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Ratownictwo ścianowe

O Tatrach mówi się często „kieszonkowe góry” lub „małe Alpy”. Słowacy na-
zywają Tatry „największymi małymi górami świata”. Określenia tyleż urocze, 
ile niebezpieczne, sugerują bowiem, zwłaszcza tym, którzy nigdy w Tatrach nie 
byli, że to niegroźne pagóry – ot, takie tam, żeby szybko wejść i szybko zejść. 
Sto siedemdziesiąt pięć kilometrów kwadratowych polskiej części nie wydaje się 
specjalnie dużą powierzchnią, a i 75 kilometrów grani głównej nikogo nie powali. 
Nasz najwyższy szczyt – Rysy – ze swoimi 2499 metrami nad poziomem morza 
zdaje się być wstydliwym karzełkiem przy blisko pięciotysięcznym Mont Blanc 
(jeśli trzymać się porównań z Alpami), a osławioną Orlą Perć potrafią zdobyć 
dzieciaki. Cóż zatem może nas tu zaskoczyć?

Sposób, w jaki Polacy rozmawiają o Tatrach, styl, w jakim je zdobywają, 
i wciąż niski poziom wiedzy na ich temat pokazuje, że w sumie lekceważymy 
nasze – jak by nie było – najwyższe góry. Oczywiście, doceniamy ich pięk-
no i niezwykłą urodę, nie wierząc jednocześnie w ich surową bezwzględność. 
Wprawdzie z wypiekami na twarzy słuchamy newsów o tragicznych wypadkach 
i ofiarach tatrzańskich wypraw, ale nie wyciągamy z nich żadnych wniosków, 
o czym świadczą kolejne dramaty, bliźniaczo podobne do tych, o których mó-
wiono zaledwie wczoraj.

Bliskość Tatr i inwazja na nie usypiają naszą czujność. Coś, co jest na wy-
ciągnięcie ręki i z czego można korzystać na co dzień, zdaje się czymś oswo-
jonym i okiełznanym. Tymczasem Tatry mają charakter, żeby nie powiedzieć 
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charakterek! Średnio ginie w nich około piętnastu osób rocznie. Odniesienie do 
Alp nie jest więc przypadkiem ani kokieterią. Tatry mają alpejski sznyt i można 
w nich dostać w skórę nie gorzej niż w Alpach, a nawet Himalajach!

– Przypominam sobie jedną z akcji z lat osiemdziesiątych, która strasznie 
dała nam się we znaki – wspomina Andrzej Blacha. – Była sakramencka zima, 
sakramencka śnieżyca i sakramencki mróz! Śnieg sięgał po pachy, a z powodu 
zawiei świata nie było widać. Na Halę Gąsienicową tymczasem doczołguje się 
ledwo żywy turysta, prosząc o pomoc dla trzech swoich partnerów, którzy zostali 
w górach. Czterech taterników z Warszawy, w tym dwóch braci, przyjechało do 
Zakopanego z zamiarem wspinaczki na Bracha-Wójcika na Granatach.

Mimo dramatycznej aury i wszelkich znaków na ziemi i niebie wołających: 
„Nie dziś, nie teraz, a może w ogóle!”, prosto z pociągu ruszają w góry. Wędrów-
ka zdaje się być torturą, piździ, wieje, wali śniegiem, trudno ustać na nogach, 
nad moreną Czarnego Stawu dwóch z czterech narwańców mówi więc: „Basta, 
odpuszczamy!”. Do „ambitnych” braci nic jednak nie dociera. Nie zamierzają 
wymiękać! Grupa dzieli się więc na tych, którym rozum, późno, bo późno, ale 
wrócił, i na tych, którzy dawno go już stracili. Jedni ruszają w dół, drudzy w górę. 
Pogoda tymczasem załamuje się jeszcze bardziej, choć chwilę temu wydawać 
się mogło, że to niemożliwe. Śnieżyca jest tak potężna, że dwóch schodzących 
gubi drogę i siebie nawzajem. Późnym wieczorem do schroniska w Murowańcu 
dociera tylko jeden z nich. Po resztę ruszają toprowcy.

– Chcieliśmy iść śladami tego, który wrócił, ale śnieg błyskawicznie wszystko 
zasypał. To, co działo się na zewnątrz, to był prawdziwy horror! – kontynuuje 
opowieść Blacha. – Śnieg sięgał nam po ramiona, przodem szedł więc najlżejszy 
ratownik, który jakoś utrzymywał się na tym puchu i ślizgając się na kolanach, 
próbował przecierać ślad. Niewiele to dało, co rusz przepadaliśmy w śniegu, 
niemal się w nim topiąc. Po kilkudziesięciu minutach marszu trafiliśmy na ciało 
mężczyzny, który próbował dojść do schroniska. Niestety już nie żył. Ruszyliśmy 
więc dalej, po braci, którzy byli w ścianie. Przeszliśmy przez zamarznięty staw, 
wymieciony przez zawieruchę do szczerego lodu, potem zaczęliśmy się wspinać 
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na środkowe żebro. Czegoś takiego nigdy wcześniej i nigdy później nie przeży-
łem. Był ze mną Walek Fiut*, znakomity himalaista, który po kilku godzinach 
wyprawy przyznał, że pierdoli Himalaje, bo w życiu tak nie dostał w dupę jak 
tutaj! Braci tymczasem ani widu, ani słychu, a noc coraz głębsza i coraz czar-
niejsza. Ratownicy postanowili wycofać się ze ściany, zostawiając w niej linę, tak 
by następna ekipa, która przyjdzie rano, wiedziała, od którego miejsca zacząć. 
O świcie koledzy ponownie podjęli działania. Jan Krzysztof i Maciej Berbeka 
odnaleźli braci. Niestety, jeden z nich był już martwy, a czas drugiego wydawał 
się policzony.

– Kiedy dotarliśmy do niego, miał już maskę lodową na całej twarzy z małymi 
otworami do oddychania – wspomina naczelnik.

Mówienie o Tatrach „pagóry” jest krzywdzące i niebezpieczne. Krzywdzą-
ce z punktu widzenia ich zdobywców, bo umniejsza umiejętności wspinaczy, 
a niebezpieczne, ponieważ przekłamanie rozmywa ich prawdziwy obraz. Tatry 
to rasowe góry, w których można zrobić poważne drogi wspinaczkowe i przeżyć 
naprawdę dużo przygód. Wielkościanowych!

Wielu słynnych polskich himalaistów zdobywało doświadczenie właśnie w Ta-
trach i wielu z nich uważa, że sukcesy w tych najwyższych górach zawdzięcza 
szkole, jaką tutaj dostali.

– Podczas wspinaczki w Himalajach błyskawicznie rozróżniałam każdego, 
kto spędził przynajmniej jeden sezon zimowy w Tatrach – przyznaje Monika 
Rogozińska. – Ci ludzie poruszali się w ekstremalnych górskich warunkach 
w sposób szczególny, wiedzieli, czego się spodziewać i jak reagować na to, co 
się tam dzieje. Ten tatrzański survival widać było na kilometr. Tatry są bardzo 
wymagające i każdy, kto twierdzi inaczej, nie wie, co mówi.

* Walenty Fiut (ur. 1947), himalaista, uczestnik wyprawy na Mount Everest w 1980 roku, 
która zakończyła się pierwszym zimowym wejściem na najwyższy szczyt Ziemi. Był też człon-
kiem czteroosobowej wyprawy, która w dniach 1–4 marca 1978 roku dokonała pierwszego 
polskiego zimowego przejścia północnej ściany Eigeru. 
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Nie przypadkiem to właśnie członkowie zakopiańskiego Klubu Wysokogór-
skiego byli rdzeniem narodowych zimowych wypraw na ośmiotysięczniki i nie 
bez kozery podkreślali znaczenie tatrzańskiego doświadczenia. Maciej Berbeka, 
Maciej Pawlikowski, Ryszard Gajewski, Piotr Konopka, Andrzej Osika i Piotrek 
Malinowski z powodzeniem wchodzili na najwyższe szczyty, podkreślając, że ich 
charaktery, umiejętności i wolę walki ukształtowały rodzime Tatry.

Maciej Berbeka, zdobywca pięciu ośmiotysięczników: Mont Everestu, Ma-
naslu, Czo Oju, Broad Peaku i Annapurny, jako przewodnik międzynarodowy 
nigdy nie wziął w wysokie góry nikogo, kto nie przeszedłby „obozu szkolenio-
wego” w Tatrach, podkreślając, że tylko ten, kto zimą sprawdzi się w naszych 
warunkach, ma szansę na wysokie loty.

– Tatry to poważne góry, z poważnymi, prawie kilometrowymi ścianami oraz 
drogami, na które dokonuje się pojedynczych wejść, co świadczy o wysokim 
stopniu ich trudności – mówi Grzegorz Bargiel. – Weźmy taką Kazalnicę. Ściana 
ma pięćset metrów wysokości. Samo dojście pod nią nie wymaga wprawdzie 
wielkiego wysiłku, ale już jej pokonywanie owszem. Na tatrzańskich ścianach 
zginęły dziesiątki wspinaczy, a co najmniej drugie tyle miało poważne kłopoty. 
Ginęli na nich lub potrzebowali pomocy nawet wybitni specjaliści, w tym naj-
wybitniejsi dziś polscy himalaiści.

Tatry są zdradliwe i nieprzewidywalne. To nie mit, że w kilka godzin pogo-
da może zmienić się z doskonałej w dramatyczną. Rzadko odwrotnie! To jedna 
z cech wielkich gór.

Tatry są smukłe i strzeliste, a skały poszarpane i surowe, dlatego wszelkie 
upadki z wysokości zazwyczaj kończą się tragicznie. Głębokie skalne żleby i roz-
ległe depresje oraz strome stoki stwarzają ryzyko dużego zagrożenia lawinowego, 
zaś kruchość granitowych tatrzańskich ścian, zwłaszcza w Tatrach Wysokich, 
często jest przyczyną ciężkich, a nawet śmiertelnych urazów spowodowanych 
spadającymi kamieniami. Jednym słowem, Tatry są górami o wielu obliczach, 
można o nich powiedzieć sporo, ale na pewno nie to, że są łatwe.
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Ratownictwo ścianowe jest działaniem wysoce technicznym, dlatego bardzo du-
że znaczenie ma sprzęt. Ważne jest zarówno to, na czym ratownicy się wspinają, 
jak i to, czy mają ze sobą kontakt. Omawiane już wcześniej słynne radiotelefony 
Klimki i zestaw alpejski z szelkami Grammingera zrewolucjonizowały ratow-
nictwo na wiele lat, ale nijak mają się do tego, czym dysponują ratownicy teraz.

Hitem ostatnich czasów stała się dyneema – syntetyczna, a więc lekka lina, 
która wyparła Grammingera. Sześć ton (!), taką wytrzymałość ma jedna dynee-
ma, ważąc przy tym tyle, co nic, a w każdym razie tak niewiele, że ratownik 
śmiało może wziąć na plecy nawet czterystumetrowy zwój, co pozwala na raz (!) 
zjechać z Kazalnicy. Koniec z łączeniem stumetrowych odcinków stalowych lin, 
koniec z klinującymi się w skałach złączkami, koniec z wnoszeniem ciężkiego 
bębna hamującego.

– Technika ratowania ludzi w ścianach przez lata właściwie się nie zmieniła, 
a postęp to przede wszystkim znacznie większe bezpieczeństwo ratowników 
– mówi Grzegorz Bargiel. – Jest różnica w wiszeniu na jednej linie stalowej, 
nawet jeśli ta jest superwytrzymała, a wiszeniu na dwóch dyneemach. Dwóch, 
bo dmuchamy na zimne, zakładając, że jedna z nich może zostać uszkodzona. 
Nigdy wprawdzie to się nie zdarzyło, co nie znaczy, że zdarzyć się nie może, 
dlatego zgodnie z powiedzeniem „strzeżonego Pan Bóg strzeże” podwójnie się 
zabezpieczamy.

– Tak naprawdę dla nas, ratowników, samo działanie ścianowe jest najprost-
szą rzeczą – przyznaje Bargiel. – Jeśli już dostaniemy się na miejsce, mamy 
zlokalizowany wypadek, założymy stanowiska i liny, to opuszczenie ratownika 
i wciągnięcie rannego przy naszych umiejętnościach technicznych jest wisienką na 
torcie. Najtrudniej dotrzeć do miejsca wypadku i zlokalizować poszkodowanego. 
Szczególnie zimą, gdy zagrożenie lawinowe jest wysokie, a warunki pogodowe 
fatalne, dostanie się do ściany w sposób bezpieczny jest poważnym wyzwaniem. 
Dlatego bardzo dokładnie analizujemy sytuację w terenie, a sposób ratowania 
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człowieka uzależniamy od tego, w jakiej jest ścianie, na jakiej wysokości i w ja-
kim stanie. Zastanawiamy się, czy lepiej opuścić go do podstawy ściany, czy 
wciągnąć na krawędź, bywa, że wybieramy warianty technicznie trudniejsze, 
by zwiększyć bezpieczeństwo. Czasami wspinamy się do poszkodowanych, choć 
wygodniej i prościej byłoby wyjść ponad nich, a potem zjechać, ale wszystko 
zależy od specyfiki terenu i czyhających niebezpieczeństw.

W ratownictwie ścianowym bardzo dużą rolę odgrywa śmigłowiec. Jeśli może 
lecieć do akcji, niezmiernie ją ułatwia. Pozwala wysadzić lub opuścić ratownika 
w najdogodniejszym miejscu, błyskawicznie też podbiera rannego. Schody zaczy-
nają się, gdy Sokół jest uziemiony. Wtedy dopiero widać, jak wiele elementów 
składa się na sukces akcji i jakie to trudne. Jak ważny jest dobrze dobrany ze-
spół ludzi, którzy szybko i sprawnie potrafią się wspinać, jak istotna jest dobrze 
przemyślana marszruta, zwłaszcza w dużym zagrożeniu lawinowym, i w końcu 
jak ważne jest opracowanie planu działania oraz jego bezbłędne wykonanie.

– Jeśli porównamy to, co umiemy dziś, do tego, co umieli nasi starsi koledzy, 
to nie mamy specjalnych powodów do dumy – mówi Wojciech Mateja. – Oni 
mieli dużo gorszy i cięższy sprzęt, a mimo to potrafili zrobić rzeczy, które dla 
nas, zaopatrzonych w nowe rozwiązania techniczne, wciąż są trudne. Mówiąc 
wprost, według mnie byli twardsi. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych Tatry były dosłownie obwieszone amatorami mocnych wrażeń, w związku 
z tym wypadków i wypraw ratunkowych w ekstremalnie ciężkich warunkach 
i w trudne rejony było sporo. Nie wiem, czy w podobnych warunkach bylibyśmy 
znacząco lepsi od naszych starszych kolegów. Weźmy wszystkie zimowe akcje 
na Kazalnicy, gdzie samo dojście do miejsca, z którego można zjechać w ścianę, 
jest już poważnym wyzwaniem. Nie mówiąc o dostaniu się do poszkodowanego, 
założeniu stanowiska, działaniu w ścianie i często skomplikowanej ewakuacji. 
W ostatnim czasie nie mieliśmy na tyle poważnej akcji, by móc porównać ją 
do wypraw sprzed lat, co nie znaczy, że nie trenujemy tych najtrudniejszych 
wariantów, pamiętając, że nie zawsze da się wykorzystać śmigłowiec, a więc 
w każdej chwili może nas czekać powtórka z przeszłości. Mimo nowoczesnego 
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sprzętu i bezpieczniejszych rozwiązań jest to cały czas duże wyzwanie – tym 
bardziej mam do poprzedników wielki szacunek.

Rzeczywiście, trudno porównać stopień trudności akcji ścianowej wykony-
wanej w sposób klasyczny do przeprowadzonej śmigłowcem. To są dwa różne 
światy, o czym ratownicy całkiem niedawno po raz kolejny się przekonali.

– Zeszłej zimy szukaliśmy turysty, który pobłądził w masywie Mięguszowiec-
kiego Szczytu Wielkiego. Zgubił drogę, schodząc z Przełęczy pod Chłopkiem. 
Wlazł w taki teren, że znalazł się nad przepaścią i jedyne, co mógł zrobić, to 
siedzieć na niewielkiej półce skalnej, modląc się o szybką pomoc, przy czym nie 
miał żadnej pewności, że nadejdzie. Padła mu komórka, nie mógł zatem nigdzie 
zadzwonić, spadła mu też czołówka, co w tak trudnym terenie okazało się drama-
tyczne. Gość wiedział, że jest w miejscu, w którym nie może wykonywać żadnych 
gwałtownych ruchów. Tymczasem nadchodziła noc, a wraz z nią perspektywa 
walki ze snem, która mogła być walką na śmierć i życie. Chłop miał jednak wiel-
kie szczęście, bo spadanie czołówki zobaczyli przypadkowi turyści i myśląc, że są 
świadkami spadania w przepaść człowieka, zadzwonili do TOPR-u. Wiedzieliśmy 
tylko tyle, że gość jest gdzieś na zejściu z Przełęczy pod Chłopkiem, szliśmy więc 
w stronę Kazalnicy. Na szczęście w rejonie Wielkiego Kotła Mięguszowieckiego 
udało nam się do niego dowołać, ale dojście do miejsca, z którego mogliśmy go 
zlokalizować i do niego zjechać, zajęło wiele godzin. W końcu go namierzyliśmy. 
Słysząc, że jest nad nami, wyszliśmy wyżej, założyliśmy stanowisko, zjechaliśmy 
do niego na linach, a że okazał się cały i zdrowy, bez problemu opuściliśmy go 
z kolegą do podstawy ściany.

Pięknie, gładko i przyjemnie. Tak o tego typu akcjach opowiadają ratownicy 
nieskorzy do epatowania bohaterstwem i trudami wypraw, tworząc tym samym 
wrażenie lekkiej i nieskomplikowanej wyprawy. Pokazują wyłącznie rzeczoną 
wisienkę na torcie, czyli z ich punktu widzenia najłatwiejszy element akcji, nie 
wspominając o tym, co zdarzyło się kilkanaście godzin wcześniej i co jest kwin-
tesencją takiej wyprawy. Nie mówią o niebezpieczeństwie podejścia i mrożących 
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krew w żyłach zagrożeniach – nawet się o tym nie zająkną, chyba że pociągnie 
się temat, a wtedy…

– Dojście do tego turysty odbywało się w bardzo trudnych warunkach – 
przyznaje Bargiel. – Trzaskający mróz, przenikliwy wiatr i nieustannie sypiący 
śnieg nie ułatwiały zadania. Było bardzo lawiniasto i nadciągało załamanie po-
gody. Musieliśmy wszystko dobrze przemyśleć i zaplanować. Zaporęczowaliśmy 
całą drogę. Dźwigaliśmy tony sprzętu wspinaczkowego, mieliśmy też sprzęt 
medyczny. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać na miejscu, choć 
byliśmy niemal pewni, że mężczyzna będzie mocno wychłodzony. Najtrudniejsze 
było podejście z Kazalnicy na Mięguszowiecki Szczyt Czarny – trasa wymagała 
porządnego zabezpieczenia – przyznaje Bargiel. – Po kilku godzinach działań 
pogoda zgodnie z prognozami siadła, konieczne więc było przybycie kolejnych 
ratowników. Po nich przyszli następni, dodatkowo zabezpieczając drogę powrotu.

Strasznie się tam namęczyliśmy. Było przeraźliwie zimno. Przystając lub za-
bezpieczając stanowiska zjazdowe, wyglądaliśmy jak stado bocianów, bo każdy 
stał na jednej nodze. Nie pomogły podwójne buty i naprawdę wysokiej klasy 
ubrania. Mróz był tak przejmujący i tak przenikliwy, że niemal się do siebie 
przytulaliśmy, próbując zachować resztki ciepła. Część chłopaków poodmra-
żała sobie ręce, nosy, policzki. Wiatr potęgował uczucie mrozu, temperatura 
odczuwalna mogła dochodzić do minus trzydziestu stopni! Ruszyliśmy do akcji 
około szesnastej, a wróciliśmy do Zakopanego o jedenastej następnego dnia, po 
niemal dwudziestu godzinach morderczej pracy. Bardzo podobnie było podczas 
wyprawy na Hińczowej Przełęczy, gdzie ratowaliśmy dwójkę wspinaczy. Koledzy 
poodmrażali się tak, że z dłoni i twarzy schodziła im skóra.

Nawiasem mówiąc, historia tego zgłoszenia była dość ciekawa. Jeden z dwóch 
taterników podczas wspinaczki złamał nogę, zatem nic nietypowego, tyle że do 
wypadku doszło prawdopodobnie po słowackiej stronie Tatr; prawdopodob-
nie, bo wspinacze o tym nie wspomnieli, ich stan jednak wskazywał na to, że 
przeszli znacznie dłuższą drogę niż ta, do której się przyznali. Byli potwornie 
odmrożeni i strasznie wyczerpani. Ratownicy podejrzewali, że gdy doszło do 
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wypadku, taternicy, którzy zapewne nie mieli ubezpieczenia górskiego, posta-
nowili doczołgać się na naszą stronę i dopiero wtedy zadzwonić po pomoc. To 
kosztowało ich sporo wysiłku, a kto wie, czy nawet nie utraty zdrowia. Partner 
rannego tak bardzo zaangażował się w pomoc koledze, że zupełnie zapomniał 
o sobie. Dopiero na dole ratownicy zobaczyli, że jego palce u rąk są dosłownie 
czarne, mężczyzna jednak słowem nie wspomniał o swoich obrażeniach. Nie 
skarżył się, nie utyskiwał, chciał, żeby cała uwaga ratowników skupiona była 
wyłącznie na rannym. On sam tymczasem zapłacił za tę eskapadę wysoką cenę, 
niewykluczone, że amputowano mu palce u rąk.

– Ta akcja była bardzo trudna – przyznaje Wojciech Mateja, który brał w niej 
udział jako ratownik pokładowy. – Polecieliśmy po nich policyjnym śmigłowcem, 
pilotowanym przez Sikera, naszego kolegę z policji. Lot odbywał się w bardzo 
złych warunkach, dwudziestostopniowym mrozie, bardzo ograniczonej widocz-
ności i pułapie chmur na wysokości Wielkiej Galerii Cubryńskiej. Desant na skraj 
Galerii odbywał się praktycznie we mgle, ale tylko dzięki temu do taterników 
dotarła na czas pierwsza z dwóch czteroosobowych grup ratowników. Bez tego 
na pewno finał akcji byłby fatalny. Następne loty w ten rejon ze względu na 
kompletną mgłę i padający śnieg były już niemożliwe. Grupa wspierająca dotarła 
więc na miejsce działań na piechotę, uprzednio dojechawszy do Morskiego Oka 
samochodami.



Ratownicy przyznają, że w ostatnich latach spadło zainteresowanie wspinacz-
ką w Tatrach, zwłaszcza zimową, w każdym razie w naszych ścianach pojawia 
się mniej wytrawnych taterników. Z drugiej strony obserwują wysyp młodych 
wilczków, takich tuż po kursach wspinaczkowych, którzy nie radzą sobie w ta-
trzańskich warunkach. A jednak samotnie ruszają na trasy.
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– Często są to zupełni amatorzy, którzy nie potrafią sobie nawet wyobrazić 
tego, na co się porywają, nie mówiąc już o tym, by temu podołali – mówi Grze-
gorz Bargiel. – Dla nich zrobienie nawet prostej drogi jest wyczynem, ale pchają 
się na ekstremalnie trudne trasy, i to często w bardzo złych warunkach. Nie dalej 
jak wczoraj chłopcy całą noc sprowadzali gości, którzy wspinali się na Żebro 
Potoczka w Czubie nad Karbem, w masywie Kościelca. Trasa dla wprawnych 
taterników i przy sprzyjających warunkach banalna, ale przy obecnej pogodzie, 
czyli wysokim zagrożeniu lawinowym, sytuacja zrobiła się poważna. Trzeba było 
znaleźć bezpieczne dojście, a potem ostrożnie wyciągnąć ich z lawiniastego tere-
nu. Gdyby mieli choć trochę rozumu i choć trochę doświadczenia, wiedzieliby, 
że tego dnia w ogóle nie powinni tam być. Ale nie oni jedni zgrzeszyli tego dnia 
głupotą. Ratownicy, schodząc z Czuby, zobaczyli migające w oddali światełko. 
Zaniepokoiło ich to, bo było wpół do pierwszej w nocy, a mróz stawał się nie 
do zniesienia. Zainteresowali się więc, kto kręci się w taką pogodę po górach, 
i natknęli się na zagubionego turystę, który pobłądził, schodząc ze Świnickiej 
Przełęczy. Ten to dopiero miał szczęście, zważywszy na to, że kompletnie nie 
wiedział, gdzie jest, i nie miał pojęcia, w którą stronę iść. To, że nie spadł z la-
winą, i to, że ratownicy na niego trafili, to cud. Do rana na pewno by zamarzł.

– Pamiętam akcję po jednego z takich wspinaczkowych „orłów”, solistę, 
który wymyślił sobie wyprawę z autoasekuracją. Pięknie, pomysł fajny, tyle 
że wykonanie fatalne. Chłop kombinował, kombinował i kombinował, aż… 
przekombinował – opowiada Maciej Pawlikowski, który odebrał od wspinacza 
telefon z prośbą o ratunek. – „Co się dzieje?”, pytam, na co słyszę, że gość wisi 
w przewieszeniu, bo po drodze narobił tyle punktów asekuracyjnych, w których 
zostawił sprzęt, że nie ma na czym kontynuować wspinaczki. Dynda więc na 
linie, nie mogąc ruszyć się w żadną stronę. Utknął.

Cała akcja polegała na tym, że ratownik po dojechaniu do niego na linie do-
piął go do swojej uprzęży, resztę odciął, po czym chłopaka zwiózł do podstawy 
ściany. Koniec! Wisienka na torcie skonsumowana, ale trzeba było kilka godzin 
dygać na szczyt „z buta”.
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„Dupa nie taternik”, mówi na takich gości Maciej Pawlikowski, przypomi-
nając, że to nie sprzęt, a umiejętności robią z kogoś wspinacza.

– Ten gość był obwieszony sprzętem jak wystawa sklepowa, ale co z tego, 
kiedy doświadczenie miał żadne! Tymczasem umiejętności, umiejętności, umie-
jętności – są podstawą działań górskich, o czym wiele osób zapomina, zupełnie 
nie wiedzieć czemu. Zdarza się, że jesteśmy wzywani do banalnych akcji, w ba-
nalnym terenie, ale w tych banalnych okolicznościach przyrody czekają na nas 
przerażeni i zupełnie bezradni ludzie. Nasza pomoc zazwyczaj sprowadza się do 
złapania ich za rączkę i wyprowadzenia z łatwego terenu w jeszcze łatwiejszy, 
a i tam wielu z nich oczekuje asysty aż do schroniska.

Ludziom, którzy chodzą na ścianki wspinaczkowe, często wydaje się, że jak 
mają tyle siły, by utrzymać się na chwycie, i potrafią zrobić pokolorowaną drogę, 
to są gotowi na wielką wspinaczkę w górach. Tymczasem nagle stają przed nagą 
ścianą, którą trzeba umieć „czytać”, umieć znaleźć w niej drogę, podejść pod 
nią, umieć się asekurować i być gotowym na wszystkie kaprysy matki natury: 
śnieg, śnieżycę, mgłę, czyli klasyczną „dupowę”, w której nic nie widać i nic 
nie słychać. Wspinaczka w Tatrach to nie zabawa na ściance, a każdy, kto myśli 
inaczej, to dupa nie taternik!



Lawiny oraz kruche skały to największe zagrożenia czyhające na ratowników 
w akcjach ścianowych. Stromych, nachylonych stoków w śnieżne zimy należy 
unikać jak ognia, tymczasem to właśnie w te rejony wchodzą toprowcy idący 
taternikom z pomocą. Dlatego dobre zaplanowanie akcji ratunkowej z mądrze 
wybraną marszrutą to podstawa sukcesu. Zarówno dojście do miejsca zdarzenia 
przez lawiniasty teren, jak i wysadzenie tam ratownika ze śmigłowca to sytuacje 
skrajnie niebezpieczne. Ratownicy muszą zatem umieć ocenić sytuację zastaną 
w rejonie miejsca wypadku i dobrać do niej optymalny scenariusz działania, 
również ten zakładający wycofanie się z zagrożonego terenu.
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Podobnie jak kruszyzna. Niektórzy toprowcy przyznają nawet, że zdecydo-
wanie bardziej niż lawin boją się spadających kamieni. Kruszyzna jest czymś nie-
przewidywalnym, w przeciwieństwie do skutków, jakie może wywołać, bowiem 
nawet pozornie małe kamienie, nabierając rozpędu, stają się pociskami. Potrafią 
złamać rękę, roztrzaskać nogę, rozłupać kask i rozbić czaszkę.

– Wystarczy kamień wielkości pięści. Jeśli spadnie ze stu metrów, to choćby 
nie wiem co człowiek miał na głowie, i tak pęknie jak arbuz, a kamień zatrzyma 
się gdzieś między płucami – nie pozostawia złudzeń Witold Cikowski. Między 
innymi z tego powodu wszystkie akcje taternickie są akcjami wysokiego ryzyka. 
Owszem, ratownicy robią, co w ich mocy, by maksymalnie je zminimalizować, 
przed zjazdem do poszkodowanego zrzucają więc w sposób kontrolowany wszyst-
ko, co zrzucić się da, ale i tak czują nad sobą miecz Damoklesa. Drżą zatem, 
gdy nad miejscem zdarzenia pojawiają się szurający nogami wędrowcy, i właśnie 
z tego powodu wstrzymują często ruch turystyczny na czas akcji. Inna sprawa, 
że nie każdy podchodzi do tego z należytym zrozumieniem. Bywają turyści, 
którym tak bardzo się spieszy, że potrafią przeciskać się między ratowanym 
a ratującymi, o mało przy tym nie spadając. No cóż, trzeba ich przepuścić, bez 
złośliwości życząc bezpiecznej drogi.

W ratownictwie ścianowym, podobnie jak w każdej innej dziedzinie ratownic-
twa górskiego, stopień trudności akcji zależy od warunków pogodowych. Dzień 
jest niepodobny do dnia, dlatego łatwa przy pięknej pogodzie ściana może stać 
się pułapką, gdy przyjdzie śnieg i mróz.

– Naturalnie, duże ściany, takie jak Kazalnica czy Mięguszowiecki Szczyt 
Wielki, sprawiają najwięcej problemów – mówi Grzegorz Bargiel. – W momen-
cie, gdy działania prowadzone są klasycznie, czyli bez udziału śmigłowca, rzeczy 
najprostsze stają się największym wyzwaniem, a strefa bezpieczeństwa zmniejsza 
się wprost proporcjonalnie do wielkości ściany. Dlatego logiczne myślenie, do-
świadczenie i zwierzęca czujność muszą towarzyszyć każdej akcji ratunkowej, 
nawet tej pozornie prostej.
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Co ciekawe, statystyki TOPR-u pokazują, że w Tatrach ginie więcej do-
świadczonych turystów, w każdym razie tych bardziej uświadomionych. Adam 
Marasek, zajmujący się profilaktyką, przyznaje, że to w zasadzie jest dość 
oczywiste.

– Ci ludzie, po pierwsze, wychodzą w góry zdecydowanie częściej niż tak 
zwani niedzielni turyści, poza tym podejmują dużo trudniejsze wyzwania, a co 
za tym idzie, większe ryzyko. Gubi ich też rutyna. Myślenie typu: „Byłem tu 
tyle razy, że nic mnie już nie zaskoczy” nie jest, niestety, rzadkie. Na szczęście 
Polacy pomalutku wprawdzie, ale wyraźnie zaczynają się górsko edukować. My 
w każdym razie widzimy poprawę.

Żyjemy w czasach powszechnego i łatwego dostępu do wiedzy, a zatem każ-
dy jest w stanie odpowiednio przygotować się do wycieczki, o ile tylko zechce! 
Teraz problemem nie jest brak informacji, tylko brak chęci jej zdobycia, dlatego 
wciąż widujemy na szlakach panie w klapkach czy w szpilkach, z biustem na 
wierzchu, które niezaprzeczalnie są symbolem naiwnego cepra. Tych jednak bywa 
coraz mniej. Przeciętny turysta ma już dobre buty, dobry ubiór i coraz większą 
świadomość tego, co chce w górach robić i na co musi w nich uważać. Moim 
zdaniem idzie to w dobrym kierunku, choć, co ciekawe, wciąż popełniamy te 
same błędy. Większość wypadków zdarza się w podobnych miejscach i w po-
dobnych warunkach. Zimą królują wychłodzenia i poślizgnięcia oraz lawiny, 
wiosną – upadki z wysokości oraz niekontrolowane zjazdy po zlodowaciałych 
śniegach, latem – kontuzje stawów, upadki z wysokości lub ciężkie choroby, 
a jesienią – zagubienia, zabłądzenia i wychłodzenia.

Dużo tego, choć gdy spojrzeć na nasze górskie umiejętności z pozycji 
twardych liczb, będziemy szczerze zaskoczeni i zdumieni naszą… wybitną 
sprawnością. TOPR podaje, że rocznie ratuje w Tatrach osiemset, tysiąc 
osób. To brzmi dumnie. Tylko jak się to ma do trzech milionów turystów, 
którzy w tym czasie wchodzą w Tatry? Gdyby przyjrzeć się sprawie okiem 
matematyka, to zaledwie promil całej naszej górskiej aktywności, a zatem 
– hulaj duszo, piekła nie ma.
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Chyba że ten tysiąc ma konkretne twarze, imiona, marzenia i plany. I choć 
dla świata jest promilem, dla bliskich jest całym światem – matką, siostrą, żoną, 
mężem, synem, bratem, ukochanym wnusiem i jedyną rodziców pociechą. Jest 
kimś, kto po prostu wyszedł na wycieczkę i stracił w górach młode zazwyczaj 
życie lub zdrowie. Wtedy liczby są tylko bezdusznymi cyframi, a ratownicy 
TOPR-u jedyną szansą na zmianę tych statystyk.


