiosna i deszczowe lato, tam˝e, 2014, nr 3.
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W czasie podejÊcia o godzinie 2.08 do TOPR dzwoni jeden z turystów,
informujàc, ˝e jego partner si´ wychładza, ma dreszcze i mówi bełkotli-
wie. Kierownik podejmuje decyzj´ o wsparciu z Centrali. O godzinie 3.20
na Hal´ Gàsienicowà wyje˝d˝a kolejna, czteroosobowa ekipa ratowni-
ków, zabierajàc Êrodek transportu, Êpiwory i dodatkowe pakiety grzew-
cze. Tymczasem ratownicy pierwszej ekipy podà˝ajà do góry, trawersujà
˝eberka i powy˝ej Zmarzłego Stawu por´czujà drog´ podejÊcia. O godzi-
nie 5.30 docierajà do turystów. Ich stan jest na tyle dobry, ˝e pod opiekà
ratowników schodzà o własnych siłach do „Murowaƒca”. Wobec tego
kierujàcy wyprawà odwołuje grup´ wsparcia, która ma czekaç na powrót
ekipy na Zmarzłym Stawie. TuryÊci pozostajà w „Murowaƒcu”, a ratow-
nicy po krótkim odpoczynku o 11.00 docierajà do Centrali.

Jak relacjonował kierownik wyprawy, turyÊci wybrali si´ ˚lebem
Kulczyƒskiego z zamiarem dojÊcia do Skrajnego Granata i dalej szla-
kiem nad Czarny Staw. Okazało si´, ˝e poruszali si´ doÊç wolno, wi´c
b´dàc na Skrajnej Sieczkowej Przełàczce, postanowili zejÊç w dół. Dotar-
li nad ˚leb Drège’a. Poniewa˝ mieli ze sobà lin´, postanowili zje˝d˝aç
eksponowanym terenem do podstawy Êciany. Po pierwszym zjeêdzie
m´˝czyzna, który znalazł si´ ni˝ej, ocenił, ˝e trudnoÊci terenu przekra-
czajà ich umiej´tnoÊci, i zawrócił do kolegi. Na ich szcz´Êcie postanowi-
li wezwaç TOPR. TuryÊci wyposa˝eni byli w raki, czekany, uprz´˝e
i sporo sprz´tu wspinaczkowego. Niestety, zabrakło im rozsàdku. Wy-
prawa przebiegała w trudnych warunkach atmosferycznych, przy sil-
nym wietrze i niskich temperaturach, a łàcznie wzi´ło w niej udział
a˝ 15 ratowników.

21 sierpnia o godzinie 6.21 do TOPR zadzwonił z Pi´ciu Stawów star-
szy turysta, informujàc, ˝e poprzedniego dnia pomi´dzy 16.00 a 17.00
podczas zejÊcia z Krzy˝nego, idàc przodem we mgle, zgubił swojà znajo-
mà. Długo na nià czekał, ale bez skutku. Wrócił zatem w miejsce, gdzie
ostatnio byli razem, ale jej nie napotkał. PomyÊlał, ˝e we mgle si´ roz-
min´li, poszedł wi´c do schroniska. Okazało si´, ˝e turystka tam nie do-
tarła, dlatego powiadomił TOPR. O godzinie 7.32 ratownik pełniàcy dy-
˝ur dostrzegł przez lornetk´ na Êcie˝ce w Dolinie Buczynowej osob´
powoli zmierzajàcà w kierunku schroniska. Wyszedł jej naprzeciw i o 8.20
znalazł si´ przy niej. Okazało si´, ˝e to poszukiwana kobieta. Z relacji 64-
letniej turystki wiemy, ˝e trafiła do sàsiedniego ˝lebu, a poniewa˝ bała
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si´ sama schodziç dalej, sp´dziła tam noc. Gdy si´ rozwidniło, odnala-
zła szlak i zacz´ła nim iÊç. Nocà si´ wychłodziła. Ciepła herbata oraz
pakiety grzewcze troch´ jà rozgrzały i w towarzystwie ratownika przed
12.00 dotarła do schroniska. Przygoda zakoƒczyła si´ szcz´Êliwie. Pyta-
nie tylko: czy musiało do niej dojÊç? Co wi´cej mo˝na zrobiç, decydujàc
si´ na wspólnà w´drówk´? O czym zawsze pami´taç? Na pewno istotne
jest dobre przygotowanie, ale te˝ ciàgła uwa˝noÊç – wobec zmieniajà-
cych si´ warunków pogodowych, siebie i towarzyszy.
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