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Âwinica

Âwinica to rozleg∏y dwuwierzcho∏kowy szczyt wznoszàcy si´ nad dolinami: Stawów Gàsienicowych, Pi´ciu Stawów Polskich i Cichà, a ÊciÊlej jej górnym pi´trem – Dolinà Walentkowà. T´ oryginalnà nazw´ – zanotowanà ju˝ w XVII w. – zawdzi´cza ponoç swej niedost´pnoÊci. Na
ni˝szy wierzcho∏ek wychodzono, zapewne przy okazji pomiarów trygonometrycznych, poczàwszy od koƒca XVIII stulecia, g∏ówny jednak zosta∏ zdobyty przez s∏awnego przewodnika, Macieja Sieczk´, dopiero
w 1867 r.1. Âwinica by∏a wtedy jeszcze uwa˝ana za najwy˝szy szczyt
„Tatr Nowotarskich”, a wycieczka na nià przez d∏ugie lata nale˝a∏a do
wa˝niejszych osiàgni´ç turystycznych. Wraz z budowà Êcie˝ek i zamontowaniem klamer oraz ∏aƒcuchów u∏atwiajàcych wejÊcie zacz´∏a byç
masowo odwiedzana, stajàc si´ jednà z najpopularniejszych gór w naszym kraju. Ze znanych osób wchodzili na szczyt mi´dzy innymi: W. Orkan i S. Wyspiaƒski, K. Przerwa-Tetmajer i M. Sk∏odowska-Curie,
J. Marchlewski i Lenin.
Z czasem taternicy poprowadzili Êcianami i filarami Âwinicy oraz
turni wchodzàcych w sk∏ad tego masywu – Gàsienicowej i Niebieskiej
– wiele dróg wspinaczkowych. Jest wi´c Âwinica drugim po Giewoncie
najcz´Êciej odwiedzanym szczytem, czemu sprzyja bez wàtpienia kolejka linowa na Kasprowy Wierch, skàd wiedzie wygodna Êcie˝ka a˝ na
Âwinickà Prze∏´cz. Przypomn´ w formie ciekawostki, ˝e na poczàtku
001 Por. M. Jagiełło, Sto lat Âwinicy, „Wierchy” 1966.

299

Wolanie new 05.3:Wol.05/4

1/10/19

1:57 PM

Page 300

W O ¸ A N I E W G Ó R AC H

naszego wieku in˝ynier Walerian DzieÊlewski projektowa∏ zbudowanie
kolei z´batej prowadzàcej przez Hal´ Gàsienicowà na Âwinickà Prze∏´cz. Projekt uzyska∏ nawet doÊç znaczne poparcie Towarzystwa Tatrzaƒskiego i kó∏ rzàdowych, w por´ zosta∏ jednak storpedowany przez
dzia∏aczy rodzàcego si´ w∏aÊnie ruchu ochrony przyrody.
Âwinica jest szczytem skalistym, a wi´c turyÊci napotykajà tu trudnoÊci, do których na ogó∏ nie sà przygotowani. Tote˝ rejestr wypadków
jest d∏ugi: przesz∏o sto wypraw ratunkowych, ponad dwudziestu zabitych i zmar∏ych w wyniku obra˝eƒ.
Pierwszym turystà, który nie powróci∏ z tego szczytu, by∏ Günter
Schönberg, porucznik z Erfurtu, który 3 lipca 1907 r. zabi∏ si´, schodzàc z Gàsienicowej Turni do Pi´ciu Stawów. W rok póêniej, 11 wrzeÊnia, troje turystów zab∏àka∏o si´ wÊród ˝lebów i skalnych ˝eber opadajàcych ku Dolinie Walentkowej – na szcz´Êcie natknà∏ si´ na nich
przewodnik i zarazem stra˝nik tatrzaƒskiej zwierzyny Szymon Tatar
i wyprowadzi∏ z trudnego miejsca. 29 sierpnia 1913 r. czeladnik szewski z Zakopanego w czasie schodzenia ze Âwinickiej Prze∏´czy spad∏
na Ênieg w ˝lebie, Êniegiem zsunà∏ si´ na piargi i dozna∏ ci´˝kich wewn´trznych obra˝eƒ – zanotowano w „Ksi´dze wypraw”.
Po drugiej stronie tego masywu, w ˝lebie Zawratu, doszło ponoç
do „ratowania Lenina”, o czym słyszałem parokrotnie z ust samego
Stanisława Gàsienicy Byrcyna na poczàtku lat 60. ubiegłego wieku. Mimo ˝e s´dziwy Stanisław wspominał o tym nie tylko w swojej gazdówce na Gładkiem na stoku Gubałówki i w ratowniczym gronie, ale tak˝e wobec szerszego audytorium – nie traktowaliÊmy jego opowieÊci
na serio. Nasz senior był postacià szanowanà i wiarygodnà w sprawach
zasadniczych, ale był te˝ niewàtpliwie osobowoÊcià artystycznà o bujnej fantazji. Miał dar opowieÊci snutych na pograniczu prawdy i niby-prawdy i to drugie zapowiadane zwykle było takim specjalnym błyskiem w oku, jakby mówiàcy, a raczej odgrywajàcy swój spektakl,
chciał daç widowni sygnał: MyÊlcie o tym, co chcecie… Nie od rzeczy
b´dzie napomknàç, ˝e Stanisławowa opowieÊç była przez nas, ratowników, odbierana w pewnym sensie jako wypowiedê polityczna. To jego
z szelmowskim chichotem wypowiadane – oczywiÊcie w Êcisłym gronie
– wtràcenie: Gdybym to ja wiedział, ˝e w moich r´kach los Rosji, Polski i w ogóle Êwiata znajdował si´, to on by inaczej wyglàdał. To jego
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wyczekiwanie, ˝e któryÊ z nas zapyta go, czy naprawd´ spotkał Lenina,
a on potwierdzi: – Ano. Na Zawracie. Jeszcze mi skurwisyn za dwie
dniówki winien. Co było nawiàzaniem do dawnego zwyczaju wypłacania równowartoÊci dwóch dni przewodnickich za udział w jednym dniu
ci´˝kiej wyprawy ratowniczej.
Stanisławowà opowieÊç powtarzali, a zapewne i przetwarzali dziennikarze, i nie dojdziemy, ile w tych „apokryfach” było słów Byrcyna,
a ile autorzy dodawali od siebie2. Nie zaprzàtałem tà historyjkà uwagi
Szanownych Czytelników kolejnych wydaƒ „Wołania w górach”, ale
czyni´ to teraz dzi´ki Piotrowi Dàbrowieckiemu, który przysłał mi niedawno radiowe nagranie chyba z lat 50. ubiegłego wieku, zach´cajàc
do odsłuchania taÊmy. Znów usłyszałem głos Stanisława Gàsienicy
Byrcyna. – To było w Zielone Âwiàtki 1914 roku – opowiada on.
W pewnym momencie zobaczyliÊmy dwie postaci na Êniegach, schodzàce Zawratem. Nagle pierwszego prasło na głównà cz´Êç ciała. Potem drugiego. Wpadli do szczeliny mi´dzy Êniegiem i skałà. Nie mogli
si´ sami wydostaç. Krzyknàłem, ˝eby czekali. Po półtorej godziny byliÊmy przy nich. PomogliÊmy im. WyszliÊmy na Zawrat, skàd razem zeszliÊmy do Pi´ciu Stawów. Ci dwaj rozmawiali z prof. Wiliƒskim z Sàcza. I od niego wiem, ˝e jeden z nich to był Lenin, a ten drugi to
Malinowski. Poszli w dół Roztokà, a my do Morskiego Oka.
Si´gnijmy wi´c po wspomnienie Floriana Wiliƒskiego, który był organizatorem i kierownikiem wycieczki uczniów I Gimnazjum w Nowym Sàczu. Pomagał mu jego kolega prof. Piotr Zieliƒski i mgr Bàczkowski, aptekarz w Nowym Sàczu, dobrze chodzàcy po Tatrach (…).
Poczàtek czerwca 1914 r. Wycieczk´ prowadził Stanisław Gàsienica
Byrcyn, uwa˝any za najlepszego przewodnika po Klimku Bachledzie
– opisywał po dziesi´cioleciach Wiliƒski. Âniegu i lodu było tak du˝o,
˝e zrezygnowano z podejÊcia od Czarnego Stawu na Zawrat, decydujàc
si´ na trawers Âwinicy od południa. Odpoczywano na słynnej przeł´czy.
W pewnym momencie posłyszano jakieÊ głosy, a w koƒcu i wołanie
o ratunek. Wówczas poleciłem Staszkowi Byrcynowi pójÊç na przeł´cz
002 Por. J. Rotter, Byrcyna jeszcze biorà ciàgotki…, „Głos Sportowca” 1956, nr 38; J. ˚ukowski, Dwa wspomnienia. [Cz´Êç druga] W górach, „Gazeta Krakowska” 1959, nr 123;
H. Kaszkowiak, Nieznany szczegół biografii Lenina?, „Przekrój” 1967, nr 1151; Od redakcji, tam˝e.
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i uczyniç, co b´dzie potrzebne. Z przewodnikiem-ratownikiem poszedł
Bàczkowski, on bowiem tak˝e miał lin´, i kilku chłopców (…). Min´ło
około pół godziny, gdy ujrzeliÊmy wracajàcych. WstaliÊmy oczywiÊcie
i gdy oni zbli˝yli si´ do mnie pierwszego, ujrzałem, ˝e dwaj m´˝czyêni
byli zupełnie przemoczeni (…). Pierwszy z nich przedstawił si´ – Malinowski, poseł do Dumy – i Êciskajàc mojà dłoƒ, w serdecznych słowach dzi´kował za ratunek. Drugi, znacznie ni˝szy, twarz niezwyczajna u nas, nieco skoÊne oczy, policzki nieco wystajàce, szczupły wàs
i wàska bródka, cera wówczas „ziemista”, mo˝na by powiedzieç, co nie
mogło dziwiç, bo człowiek ten trzàsł si´ z zimna do tego stopnia, ˝e
z trudnoÊcià mógł potem par´ słów powiedzieç. Ubrany był w zwyczajne szare ubranie i takie˝ buciki, na głowie czapka, tzw. cyklistówka
(…). Ten drugi podał mi r´k´ i coÊ mruknàł, z czego wyraênie jednak
usłyszałem: …Uljanow. Gdy coÊ do niego powiedziałem, natychmiast
nachylił si´ do mego ucha Malinowski i cicho powiedział: „To jest Rosjanin, on nie mówi po polsku”. Wiliƒski zauwa˝ył, ˝e ludzie ci nie
mieli choçby najlichszego ekwipunku wycieczkowego, nawet torby czy
plecaka ani choçby kawałka chleba, a zwyczajnà lask´ miał tylko Malinowski. Okazało si´ te˝, ˝e panowie ci wpadli (zeÊlizn´li si´) mi´dzy
oblodzonà, przeto zupełnie Êliskà, grz´d´ skalnà Zawratu (którà wiedzie normalnie ubezpieczone wyjÊcie na przeł´cz) a mas´ lodowà, zawalajàcà całà przeł´cz. O wyjÊciu o własnych siłach nie mogło byç mowy, nic innego nie mogli uczyniç, tylko staç cierpliwie, a lodowata
woda ze zwisajàcego nad nimi topniejàcego lodu Êciekała na nich. Nietrudno odgadnàç, jaki byłby ich los, gdyby zostali w tym poło˝eniu
choçby przez jednà noc, gdy˝ wówczas w nocy panował jeszcze mróz.
Wyciàgni´cie ich na linach z tej czeluÊci było nadzwyczajnym, szcz´Êliwym przypadkiem, w tych czasach bowiem w Tatrach w poczàtkach
czerwca ˝ywego ducha, jak si´ to mówi, nie spotykało si´! W schronisku nasi panowie musieli si´ rozebraç, okryliÊmy ich kocami i tak siedzieli, podczas gdy ich bielizna i ubrania, uprzednio wykr´cone z wody, suszyły si´ rozwieszone na sznurach blisko kuchni. W suchych
ubraniach, nakarmieni, zaopatrzeni przez profesora w papierosy, obaj
m´˝czyêni zostali odprowadzeni na Êcie˝k´ wiodàcà do Roztoki: po˝egnaliÊmy si´, przy czym Malinowski jeszcze raz bardzo goràco dzi´kował wszystkim. Natomiast jego towarzysz zachowywał si´ przez cały
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czas pobytu w schronisku bardzo powÊciàgliwie i milczàco3. Brzmi to
wiarygodnie. Do tego stopnia, ˝e autorzy „Wielkiej encyklopedii tatrzaƒskiej” napisali: W czerwcu Byrcyn z towarzyszami udzielił pomocy Leninowi i Romanowi Malinowskiemu, którzy utkn´li pod Zawratem w szczelinie Ênie˝nej i o własnych siłach nie mogli si´ wydostaç.
Zdarzenie to było kilkakrotnie opisywane, ale bł´dnie. Poprawny opis
podał Florian Wiliƒski (…)4.
Bez wàtpienia 9 lub 10 czerwca 1914 r. (a nie w Zielone Âwi´ta, czyli
31 maja, jak utrzymywał Byrcyn) jacyÊ dwaj m´˝czyêni wydobyci zostali ze skalno-lodowo-Ênie˝nej pułapki w Zawracie. Jest wielce prawdopodobne, ˝e tym mało rozmownym Rosjaninem był Lenin, a ów
poseł do Dumy to Roman Malinowski – o mocno poplàtanym i podejrzanym ˝yciorysie5. Niezale˝nie od tego, kim rzeczywiÊcie byli obaj
m´˝czyêni, w ich wydobyciu z groênej sytuacji swój du˝y udział miał
Stanisław Gàsienica Byrcyn. I to sam fakt r a t o w a n i a jest najwa˝niejszy, a nie k t o potrzebował pomocy.
Czas wróciç w rejon Âwinicy.
Zab∏àdzenia, upadek na twardym zlodowacia∏ym Êniegu, odpadni´cie
od ska∏y na skutek znacznych trudnoÊci – to g∏ówne przyczyny wypadków. Z du˝ej ich liczby wybra∏em tylko najbardziej charakterystyczne.
W połowie sierpnia 1939 r. na Âwinicy doszło do tragedii, ale nie ma
o tym ani słowa w „Ksi´dze wypraw”! Dlaczego? Otó˝ Józef Oppenheim
przy wielu talentach i cnotach miał te˝ i pewnà przypadłoÊç, a była nià
tak daleko posuni´ta niech´ç do „papierkowej roboty”, ˝e obejmowała
ona tak˝e sporzàdzanie dokumentacji wypraw TOPR. Zdarzało mu si´,
˝e uzupełniał zapisy dopiero po jakimÊ czasie od danej akcji i dlatego
z reguły grzeszà one nadmiernà lakonicznoÊcià. A tym razem – nie zdà˝ył. Wybuchła wojna, Józef nagle wyjechał z Zakopanego…
003 F. Wiliƒski, Wycieczka w Tatry (czerwiec 1914 r.), w: Polacy o Leninie. Wspomnienia. Oprac. L. Dubacki, Z. Iwaƒczuk, J. Sobczak; red. J. Sobczak, Warszawa 1970,
s. 222–225.
004 Z. Radwaƒska-Paryska, W.H. Paryski, Gàsienica Byrcyn Stanisław [hasło], w: tych˝e,
Wielka encyklopedia tatrzaƒska, Poronin 1995, s. 304; tak˝e: Lenin Włodzimierz, s. 643.
Szerzej o tym zajÊciu por. M. Jagiełło, Lenin w szczelinie prawdopodobieƒstwa, „Tatry” 2010, nr 4 oraz „Wyspa” 2010, nr 4; Lenin w rassielinie, „Nowaja Polsza” 2010,
nr 12.
005 Por. A. Mandalian, Nazywał si´ Malinowski. Roman Malinowski, „Gazeta Wyborcza”
(„Âwiàteczna”) 2009, nr 179.
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cym zmierzchu majaczy∏y mu stawy w dolinie, chcia∏ wi´c jak najszyb
(...)
spad∏ z zaÊnie˝onych stromizn. Ratownicy wydostali go z pu∏apki, któ
-rà sam na siebie bezwiednie zastawi∏.
Nazajutrz ponownie wezwanie o pomoc. Na trawersie Niebieskiej
Turni poÊlizgn´∏a si´ kobieta i dozna∏a kontuzji nogi. Startuje „Sokó∏”
Stra˝y Granicznej z Andrzejem Blachà jako ratownikiem pok∏adowym
i lekarzem Przemys∏awem Gu∏à. Sà tu tak˝e Robert Kidoƒ i W∏adys∏aw
Floryn. Ratownicy desantujà si´ na Zawracie, dochodzà do rannej i udzielajà jej pomocy. Poniewa˝ wypadek zdarzy∏ si´ w eksponowanym miejscu, a warunki panujàce w tamtym rejonie czyni∏y transport klasyczny
doÊç ryzykownym, przeto ratownicy, wykorzystujàc technik´ d∏ugiej liny,
przetransportowali rannà Êmig∏owcem bezpoÊrednio z miejsca wypadku
do wylotu Dolinki Pustej. Tam poszkodowana zosta∏a umieszczona na pok∏adzie i przewieziona do szpitala. Ca∏a trudna technicznie akcja ratunkowa trwa∏a nieco ponad dwie godziny. Gdyby nie Êmig∏owiec, klasyczny
transport rannej z tak eksponowanego terenu trwa∏by wiele godzin – puentuje Adam Marasek17.
30 stycznia 2005 r. o godzinie 15.23 zawiadomienie, ˝e w masywie
Âwinicy utkn´∏y trzy osoby. Startuje R. Hojdys, na pok∏adzie: T. Gàsienica Miko∏ajczyk, W. Cikowski, P. Bukowski i P. Gu∏a. Desant na wierzcho∏ku. Budowanie stanowiska zjazdowego. Dotarcie do turystów. Wyprowadzenie ich z trudnego terenu.
O 19.05 ratowani i ratownicy stan´li na Âwinickiej Prze∏´czy.
TuryÊci weszli na Gàsienicowà Turni´ i – sàdzàc, ˝e sà na Zawracie
– zacz´li schodziç na pó∏noc. Utkn´li. Poprosili o pomoc.
Pod koniec wrzeÊnia dwoje S∏owaków odpoczywa na wierzcho∏ku
Âwinicy. Nadchodzi m∏ody m´˝czyzna. Rzuca ku nim: – Serwus.
I skacze w przepaÊç.
WstrzàÊni´ci tym S∏owacy schodzà ze szczytu, idà na Kasprowy
Wierch i telefonicznie zawiadamiajà TOPR. Jest godzina 15.00.
W góry wyrusza ekipa dowodzona przez M. Pawlikowskiego. Poszukiwanie zw∏ok. Sà! W pó∏nocno-wschodnim ˝lebie, oko∏o 100 m poni˝ej
wierzcho∏ka.
017 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2004 roku, „Wierchy” 2004.
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Transport cia∏a metodà improwizacji w noszach francuskich oko∏o
240 m; oczywiÊcie ca∏y czas z u˝yciem lin alpinistycznych. Zapada
noc. M´czàce znoszenie zw∏ok po piargach i z∏omach granitu. Cia∏o do
kostnicy. Sprz´t do Centrali. Dochodzi pó∏noc.
Dlaczego to zrobi∏eÊ? Dlaczego przerwa∏eÊ swoje m∏ode ˝ycie?
Nie ty jeden. Przecie˝ dopiero co m∏oda kobieta wybra∏a Giewont
na swojà rozpraw´ z sobà.
Wi´kszoÊç z nas chce ˝yç – pomimo mniejszych czy wi´kszych
przepaÊci otwierajàcych si´ w naszych umys∏ach.
Jest poczàtek grudnia. Tu˝ po godzinie 15.00 do TOPR telefonuje
m´˝czyzna. Utknà∏ na samiuteƒkim wierzcho∏ku Âwinicy. Na Kasprowym Wierchu dy˝urujà ju˝ ratownicy, zaraz wi´c Jan Tybor i Jan II Gàsienica Roj ruszajà granià na wschód. Za nimi z Centrali wyje˝d˝a Roman
Szadkowski z trójkà kolegów. Zapada zmrok, zaczyna si´ górska grudniowa noc. Turysta zosta∏ bezpiecznie sprowadzony w dolin´. Ku ˝yciu.
Pod koniec marca 2006 r. o 20.30 pewien taternik telefonuje do
TOPR: – JesteÊmy w kopule szczytowej Âwinicy po całodniowej wspinaczce. Mój partner osłabł. Ale – mo˝e damy sobie rad´. Po godzinie
odzywa si´ – pogoda coraz gorsza, prosi o pomoc. Witold Cikowski
zwołuje dru˝yn´: Rafał Guziak, Bartek Gàsienica Józkowy, Paweł Nadybal. Za kierownicà samochodu Stanisław Pabin. Jazda zaÊnie˝onà
drogà prowadzàcà z Brzezin na Hal´ Gàsienicowà. W ruch idà skutery
Ênie˝ne. Wy˝ej – jak˝e przydatne – narty przystosowane do podchodzenia. Zwyczajna trasa choç o północy. Ju˝ Liliowe, ju˝ Âwinicka Przeł´cz. Trzeba zostawiç narty i w gór´ – na wierzchołek. I w koƒcu zejÊcie
– z asekuracjà linowà – do chłopaków tkwiàcych w Êcianie. Jest godzina 1.30. Pakiety grzewcze, herbata, dobre słowo, wyprowadzanie na
wierzchołek i zejÊcie do „Murowaƒca”. W sprawozdaniu z wyprawy Cikowski zanotował: Jeden ze wspinaczy słaby i zzi´bni´ty, natomiast
drugi jest w dobrej kondycji (pomimo sp´dzenia 21 godzin na zewnàtrz, w tym 10 godzin wspinania. To wa˝ne spostrze˝enie, warto je
uogólniç choçby tylko w banalne stwierdzenie, ˝e r ó ˝ n i m y si´ mi´dzy sobà: wyposa˝eniem genetycznym, stopniem wytrenowania organizmu poddawanego fizycznym przecià˝eniom, odpornoÊcià psychicznà na trudne sytuacje, umiej´tnoÊcià „współ˝ycia” z mrozem, wiatrem,
nocà, Êcianà, własnymi myÊlami. Ratownicy majà ÊwiadomoÊç owych
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ró˝nic i wiedzà – choçby z własnych doÊwiadczeƒ – ˝e w górach wszystko jest „w ruchu”; a zatem ratownik musi si´ liczyç z zaskakujàco ró˝nymi reakcjami ludzi. Dwaj taternicy w podobnym wieku, o porównywalnym stopniu obycia z górami, niemal identycznie ubrani – mogà
ró˝nie reagowaç, powiedzmy, na nieplanowany biwak w Êcianie. Zresztà, zawsze trzeba si´ liczyç ze słaboÊcià. Ka˝dy z nas ma do tego prawo.
Mam proÊb´ do Ciebie, młody i sprawny górsko Czytelniku: zanim
prychniesz lekcewa˝àcym zdumieniem, czytajàc opisy sprowadzania
ludzi z miejsc znanych ci i stosunkowo łatwych, wyobraê sobie noc, zim´, Ênie˝yc´, wiatr siekàcy lodowymi igłami, głód i pragnienie. W takich warunkach łatwo daç si´ ponieÊç myÊlom na pograniczu paniki.
Wtedy rozsàdniej jest wezwaç Pogotowie, ni˝ próbowaç wydostaç si´
samemu z opresji. OczywiÊcie proÊba o pomoc powinna byç uzasadniona przekonaniem, ˝e sam nie jestem w stanie wydostaç si´ z pułapki. I znowu dopowiedzenie: „pułapka” mo˝e byç rzeczywista – jeden
krok w złà stron´ i przepaÊç – lub urojona – bo wystarczy opanowaç
rozbiegane strachliwe myÊli, zrobiç krok do tyłu i odnaleêç bezpieczne
zejÊcie. W´drówka w górach przepaÊcistych, szczególnie zimà, a osobliwie nocà, to stała gra mi´dzy racjonalnym ocenianiem danej mi oto sytuacji a nadmiernie rozbuchanà pracà wyobraêni utrudniajàcej chłodne myÊlenie. Bez wàtpienia łatwoÊç wezwania ratowników – telefony
komórkowe! – została raz i drugi nadu˝yta. Có˝ z tego? JeÊli tylko to
wezwanie nie było karygodnym ˝artem albo złoÊliwoÊcià, jeÊli wynikało z subiektywnego przekonania o utkni´ciu w pułapce – mieÊci si´
w puli zachowaƒ dopuszczalnych w wysokich górach. Oto trzy przykłady. Pod koniec lutego 2006 r. M. Pawlikowski wraz z trzema kolegami
wyprowadził z Zadniego KoÊcielca dwóch wspinaczy. Na poczàtku marca tego roku M. Ziach ze swojà małà ekipà odnalazł turyst´ na Wołowcu i sprowadził go do schroniska. Tej˝e nocy ratownicy pod wodzà
Henryka Króla Ł´gowskiego wydobyli innego turyst´ z „matni” Czerwonych Wierchów. Kto z nas ma prawo oceniaç wzywajàcych pomocy?
Ja na pewno nie b´d´ tego robił.
Powróçmy w rejon Âwinicy. Pod koniec czerwca 2006 r. wczesnym
popołudniem wiadomoÊç przez telefon komórkowy. Pod Zawratowà
Turnià, po południowej stronie, turystka poÊlizgn´ła si´ na płacie Êniegu, uderzyła w kamienie, jest ranna. Pogoda nie daje szansy pilotom.
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Do akcji ruszajà dwie ekipy: jedna kolejkà linowà na Kasprowy Wierch
i dalej granià przez Âwinic´, druga Dolinà Roztoki przez Dolin´ Pi´ciu
Stawów. Z „Murowaƒca” biegnie Tomasz Gàsienica Mikołajczyk – i to
on pierwszy dociera do rannej. Po chwili jest te˝ przy niej Robert Janik,
który w zespole Ziacha szedł od Kasprowego Wierchu. Turystka jest
w stanie poruszaç si´ o własnych siłach, ale z wykrzywionà bólem twarzà i bardzo wolno. Aby przyspieszyç wypraw´, poszkodowana od Przeł´czy Zawrat do Zmarzłego Stawu opuszczana jest w noszach po Êniegu – zanotował w opisie wyprawy Roman Kubin. I jeszcze ˝e: alarm
– 14.40, szpital – 21.20, w akcji uczestniczyło 17 ratowników. 26 lutego 2007 r. wieczorem do „Murowaƒca” telefonuje pewna pani. Jej syn
– powiada – mieszka z kolegà w schronisku. Telefonuje codziennie
po zejÊciu z gór. DziÊ si´ nie odezwał. RzeczywiÊcie, w schronisku czekały osobiste rzeczy obu turystów. Brak było małych plecaków, raków
i czekanów. To powa˝na poszlaka, ˝e obaj m´˝czyêni wyszli w tras´.
Mogli iÊç wsz´dzie – cierpko zanotował Andrzej Blacha w dokumentacji poszukiwaƒ. Telefonicznych – w schroniskach, w szpitalu, i – oczywiÊcie – w terenie. Henryk Król Ł´gowski z pi´cioosobowà dru˝ynà
„zwiedzał” nocà wy˝sze partie gór. Bezskutecznie. Nazajutrz w poszukiwania zaanga˝owało si´ 16 ratowników. Wczesnym popołudniem
Stanisław Bobak natknàł si´ na dwa ciała pod południowà Êcianà Âwinicy. Dobrze ubrani. Solidne buty. Tylko dlaczego bez raków? Owszem,
mieli je – w plecakach. Marcin K., lat 41 i Grzegorz G., lat 38. Dlaczego nie ˝yjà? Bo spadli. Dlaczego spadli obaj? Czy jeden, spadajàc, potràcił koleg´? Czy mo˝e ten drugi, chcàc pochwyciç spadajàcego koleg´, stracił równowag´? Czy schodzili ze Âwinicy w stron´ Zawratu?
A mo˝e szli od Zawratu? Nie wiadomo.
O masywie Âwinicy, jak zresztà o ka˝dym z rejonów i tematów wyró˝nionych w niniejszej ksià˝ce, mo˝na komponowaç całe tomy, bioràc
choçby za podstaw´ p´kate teki comiesi´cznych i corocznych sprawozdaƒ z ratowniczych działaƒ TOPR. PoÊlizgni´cia na twardym Êniegu,
stracenie równowagi na zalodzonym stoku, zabłàdzenia, odpadni´cia
od skały… Zwyczajne niegroêne przypadłoÊci i ci´˝kie urazy, kalectwo,
Êmierç. 1 lipca 2008 r. w popularnà wspinaczkowà drog´ filarem Âwinicy wszedł czteroosobowy zespół: Monika, instruktorka alpinizmu
i jej trzech podopiecznych. Ju˝ blisko wierzchołka odpadł w tzw. Ko338
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minku WyjÊciowym młody taternik. Konieczna szybka pomoc. Jest
godz. 16.38. Akcjà kieruje R. Kidoƒ. Przy sterach A. Łuboczko i R. Augustynowicz. Desant na linie tu˝ koło rannego. M. Latasz i lekarz Sebastian Tomasz Ochenduszko udzielajà pierwszej pomocy. Powa˝ny
uraz – niemal całkowita amputacja prawej nogi powy˝ej stawu skokowego. O 18.10 ranny znalazł si´ w zakopiaƒskim szpitalu. Kto popełnił błàd? Na pewno nie było bł´dem sztuki alpinistycznej wejÊcie w t´
właÊnie drog´, na tym właÊnie etapie wspinaczkowego szkolenia. Nie
popełniła te˝ bł´du Monika, „wypuszczajàc na pierwszego” jednego
z m´˝czyzn; w pewnym momencie ka˝dy z uczestników kursu wspinaczkowego, jeÊli chce go ukoƒczyç z pozytywnym wynikiem, musi
zdecydowaç si´ na prowadzenie, iÊç jako pierwszy w zespole. OczywiÊcie przywilej prowadzenia to tak˝e zwi´kszone ryzyko. Jedynà szansà
na jego zmniejszenie jest ostro˝noÊç w poruszaniu si´ w górach. Moje
zdanie jest takie: jestem człowiekiem wolnym i w górach mog´ robiç
to, co w danym momencie chc´, ale to moje realizowanie osobistej wolnoÊci (np. samotna wspinaczka bez asekuracji albo poruszanie si´ w zespole z „lotnà” asekuracjà) nie powinno stawaç si´ zagro˝eniem dla innych. Jakkolwiek to brutalnie brzmi, warto powiedzieç, ˝e w górach
mo˝na zabiç drugiego tak˝e swoim ciałem!
29 listopada 2009 r. północno-wschodnim ˝lebem Âwinicy wspinały
si´ dwa zespoły: Jan i Piotr oraz Anna, Bartłomiej i Jakub. W zespole
pierwszym prowadzi Janek, zaÊ w drugim Bartek. Na mojà proÊb´ Kuba
Wrona tak opisał przygod´, która mogła si´ skoƒczyç tragicznie. Posłuchajmy: Po dotarciu do stanowiska po pierwszym wyciàgu tracimy kontakt wzrokowy z Jankiem i Piotrkiem. Gdy wraz z Anià dochodzimy
do koƒca drugiego wyciàgu, Piotrek – idàcy dalej na „drugiego” – jest
w kluczowym miejscu lodospadu, który szybko i sprawnie pokonuje.
My w tym momencie robimy króciutkà przerw´ (…). Po chwili Bartek
wybiera prawà, łatwiejszà cz´Êç lodospadu, w chwili gdy zaczyna zakładaç trzecie stanowisko (jak si´ póêniej okazuje, zdà˝ył zało˝yç jednà
kostk´), ja – patrzàc w gór´ – zauwa˝am du˝à „czap´” Êniegu (wiedziałem, ˝e to nie pyłówka) i ostrzegam Ani´, krzyczàc: „Uwaga, lawina!”
(…). Masy Êniegu wyrywajà mnie ze stanowiska asekuracyjnego i zawisam na swojej autoasekuracji – mówi Kuba. Po kilku sekundach słysz´
Êwist, tak jakby przelatywał du˝y kamieƒ. NieÊwiadomy jeszcze sytu339
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acji, która si´ wydarzyła, odczekuj´ (…) kilka sekund i oglàdam si´
za siebie. Około 4–5 metrów pod nami zawisa zahaczonà dziabkà [rodzaj czekana – M.J.] o naszà lin´ Janek, który traci (…) przytomnoÊç,
jednak po upływie około minuty jà odzyskuje, widaç, ˝e jest w szoku
i nie wie, co si´ stało. Dopiero po kilku sekundach dociera do mnie, ˝e
(…) pod Jankiem znajduje si´ Piotrek i wyglàda na to, ˝e spadł do podstawy Êciany. Natychmiast wyciàgam telefon i dzwonimy do TOPR-u;
z ratownikiem rozmawia Ania. Sytuacja jest tym powa˝niejsza, ˝e Janek, wiszàc na naszej linie, obcià˝ył cały nasz układ asekuracyjny
i właÊciwie ˝adne z nas nie mo˝e si´ ruszyç; w „najgorszej” sytuacji
znajduje si´ Bartek, który – jak si´ okazuje – wisi na jednej kostce.
Po kilku minutach Janek na tyle odzyskuje ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊmy
w stanie stwierdziç prawdopodobne złamanie nogi i ogólne potłuczenia. Mobilizujemy Janka, jednoczeÊnie opuszczajàc do niego dwie Êruby (jednà lodowà, drugà trawkowà), aby zało˝ył sobie autoasekuracj´
i tym samym odcià˝ył nasz układ, ˝eby Bartek mógł do nas zjechaç.
W mi´dzyczasie odbieram – bardzo zdziwiony!!! – telefon od Piotrka,
który zdà˝ył powiedzieç tylko, ˝e „wszystko ok” i si´ rozłàczył. Próby
nawiàzania kolejnego kontaktu z Piotrkiem nie powiodły si´, wi´c nie
jesteÊmy tak naprawd´ w stanie stwierdziç, w jakim stanie si´ znajduje. Janek stwierdza, ˝e jest w stanie zje˝d˝aç sam i tym samym zaczynamy zjazdy. Pierwszy jedzie Bartek, nast´pnie Janek, Ania i ja na koƒcu. Ja, po dokonaniu jednego zjazdu i odczekaniu, gdy Bartek, Janek
i Ania zjadà drugim zjazdem, likwiduj´ stanowisko i łatwym terenem
Ênie˝nym (…) schodz´ do pozostałych. W tym momencie Bartek rozpoczyna ostatni zjazd w łatwym ju˝ terenie, jednak ze wzgl´du na poszkodowanych jest on jak najbardziej zalecany. Ponownie likwiduj´
stanowisko i schodz´ w dół. Na miejscu Ania zaczyna usztywniaç
za pomocà kijków i banda˝a kontuzjowanà nog´ Janka. Jednak
po chwili słyszymy nawoływania, jak si´ okazuje, dwóch pierwszych
ratowników, którzy po chwili docierajà do nas i „przejmujà” chłopców.
Mgła i wiatr uniemo˝liwiły u˝ycie Êmigłowca i ratownicy pod kierownictwem Edwarda Lichoty transportowali obu rannych tradycyjnymi
metodami.
Có˝ tu jeszcze dodaç? Mo˝e tylko: całe szcz´Êcie, ˝e spadajàcy zaplàtali si´ w lin´ kolegów i ˝e ich stanowisko asekuracyjne było dosta340

Wolanie new 05.3:Wol.05/4

1/10/19

1:57 PM

Page 341

Â W I N I CA

tecznie solidne. Ma racj´ Kuba, tak piszàc od siebie: W ˝adnym wypadku nie nale˝y lekcewa˝yç tzw. łatwego terenu ani sugerowaç si´ stopniem zagro˝enia lawinowego, podawanego np. w informacjach TOPR-u,
poniewa˝ sà to ogólne dane dotyczàce całego regionu Tatr i nie odzwierciedlajà sytuacji w danym terenie. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e cały wypadek spowodowany był bł´dem człowieka, tj. złà ocenà warunków (wejÊcie na stok z nawianym Êniegiem), jak i złà asekuracjà. Jak mówi stara
taternicka prawda, ˝e w łatwym terenie nale˝y stosowaç sztywnà asekuracj´, a jeÊli jest to z jakiegoÊ powodu niemo˝liwe, nale˝y si´ rozwiàzaç! Nie b´dziemy stwarzaç zagro˝enia dla partnera. Âwi´te słowa.
6 wrzeÊnia 2010 r. około 13.45 do recepcji w „Murowaƒcu” telefonuje m´˝czyzna i powiada, ˝e utknàł na Âwinicy. Zaraz te˝ ratownik
dy˝urny, a jest nim Marcin Gàsienica Kotelnicki, wyrusza w gór´. Towarzyszy mu Kacper Tekieli. Warunki sà trudne: mgła i ciàgły opad
Êniegu. Trzeba uwa˝aç. O 17.45 Marcin i Kacper sà wreszcie przy turyÊcie – w okolicach Gàsienicowej Turni. Młody m´˝czyzna w ogóle nie
był przygotowany do tej trasy i to jeszcze w takich warunkach. Miał
na sobie spacerowy ubiór i letnie „siatkowe” adidasy! Zamilczmy. Dochodzi 21.15 i ratownik dociera z m´˝czyznà do schroniska.
Pami´tajmy, ˝e właÊnie od tego masywu rozpoczyna si´ Orla Perç
– i biegnie granià a˝ do przeł´czy Krzy˝ne. Jak wynika z opracowania
Adama i Andrzeja Marasków, w rejonie tego prawdziwie wysokogórskiego szlaku w latach 1909–2014 Êmierç poniosło 122 turystów; przy czym
na samym tylko odcinku od wierzchołka Âwinicy do Zawratu zgin´ło 13
osób.
4 wrzeÊnia 2012 r. o godzinie 11.50 do TOPR-u zadzwonił taternik
wspinajàcy si´ na Niebieskiej Turni. Widział, jak z eksponowanego odcinka szlaku prowadzàcego ze Âwinicy na Zawrat spadł do Dolinki
pod Kołem a˝ na piargi jakiÊ człowiek. Relacjonował, ˝e widzi równie˝,
jak ze szlaku usiłujà zejÊç do le˝àcego w´drujàcy tamt´dy ludzie – zanotował Adam Marasek. Wnet w rejonie wypadku pojawił si´ Êmigłowiec
pilotowany przez A. Łuboczk´ i mimo przechodzàcych mgieł, po zarzàdzonym przez Jacka Broƒskiego desancie na linie – ju˝ o 12.15 nad
ratowanym pochylili si´ M. Latasz, S. Krzeptowski Sabała, G. Bargiel
i B. Michna, przejmujàc od turystów reanimacj´ m´˝czyzny z rozległà
ranà szczytu i tyłu głowy. Mimo prowadzonych przez blisko godzin´ in341
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tensywnych zabiegów resuscytacyjnych nie udało si´ przywróciç funkcji
˝yciowych. W wyniku obra˝eƒ spowodowanych upadkiem z wysokoÊci
Êmierç poniósł Józef Szaniawski, znany działacz opozycji antykomunistycznej w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych XX wieku.
Miał 68 lat18.
Dzi´ki poecie i historykowi literatury Arturowi Nowaczewskiemu
dowiedziałem si´, ˝e jego znajoma Maria Dàbrowska-Czoch tego dnia
była w rejonie Âwinicy… A oto co Maria napisała na mojà proÊb´: Tak
gwoli wyjaÊnienia – Józefa Szaniawskiego nie znałam wczeÊniej. W drugiej połowie wrzeÊnia, po powrocie z wakacji, natkn´łam si´ przypadkiem w Internecie („Gazeta Wyborcza”) na tekst o „incydencie na mszy
pogrzebowej Józefa Szaniawskiego”. Poczułam si´ zawstydzona zachowaniem ludzi. Doczytałam do koƒca, gdzie widniała informacja: „zginàł w Tatrach 4 wrzeÊnia, spadł w przepaÊç. Miał 68 lat”. Wielu ludzi ginie w Tatrach, ale to zdanie wyjàtkowo mnie poruszyło, zacz´łam
szukaç innych informacji o tej Êmierci. Gdy przeczytałam, ˝e spadł ze
Âwinicy, zadzwoniłam natychmiast do mamy, by si´ upewniç – tak,
4 wrzeÊnia byłyÊmy na tym samym szlaku. Znalazłam w sieci zdj´cia
Profesora i rozpoznałam na nich przemiłego, wesołego człowieka, z którym rozmawiałam tamtego dnia.
StaliÊmy razem w kolejce do wyciàgu na Kasprowy i wje˝d˝aliÊmy
pierwszym wagonikiem, on był sam, ja z mamà i synkiem. Z Kasprowego biegłam z samym aparatem na Âwinic´ i z powrotem, zatrzymywałam si´ na zdj´cia (była malownicza, choç zdradliwa, jak si´ okazało, pogoda – ponad wznoszàcymi si´ chmurami słonecznie, sucho, dobra
widocznoÊç). Na tej trasie kilkakrotnie si´ z nim mijałam i rozmawiałam
– kiedy pozdrowiłam go, wyprzedzajàc pierwszy raz, zagadał do mnie
i tak si´ poznaliÊmy, nie wymieniajàc nazwisk. Miło spotkaç kogoÊ, kto
kocha góry i nie jest wagonikowym spacerowiczem. Choç starszy, zm´czony, zgrzany, widaç było, ˝e doÊwiadczony, rozwa˝ny. MyÊlałam:
dzielny człowiek. Pami´tam ciemnoniebieski plecak, który przypominał
mi stary plecak mojego taty, ale mo˝e to wspomnienia płatajà mi figla.
Najwi´cej słów wymieniliÊmy ostatnim razem – kiedy ja schodziłam
ju˝ ze szczytu, a on podchodził (przy zakr´cie czerwonego szlaku ze Âwi018 Ten˝e, Lato obfitujàce w wypadki, „Tatry” 2012, nr 4, s. 33.
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nicy w stron´ Kasprowego). Przed nim było jeszcze par´ osób, ale wi´kszoÊç ludzi dopiero zaczynała wchodziç od przeł´czy. ZatrzymaliÊmy si´,
ÊmialiÊmy, ˝egnaliÊmy si´ par´ razy i jeszcze rozmawialiÊmy. Pytał mnie
o synka i opowiadał, ˝e z wnukiem (wtedy trzyletnim jak mój IgnaÊ teraz) w nosidełku był tu, na Âwinicy, rok wczeÊniej. Był radosny, bezpoÊredni i uprzejmy. Powiedział mi wiele komplementów i dobrych słów,
nazwał z rosyjska „skałołazkà”, bo to takie ładne okreÊlenie, jakiego
w naszym j´zyku nie ma. Jeszcze zagadywał, ale ja si´ spieszyłam...
RozeszliÊmy si´ w przeciwne strony. Musiałam wracaç do synka.
Schodzàc z gór przez Kondratowà, nic nie wiedziałam o wypadku, który
miał miejsce krótko po naszej rozmowie. Co si´ tam stało, jaki tragiczny
krok? A gdyby…? Gdyby mnie nie spotkał, gdybym si´ nie spieszyła? Biegłam po tych skałach, mogłam to byç ja, właÊciwie to powinnam byç ja.
Trudno mi było potem patrzeç na własne zdj´cia z tamtego szlaku19.
1 maja o 21.00 ratownicy otrzymali wiadomoÊç, ˝e nie ma kontaktu z młodym zakopiaƒczykiem Janem Szymonem T., lat 23, który zamierzał jednà z ostatnich kolejek wyjechaç na Kasprowy Wierch, a nast´pnie wybraç si´ w rejon Âwinicy, by stamtàd na nartach zjechaç
w kierunku Karbu, a potem ˝lebem nad Czarny Staw i dalej do „Murowaƒca”. Ratownicy dy˝urni z Hali Gàsienicowej i Pi´ciu Stawów wyszli
na poszukiwania, wyjechała te˝ ekipa z Centrali. O godzinie 1.35 Witold Cikowski, Bolesław Pietrzyk i Tomasz Michalik po wyjÊciu
na szczyt Âwinicy dostrzegli zjazdy północno-wschodnim ˝lebem. Inni
ratownicy o 3.00 natrafili na zwłoki poszukiwanego. Wszystko wskazywało na to, ˝e narciarz zaczàł zje˝d˝aç ˝lebem, dojechał do progu, tam
z powodu braku Êniegu próbował po zdj´ciu nart zejÊç do dalszej zaÊnie˝onej cz´Êci, by kontynuowaç zjazd. Podczas zejÊcia poÊlizgnàł si´ i spadajàc do podstawy Êciany, doznał Êmiertelnych obra˝eƒ – czytamy
u Adama Maraska20.
1 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.30 do TOPR zadzwonił narciarz
skitourowy, informujàc, ˝e podczas zjazdu z Liliowego na Zielony Staw
upadł i złamał r´k´. Na zgłoszenie odpowiedzieli natychmiast ratownicy pełniàcy dy˝ur na Kasprowym. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia
019 Nadesłane 19 listopada 2012 r.
020 A. Marasek, Chyba tylko anioł stró˝, „Tatry” 2013, nr 3.
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okazało si´, ˝e narciarzy jest dwóch. Z relacji poszkodowanych wiemy,
˝e wypadek miał nast´pujàcy przebieg: Najpierw w stromym, wàskim
zaÊnie˝onym ˝lebie upadł i zsunàł si´ do wylotu ˝lebu 64-letni narciarz.
Towarzyszàcy mu syn, widzàc wypadek ojca, pospieszył z pomocà, ale
i on upadł, zaczàł si´ zsuwaç w dół, uderzajàc po drodze w skaliste Êciany ˝lebu. W rezultacie ojciec nie doznał ˝adnych obra˝eƒ, ale syn złamał r´k´ i doÊç mocno potłukł si´ i poobcierał. Ratownicy opatrzyli poszkodowanego narciarza i pomogli obu bezpiecznie dojechaç do dolnej
stacji wyciàgu na Gàsienicowej. Jak mówi porzekadło: mierz siły na zamiary. Jednak w górach lepiej mierzyç zamiary na siły i umiej´tnoÊci.

