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Po wspinaczce na Wo∏owej Turni taternicy nie trafili na Zachód 
Groƒskiego, czemu trudno si´ dziwiç, zwa˝ywszy na mg∏´ i zapadajàce 
ciemnoÊci. Zabiwakowali na grani. Rano widocznoÊç równie˝ by∏a 
kiepska. Taternicy, zamiast(...)ç si(...)anià ku Prze∏´czy pod Ch∏op-kiem, 
zacz´li schodziç coraz bardziej stromiejàcym ˝lebem, a w koƒcu weszli 
w komin spadajàcy z ˚abiej Prze∏´czy Mi´guszowieckiej. Tam wypatrzy∏ 
ich ratownik dy˝urujàcy nad Morskim Okiem.

25 wrzeÊnia tu˝ przed 20.00 HS w Smokowcu zawiadamia TOPR, 
˝e w rejonie Rysów na pomoc oczekuje m´˝czyzna. Z Morskiego Oka 
ruszajà Grzegorz Bargiel i Jakub Brzosko. Po pó∏nocy odnaleêli tury-
st´ w doÊç znacznej odleg∏oÊci od znakowanego szlaku. W trudnych 
warunkach atmosferycznych (mróz, zalodzenie szlaku) wystraszone-
go i wyzi´bionego turyst´ sprowadzono do Morskiego Oka. By∏a go-
dzina 5.00.

Turysta by∏ pierwszy raz w Tatrach, nie zna∏ topografii i nie by∏ 
przygotowany do wysokogórskiej wycieczki – podsumowa∏ Marasek38.

W po∏owie maja z Morskiego Oka na samotnà wycieczk´ narciar-
skà na Rysy wyruszy∏ m∏ody m´˝czyzna. Ostatni raz ratownik dy˝urny 
widzia∏ go poni˝ej Buli. Powy˝ej niej tego dnia zalega∏y chmury.

Gdy narciarz nie pojawi∏ si´ pod wieczór w schronisku, w stron´ 
Buli wyszed∏ ratownik dy˝urujàcy nad Morskim Okiem.W górach by∏a 
bia∏a pustynia; wiatr zawia∏ wszelkie Êlady. Nazajutrz rejon Rysów 
przeszukuje szeÊciu ratowników z trzema psami. Wiatr, padajàcy Ênieg, 
ograniczona widocznoÊç, lawiniasto. Przez nast´pne dni trwajà poszu-
kiwania po obu stronach grani, bo w∏àczyli si´ S∏owacy.

Dopiero 3 czerwca Maciej Pawlikowski wypatrzy∏ zw∏oki w szczelinie 
brze˝nej, pod jednym z progów w ˚lebie Or∏owskiego przerzynajàcym 
urwisko. Z progu wodospadem leje si´ woda. Up∏yn´∏y d∏ugie godziny, 
zanim ratownicy wydobyli cia∏o Arkadiusza M., lat 28. T́  ostatnià po-
s∏ug´ spe∏niali: R. Kubin, S. Bobak, J. Malinowski, B. Pietrzyk,T. Tokarz 
i wymieniony wy˝ej M. Pawlikowski.

Spróbujmy, za Adamem Maraskiem, odtworzyç przebieg wypadku. 
Arkadiusz zje˝d˝a we mgle spod grz´dy w Rysach. Powy˝ej Buli za bar-
dzo skr´ca w prawo, spada przez strome Êcianki do ˚lebu Or∏owskiego

038 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2003 roku, „Wierchy” 2003.
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i wbija si´ w zaspy. Opady Êniegu i spadajàce tamt´dy lawiny zasypa∏y
wszelkie Êlady.

Pod koniec czerwca dwoje turystów telefonuje z ˝àdaniem zwiezienia
ich Êmig∏owcem. Sà gdzieÊ w masywie Rysów, w stromym terenie. Bojà
si´ dalej iÊç. Z Centrali rusza samochód z Jackiem Broƒskim i Paw∏em
Nadybalem. Idà oni na Rysy i wnet pod wierzcho∏kiem, w eksponowa-
nym terenie, odnajdujà turystów. Dopiero teraz zaczyna kursowaç Mi-2.
Tomasz Gàsienica Miko∏ajczyk i Przemys∏aw Gu∏a desantujà si´ na Buli
razem z nieodzownym sprz´tem do asekuracji. Ratownicy opuszczajà tu-
rystów w bezpieczny teren i sprowadzajà ich do schroniska.

W po∏owie sierpnia telefonujà przera˝eni turyÊci, informujàc, ˝e
przed chwilà widzieli spadajàcego cz∏owieka z p∏n-zach. Êciany Rysów.
Le˝y na piargach pod Êcianà, nie dajàc oznak ˝ycia39.

Roman Kubin i siedmiu jego kolegów zostali w kilku lotach prze-
rzuceni na Bul´. Po dojÊciu na miejsce wypadku lekarz stwierdzi∏ zgon
Zygmunta ¸., lat 78. Nie wiadomo, dlaczego znalaz∏ si´ na wspinacz-
kowej po∏udniowo-zachodniej grani.

Min´∏o pi´ç tygodni i znów zg∏oszenie: – Zgubi∏em szlak. Jestem
w stromiênie, w miejscu, z którego nie mog´ si´ ruszyç – powiada m´˝-
czyzna przez telefon komórkowy; Mi-2 przewozi Witolda Cikowskiego
i Macieja Latasza na Bul´. Ratownicy penetrujà rejon. Jest! Na lewo od
grz´dy. Za chwil´ sà przy turyÊcie. Zak∏adajà mu uprzà˝, opuszczajà na
linie w ∏atwiejszy teren i – pos∏uchajcie, Szanowni Czytelnicy, posma-
kujcie jak to brzmi – i s p r o w a d z a j à do schroniska.

Na samym poczàtku kwietnia 2005 r., przy dobrych warunkach Ênie-
gowych i s∏onecznej pogodzie, na samotnà ambitnà turystyczno-wspi-
naczkowà wycieczk´ wybra∏a si´ pewna niewiasta. Po paru godzinach
osiàgn´∏a cel: wierzcho∏ek Mi´guszowieckiego Szczytu nad Czarnym
Stawem. Cieszy∏a oczy, cia∏o i dusz´ widokami dla wybranych, dla tych,
którzy – nie zwa˝ajàc na wysi∏ek – dojdà a˝ tu. Kobieta napawa si´ sa-
motnoÊcià, choç widzi, ˝e Rysà podchodzà dwie osoby. Sà ju˝ wysoko,
jeszcze chwila, i pierwszy stanie na prze∏àczce tu˝ pod wierzcho∏kiem.

O godzinie 13.33 w TOPR odzywa si´ damski g∏os: – Jestem na
Czarnym. Przed momentem dwie osoby zeÊlizgn´∏y si´ Rysà. To chyba

039 Ten˝e, Kronika ratownicza TOPR w 2004 roku, „Wierchy” 2004.
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m´˝czyêni. Jeden zatrzyma∏ si´ po kilkudziesi´ciu metrach, drugi do-
piero na wysokoÊci Buli. S∏ychaç krzyki!

Startuje „Sokó∏” pilotowany przez H. Serd´ i D. Zacha. Na pok∏a-
dzie: W. Mateja, Jan II Gàsienica Roj i lekarz-ratownik Henryk Bisz.
Ju˝ sà na miejscu. Maszyna w zawisie, opuszczenie ratownika, pierw-
sza pomoc, na pok∏ad. O 14.10 szpital.

Ojciec i syn: odpowiednie na t´ tras´ buty, raki, czekany. Ojciec
szed∏ pierwszy, ju˝ dochodzi∏ do prze∏àczki... Byç mo˝e potknà∏ si´,
mo˝e zaczepi∏ rakiem o nogawk´ spodni? Zaczà∏ spadaç, potràci∏ syna.
Ten zdo∏a∏ wyhamowaç lot czekanem. Ojciec zatrzyma∏ si´ znacznie
ni˝ej. Szcz´Êliwie – bez powa˝niejszych obra˝eƒ.

Pod koniec maja – alarm. Âmig∏owiec w r´kach Tadeusza Telkow-
skiego i Andrzeja ¸uboczki. Na pok∏adzie: W. Mateja oraz G. Bargiel,
S. Krzeptowski Saba∏a i Robert Janik – by∏y naczelnik TOPR. Desant
na wyciàgarce, pierwsza pomoc, nosze, lekarz z rannym na pok∏ad.

Turysta wyszed∏ w stron´ Rysów „na lekko”: cienka koszulka, adi-
dasy, ma∏y plecaczek. Jak sam siebie okreÊli∏ – by∏ naiwnym szybkobie-
gaczem – zanotowa∏ w opisie akcji M. Pawlikowski. M´˝czyzna zsunà∏
si´ po twardym Êniegu ok. 250 metrów.

W par´ dni póêniej po stromych Êniegach spad∏a para: kobieta i m´˝-
czyzna. Kobieta dozna∏a powa˝nych obra˝eƒ. Akcja ratunkowa trwa∏a
nieca∏à godzin´. By∏ „Sokó∏” z pilotami wymienionymi przed chwilà,
by∏ Mateja, Bargiel i lekarz-ratownik S. Kosiƒski.

W po∏owie lipca znów poÊlizgni´cie i upadek stromym skalistym te-
renem oko∏o 100 m. Jest „Sokó∏” prowadzony przez dwu Henryków –
Serd´ i Florkowskiego, jest Piotr Bukowski i Robert Janik. Desant na
Buli pod Rysami, dojÊcie ok. 100 m do miejsca, gdzie u podstawy grz´-
dy na piar˝ysku dostrze˝ono grupk´ 3 osób i cia∏o kobiety w u∏o˝eniu
twarzà do stoku. Brak jakichkolwiek oznak ˝ycia, rozleg∏e rany t∏uczo-
ne g∏owy w obr´bie sklepienia czaszki – zanotowa∏ Robert.

Denise H., lat 42, zgin´∏a na miejscu.
Upłynàł rok i, oczywiÊcie, zacz´ły si´ poÊlizgni´cia na twardych

Êniegach. Na szlaku wiodàcym na Rysy jest ich tak wiele, ˝e wypełni-
łyby osobnà ksià˝k´. DoÊç przygn´biajàcà powtarzalnoÊcià bł´dów, ja-
kie popełniajà turyÊci, i czytelniczo mało atrakcyjnà – jakkolwiek to
brzmi. To oczywiste, ˝e ka˝dy przypadek to prze˝ycie wa˝ne dla danej
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osoby, czasem traumatyczne. A có˝ mówiç o bliskich opłakujàcych
strat´, niemogàcych pogodziç si´ ze Êmiercià… Z jednej wi´c strony sà
uzasadnienia do choçby kronikarskiego odnotowywania powa˝niej-
szych wypadków, zaÊ z drugiej trzeba dokonywaç wyborów, opisujàc
tylko te wydarzenia, które sà przydatne w snuciu opowieÊci o pracy ra-
towników TOPR. Oto niektóre z nich. Pod koniec czerwca 2006 r.
wczesnym popołudniem telefonuje Êwiadek zdarzenia: turysta poÊlizg-
nàł si´ i spadł po Êniegu. Zniknàł mi z oczu. Ratownicy proszà m´˝czy-
zn´, aby spróbował zorientowaç si´ w sytuacji; oczywiÊcie pami´ta-
jàc o własnym bezpieczeƒstwie. Po paru minutach kolejna, wa˝na
informacja: jest w szczelinie mi´dzy skałà a Êniegiem. ˚yje. Odpowia-
da na wołania. Za sterami siadajà: A. Łuboczko i R. Augustynowicz.
Na pokładzie W. Mateja, lekarz-ratownik D. Kału˝a, R. Szadkowski,
S. Bobak i Ł. Wiercioch. Desant. Turysta jest rzeczywiÊcie w szczelinie,
na gł´bokoÊci 5 metrów, w strumieniu lodowatej wody! Konieczne sà
łopaty i ochronne kombinezony. Trzeba si´ Êpieszyç! W tych warun-
kach człowiek nie wytrzyma zbyt długo, wychłodzi si´ do ostateczno-
Êci. Ju˝ Staszek i Łukasz, w kombinezonach, wchodzà do szczeliny
i w trudnych warunkach zakładajà poszkodowanemu „trójkàt” ewaku-
acyjny (…). Poszkodowany z trudem zostaje wyciàgni´ty do góry – za-
notował R. Kubin. Udzielenie pierwszej pomocy, ogrzanie wychłodzo-
nego pechowca i zarazem szcz´Êliwca, i – szpital. Od alarmu do lekarzy
w Zakopanem tylko półtorej godziny.

W tym rozdziale okreÊlenie „okolice” traktujemy doÊç szeroko, a za-
tem posłuchajmy. 22 wrzeÊnia 2006 r. słowacki turysta w czasie zejÊcia
z Gierlacha Baty˝owieckim ˚lebem obsunàł si´ i zaczàł spadaç. B´dà-
cy tu˝ obok Martin Matusek, ratownik HZS, zdołał pochwyciç turyst´,
ale sam doznał zwichni´cia stawu barkowego. Było wi´c dwóch poszko-
dowanych: turysta i ratownik. Słowacy poprosili Polaków o pomoc. Na-
tychmiast rozpocz´ła si´ akcja pod kierownictwem Piotra Bukowskie-
go. „Sokoła” pilotujà ci sami, którzy działali pod Rysami, o czym wy˝ej.
Nadlatujà nad najwy˝szy szczyt Tatr. Desant na alpinistycznej linie
na miejsce wypadku, 100 m poni˝ej grani. Lekarz-ratownik S. Kosiƒ-
ski i S. Krzeptowski Sabała udzielajà pomocy. Na „długiej linie” w dwu
lotach przetransportowano obu poszkodowanych nad Baty˝owiecki
Staw. Tam umieszczono ich na pokładzie i dostarczono do szpitala
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w Popradzie. Cała akcja – od zawiadomienia do powrotu do Zakopane-
go – trwała 2 godziny i 26 minut.

Wczesnym popołudniem 9 sierpnia 2007 r. Słowacy proszà Polaków
o kole˝eƒskà pomoc: wypadek na Jastrz´biej Turni w Dolinie Kie˝mar-
skiej. Za sterami Êmigłowca doÊwiadczeni H. Serda i A. Łuboczko.
Na pokładzie wybitny ratownik Wojciech Mateja oraz Maciej Latasz
i Przemysław Guła. Kurs na Stary Smokowiec, gdzie dołàczyło dwóch
ratowników HZS. Kolejny etap to schronisko nad Zielonym Stawem
Kie˝marskim – tu zało˝ono baz´. Wiadomo było, ˝e wysoko, w Êcianie
Jastrz´biej Turni znajduje si´ trzyosobowy zespół wspinaczy (horolez-
cov). Wszyscy obok siebie na jednym stanowisku. Stanowisko niepew-
ne z kilku kostek – zanotował póêniej kierujàcy tà trudnà akcjà Woj-
ciech. Na razie jesteÊmy jeszcze nad stawem, w prowizorycznej bazie
wysuni´tej. Start. Pod Êmigłowcem na 35-metrowej linie Maciej i Prze-
mek. Maszyna staje w zawisie nad Słowakami. Maciej – wiszàc – wierci
wiertarkà otwory pod punkty asekuracyjne. Po osadzeniu ich w Êcianie
zespół [ratowniczy] wpina si´ do punktów i wypina z liny (…) pozostajàc
w Êcianie. Âmigłowiec wraca na làdowisko (…). Zespół w Êcianie udzie-
la pomocy medycznej poszkodowanemu i pakuje go do noszy. Partne-
rzy poszkodowanego zdecydowali si´ na zjazdy do podstawy Êciany.
Na sygnał dany przez ratowników w Êcianie podrywa si´ Êmigłowiec.
Ratownicy i ranny sà na wiszàcym stanowisku. Wojciech z pokładu po-
daje im lin´, do której przymocowujà si´ Maciej i Przemek wraz z ran-
nym znajdujàcym si´ w noszach. Sprawdzenie, czy wszystko jest na swo-
im miejscu. Mo˝na odciàç p´tle, na których wiszà ratownicy z rannym!
Ju˝ kołyszà si´ na linie pod „brzuchem” Êmigłowca. Làdowisko przy
schronisku. Pokład. Stary Smokowiec. Ranny do karetki pogotowia miej-
skiego. Powrót do Zakopanego. Od wezwania do powrotu – niespełna
2 godziny, czas pracy Êmigłowca – 92 minuty. Wojciech zanotował lako-
nicznie: Prawdopodobnie była to pierwsza tego typu akcja Êcianowa
w Tatrach. Wyrazy najwy˝szego uznania!

Nadszedł czas, aby przypomnieç akcj´ ratunkowà przeprowadzonà
9 czerwca 2009 roku; jej znaczenie nie maleje z latami, wr´cz przeciw-
nie. Zbierajàc materiały do niniejszego wydania tej ksià˝ki, poprosiłem
Wojciecha Matej´ o jego osobisty opis tej wyprawy. Wojciech podzielił
si´ wspomnieniem nie tylko tej wyprawy, ale poszerzył rozwa˝ania
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o problematyk´ pracy ratowników w warunkach nocnych. I oto mamy
wa˝nà relacj´ pt. „Po zachodzie słoƒca”. Czytajmy:

W przeciwieƒstwie do nocnych lotów „na północ”, czyli w teren
zasadniczo równinny, akcje ratownicze w Tatrach z u˝yciem Êmigłow-
ca po zmierzchu zawsze były obarczone du˝ym ryzykiem. Wysokie
Êciany skalne, gł´bokie i wàskie doliny dla niektórych pilotów stano-
wiły nie lada problem nawet przy dziennym oÊwietleniu, a brak dobrej
widocznoÊci dodatkowo był istotnym utrudnieniem w bezpiecznym
działaniu z powietrza. Pierwsza nocna akcja została przeprowadzo-
na 25 sierpnia 1976 roku. O godz. 21.50 pilot Wiesław Wolaƒski wy-
konał lot Êmigłowcem Mi-2 z moreny Czarnego Stawu pod Rysami
do Zakopanego z rannym taternikiem na pokładzie. Póêniejsze akcje
nocne wykorzystywały standardowe wyposa˝enie Êmigłowca i pokła-
dowe reflektory. Ryzyko takich działaƒ było jednak wysokie i podejmo-
wano je tylko w krytycznych sytuacjach.

Âmigłowiec PZL W-3A ma nowoczesne oprzyrzàdowanie umo˝li-
wiajàce bezpieczny nocny lot, jednak˝e akcja ratunkowa w górach sta-
nowi nawet dla tak wyposa˝onej maszyny i jej załogi du˝y problem.
Z zało˝enia nie rozpoczynamy misji po zmroku, a start na krótko
przed zachodem słoƒca jest wykonywany tylko w uzasadnionych przy-
padkach.

Niektóre słu˝by ratunkowe na Êwiecie wykonujà nocne akcje
przy wykorzystaniu noktowizji, a ÊciÊlej przy wykorzystaniu gogli nok-
towizyjnych. Noktowizory, najogólniej, to urzàdzenia, które działajà
na zasadzie wielokrotnego wzmocnienia szczàtkowego Êwiatła rozpro-
szonego, pochodzàcego od tła (wzmocnienie nawet do 50 000 razy).
Opisujàc zjawisko dokładniej, Êwiatło ksi´˝yca, gwiazd lub promienio-
wanie podczerwone jest strumieniem fotonów. Foton zogniskowany
przez obiektyw noktowizora pada na fotokatod´ i wybija elektron.
Elektron zostaje przyÊpieszony przez ró˝nic´ potencjałów (napi´cia za-
le˝ne od typu noktowizora), nast´pnie zostaje zogniskowany przez so-
czewk´ elektrostatycznà i skierowany na ekran elektroluminescencyj-
ny fosforowy, zmieniajàcy energi´ elektronów w Êwiatło widzialne
w okularze noktowizora. Odpowiedni system optoelektroniczny „ob-
rabia” obraz tak, aby był ostry i klarowny. Obserwacj´ w warunkach
całkowitej ciemnoÊci umo˝liwia u˝ycie iluminatora (promiennika) IR.
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Noktowizory i wzmacniacze optyczne klasyfikowane sà na podstawie
generacji zastosowanych w nich przetworników optoelektronicznych.

Nowoczesne gogle noktowizyjne, zaprojektowane specjalnie dla pi-
lotów i załóg Êmigłowców, to bardzo zaawansowane urzàdzenia, o wy-
sokiej rozdzielczoÊci, parametrach wzmocnienia i ˝ywotnoÊci, dajàce
mo˝liwoÊç bezpiecznego lotu w warunkach nocnych. U˝ywanie tych
urzàdzeƒ wymaga jednak od załóg Êwietnego wyszkolenia i długiego tre-
ningu, liczonego w dziesiàtkach godzin, którego koszty sà wielokrotnie
wi´ksze ni˝ sama cena noktowizorów.

MieliÊmy mo˝liwoÊç sprawdzenia nowoczesnych gogli noktowizyj-
nych i po kilku próbach zastanawialiÊmy si´ nad celowoÊcià wprowa-
dzenia ich do słu˝by na Êmigłowcu TOPR. Niestety, ze wzgl´du na sta-
tystycznie znikomà liczb´ wypadków w ciàgu kilkudziesi´ciu lat,
do których nocny lot przy u˝yciu noktowizji byłby konieczny, koszty
zwiàzane z wprowadzeniem sprz´tu do słu˝by oraz wysokie ryzyko
nocnych akcji ratunkowych w górach zrezygnowaliÊmy z tego przedsi´-
wzi´cia. Akcje, do tej pory polegajàce praktycznie zawsze na ewakuacji
z làdowisk, były mo˝liwe przy u˝yciu standardowej konfiguracji wypo-
sa˝enia Êmigłowca, zwłaszcza ˝e wykonywało si´ je w korzystnych wa-
runkach pogodowych i tylko z ograniczonà widocznoÊcià (ksi´˝ycowa
noc lub gwieêdziste niebo zimà). Jakiekolwiek techniczne działania
w warunkach całkowitej ciemnoÊci nie wchodziły w rachub´.

Pierwszà trudnà technicznie akcj´ w nocy wykonaliÊmy 9 czerw-
ca 2009 roku. Nie była to akcja w kompletnych ciemnoÊciach, ponie-
wa˝ stosunkowo dobra widocznoÊç na wysokoÊci około 2500 m n.p.m.
dawała mo˝liwoÊç bezpiecznych działaƒ równie˝ po zachodzie słoƒca.
Zgłoszenie dotarło do Centrali o godz. 19.40. Turysta podchodzàcy
na Rysy we mgle zgubił szlak i zamiast iÊç grz´dà, poszedł wprost pół-
nocnà Êcianà, prawdopodobnie drogà WHP 101440. Wyszedł w rejon
grani w odległoÊci około 100 metrów na wschód od ˚abiej Przeł´czy,
gdzie kilkakrotnie niebezpiecznie si´ obsunàł. W obliczu psujàcej si´
pogody (opad deszczu) i zbli˝ajàcego si´ zmierzchu zdecydował si´
na wezwanie pomocy.

040 Por. W.H. Paryski, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki: ˚abia Przeł´cz Wy˝nia – ˚abia
Czuba, t. 7, Warszawa 1954 i wyd. nast.
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Na wypadek gdyby akcja technikami Êmigłowcowymi okazała si´
niemo˝liwa, do działaƒ tradycyjnymi metodami na Centrali przygoto-
wywała si´ czteroosobowa grupa ratowników. Po około 25 minutach
dostaliÊmy z Centrali zgod´ na start. Załoga w składzie: Andrzej Łu-
boczko – I pilot, Henryk Serda – II pilot, Wojciech Mateja – ratownik po-
kładowy, Maciej Latasz – ratownik dołowy/medyczny i Łukasz Wier-
cioch – ratownik dołowy.

WystartowaliÊmy o godz. 20.09 i po mi´dzylàdowaniu przy Centrali
i zabraniu dodatkowych ratowników skierowaliÊmy si´ w rejon Mor-
skiego Oka. Na miejscu okazało si´, ˝e deszcz zamienił si´ w zanikajà-
cà m˝awk´ i rejon Rysów zaczàł si´ odsłaniaç. Wiatr przeganiał chmu-
ry ponad granià i warunki dawały mo˝liwoÊç akcji ze Êmigłowca. Wiał
niestety doÊç silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego, a jego po-
rywy dochodziły do 20 m/s. W tej sytuacji, aby maksymalnie odcià˝yç
maszyn´, zdecydowaliÊmy si´ na działanie tylko w składzie załogi dy-
˝urnej, a kolegów z Centrali pozostawiliÊmy na làdowisku na morenie
Morskiego Oka.

Akcje tego typu oprócz trudnoÊci technicznych wià˝à si´ z du˝à pre-
sjà czasu. Działania muszà zostaç przeprowadzone bardzo sprawnie, aby
zapadajàce ciemnoÊci nie uniemo˝liwiły zakoƒczenia akcji. Tak było
i tym razem. Po locie rekonesansowym w rejonie wskazanym przez pe-
chowego turyst´ zobaczyliÊmy ludzkà postaç w północnej Êcianie, oko-
ło 100 metrów na wschód od ˚abiej Przeł´czy. Turysta tkwił w płytkim
kominku 2 metry poni˝ej grani, kurczowo trzymajàc si´ nierównoÊci
skalnych. Jasne stało si´ dla nas, ˝e długo w takiej pozycji nie wytrzyma
i opóênienie akcji mo˝e skoƒczyç si´ fatalnie. Andrzej, który tego dnia
pełnił funkcj´ pierwszego pilota, ostro˝nie przymierzał si´ do podejÊcia
nad graƒ. Bardzo silny wiatr uniemo˝liwił jednak stabilny zawis w rejo-
nie przeł´czy. Ukształtowanie terenu powodowało silne turbulencje,
przeł´cz tworzyła swego rodzaju dysz´ i bezpieczne działania w tym
miejscu stawały si´ problematyczne. Poza tym obawialiÊmy si´, ˝e silny
podmuch pochodzàcy od wirnika Êmigłowca manewrujàcego w pobli˝u
owego turysty mo˝e wytràciç go z równowagi. ZdecydowaliÊmy si´
na desant w dogodnym miejscu grani około 100 metrów w stron´ Rysów
od oczekujàcego pomocy. Była to bezpieczna odległoÊç, a graƒ w tym re-
jonie była bardziej płaska i efekt dyszy nie powinien byç a˝ tak silny. Na-
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sze działania nawet w tych niekorzystnych warunkach powinny byç
bezpieczne. WybraliÊmy niewielkie zagł´bienie w grani, tworzàce wy-
godnà półk´ nadajàcà si´ do naszych celów. Desant dwóch ratowników
z wysokoÊci około 20 metrów mimo silnego wiatru udało si´ przeprowa-
dziç bardzo sprawnie. Maciek i Łukasz od razu zabrali si´ do monta˝u
stanowiska asekuracyjnego i wspinaczki. Przed nimi były dwa wyciàgi
mokrej grani o trudnoÊciach II w skali UIAA. Po dotarciu do oczekujàce-
go pomocy nale˝ało go zabezpieczyç i cały czas asekurujàc, wyprowadziç
z powrotem w miejsce, skàd mo˝liwa byłaby ewakuacja.

Po desancie wylàdowaliÊmy na morenie Morskiego Oka obok schro-
niska. Oczekiwanie było mocno stresujàce, poniewa˝ wiatr wzmagał
si´, a ciemnoÊci powoli ogarniały dolin´. Była ju˝ 20.40, a nadal nie by-
ło sygnału od Maçka i Łukasza.

– JeÊli si´ nie pospieszà, to nie damy rady ich podebraç. B´dà musie-
li sobie sami poradziç i sprowadziç turyst´ w łatwy teren – powiedział
Andrzej.

Miał racj´. Za chwil´ b´dzie tak ciemno, ˝e pozostanie nam tylko
wracaç do Zakopanego. O 21.06 w radiu odezwał si´ Maciek: – Jeste-
Êmy gotowi do ewakuacji. Klient w trójkàcie ewakuacyjnym. Niestety
doholowaliÊmy go tylko do poÊredniego stanowiska. Dalej ju˝ nie zdà˝y-
my. Spróbujcie podejÊç tutaj, mo˝e si´ uda. Łukasz wraca do miejsca de-
santu, bo zostawiliÊmy tam cz´Êç sprz´tu. B´dziecie musieli podebraç
go stamtàd.

No, nareszcie si´ odezwali. W ostatnim momencie. Zobaczymy,
czy nam si´ uda podebraç ich z poÊredniego stanowiska. Podj´li jedy-
nà słusznà decyzj´, jednà z wielu, które podczas akcji musimy podej-
mowaç. To efekt nie tylko wielu godzin sp´dzonych na treningach, ale
przede wszystkim doÊwiadczenia nabytego podczas rzeczywistych ak-
cji ratunkowych. Dzi´ki temu, ˝e Maciek i Łukasz, widzàc zapadajà-
ce ciemnoÊci, nie starali si´ na sił´ wróciç do miejsca desantu, mieli-
Êmy mo˝liwoÊç zakoƒczenia akcji w jako tako dobrej widocznoÊci. To
elastycznoÊç i umiej´tnoÊç improwizacji nabyta w ciàgu kilku lat dzia-
łaƒ w załodze Êmigłowca. Mo˝liwoÊç dopasowania Êrodków i taktyki
według własnego uznania przez wyspecjalizowany zespół w terenie
jest podstawà profesjonalnego działania. Zdarzajà si´ jednak próby
tzw. zdalnego sterowania akcjà „zza biurka”. Dotyczy to wielu słu˝b,
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nie tylko ratowniczych, i TOPR niestety w tym wzgl´dzie nie jest wy-
jàtkiem.

Andrzej uruchomił silniki, Heniek sprawdził działanie pokładowych
reflektorów i po kilku minutach wystartowaliÊmy w kierunku Rysów.
Cała Dolina Rybiego Potoku pogrà˝ała si´ ju˝ w ciemnoÊciach. Na szcz´-
Êcie sama graƒ była jeszcze doÊç dobrze widoczna. Podstawowà trudnoÊç
sprawiał jednak wiatr. W odległoÊci 100 metrów od Êciany zacz´ło rzu-
caç maszynà. Andrzej spokojnie podprowadzał Êmigłowiec nad graƒ. Pi-
lota˝ w takich warunkach to bardzo trudne i stresujàce zadanie. An-
drzej próbował ustabilizowaç maszyn´ i podejÊç do Êciany pod jak
najlepszym kàtem. ZobaczyliÊmy Łukasza, który czekał w miejscu de-
santu, i w odległoÊci 50 metrów od niego Maçka stojàcego z pechowym
turystà na stanowisku z bloku. W pierwszej kolejnoÊci mieliÊmy zabraç
t´ dwójk´. Zawis był bardzo niestabilny. Kierunek wiatru utrudniał
utrzymanie Êmigłowca w odpowiedniej pozycji. Uruchomiłem dêwig
pokładowy, wypuszczajàc koƒcówk´ linki z hakiem w kierunku Maçka.
Niestety silny wiatr odwiewał hak i skutecznie uniemo˝liwiał Maçkowi
jego przechwycenie. Po kilku nieudanych próbach podania haka zdecy-
dowaliÊmy si´ zmieniç ustawienie Êmigłowca, który musiał wisieç
pod ostrym kàtem do skalnej grani. W pewnym momencie Andrzej rzu-
cił przez łàcznoÊç pokładowà:

– Nie widz´ ju˝ grani, została z tyłu. Nie mam punktów odniesienia.
– Ja jeszcze widz´ – powiedział Heniek z prawego fotela.
– Przejmij stery.
– Przejàłem.
Jak to dobrze, ˝e mamy zgrany zespół Êwietnych pilotów. 30 metrów

poni˝ej Maciek w koƒcu złapał hak dêwigu i wpiàł do niego siebie i tu-
ryst´. Zobaczyłem, jak zdejmuje p´tl´ z bloku i pokazuje sygnał „do
góry”. Heniek delikatnie podniósł Êmigłowiec o metr i kiedy byli ju˝
w powietrzu, uruchomiłem dêwig. WejÊcie na pokład odbyło si´ bez pro-
blemów i Heniek mógł z powrotem przekazaç stery Andrzejowi. Teraz
Łukasz. PrzemieÊciliÊmy si´ nad miejsce desantu, gdzie wiatr niestety
był równie porywisty, mimo to ewakuacja Łukasza ze sprz´tem poszła
bardzo sprawnie.

– JesteÊmy w komplecie, mo˝emy lecieç po ekip´ na moren´ – za-
meldowałem przez łàcznoÊç pokładowà.
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Po zabraniu czwórki ratowników z làdowiska obok schroniska
nad Morskim Okiem i krótkim locie do Zakopanego wylàdowaliÊmy
przy szpitalu o godz. 21.25. CałoÊç działaƒ zakoƒczyliÊmy o 21.40.

Akcja nie była łatwa, ale została przeprowadzona bezpiecznie dzi´-
ki szybkiemu działaniu zgranego i niezwykle mobilnego dwuosobowe-
go zespołu ratowników dołowych oraz dzi´ki bardzo wysokim kwalifi-
kacjom naszych pilotów. Tego wieczora jak na dłoni widoczne było
znaczenie zgrania i doÊwiadczenia załogi.

W okresie 2005–2009 dzi´ki systematycznym treningom i ograni-
czeniu liczby osób pracujàcych na Êmigłowcu doczekaliÊmy si´ małego,
doÊwiadczonego i Êwietnie wyszkolonego zespołu, zdolnego do przepro-
wadzenia najtrudniejszych akcji z powietrza. To kapitał, którego nie
wolno zmarnowaç.

Nast´pna techniczna akcja przeprowadzona po zachodzie słoƒca
miała miejsce pod koniec sierpnia rok póêniej. O godz. 19.28 do Centra-
li dotarło zgłoszenie od czteroosobowego zespołu wspinaczkowego ocze-
kujàcego na pomoc na Filarze Mi´guszowieckiego Szczytu Wielkiego.
Dwaj m´˝czyêni i dwie kobiety po dwóch dniach wspinaczki dotarli
w rejon przełamania filara, wszyscy wychłodzeni i wyczerpani, nie sà
w stanie ukoƒczyç drogi i proszà o ewakuacj´. WystartowaliÊmy
o godz. 19.33 w składzie: Henryk Florkowski – I pilot, Zbigniew Domi-
na – II pilot, Wojciech Mateja – pokładowy, Stanisław Krzeptowski Saba-
ła – dołowy i Maciej Latasz – dołowy/medyczny.

Znowu presja czasu. Dzieƒ jest o wiele krótszy ni˝ w czerwcu, a te-
ren działania wymagajàcy. Po rekonesansie okazało si´, ˝e zespół dotarł
tylko do tzw. I Turni na filarze, gdzie zało˝ył dobre stanowisko. Dzi´ki
temu, ˝e oczekujàcy pomocy mieli asekuracj´, mogliÊmy działaç w ich
bezpoÊredniej bliskoÊci. Desant dwójki Êwietnych ratowników doło-
wych, Staszka i Maçka, w rolce Petzl z wysokoÊci około 15 metrów
na stanowisko trwał kilkanaÊcie sekund. Po desancie daliÊmy im chwi-
l´ na ogarni´cie sytuacji w miejscu zdarzenia. Po ocenie Staszek z Maç-
kiem podj´li decyzj´ o u˝yciu techniki HEC, która w tych okoliczno-
Êciach wydawała si´ najszybszà metodà ewakuacji.

W czasie przygotowywania do podebrania wykonaliÊmy zaledwie je-
den kràg nad Morskim Okiem. Chłopaki ju˝ byli gotowi. Ewakuacja
w zapadajàcych ciemnoÊciach w dwóch rzutach przy wykorzystaniu
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techniki HEC. Lina o długoÊci 15 metrów, przelot na pobliskie làdowi-
sko przy Mnichowych Stawkach. W pierwszym locie Maciek i pierwsza
para, w drugim Staszek i druga para. Na làdowisku przej´cie na pokład
i po krótkim locie odstawienie niefortunnych wspinaczy na moren´
Morskiego Oka przy schronisku, gdzie czekał na nich ratownik dy˝ur-
ny. Nast´pnie lot do Zakopanego i làdowanie o godz. 20.19.

CałoÊç akcji zaj´ła nam 46 minut. Ile znaczy zgranie i doÊwiadcze-
nie zespołu! Wszystkie elementy muszà działaç bez zarzutu. Dotyczy to
ka˝dego „trybika”, poczàwszy od mechaników, którzy dbajà o stan
techniczny maszyny, poprzez pilotów, a skoƒczywszy na ratownikach
i lekarzach. To marzenie ka˝dej profesjonalnej słu˝by: zgrany zespół
i sprawny sprz´t. Nam to si´ udało. ByliÊmy zawodowcami41.

Wspomnijmy teraz, ˝e 26 wrzeÊnia 2009 r. przed południem pod-
czas wspinaczki zachodnià Êcianà Łomnicy odpadł czeski alpinista Ra-
dim S., lat 39, uderzajàc głowà w skały. Poniewa˝ nad Popradem zale-
gała mgła, słowacki Êmigłowiec nie mógł wystartowaç. Na proÊb´ HZS
do akcji ruszyło TOPR. „Sokół” w r´kach H. Serdy i H. Florkowskiego.
Na pokładzie J. Broƒski, W. Cikowski oraz ratownik-lekarz Jakub Jasiƒ-
ski. Przelot nad Lodowà Przeł´czà do Doliny Małej Zimnej Wody. Po-
ni˝ej, na wysokoÊci 1700 m n.p.m., ko˝uch chmur. Witold Cikowski
pisze: Lokalizujemy miejsce wypadku (…) robimy przymiark´ i làduje-
my przy schronisku Tery’ego w celu przygotowania wklejki. Nie wda-
jàc si´ w techniczne szczegóły, powiedzmy, ˝e owa „przymiarka” to lot
Êmigłowcem w celu okreÊlenia bezpiecznej wysokoÊci nad potrzebujà-
cymi pomocy i zarazem bezpiecznej odległoÊci od Êciany, na jakiej mo-
˝e zatrzymaç si´ w zawisie helikopter; natomiast „wklejka” to monta˝
przez ratowników, zawieszonych na linie pod maszynà, stanowiska
asekuracyjnego. W omawianej akcji Witek i Jakub, wiszàc pod Êmi-
głowcem na 60-metrowej linie, musieli wywierciç wiertarkà otwory
w skale, osadziç w nich nity i w koƒcu zawisnàç na nich w swoich
uprz´˝ach. Dopiero wtedy piloci mogli sprowadziç maszyn´ na prowi-
zoryczne làdowisko i nieco odetchnàç, bo przecie˝ przebywanie w zawi-

041 W. Mateja, Po zachodzie słoƒca (tekst przekazany przez autora Michałowi Jagielle 17
grudnia 2015 r.). Por. W. Mateja, Ratownictwo z powietrza w Tatrach. Podr´cznik Êmig-
łowcowych technik ratowniczych. Techniki ratownicze oraz procedury działaƒ załóg
Êmigłowca TOPR PZL W-3A „Sokół” SP-SXW, Katowice 2013, s. 196–206.
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sie tu˝ przy skalnej Êcianie nie nale˝y do ich wymarzonych zaj´ç… Ja-
kub ponad wszelkà wàtpliwoÊç stwierdził, ˝e Radim nie ˝yje. Co jed-
nak nie przerwało akcji. Po zbudowaniu stanowiska asekuracyjnego
i uło˝eniu ciała w noszach Cikowski opuszcza Jasiƒskiego z noszami
ok. 10 metrów na wygodnà półk´, nast´pnie zje˝d˝a do niego i przygo-
towujà si´ do podebrania ich przez Êmigłowiec. Na 70-metrowej linie
przeniesiono ratowników z martwym nad brzeg PoÊredniego Stawu
Spiskiego, skàd zwłoki przetransportowano do Smokowca. Cała ta
trudna technicznie akcja, od wylotu z Zakopanego do powrotu, trwała
tylko dwie godziny.

Powróçmy na Rysy. 20 sierpnia 2007 r. o 20.40 Maciej Pawlikowski
informuje Central´, ˝e wychodzi w rejon Rysów. Pomocy potrzebuje
trójka: rodzice i dwuletnie dziecko! Deszcz, grad, burza. O 23.00 Ma-
ciej przekazuje meldunek: Jestem na grz´dzie (powy˝ej trawersu
ok. 150 m) przy rodzince nakrytej płachtà przeciwdeszczowà. Cały
czas pada deszcz, ulewny, z wyładowaniami. Poprosił te˝ o pomoc. Ze
schroniska natychmiast wyruszyli J. Caban i J. MatyÊkiewicz. A tym-
czasem Maciej… Posłuchajmy: Od ojca wziàłem dziecko (2-letnia
dziewczynka) w nosidełku, okryłem kurtkà i poszedłem z powrotem
do Morskiego Oka. Za nim wolno schodzili rodzice dziewczynki. Dla-
czego znaleêli si´ tak wysoko w górach, i to z maleƒkim dzieckiem?
Chcieli wejÊç na Rysy od Morskiego Oka i nocowaç w Schronisku
pod Wagà. Około 18.30 spotkali ich turyÊci schodzàcy z gór i próbowali
wyperswadowaç kontynuowanie podejÊcia. Nadaremnie. Pogoda zała-
mała si´. Dopiero wtedy poprosili o pomoc…

Pogodny ranek ostatniego dnia kwietnia 2012 r. Na tatrzaƒskich sce-
nach panuje spokój. Ale jednak tu i ówdzie coÊ si´ dzieje. Krzysztof K.,
wszechstronnie uzdolniony ruchowo, podchodzi po stromym Êniegu.
Jest twardo. Konieczne sà raki. Tu, w gł´bokim cieniu, mi´dzy skałami,
panuje pełna zima. Andrzej Marasek i Andrzej Stopka podchodzà na Ni˝-
nie Rysy z zamiarem zjazdu na nartach Ênie˝nymi polami. Od Czarnego
Stawu pod Rysami równym tempem zdobywa wysokoÊç czworo turystów,
w tym Katarzyna i Marta. A tymczasem w górnej cz´Êci rejonu Hali Gà-
sienicowej trwajà çwiczenia z udziałem Êmigłowca. Krzysztof jest ju˝
hen, wysoko, przypina narty… Z jakiegoÊ powodu traci równowag´.
Rozp´dzone ciało wypada z Rysy, uderza w podchodzàce właÊnie dwie

Wolanie new 13.3:Wol.13/4  1/10/19  2:13 PM  Page 725



WO¸ANIE W GÓRACH

726

turystki: Katarzyna W. złamała r´k´, ale zdołała wyhamowaç czekanem
– i wzgl´dnie bezpiecznie le˝y na stromym stoku; natomiast Krzysztof
i Marta spadajà około 400 metrów.

Alarm! Obaj Andrzejowie zje˝d˝ajà na nartach na miejsce wypadku.
A. Łuboczko i A. Âliwa nadlatujà Êmigłowcem i z pokładu, zgodnie z de-
cyzjà kierujàcego akcjà Wojciecha Matei, o 10.40 desantujà si´ S. Krzep-
towski Sabała, M. Latasz, R. Guziak i lekarz-ratownik Jakub Jasiƒski.
èrenice nieprzytomnego nie reagujà na Êwiatło, w zapisie EKG asysto-
lia. O 10.55 lekarz stwierdza zgon Krzysztofa K., lat 38. Trwajà zabiegi
resuscytacyjne nad kobietà. Adrenalina donaczyniowo. Bez rezultatu.
O 11.40 lekarz stwierdza zgon Marty, lat 41.

20 maja 2013 r. rano pewien m´˝czyzna w rozmowie telefonicznej
informuje Central´, ˝e poprzedniego dnia jego kolega Radosław Z.,
lat 34, wyszedł samotnie z Morskiego Oka na Rysy. Ju˝ o 7.30 (19 ma-
ja) wysłał mu z wierzchołka swoje zdj´cie zrobione telefonem komórko-
wym. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Poszukiwania rozpocz´to
od sprawdzenia, czy turysta nie zatrzymał si´ w schroniskach Pod Wa-
gà i przy Popradzkim Stawie, zaraz te˝ wystartował Êmigłowiec z sied-
mioosobowà ekipà. Bez rezultatu.

14 czerwca, wykorzystujàc popraw´ pogody, wznowiono poszukiwa-
nia wspólnie z HZS. Słowacy mieli przeszukaç rejon Wołowca Mi´guszo-
wieckiego i Kotlinki pod ˚abim Koniem. Za sterami „Sokoła” zasiedli
H. Florkowski i W. Stroiƒski, funkcj´ ratownika pokładowego pełnił
Wojciech Mateja, zaÊ ratownika dołowego Maciej Latasz; byli tak˝e ra-
townicy medyczni Andrzej Górka i Łukasz Migiel. Polacy penetrowali
wschodnià Êcian´ Rysów. W ˚lebie Âwierza spostrze˝ono plecak. Ma-
szyna zbli˝yła si´ do Êciany i Łukasza opuszczono na skały dêwigiem
pokładowym. A oto najwa˝niejsze fragmenty ze sprawozdania sporzà-
dzonego przez kierujàcego akcjà Wojciecha: Desant w trudny teren z ko-
niecznoÊcià zało˝enia stanowiska półwiszàcego (ratownik wisiał na lin-
ce dêwigu, osadzajàc punkty asekuracyjne – wiertarka). Po zało˝eniu
stanowiska desant drugiego ratownika (A. Górka) za pomocà dêwigu
pokładowego. Nast´pnie załoga Êmigłowca jeszcze raz przeszukuje
partie Êciany poni˝ej plecaka. Około 150 m poni˝ej załoga spostrzega
ciało. W tej sytuacji Łukasz i Andrzej zostajà przeniesieni za pomocà
dêwigu pokładowego ze stanowiska koło plecaka poni˝ej. Desant na nie-
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wielkà półk´ skalnà ok. 10 m nad ciałem, z koniecznoÊcià zało˝enia sta-
nowiska (wiertarka). Po zało˝eniu stanowiska ratownicy zje˝d˝ajà na li-
nach do zmarłego. Ciało umieszczono w noszach i opuszczono ok. 60 m
na półk´ skalnà dogodniejszà do ewakuacji. Zwłoki przekazano na dro-
dze w Dolinie Białej Wody ratownikom słowackim.

Jak to podsumował Wojciech: Działania przeprowadzono w trud-
nym terenie, przy niesprzyjajàcym, silnym wietrze. Dodajmy, ˝e cało-
Êcià wyprawy kierował Mieczysław Ziach, a uczestniczyli w niej tak˝e
Andrzej Krzeptowski-Sabała, R. Mikler, M. Rogus i M. Stràczek-Helios.

Jaka była przyczyna wypadku? Posłuchajmy Adama Maraska:
Wszystko wskazuje na to, ˝e feralnego dnia turysta wyszedł Rysà lub
Grz´dà na graƒ. Tam z jakichÊ powodów stracił równowag´ i spadł oko-
ło 300 m na stron´ Doliny Ci´˝kiej, poniósł Êmierç na miejscu42.

1 wrzeÊnia 2013 r. tu˝ przed 18.00 do Centrali odezwał si´ turysta
Konrad S. z takà oto informacjà: – Jestem na Rysach. Doznałem urazu
stawu skokowego i nie jestem w stanie zejÊç o własnych siłach. Krótko
po nim telefonujà turyÊci, którzy sà na Rysach, potwierdzajà, ˝e na
szczycie znajduje si´ turysta potrzebujàcy pomocy. Zostawili mu ciepłe
ubrania, picie, jedzenie; temperatur´ oceniajà na ok. 2 o C, nie sà wy-
starczajàco przygotowani, ˝eby zostaç z ratowanym, wi´c rozpoczynajà
zejÊcie do Morskiego Oka. Niska podstawa chmur wyklucza u˝ycie Êmi-
głowca. Ze schroniska wychodzi ratownik dy˝urny Zbigniew Kieras
z pakietami grzewczymi i goràcà herbatà, a z Zakopanego 15-osobowa
wyprawa prowadzona przez Mieczysława Ziacha. O 22.08 Zbyszek do-
ciera do turysty. Kontuzjowany jest w dobrej formie. Nieco póêniej zja-
wia si´ ekipa z Centrali. Warunki stajà si´ bardzo trudne; deszcz prze-
chodzàcy wy˝ej w Ênieg, zalodzone łaƒcuchy, silny wiatr. Kierujàc si´
bezpieczeƒstwem ratowanego i ratowników, podj´to decyzj´ o trans-
portowaniu kontuzjowanego na stron´ południowà, do Popradzkiego
Stawu – zapisano w sprawozdaniu z wyprawy. Bezzwłocznie powiado-
miono o tym ratowników słowackich. O 23.03 rozpocz´to transport
Konrada w noszach, oczywiÊcie z asekuracjà. Działali tu: Andrzej Guziak
– ratownik medyczny oraz J. Hornowski, Z. Kieras, G. Kubicki, Ł. Mi-
giel, M. Âlusarczyk, M. Tragarz, T. Wojciechowski, B. Zwijacz Kozica.

042 Ten˝e, Chyba tylko anioł stró˝, „Tatry” 2013, nr 3.
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O 2.00 na progu Kotlinki pod Wagà spotkanie ze Słowakami, a byli to:
Edvard Liptak, Michal Pipta, Erik Rabatin i Miroslav Zirčak. O godz.
3.30 wyprawa dochodzi nad Popradzki Staw, gdzie ju˝ czeka samochód
TOPR. W niespełna dwie godziny póêniej kontuzjowany trafił w r´ce le-
karzy w Zakopanem43.

27 lutego 2014 r. o 19.41 telefonujà taternicy. Po ukoƒczonej wspi-
naczce Filarem Kopy Spadowej zacz´li si´ wycofywaç zjazdami i w pew-
nym momencie, poni˝ej Siodełka, zablokowała im si´ lina. Próby Êciàg-
ni´cia nie powiodły si´. Wspinacze bali si´ podejÊç na linie, poniewa˝,
jak mówili, zało˝yli zbyt słabe stanowisko zjazdowe. Wyjechała pi´cio-
osobowa ekipa: Mieczysław Ziach, Andrzej Marasek, Piotr Konopka, Pa-
weł Kopta, Adam Pieprzycki. O 23.37 znad Czarnego Stawu ratownicy
dostrzegli taterników. Poniewa˝ warunki Êniegowe nie pozwalały na do-
tarcie do nich od dołu, postanowiono dotrzeç tam Êcie˝kà prowadzàcà
na Białczaƒskà Przeł´cz Wy˝nià i na wysokoÊci Siodełka wtrawersowaç
w Filar. Warunki były trudne i ratownicy cały czas stosowali asekuracj´
linami. O 2.18 doszło do spotkania. Jak to zapisał Andrzej Marasek: Pa-
weł M. i Dariusz Z. w dobrej formie, lekko zzi´bni´ci. O 6.00 wszyscy
dotarli do schroniska44.

Jak ju˝ wspomniałem we wst´pie „Od autora”, 29 czerwca 2014 r.
o 13.28 powiadomiono Central´, ˝e poni˝ej Grz´dy znajdujà si´ dwie
ranne osoby. O 13.35 wyleciał Êmigłowiec (Kazimierz Chaczko i Zbi-
gniew Wasiewicz) z Piotrem Bukowskim oraz jego zespołem, w którym
byli: Andrzej Górka, Rafał Mikler, Robert Mikulski. Ratownicy desanto-
wali si´ w pobli˝u poszkodowanych. Artura W. z podejrzeniami urazu
kr´gosłupa, ranami głowy, silnymi potłuczeniami i otarciami wło˝ono
na desk´ ortopedycznà i wciàgni´to na pokład bezpoÊrednio z miejsca
wypadku, a nast´pnie przewieziono do szpitala. W nast´pnym locie
przewieziono Mari´ J., która doznała złamania koÊci udowej, urazu
miednicy, mocnych potłuczeƒ i otarç.

Przypomnijmy, ˝e tego dnia o 18.30 do TOPR zatelefonował młody
Polak, Paweł M., informujàc, ˝e podczas schodzenia z Rysów zgubił
szlak i zsunàł si´ kilkanaÊcie metrów Ênie˝no-skalnym terenem, wsku-

043 Por. Ten˝e, Wakacyjne zag´szczenie wypadków, tam˝e, 2013, nr 4.
044 Ten˝e, CzujnoÊç anioła stró˝a, tam˝e, 2014, nr 2.
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tek czego doznał kontuzji r´ki i nogi. Poniewa˝ nie umiał dokładnie wy-
jaÊniç, w jakim kierunku schodził ze szczytu, powstało przypuszczenie, 
˝e szedł w kierunku Wagi. Samochodem do Morskiego Oka wyjechali: 
Stanisław Bobak, Witold Cikowski, Marcin Józefowicz i Maciej Mikie-
wicz – i udali si´ na Rysy. O pomoc w poszukiwaniach poproszono ra-
towników ze Smokowca45. Wnet okazało si´, ˝e polski turysta utknàł 
w trudnym miejscu po słowackiej stronie grani. Zaraz te˝ stosowne 
działania podj´li ratownicy HZS, do których dołàczyła wymieniona wy-
˝ej czwórka Polaków z Zakopanego.

Jak podaje Marek Grocholski za słowackimi ratownikami, turysta 
tkwił w północno-wschodniej Êcianie Rysów. Ratownicy HZS podj´li 
prób´ dotarcia do niego od dołu, z Doliny Ci´˝kiej. Niestety musieli zre-
zygnowaç – z powodu du˝ej iloÊci wody płynàcej ˝lebem. Wyszli wi´c 
na graƒ i zjechali w stron´ miejsca wypadku. Zatrzymali si´ 40 m 
nad poszkodowanym. Do dalszych działaƒ potrzebne były długie liny 
Dyneema. Nocà, przy szalejàcej wichurze, w deszczu i gradzie, wynie-
siono na graƒ odpowiedni sprz´t. Ratowników słowackich wsparła te˝ 
w tym czasie ekipa toprowców. Akcj´ wznowiono nad ranem. Dwaj ra-
townicy słowaccy zostali opuszczeni na miejsce, gdzie le˝ał ranny. 
Ogrzali go i zapakowali do noszy, po czym zacz´ło si´ mozolne wciàga-
nie ratownika z poszkodowanym na graƒ. Nast´pnie zniesiono młode-
go Polaka na Wag´ i opuszczono na linach do Kotlinki pod Wagà. 
Przy schronisku przeło˝ono go do nosideł Kong. Transport przej´ła Êwie˝a 
ekipa ratowników HZS, która właÊnie dotarła w rejon chaty. Par´ minut 
po 14.00 nad Popradzkim Stawem przekazano pacjenta załodze pogoto-
wia. Cała akcja trwała 19 godzin, uczestniczyło w niej 24 ratowników sło-
wackich i 4 polskich. Chłopak ze Âwi´tochłowic miał niebywałe szcz´-
Êcie, ˝e prze˝ył tak powa˝ny upadek, i nast´pnego dnia mógł Êwi´towaç 
w szpitalu swoje 19. urodziny46.

Ostatniego listopada omawianego roku o 14.45 HZS Wysokie Tatry 
poinformowało, ˝e w rejonie Lawinowego Szczytu w masywie Zadniego 
Gierlacha potrzebuje pomocy jeden z polskich taterników. Poniewa˝ po-
goda po ich stronie uniemo˝liwia u˝ycie Êmigłowca, proszà TOPR

045 Ten˝e, Ânie˝na wiosna i deszczowe lato, tam˝e, 2014, nr 3.
046 M. Grocholski, Mroczna twarz gór, tam˝e.
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