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Śmigłowiec

– Spierdalać! Wszyscy! – krzyknął pilot w stronę ratowników, widząc, jak wskaź-
niki prawego silnika śmigłowca gwałtownie zjeżdżają w dół.

Był mroźny poranek 29 stycznia 2003 roku. Jeden z najsmutniejszych i naj-
trudniejszych w tatrzańskiej historii. Poprzedniego dnia potężna lawina porwała 
grupę licealistów z Tychów, którzy podchodzili na Rysy. Dziewięć osób znalazło 
się pod śniegiem. Przeżyła tylko jedna. Ratownicy już po kilku godzinach akcji 
wiedzieli, że nie zdołają ocalić nikogo więcej, mimo to nie przerwali działań. 
Dlatego 29 stycznia nad Czarnym Stawem ponownie pojawił się toprowski 
śmigłowiec Sokół, przerzucający na miejsce zdarzenia kolejne grupy ratowników.

Pilot Henryk Serda zawiesił maszynę metr nad zamarzniętą taflą jeziora, tak 
jak zrobił to kilkadziesiąt minut wcześniej podczas pierwszego desantu, tym 
razem jednak coś było nie tak. Wskaźniki rozjechały się – wskazówka prawego 
silnika pikowała w dół.

„Spierdalać!”, krzyknął ponownie Serda. Nikt nie zadawał pytań, nikt też 
się nie ociągał, nikt… z wyjątkiem Jacka Brońskiego, ratownika pokładowego, 
który trwał na posterunku. Nie może przecież zostawić pilota samego! Jest jego 
oczami, które kręcą się wokół głowy – jak zatem wyskoczyć? „Spierdalaj!”, wrzas-
nął pilot tym razem bezpośrednio do Jacka, wiedząc, że zaraz może wydarzyć 
się kolejna tragedia. Drugi silnik ryknął złowieszczo, wchodząc na maksymalne 
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obroty, próbując zrekompensować nagłą utratę ośmiuset koni mechanicznych. 
Jacek błyskawicznie zanurkował w śnieg, Sokół ociężale spróbował poderwać 
się do lotu. W głowie Henryka Serdy tymczasem kotłowało się tysiące myśli 
i jedno zasadnicze pytanie: Gdzie lecieć, żeby dolecieć? I jak wylądować? Siąść 
na małym lądowisku przy Morskim Oku czy próbować dolecieć do Zakopane-
go? Nawet na jednym silniku może się to udać, zresztą już kiedyś się udawało, 
a zatem warto spróbować. Sokół jest pusty, ma niewiele paliwa, eskapada może 
się powieść, oby, bo śmigłowiec uziemiony w sercu Tatr to duży kłopot. Kierunek 
Zakopane! – decyduje pilot, z nadzieją zawijając w stronę miasta.

Pod maszyną ściele się świerkowy las, gęsto porastający Wierch Poroniec. 
Wszędzie drzewa, drzewa, drzewa. Zmarznięte smreki majestatycznie strzelają 
w niebo. Tymczasem w kokpicie krew w żyłach pilota mrozi charakterystyczny, 
przeciągły świst, oznajmiający wyłączenie… drugiego silnika! Koniec! Sokół 
stał się szybowcem dryfującym nad morzem lasu. Jak okiem sięgnąć nie ma 
gdzie wylądować.



Mówi się, że współczesne ratownictwo górskie nie istnieje bez śmigłowca. 
I to prawda. Helikopter zapewnia szybkie dotarcie na miejsce wypadku, moż-
liwość błyskawicznego dostarczenia sprzętu i ludzi, a co za tym idzie, szybkie 
udzielenie pomocy i równie sprawne odstawienie rannego do szpitala w tak 
zwanej złotej godzinie, czyli w czasie, w którym pacjent ma największe szanse 
na przeżycie. W Tatrach, w sprzyjających warunkach, czyli przy dobrej pogo-
dzie i obrażeniach niewymagających skomplikowanych procedur medycznych, 
akcja z udziałem Sokoła trwa przeciętnie od dwudziestu do trzydziestu minut. 
Bywa, że udaje się zamknąć działania ratownicze w rekordowych osiemnastu 
minutach, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia do oddania poszkodowanego 
w ręce zakopiańskich lekarzy.

Dla porównania: akcje prowadzone w sposób klasyczny, czyli z dojściem do 
rannego piechotą, to (w zależności od miejsca zdarzenia i warunków pogodowych) 
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kilku- lub kilkunastogodzinne wyprawy, w które zaangażowana jest znacznie 
większa liczba ratowników.

„Prosta” akcja śmigłowcowa, opisana w krótkich żołnierskich słowach, wy-
gląda tak:

– Sokół podrywa się z zakopiańskiego lądowiska najpóźniej sześć minut po 
przyjęciu zgłoszenia, dolatuje do najodleglejszego miejsca w Tatrach maksymalnie 
w dziesięć minut, ratownicy desantują się nad rannym (czyli bezpośrednio ze śmig-
łowca opuszczają się do niego na linach) i zaopatrują go medycznie. W tym czasie 
śmigłowiec wraca do Zakopanego lub przyziemia gdzieś w pobliskiej dolinie i na 
wolnych obrotach, tak żeby oszczędzać paliwo, czeka na ponowne wezwanie. Gdy 
poszkodowany jest już gotowy do transportu, Sokół wraca na miejsce wypadku. 
Nosze wciągane są na pokład śmigłowca, maszyna zawija do Zakopanego i na 
płycie lądowiska ratownicy przekazują poszkodowanego do karetki.

Koniec. Całą akcję „załatwia” dwóch pilotów i trzech ratowników. Nie muszą 
przy tym wykonywać ciężkiej pracy fizycznej oraz pokonywać trudnego terenu 
z dużym przewyższeniem.

Jednak są też bohaterowie drugiego planu: mechanicy, dzięki którym Sokół 
jest sprawny i bezpieczny. Ich zadaniem jest stała, codzienna kontrola maszyny. 
Dyżur zaczyna się od porannego przeglądu śmigłowca. Potem mechanik zagląda 
do niego po każdym przylocie, niezależnie od tego, jak długo był w powietrzu. Za 
każdym razem sprawdza silniki, patrzy, czy coś nie pękło, czy nie ma wycieków, 
czy coś się nie przegrzewa i czy wszystko jest na swoim miejscu.

Kiedy Piotr Kołodziej, turysta z Poznania, korzystał z pomocy ratowników, 
nie mógł wyjść z podziwu, że trudna akcja w Wysokich Tatrach może trwać 
chwilę i przebiegać tak sprawnie. Pan Piotr kilka lat temu wybrał się z kolega-
mi na męską wyprawę. Dwunastoosobowa grupa śmiałków miała zdobyć Rysy, 
kilku z nich po raz kolejny.

Był początek czerwca, piękna słoneczna pogoda, a na szlaku całkiem znoś-
ne warunki. Śniegu wprawdzie wciąż leżało sporo, ale miękkiego, idealnego 
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do wbicia raków i czekanów, a panowie, owszem, mieli, co trzeba, i świadomi 
byli różnych zagrożeń. Podzielili się na trzy zespoły czteroosobowe i ruszyli.  
Niemal pionowa ściana ostatniego podejścia robiła wrażenie. Szczyt zdawał 
się być na wyciągnięcie ręki, tyle że nagle zrobiło się trudno, a nawet bardzo 
trudno.

– Mieliśmy przed sobą lodową ścianę pokrytą śniegową mączką, przesypującą 
się przez raki. Było strasznie twardo, kolce raków nie miały się w co wbić, nie 
było na czym się wesprzeć – opowiada pan Piotr. – Pierwsza czwórka weszła 
na górę bez większych problemów. Ja szedłem w drugiej grupie, jako drugi, za 
sobą miałem więc jeszcze dwóch kolegów, braci. Nagle noga mi się omsknęła, 
straciłem równowagę i zacząłem spadać. Nie wiem, czy towarzysze próbowali 
mnie ratować, czy też zsuwając się stokiem, zahaczyłem o nich, ale w efekcie 
wszyscy zaczęliśmy pędzić, choć jeszcze wtedy nie miałem świadomości, że oni 
także spadają. Wyglądało to jak zjazd z ekstremalnej zjeżdżalni. Nie było się 
czego złapać, nie było się jak zatrzymać. Koledzy, którzy szli za nami, powiedzieli 
nam potem, że wyglądaliśmy jak trzy pędzące pociski. Z każdym metrem było 
gorzej, nabierałem prędkości, tracąc jednocześnie kontrolę nad ciałem. Zacząłem 
koziołkować i wtedy dotarło do mnie, że jest bardzo, bardzo źle. Wiedziałem, 
że muszę zrobić wszystko, by chronić głowę, bo jak stracę przytomność, to się 
nie uratuję. Jednocześnie przypomniałem sobie, że na końcu tej przełęczy jest 
występ skalny, na którym odpoczywaliśmy tuż przed atakiem szczytowym, 
i pomyślałem, że muszę się tam zatrzymać, w przeciwnym razie zginę! I jakimś 
szczęśliwym trafem – zupełnie nie wiem jakim – udało się! Spadłem na tę półkę 
nogami do przodu, zapierając się mocno o leżące tam kamienie. Gdy dotarło do 
mnie, że wyhamowałem, radość była wielka. Wtedy jeszcze nie czułem bólu, po 
prostu cieszyłem się, że żyję, ale nagle z tyłu usłyszałem krzyk pędzących wprost 
na mnie kolegów. O ucieczce gdziekolwiek nie było mowy.

Jest takie łacińskie powiedzenie, że „śmiałym szczęście sprzyja”, i tu spraw-
dziło się ono w stu procentach. Jak bowiem wytłumaczyć, że dwóch ludzi bez-
władnie się ześlizgujących wylądowało idealnie po obu bokach pana Piotra?
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– Byliśmy w totalnym szoku. Żyliśmy! O czym informował nas straszny ból. 
Ja miałem rozszarpaną nogę, z której tryskała krew, jeden z kolegów zwichnął 
bark, a jego brat miał problemy z biodrem i kolanem. Ciągle byliśmy nieco 
zdezorientowani, gdy jak spod ziemi wyrosło przed nami dwóch gości, którzy 
niemal bez słowa opatrzyli nam rany. Okazało się, że to jacyś świadkowie naszego 
zjazdu – doskonale wyposażeni turyści, w kaskach, ze sprzętem wspinaczkowym 
i z solidnie zaopatrzoną apteczką. Moje udo zostało błyskawicznie zabandażowa-
ne. Przez moment myślałem nawet, że to ratownicy, tak sprawnie działali, choć, 
jak się wkrótce przekonałem, nie aż tak sprawnie jak toprowcy. A ci pojawili 
się dosłownie chwilę później. O wypadku powiadomili ich świadkowie naszej 
przygody, więc Sokół był na miejscu już po kilku minutach. Potem wszystko 
potoczyło się w mgnieniu oka. Śmigłowiec zawisł bezpośrednio nad nami, na 
linach zjechało do nas dwóch ratowników, po czym maszyna odleciała. Toprowcy 
zapytali, co się stało, jak się czujemy, jakie mamy obrażenia, co nas boli, połączyli 
się ze śmigłowcem, ten ponownie nadleciał i opuścił dwie pary noszy, w które 
wpakowano mnie oraz kolegę ze stłuczonym biodrem i kolanem. Ten z przetrą-
conym barkiem został wciągnięty do śmigłowca w trójkącie. I tyle. Śmigłowiec 
uniósł się w powietrze i kilkanaście minut później byliśmy w szpitalu.

Podczas całej akcji myślałem o tym, że zajmują się nami ultraprofesjonaliści, 
ludzie, którzy nie znają strachu i którzy doskonale wiedzą, co robią, a robią to 
tak dobrze, jakby nie robili w życiu nic innego.

Co ciekawe, po tym wypadku wiele osób pytało nas, jak zachowywali się 
ratownicy. Czy przypadkiem nie byli dla nas niemili? Czy nie traktowali nas 
jak głupków, amatorów porywających się na wielkie góry bez przygotowania? 
Byliśmy zaskoczeni takimi pytaniami, bo było wręcz odwrotnie. Ratownicy sta-
rali się nas pocieszyć, poklepywali nas po ramionach, dodawali otuchy, mówiąc: 
„Spokojnie. Jest okej, zaraz was zabierzemy do szpitala, tam was poskładają do 
kupy, cieszcie się, że żyjecie”. Nawet żartowali z nami, żeby rozładować napięcie. 
Akcja była doskonała! Pod każdym względem.

W szpitalu nas opatrzono, zszyto, co było do zszycia, utwierdzając jednocześ-
nie w przekonaniu, że mamy za co Bogu dziękować, bo tydzień wcześniej z tego 
samego miejsca spadła turystka. Ona, niestety, nie miała tyle szczęścia. Pogoda 
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była fatalna, śmigłowiec nie mógł przylecieć, ratownicy szukali jej, a potem 
ściągali z Tatr dziewięć godzin. Kobieta była w śpiączce.

My wyszliśmy z tego właściwie bez szwanku. Została mi tylko blizna na no-
dze, którą nazwałem… rysą. Przypomina mi o całym zdarzeniu, zresztą często 
o nim opowiadam, gdy na basenie ktoś próbuje dowiedzieć się, skąd taka „pa-
miątka”. Została też rysa w głowie. Nigdy nie zapomnę tego uczucia spadania 
i potrzeby krzyknięcia sobie, że kocham dzieci i że muszę dla nich żyć. A potem 
ta radość z tego, że się je widzi. To zostaje w człowieku na zawsze. Otarcie się 
o śmierć przewartościowuje życie, a już na pewno zmienia stosunek do gór. 
W każdym razie my nabraliśmy wobec nich zdecydowanie większej pokory.

Pan Piotr wciąż chodzi po Tatrach, wybiera się nawet na kolejną męską wy-
prawę, ale nie na Rysy. Już nie! Nie zamierza kusić losu.

Podebranie pana Piotra i jego kolegów trwało kilkadziesiąt minut. Ranni 
byli w szpitalu pół godziny po wypadku. „Ultraprofesjonalizm”, jak określił to 
bohater tej historii, musi mieć jednak odpowiednich bohaterów. A odpowiedni 
bohaterowie to doskonale wyszkolony, sprawdzony i zgrany zespół.

W śmigłowcu szefem jest zawsze pilot, a jego prawą ręką i osobą najbardziej 
na pokładzie zaufaną tak zwany ratownik pokładowy. To jego widzimy w otwar-
tych drzwiach lecącej maszyny, niebezpiecznie wiszącego na jej krawędzi. Turyści 
myślą zapewne, że chłopak lubi sobie pooglądać ziemię z lotu ptaka albo że tro-
chę się przed tłumem popisuje, nonszalancko, niczym w amerykańskich filmach, 
balansując nad otchłanią. I owszem, balansuje, a także uważnie się rozgląda, ale 
nie dla wzbudzenia podziwu. Jego zadaniem jest precyzyjne naprowadzenie śmig-
łowca bezpośrednio nad miejsce zdarzenia, co wiąże się z ogarnięciem wszystkie-
go, co dzieje się wokół maszyny i pod nią. Pilot, a nawet dwóch pilotów mają 
wbrew pozorom ograniczoną widoczność: widzą to, co mają przed sobą, i trochę 
tego, co po bokach. Ale już ogon, śmigiełko ogonowe, łopaty wirnika, a także 
koła bądź płozy są poza zasięgiem ich wzroku. Poza tym przy wykonywaniu 
różnych manewrów, w tym bardzo trudnego zawisu, pilot musi koncentrować 
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się na przyrządach i na wybranym przez siebie punkcie odniesienia, dlatego jego 
oczami i innymi zmysłami jest właśnie ten „nonszalancko” wiszący nad otchłanią 
człowiek. To on obserwuje, jaka jest odległość łopat od skał, i to on, opierając się 
na własnej orientacji w terenie oraz umiejętności oceny sytuacji, decyduje o tym, 
jak daleko może podejść śmigłowiec, by maksymalnie zbliżyć się do rannego. 
Ratownik pokładowy musi być jak cyborg – widzieć wszystko, słyszeć wszystko, 
szybko i sprawnie analizować dane i równie szybko podejmować decyzje, których 
powinien być absolutnie pewny, bo w jego rękach jest życie kilku osób.

Na szkoleniach ze śmigłowca pierwsze zdanie, jakie słyszą ratownicy, brzmi: 
„Wszystkie działania w śmigłowcu i wokół śmigłowca odbywają się na wyraźne 
polecenie pokładowego”. Amen!

To ratownik pokładowy jest kierownikiem dyżuru i to on podejmuje wszyst-
kie decyzje dotyczące akcji. Oczywiście w zakresie użycia śmigłowca i warun-
ków wylotu najważniejsze zdanie ma kapitan, ale cała reszta, czyli opracowanie 
schematu ratowniczego, a potem wykonanie go, to działka kierownika dyżuru. 
On ustala plan działania i omawia go z pilotami oraz ratownikami dołowymi 
(stanowiący część załogi ratownicy desantujący się ze śmigłowca i działający na 
zewnątrz najczęściej są również ratownikami medycznymi).

To ratownik pokładowy jest motorem i sercem zespołu. On naprowadza 
pilota, sprawdza ustawienie maszyny i stabilizuje śmigłowiec, pomagając pilo-
towi trzymać go bardzo precyzyjnie nad miejscem wydarzeń. To on dokonuje 
korekt, jeśli te są konieczne. Jego zadaniem jest także opuszczanie ratowników 
i wciąganie ich na pokład z rannym. To on od początku do końca akcji pilnuje, 
by wszystko zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką, prawidłowo i z możliwie 
najniższym ryzykiem.

– Sokołem teoretycznie może latać jeden pilot, ale ze względu na trudny 
teren dobrze mieć na fotelu obok kolegę po fachu – przyznaje pilot Henryk 
Serda. – To bardzo ważne szczególnie w tak zwanym zawisie, gdy śmigłowiec 
przez kilka, a czasami kilkanaście minut musi dosłownie „zawisnąć” w miejscu. 
To niezwykle precyzyjna czynność, a że zdarza nam się podchodzić do ściany na 
odległość dwóch, trzech metrów, to każda para oczu jest na wagę złota. Jeden 
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z pilotów obserwuje śmigłowiec z jednej strony, drugi z przeciwnej, a pokładowy 
ogarnia całą resztę. Pamiętam, jak kiedyś podczas ćwiczeń na Mnichu tłukłem 
o skały biednym Romkiem Szadkowskim. Miałem wysadzić chłopaków na sa-
mym wierzchołku, ale ten, cholera jasna, jest jak główka od szpilki. Dopóki 
widziałem zarys Mnicha, wszystko szło dobrze, podczas desantu Romka pokła-
dowy rzucił jednak „trochę w lewo”. Okej – tyle że trochę w lewo oznaczało dla 
mnie utratę wierzchołka z pola widzenia, czyli utratę mojego punktu odniesienia, 
co spowodowało, że moje „trochę” nijak miało się do oczekiwań pokładowego. 
W moim odczuciu przesunąłem maszynę o metr, w rzeczywistości zaś walnąłem 
Romkiem o ścianę. „Za mocno”, usłyszałem, cofnąłem się zatem, znowu łapiąc 
kontakt wzrokowy z Mnichem. Co z tego, gdy znowu słyszę: „Trochę w lewo”, 
to dawaj, łup Romkiem o ścianę. I tak kilka razy. Muszę przyznać, że kolekcja 
jego sińców była imponująca, ale nie miał do mnie pretensji. To pokazuje, jak 
trudną sztuką jest naprowadzanie śmigłowca i jak precyzyjnie należy wykonać 
to zadanie.

Utrzymanie zawisu przy ładnej pogodzie to bułka z masłem, gorzej, gdy 
w śmigłowiec dmucha wiatr – wtedy maszyna dosłownie pływa, jest w ciągłym 
ruchu, co powoduje, że zawis należy cały czas korygować. Śmigłowiec musi 
znajdować się idealnie nad miejscem zdarzenia, bo jeśli ratownicy desantują się 
w trudnym terenie, na przykład w ścianie, gdzieś na półkę skalną, albo podcho-
dzą do wiszącego na linie taternika, to każdy centymetr ma znaczenie. Podobnie 
jest z podbieraniem ratowników i poszkodowanych. Wciągnięcie ich na pokład 
to kolejne ściśle określone działania koordynowane przez ratownika pokłado-
wego, wymagające dużej koncentracji i podzielności jego uwagi. Nieustannie 
musi on kontrolować, co się dzieje na dole i wokół śmigłowca, analizować wiele 
zmiennych i w razie potrzeby wprowadzać na bieżąco korekty, tak żeby wszyst-
ko dokładnie zgrać. Jeden fałszywy ruch może pociągnąć za sobą serię zdarzeń 
mogących doprowadzić nawet do katastrofy.

Podchodzenie do miejsca wypadku przypomina trochę skradanie się. Pi-
lot, chcąc podlecieć blisko ściany lub idealnie równo ustawić się nad rannym, 
wykonuje wszystkie manewry bardzo wolno. W tym czasie pokładowy szuka 
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najbezpieczniejszego miejsca do desantu ratowników. Bezpiecznego dla nich 
samych, ale też dla poszkodowanego. Trzeba brać pod uwagę potężny podmuch 
łopat wirnika, który może człowieka dosłownie zdmuchnąć z grani lub półki 
skalnej. Ratownicy, którzy opuszczają się do taternika, muszą też mieć możli-
wość założenia stanowiska, tak by mogli asekurować siebie i poszkodowanego.

To, w jaki sposób zostanie przeprowadzona akcja oraz jak blisko uda się 
podejść do miejsca zdarzenia, zależy przede wszystkim od terenu i warunków. 
A i tak wszystko jest w rękach Pana Boga.



„Albo szybko znajdę jakąś polankę, albo zginę” – taka myśl tłukła się w głowie 
Henryka Serdy, gdy znalazł się w naprawdę beznadziejnej sytuacji – wracający 
do Zakopanego Sokół leciał już bez obu silników, a pod nim kołysały się hek-
tary lasu. Jedyną wolną przestrzenią była wycięta w nich droga – wąska, kręta 
i ruchliwa – dlatego pomysł, by tu lądować, odpadł w przedbiegach. Nie było 
szans, by bezpiecznie na niej przyziemić, nie mając pewności, czy łopaty nie za-
haczą o zieloną ścianę świerków, nie mówiąc już o tym, że śmigłowiec zagrażał 
poruszającym się po drodze samochodom. Sytuacja wyglądała tak źle, że gorzej 
już być nie mogło, ale Serda nie zamierzał się poddać. Jego mózg pracował na 
pełnych obrotach, pilot był maksymalnie skoncentrowany, wypatrując ratunku. 
I wypatrzył… majaczącą w oddali malutką polankę, niewielki kwadracik wolnej 
przestrzeni, wycięty jak stempel w pieczątce, tyle że, Jezu Chryste, polanka jest 
mikroskopijna, do tego z każdej strony zabudowana domami! Jeśli pilot w nią 
nie wceluje, jeśli śmigłowiec się omsknie, zginie on i zginą ci, którzy, nieświadomi 
nadciągającego niebezpieczeństwa, spędzają niedzielny poranek w domu. Na 
dywagacje nie ma jednak czasu. Pilot wie jedno – albo tu, albo nigdzie! Albo 
teraz, albo nigdy!

Dopóki wirnik kręci się siłą rozpędu, sytuacja jest do opanowania, i gdyby 
Serda miał przed sobą dużą przestrzeń, wylądowałby bez problemu ślizgiem. 
Tu jednak trzeba było usiąść, wpasowując się jak w fotel, bez marginesu błędu. 
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Do tego tuż przed polanką rosły potężne drzewa, które należało przeskoczyć 
z wybicia, jak w skoku wzwyż, by zaraz potem opaść. Serda zadarł więc śmigło-
wiec do góry, co spowodowało wytracenie obrotów wirnika i w konsekwencji 
koniec – definitywny. Sokół zamarł, gwałtownie przyduszony, po czym walnął 
o ziemię. Zapadła ciemność.

Światło, które chwilę później przedarło się do kabiny, nie było tym z tunelu 
prowadzącego do innego wymiaru – po prostu z okien zaczął zsuwać się śnieg, 
który po uderzeniu w zaspę całkowicie zasypał kadłub. Pilot jednak wciąż trwał 
w bezruchu.

– Uciekaj! Uciekaj! Bo się zapali – dał się słyszeć przerażony krzyk mężczyzny 
biegnącego w stronę Sokoła. Świadek zdarzenia wyskoczył z pobliskiego domu 
i ruszył na pomoc pilotowi, spodziewając się najgorszego.

W kokpicie wciąż zalegała przejmująca cisza. Cisza, w której człowiek musi 
odnaleźć się na nowo, w której bardzo powoli dociera do niego, że… żyje!

– Nie mogłem w to uwierzyć i nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem – 
przyznaje pilot.

Śmigłowiec stał na polance idealnie w nią wpasowany. Łopaty wirnika zatrzy-
mały się metr od ściany domu, w którym było zimowisko z kilkanaściorgiem 
wypoczywających dzieci.

– To nie ja posadziłem tak Sokoła. Zrobił to Pan Bóg! Nie mam co do tego 
żadnych wątpliwości. To, co wydarzyło się nad tą polanką, było cudem i nie ma 
w tym żadnej mojej zasługi, bo ja nad tą maszyną już nie panowałem, nie miałem 
nad nią kontroli – zarzeka się skromnie Serda, choć znawcy tematu wiedzą, że 
jego doświadczenie miało ogromne znaczenie.

W tym konkretnym momencie nikt jednak nie wnikał w nieprzeniknio-
ne, skupiając się na prozaicznych rzeczach. Pilot obejrzał uszkodzenia – So-
kół miał złamaną belkę ogonową oraz jedną z łopat – po czym zadzwonił do 
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TOPR-u powiadomić o wypadku i… poszedł na śniadanie do gościnnego go-
spodarza, u którego w ogródku „zaparkował”.

Piekło rozpętało się później.
Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu, a że temat był medial-

nie nośny, zaczęła rozwijać skrzydła. Ostatecznie Henryk Serda usłyszał zarzut 
nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, a Lotnicze Po-
gotowie Ratunkowe, które w tym czasie dzierżawiło Sokoła, całą winę zrzuciło 
na pilota. Forsowano tezę, że pilot nie włączył ogrzewania, co spowodowało 
oblodzenie obu silników i ostatecznie ich wygaśnięcie. Sąd pierwszej instancji 
uznał Serdę za winnego, dopiero ekspertyzy, które zrobiono przy okazji odwo-
łania, wykazały, że powodem awarii była niesprawna pompa paliwowa. Henryk 
Serda został zatem oczyszczony z zarzutów, choć historię tę przeżywał wiele lat.

– Obrazy tamtego dnia wracały do mnie codziennie – wspomina. – Codzien-
nie o tym myślałem i codziennie zastanawiałem się, co powinienem był zrobić. 
Już na spokojnie brałem pod uwagę różne warianty, ale żaden z nich nie był 
doskonały, dlatego patrząc na to dzisiaj, z perspektywy, nie wydaje mi się, żebym 
mógł zrobić coś lepiej. Uważam, że ta historia skończyła się szczęśliwie, i za to 
jestem wdzięczny Opatrzności. Zresztą nie po raz pierwszy.

Historia, która naprawdę wstrząsnęła Serdą, miała miejsce wiele lat wcześniej, 
gdy nad Tatrami latał jeszcze słabiutkim Mi-2. Maszyna miała marne osiągi 
i równie marne możliwości, ale w latach siedemdziesiątych zdawała się szczytem 
marzeń. W każdym razie zastąpiła jeszcze większą miernotę, śmigłowiec SM-1, 
który przecierał szlaki ratownictwu śmigłowcowemu.



Śmigłowiec pojawił się w Tatrach dlatego, że nieopodal, w Krakowie, działał Ze-
spół Lotnictwa Sanitarnego, Tatry z kolei były w obrębie działania tego zespołu, 
a skoro tak, to dwóch wizjonerów – doktor nauk medycznych Adam Janik, lekarz 
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naczelny ówczesnego GOPR-u, oraz pilot Tadeusz Augustyniak – stwierdzili, 
że trzeba w tych Tatrach zacząć latać. Ot tak, zwyczajnie, jak wszędzie indziej, 
choć szybko okazało się, że na zwyczajność nie ma co liczyć, nie w Tatrach.

Radziecki jednosilnikowy trójpłatowiec SM-1 (śmigłowiec o układzie kon-
wencjonalnym z trójłopatowym wirnikiem głównym i śmigiełkiem ogonowym) 
po raz pierwszy próbował wbić się w Tatry w 1962 roku. Pilot miał ambicje 
dolecieć do Doliny Pięciu Stawów Polskich, ale w Zakopanem skapitulował. Na 
lot w Tatry nie pozwoliła pogoda. Rok później podjęto kolejną próbę – SM-1 
ponownie miał lecieć do Pięciu Stawów, choć oczywiście po innego turystę, acz-
kolwiek czekającego na pomoc całą wieczność, bo aż kilka dni. Dolina Pięciu 
Stawów Polskich w owym czasie ze zrozumiałych powodów jawiła się pilotowi 
niczym Everest i kto wie, czy wizualizacja wielkiej góry nie pomogła w realizacji 
projektu, bo pilot, nie przejmując się rzężeniem i krztuszeniem maszyny, dopiął 
celu. Szesnasty kwietnia 1963 roku okrzyknięto dniem pierwszego udanego 
lotu śmigłowca w Tatry. Inna rzecz, że maszyna zaraz po wylądowaniu zapadła 
się w śniegu, osiadając na kadłubie. SM-1 nie miał nart zakładanych na pod-
wozie, które umożliwiałyby lądowanie na puchu. Wloty powietrza do silników 
umieszczone są pod kadłubem, więc uruchomienie helikoptera w tej sytuacji 
było niemożliwe. W ruch poszły więc łopaty – najpierw napędzane siłą ludzkich 
mięśni, w służbie tym, które ponownie uniosły blaszaną puszkę w powietrze, 
dopełniając dzieła. Maszyna bezpiecznie wylądowała w Zakopanem, a potem 
bezpiecznie wróciła do bazy w Krakowie.

Ten sukces dodał pilotom skrzydeł, choć trzeba sobie szczerze powiedzieć, 
że SM-1 był bardziej taksówką niż helikopterem ratowniczym. Wojciech Ma-
teja napisał w swojej książce wprost: „Słaba moc silnika oraz brak wyposażenia 
specjalistycznego, takiego jak dźwig pokładowy czy narty zakładane na pod-
wozie, dyskwalifikowały ten rodzaj maszyny z udziału w trudniejszych akcjach 
górskich”*.

* Wojciech Mateja, Ratownictwo z powietrza w Tatrach. Podręcznik śmigłowcowych technik ratow-
niczych, Wydawnictwo Stapis, Katowice 2013, s. 12.
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Kiedy więc w 1973 roku pojawił się dwusilnikowy Mi-2, piloci i ratownicy 
zacierali ręce, licząc na nową jakość, związaną z większą mocą: 425 KM w każ-
dym silniku brzmiało imponująco, tyle że…

– Było „straszno i smieszno” – wspomina Henryk Serda. – Śmigłowiec oka-
zał się słabiutki, a i my nie byliśmy jeszcze w Tatrach dobrze oblatani. Wciąż 
nie mieliśmy wystarczającej znajomości gór i warunków w nich panujących, 
w związku z tym te akcje kosztowały nas kupę nerwów.

Mi-2, mimo lepszych od SM-1 osiągów, w wielu przypadkach był eksploato-
wany na granicy swoich możliwości, zwłaszcza latem. A że możliwości były nie-
wielkie, maszyna albo leciała, albo… nie leciała. Mi-2 nie znosił upałów, bywało 
więc, że w gorące dni śmigłowiec ledwo odrywał się od ziemi, by kilka metrów 
nad nią kapitulować. Piloci kombinowali, jak mogli, by dodać maszynie wigoru, 
tankowali minimalną ilość paliwa, żeby blaszane pudło było jak najlżejsze, z tego 
też powodu zabierali na pokład po jednym, maksymalnie dwóch ratowników 
(do Sokoła wchodzi nawet osiem osób z pełnym wyposażeniem). Samo latanie 
stwarzało więc nie lada problemy, nie mówiąc już o zawisie! Od razu powiem, 
że Sokół może wisieć do wyczerpania paliwa, podczas gdy Mi-2, owszem, mógł 
znieruchomieć w powietrzu, ale na nie więcej niż sześć minut, i to w bardzo 
sprzyjających warunkach! Potem kostucha z szyderczym uśmiechem kołatała 
w szybkę kabiny, podczas gdy przegrzewające się silniki błyskawicznie traciły 
moc. Desanty więc musiały się odbywać w mgnieniu oka, nie było czasu na 
wpinanie w linę karabinków hamujących, zresztą kto chciałby hamować, skoro 
obowiązywała zasada szybkiego wypadu. W przeciwnym razie ratownika czekała 
odlotowa przejażdżka, bowiem po wspomnianych sześciu minutach zawisu pilot 
musiał zrobić tak zwane odejście, czyli polatać chwilę w kółko, by schłodzić 
przegrzane silniki. Jeśli zatem ktoś przed obowiązkową rundką honorową nie 
zdążył wyskoczyć i wypiąć się z liny, miał dodatkową atrakcję.

– Nie raz dyndaliśmy pod Mi-2 – śmieje się Andrzej Maciata, choć wtedy 
nikomu nie było do śmiechu. – Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie desantu, gdy 
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nagle trzeba zrobić odejście. Wtedy, jeśli jest w miarę nisko, skaczesz albo lecisz 
pod śmigłowcem, modląc się, żeby nie odpaść.

„Spierdalać!” – to prawdopodobnie najczęściej rzucana przez pilotów Mi-2 
komenda. Niecenzuralna – owszem, ale w swej niecenzuralności w pełni uza-
sadniona, zawiera bowiem klauzulę natychmiastowej i bezwzględnej wykonal-
ności. Puryści słowa znaleźliby zapewne łagodniejsze synonimy pilnego nakazu, 
wskazując oczywiste: „wyskakiwać”, „uciekać”, „wysiadać”, ale każdy, kto choć 
raz był w sytuacji zagrożenia życia, wie, że nic tak człowieka nie mobilizuje do 
działania jak krótkie, soczyste „spierdalać”. To słowo ma w sobie magiczną moc 
sprawczą. Przekonał się o tym między innymi Wojciech Roj, ratownik TOPR-u, 
który na takie hasło, mimo ledwo co zrośniętej po złamaniu nogi, „skakał” z Mi-2 
nie gorzej niż agent specjalny James Bond.

Tego dnia w Pięciu Stawach Polskich atmosfera była prawdziwie świąteczna 
i nic nie wróżyło dramatu, który miał niebawem nastąpić.

– Helikopter podchodził do lądowania na płaskiej części stoku Miedzianego.
Nagle zachybotał się jak zraniony ptak. Uderzył w ziemię. Wystrzeliły w górę 

łopaty wirnika. Cielsko maszyny obracało się, gdy łopaty wirnika zaczęły spadać 
niczym miecze we wznieconą chmurę śniegu, która na chwilę zasłoniła ratownika 
przyjmującego śmigłowiec, kobietę ze złamaną nogą i narciarzy.

Patrzyłam na to z tarasu schroniska. „Żeby nie wybuchł. Żeby nie wy-
buchł…”, błagałam. Był piękny, słoneczny, ciepły dzień, wtorek 17 kwietnia 
1979 roku, trzeci dzień Świąt Wielkanocnych – mówi Monika Rogozińska, 
świadek tamtych wydarzeń. Pierwszy raz opowiada o szczegółach wypadku i jego 
następstwach. – Schronisko przypominało wtedy czyściutki lazaret. Lśniący, bo 
przez dwa dni zmywany był hektolitrami wody. W ruch poszły nie tylko kubki, 
wiadra, ale i motopompa strażacka. Lany poniedziałek turyści przedłużyli na 
wtorek. Zrobiło się bardzo ślisko. Przybywało ofiar świątecznej zabawy. Heli-
kopter już dwa razy zabierał kontuzjowanych.

Sporo osób jeździło na nartach na stoku Miedzianego po drugiej stronie 
jeziora, nad którym stoi schronisko. Dolina Pięciu Stawów Polskich, choć bez 
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wyciągów, miała swoich miłośników narciarstwa. Z tarasu obserwowałam trzecie 
tego dnia lądowanie helikoptera, ostatnie.

Maszyna rozbiła się o siedemnastej trzydzieści. Do opustoszałej kuchni, gdzie 
była radiostacja, wpadłam równocześnie z Józkiem Krzeptowskim, kierownikiem 
schroniska.

„Daniel! Daniel! Zgłoś się!”, Józek wzywał Daniela Uściaka, który przyjmo-
wał na stoku śmigłowiec. Cisza. Znowu wołanie i znowu cisza.

„Stawy, Stawy, zgłoście się. Wszyscy są cali i zdrowi”, usłyszeliśmy głos Daniela.
Z miejsca katastrofy schodził, a potem wędrował wokół stawu szczególny 

pochód. Nie tylko panią ze złamaną nogą trzeba było przewieźć. Niesiono także 
Wojtka Roja, który wyczołgał się ze śmigłowca. W wypadku nic mu się nie stało. 
Wojtek był jednym z ratowników zawodowych, przydzielonych do dyżurów przy 
śmigłowcu na terenie szpitala. Gdy złamał nogę, nie chciał siedzieć w domu. 
Ogipsowany, przychodził pogawędzić, spędzić czas w dyżurce. Koledzy brali go 
czasem na lot, jako specjalnego pasażera. Teraz też go wzięli. Dzień wcześniej 
zdjęto mu gips. Poruszał się jeszcze o kulach. Ratownik oddelegowany do śmig-
łowca, Rafał Mikiewicz, wyczołgał się z helikoptera w nieco dziwacznym ubra-
niu. Miał na sobie lekarski kitel. Jego odzienie suszyło się w szpitalu. Dyżurka 
pilotów i ratowników tatrzańskich cieszyła się szczególną sympatią żeńskiego 
personelu medycznego. Kolejna zmiana pielęgniarek przedłużyła śmigus-dyngus 
o dobę. A to miał być rutynowy lot w słoneczny, bezwietrzny, ciepły dzień. Rafał 
wskutek wypadku miał bodaj złamane dwa żebra, z czego wtedy, w szoku, nie 
zdawał sobie sprawy.

Śmigłowiec leżał na boku. Rozrzucone łopaty wirnika sterczały ze śniegu. 
Wbiły się między narciarzy obserwujących lądowanie.

Helikopter Mi-2 produkowany był na licencji radzieckiej w Świdniku. Ra-
dziecka technika musiała być niezawodna! Psuć się nie mogła! Zatem winien 
miał być pilot! Nastały trudne dni. Kilka dni później w Dolinie Pięciu Stawów 
wylądował inny Mi-2 o złowieszczych dla nas rudych barwach. Wysiedli z niego 
bardzo srodzy panowie w ciemnych płaszczach i kapeluszach – komisja śledcza. 
Przesłuchiwali nas długo, biorąc każdego z osobna do specjalnie przygotowane-
go pokoju. Widać było, w jakim kierunku zmierza śledztwo. Nie obyło się bez 
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komentarzy uderzających w ideę ratownictwa lotniczego w Tatrach. Wszak to 
małe góry i wszędzie szybko można dotrzeć samochodem i na nogach – stwier-
dzili na odchodnym. Wsiedli do helikoptera i… nie odlecieli. Akumulatory 
Mi-2 się wyczerpały. Kiedy wracali do schroniska, nie wyglądali już tak groźnie. 
Postanowili schodzić. Wszak Tatry są małe i do szosy blisko. Zgłosiłam się na 
ochotnika, żeby ich sprowadzić.

Wybraliśmy z kolegą trasę niespecjalnie przedeptaną po świeżym opadzie, 
bezpieczną w ówczesnych warunkach, lecz nieco wymagającą – wpuściliśmy ich 
w Litworowy Żleb. Turlali się w swoich butkach, przepadali w śniegu. Kapelusze 
spadały im z głów, więc niektórzy przytrzymali je szalikami przywiązanymi pod 
brodą. Kiedy dotarli na dno Doliny Roztoki, z ulgą weszli na twardą ścieżkę. 
Nie wiedzieli, że najgorsze dopiero się zaczyna. Droga pokryta cienką warstwą 
świeżego śniegu była oblodzona. Co chwilę któryś wywijał orła. Śnieg oblepił 
ich miejskie płaszcze, szaliki i kapelusze.

Znaleźliśmy dla nich w lesie kostury, żeby mogli się podpierać. Wędrówka 
zdawała się nie mieć końca. Pamiętam wyraz twarzy znajomego, który pojawił się 
na ścieżce, idąc do góry. Najpierw patrzył oniemiały, a potem ledwo wytrzymał, 
żeby nie wybuchnąć śmiechem. Goście zataczali się, wyglądali jak niedobitki 
armii Napoleona wracające spod Moskwy! Szanowna komisja po zakończeniu 
tej edukacyjnej wycieczki nie miała wątpliwości, że utrzymanie lotów w Tatrach 
jest konieczne! – dodaje ze śmiechem Monika Rogozińska.

W tym miejscu historia się jednak nie kończy. W górze wciąż tkwiły dwa 
nieloty, dające ratownikom okazję do niewybrednych żartów. Puścili w obieg 
nową nazwę doliny: Pięciu Stawów Polskich i Dwóch Śmigłowców.

– Akurat robiliśmy projekt odznaki pogotowia lotniczego. Ktoś narysował 
śmigłowiec, który dwóch ratowników niesie na bambusie – wspomina Kazi-
mierz Gąsienica-Byrcyn. – Niestety, nie wiedzieć czemu projekt się nie przyjął, 
w przeciwieństwie do nazwy, która z powodzeniem funkcjonowała przez jakiś 
czas – puszcza oko nestor ratowników tatrzańskich.
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Akcja reanimacji akumulatorów zakończyła się powodzeniem. Do doliny 
przyleciał ze Świdnika trzeci śmigłowiec Mi-2. Tym razem pilot nie wyłączył 
silników. Doładował baterie, po czym obie maszyny wzniosły się w powietrze.

– Tymczasem do schroniska przyszedł rozkaz, że mamy przetransportować 
rozbity helikopter ze stoku Miedzianego w pobliże budynku. Nie podano nam, 
jak mamy to zrobić. Użyliśmy więc sań do węgla i towaru, skleconych z drew-
nianej palety na płozach – kontynuuje opowieść Monika Rogozińska. – Wrak 
został na nie wturlany i poszusował efektownym ślizgiem na taflę zamarzniętego 
jeziora. Na szczęście nie wbił się pod nią, czego się obawialiśmy.

Przeciągnęliśmy go po powierzchni stawu. Stamtąd miał go podebrać heli-
kopter i zwieźć do placówki wojskowej na Palenicę. Robiłam zdjęcia tej operacji. 
Helikopter z podczepionym wrakiem gibał się na różne strony i nie był w stanie 
oderwać ładunku od tafli jeziora. Wreszcie puścił go i odleciał.

Przyszedł zatem kolejny rozkaz. Mamy wrak podzielić na części. Znowu nie 
podano instrukcji. Pracownik schroniska, ratownik, góral Mietek Burdyl wziął 
więc siekierę i przerąbał Mi-2 na trzy kawałki. Belkę ogonową oraz silniki podjął 
helikopter wojska. Kadłub był jednak za ciężki. Znowu więc przyszedł rozkaz. 
Mamy go wybebeszyć. Zrobiło się cieplej. Trzeba było natychmiast wciągnąć 
kadłub z tafli jeziora na grunt, żeby nie zatonął. Z pomocą przyszli biegacze 
narciarscy na czele z olimpijczykiem, brązowym medalistą mistrzostw świata 
Janem Staszlem. Akurat przebywali w schronisku na obozie treningowym.

Załoga pięciostawiańska wraz z ratownikiem Józkiem Gąsienicą-Józkowym, 
któremu wypadał wtedy w grafiku dyżur przy śmigłowcu, zabrała się do wyjęcia 
wnętrzności z kadłuba. Wyposażeniem tym władze nie były zainteresowane. 
Mogliśmy brać to, co chcemy. Ja wzięłam na pamiątkę lampkę. Mietek Bur-
dyl zabrał biały fotel pilota. Zamontował go na drewnianej furce zaprzęgniętej 
w dwa konie, którą dnem Roztoki dowoził do kolejki towarowej zaopatrzenie 
dla schroniska w Pięciu Stawach. Elegancko wyglądał, gdy przypięty pasem 
lotniczym na tym białym tronie wołał „wio!” do koni. Opróżniony kadłub został 
wreszcie podebrany przez helikopter.


