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~ TAT E RN 1K 
ANDRZEJ PACZKOWSKI 

To było gorące lato 
Mamy za sobą sezon przebogaty, choć 

przecież rok ubiegły — 1974 — nie pozwala 
na żadne taryfy ulgowe: Shispare, Kang-
bachen, Lhotse zimą, zimowy Trollveggen — 
to były wszystko pozycje na naprawdę świa
tową skalę. Wydawało się, że lato 1975 po
winno być skromniejsze i spokojniejsze, że 
po takich wysiłkach sportowych i, co waż
niejsze, organizacyjnych siły i środki muszą 
zostać odnowione, że wreszcie nadszedł czas, 
kiedy skupimy się na sprawach szkolenia 
i działalności tatrzańskiej — tym bardziej 
palących, że wciąż w pełnym biegu jest re
organizacja naszego ruchu. Przyznam się, że 
żywiłem taką nadzieję. Złudna była jednak, 
jak się rychło miało okazać, i już wiosna 
zapowiadała, że łato nie będzie łatwe. Jakoż 
i nie było. 

Z wstępnych podsumowań wynika, że po
za Tatrami wspinało się prawdopodobnie 
nie mniej, niż 240 do 250 polskich alpini
stów, czyli co najmniej co dziesiąta osoba 
spośród czynnie ten sport uprawiających. 
W wyprawach w góry najwyższe (Kara
korum, Hindukusz, Pamir) brało udział co 
najmniej 10 osób, w centralnych zgrupowa
niach PZA w górach lodowcowych — 41 
osób, w zgrupowaniach organizowanych 
przez kluby i sekcje w Alpach co najmniej 
88 osób, a prawdopodobnie 110—120. Licz
niejsza niż kiedykolwiek była też rzesza 
alpinistów wspinających się w ramach pry
watnych wyjazdów za granicę. Niepokojące 
byłoby, gdyby temu rozmachowi ilościowe
mu nie towarzyszyła jakość osiągnięć. Spró
bujmy podsumować: 13 osób weszło na 
wierzchołki przekraczające 8000 m, czyli to, 
o czym marzyliśmy od tak dawna zostało 
osiągnięte przez tak liczne grono spośród 
nas. Jeden 8-tysięczny wierzchołek (Falchan 
Ri czyli Broad Peak Środkowy) zdobyto przy 
tym po raz pierwszy, na drugi zaś — Gas-
herbrum II — poprowadzono nową drogę, 
a zespół kobiecy osiągnął go samodzielnie — 
w trakcie wyprawy kierowanej przez ko
bietę i w połowie złożonej z pań (zob. s. 125). 
Cztery osoby wzięły udział w zwycięskim 
ataku na najwyższy z dotąd nie zdobytych 
samodzielnych szczytów Ziemi ■— Gasher-

brum III (7952 m), co w tej klasie wejść 
stanowi absolutny rekord Polski a zarazem 
absolutny rekord świata kobiet. Jedenaście 
osób weszło na szczyty 7-tysięczne, a kilka
naście innych przekroczyło granicę 7000 m. 
Spenetrowane zostały nieznane lub mało 
znane masywy w Hindukuszu i górach Mon
goła (s. 124). W Alpach przebyto przeszło 
10 dróg najwyższej kłasy, niemal bez wy
jątku w dobrym czasie i ładnym stylu, zna
leziono nawet miejsce na nową drogę w tak 
wyeksplorowanym rejonie Mont Blanc. Po
dobnie było na Kaukazie. Bardzo wielu 
z nas powracało do kraju wioząc w pleca
kach satysfakcję z udanych wspinaczek, 
wielu — w glorii światowych sukcesów. 

Zważmy jednak, że ów świat nie stoi w 
miejscu: wejścia kobiece na Mount Everest, 
błyskotłiwy atak Messnera na ścianę Gasher-
bruma I (s.^ 133), wspaniała runda Angłików 
na południowo-zachodniej ścianie Everestu 
— to osiągnięcia najgłośniejsze, ale przecież 
nie jedyne. Nie jesteśmy sami na ałpejskim 
czy himałajskim połigonie, na szczęście to 
my innym depczemy po piętach, a nie inni 
nam. Inicjatywa i pomysłowość, wsparte stale 
pogłębianą znajomością gór i wiedzą o czło
wieku w górach, muszą być naszymi wier
nymi towarzyszami, jeśli chcemy nadal iść 
w pierwszej linii. 

Sądzić można, iż struktura tegorocznych 
wyjazdów była właściwa: 62 osoby (czyli 
około 1/4) wzięły udział w imprezach cen
tralnych PZA lub w tzw. pulach central
nych wypraw organizowanych wspólnie 
przez PZA i kluby. Wydaje się jednak, że 
dobrze trzeba przemyśleć programy obozów 
centralnych w górach typu alpejskiego, gdyż 
coraz więcej przebywa tam zgrupowań klu
bowych i imprezom organizowanym przez 
Związek grozi utrata roli wiodącej, do któ
rej są przecież powołane. Niewłaściwe też 
jest, choć chyba trudne do rozładowania, 
nadmierne skupianie się imprez klubowych 
w niektórych masyioach: w rejonie Mont 
Blanc na przykład na 5 obozach przebywało 
56 osób, podczas gdy w Alpach Walijskich 
czy Berneńskich nie było żadnego obozu. 

Dokończenie na str. 126 
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MIROSŁAW KRAWCZYK 

Cilo Dagh 1973 
Wyjazd w Cilo Dagh zorganizowany został 

przez Akademicki Klub Speleologii i Taternic
twa przy ROSZSP w Poznaniu. Mając spore 
doświadczenia zebrane w trakcie kilku wyjaz
dów w góry Jugosławii, ustaliliśmy, iż ma
syw w który pojedziemy, winien być w mia
rę możności podobny do Prokletij, Alp Ju
lijskich bądź Durmitoru, natomiast wysokość 
szczytów powinna przekraczać 4000 m. Po 
przestudiowaniu paru roczników „Taternika" 
oraz ustnych konsultacjach z doświadczony
mi kolegami, doszliśmy do wniosku, że wa
runki nasze doskonale spełnia pasmo Cilo 
Dagh w tureckim Kurdystanie. Po rozmo
wach z Maciejem Popką, zdecydowaliśmy się 
na obranie jako rejonu działania nie eks
plorowanej dotąd doliny Telgui Savi, którą 
przed zakusami alpinistów skutecznie chronił 
trudny i długi dojazd do jej górnych partii. 
W wyjeździe wzięło udział 7 członków 
AKSiT, będących też członkami Koła Poz
nańskiego KW: Grzegorz Fligiel (ur. 1949). 
Mirosław Krawczyk (ur. 1948, kierownik gru-

Keskin Tępe (4050 m) od północy. Droga pokonu
je ścianę jej środkiem — w linii wybitnego czar
nego komina. W dolnej części skała jest krucha, 
a asekuracja słaba. Środek urwiska pokonaliśmy 
owym czarnym kominem, który pozwolił przejść 
klasycznie duże partie przewieszonego terenu. Za
znaczono miejsce biwaku. Trudności drogi: VI, 
HI — 12 godzin. 

py), Jan Machnikowski (ur. 1947), Ryszard 
Nowak (ur. 1944), Tadeusz Olszewski (ur. 
1950), Gracjan Ratajczak (ur. 1950) oraz Wi
told Wronkowski (ur. 1950). 

Wstępne założenia przewidywały około 20 
dni pobytu w górach, a okres ten limitowa
ny był zapasami żywności, jakie do centrum 
Cilo byliśmy w stanie dotransportować. Za
kładaliśmy przy tym, że cały transport bę
dzie się odbywał własnymi siłaimi, a waga 
plecaków nie mogła przecież przekraczać 50 
kg na osobę. W praktyce okazało się, że ple
caki ważyły po 55—60 kg, za to jednak z 
Serpil do bazy głównej (6 km) udało nam 
się wynająć konie. Pierwszą bazę rozbiliśmy 
w miejscu zwanym Serpil Yayla. 

Dokonaliśmy stąd turystycznego wejścia na 
Geliaszin oraz kilku nietrudnych wspinaczek 
w najbliższym rejonie. Po 5 dniach pobytu, 
14 sierpnia, przenieśliśmy namioty 6 km da
lej, na przepiękną łąkę alpejską położoną u 
wylotu górnych partii doliny. Następnego 
dnia dwóm kolegom przytrafiła się przykra 
przygoda, która spowodowała, że od tego 
dnia w bazie stale przebywały przynajmniej 
3 osoby. Otóż wracającą ze wspinaczki dwój
kę zaatakowali dwaj zamaskowani Kurdowie 
i grożąc karabinami żądali pieniędzy, a gdy 
okazało sę że alpiniści takowych nie mają, 
zabrali im z plecaków swetry i anoraki. 

Pierwszą z dróg na trzech największych 
ścianach w otoczeniu doliny poprowadziliś
my 17 sierpnia, pokonując blisko 1000-metro-
wy filar Gemitepe, W dniach 19 i 20 sierpnia 
pokonana została północna ściana 'Geliaszi-
na — drogą o trudnościach wyłącznie kla
sycznych. Droga ta liczy sobie 24 wyciągi, 
plus około 100 m w partiach podszczytowych, 
przebyte z asekuracją lotną. Wydaje się, że 
ocena wysokości ściany — ok. 750 rn — nie 
jest przesadzona. Dzień 20 sierpnia przyniósł 
I przejście środka północno-wschodniej ścia
ny Karatepe — w linii jej największego 
spiętrzenia. Cała droga ma 32 długości liny. 
a wysokość ściany oceniliśmy na ok. 1000 m, 
Wreszcie w dniach 22—23 sierpnia pokona
liśmy północną' ścianę Keskin Tępe drogą 
idealnie rozwiązującą jej środek. Było to naj
trudniejsze spośród przejść wyprawy, a wy
sokość ściany oceniliśmy na 800 do 900 m. 
Dodatkową trudność stanowiło bardzo długie 
i skomplikowane zejście ze szczytu. W dniu 
25 sierpnia poprowadziliśmy dwie bardzo 
ładne drogi południową ścianą szczytu Ke-
levnicil — mocnym akcentem kończąc dzia
łalność eksploracyjną w Cilo Dagh. 

W sumie podczas 18-dniowego pobytu w 
górach przebyliśmy 19 dróg, z których wię-
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cei niż połowa wykazuje trudności IV—VI i 
HI, a z jednym bodaj wyjątkiem są to drogi 
nowe. 

Z uznaniem chciałbym odnotować na za
kończenie znakomitą atmosferę panującą 
wśród uczestników wyjazdu, której najlep
szym dowodem jest wykaz wejść. Widać z 
niego, że wspinaliśmy się zespołami dobie
ranymi w zależności od aktualnej formy, sa
mopoczucia, trudności ściany itd., co przy 
jakichkolwiek animozjach pomiędzy członka
mi wyprawy nie byłoby możliwe. 

NASZE DROGI 

Wykaz chronologiczny, wysokość ścian w przybl i 
żeniu 

Hokardin Tępe pd. -wsch. f i larem, 4 godziny, III, 
wysokość ściany 550 m — G. Fligiel, 11 VIII 1973. 

Grań Geliaszin — Karatepe — Gemi Tępe — Ho
kardin Tępe, 2 godziny, I z miejscem II (w zej
ściu) — G. Fligiel i J. Machnikowski , 12 VIII 1973. 

Hokardin Tępe c en t r a lnym filarem pd.-wsch. 
śc iany, 4—5 godzin, IV, wysokość śc iany 700 m — 
G. Fligiel i M. Krawczyk, 13 VIII 1973. 

Hokardin Tępe p r awą częścią pd . -wsch. ściany, 
4—5 godzin, III, miejsce V, wysokość ściany 600 m 
— J. Machnikowski , G. Ratajczak i W. Wronkow
ski , 13 VIII 1973. 

Gelianu pd.-zach. urwiskiem, 3 godziny, III, wy
sokość ściany 300 m (do szczytu 1000 m, reszta ła
godnym stokiem) — R. Nowak, T. Olszewski i W. 
Wronkowski , 14 VIII 1973. 

Gelianu pd.-zach. u rwisk iem, 3 godziny, II—III, 
wysokość ściany 300 m (od szczytu 1000 m w zej
ściu) — R. Nowak, T. Olszewski i W. Wronkow
ski, 14 VIII 1973. 

Kelevnicil ś rodkiem pd. -wsch. ściany, 4 godzi
ny, V, wysokość ściany 400 m — J. Machnikowski 
i W. Wronkowski , 15 VIII 1973. 

Gemi Tępe ś rodkiem wsch. ściany, 3 godziny, III, 
wysokość ściany 700 m — G. Fligiel, M. Krawczyk 
i G. Ratajczak, 15 VIII 1973. 

Gemi Tępe p r a w y m fi larem pn. -wsch. ściany, 6—7 
godzin, częściowo V, wysokość filara 800—900 m — 
G. Fligiel, M. Krawczyk i G. Ratajczak, 17 Vi i i 1973. 

Geliaszin ś rodk iem pn. ściany, 10—12 godzin, V + , 
wysokość 750 m — R. Nowak, G. Ratajczak i W, 
Wronkowski , 19—20 VIII 1973. 

Karatepe ś rodkiem pn. -wsch. ściany, 8—i; godzin. 
V—, wysokość 1000 m — G. Fligiel i M. Krawczyk. 
20 VIII 1973. 

Kelevincil (3690 m) z obiema drogami poznańskimi 

Gemi Tępe lewą częścią wsch. ściany, 2 godzi
ny, II, wysokość ściany 600 m (w zejściu) — G. 
Fligiel i M. Krawczyk, 20 VIII 1973. 

Turnia nad Der-i-delik wsch. f i larem, 3 godziny, 
IV, wysokość ściany 350 m — G. Fligiel i J. Mach
nikowski , 21 VIII 1973. 

Der-i-delik zejście wsch. urwiskiem, 1 godzina, 
I—II, wysokość ściany 200 m — G. Fligiel i J. 
Machnikowski , 21 VIII 1973. 

Keskin Tępe ś rodkiem pn. ściany, 12 godzin, VI 
HI, wysokość ściany 800—900 m — G. Fligiel, M. 
Krawczyk i W. Wronkowski , 22—23 VIII 1973. 

Szczyt Maunsella od wschodu. Na przełęcz we 
wsch. g ran i wpros t z dna doliny, 2 godziny, II—III, 
wysokość 600 m — nas tępnie granią 300 m (miej
sce III) na szczyt — T. Olszewski, 22 VIII 1973. 

Gemi Tępe l ewym fi larem pn. -wsch. ściany, 6—7 
godzin, IV, wysokość ściany 900 m — R. Nowak i 
G. Ratajczak, 23 VIII 1973. 

Kelevnicil lewą częścią pd. ściany, 7 godzin, V, 
wysokość 700 m — G. Fligiel i G. Ratajczak, 
25 VIII 1973. 

Kelevnicil p rawą częścią pd. ściany, 7 godzin, V. 
wysokość 700 m — J. Machnikowski i W. Wron
kowski , 25 VIII 1973. 

Stoją od l ewe j : T. Olszewski, G. Fligiel, M. Krawczyk , J. Machnikowski , W. Wronkowski , G. R a 
tajczak i R. Nowak. Fot. Tadeusz Olszewski 
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TADEUSZ REWAJ 

Hindukusz 1974 - wyprawa szczecińska 
Latam 1974 r. udało się środowisku szcze

cińskiemu zrealizować planowaną od 1970 r. 
własną wyprawę w Hindukusz. Jej organiza
torem było Koło Szczecińskie KW, a w skład 
weszli: Tadeusz Drozd, Jacek Drzymuchow
ski, Piotr Henschke, Bogusław Komarnicki 
(lekarz), Włodzimierz Lipiński (zastępca kie
rownika) i Tadeusz Rewaj (kierownik). De
wizy pochodziły z indywidualnych przydzia
łów w wysokości 130 dolarów na osobę. U-
względmiając ich wykupienie, łączny koszt 
wyprawy wyraził się kwotą około 120 000 zł, 
z czego część pokryły dotacje Wydzia
łów KFiT Urzędów Miejskiego i Wojewódz
kiego w Szczecinie oraz Rektora PoMtechniki 
Szczecińskiej. 

Podróż do Termezu i z powrotem odbyliś
my koleją, a na terenie Afganistanu — wy
najmowanymi samochodami. Bagaż o ciężarze 
850 kg został wysłany „przy bilecie". W Ter-
mezie, ku naszemu miłemu zaskoczeniu, nie 
napotkaliśmy na żadne trudności. Wspomi
nam o tym specjalnie, gdyż na temat możli
wości przekroczenia granicy w tym punkcie 
krążyły w Klubie od paru lat zastraszające 
wieści. W dniu 21 lipca (Szczecin opuściliś
my 11 lipca) przeprawiliśmy się przez Amu-
darię do Hairatanu, a 29 lipca byliśmy już 
w Quala-'i Pandża. 

W górach wysokich 
Już w Termezie spotkaliśmy się z akade

micką wyprawą z Warszawy, kierowaną 
przez J. Dobasa. Odtąd spotykaliśmy się 
szęsto. Na jednym ze wspólnych postoi, w 
Faizabadizlie, uzgodniliśmy nasze plany, aby 
nie doszło do niepotrzebnych wyścigów w te
renie. My obraliśmy jako rejon działania do
linę Sast, opisaną przez Jerzego Walę („Ta
ternik" 4/1972 s. 152, 159 i okładka), za cel 
główny biorąc wschodni wierzchołek (Ko-
hanhe Szarąui) dwuwierzchołkowego masy
wu Kohanha (W. 421). 

Ciekawostką organizacyjną naszej wypra
wy było zaangażowanie na cały czas od 
wyjścia z Quala-i Pandża aż do powrotu jed
nego tragarza. Kalandar Big (bo tak się na
zywał) posiadał kartkę polecającą od kra
kowskiej wypirawy z r. 1971 i okazał się 
wręcz niezastąpiony jako organizator i kie
rownik karawan oraz całkiem miły jako 
współtowarzysz życia obozowego. Gorzej by
ło z wykorzystaniem go w charakterze tra
garza wysokościowego. Na lodowcu czuł się 
bardzo niepewnie i każde wyjście do bazy 
wysuniętej mocno przeżywał. 

Bazę główną założyliśmy 2 sierpnia na wy
sokości 4050 m, na lewym brzegu potoku wy
pływającego spod lodowca Ye Saste Czap, a 
właściwie nad jego rozlewiskiem. Zaleitą 
miejsca była jego przytumość i piękny widok 
na północną ścianę masywu Kohanha. Wa
dą — konieczność przechodzenia w bród 
przez potok podczas każdego wyjścia w kie
runku bazy wysuniętej. Po rekonesansach 
doszliśmy do wniosku, że najlogiczniejszą 
trasą ataku na nasz główny cel będzie dro
ga zaproponowana i rozpoczęta przez Jerze
go Walę i towarzyszy w r. 1971, wiodąca z 
lodowca Ye Saste Rast poprzez Machrute Sa-
fad. W związku z tym już w dniu 4 sierpnia 
założyliśmy bazę wysuniętą na lodowcu Ye 
Saste Rast, na wysokości 5050 m. W dniach 
6 i 7 sierpnia zepsuła się pogoda a śnieg pa
dał nawet na poziomie bazy głównej. 7 sierp
nia w bazie wysuniętej zostali na noc Drozd, 
Henschke, Lipiński i Rewaj, by następnego 
dnia dokonać wejścia na dziewiczy szczyt W. 
450 (5299 m), który postanowiliśmy nazwać 
Kóhe Aual (Szczyt Pierwszy). 9 sierpnia 
Drzymuchowski i Komarnicki weszli na dzie
wiczy szczyt W. 455 (5250 m), proponując 
dlań nazwę Kohe Kadim (Szczyt Stary — z 
racji dużej kruchości terenu). 

Nasz sześciotysięcznik 
Po tych wejściach ustalany został zespół 

szturmowy w składzie: Drozd, Henschke, Li
piński i Rewaj. 11 i 12 sierpnia zespół ten 
dotarł do bazy wysuniętej. 13 sierpnia, pod
czas psującej się ponownie pogody, Drozd, 
Lipiński i Rewaj założyli obóz szturmowy na 
wysokości 5700 m, pod wierzchołkiem Mach
rute Safed. Dwa kolejne dni spędzono w bazie 
głównej. 16 i 17 sierpnia zespół szturmowy 
doszedł kolejno do bazy wysuniętej i dalej 
do obozu szturmowego, by po noclegu, w 
dniu 18 sierpnia stanąć na wschodnim-wierz-
chołku masywu Kohanha (6300 m) i wrócić 
do obozu szturmowego. Kluczowe miejsce 
wspinaczki stanowiła szczelina odcinająca 
spiętrzenie szczytowe od wrastającej w nie 
prawie prostopadle lodowej grani, biegnącej 
od Machrute Safed. Szczelinę udało się po
konać po- wątłym moście śnieżnym w kop
nym śniegu. 

Zespół wspomagający — Drzymuchowski i 
Komarnicki — doszedł 17 sierpnia do bazy 
wysuniętej i następnego dnia, pozostając z 
nami cały czas w kontakcie radiowym, wy
ruszył poprzez Szache Kuczak (W. 448) gra
nią w kierunku Kohe Yachi (W. 446), zdoby
wając dziewiczy szczyt W. 447 (ok. 5450 m) 
i proponując dlań nazwę Rache Hart (Krótka 
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Grań). Po biwaku, w dniu 19 sierpnia dwój
ka ta osiągnęła nie oznaczony na mapie Wa
li szczyt między W. 447 i W. 448, o wyso
kości ca 5480 m, proponując dlań nazwę 
Szache Logha-r (Chudy Róg). Z powodu usz
kodzenia raków i zbyt szczupłego zapasu 
żywności, Drzymuchowski i Komarnicki zre
zygnowali z ataku na Kohe Yachi i rozpo
częli zejście na lodowiec zachodnim filarem 
Rache Hart (miejscami IV) kończąc je po ko
lejnym biwaku w dniu 20 sierpnia. Baza wy
sunięta została zlikwidowana 20 sierpnia. Po 
odpoczynku i uzupełnieniu zapasów (z Sast 
Bala) podjęliśmy decyzję zaatakowania dwo
ma zespołaimi trójkowymi szczyftów wzno
szących się w zachodnim ograniczeniu doliny 
Saste Czap, a mianowicie W. 424 (5740 m) i 
W. 425 (5815 m). 24 sierpnia zespoły Drozd, Li
piński i Rewaj oraz Drzymuchowski, Hensch-
ke i Komarnicki weszły na górne piętra 
bocznych dolinek, zakładając obozy na wyso
kościach ok. 4900 m i ok. 5000 m. W dniu 25 
sierpnia oba zespoły osiągnęły szczyty, pro
ponując dla nich nazwy: W. 424 — Machrute 
Syah (Czarny Stożek — od charakterystycz
nej skały szczytowego spiętrzenia), W. 425 — 
Kohe Pomerania (od Pomorza); 26 sierpnia 
pierwszy zespół zszedł do bazy, drugi zaś do
konał dodatkowo wejść na szczyty W. 433 
(5503 m), W. 434 (ca 5300 m) oraz szczyt bez 
numeru między dwoma wymienionymi (ca 
5300 m). Zaproponowano dla nich nazwy Ko
he Sast Payan (od osiedla u wylotu doliny), 
Dandane Sast Payan (Ząb Sast) i Kohe Hoszk 
(Suchy). 

10 pierwszych wejść 

Plonem eksploracyjnym wyprawy jest zdo
bycie 10 dziewiczych szczytów o wysokoś
ciach od 5250 do 6300 m. Ponadto dokonano 
dwu powtórzeń wejść na szczyty zdobyte w 
r. 1971 przez wyprawę krakowską. Prowa
dząc działalność zdobywczą poczynaliśmy też 
nieco obserwacji geograficznych i topogra
ficznych, które pozwolą Jerzemu Wali uściś
lić jego znakomite mapy. A oto pełne zesta
wienie naszych zdobyczy: 

Kohe Aual (Kohe Awal, W. 450, 5299 m) — od 
zachodu lodowym ku lua rem na boczną grań, da 
le] granią i pod granią w s t romym lodzie; ska lne 
odcinki III—IV, 9 VIII 1974: T. Drozd, P . Henschke , 
W. Lipiński i T. Rewaj . 

Kohe Kadim (W. 455, 5250 m) — od południowe
go zachodu, skalną grzędą, II—III, 10 VIII 1974: J. 
Drzymuchowsk i i B. Komarn ick i . 

Kohanhe Szarąui (Kohanhe Sarąui , W. 421, 6300 m) 
przez Machru te Safed z lodowca Ye-Saste Rast . W 
dolnej części III, od Machru te Safed droga śnież-
no- lodowa o dużej liczbie szczelin w części szczy
towej , 18 VIII 1974: T. Drozd, P . Henschke , W. Li
piński i T. Rewaj . 

Rache Hart (Rakhe Har t , W. 447 ok. 5450 m) gra 
nią przez Szache Kuczek (Sakhe Kucek) , droga 
śnieżno-skalna, 18 VIII 1974: J . Drzymuchowsk i i B . 
Komarnick i . 

Rache Hart, zejście zachodnim fi larem na lodo
wiec Ye-Saste Rast , mie jscami IV, 19—20 VIII 1974: 
J. Drzymuchowsk i i B. Komarn ick i . 

Szache Loghar (Sakhe Logar ok. 5480 m) śnież
ną granią od północy, 19 VIII 1974: J. Drzymuchow
ski i B, Komarn ick i . 

Machrute Syah (Makhrute Syah, W. 424, 5740 m) 
od północy, s łabo nachyloną ścianą lodową i gra
nią, 25 VIII 1974: T. Drozd, W. Lipiński i T. Rewaj . 

Masyw K o h a n h a od północnego wschodu, ze zboczy Kohe Aual . Z lewej wierzchołek wschodni (ok. 
6300 m) , z p rawej — zachodni (6309 m — por . s. 102). Wkreś lona droga w y p r a w y szczecińskiej w 
dniach 17 i 18 VIII 1974 r. F°«- Tadeusz Rewaj 
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Kolie Pomerania (W. 425, 5815 m) od północy 
ścianą lodową i północno-wschodnią granią, skal 
ne odcinki III—IV, 25 VIII 1974: J. Drzymuchowski , 
P. Henschke i B. Komarn ick i . 

Kohe Sast Payan (W. 433, 5503 m) granią od 
wschodu, t rudnośc i III—IV, 26 VIII 1974: J. Drzy-
rnuchowiski, P . Henschke i B. Komarn ick i . 

Dandane Sast Payan (ok. 5300 m) granią lodową 
od wschodu, 26 VIII 1974: J. Drzymuchowski , P . 
Henschke i B. Komarn ick i . 

Kohe Huszk (Kohe Hosk, W. 434, ok. 5300 m) 
granią skalną od wschodu, od przełęczy, II , na 
przełęcz od południa po s t romych piargach, 
26 VIII 1974: J. Drzymuchowski , p . Henschke i B. 
Komarn ick i . 

Uwzględniając fakt, że nazwa Kohanha nie 
jest znana mieszkańcom Sast Bala, a oba 
wierzchołki masywu zostały zdobyte w od

stępach kilku dni przez dwie wyprawy pol
skie w rotoui 30-lecia Polski Ludowej, zło
żyliśmy w Ambasadzie Polskiej w Kabulu 
oraz Ambasadzie Afgańskiej w Warszawie 
propozycję nadania temu masywowi nazwy 
„Kohe Polandi". Za takim posunięciem prze
mawia również fakt, że mimo długoletniej 
eksploracji Hindukuszu Afgańskiego przez 
Polaków, ,nie ma w nim żadnego szczytu o 
nazwie związanej z Polską, a przykłady ob
ce istnieją (Kohe James, Kohe Hiroshima, 
Kohe Marco- Polo). Wszystkie inne nazwy, 
oprócz tej, zostały uzgodnione z Jerzym Walą. 
Jemu też dziękujemy za doradzenie nam 
głównego celu wyprawy, jak i za wyczerpu
jące informacje na temat rejonu działania. 

JAROSŁAW DOBAS 

Hindukusz 1974 - wyprawa akademicka 
Wyprawę zorganizował Uniwersytecki Klub 

Alpinistyczny w Warszawie, a w jej skład 
weszli: Stanisław Czerwiński, Jarosław Do-
bas (kierownik), Marek Janas, Bernard Koi-
sar, Zdzisław Kozłowski, Maria Mitkiewicz-
Kamińska (lekarz), Tadeusz Solicki, Jan Zau-
nar, Paweł Zawidzki i Stanisław Zygmunt 
Zdrojewski. W Hindukuszu Wysokim prze
bywaliśmy od 1 do 30 sierpnia 1974 r. 

W DOLINIE ESZAN 

Opis tej doliny zamieścił „Taternik" przy 
okazji sprawozdania z wyprawy krakowskiej 
pod kierownictwem Jerzego Wali (nr 4/1972). 
Głównym celem naszej wyprawy było doko
nanie pierwszego wejścia na jeden z ostatnich 
dziewiczych 6-tysięczników Hindukuszu Wy
sokiego — Kohanha (6309 m). Szczyt ten sta

nowi punkt zwornikowy grani głównej i 
bocznej grani rozdzielającej doliny Eszan 
(Eśan) i Sast. Próby wejścia na niego podej
mowali m.in. członkowie wyprawy krakow
skiej w r. 1972. 

29 lipca przybyliśmy wynajętym w Fajza-
badzie samochodem do miejscowości Qala-i 
Pandża. Następnego dnia rano w górę doliny 
Eszan wyruszyli Janas i Zawidzki, by zna
leźć miejsce przeprawy przez głęboki i rwą
cy potok. 31 lipca 6 uczestników przygotowy
wało przeprawę, zaś Maria Mitklewicz i So
licki podjęli próbę wejścia na wznoszący się 
u wylotu doliny szczyt 4158 m, zawrócili jed
nak z wysokości ok. 4050 m. 1 sierpnia wy
ruszyła karawana złożona z 24 tragarzy, któ
rzy następnego dnia wieczorem odmówili dal
szego marszu. Blisko 1-tonowy bagaż powę
drował następne 2 km na plecach uczestni-

K o h a n h a — wierzchołek 
demickie j . 

Słowny (6309 m) od s t rony doliny Eszan, Wrysowana jest droga w y p r a w y a k a -
Fot. Tadeusz Solicki 
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Na szczycie Kohanha (6309 m) — I wejście. Stoją 
od lewej: Bernard Koisar, Paweł Zawidzki i Sta
nisław Z. Zdrojewski. 

Fot. Tadeusz Solicki 

ków. Bazę założyliśmy 3 s ie rpnia na wyso
kości ok. 4300 m (według w s k a z a ń a ł tymet ru ) . 

4 s ie rpn ia z bazy wyruszy ły dwie g rupy na 
rekonesans . Kozłowski , J a n a s i Z a u n a r r u 
szyli w orograficznie p r a w ą odnogę lodowca 
Eszan, p rzy czym J a n a s osiągnął lodowym 
s tokiem wysokość ok. 5300 m, s twierdzając 
możliwość k o n t y n u o w a n i a a t a k u tą właśn ie 
drogą. Grupa druga — Solicki, Zawidzki i 
Zdro jewski — po pokonan iu spiętrzenia 
głównego lodowca Eszan, doszła w pobliże 
ściany Kohe Sjah Safed, skąd roztaczał się 
widok na północno-zachodnią śc ianę K o h a n 
ha . Ściana nie wygląda ła obiecująco, była 
w całości zalodzona, a dostępu do niej b r o 
niła potężna ba r i e r a se raków. Podczas d w u 
godzinnej obserwacj i zano towano 3 duże la
winy, co ostatecznie przekreśl i ło możliwość 
a t a k u od te j s t rony. Pozostała więc decyzja 
obran ia drogi od s t rony północnej , granią, 
j aką K o h a n h a wysyła w k i e runku szczytu 
5218 m (nr 423 wed ług m a p y J. Wali) . 

6 s ierpnia założona została baza wysun ię t a 
u s tóp żebra skalnego wyprowadza jącego na 
północną g r a ń (5000 m) . Pozostal i w niej 
Czerwiński , J a n a s i Zdrojewski , k tó rych n a s 
tępnego dnia uwięziło t a m gwa ł towne za ła
man ie pogody. W bazie głównej duży opad 
śniegu spowodował lokalną powódź. 

8 s ierpnia ta sama t ró jka założyła obóz I 
(5600 m) i rozpięła l iny poręczowe na ścianie 
lodowej n a d obozem I. Nas tępnego dnia z 
bazy głównej wyruszy ł 4-osobowy zespół 
t ranspor tu jący resz tę sp rzę tu i żywność do 
bazy wysun ię t e j , gdzie spotka ł schodzącą z 
góry t ró jkę . 10 s ierpnia r a n o w górę w y r u 
szyli Koisar , Solicki, Zawidzki i Zdrojewski . 
Tego samego dnia po pokonan iu odcinka 

skalnej g r an i (V) założyli oni obóz II (5800 m). 
W bazie wysunię te j pozostał J a n a s , k tórego 
zadan iem było u t r z y m y w a n i e łączności z 
zespołem a taku jącym. 

11 s ie rpnia wymien iona wyżej czwórka 
podjęła a tak szczytowy. Po przejściu bl isko 
1 k m lodowej g ran i prowadzące j w k i e r u n 
ku szczytu s twierdzi ła ona, że dalszą drogę 
zagradza u k r y t a dotychczas pirzed wzrok iem 
ba r i e ra s e r a k ó w wysokości ok. 200 m. P o k o 
nan i e ba r ie ry t rwa ło przeszło 5 godzin. P o 
nieważ powró t do bazy zająłby zbyt wiele 
czasu, zespół pos tanowi ł zab iwakować na 
wysokości 6150 m. Nas tępnego dnia o godzi
nie 7 r ano szczyt został zdobyty. W drodze 
powro tne j , w obozie II nastąpi ło spo tkan ie z 
podchodzącymi do góry Czerwińsk im i J a 
nasem, k tórzy osiągnęli szczyt tego samego 
dnia wieczorem. 

Oprócz pierwszego wejścia n a Kohanha , w 
re jonie dol iny Eszan dokonal i śmy k i lku in
nych interesujących wspinaczek: 

9 sierpnia Zaunar i Mitkdewicz-Kamińska weszli 
grainią południowo-wschodnią na szczyt 5235 m (I 
wejście, trudności II—III). 

10 sierpnia Czerwiński i Kozłowski weszli od za
chodu na szczyt 5542 m (I wejście, trudności I I -
III) . 

13 sierpnia Zaunar wszedł północną grzędą na 
szczyt 5150 m (I wejście, trudności częściowo III). 

13 sierpnia Solicki i Zdrojewski weszli północ
ną granią na szczyt 5111 (I wejście, trudności IV, 
częściowo V+). 

ESZAN CZAP 1 KAZI DEH 

15 s ierpnia sześcioosobowa g rupa przeniosła 
się do doliny Eszan Czap (Eśan Cap). W ba 
zie, z z a m i a r e m jej l ikwidacj i , pozostali 
Czerwiński , Koisar i Solicki. Dobas zszedł do 
wsi p o t ragarzy . K a r a w a n a wyruszy ła w dół 
16 s ierpnia r ano . W tym czasie szóstka dzia
łająca w Eszen Czap dokona ła nas tępujących 
we j ść : 

15 sierpnia cały zespół wszedł na przełęcz Eszan 
(ok. 5350 m); I wejście. 

16 sierpnia pięć osób weszło na szczyt 5471 m; 
I wejście. 

16 sierpnia Mitkiewicz-Kamińska, Zawidzki i 
Zdrojewski weszli na szczyt 5534 ni północną granią 
(I wejście); trudności III—IV. 

17 s ie rpn ia szóstka z Eszan Czap zeszła do 
Qala- i Pandża , a nas tępnego dnia wieczorem 
dotar l i śmy do Kazi Deh. "Wyprawę opuścili 
Dobas i Solicki, k tórzy musie l i szybciej w r ó 
cić do kra ju . 19 s i e rpn ia r a n o pod Noszak 
wyruszy ła już ty lko ósemka — w towarzys 
twie 12 t ragarzy . Rejon Noszaka był w „Ta
t e rn iku" op i sywany wie le razy, ograniczmy 
się więc do podan ia najważnie jszych d a t : 21 
s ie rpn ia założony został n a drodze n o r m a l n e j 
n a Noszak obóz I, 22 s ie rpn ia — obóz II , a 
24 s ierpnia — obóz I I I . W dniu 26 s ie rpnia 
Janas , Mitkiewicz-Kaimińska, Zawidzki i 
Zdrojewski weszli na Noszak (7492 m), zaś 
28 wejście powtórzyl i Czerwiński , Koisa r i 
Zaunar . W tymże dn iu Zdrojewski dokonał 
p ierwszych wejść na szczyty W. 87 
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(ok. 5700 m, trudności IV) oraz ok. 5600 rn 
(trudności III). 

31 sierpnia Janas podjął próbę jednodniowego 
wejścia na Noszak bezpośrednio z bazy (ok. 3000 
m różnicy wzniesień), jednak ze względu na pogar
szające się warunki (burza śnieżna) zanocował w 
obozie III. Zdrojewski przeszedł nową drogą po-
łudniowo-zachodnią ścianę Gumbaze Safed liczą
cą, ok. 1600 m wysokości. Teren lodowoskalny, 
trudności III—IV, czas przejścia 9 godzin. 

1 września Zdrojewski wszedł na szczyt W. 80 
(5859 m); trudności II—IV, pierwsze wejście. 

3 września nastąpiło zejście do Kazi Deh, skąd 
wyprawa wyruszyła w drogę powrotną do kraju. 

Wyprawa przebywała w górach 1 miesiąc. 
Dokonano w sumie 11 pierwszych wejść, w 
tym jedno na szczyt 6-itysięczny, poprowadzo

no nowią drogę na szczyt blisko 7-tysięczny, 
wreszcie siódemka spośród ośmioosobowej 
grupy działającej w rejonie Ka-zi Deh weszła 
na Noszak. Zważywszy stosunkowo krótki ok
res pobytu w górach i działanie w dwóch do
linach odległych od siebie o przeszło 80 km, 
wyniki wyprawy należy uznać za bardzo dob-
de. Wbrew prognozom „znawców" okazało się, 
że można w górach wysokich działać spraw
nie, szybko a co najważniejsze — odnosić 
sukcesy. 

Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji 
naszej wyprawy. Szczególnie serdeczne po
dziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce pre
zydenta miasta Warszawy, inż. Jerzego Ma
jewskiego, za przychylne ustosunkowanie się 
do naszych planów i pomoc w ich realizacji. 

MAREK RUSINOWSKI 

Krakowscy przewodnicy w Hindukuszu 1914 
Wyprawa została zorganizowana przez Stu

denckie Koło Przewodników Górskich 
(SKPG), działające przy Zarządzie Wojewódz
kim SZSP w Krakowie. Udział w niej wzię
li: Michał Buicholz, Jan Dziura, Wojciech 
Kiełb, Stefan Maślanka, Adam Marasek, Ma
rek Radwański, Marek Rusinowski, Jerzy So-
kulski, Wiesław Urbanowicz (lekarz), Witold 
Winiarski (kierownik) i Andrzej Wojtasik. Do 

zorganizowania wyprawy przyczyniło się wie
le zakładów pracy i instytucji, m.in. BPiT 
„Almatur", ZG PTTK, OKP PTTK, KKFiT. 

Rejonem działania była dolina Paghar w 
Hindukuszu Centralnym, a główny cel stano
wił najwyższy wierzchołek w jej otoczeniu, 
Szache Andżoman (Safche Anjoman, 6026 m). 
Wyprawa zamierzała również przejść z kara
waną od wioski Warsadż (Warsaj) przez do-

Rejon działania wypra
wy. 1. wierzchołki dotąd 
dziewicze, granie i prze
łęcze; 2. wierzchołki 
zdobyte i marszruty 
zespołów; 3. obozy (B — 
baza główna, BW — ba
za wysunięta); 4. jezio
ra i potoki; 5. lodowce; 
6. ajlaki pasterskie; 7. 
ścieżki; 8. obrywy i 
progi. Mapkę rysował 
na podstawie mapy 
1:50.000 Marek Rusinow
ski. Nazewnictwo^ w pi
sowni „naukowej". 
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linę Farchar (Farkhar) i przełęcz Warsadż 
(ok. 4400 m) do wsi Andżoman (Anjoman), 
by spenetrować te nieznane tereny, zaś w 
drodze powrotnej przebyć przełęcz Andżoman 
i zejść do wsi Dasżte Riwat. 

Rejon działania 
Dolina Paghar rozciąga się na długości ok. 

30 tom, prostopadle na południe od doliny i 
wsi Andzuman w Hindukuszu Centralnym. 
Po jej wschodniej stronie znajduje się kilka 
wysokich szczytów, tworzących masywy od
dzielone od siebie głęboko wciętymi boczny
mi dolinami. Dolina Paghar oraz jej boczne 
odgałęzienia obfitują w polodowcowe jeziora 
i stawy. Dna dolin usiane są bezmiarem ka
miennych moren i piargów, a cały rejon cha
rakteryzuje się bardzo dużą kruszyzną. Lo
dowce występują tylko w najwyższych par
tiach dolin. Ze względu na minimalne opa
dy śniegu, w ciągu ostatnich 4 lat wyraźnie 
zaznacza się zmniejszanie się obszarów lo
dowców i form lodowcowych, co jest szcze
gólnie widoczne przy porównaniu zdjęć wy
konanych przez Japończyków w r. 1968 z ak
tualnie zalegającymi lodowcami i polami 
śnieżnymi. Alpinistyczną działalność w re
jonie doliny Paghar i Bologrom rozpoczęli 
Niemcy ze Stuttgartu w r. 1963, zdobywając 
20 szczytów, min . Kohe Safed (6001 m). 
Wierzchołek Szache Andżoman (6026 m) zdo
byli dwukrotnie Japończycy: w r. 1968 od po
łudniowego zachodu, a w 1972 od północy. 
W r. 1973 działała japońska wyprawa w re
jonie doliny Warmana, dokonując m.in. dru
giego wejścia na Kohe Safed. Dwie wypra
wy — włoska i japońska zostały w tym re
jonie ograbione przez bandytów, czego na
szej wyprawie udało się szczęśliwie uniknąć. 
W otoczeniu doliny Nagargai oprócz Szache 
Andżoman zdobyty był tylko wierzchołek Ko
he Ogaki (5585 m). 

Z kraju wyruszamy 2 sierpnia koleją przez 
Moskwę do Termezu, by 8 sierpnia znaleźć 
się w Afganistanie. Wynajętym samochodem 
dojeżdżamy tu w rejon przełęczy Salang, 
gdzie w ciągu 3^tygodniowego pobytu doko
nujemy kilku aklimatyzacyjnych wejść na 
szczyty. W dniu 13 sierpnia rozpoczynamy 
dalszą podróż. Okazyjnym „burubahajem" do
jeżdżamy do Kunduzu, gdzie po długich tar
gach udaje się nam wynająć inny samochód. 
Do ciągłych oszczędności jesteśmy zmu'zeni 
ze względu na -niekorzystny kurs „twardej 
waluty" (1 dolar = 52 afgany). Przez Hana-
bad, Talukan (Taloąan) i Farchar (Farkhar), 
trudną i niebezpieczną drogą dojeżdżamy do 
wiosek Warsadż a następnie Pitou (Petów), 
gdzie 16 sierpnia organizujemy karawanę 
zwierząt jucznych. Trasę do wsi Andzuman 
można przejść z karawaną w 3 dni, jednak 
ze względu na trudności z poganiaczami, dro
ga znacznie się rozciąga i trwa w sumie aż 
6 dni. 

Szache Andżoman (6026 m) od południa. Zaznaczo
no też drogę wejścia na sąsiedni wierzchołek 
5750 m. 

Fot. Marek Rusinowskl 

Z lewej szczyt Kohe Ogaki (5585 m), z prawej — 
Kohe Nagargai (5653 m) — oba z drogami polskich 
wejść. 

Fot. Marek Rusinowskl 

Działalność górska 

22 sierpnia rozbijamy bazę główną (szcze
góły na mapce) w oddaleniu ok. 10 km od 
wioski Andżoman. W ciągu następnych kilku 
dni zakładamy bazę wysuniętą oraz 2 obozy 
ze składami żywności: obóz I (ok. 5300 m) na 
zachodniej grzędzie Szache Andżoman i o-
bóz II (5000 m) w górnej części doliny Na
gargai, poniżej spiętrzenia lodowca o tej sa
mej nazwie. 

27 sierpnia Rusinowski i Winiarski wycho
dzą z obozu I, by po pokonaniu lodowo-
-śnieżnego żlebu i przetrawersowaniu żebra 
spadającego od północnej przełęczy Szache 
Andżoman (trudności III) osiągnąć jedną z 

105 www.pza.org.pl



Sarę Tez (5512 m) od północy z drogą A. Maraska 
i M. Rusinowskiego. Po prawej wierzchołek 5350 m. 

Fot. Marek Rusinowski 
turnic wierzchołka 5750 m. Radwański i So-
kulski wchodzą od północy przez przełęcz i 
zachodnią grań na wierzchołek ok. 5350 m 
w masywie Kohe Salagya, zaś Bucholz i Woj
tasik osiągają południowo-zachodnią grzędą 
wierzchołek 5272 m w masywie Sari Polokszo 
(Sarę Polokśo). 

W dniu 28 sierpnia Kiełb, Marasek, Rusi-
nowski i Winiarski osiągają główny cel wy
prawy: wierzchołek Szache Andżoman (Sak-
he Anjoman, 6026 m). Wejścia dokonują za
chodnią grzędą, która w kopule szczytowej 
zanika, tworząc system ścian lodowych i kru
chych żeber skalnych (trudności III—IV). Ca
ła akcja od obozu I trwa 10 godzin. Na 
wierzchołku znaleziono ślady po Japończy
kach, m.in. czekan i trasery. Najbardziej wy
czerpujące było pokonanie — już przy zej
ściu — pola penitentów na łatwym i niezbyt 
stromym stoku. W czasie naszej nieobecności 
w bazie wysuniętej i obozie II, zleciały się 
potężne czarne ptaszyska, które rozdziobały 
nasze skromne zapasy żywności, nietknięte 
pozostawiając jedynie konserwy... 

30 sierpnia Urbanowicz i Wojtasik wchodzą 
z obozu II północną ścianą na wierzchołek 
Kohe Nagargai (5653 m). Następnego dnia 
Marasek i Ruisinowski zdobywają od północ
nego wschodu szczyt Sarę Tez (5512 m) — 
poprzez lodowo-śnieżne zbocze i bardzo kru
chą grań północną (IV). Do obozu II schodzą 

południowym żlebem (2 zjazdy) na górne pię
tro lodowca Nagargai. Tego samego dnia 
Dziura, Kiełb i Maślanka wchodzą od za
chodu przez przełęcz na Kohe Ogaki (5585 m). 

1 września zwijamy obozy i bazę wysunię
tą. W dniach 2—4 września Sokulski i Wi
niarski przeprowadzają rekonesans w rejonie 
doliny Warmana, zaś Bucholz i Radwański 
udają się do doliny Sziachak (po zachodniej 
stronie doliny Pagar), wchodząc przy Okazjti 
na wierzchołek o wysokości ponad 5000 m. 
W dniu 5 września Urbanowicz i Wojtasik 
wchodzą od doliny Nagargai na Kohe Łusz 
(Kohe Wuś, 5159 m). Następnego' dnia likwi
dujemy bazę główną i schodzimy do wsi An
dżoman, skąd z doskonale zorganizowaną ka
rawaną konną w ciągu 3 dni — przez prze
łęcz Andżoman i dolinę Pańdższyru — docie
ramy do wsi Daszte Riwat. Ten sam odcinek 
w r. 1972 z wielkim trudem i nakładem kosz
tów udało się pokonać... w 6 dni. Z wioski 
tej „kursowym" autobusem dojeżdżamy do 
Kabulu, skąd 16 września ruszamy do kraju. 

Wyprawa była dobrze przygotowana i zor
ganizowana, a współpraca między uczestnika
mi układała się wręcz wzorowo. Pomimo 
znacznego wzrostu cen w Afganistanie, bud
żet dewizowy udało nam się zamknąć w sto
sunkowo niskiej kwocie około 800 dolarów. 

Jako jedna z pierwszych wypraw przeby
liśmy nowy wariant drogi w głąb Hinduku
szu Centralnego, tj. przez dolinę Farchar i 
przełęcz Warsadż. Działając jako pierwsi Po
lacy w rejonie doliny Paghar, dokonaliśmy 
wejść na 9 wierzchołków, w tym najwyższy 
w okolicy — Szache Andżoman (6026 m — 
III weóśełe). Aż 7 ze zdobytych przez nas 
szczytów przekraczających wysokość 5000 m 
nie miało dotąd wejść w ogóle. 

Zebrane materiały topograficzne, botanicz
ne i zoologiczne pozwolą na dalsze pogłębie
nie wiedzy o tym tak mało znanym rejonie 
Hindukuszu. Plany i założenia wyprawy zos-
stały w pełni zrealizowane, a osiągnięte suk
cesy są kolejnym wkładem w dorobek pol
skich alpinistów w Hindukuszu. W trakcie 
przygotowań do wyprawy dużą pomocą słu
żył nam Jerzy Wala, który też konsultował 
całość materiałów sprawozdawczych. 

W dniu 27 sierpnia 1975 r. zmarł w Budapeszcie w dziewięćdziesiątym roku życia 

DR GYULA KOMARNICKI 

członek honorowy KW i PZA, jeden z najbardzie j zasłużonych taterników i najwybitniejszych 
znawców Tatr, autor przewodników po Tatrach, redaktor czasopism górskich, współpracow
nik „Tatern ika" . Był serdecznym druhem taterników polskich, a Tatry stanowiły dla niego 
wszystko do ostatnich dni życia. Żegnamy go w smutku a Kolegom węgierskim składamy 
wyrazy szczerego współczucia. 

Polski Związek Alpinizmu 
Redakcja „Taternika" 
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ADAM ZYZAK 

Wyprawa w góry 
Subarktyezne góry Ameryki Północnej są 

potężne i rozległe. Olbrzymie odległości, gi
gantyczne lodowce i brak osad ludzkich 
sprawiają, że już samo dotarcie cięższej wy
prawy w ich głąb stanowi nielada problem 
i jest dziś praktykowane tylko drogą lotni
czą. Dawniej używano do tego psich zaprzę
gów a transport sprzętu i żywności odby
wał się zimą, zaś właściwa akcja, po ponow
nym dojściu w góry, dopiero latem. Dziś wy
najęcie psów kosztuje astronomiczne sumy... 
Latem pogoda jest bardzo kapryśna. Gdy 
wieje od pobliskiego morza — jest ciepło, 
mglisto, pada śnieg lub deszcz. Gdy powieje 
od północy, łapie siarczysty mróz. Miedy w 
dolinach temperatura przekracza +30° na 
szczytach, pokrytych charakterystycznymi 
czapami chmur, mogą szaleć huragany przy 
30° mrozu, a załamania pogody trwają nie
kiedy i kilkanaście dni. Wszystko pokrywa 
śnieg i lód. Skała pokazuje się tylko w par
tiach przewieszanych i na wydmuchowiskach. 
Dziesiątki a nieraz 1 setki kilometrów odleg
łości od skąpej zieleni najbliższej tundry po
wodują uszczuplenie zawartości tlenu w at
mosferze. Najwyższe szczyty Alaski są o 2000 
m niższe od himalajskich, lecz również doli
ny leżą tu prawie 2000 m niżej. Pionowa roz
piętość obszarów pokrytych wiecznym śnie
giem wynosi 5000 m i jest największa na 
świecie. Bazy nie założy się tu na twardym 
gruncie, nawet na lodzie ■— wszędzie śnieg 
po pas, a namioty trzeba rozbijać co parę 
dni na nowo. Oddziaływanie psychiczne tych 
warunków jest wysoce niekorzystne. 

Z planem wyjazdu w góry Ameryki Pół
nocnej nosiliśmy się od 1971 roku. Gdy Hen
ryk Furmanik zadecydował, że pora nadesz
ła — rozpoczęliśmy przygotowania. Na czele 
Komitetu Honorowego stanął zasłużony pro
tektor sportu śląskiego, generał Jerzy Zię
tek, a w skład wyprawowej dwunastki wesz
li: Jan Bagsik, Janusz Baranek, Adam Bil-
czewski, Michał Gliński (lekarz), Henryk Fur
manik (kierownik), Jerzy Kalla, Wojciech 
Kłosok (czołowy polski radioamator), Jerzy 
Kukuczka, Jerzy Sanytzer, Krzysztof Toma
szewski, Roman Trzeszewski (operator filmo
wy) i Adam Zyzak — wszyscy członkowie 
kół Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i 
Gliwicach. Dobór zespołu okazał się znakomi
ty a atmosfera podczas całej wyprawy, od 
startu prześladowanej wieloma przeciwnoś
ciami, była naprawdę wzorowa. 

Plonem roku morderczych przygotowań by
ły: 8-tonowy bagaż, ciężarówka Jelcz 315 M, 
mikrobus Nysa 521, zapewniony transport 

Alaski i Yukonu 
morski, nawiązane kontakty z Polonią, różne 
zezwolenia władz i dość dobrze rozeznany 
teren. 3 maja 1974 r. odpłynęliśmy z Gdyni 
„Stefanem Batorym". 

PIERWSZY CEL: McKINLEY 

Zawieranie znajomości z drugą półkulą 
rozpoczynamy od wzruszających spotkań ze 
środowiskami polonijnymi Montrealu, Toron
to, Grimsby, Sudbuiry, Wawa, Thuinder Bay, 
Winnipegu, Regina, Saskaitoanu, Edmomtanu 
i Calgary. Za serdeczność i hojną pomoc re
wanżujemy się prelekcjami, upominkami, fil
mami a także niebagatelnym na tym terenie 
wzrostem prestiżu PoWnii, budowanym na 
występach w telewizji i radiu oraz wspól
nych spotkaniach z merami miast. 

Już ze słynnej żwirowej Alaska Highway 
oglądamy coraz bliższą, rosnącą zjawę Mount 
McKinley (6194 m) — śnieżnego masywu sa
motnie wypiętrzonego 5000 m ponad otocze
nie. Stojący obok niego' 5-tysięczny Mount 
Foraker wydaje się wyraźnie niższy, choć 
sporo jeszcze wystaje ponad jednostajne mo-

Obóz pośredni na lodowcu Kahiltna. W głębi 
Mount McKinley, w środku zachodnie żebro ścia
ny południowej, z prawej na tle nieba i w chmu
rze — grań Cassina. 

Fot. Adam Zyzak, 
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Mount McKinley. Rejon 
działania polskiej wy
prawy (III wejście za
chodnim żebrem połud
niowej ściany). 

Rys. A. Zyzak, i S. Glsman 

rze cztero- i trzytysięczników, często nie naz
wanych i nie zdobytych. W dniu 9 czerwca 
wieczorem siedzimy u słynnego pilota tamtej
szych lodowców, Don Sheldoina. Rozmowa 
nie klei się. My: „ile to będzie kosztowało?" 
On: „ach, jakie wspaniałe są te m o j e gó
ry"... My: „a ile kosztować będzie transport 
samego bagażu?" On: „no przecież nie pój
dziecie piechotą..." My: „takie jest właśnie 
nasze hobby..." On: „jeśli nie macie pienię
dzy, to możecie je przysłać za dwa lata, a ba
gaż do cholery pakujcie zaraz, bo za 10 mi
nut lecę w góry i wam podrzucę, za darmo 
oj course". 

Złożona z 6 namiotów baza staje na jed
nym z bocznych dopływów lodowca Kahiltna, 
niemal 20 km od naszego celu. Następują 3 
dni a raczej 3 noce marszu (w dzień śnieg 
jest miękki i chodzić prawie się nie da) i już 
wkopujemy bazę wysuniętą na wysokości 
2840 m, tuż pod zachodnim żebrem południo
wej ściany Mount McKinley. 

Szczyt ten — najwyższy w całej Ameryce 
Północnej — został zdobyty po licznych i 
dramatycznych próbach w r. 1910 (wierzcho
łek północny, 5934 m, P. Andersen i B. Tay
lor) i w r. 1913 (wierzchołek główny, H. 
Stuck, H.P. Karstens, W. Harper i R.G. Ta-
tum). Trzecie wejście nastąpiło dopiero w r. 
1942, a piętnaste w 1959. Później dokonano 
licznych wejść (przeszło 100), przeważnie naj
łatwiejszymi drogami: od północy przez lo

dowiec Muldrow lub od południa, z lodow
ca Kahiltna przez West Buttress. Tą ostat
nią drogą dokonano też w r. 1967 tragicz
nie rozpoczętego (śmierć uczestnika w szcze
linie) I wejścia zimowego. Dziś na oba wierz
chołki wyprowadza kilkanaście dróg. Inne 
wyższe szczyty w tym rejonie zostały zdoby
te później od McKinleya: Mount Foraker 
(5302 m) w r. 1934, Mount Hunter (4444 m) 
w 1954, East Kahiltna Peak (4110 m) w 1960, 
Mount Silverthrone (4014 m) w 1945, Mount 
Crosson (3813 m) w 1959, wreszcie Mount 
Huntington (3755 m) w 1964 roku. 

Zachodnim żebrem południowej ściany 
Mount McKinley weszły przed nami 4 zes
poły: 3 razy Amerykanie (tracąc 2 uczestni
ków w czasie zejścia) i raz Japończycy. Nasz 
plan przewidywał, że na szczyt wejdzie cała 
dziewiątka, 6 żebrem a 3 — drogą normal
ną, przez Windy Corner z wtrawersowaniem 
w żebro w połowie jego wysokości (ok. 4700 m). 
Atak, poprzedzony rekonesansem na wyso
kość 1000 m, rozpoczyna się 20 czerwca wie
czorem. Zerwa lodowca, stromy żleb, potem 
grzęda przetykana skałą —■ stąd właśnie 
spadli Amerykanie. Z należytą ostrożnością 
korzystamy z wmarzniętycłi poręczówek i 
drabinek poprzedników. Drugiego dnia (no
cy, nocy!) jesteśmy na stromym lodowośnież-
nym ostrzu, rozciągnięci całą szóstką. Nagle 
drgnięcie prawej zerwy i wzdłuż nitki śla
dów obrywa się całe śnieżne zbocze, sunąc 
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zrazu wolno, bez pęknięć. W głowie się krę
ci: co stoi a co się porusza? Nieruchomy o-
kazuje się tylko 2-metrowy pas wzdłuż na
wisu wystającego ponad pustkę, a my na 
szczęście stoimy właśnie tam. 

Każdego ranka (tj. pod koniec naszej noc
nej „szychty") nadchodzą chmury i popaku
je. Upalny jeszcze na tej wysokości dzień 
spędzamy w namiotach a -wieczorem znów w 
drogę. Trzeciej nocy dochodzi do spotkania 
z grupą wspierającą. Nazajutrz, już kilkaset 
metrów wyżej (5150 m), wyrąbujemy w lo
dzie platformy obok resztek japońskiego 
sprzętu, prawdopodobnie pozostałości po tra
gicznej próbie z 1972 r., kiedy to 3 alpinis
tki znalazły śmierć w lawinie. 

Musimy 'dzień wypocząć. Tylko trójka to
ruje wyżej i, prowadzi rekonesans ku grani 
szczytowej. 26 czerwca po 10 wieczorem ca
łą dziewiątką stajemy na szczycie — w pro
mieniach słońca świecącego zza bieguna (w 
czerwcu na wierzchołku McKinleya słońce 
nie zachodzi w ogóle). Łopoczą proporce, roz
mawiamy przez „Klimka" z Romanem Trze-
szewskim, samotnym w opustoszałej bazie. 
Aparaty utrwalają krótkie chwile szczęścia, 
a stożkowy, kiilkudziesięciokiloinetrowy cień 
szczytu z wolna wędruje na mgłach i pyle 
ze wschodu na zachód. Jesteśmy tu pierw
szym polskim zespołem (przed nami był z 
Polaków tylko Marek Głogoczewski w mie
szanej grupie) i weszliśmy drogą wyczyno
wą w rekordowo krótkim czasie — bez oblę
żenia, szybką metodą alpejską. Oprócz nas 
tylko Amerykanie wejdą tego roku drogą in
na niż normalne... 

N!E SZTUKA WEJŚĆ NA SZCZYT 

Przed północą mróz zgania nas z nadal to
nącego w słońcu s,zczy*tu do pobliskiego obo
zu. Niestety nazajutrz wspaniała dotąd pogo
da gwałtownie się załamuje. Łatwe zejście 
normalną drogą kończy się wkrótce w gęstej 
mgle i pierwszych porywach zwalającego 
z nóg arktycznego sztormu. Jesteśmy w naj
bardziej nieodpowiednim miejscu, na diabel
skiej przełęczy Denali. Wiemy, że gdzieś tu, 
w tej okolicy zamarzła w sztormie cała 7~o-
sofoowa wyprawa amerykańska. Usiłujemy 
wgryźć się w lód koło resztek igloo, dające
go mizerną osłonę. Tak przeczekujemy 
pierwszą noc i zaraz podejmujemy próbę zej
ścia. Po stu metrach walki z huraganem, 
kurniawą i' strorńiziną wyrywa minie nagle 
szarpnięcie liny. Lecę w 1000-imetrową głębię, 
do której spadł min . sławny z Evere,situ 
(1963 r.) WhiftJtakar. Tym razem nic się nie 
staje, lecz wszyscy mamy dość i wracamy 
pokonani na przełęcz. Rozkładamy płasko na
mioty i używamy ich jako płacht biwako
wych;, dwójka mieszka w wyremontowanym 
igloo i gotuje. Tak mija koszmar 5 dni i no
cy. Pod koniec Kalla dostaje kolki nerko
wej. Zwija się z bólu i ciężko jęczy. Dla 
reszty oznacza to, że wszystkie płyny teraz 
przeznaczone będą tylko dla chorego. 

W końcu rozjaśnia się i choć wicher na
dal nie folguje, bierze tęgi mróz. Wychodzi
my w 2 zespołach, znów zwijając obóz pra
wie 4 godziny. Wszyscy cierpią na odmro
żenia, Kukuczka i Sznytzer na cięższe. Mi
mo tego humor dopisuje i na odchodnem 

Ostatnie wspólne zdję
cie w bazie (2300 m) na 
lodowcu Cathedral. Sto
ją od lewej: Zyzak, Ba
ranek, Tomaszewski, 
Bilczewski, Furmanik i 
Kalla. 

Fot. Jerzy Kalla 
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Widok z obozu (5150 m) na zachodnim żebrze Mount McKinley. W głębi Mount Hunter (4444 m), z pra
wej lodowiec Kahiltna. Fot. Adam Zyzak 

podśpiewujemy nowy przebój: „Gdyśmy Kin-
ley zdobywali, na Denali wiatr nas zmógł..." 
Zejście do obozu założonego przez grupę 
wspierającą trwa kilka godzin, lecz okazuje 
się, że obozu wcale nie ma, bo zasypała go 
bez śladu lawina. Część grupy rozkłada się 
tu z całą resztą żywności, pozostali pod wo
dzą Bilczewśkiego zbiegają nieprzerwanie 26 
godzin do bazy. Tuż przed bazą zostają 
zbombardowani z powietrza: galonem lodów 
i skrzynką coca-coli. Poczciwy Don Sheldon! 

Kukuczka i Sznytzer odlatują. Do zdjęć fil
mowych i likwidacji obozów pozostaje nas 
tylko pięciu. Odpoczywając po trudach os
tatnich dni wydajemy całonocne uczty dla 
członków innych, znacznie gorzej od nas 
sytuowanych wypraw, z których kilka nie 
dotarło do szczytu nawet najłatwiejszą drogą. 
Jesteśmy najwszechstronniej wyposażeni, 
mamy najlepszą żywność, no i stanowimy e-
kipę najbardziej egzotycznych gości. Nic też 
dziwnego, że ciągną do nas Meksykanie, któ
rzy utracili wszystko w lawinie, że zachodzą 
zawsze w uśmiechu szczerzący zęby Japoń
czycy i gadatliwie serdeczni Amerykanie, że 
zjawiają się powściągliwi Szwajcarzy. Wyżej 
sygnałami naszych obozów są tylko czubki 
namiotów, wystające po parę centymetrów 
ponad bezkresne śnieżne płaszczyzny. Zaraz 
po ich likwidacji i wyekspediowaniu sprzę
tu samolotem rozpoczynamy zejście w dół li
czącym 75 km długości lodowcem Kahiltna. 

W ciągu pierwszej nocy marszu pokonuje
my tylko 12 km — klucząc wśród niewidocz
nych szczelin i zapadając się po pas w 
śnieżnej papce. Nie chcieliśmy nosić naszych 
karpli przez gęsty busz, więc wpadam na 
genialny pomysł: mocujemy do nóg denka 
bębnów żywnościowych, zaopatrzone w dwa 
10-eentymetrowe kolce, zrobione z wygiętej 
rurki aluminiowej. Można je potem bez szko
dy wyrzucić. Wyglądają komicznie, zosta

wiamy ślady jak stado słoni, ale przecież 
spełniają swoją rolę. 

Drugiego dnia zbiegamy już po twardym 
lodzie 33 km, aż do pierwszej zieleni, pierw
szych kwiatów, pierwszej wody nie topionej 
w menażce i pierwszego piasku połyskujące
go złotem. Jeszcze trzy dni walczymy później 
z gęstymi krzakami i tundrą na morenach lo
dowca, po szyję brniemy w lodowatej wo
dzie rzek. Piątego dnia po południu nawią
zujemy łączność z chłopcami z dołu, a po 
kilku godzinach gęsty ogień z rakietnicy na
prowadza nas na nich — cierpliwie oczeku
jących koło Petersville w wysłanej po nas 
„Nysie". Ten blisko 100-kilonietrowy marsz 
przez lodowiec Kahiltna i dzikie góry będę 
zawsze zaliczał do najwspanialszych przy
gód. 

Nasz przyjaciel Stanisław Borucki gości 
nas w swoim domku w Anchorage przez 12 
dni. Komfort łazienki, moc czasu do odpo
czynku, ale i sporo troski z powodu odmro-
żeńoów. Do Yuikonu, w Góry Świętego Elia
sza, wyruszy nas niestety tylko 11 — Ku
kuczka musi wracać do kraju. A z tego za
ledwie 6 poleci w góry z bazy koło Haines 
Junction. 

KATASTROFA POD BEZIMIENNYM SZCZYTEM 

Góry Sw. Eliasza ciągną się łukiem dłu
gości 500 km i szerokości 240 km, tuż nad 
brzegiem zatoki Alaska, oddzielając ją od 
Yukonu. Tworzą szereg odosobnionych ma
sywów, wyrastających po kilka tysięcy me
trów ponad rozległe pola lodowe. Okolicę ce
chują największe opady na świecie. Ważniej
sze szczyty zdobyte zostały w różnych la
tach: Mount Logan (5957 m) w r. 1925; 
Mount St Elias (5500 m) w 1897 przez 10-oso-
bowy zespół przewodników wyprawy księcia 
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Abruzzów; Lucania Mountain (5230 m) w 
1937; King Peak (5160 m) w 1952; Mount 
Steel (5070 m) w 1935; Mount Bona (5010 m) 
w 1930; Mount Wood (4840 m) w 1941; Mount 
Vancouver (4840 m) w 1949; Mount Hubbard 
(4580 m) w 1951; Mount Kennedy (4241 m) w 
1965. 

Niestety nasz następny cel, wielki lewy 
filar południowej ściany Mount Logan (pod
stawa ściany ma 16 km długości i wznosi się 
3800 m ponad płaski lodowiec Seward), naj
prawdopodobniej największy dziś problem 
górski w Ameryce Północnej, pozostaje poza 
zasięgiem naszych możliwości finansowych. 
Lecimy więc helikopterem ponad rozlewis
kami rzek, matecznikami niedźwiedzi grizzli, 
ponad jęzorami lodu i ostrymi graniami — 
na odległy o 110 km lodowiec Cathedra! (ba
za 2300 m). Z obozu na wysokości 3500 m w 
dniu 13 sierpnia zdobywamy w porywach wi
chury lecz w słońcu najwyższy w okolicy 
szczyt Mount Hubbard, a 15 sierpnia ostry 
jak brzytwa Mount Kennedy. Widoki ze szczy
tów są wspaniałe: bezlik gór, fiordy zatoki 
Alaska i spływające do morza jęzory lodow
ców, a ponad tym wszystkim gigantyczne 
masywy Logana, St Elias, Lucanni, Cooka i 
inne. 

Później rozpętuje się sztorm. Trwa 10 dni. 
Dziesięć dni odkopywania bazy, zagłębiającej 
się w rosnący wokół całun śniegu. Gdy gaś
nie w nas już wszelka nadzieja, a zwały pu
chu dochodzą do 3 metrów, ociepla się i za
czyna padać deszcz. Śnieg taje szybko a po
ranne słońce wita nas wędrujących na kar
piach na rekonesans wiszącego bocznego lo
dowca. Jego górny kocioł okalają 3 dzie

wicze szczyty, z których tylko jeden jest naz
wany (The Weisshorn, 3540 m). Odkrycie 
przejścia przez labirynt szczelin kilkusetme
trowej zerwy zajmuje kilkanaście godzin. 
Późnym popołudniem przystępujemy do ata
ku — wprost z marszu — na przepiękny, 
nie nazwany szczyt z prawej. Niestety trud
ności podszczytowej bariery i zbliżający się 
zmrok zmuszają nas do odłożenia szturmu. 
Nocujemy bez namiotów i śpiworów na płas
kim dnie kotła, rozłożeni w rowie otaczaiją-
cym samotny blok lodowy. Jest stosunkowo 
ciepło a wygwiediżdżona noc rozjaśnia rzad
kiej piękności zorza polarna. 

Cios przychodzi niespodziewanie — wraz z 
pierwszymi promieniami słońca. Część wiel
kiej gładkiej bariery lodowej pod „naszym" 
szczytem obrywa się i rusza w dół, pocią
gając za sobą masy śniegu zalegające na zbo
czu. Lawina przebiega 1000 m i na dnie kot
ła, jakieś 50 m od nas, jakby zwalnia bie
gu. Jej czoło spiętrza się do kilkunastome
trowej wysokości i wówczas chyba potężne 
ciśnienie wypycha z olbrzymią siłą dolne 
warstwy. Zwały opływają nasz blok, głucho 
uderzając o jego front. Trzech z nas zdą
żyło uciec za blok, zaledwie kilka metrów, 
Henio Furmanifc i Krzysio Tomaszewski chy
ba nie uwierzyli w możliwość ogarnięcia 
przez lawinę i nie zerwali się do ucieczki, 
Zostali na zawsze, przygnleceni do seraka, 
który nam, ocalałym, dał osłonę. Lawina za
trzymała się kilka metrów za nami. Na nic 
się zdały próby rozgarniania gołymi rękoma 
i butami tężejącej masy nadtopionego tar
ciem śniegu i olbrzymich brył lodowych. Nie 
pomogły nawet późniejsze kilkudniowe wy-

Otoczenie lodowca Ca-
thedral w Górach Św. 
Eliasza. Kółkiem ozna
czono miejsce katastro
fy. 

Lowell Gl. 

fłys. A. Zyzak i S. Gisman 
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Kocioł pod szczytem The Weisshorn i lawina, pod 
którą zginęli H. Furmanik i K. Tomaszewski. Zdję
cie wykonane ze śmigłowca. 

Fot. Adam, Zyzak 

sillki kanadyjskich ratowników, wyposażo
nych w kilofy i łopaty. Na miejscu tragedii 
pozostała tylko biało-czerwona flaga i wią
zanka jesiennych kwiatów. Ocalała trójka 
zeszła przez zerwę bez asekuracji, bez lin, 
czekanów i raków utraconych w lawinie, 
Bilczewski nawet bez butów. Wiadomość o 
tragedii przekazała radiostacja Wojciecha 
Kłosoka* natychmiast do Polski. 

Smutna była droga powrotna, smutne 
spotkania ze znajomymi już rodakami, 
zwłaszcza, że kanadyjska jesień rozkwitła ca
łym szaleństwem barw. Na pociechę i dla 
złagodzenia goryczy, nie zważając na piątek 

JAN BAGSIK 

Pięć dni na 
Dzień wczorajszy, zakończony wejściem 

całej dziewiątki na McKinley, był wielce ra
dosny. Dziś nastrój rzednie. Wiatr dmie jak 
cholera, zaś Bilcz popędza, żeby szybciej lik
widować biwak. W podmuchach sztormu 
przez wierzchołek Kinleya suną chmury 
wprost na nas, pchają w plecy, czasem zbi
jają z nóg, przewracają. W milczeniu zbiega
my z podszczytowego plateau, tak jednak, 
żeby zachować łączność wzrokową. Ale i z nią 
jest coraz gorzej. W końcu nie widać nic. 
Jesteśmy gdzieś w rejonie diabelskiej Denali 
Pass. Gdzieś... 

W porywach wichru usiłujemy wrąbać się 
w lód. Idzie to wielce opornie. Po kilku go
dzinach błysk przejaśnienia. Tak, to przełęcz 
Denali! Próbujemy zejścia. Jakże długo trwa 

* Mieliśmy aż 1040 łączności w tym 470 z Euro
pą. Dzięki malej skrzyneczce i antenie na wyso
kim maszcie, postawionym nad starą indiańską cha
tynką, o naszej wyprawie wiedział prawie cały 
świat. 

i trzynastego, wszedłem jeszcze z drugim 
Adamem w jednodniowym wypadzie na 
Mount Hector, jeden z wyższych szczytów ka
nadyjskich Gór Skalistych. 

W tym miejscu pragniemy złożyć wyrazy 
serdecznego podzięjkowania Komitetowi Ho
norowemu Wyprawy, a zwłaszcza jego nrze-
wodniczącernu generałowi Jerzemu Ziętkowi, 
na nieocenioną pomoc — szczególnie w naj
trudniejszych chwilach; członkom komitetu 
ze strony Polonii Kanadyjskiej — panu Leo
nowi Bielawskiemu i skarbnikowi panu Jó
zefowi Zdancewiczowi za przygotowanie bra
terskiego przyjęcia w środowiskach polonij
nych i pomoc w zebraniu funduszy, a także 
pracownikom Parku Narodowego Kluane za 
ich serdeczność i aktywność podczas poszu
kiwań zasypanych Kolegów, a także wszyst
kim, którzy dopomogli nam w realizacji na
szego zamierzenia. 

WYNIKI SPORTOWE 

Mount McKinley (6194 m) zachodnim żebrem po
łudniowej ściany w 6 dni: Janusz Baranek, Adam 
Bilczewski, Henryk Furmanik, Jerzy Kalla i Jerzy 
Kukuczka oraz przez Windy Corner i górną częś
cią żebra: Jan Bagsik, Jerzy Sznytzer i Krzysztof 
Tomaszewski, 26 czerwca 1974. 

Mount Hubbard (4580 m) 13 sierpnia i Mount 
Kennedy (4241 m) 13 sierpnia 1974: Janusz Bara
nek, Adam Bilczewski, Henryk Furmanik, Adam 
Zyzak. 

Odkrycie dojścia od zachodu do szczytu The 
Weisshorn i 2 jego sąsiadów, Janusz Baranek, A-
dam Bilczewski, Henryk Furmanik, Krzysztof To
maszewski i Adam Zyzak, 28 sierpnia 1974. 

Mount Hector (3396 m) lodowcem od zachodu i 
północną granią: Adam Bilczewski i Adam Zyzak 
13 września 1974. 

Denali Pass 
wiązanie się. Wzajemne porozumiewanie jest 
prawie niemożliwe, kierujemy się raczej na
pięciami czy też szarpnięciami łączących nas 
lin. W końcu odwrót. Idąc krok w krok z 
Kallą nie mogę go poznać, zaś ryk wichru 
nie pozwala na dogadanie sig. Dlaczego wra
camy? 

I znów na przełęczy. Kopiemy dalej, bar
dzo długo. Teraz dopiero dowiaduję się, ż-e 
Adama wiatr .zdmuchnął z 20 metrów, ale 
nabił sobie tylko siniaka. Wtedy Heniek za
rządził odwrót. Odliczył, ale brakowało mu 
jednego. Znalazł się, gdy wróciliśmy na 
przełęcz, ukryty za resztkami igloo. Miał 
szczęście! Co by było, gdyby udało nam się 
zejść? 

Rankiem leżymy w jamie prawie całkowi
cie zasypani. Odkopywanie jest bezcelowe. 
Rozstawiamy dwa namiociki, Heniek, Bilcz i 
Kukuczka reperują igloo i tam się upychają. 
Czekamy. A tak nas przestrzegano, żeby nie 
biwakować na tej wietrznej przełęczy! Tu 
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gdzieś zamarzła cała siedmioosobowa wypra
wa amerykańska. Na myśl o tym robi się 
jeszcze bardziej zimno. 

W tej szarości dnia czy też nocy tracimy 
poczucie czasu. Zegarki wskazują co prawda 
godziny, ale nie wskazują dat. Ranek czy 
wieczór? Zresztą czy to ważne? Adam tuli 
się do mnie zlodowaciałym śpiworem i mówi, 
że pewnie sobota, że w skałkach chłopcy 
grzeją się przy ognisku, że w ogóle — im 
mniejsze góry tym większa frajda. Sznytzer 
nie mówi nic, pojękuje tylko1 z cicha, od cza
su do czasu podaję mu rondornyeynę. 

Z otępienia wyrywa mnie głos Bilcza — 
przynosi menażkę ugotowanego w igloo ro
sołu. Boi się uronić choćby kropelkę. Ko
chane chłopisko, cały czas tkwi przycupnię
ty za śnieżną ścianką, na wietrze, bo w środ
ku nie ma dla niego miejsca. Heniek gotuje, 
a on rozprowadza ożywczy napój. I drugą 
menażkę też przynosi. 

I znów przeczekiwanie. Czas mija, a pogo
da nie zamierza się poprawić. Jeszcze raz 
próbujemy zejść. Śpiwory natychmiast za
marzają na kość, byle jak upychamy je więc 
do plecaków. Wreszcie 9-osobowy „tramwaj" 
rusza zwolna, przyhamowuje, staje, znów się 
posuwa. Ni stąd ni zowąd idący przede mną 
Kalla leci! Zdążyłem wbić czekan ale już 
nie przełożyłem liny. Jakoś zatrzymaliśmy 
się, wisimy. Przez sekundę robi się gorąco! 
Okazuje się, że Sznytzer, któremu odwiązał 
się rak, pociągnął Janusza i Krzyslia, a oni 
resztę. Szczęściem lina zaczepiła o skałki i 
chyba tylko koniec „tramwaju" nie zdążył 
nabrać przyśpieszenia. 

I znów z powrotem na przełęczy. Leżymy 
bez sił, tylko pełen żywotności Bilcz za wszy

stkich rozstawia namioty. Ten samarytanin 
nie dba o paluchy, które wpierw poodmrażał 
roznosząc menażki, a doprawił wiążąc Szny-
tzerowi raki. Adam i ja usiłujemy sznurowa
dłami zaszyć boki japonki, używanej jako 
płachta biwakowa, ale trud nie przynosi e-
fektu i dalej w namiocie mamy pełno śniegu. 

Z drzemki przerywanej drgawkami wyry
wa mnie głośniejsze od wichru wycie docho
dzące z sąsiedniego namiociku. To Kalla do
stał ataku koli nerkowej. Jeszcze tego brako
wało! Mały Adam też z cicha pojękuje, a ja 
z tego nic nie rozumiem. Wyobrażam sobie, 
że on, doświadczony w tylu górach świata, 
musi wytrzymać dzień dłużej ode mnie, 
a ja przecież wcale nie myślę o przenosinach 
tam wyżej. 

Czas płynie. Godziny są dłuższe niż tygod
nie na nizinach. 

Któregoś z kolei dnia — gdy zwątpiliśmy 
już w jego istnienie — i nas ogarnia słoń
ce. Coś w końcu widać. Adam napoiwszy nas 
„kwasiołami", czyli sokami z proszku, obej
muje prowadzenie. Schodzę z nim, Heniem i 
Sznyfeerem, któremu wysiadł już mocno u-
kład krążenia i trzeba go starannie asekuro
wać. Jeszcze tylko rzut oka na pozostałą 
piątkę — jeszcze słowa troski o Kallę, któ
ry musi się uporać nie tylko z trudami zej
ścia, ale i ze swoim bólem. 

Kiedy w pół dnia później w miejscu, w 
którym powinien był stać obóz C, widzę na 
grani West Buttress pięć punkcików •— uś
miecham się. „Dobrze jest" — mówię do He
nia. „W górach jest zawsze dobrze" — pod
sumowuje kierownik. 

Transport na lodowcu 
Kahiltna 

Fot. Adam Zyzak 
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ADAM ZYZAK 

zdegradowany 
nej sile. Później dokonano też wejść innymi 
drogami. 

Pierwsze wątpliwości co do wysokości ol
brzymiej góry pojawiły się w r. 1968, kiedy 
to Gerard Hołdsworth, działając z ramienia 
Ice Field Ranges Research Project, głównej 
instytucji badawczej na tym terenie, ustalał 
położenie stacji naukowych ulokowanych na 
„dachu" Mount Logan. Ten sam naukowiec 
brał udział w wyprawie badawczej w r. 1974 
i wówczas miał okazję dokonania dokładnych 
pomiarów położenia i wysokości (do ± 10 m) 
najwyższych wzniesień masywu, wchodząc na 
nie wielokrotnie z towarzyszami i umieszcza
jąc tam znaki topograficzne. 

Mount Logan jest ze wszystkich stron za
kryty przez nieco niższe góry i praktycznie 
niedostrzegalny, nawet z większych odległoś
ci. Odkrycie go w r. 1890 było wielką niespo
dzianką dla prof. J.C. Russela. W rok póź
niej dokonał om pomiarów szczytu Mount St. 
Elias i uzyskał wynik 18 000 stóp (± 100 stóp) 
— według dzisiejszych danych 18 008 stóp 
(=5489 m), a wysokość Mount Logan ocenił 
na 19 500 stóp (5943 m). Takie lub podobne 
koty pojawiają się w publikacjach, encyklo-

Mount Logan 
Mount Logan, drugi szczyt kontynentu, a 

najwyższy w Kanadzie, oficjalnie ma wyso
kość 6050 m (19 850 stóp —tyle przynajmniej 
podają mapy i publikacje. Ostatnio okazało 
się jednak, że w rzeczywistości szczyt jest 
niższy o prawie 100 metrów. 

Odosobniony masyw King Peak — Mount 
Logan — McArthur Peak ciągnie się równo
leżnikowo na długości ok. 40 km. Jego środ
kowa część, najwyższa, tworzy rozległe pla-
teau o rozmiarach 4 X 1 5 km, zwane „da
chem", obrywające się ku północy i połud
niowi gigantycznymi ścianami, podpartymi 
stromymi grzędami i graniami. Ściana połud-
dniowa wznosi się przeszło 3500 m ponad lodo
wiec Seward. Granice plateau z grubsza okreś
la warstwica 2500 m, obie zaznaczone na map
ce. Należy dodać, że plateau wznosi się ku 
wschodowi i koło głównego wierzchołka dość 
znacznie przerasta 5000 m. 

Szczyt zdobyto w r. 1925 od zachodu (A.H. 
McCarthy, W.W. Foster, A. Carpe, H.F. 
Lambart, N. Reed i A. Taylor) po 130-kilo-
metrowym transporcie przy użyciu psich za
przęgów i po walce z burzami o niespotyka-
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pediach i na mapach z lat 1898—1918. Do tej 
pory oficjalnie przyjmowana wysokość Mount 
Logan — 6050 rn (19 850 stóp) — pochodzi z 
pomiarów International Boundary Commis-
sion z r. 1913, wielce zasłużonej dla poznania 
Gór Sw. Eliasza, a opublikowanych w 1918 r., 
wraz z materiałami dotyczącymi dokładnego 
przebiegu granicy między Kanadą i Alaską. 

Niestety nie udało się odtworzyć obliczeń 
Komisji, stwierdzono za to, że grupa pomia
rowa . wyznaczyła wysokość dwóch nieziden
tyfikowanych wzniesień masywu oraz znale
ziono adnotację, że „żadnego trygonometrycz
nego wyznaczenia pozycji najwyższego punk
tu Mount Logan nie wykonano; na podsta
wie fotografii określono wysokość na 19 850 
stóp". Pomiary amerykańskie z lat 1948 i 
1949, wykonane przez wybitnego alpinistę 
Waltera Wooda z kilku punktów lodowca Se-
ward, wykazały wysokość 19 543 stóp (5957 
m). Rewelacja ta nie została podana do wia
domości przez ostatnie 25 lat, aby nie pod
ważać autorytetu Międzynarodowej Komisji 
Granicznej oraz by uniknąć „pewnego stop
nia trudności, które mogłyby powstać, gdyby 
amerykańska wyprawa doniosła o znacznie 
mniejszej wysokości najwyższego szczytu 
Kanady". 

Tak więc południowy wierzchołek Mount 
McKinley (6194 m) pozostaje jedynym sześ-
ciotysięcznikiem kontynentu. Należy zazna
czyć, że na niektórych spotykanych jeszcze 
mapach jako sześciotysięczne figurują — 
również błędnie — wierzchołek północny 
Mount McKinley i Mount St Elias. 

Opracowano na podstawie: ,,The 
Canadian Alpłne Journal" t. 58 
z 1975 r. 

Adam Bilczewski i Henryk Furmamk na szczycie 
Mount McKinley. 

Fot. Adam Zyzak 

JANUSZ BARANEK 

UWAGI DOTYCZĄCE 
SPRZĘTU 

Wyprawa nasza dysponowała sprzętem prawie 
Wyłącznie produkcji krajowej. Większość pocho
dziła z seryjnej produkcji, tylko ubrania puchowe 
i wspinaczkowe, śpiwory oraz sprzęt specjalny, jak 
rakiety śnieżne i haki, zostały specjalnie dla nas 
wyprodukowane w zakładach Śląska. 

Odzież i sprzęt biwakowy nie odbiegały od nor
malnie używanych na polskich wyprawach. Jako 
nakrycie głowy doskonałe okazały się czapki fut
rzane, znacznie lepsze od tradycyjnie używanych 
kominiarek. W trudnych warunkach mieliśmy o-
gromne kłopoty z metalowymi zamkami błyska
wicznymi polskiej produkcji w kurtkach, śpiwo
rach i anorakach — przyczyniły się one m.in. do 
odmrożeń palców u rąk. Dobre okazały się buty 
wysokościowe „Zawrat III". Mieliśmy jedynie zmie
niony sposób sznurowania butów zewnętrznych (po 
5 par dużych antabek), co ułatwiało ich wkładanie, 
nawet gdy były przemoczone i zamarznięte. 

Dobrze zdały egzamin namioty typu „Turnia", 
niestety ciągle jeszcze zbyt ciężkie. Wyprawy a-
merykańskie i japońskie działające w górach Alas
ki używają dużych namiotów wieloosobowych o 
podwójnych ściankach, z nylonu impregnowanego, 
ze stelażem mocnej konstrukcji — przy tym nie
zwykle lekkich, w bazie na lodowcu spaliśmy na 
materacach z 3-eentymetrowej pianki poliuretano
wej, obszytej tkaniną z włókna poliamidowego. W 
czasie wspinaczki używane były materace z pian
ki poliuretanowej drobno spienionej o grubości 1 
cm i wymiarach 40 X60 cm, zabezpieczone przed 
namakaniem preparatami hydrofobowymi. Przydała 
się również ortalionowa czarna płachta do topie
nia śniegu, używana wyłącznie w bazach. Złej kon
strukcji były nasze rakiety śnieżne. Szkielet ich 
wykonano z duralu nie utwardzonego cieplnie, ła
mały się więc po krótkim używaniu. Przekonaliś
my się, wbrew opiniom innych wypraw, że do po
konywania dużych odległości po niezbyt nastro-
mionych i pokrytych śniegiem lodowcach najlepiej 
nadawały się krótkie i szerokie narty. 

W czasie drogi używaliśmy maszynek butano-
wych 2-palnikowych, zasilanych z butli — cięż
kich i niewygodnych W transporcie. Na lodowcu J 
w czasie wspinaczek nieźle służyły maszynki ben
zynowe produkcji NRD typu Juvel, niestety źle 
działające powyżej 5000 m, a także podczas mrozu 
i wiatru. W Górach Sw. Eliasza używaliśmy maszy
nek typu „Phoebus" produkcji austriackiej, spraw
nie działających i mających dużą wydajność cieplną. 
Paliwem była specjalna benzyna do kuchenek. W 
czasie zakładania bazy i obozów, niezbędna okazała 
się duża łopata duralowa. Do transportu po lodow
cu wygodne są plastikowe sanie śnieżne, kształtem 
przypominające łódkę. 
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GERARD JANOTA 

Nowe drogi w „Taterniku" 1956-1974 
W 19 rocznikach „Tatennika", jakie ukazały się w la

tach 1956—74, ogłosiliśmy ok. 240 opisów nowych dróg tat
rzańskich i ok. 400 wzmianek o drogach. Jest to materiał 
bogaty i z pożytkiem służy kilku już pokoleniem wspiinaczy, 
uzupełnia bowiem w istotny sposób przewodniki W.H. Pa
ryskiego i A. Prskńśa. Aby w materiale tym ułaltwić orien
tację, publikujemy kompletny indeks wszelkich opisów dróg 
i wzmianek o drogach odnoszących się do Tatr — w świet
nym opracowaniu Gerarda Janoty z Katowic. 

Dla uważnego czytelnika indeks ten jest też zarazem in
teresującym źródłem do analizy geograficznych kierunków 
działania polskich taterników w Tatrach. Pod względem 
liczby opisanych i wzmiankowanych dróg na pierwsze miej
sce wysuwa się Kazalnica (44 pozycje), na drugim zaś stoi 
Mały Młynarz (23 pozycje) z Młynarczykiem (16 pozycji). 
Kościelec ma 19 opisów i wzmianek, Cubryna 15, a Cub-
rynka 9. Natomiast gdizieś od Pólsfciego> Grzebienia na 
wschód zainteresowanie polskich taterników nagle spada, a 
poszczególne szczyty, nawet wybitnej mają w indeksie po 1 
lufo 2 pozycje. Wyróżniają się tylko Łomnica (5) i Mały 
Kieżmarski ze Złotą Turnią (7), gdzież im jednak do po
pularności Kazalnicy! Tam z kolei prowadzą żywą działal
ność eksploracyjną taternicy czechosłowaccy. 

Poszczególne pozycje topograficzne (szczyty, przełęcze) ze
stawione są w tradycyjnym porządku graniowym zachód-
-wschód- Wzmianki i opisy sygnalizowane są w układzie 
chronologicznym. Drukiem pólgrubym wyróżniono opisy 
diróg, które nie są objęte dotychczas wydanymi tomikami 
„Tatr Wysokich" W.H. Paryskiego. 

Redakcja 

3/65 

168, 

S iwiańskie Turn ie 1/70 s. 6 
Rap tawicka Turn i a 3/65 s. 103, 

1/67 s. 36, 3/67 s. 131, 3/69 s. 135, 
1/70 s. 5—6, 2/70 s. 81 

Rap tawicka Grań 1/71 s. 10, 1/71 
s . 39, 1/73 s. 28 

Wielka Turn ia 1/66 s. 45, 1/70 
s. 6, 2/72 s. 74, 2/72 S. 74, 3//72 s. 
111, 3/73 s. 116, 2/74 s. 87, 3/74 s. 99 

Mnich Małołącki 3/64 s. 110 
Kazalnica Miętusia 3/65 s. 86 
Giewont 1/61 s. 33, 1/61 s. 41 
Swinica 4/73 s. 176, 2/74 s. 60 
Niebieska Turn i a 4/74 s. 177 
Z a w r a t o w a Turn ia 1/71 s. 10. 

ł/71 s. 39, 2/72 s. 74, 2/74 s. 60, 
2/74 s. 87 

Zadni Kościelec 3/66 s. 107, 1/67 
-S. 9, 2/69 s. 86, 3/69 s. 104 

Kościelec 3/66 s. 107, 3/66 s. 122, 
1/67 s. 9 i 11, 1/67 s. 29, 3/67 s. 131, 
3/68 s. 106, 3/68 s. 135, 4/68 s. 168, 
2/69 s. 86, 1/70 s. 6. 1/70 s. 37, 
1/71 s. 10, 1/71 s. 39, 2/73 s. 86 
2/74 s. 60, 2/74 s. 87 

Zmarz łe Czuby 2/68 s. 81, 3/74 
s. 142 

Zamar ł a Turn ia 4/74 s. 177, 1/71 
s. 10 

Kozi Wierch 3/65 s. 117, 1/66 s. 
70, 1/67 s. 47, 1/68 s. 30 

Czarne Ściany 3/64 s. 78 
Zadn i G r a n a t 3/61 s. 152 
Poś redn ia Sieczkowa Przełącz-

k a 3/61 s. 152 

Pośredn i Grana t 3/61 s. 150 i 151 
Skra jna Sieczkowa Przełączka 

3/61 s. 150 
Skra jny Grana t 3/61 s. 148 i 149 
Orla Ściana 1/64 s. 18, 1/64 s. 39 
Wielka Buczynowa Turn ia 1/73 

s. 28 
Szpiglasowy Wierch 1 /67 s. 9, 

1/67 s. 29, 3/67 s. 131, 4/67 s. 167, 
4/67 s. 175, 1/72 s. 20, 2/72 s. 75 

Orla Śc iana 1/64 s. 18, 1/64 s. 39 
Świstowy Mnich 3/65 s. 86 
Szpiglasowa Czuba 3/65 s. 114, 

1/70 s. 37, 2/70 s. 81 
Dziurawa Turn ia 3/65 s. 114 i 115, 

1/66 s, 70, 3/67 s. 131 
Przełączka n a d Krzywe 3/65 s. 

115. 
Głaźna Turn ia 2/68 s. 81 
Kopa nad Wro tami 3/65 s. 116 
Ciemnosmreczyńska Turn i a 4/67 

s. 175, 1/73 s. 28 
Zadni Mnich 1/67 s. 39, 1/68 s. 

30, 3/68 s. 135 
Mniszek 1/63 s. 25, 3/63 s. 131, 

1/64 s. 62, 3/65 s. 86, 1/67 s. 29, 
1/72 s. 20 

Mnich 1/61 s. 33, 1/64 s. 18, 1/64 
S. 40, 3/64 s. 78, 3/65 s. 117, 1/66 s. 
46, 1/72 s. 20 

C u b r y n a 1/64 s. 18, 1/64 s. 39, 
3/64 s. 78, 1/67 s. 29, 4/67 s. 167, 
4/67 s. 175, 1/68 s. 30, 1/70 s. 6, 

1/70 s. 37, 2/70 s. 81, 4/71 s. 171, 
3/73 s. 116, 4/73 s. 176 

Cubrynka 3/66 s. 108, 1/67 s. 9, 
1/67 s. 30, 3/67 s. 131, 3/67 S. 138, 
4/72 s. 182, 1/73 s. 28, 2/73 s. 83 

P ia rżys te Czuby 3/68 s. 135, 4/63 
s. 168 

K o p r o w y Wierch 1/63 s. 27, 1/66 
S. 36, 3/66 s. 108—109, 1/67 s. 9, 
2/67 s. 88, 3/67 s. 138, 4/67 s. 175, 
2/74 s. 87, 3/74 s. 99 

Mały K o p r o w y Wierch 1/73 s. 
24, 25 i 26, 2/73 s. 83 

Wyżni Poś redn i Wierszyk 
S. 86, 3/68 s. 135, 1/73 s. 26 

Mała Koprowa Turn ia 4/i 
168, 2/70 s. 81 

Wielka Capia Turn i a 4/68 s 
1/70 s. 6, 2/70 s. 81, 4/70 s. 177, 1/71 
s. 10 

Mała Capia Turn i a 3/57 s. 26, 
1/70 s. 6, 1/71 s. 39 

Zadnia Baszta 1/59 s. 49, 1/70 s. 6, 
1/70 s. 37, 3/72 s. 111, 127, 3/72 s. 128 

Diabla Turn ia 3/57 s. 26 
Szatan 4/68 s. 168, 3/72 s. 111, 

3/72 s. 127, 3/72 s. 128 
Poś redn ia Baszta 3/72 s. 111 
Kolista Turn i a 1/61 s. 33, 1/61 

s. 41 
H r u b y Wierch 4/73 s. 176, 1/74 

5. 29, 2/74 s. 60 
Zadnia Ter i ańska Turn i a 1/61 s. 

33, 1/61 s. 41, 1/74 s. 30 
Skra jna Niewcyrska Turn i a 1/72 

s. 20, 2/72 s. 75, 4/74 s. 183 
Skra jna Wałowa Turn ia 1/61 s. 33 
Wielka Te r i ańska Turn i a 1/59 s. 

49, 3/60 s. 37, 1/61 s. 33, 3/67 S. 132, 
3/67 s. 138, 1/74 s. 30 

Zadnia Bednarzowa Turn ia 1/73 
s. 28, 1/74 s. 30 

Poś redn ia Bednarzowa Turn ia 
3/60 s. 37, 1/61 s. 33, 1/74 s. 30 

Skra jna Bedna rzowa Ł a w k a 1/74 
s. 30 

Zadnia Gara jowa Turn ia 3/69 s. 
104, 3/69 s. 135, 1/74 s. 30 

Skra jna Gara jowa Turn ia 1/67 
s. 9, 1/74 s. 31 

Gara jowa Strażnica 1/67 s. 9, 
1/67 s. 30, 1/74 s. 31 

Zadnia Soliskowa Turn ia 1/70 s. 
6, 1/70 s. 38, 3/72 s. 111, 3/72 S. 127, 
3/72 s. 128 

Soliskowa Przełęcz 4/72 s. 182 
F u r k o t n e Solisko 1/66 s. 46, 1/67 

S. 9, 1/70 s. 6, 1/70 s. 38 
Szczyrbskie Solisko 1/70 s. 6, 

1/70 s. 38 
. Młynickie Solisko 4/70 s. 178 
S. 10, 4/71 s. 171, 1/72 s. 20 
s. 128 

Zadnia L ip towska Turn ia 
S. 20, 2/72 s. 75 

Wyżnia Lip towska P r z e h y b a 1/72 
s, 20, 2/72 s. 75 

Poś redn ia Lip towska Turn ia 1/72 
s. 20, 2/72 s. 75 

Niżnia Lip towska P r z e h y b a 1/72 
S. 20, 2/72 S. 75 

Skra jna Lip towska Turn i a 3/68 
S. 135, 4/68 s. 169, 1/70 s. 6, 1/70 s. 
38, 2/72 s. 76, 1/74 s. 34, 2/74 s. 89 

Ważecka Turn i a 1/70 s. 6, 1/70 
S. 38, 1/72 s. 20, 1/72 s. 29 

1/71 
3/72 

1/72 
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K r ó t k a 1/66 s. 46, 1/67 s. 9, 1/72 
S. 20, 1/72 S. 29 

Jamsk ie Turn ie 1/72 s. 21 
Mała Kró tka 3/68 s. 136, 4/68 s. 

169, 4/71 s. 171, 1/72 s. 21, 3/72 s. 128 
Ramię Krywan ia 1/71 s, 10, 2/72 

S. 76, 4/73 s. 176, 2/74 S. 60 
Turn i a nad Kory tem 1/61 s. 31, 

1/61 s. 33, 1/61 s. 42 
K r y w a ń 1/61 s. 31 i 33, 1/72 s. 31 
Mały K r y w a ń 1/74 s. 33, 2/74 s. 60 
Mięguszowiecki Szczyt 1/63 s. 25, 

1/63 s. 28, 3/64 s. 78, 3/64 s. 110, 
3/64 s. 111, 3/65 s. 86, 3/66 s. 97, 
3/66 s. 109, 4/68 s. 170, 1/73 s. 28, 
4/73 s. 179, 3/74 s. 99 

Mięguszowiecki Szczyt Poś redn i 
1/61 s. 33, 3/64 s. 78, 1/66 s. 47, 1/70 
S. 32 

Mięguszowiecki Szczyt Czarny 
3/64 s. 78, 1/68 s. 31, 3/71 s. 134, 
4/71 s. 171, 1/72 s. 21 

Kazalnica 1/59 s. 49, 3/58 s. 50, 
1/63 s. 24 i 25, 1/63 s. 36, 37, 40, 42, 
43, 1/64 s. 18, 3/64 s. 77, 78, 80, 3/64 
S. 112, 3/65 s. 87, 3/66 s. 110, 1/67 
s. 30, 4/67 s. 175, 1/68 S. 41, 2/68 
s. 81 i 82, 3/68, s. 112, 3/68 s. 115, 
4/68 s. 169, 4/68 s. 170, 1/70 s. 5, 6, 
4/71 s. 182, 1/72 s. 21, 1/72 s. 29, 
1/72 s. 31 1 44, 1/73 s. 27, 28 i 42. 
4/73 s. 176, 1/74 s. 33, 3/74 s. 99 

Mała Wołowa Szczerbina 3/69 
s. 135 

Wołowa Turn ia 3/64 s. 78, 4/67 
S. 167, 2/74 S. 60, 87 

Żabia Przełęcz Mięguszowiecka 
3/74 s. 99 

Rysy 1/61 s. 33, 1/61 s. 43, 1/62 
S. 33, 1/70 s. 6, 1/70 s. 39, 2/70 s. 82, 
3/74 s. 143 

Niżnie Rysy 4/68 s. 169, 1/70 s. 6, 
2/70 s. 82, 1/71 s. 36, 4/74 s. 178 

Ciężka Turn i a 3/64 s. 78, 3/64 s. 
112, 4/67 S. 167, 4/71, s. 171, 1/72 
S. 21, 4/74 S. 178 

Spadowa Kopa 1/67 s. 9 
Żab ia prze łęcz Mięguszowiecka 
Młynarzowe Widła 3/67 s. 138. 

3/68 s. 136, 3/69 s. 104, 4/71 s. 172 
Wielki Młynarz 1/63 s. 25, 1/63 

s. 29, 1/64 s. 62, 3/64 S. 78, 3/64 
S. 113, 3/65 s. 86, 1/71 S. 10, 1/71 
s. 40 

Niżnia Młynarzowa Kopa 4/68 s. 
169, 2/70 S. 82 

Wyżnia Młynarzowa Kopa 4/70 
s. 179, 1/71 s. 10 

Nawiesis ta Turn ia 1/63 s. 25, 1/63 
S. 30, 3/69 s. 104, 3/69 s. 136, 4/74 
s. 178 

Młynarczyk 1/61 s. 31, 2/61 s. 89, 
1/61 s. 33, 3/64 s. 77, 78, 113, 1/67 
S. 9, 10 i 11, 3/68 s. 136, 4/73 s. 177, 
4/73 s. 190, 2/74 s. 60, 3/74 s. 99, 
3/74 s. 129, 4/74 s. 178 

Poś redn i Młynarz 3/66 s. 110 
Mały Młynarz 3/60 s. 38, 1/61 s. 

31, 32 i 34, 2/61 s. 91, 2/61 s. 94, 
3/64 s. 77 i 78, 3/65 s. 118, 3/65 s. 
134, 1/70 s. 6, 3/70 s. 125, 4/70 s. 178, 
1/71 s. 10, 1/71 s. 40, 2/72 s. 77, 4/72 
S. 181, 4/72 S. 182, 1/73 s. 27 i 23 

Ja rząbkowa Turn ia 1/61 s. 34 
Ja rząbkowa Ściana 1/71 s. 10 
Żabi Mnich 3/64 s. 78, 3/64 s. 113, 

3/65 s. 86, 3/65 s. 119, 1/66 s. 47, 
3/66 s. 110, 1/67 s. 9 i 47, 2/68 s. 82, 
1/71 s. 10, 1/71 s. 40 

Czuba nad Żabimi W r o t k a m i 1/61 
s. 34, 3/65 s. 86, W67 s. 9, 1/73 s. 28 

Żabi Szczyt Niżni 3/64 s. 78, 4/68 
s. 169, 3/69 S. 135 

Kopa P o p r a d z k a 3/57 s. 26 
Zadnia P o p r a d z k a Czuba 1/63 

»S. 31 

Pośredn ia P o p r a d z k a Ł a w k a 1/63 
s. 31 

Wyżnia P o p r a d z k a Przełączka 
1/63 s. 31 

Wysoka 3/57 s. 26 
Zachodnia R u m a n o w a Czuba 

1/67 s. 10, 1/67 s. 31, 1/67 s. 39 
Wschodnia R u m a n o w a Czuba 

1/62 s. 33 
Galeria Gankowa 3/57 s. 26, 3/58 

S. 50, 4/61 s. 188, 4/67 s. 167, 1/68 
s. 31, 1/70 s. 6, 1/70 s. 39, 1/72 s. 31, 
4/73 s. 177, 4/73 s. 190, 2/74 s. 60 

Kacza Turn i a 4/71 s. 172 
Skra jna Pus t a Turn i a 4/67 s. 176 
Gankowa Strażnica 3/65 s. 86, 

3/65 s. 119, 1/67 s. 10 i 39, 3/67 s. 
132, 4/71 s. 171, 1/72 s. 21, 4/74 s. 
164, 165, 177, 178 

R u m a n o w y Szczyt 1/73 s. 37 
Żłobisty Szczyt 3/57 s. 26, 1/67 

s. 10, 39 i 43, 3/67 s. 132, 4/74 s. 180 
Zasłonista Turn ia 3/66 s. 110 
Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót 

3/71 s. 135 
Zmarz ły Szczyt 4/73 s. 178, 2/74 

s. 60 i 61 
Drąg 2/74 s. 61 
Mała Kończysta 2/74 s. 60, 2/74 

Stwolska Turn ia 1/70 s. 38 
Osterwa 3/71 s. 135 
Kościółek 1/72 s. 21, 1/72 s. 29 
Kaczy Szczyt 1/74 s. 34 
Batyżowiecki Szczyt 3/67 s. 133, 

2/68 s. 82, 4/68 s. 169, 2/74 s. 61, 
2/74 s. 88 

Batyżowieckie Czuby 4/74 s. 173 
Gier lach 1/63 s. 25, 1/64 s. 18, 

3/65 s. 86, 3/65 s. 119, 3/66 s. 97, 
3/68 s. 136, 1/73 s. 37, 4/73 S. 190 

Poś redn i Gierlach 4/67 s. 167, 
4/67 s. 176, 2/68 s. 82 

Mały Gierlach 1/71 s. 10, 1/71 
S. 40 

P o n a d Kocioł Turn i a 4/74 s. 177 
Ponad S taw Turn ia 1/66 s. 36 

i 39, 1/66 s. 47, 4/70 s. 179, 1/71 s. 9 
Niżnia Wysoka Gier laehowska 

1/72 s. 21 
Hruba Turn ia 1/63 s. 23 
Mała Wysoka 4/67 s. 167, 4/71 

s. 172 
Banias ta Turn i a 1/61 s. 34, 1/62 

s. 34 i 35 
Zwalis ta Turn ia 1/72 s. 21, 1/72 

s. 30, 1/74 s. 34 
S taro leśny Szczyt 2/74 s. 61 
Wielka Granaeka Turn i a 4/68 

s. 169, 2/69 s. 86 
Wielka Granaeka Baszta 4/67 

S. 167, 2/74 s. 95 
Granack i Ząb 4/74 s. 178 
G r a n a c k i Mnich 4/74 s. 177 
Wielicka Baszta 3/64 s. 78 i 114, 

1/73 s. 37, 3/74 s. 99, 3/74 s. 129 
Wielka Wielicka St rażnica 1/70 

s. 6 
Poś redn ia Niedźwiedzia Czuba 

2/70 s. 82 
Mała Wielicka St rażnica 4/70 s, 

179, 1/71 s. 9 
Zadnia Nowoleśna Turn i a 1/63 

S. 33 
Zadnia S ławkowska Czuba 1/74 

s. 34 
Skra jna S ławkowska Czuba 1/74 

s. 34 
Swistowy Szczyt 4/67 s. 167, 2/70 

s. 82, 4/73 s. 178, 1/74 s. 34, 2/74 
S. 61 

Przełęcz pod Świs towym Rogiem 
3/72 s. 128 

Swis towy Róg 4/74 s. 178 
Wysoka Świs towa Turn ia 4/74 

s. 178 
Skra jna Świstowa Turn ia 4/67 

s. 167 

Przełęcz nad Polaną 4/67 s. 169, 
4/71 s. 172 

Turn ia nad Polaną 3/69 s. 104, 
3/69 s. 136, 2/72 s. 77 

Turn ia nad Kolebą 1/61 s. 34, 
1/72 s. 30 

Wielka J a w o r o w a Turn ia 1/62 
s. 35, 3/65 s. 86 i 120 

Poś redn ia J a w o r o w a Turn ia 1/62 
s. 36, 3/63 s. 130 

Zadnia Rogowa Przełęcz 3/58 
s. 50 

J a w o r o w y Róg 3/58 s. 50, 1/66 
s. 36, 3/66 s. 112 i 117, 3/67 s. 143 

Skra jna J a w o r o w a Przełęcz 1/71 
s. 9, 3/72 s. 128 

Żabi Wierch J a w o r o w y 4/73 s. 
178, 2/74 s. 61, 4/74 s. 178 

J a w o r o w y Szczyt 1/61 s. 34, 1/73 
s. 37 

Mały Ostry 3/71 s. 135 
Wyżnia Zbójnicka Szczerbina 

1/62 s. 37 
Mały Lodowy Szczyt 2/61 s. 95 
Żółty Szczyt 1/61 s. 34, 1/74 s. 35 
Pośredn ia Grań 1/74 s. 34, 4/74 

s. 179 
Żółta Ściana 1/64 s. 42, 4/73 s. 180 
Mały Kościół 2/74 s. 88, 3/74 s. 99 
Lodowa Kopa 3/57 s. 26 
Lodowy Szczyt 4/73 s. 180 
Pośredn ia Sobkowa Turn ia 3/65 

s. 86 
Wielka K a p a ł k o w a Turn ia 3/64 

s. 78, 1/66 s. 48, 1/74 s. 34 
Pośredn ia Kapa łkowa Turn ia 

3/57 s. 26, 2/69 s. 86, 3/69 s. 104 
Pośredn ia Śnieżna Turn i a 1/67 

S. 10, 3/67 s. 133, 4/71 s. 172 
Baran ie Rogi 1/67 s. 31 
Mały D u r n y Szczyt 4/70 s. 179, 

1/71 s. 10 
Durny 3/57 s. 26, 2/69 s. 87 
Łomnica 3/57 s. 26, 1/71 s. 36, 

1/73 s. 37, 1/74 S. 34, 4/74 s. 179 
Widły 1/59 s. 49 
Wschodni Szczyt Wideł 3/57 s. 26 
Huncowsk i Szczyt 1/73 s. 28, 2/73 

s. 83 
Mały Kieżmarsk i Szczyt 1/67 s. 

33, 2/67 s. 93, 1/74 s. 35 
Złota Turn ia 3/66 s. 98, 1/67 s. 

10, 11, 32 
Kieżmarska Kopa 1/74 s. 35 
Czarny Szczyt 1/72 s. 30 
Czerwona Turn i a 2/73 s. , 86 
Skra jny Kopin iak 3/64 s. 78, 1/66 

s. 49 
Jas t rzębia Turn ia 4/68 s. 166, 4/73 

S. 178, 2/74 s. 61, 4/74 s. 180 

„TURISTA" 
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ANDRZEJ SKŁODOWSKI 

Młynarzowe Widła 
Młynarzowe Widła to duża turnia, stano

wiąca zakończenie wyraźnej bocznej grańki, 
którą ku południowi wysyła południowo-za-
chodnl grzbiet masywu Młynarza. Na turnię 
tę można wejść bez większych trudności. Ku 
Dolinie Ciężkiej Młynarzowe Widła opadają 
litą i pianową ścianą południowo-wschodnią, 
którą ograniczają dwa żleby (wiodą nimi 
częściowo droga WHP 1084 i 1085). Ściana ma 
kształt dość regularnego trójkąta o wysokoś
ci ok. 250 m. Kilkadziesiąt metrów od piar
gów Doliny Ciężkiej przecina ją równolegle 
do podstawy wyraźny zachód. Jesienią 1974 
r. ścianą wiodło 6 dróg, z których 4 miały 
już przejścia zimowe: 

1. Lewym f i l a rem: K. Liszka, J . P o r ę b a i A. 
Skłodowski 23 VI1967. Trudnośc i V, 4 godziny (T. 
3/68 s. 136). Zimą: M. Jagiełło i P . Malinowski 
15X111968 (T. 1/69 S. 33). 

2. Lewym fi larem — war i an t w dolnej części 
wiodący ścianą, n a p r a w o od os t r za : A. D w o r a k i 
Z. Kieńć 9 III 1969 (T. 3/69 s. 104). 

3. Ś rodkową częścią ś c i a n y : F . P i śek i C. H a r -
n ićek 20 VIII 1951 (WHP 1115). T rudnośc i VI HO, 5 
gadzin. Z imą: M. B u d n y i K. Cielecki 23IV1970 
(T. 1/71 s. 9). 

4. Tzw. d i re t t i s s ima: A. Samolewicz i W. Sza-
łankiewicz 7—8IX1974. Trudnośc i VI H2, 8—10 go
dzin (T. 1/75 s. 35). Droga p o k r y w a się częściowo 
z wcześniejszą od niej drogą n r 5. 

5. P r a w ą częścią ś c i any : J .K. Hobrzańsk i i K. 
Łoziński 25—29 VIII 1973. Trudnośc i V + H2 6 go
dzin. (T. 2/75 s. 79). 

6. P r a w y m f i la rem: T. P io t rowski , K.J . Rusiec
ki i A. Skłodowski 18 VI1967. Trudnośc i V + HO 
3 1/2 godziny (T. 3/68 s. 136). War ian t w ś rodkowej 
części f i lara (obejście t rudnośc i od l ewe j ) : H. 
Kuźmińsk i i J . Lulek 29 VH1971 (T. 4/71 s. 172). 
Zimą Z. Czarn iak i R. Szafirski 15X111968 (T. 3/69 
s. 104). 

JAROSŁAW MICHEL i JAROSŁAW ZAREMBA 

Skrajna Liptowska Turnia opada do Doli
ny Furkotnej wschodnią ścianą, która w naj
wyższej partii ma ok. 300 m wysokości. Ścia
na składa się z trzech pięter: dolne (do 100 m 
wysokości) jest dość połogie, a jego zielonka
we płyty nie stanowfią problemu wspinacz
kowego, piętro środkowe (wysokość 100—130 
m) jest bardzo strome, miejscami ma piono
we spiętrzenia, górne zaś (kilkadziesiąt me
trów) stanowi wyraźnie kładzący się tereń 
skalisto-ftrawiasty, nieco kruchy, lecz pozba
wiony trudności. W ścianie można wyróżnić 
następujące formacje (od prawej ku lewej): 

Młynarzowe Widła od południowego wschodu. . O-
pracowaJ Andrze j Skłodowski . 

Ogólny opis Młynarzowych Wideł zawiera 
tomik VII „Tatr Wysokich" W.H. Paryskiego 
na s. 131. Rozproszone wzmianki znaleźć 
też można w „Taterniku". 

A. prawy filar, który oddziela wschodnią 
ścianę od żlebu spadającego z Niżniej' Lip
towskiej Przehyby; 

B. prawą depresję, w górnej części roz
dzielającą się w 2 ramiona; 

C. środkowy filar, wyraźny u góry, w do
le rozlewający się w szeroką wypukłość; 

D. lewą depresję, bardzo szeroką i płyto
wą; 

E. lewy filar; 
F. lewy komin, zamykający właściwą ścia

nę z lewej strony. 

Skrajna Liptowska Turnia 
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Ściana odwiedzana jest przez taterników 
ód 10 lat, a obecnie prowadzą nią następu
jące drogi: 

1. Krawędzią prawego filara: K. Głazek i B. Jan
kowski, 27 VI1969; trudności V, 3 godziny, opis: T. 
1/70 s. 38. 

Wchodnia ściana Skrajnej Liptowskiej Turni 

Największym wydarzeniem początku zimy 
było I przejście zimowe drogi Cecchinela na 
północnej ścianie Wielkiego Filara Narożne
go Mont Blanc (4 Szwajcarzy, 22 i 23 grudnia 
1974). W dniach 11—14 stycznia 1975 r. Ch. 
Bonington i D. Haston przeszli jako pierwsi 
w zimie tzw. północny filar Aiguille de Trio-
let. 

Doskonała pogoda i świetne warunki śnież
ne pozwoliły w lutym 1975 r. na szereg dal
szych interesujących przejść zimowych. 
Włoscy przewodnicy z Courmayeur, Giorgio 
Bertone i Laurent Cosson przebyli w ciągu 
4 dni drogę Desmaisona i Couzy'ego na 
filarze Pointę Margerita w Grandes 
Jorasses. Jean-Claude Djoyer oraz Jean-
-Pommaret dokonali w ciągu 3 dni 
I zimowego przejścia drogi Seigneura 
na Pillier de la Quaille w północno-wschod
niej ścianie Mont Maudit. Od zdobycia w r. 
1931 nie powtarzany, północny żleb przełęczy 
Pain de Sucre przebyty został przez Marca 
Batarda i Josepha Leclanche'a. Droga ta, la
tem niezwykle niebezpieczna z powodu la
win kamiennych, w warunkach zimowych o-
kazała się znacznie mniej ryzykowna. Dru
giego przejścia zimowego grani Aiguille du 
Midi — Aiguille de Blaitiere, w 11 lat po 
pierwszym (Ch. Molier i G. Payot), dokonali 
w ciągu 3 dni Morazzi i Arizzi. Odcinek ten 
znany jest z rozlicznych trudnych technicznie 
fragmentów i skomplikowanych zjazdów. 

2. Lewą stroną prawego fijara: Fadrny i Koubek* 
31 III 1973, opis: „Hołejl" 3/73. 

3. Prawą depresją („Pieta"): L. Horka, H. Ba
jer, V. Antoncik, 23 VIII 1966; trudności V, 3 1/2 go
dziny. 

I wejście zimowe: L. Horka, H. Bajer, B. Kadl-
cik, 30 III 1973. 

I wejście polskie: J. Michel i J. Zaremba* 
28 VIII 1974. Opis „Krasy Slovenska" 9/73. 

4. Środkiem ściany: J. Michel i J. Zeremba* 
30 VIII 1974; trudności V, 4 godziny (opis w tym 
numerze). 

5. Prawą stroną lewej depresji: K. Głazek i B. 
Jankowski, 24 VI1968; trudności: V, H3, 8 godzin* 
opis T. 3/68. 

6. Lewą stroną lewej depresji, przez płyty: B. 
Fiizy i J. Zak, 4 VI1972; trudności V, 5 godzin; 
opis: „Krśsy Slovenska" 9/73. 

7. Lewym skrajem, kominem: R. Pełka i Z. Pru-
sisz, 28 VII 1971; trudności V, HI, 3 godziny, opis 
T. 2/72. Uwaga: w lipcu 1974 K. Lang i W. Rogo
ziński przeszli całą tę drogę klasycznie (trudności 
V I - ) . 

Ostatni wyraźniejszy problem na wschod
niej ścianie Skrajnej Lfipltowskiej Turni sta
nowi lewy filar liczący ok. 200 m wysokości 
i bardzo stromy. Nie będzie on chyba długo 
czekał na zdobywców, gdyż rejonem Liptow
skiej Turni interesują się dziś zarówno ta
ternicy słowaccy, jak i polscy. 

Wspinacze użyli nowego modelu 14-zębnych 
raków firmy Charlet, zaprojektowanych przez 
Yannicka Seigneura. Jak to już w masywie 
Mont Blanc weszło w zwyczaj, odbyło się też 
kilka przejść samotnych: Daniel Fraymann 
przeszedł w ciągu 10 godzin (z 22-kilogramo-
wym plecakiem) prawe ramię Kuluaru Y na 
Aiguille "Verte (także w rakach Seigneura) a 
Yves Ghirardini — Całun (Linceul) na pół
nocnej ścianie Grandes Jorasses. Jak nas po
informował Andrzej Czok, tego drugiego z 
drogi zejściowej zdjął śmigłowiec — silnie 
poodmrażanego i w stanie skrajnego wyczer
pania, spowodowanego załamaniem pogody i 
zgubieniem maszynki butanowej. Jest to 
prawdopodobnie pierwsze przejście zimowe 
tej ładnej i wsławionej dziwnymi przypad
kami drogi. 

Czołowym osiągnięciem sezonu w Delfina-
cie jest I przejście zimowe „Walkera Oi-
sans" — drogi L. Deviesa i G. Gervasuttiego 
na północno-zachodniej ścianie Ailefroide, w 
marcu 1974 r. atakowanej przez alpinistów 
polskich (T. 2/74 s. 90). Drogę przeszli Pierre 
Beghin, 01ivier Challea, Pierre Guillet i 
Pierre Caubet (18—22 lutego 1975). Najwięk
sze trudności napotkali w rejonie „szarych 
płyt" i w 100-metrowym górnym zacięciu. W 
sprawozdaniach prasowych zdobywców nie 
ma wzmianki o zaawansowanej próbie pol
skiej. 

Andrzej Paczkowski 

Z Alp Francuskich 
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STANISŁAW KULIŃSKI 

Międzynarodowy obóz „Pamir 75" 
Na zaproszenie Federacji Alpinizmu ZSRR 

w dniach od 10 lipca do 13 września grupa 
polskich alpinistów uczestniczyła w Między
narodowym Obozie Alpinistycznym „Pamir 
75", zorganizowanym pod Pikiem Lenina. W 
zgrupowaniu tym, poza gospodarzami, wzięło 
udział 120 alpinistów — z Bułgarii (18), Cze
chosłowacji (15), Słowacji (6), Austrii (19), 
Hiszpanii (1), NRD (15), Polski (8), Szwaj
carii (11), RFN (24) i USA (3). W skład pol
skiego zespołu weszli: Andrzej Czok, Michał 
Jagiełło, Stanisław Kuliński (kierownik), 
Piotr Malinowski, Andrzej Marczak, Andrzej 
Skłodowski, Jan Wolf i Wojciech Wróż. 

Z Warszawy wyjechaliśmy pociągiem do 
Moskwy, gdzie zatrzymaliśmy się dwa dni. 

Działalność górska 

W bazie na polanie Aczik-Tasz znaleźliś
my się 12 lipca — w pierwszej grupie, ra
zem z kolegami z Czechosłowacji i NRD. 
Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem 
był grób 8 alpinistek radzieckich, które zgi
nęły w ubiegłym roku na Piku Lenina (T. 
3/74 s. 116). Tuż przed naszym przyjazdem 
kilkunastoosobowy zespół pod kierownic
twem Wołodii Szatajewa zniósł z wysokości 
ok. 7000 m ciała tragicznie zmarłych i po
chował na szczycie małego wzgórza, u które
go stóp zwykle biwakują alpiniści. Kiedy 
stałem w 'milczeniu i zadumie nad tą zbio
rową mogiłą, gdy patrzyłem na twarze Eli 
Szatajewej i Ilsijar Muchamiedowej uśmie
chające się do mnie z fotografii, przypom
niałem sobie inne chwile, jakże odmienne, 
gdy na Polanie Sułojewa widziałem je la
tem 1972 tak samo uśmiechnięte i rozrado
wane po pierwszym czysto żeńskim wejściu 
na Pik Korżeniewskoj. Mimo woli przyszły 
mi na myśl słowa piosenki usłyszanej kilka
naście lat temu w Misses Kosz w Kaukazie: 

Nam nie zabyt' toj doliny 
chołm izłożennyj s kamniej 
i ledorub w sieriedinie 
zatknut rukami druziej 

Wietier tichońko kołyszet 
gniot berbierysowoj kust 
parień usnul i nie slyszet 
pieśni sierdiecznuju grust' 

kto w tu dolinu wierniotsia 
chołmik tot pust' posietit... 

Potem zaczęła się normalna wyprawowa 
praca — aklimatyzacja i zakładanie obozów. 
Pierwszym naszym celem był oczywiście Pik 
Lenina. Po dyskusjach z 'kierownikiem spor
towym obozu, zasłużonym mistrzem sportu 
Siergiejem M. Sawwonem i jego żoną Gali
ną Aleksandrowną, która nami opiekowała 
się bezpośrednio, wybraliśmy drogę przez tzw. 
Łapę. Droga ta, mimo że jest logiczna i krót
ka, dotychczas nie miała polskiego przejścia 
i w ogóle jest raczej rzadko uczęszczana. Z 
kondycją naszą nie było źle, skoro po tygod
niu mieliśmy już założony obóz II na po
czątku „Łapy" (5900 m) i przespaną w nim 
noc, chociaż pogoda była w kratkę: raz da
jący się niemiłosiernie we znaki upał, to 
znów wiatr i opady 'śniegu. Było też pierw
sze niepowodzenie: po kąpieli w jeziorku, 
Janek Wolf zachorował na zapalene płuc i 
w ciężkim stanie został odwieziony do szpi
tala "w Oszu, otwierając długą listę osób, któ
re zapadały na tę niesłychanie groźną w wy
sokich górach chorobę. 

Dowiedzieliśmy się również o szczegółach 
tragedii, jaka w piękny słoneczny dzień ro
zegrała się, dosłownie w naszych oczach, na 
północnej ścianie Piku Lenina. Otóż na wy
sokości ok. 4500 m biwakowała kilkunasto
osobowa grupa alpinistów z NRD, przybyła 
półlegalnie na prywatne zaproszenie. Ośmio
ro z nich korzystając z pięknej pogody i ze 
śladów pozostawionych przy znoszeniu ciał 
alpinistek, postanowiło wejść na Pik Lenina. 
Niestety nie "wszyscy byli odpowiednio za
aklimatyzowani. W efekcie 4 osoby utknęły 
w ścianie, dwie zaś zeszły na dół po pomoc, 
Szczęściem część kolegów radzieckich, którzy 
przeprowadzili akcję zniesienia ciał alpini
stek, nie wyjechała jeszcze z Oszu i powró
ciła natychmiast wraz z Szatajewem (uczest
nicy naszego obozu nie byli jeszcze zaakli
matyzowani). Niestety dla 4 osób pomoc 
przyszła za późno — zmarły one w ścianie, a 
2 spośród nich nie zostały w ogóle odnale
zione. Było to dla nas groźne memento, że 
z aklimatyzacją nie ma żartów, a gór wy
sokich nawet przy dobrej pogodzie i stosun
kowo nietrudnym terenie lekceważyć nie wol
no. 

Pik Lenina 

Atak szczytowy na Pik Lenina zaplanowa
liśmy na 23 lipca. Prognoza pogody na naj
bliższe dni nie byłą dobra: rano pogodnie, 
po południu zachmurzenia, opady i wzrost 
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wiatru, szczególnie w górnych partiach, do 
15—20 m na sekundę. Co gorsza za 5—7 dni 
miało przyjść jakieś większe załamanie po
gody. Trzeba się było spieszyć, więc mimo 
deszczu wyszliśmy z bazy zgodnie z planem. 
Do obozu I dotarliśmy około godz. 20. Cze
kała nas tu miła niespodzianka: nad obozem 
naszym i glacjologów powiewała flaga — z 
jednej strony biało-czerwona, a z drugiej 
czerwona. To szef glacjologów, Irina Mar-
kowna Lebiediewa, uczciła w ten sposób na
sze święto Odrodzenia Polski. Nazajutrz ra
no pogoda była ładna i wyszliśmy o godzi
nie 8. Ponieważ szlak był już przetarty, tem
po mieliśmy dość dobre. Niestety na wyso
kości ok. 5400 m, przy namiotach Bułgarów, 
A. Skłodowski, który już w bazie narzekał 
na bóle żołądka, oświadczył, że zostaje. Było 
nas już tylko 6. Pogoda zgodnie z prognozą 
po południu popsuła się. Nadeszła mgła, 
wiało i sypał drobny śnieg. My jednak byliś
my już bezpieczni w namiotach. 25 lipca wy
ruszyliśmy również o 8, związani w dwa 
3-osobowe zespoły. I znów po południu ze
psuła się pogoda. Pod wieczór zrobiło się 
tak zimno, że mimo założenia wszystkich 
ciepłych rzeczy cały dygotałem. Wreszcie 
osiągnęliśmy grań (ok. 6800 m) i doskonałe 
miejsce do biwakowania — w kotlince osło
niętej od wiatru. 

26 lipca wstaliśmy o siódmej, wypiliśmy 
trochę kawy z mlekiem i herbaty i o 8.30 
ruszyliśmy do góry. Było zimno, ale pogod
nie. Szczyt wydawał się być tuż tuż, jednak 
droga jakby wydłużała się w miarę wznosze
nia się w górę. Około godziny 14 osiągnęliś
my szóstką wierzchołek (A. Czok, M. Ja
giełło, S. Kuliński, P. Malinowski, A. Mar
czak i W. Wróż). Byliśmy dość zmęczeni, ale 
zadowoleni z osiągnięcia celu. Tego samego 
dnia zeszliśmy do Skał Lipkina, a Czok i 
Malinowski nawet do obozu I. Następnego 
dnia zameldowaliśmy się w bazie, jako pierw
szy zespół zagraniczny, który w ramach obo
zu „Pamir 75" stanął na Piku Lenina. 

Pik XIX Zjazdu KPZR 

Drugim szczytem, który planowaliśmy zdo
być, był Pik XIX Zjazdu KPZR (5920 m). W 
ubiegłym roku w czasie próby przejścia jego 
północnej ściany zginął w lawinie seraków 
Amerykanin John Ullen. Nas zainteresował 
wybitny filar, stanowiący prawe ogranicze
nie tej ściany. Według danych, jakie udało 
się nam zdobyć, nie miał on dotąd przejścia. 
Początkowo chcieliśmy pójść całą ósemką — 
razem z Jankiem, który dzięki fachowej 
opiece lekarskiej powrócił już do zdrowia. 
Janek miał jednak bardziej ambitne plany: 
chciał "wejść na Pik Lenina. I rzeczywiście 
zdołał tam dotrzeć już 2 sierpnia, drogą przez 
Razdielną. Pozostała siódemka podzieliła się 
na 2 zespoły: A. Czok, P. Malinowski i W. 

Wróż wyruszyli z obozu 30 lipca, by po bi
waku pod filarem o 2 w nocy rozpocząć 
wspinaczkę i około 10 rano być już na jed
nym z wierzchołków Piku XIX Zjazdu KPZR, 
robiąc tym niemałą furorę w obozie. Zachę
ceni przykładem, następnego dnia (1 sierpnia) 
pozostałą czwórką powtórzyliśmy ich wy
czyn. W ten sposób zostało zrobione praw
dopodobnie pierwsze i drugie przejście tego 
filara — drogą śnieżno-lodową z dużą ilo
ścią szczelin, szczególnie w dolnej części. 
Trudności w dobrych warunkach można oce
nić na II—III, w złych warunkach mogą one 
jednak radykalnie wzrosnąć. Istnieje pewne 
niebezpieczeństwo obrywów seraków. 

W ciągu kilku pozostałych dni Andrzej 
Skłodowski próbował jeszcze raz wejścia na 
Pik Lenina, z powodu ponownej niedyspo
zycji przerwał jednak drogę na Razdielnej 
(6148 m). Piotr Malinowski w części przy
najmniej zrealizował swoje marzenie: nie 
zjechał co prawda na nartach z Piku Leni
na, ale udało mu się zjechać z Razdielnej, 
na którą wszedł wraz z A. Czokiem 4 sierp
nia. W dwa dni później trójka S. Kuliński, 
A. Marczak i W. Wróż dokonała trawerso
wania Piku Pietrowskiego. 7 sierpnia nastą
piło oficjalne zamknięcie obozu. 

Organizację spotkania „Pamir 75" uznać 
trzeba za wzorową. Gdy tylko przyjechaliś
my do Moskwy, poinformowano nas o szcze
gółach całego pobytu w ZSRR z dokładnoś
cią co do godziny i, jak się potem okazało, 
program ten został całkowicie zrealizowany. 
Jako ciekawostkę warto podać, że podróż z 
Moskwy do obozu na polanie Aćzik-Tasz 
trwała około 10 godzin, a więc krócej, niż 
przejazd z Warszawy do Morskiego Oka. Je
śli chodzi o możliwości działania w górach, 
dostępne było praktycznie 'bez ograniczeń ca
łe otoczenie, włącznie z Pikiem Dzierżyńskie
go. Toteż mimo niezbyt dobrej pogody więk
szość zespołów wykonała swoje zamierzenia. 
Na Pik Lenina weszło np. 17 Austriaków, 4 
Bułgarów.. 16 Czechosłowaków, 13 Niemców 
z NRD, 5* Niemców z RFN i 7 Polaków. 

Kończąc to sprawozdanie chciałbym w 
imieniu całej grupy wyrazić serdeczne po
dziękowanie Federacji Alpinizmu ZSRR za 
umożliwienie nam udziału w obozie „Pamir 
75", a także wszystkim kolegom radzieckim, 
którzy doskonałą organizacją, serdecznością 
i koleżeńskośeią sprawili, że obóz ten był nie 
tylko atrakcyjny alpinistycznie ale i nie
zwykle miły towarzysko. Szczególne podzię
kowania należą się dyrektorowi obozu M.W. 
Monastyrskiemu, S.M. Sawwonowi i jego żo
nie Galinie Aleksandrownie, lekarzom Bory
sowi i Tamarze, E. Gippenreiterowi i całemu 
zespołowi ratowników pod kierownictwem 
Pawła P. Zacharowa, wreszcie naszemu prze
wodnikowi, W.A. Kizełowi. 
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MICHAŁ JAGIEŁŁO 

Łukowa Polana 
Wreszcie byliśmy w komplecie i całą ósem

ką szliśmy przez Łukową Polanę. Bujna tra
wa, a wśród niej tulipany Kaufmana i sza
rotki, szarotki, szarotki, i świstaki niechętnie 
i ospale umykające do swych nor. Kamień, 
na nim nazwiska, więc jakiś zerwany kwiat 
i chwila milczenia... I znów powolny marsz, 
baza coraz bliżej, już rozpoznajemy Monas-
tyrskiego, Sawwona i pozdrawiającą nas dło
nią Galinę Aleksandrownę Pawłowa. Przywi
tanie, gratulacje. Galina cieszy się tak, jak
byśmy wrócili z nie zdobytego ośmiotysięcz-
nika, i co tu ukrywać — jest to bardzo mi
łe i... zaraźliwe. Człowiek jest istotą ułomną 
i złaknioną sukcesu, uznania u innych. Tak 
jest i nie ma się czego wstydzić. Nasi gos
podarze znają się na psychice alpinistów i 
potrafią robić powitania. Wiedzą, że owe 
chwile powrotu z piku do bazy będzie się 
potem wspominać, będzie się wrażenia te 
przechowywać i konserwować, aby nie wy
blakły. Robią to tak znakomicie, że bezwied
nie dostrajasz się do odświętnego nastroju. 
Zapominasz, że t a m było może nie zaw
sze tak, jak to sobie wymarzyłeś, traktują 
cię tu przecież jak bohatera niemal i przez 
cały wieczór słyszysz wokoło wot maładcy! 
Oczywiście, oczywiście, że jest się tylko 
„gwiazdą-jednodniówką", bo z gór wracają 
następne ekipy, a gospodarze dla wszystkich 
są jednakowo serdeczni. Posiedli przecież 
trudną sztukę cieszenia się radością drugie
go, i czynią to w sposób naturalny, są bo
wiem w swych reakcjach po prostu szcze
rzy. Cieszą się z każdym ale są równocześ
nie oszczędni w wyrażaniu słów uznania. Są 
to fachowcy, alpiniści, dla których siedem ty
sięcy stanowi niemal chleb powszedni, a fa
chowiec zazwyczaj jest oszczędny w wyraża
niu opinii na dobrze znany sobie temat. 

„Pik" jest jak wiadomo łatwy, wszech
stronnie poznany, i jeśli tylko dopisze zdro
wie i pogoda, to nic już nie powinno prze
szkodzić... I na ogół nie przeszkadza. Wycho
dzą młodzi i panowie w średnim wieku, al
piniści i turyści wysokogórscy. Jedną szansą 
zaznaczenia swej obecności w międzynaro
dowym towarzystwie pozostaje więc wybór 
drogi i szybkość poruszania się. 

A bardzo by się tę obecność zaznaczyć 
chciało, tym bardziej, że hasz zespół jest nie
liczny i przy innych narodowych teamach 
himalajsko rozbudowanych i wyposażonych 

wygląda skromniutko. Ale Galina w nas wie
rzy. Staramy się nie sprawić jej zawodu. Czy 
mam udawać, że nie nadstawialiśmy pilnie 
uszu, gdy po powrocie z „Piku" śnieżne bar-
sy powtarzały: u was charoszoje tempo i cha-
roszaja taktika. Czy zna ktoś z Was, szanow
ni Koledzy, piękniejszą muzykę?! To jest 
właśnie ta legendarna „muzyka gór" — kie
dy o nas mówią po zejściu ze szczytu. Że 
nieprawda, że uproszczenie, że to tylko wąs
ka grupa ambicjonerów łasych poklasku...? 
Kto jest bez skazy, niech rzuci kamieniem 
(jeśli wolno prosić: małym i z dużej odleg
łości)... Alpinizm nie jest sportem widowis
kowym, co nie oznacza, że może się obejść 
bez kibiców. Różnica między sportem „nor
malnym" a naszą dyscypliną polega między 
innymi na tym, że każdy z nas jest zarazem 
trenerem, zawodnikiem i kibicem, a także 
działaczem i organizatorem, sędzią i masa
żystą. Nie możemy jednak zamknąć się w 
swoim getcie, potrzebni nam są ludzie życz
liwi i zainteresowani naszą działalnością. 

Po pobycie w obozie na Łukowej Polanie 
można uwierzyć w wiele rzeczy, zdowałoby 
się, absolutnie nierealnych. Wymieńmy kilka 
w chaotycznym zresztą układzie: codziennie 
świeże owoce podawane na deser, uśmiech
nięty kucharz i promieniejąca zdrową urodą 
i radością życia pomywaczka naczyń, kilku
nastoletni Misza (syn Galiny i Sawwona) ocze
kujący nas z jabłkami na przełęczy' oddalo
nej o dwie godziny od bazy, możliwość bez
piecznego wspinania się, ostre dyskusje na 
przeróżne tematy i zarazem idealna współ
praca całej naszej dość przecież zróżnicowa
nej (charakterologicznie i wiekowo) ósemki, 
biało-czerwona flaga uszyta pokryjomu przez 
Irinę Markowną i zawieszona 22 lipca w ma
leńkiej stacji glacjologicznej, Alosza (syn Iri
ny Markowny) piekący na naszą cześć pla
cek, możliwość poprowadzenia nowej drogi w 
tak zdeptanym rejonie, imponująca stacja 
meteorologiczna pracująca dla potrzeb obo
zu, służba medyczna będąca pomocą, a nie 
przeszkodą w działalności górskiej. Sło
wem... świetnie zorganizowany międzynaro
dowy obóz, kompetentna kadra, niezłe wy
niki górskie, dobrani partnerzy i liczny zas
tęp obcych przecież ludzi, którzy nas (bezin
teresownie!) traktują jak przyjaciół. A naj
dziwniejsze, że to wszystko prawda. 
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MAREK GROCHOWSKI 

Nowe drogi w Adyłsu 1975 
W tym roku, w dniach od 15 lipca do 3 

sierpnia w Adyłsu, w Kaukazie Centralnym, 
przebywała 15-osobowa grupa polskich al
pinistów. Obóz zorganizował Polski Związek 
Alpinizmu, a uczestnikami byli: Janina Dą
browska, Ewa Panejko1, Czesław Bajsarowicz, 
Krzysztof Cielecki (kierownik), Rościsław 
Kaczarowski, Zygmunt Kieńć, Krzysztof Pan
kiewicz, Maciej Piątkowski, Bogdan Probuł-
ski, Michał Romanowski, Andrzej Samole-
wicz, Marek Serwa i Krzysztof Żurek. Za
kwaterowani byliśmy w obozie alpinistycz
nym „Szchelda", należącym do federacji 
„Spairtafc", opiekunem naszej grupy był Ro-
manas Augunas z litewskiego klubu „Żał-
giris". 

Bardzo ambitne plany większości zespołów 
zostały pokrzyżowane przez wyjątkowo złą 
pogodę. O niekorzystnych warunkach uprze
dziło nas również kierownictwo obozu na od
prawie w dniu 16 lipca. 

Następnego dnia po załatwieniu wymaga
nych formalności wszystkie zespoły wyruszy
ły na zaplanowane wspinaczki (zestawienie 
dróg przebytych w czasie obozu podane jest 
niżej). Wieczorem mieliśmy już pierwsze po
twierdzenie niesprzyjających prognoz pogody 
w postaci ulewnego deszczu, na szczęście w 
w nocy nieco się rozpogodziło. 

Wynikiem tego wyjścia były między inny
mi dwie interesujące nowe drogi, jedna po
prowadzona środkiem północnej ściany Piku 
Giermogienowa, druga środkiem północno-za
chodniej ściany Dżantugana. Na Piku Gier
mogienowa polska droga jest jedyną na całej 
rozległej ścianie: nie mogliśmy się nadziwić, 
że do tej pory nie wpadła ona w oko alpi
nistom. Wysokość ściany, w większości lodo
wej, wynosi ok. 900 m. Nowa droga na 
Dżantuganie prowadzi w linii maksymalnej 
wysokości ściany, między drogami Baldina 
i Liwszyca (wysokość ściany: 1200—1300 m). 

Obie nowe drogi zostały pokonane w cią
gu jednego dnia — 18 lipca. Później nastąpił 
długi okres niepogody, w czasie którego kil
ka osób osiągnęło wschodni wierzchołek El-
brusa. Krótkie rozpogodzenia wykorzystywa
liśmy na treningi skałkowe, m.in. w słynnym 
„skalnym laboratorium" Chergianiego, poło
żonym nad obozem alpinistycznym „Dżantu-
gan". 
. 27 lipca znów wszyscy wyruszyliśmy w gó
ry. Tym razem jedynie dwa zespoły mogły 
zanotować sukcesy. Pierwszy, to przejście 
słynnej drogi Myszlajewa, prowadzącej pra
wą częścią północnej ściany Czatyntau, jed

nej z najtrudniejszych dróg tego rejonu. Dro
ga ta była już wcześniej atakowana przez 
Polaków. Przejście zostało dokonane w b. 
trudnych warunkach. Drugie interesujące o-
siągnięoie, to trawersowanie grani Szcheldy 
od wschodu, z Uszbijskiego Plateau, z zej
ściem filarem Szmaderera z Piku Aristowa. 
Wariant ten można polecić jako najszybsze i 
najbezpieczniejsze zejście z grani Szcheldy. 
Niestety ostatnie dni pobyttu przynosiły nie 
tylko radość z powodu tych niewątpliwych 
sukcesów, lecz również zmartwienia i kło
poty: odmrożenia w zespole z Czatyntau, 
straty sprzętowe, przekroczenie czasu pow
rotu przez drugą grupę. 

Łącznie dokonaliśmy następujących wejść 
— wysokości szczytów według przewodnika 
A.F. Naumowa „Dolina Baksańska" z 1972 r.: 

18 VII 1975 Dżantugan (4000 m) wschodnią granią, 
trudności 2A: J. Dąbrowska i E. Panejko. 

18 VII 1975 Dżantugan (4000 m) — I wejście środ
kiem północnej ściany, trudności 4A: M. Grochow
ski, K. Pankiewicz, M. Piątkowski i M. Komanów-
ski. 

18 VII 1975 Pik Giermogienowa (3990 m) — I wej
ście środkiem północnej ściany, trudności 5A: Cz. 
Bajsarowicz, K. Cielecki, A. Gos i A. Samolewicz.. 

18—19 VII 1975 Pik Szczurowskiego (4269 m) pół
nocno-wschodnią granią, trudności 4B: Z. Kieńć,. 
B. Probulski, M. Serwa i K. Żurek. 

24 VII 1975 Elbrus, wierzchołek wschodni (5621 m ) : 
B. Probulski i K. Żurek. 25 lipca następna grupa: 
J. Dąbrowska, B. Augunas, Cz. Bajsarowicz, K. Cie
lecki, R. Kaczarowski i A. Samolewicz. 

27—30 VII 1975 Czatyntau (4405 m) prawą częścią. 
północnej ściany drogą Myszlajewa, trudności 6: 
B. Probulski, M. Serwa i K. Żurek. 

30 VII—2 VIII 1975 Szchelda (4320 m) trawersowa
nie grani ze wschodu na zachód, trudności 5B: Cz. 
Bajsarowicz i A. Samolewicz. 

1 VIII 1975 Elbrus, wierzchołek wschodni (5621 m) : 
A. Gos i Z. Kieńć. 

Jak widać z wykazu dróg, wyniifci sporto
we obozu, szczególnie przy uwzględnieniu pa
nujących warunków atmosferycznych, należy 
ocenić jako bardzo dobre. Rejon Adyłsu po
winien nadal zajmować ważne miejsce w 
kręgu zainteresowań polskich alpinistów, i to> 
zarówno jako wprowadzenie w góry lodowco
we, jak i miejsce wyczynowych przejść sporto
wych, bo możliwości są tutaj jeszcze ogrom
ne, a góry, jak zresztą cały Kaukaz, napraw
dę wspaniałe. 
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Zwornik skalny Tundchoroo (szczyt niewidoczny, ok. 4100 m) — z rejonu bazy wysunięte]'. Granią od 
przełęczy wiedzie droga J. Baryły i L. Zabdyra, śnieżnym kuluarem szli m.in. J. Jaworsikl i J. Mar
cinkowski. Fot. Andrzej Paczkowski 

ANDRZEJ PACZKOWSKI 

Charchira 1975 
W dniach od 4 do 27 czerwca 1975, na za

proszenie Mongolskiej Federacji Alpdinizmu, 
przebywała w Mongolii 6-as ob owa grupa pol
ska, uczestnicząca w III Międzynarodowej 
Alpiniadzie „Charchira 1975". W skład gru
py wchodzili: Janusz Baryła, Jan Jaworski, 
Stanisław Kuśmierezyk, Jerzy Marcinkowski, 
Andrzej Paczkowski (kierownik) i Leszek 
Zabdyr. W imprezie wzięły też udział zespo
ły CSRS (7 osób, w tym 3 kobiety, kierownik 
Ivan Dieśka), NRD (7 osób, kierownik Volker 
Krause) i Mongolii (10 osób, kierownik Chał-
tar). Całość imprezy prowadził zasłużony 
mistirz sportu Łuwsandaż, mający w dorob
ku m.iiin. wejścia na Pik Lenina i Pik Korn-
mundzma. 

Terenem Alpińialdy był masyw Charchira 
leżący w ajimaku Uws, na południe od ma
sywu Turgen, znanego z jednej z wcześniej
szych alpiniad oraz wyprawy lubelskiej w r. 
1969. Charchira była ostatnim z wyż
szych masywów gór mongolskich, w któ
rych nie działały żadne zorganizowane 
grupy alpinistyczne i poza wejściami 
topografów na skrajne partie łańcu
cha, żadne szczyty nie były jeszcze zdoby
te. Łańcuch ma przebieg mniej więcej rów
noleżnikowy, jego długość wzdłuż grani głów
nej wynosi ok. 25 km, szerokość ok. 12 kim. 
Większość szczytów wznosi się na wysokość 
3500—3900 m, w rejonie najwyższego wierz

chołka zaś przekracza 4000 m. Najwyższe 
wzniesienie masywu — szczyt Charchira —■ 
ma wedle ostatnich pomiarów 4116 m. Łącz
nie w łańcuchu znajduje się około 30 wybit
niejszych wierzchołków. Dna otaczających 
dolin leżą na wysokości od ok. 2200—2700 m, 
zaś doliny wcinające się w pobliże grani 
głównej sięgają do 3100—3200 m. 

Północne i wschodnie zbocza pokryte- są 
małymi lodowcami (maksymalnie 3—4 fcm 
długości), na zboczach południowych i za
chodnich występują lodowczyki szczątkowe. 
Góry mają charakter alpejiski. i zbudowane 
są ze skał krystalicznych, niestety kruchych 
lub bardzo kruchych. Liczne są pozostałości 

Mongolia z zaznaczonymi pasmami górskimi: 1. 
Ałtaj Mongolski; 2. Ałtaj Gobijski; 3. Changaj; 4. 
Turgen; 5. Charchira. 

Rys. Janusz Baryła i Leszek Zabdur 
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dawnego silnego zlodowacenia masywu, np. 
granie boczne biegnące na południe mają 
charakter szerokich grzbietów pokrytych gła
zami; i piachem morenowym. Nawodnienie 
jest obfite, zwłaszcza na południowej stronie 
grani (strumienie i stawy). W dolinach po
łudniowych oglądaliśmy kilka ścian skalnych 
zbudowanych z litego różowego grariiltu o 
wysokości 300—500 m i rozległych formacjach 
płytowych. Rejon wierzchołka Gha>rehi!ra ma 
dla odmiany na zboczach północnych i 
wschodnich kilka ścian lodowó-śnieżnych o 
wysokości 300—400 m. Okolice leżące na pół
nocny wschód od masywu zaludniają się w 
okresie letnim (wypas), na południu zasied
lenie jest rzadkie, na wschodzie zaś — bez
ludzie. Od centrum ajmaku (Ułan Goni, lot
nisko) dojeżdża się tu samochodami — na 
stroinę południową masywu (odległość ok. 
240 km). 

Baza Alpiniady znajdowała się w poł'udnio<-
wej części Charehiiry u zbiegu 3 najwięk
szych dolin. Po rekonesansie i wejściach akli
matyzacyjnych założono w głębi doliny 
Tundchoroo (ok. 3100 m) bazę wysuniętą. 
Głównym celem było wejście na wierzcho
łek Oharehiira: w dniu 15 czerwca szczyt o-
siągnęłO' 18 osób — trzema różnymi drogami, 
nie licząc wariantów. Wśród uczestników 
weijśoia znaleźli się też Janusz Baryła, Jan 
Jaworski, Jerzy Marcinkowski i Leszek Zab-
dyr. Grupy wyruszały w zespołach miesza
nych (2 cudzoziemców i jeden alpinista 
mongolski). Najtrudniejszą drogę obrał, jako 
jedyny, zespół polsko-imoingolski (Baryła, 
Zabdyr i Baatar), idąc wschodnią granią na 
szczyt Tundchoroo i stąd na Charcbirę 
(trudności IV—V, skała bardzo krucha). 

JÓZEF NYKA 

Gasherbrumy -
W drugiej połowie września wróciła do 

kraju część uczestników zakończonej pięk
nym sukcesem wyprawy kobiecej w Karako
rum, zorganizowanej przez PZA wespół z 
KW w Warszawie, a kierowanej przez Wan
dę Rutkiewicz. W skład wyprawy weszli: 
Ewa Abgarowicz, Alicja Bednarz, Alison 
Chadwiek-Onyszkiewicz, Anna Czerwińska, 
Sylva Kysilkova (wskutek choroby opuściła 
wyprawę na samym jej początku), Halina 

•Kruger-Śyrokamska, Maria Mitkiewicz, Anna 
Okopińska, Krystyna Palmowska, Wanda 
Rutkiewicz, Leszek Cichy, Marek Janas, 
Andrzej Łapiński, Janusz Onyszkiewicz, Wła
dysław L. Woźniak, Marcin Zachariasiewicz 
i Krzysztof Zdzitowiecki. Wyprawa została 
włączona do imprez Międzynarodowego Ro-

Dodatkowym celem sportowym Alpiniady 
było przejście grani otaczającej dolinę Chajt-
choroo, w którym uczestniczyły dwuosobo
we zespoły CSRS, NRD i Polski, każdy zabie
rając jednego alpinistę mongolskiego'. Tra
wersowanie rozpoczęto — z bazy głównej — 
17 czerwca, grupę polską -reprezentowali Ba
ryła i Marcinkowski. Po- dwóch dniach wspi
naczki zespoły polski i niemiecki wycofały 
się z grani z pobliża szczytu Chajtchoroo — 
z powodu burzy i kontuzji alpinisty nie
mieckiego. Przejście kontynuowała tylko-
dwójka czechosłowacka, która do 21 czerwca 
przeszła grań Czunczuk — Chajltchoiroo — 
zwornik Tundchoroo — Umnchoroo, omijając 
ostrze na nielicznych odcinkach. Było to bez 
wątpienia najlepsze osiągnięcie Alpiniady. 
Poza wymienionymi przejściami dokonano< 
też wejść na kilkanaście innych wierzchoł
ków, a Ivan Dieśka z towarzyszką przeszedł 
skalną ścianę w grani między Chajtchoroo a 
Tundchoroo (ok. 350 m, V+) . 

W wyniku działalności uczestników Alpi
niady oprócz wejść szczytowych dokonane 
zostało pełne rozpoznanie alpinistyczne ma
sywu, małego lecz interesującego, kryjącego 
możliwości dokonania co najmniej kilkunas
tu przejść skalnych o dużych trudnościach 
oraz kilku dróg lodowych. Pozostało tu jesz
cze do zdobycia 8—10 wybitniejszych wierz
chołków i turni, a także penetracja północ
nych zboczy masywu. W porozumieniu mię
dzy zagranicznymi uczestnikami Alpiniady a 
kierownictwem mongolskiego sportu, zdoby
tym szczytom, przełęczom i lodowcom nada
ne zostaną nazwy, których dotąd nie posia
dają. 

sukces lata 1975 
ku Kobiet, a w Pakistanie patronat nad nią 
objęła pani Bhutto, żona premiera kraju. 

W dniu 19 czerwca zołożono bazę u stóp 
Gasherbrumów na wysokości 5200 m, a jed
nocześnie obóz I (6000 m). 4 lipca stanął o-
bóz II (6500 m), a-10 lipca obóz III (7350 m). 
Droga do tego miejsca wiodła lodowo-śnież-
nym filarem i wymagała rozpięcia 1600 m 
lin poręczowych. Okres aklimatyzacji cecho
wała zmienna pogoda, która poprawiła się 
dopiero w ostatnich dniach lipca. Poprawę 
tę wykorzystano do przeprowadzenia ataków 
szczytowych. W dniu 1 sierpnia Leszek Ci
chy, Janusz Onyszkiewicz i Krzysztof Zdzi
towiecki weszli na szczyt Gesherbrum II 
(8035 m), dokonując trzeciego nań wejścia, 
jednakże nową drogą — trudną 500-imetrową 
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Z lewej Gasherbrum III (7952 m), z prawe: Gas-
herbrum II (8035 m). Strzałkami oznaczono drogą 
z bazy do obozu I oraz sam, niewidoczny, obóz I. 
W obozie Ilia nocowano raz tylko — w zejściu 
ze szczytu. 

Fot. Halina Kruger-Syrokomska 

ścianą północno-zachodnią. 9 sierpnia wejś
cie powtórzyli Marek Janas, Andrzej Łapiń
ski i Władysław L. Woźniak — drogą aus
triacką. W dniu 11 sierpnia podjęto atak na 
Gasherbrum III (7952 m), dotąd dziewiczy, 
jako drogę wybierając śnieżną depresję 
wprost z przełęczy. Wspinaczka była miej

scami trudna, na 2 odcinkach trzeba było 
rozpiąć 100 m lin poręczowych. Pod wieczór 
na szczycie stanęli Alison Chadwick-Onysz-
kiewicz, Wanda Rutkiewicz, Janusz Onysz
kiewicz i Krzysztof Zdzitowiecki. Następne
go dnia, 12 sierpnia, Halina Kruger-Syro
komska i Onna Okopińska dokonały wejścia 
drogą austriacką na Gasherbrum II (8035 m) 
— I wejście kobiece. Bazę zwinięto 20 sierp
nia, 15 września odbyła się konferencja pra
sowa w Islamabadzie, a 26 września — w 
Warszawie. 

Wyprawa wybitnie poszerzyła nasz doro
bek w górach najwyższych. Szczyt Gasher
brum III (7952 m) jest 15 co do wysokości 
szczytem Ziemi i od r. 1964 (wejście chińskie 
na Shisha Pangma) był najwyższym z dotąd 
nie zdobytych przez człowieka. Udział 2 pań 
w pierwszym wejściu na niego stanowi re
kord w kobiecym alpinizmie odkrywczym, 
gdyż dotąd w pierwszych wejściach na szczy
ty tej klasy panie nie uczestniczyły. Gasher
brum II (8035 m) jest najwyższym ze szczy
tów do tej pory osiągniętych przez Pola
ków, a poprowadzenie nań drogi ścianą włą
cza nas do grupy kilku krajów, które mają 
tego typu osiągnięcia himalajskie. Halina 
Kruger-Syrokomska i Anna Okopińska sa 
pierwszymi Europejkami, które weszły na 
szczyt 8-tysięczny, a ich wejście jest zara
zem pierwszym w ogóle wejściem na ośmio-
tysięcznik zespołu czysto żeńskiego, gdyż 
wspinaczki Japonek na Everest i Manąslu 
odbywały się w towarzystwie Szerpów. Film 
telewizyjny z przebiegu działań nakręcili 
Zbigniew Pietrzkiewicz i Andrzej Zajączko
wski. Biorąc pod uwagę sumę wyników, wy
prawę można uznać za najowocniejszą w ca
łej historii polskiego himalaizmu. 

To było gorące lato 
Dokończenie ze str. 97 

Na koniec sprawa najważniejsza i najbar
dziej przykra: impet lata 1975 był wspa
niały, sukcesy piękne, wyrazić trzeba jed
nak ostre zaniepokojenie ciągle dużą liczbą 
wypadków. Nie chciałbym tu uprzedzać wy
ników analiz, które dokonane zostaną przez 
powołane w tym celu kompetentne i cieszą
ce się autorytetem zespoły, ale nie wolno 
nam pocieszać się tym, że liczba wypadków, 
i to nie tylko tych najbardziej tragicznych, 
ale także zakończonych szczęśliwie, nie wy
kraczała ponad światowe mierniki i była 
proporcjonalna do zasięgu ilościowego i stop
nia złożoności prowadzonych akcji. Pro
porcje odwróciły się: w Tatrach zginęła na 
wspinaczce jedna osoba, reszta poniosła 
śmierć poza Tatrami. Coraz liczniejsi z nas 
podejmują się zadań zdobywczych należą

cych do najpoważniejszych i najtrudniej
szych — dokładne i rzetelne przygotowywa
nie się do ich realizacji, chłodny rozsądek, 
a nade wszystko niezbędna doza samokon
troli i samokrytycyzmu muszą się stać sta
łymi elementami we wszystkich fazach na
szego działania: przy podejmowaniu się fun
kcji kierowniczych, przy decydowaniu się 
na udział w akcjach, podczas akcji samych. 
Jest rzeczą tragiczną i niedopuszczalną, 
ażeby osoba cierpiąca na znane sobie scho
rzenie podejmowała się wspinaczki wysoko
ściowej; jest rzeczą tragiczną i niedopusz
czalną, by brak odpowiedniej ilości środków 
stawał się impulsem do działania pochopne
go, z naruszeniem zasad aklimatyzacji i pra
wideł bezpiecznego wspinania w górach wy
sokich. 

Lato 1975 było wspaniałym latem polskie
go alpinizmu, ale było też łatem jednej 
z największych tragedii w długich naszego 
alpinizmu dziejach. Uważajmy! 

ANDRZEJ PACZKOWSKI 
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W. OSTIANOW i G. PANTIUCHIN 

Nazarowskaja - Osienniaja - Primusnaja 
Jaskinia Nazarowska znajduje się w 

grzbiecie Ałek, należącym do rozległego 
repion-u krasowego Wielkiego- Kaukazu, roz
winiętego w wapieniach górnej kredy. Więk
szość jaskiń tego rejonu znajduje się w gór
nym biegu rwącej rzeki Bolszaja Hoszta, 
gdzie w związku ze znacznym wzniesieniem 
grzbietu Aleka (do 1000 m) i obfitymi opa
dami. powstały warunki sprzyjające rozwo
jowi głębokich studni krasowych i jaskiń. 

Jaskinię Nazarowska, z uwagi na jej 
kształt, można przyrównać do gigantycznej 
spirali. Pochylone korytarze przeplatają się 
ze studniami, iz, których najgłębsza ma 27 m. 
Dnem korytarza płynie potok, tworząc w 
studniach liczne wodospady. U ich piodnóży, 
w kotłach eworsyjnych, znajdują się jezior
ka o głębokości do 1,5 m. Interesującą his
torię eksploracji całego systemu zapocząt
kowało w r. 1964 wskazanie speleologom ot
woru jaskini przez żonę miejscowego leś
nika — T. F. Nazarowią. W tym samym 
roku jaskinia została przebyta do pierwsze
go syfonu, co odpowiada głębokości 320 m. 
W tym czasie był to rekord głębokości jas
kiń ZSRR. 

Podczas wszechawiązkowej wyprawv w 
rejon grzbietu Alefca w r. 1969 podjęto ko
lejną próbę przejścia syfonu. Równocześnie 
prowadzono eksplorację Osienniej Pieszcze-
ry, odkrytej w r. 1966 i znanej do głębo
kości 80 m. Dwójce G. Pantiuchin i M. Za-
gidulin udało się pokonać zawał kończący 
dotychczas znany ciąg jaskini — odkryte 
partie rokowały nadzieję na osiągnięcie 
znacznej głębokości. W ciągu kilku dind głę
bokość Osienniej wzrosła do 170 rn, W tym 
czasje w Nazarowskiej grupa speleologów 
zeszła do syfonu na głębokości 320 m, ce
lem sprawdzenia kolejnej możliwości jego 

obejścia — wąskiego, zaglinionego koryta
rzyka, prowadzącego w górę w bok. Kilka
dziesiąt metrów nieprzyjemnego pełzania 
doprowadziło P. Kiriakowa i W. Ostianowa 
do drugiego syfonu, który na szczęście był 
otwarty. 

Po pokonaniu 7 m syfonu obaj speleolo
dzy weszli w niewielkie rozszerzenie, prze
chodzące w wysoki korytarz, doprowadza
jący do rozwidlenia, gdzie znów pojawiła 
się woda. Dopiero później okazało się, że 
owo rozwidlenie jest miejscem połączenia 
dwóch systemów: Osienniej i Nazarowskiej. 
Upewniwszy się, że jaskinia idzie dalej, od
krywcy powrócili na powierzchnię, gdzie 
dowiedzieli się, że syfon w Nazarowskiej 
został też sforsowany. 

Kierownictwo wyprawy stanęło przed dy
lematem, do której jaskini należy skiero
wać ludzi i sprzęt, która okaże się głębsza? 
W tej sytuacji podjęto salomonową decyzję: 
w nocy, kiedy grupa z~'Nazarowskiej odpo
czywała, G. Pantiuchin z drugą grupą wy
ruszył na decydującą akcję do Osienniej, za
bierając ze sobą całość sprzętu. Zadanie by
ło bardzo trudne ze względu na niezwykle 
krótki czas akcji. W ciągu nocy, podczas kil
ku godzin, Osieninliaja została pogłębiona o 
dalsze 140 m — jej głębokość wynosiła już 
310 rn. Następnego dnia rano sprzęt prze
jęła grupa szturmowa w składzie J. Ko
walów, P. Kiriafcow, W. Łaszków i W. Os-
tianow. Łącznie z grupą kartującą wyruszy
ła ona celem przejścia Nazarowskiej do dna. 
Za syfonem —320 m rozpoczęły się nie zba
dane partie jaskini. Był to ciąg niewielkich, 
10- do 15-metrowych studni, poprzedziela
nych wąskimi półkami, nie nadającymi się 
na biwak. Ścianami spływała duża ilość wo
dy. Jaskinia kończyła się galerią o wymia-

System jaskiniowy O-
sienniaja — Primusnaja 
— Nazarowskaja 

OSIENNIAJA PRIMISNAJA 
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rach 50 X 7 rn i wysokości ponad 10 m. 
Ślady namuliska na ścianach świadczyły o 
okresowym jej zatapianiu. Na końcu ga
lerii było poidiziamne jezioro, przegrodzone 
płytą z oknem skalnym. Za oknem znajdu
je się niewielka sala, wypełniona głębo
kim jeziorem — kolejny syfon, tym razem 
niestety bez możliwości przejścia. Głębo
kość jaskini w tym miejscu wynosiła 500 m. 

W 3 miesiące po zakończeniu obfitującej 
w rekordy ekspedycji, w rejon Aleku przy
jechała grupa z Moskwy. Po kilku dniach 
akcji stwierdziła ona połączenie jaskiń Na-
zarowskiej i Osietnniej. 21 sierpnia 1971 r., 
w czasie trwania wszech/związkowej wypra
wy w rejon Aleku, podjęto próbę przejścia 
syfonu wcześniej znanej Primusnoj Piesz-
czery. Grupa szturmowa pokonała otwarty 
25-metrowy syfon, jednak brak czasu i 

JANUSZ BARYŁA 

Wyprawy do Gruberhornhohle Wi latach 
1969 i 1970 (T. 1/70 s. 33—35 i 2/71 s. 72— 
76) zapoczątkowały ściślejsze kontakty mię
dzy polskimi i austriackimi organizacjaimi 
jaskiniowymi. Od tej pory, prawie każdego 
roku organizowaine są polskie wypirawy w 
te niezbyt odległe, a tak przecież atrakcyjne 
tereny krasowe. 

W 1973 ir. działały w jaskiniach Austrii 3 
polskie wyprawy: warszawska, częstochow
ska (T. 3/74 s. 117—118) i krakowska. Ta os
tatnia została zorganizowana przez Sekcję 
Taternictwa Jaskiniowego KW i Akademic
ki Klub Grotołazów w Krakowie. Przeby
wała w grupie Leoganger Steilnberge od 10 
lipca do- 14 sierpnia 1973 r. i działała w na
stępującym składzie: Janusz Baryła (kie
rownik), Daszek Duminicki, Jerzy Grotow
ski, Jacek Jopowicz, Marek Kalmus, Ry
szard Kujat, Andrzej Zieliński i (częściowo) 
Edward Ostapowski. 

Wapienna grupa górska Leoganger Stein-
berge (najwyższy szczyt Birmhom, 2634 m) 
jest stosunkowo -mało znana Polakom. Byli 
tam, oprócz nas, dwa razy — w r. 1971 (T. 
1/72 s. 28) i w 1974 (Jerzy Dobrzyński i Ka
zimierz Rosiak a Krakowa). W grupie tej 
znajduje się jaskinia Dataprechteofen, ma
jąca deniwelację 740 m (ip. notatka). Nad 
tą jaskinią, na wysokości 1720 m leży Dah-
nerhorn-Schacht, znana do głębokości ok. 
170 m. Do połączenia obu tych jaskiń bra
kuje 300—400 m w pionie i gdyby się łącz
ność udało ustalić, system miałby 1060 m 

sprzętu nie pozwolił na dalszą akcję. Na
stępnego- dnia zespół pod kierownictwem M. 
Zagidulina po przejściu kolejnych kilku 
studni ostatecznie stwierdził połączenie 
wszystkich trzech jaskiń w jeden duży sys
tem. 

We wrześniu 1971 r. rozegrał się ostatni 
akt eksploracji systemu Nazarowskiej: spe
leolodzy z Krajnojarska podjęli próbę przejś-
ścia syfonu na głębokości 500 m, przy uży
ciu aparatów nurkowych. Plonem akcji było 
przejście jeszcze 5 podobnych do pierw
szego syfonów — ostatni, okazał się nie1 do 
pokonania. 

Przekład: Tatiana Wesołowska 

Autorzy artykułu są członkami klubu „Cyklop" 
ze Lwowa 1 należą do najlepszych i najaktyw
niejszych alpinistów jaskiniowych Związku Ra
dzieckiego. (Redakcja). 

i głębokości i trzecią pozycję na światowej 
liście Jaskinia Lahnerhorn-Schacht była 
głównym celem wyprawy krakowskiej. Na 

i głębokości 160 im znajduje się w niej zawa-
> liisko zagradzające przejście w dół. Kilika-
; krotne próby przebycia go zostały przez nas 
3 przerwane w momencie wyraźnego tąpnię

cia zawaliska w trakcie wyciągania bloków 
, skalnych. Ryzyko było zbyt duże. Zachę

caliśmy witady Austriaków do punktowego 
odstrzelenia materiałem wybuchowym kilku 

~ niepewnych głazów, uiniemożjliwiających 
° przejście. Uczynili to w r. 1974, przeszli za

walisko i osiągnęli salę o średnicy ok. 40 m, 
" z dnem zasłanym dużymi blokami i z wy

czuwalnym ciągiem powietrza. Dalszą akcję 
mieli prowadzić w roku bieżącym. 

Oprócz działalności w Lahnerhorn Schacht 
uczestnicy wyprawy krakowskiej przeszli w 

>) Lamprechitsofen tew. ciąg południowy (Sud-
gang, +168 m, pierwsze przejście letnie, — 
ze względu na dużą ilość wody jaskinia jest 

T eksplorowana głównie zimą). 
li Po zakończeniu akcji jaskiniowej udano 
?. się w grupę Grossglockner. Wobec tego, że 
t- poszukiwanie i eksploracja jaskiń przenosi 
!J się coraz wyżej i w coraz wyższe góry, 
i- gdzie potrzebna jest znajomość technik le
ci dowych, do programu wypirawy włączono 
i- trening na lodowicach tej grupy alpejskiej. 
i. Dokonano min . wejść na Johannisbarg 
i- (3460 m), lodową grzędą od wschodu (11+) 
:.- i ma Grossglockner (3797 m) drogą o trud-
n nościaoh I I + . 

W jaskiniach Austrii 
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JERZY KOLANKOWSKI i JACEK KOLBUSZEWSKI 

Tom piąty: „Himalaje-Karakorum" 
Kazimierz Saysse-Tobiczyk (redaktor na

czelny): „Himalaje-Karakorum" — tom V 
serii „W skalach i lodach świata". Wydaw
nictwo „Wiedza Powszechna", Warszawa 
1974; stron 469. Cena zl 140. 

JERZY KOLANKOWSKI: 

Otrzymaliśmy do rąk piąty tom Wielkiej 
Księgi Alpinizmu Polskiego, bo tak trzeba 
chyba nazwać dzieło niemłodego, a wciąż 
z wytrwałością i dzielnością wspaniałego 
alpinisty realizującego swe prace autora 
edycji. Jeśli alpinizm jest między innymi 
przygodą duchową, to taką przygodę nie
wątpliwie przeżywa dr Tobiczyk tworząc 
poszczególne tomy, zyskując tym sposobem 
jeszcze jedną górską młodość. Bo czymże 
innym, jeśli nie poczuciem młodości, może 
darzyć obcowanie z tyloma wspaniałymi 
chłopcami (nawet jeśli są to już chłopcy po 
czterdziestce) i tyloma dziewczętami (o wie
ku dyskretnie nie mówmy), i to wszystko 
w świecie największych i najwspanialszych 
gór, przy czym do tych ostatnich zaliczymy 
także Tatry? 

Trzeba powiedzieć nie bez zazdrości, że 
dr Tobiczyk jest człowiekiem szczęśliwym. 
Mieć bowiem takie grono autorów i współ
pracowników, to równocześnie satysfakcja 
i rękojmia, że tworzone wspólnym wysiłkiem 
dzieło będzie znakomite. Jakie jest ono tym 
razem? Na pierwszy rzut oka widać, że 
stanowi kontynuację tomów poprzednich — 
zarówno pod względem układu, jak i treści 
i formy. Już sama szata ilustracyjna mogła
by wystarczyć, ■ aby ten album, pełen uni
kalnych zdjęć, był książką dla każdego 
człowieka gór nieodzowną. Ale oprócz 
ilustracji są przecież teksty, obejmujące sze
roką skalę — od trochę może suchych spra
wozdań, do pasjonujących reportaży. Do 
tych ostatnich zaliczyłbym przede wszyst
kim relacje z wypraw na Kunyang Chhish 
(Andrzeja Zawady), Malubiting (Ryszarda 
Szafirskiego) i w Pamiro-Ałaj (Bernarda 
Uchmańskiego). Do literackich uzdolnień 
autorów dołącza się w nich także dramatyzm 
opisywanych wydarzeń, żeby wymienić Kun
yang Chhish. Nie brak wartości i innym 
Znakomitym relacjom, choćby z Alp i Do
lomitów (Janusza Kurczaba). Szczególnie 
opis I zimowego przejścia Wielkiego Filara 
Narożnego robi duże wrażenie — niezależ
nie od wielkości samego sukcesu, kto wie, 
czy sumą ryzyka i ludzkiego wysiłku nie 
dorównującego niektórym o wiele głośniej
szym osiągnięciom wysokościowym. 

Książka jest niezwykle starannie opraco
wana redakcyjnie i edytorsko, w czym znać 
niezawodną rękę redaktor Deonizy Toma
szewskiej -Zarembiny, opiekującej się serią 
ze strony Wydawnictwa od początku jej ist
nienia. Usterki przy tym zasięgu książki są 
trudne do uniknięcia. Do zgłoszonych w in
nych recenzjach dodałbym takie, jak pomy
lenie osób na stronach 364 i 365, brak kon
sekwencji w stosowaniu nazwy Czeskiej czy 
Ciężkiej Turni, zbyt nieprawdopodobne usta
wienie zdjęcia na s. 340 czy cumulus lenti-
cularus na s. 253. 

To oczywiście drobiazgi. Tom jako całość 
pozostaje kolejną wielką pozycją w dorobku 
dra Tobiczyka i jego współpracowników, 
a także w honorowej bibliotece alpinizmu 
polskiego, którego światowe sukcesy są do
kumentowane i propagowane w serii utrzy
manej również na światowym poziomie. 

JACEK KOLBUSZEWSKI: 

W ciągu stosunkowo krótkiego okresu, jaki 
upłynął do momentu wydania poprzedniego 
tomu „W skałach i lodach świata" (1971), 
alpinizm polski nie tylko zdołał ugruntować 
swą autentycznie wybitną światową pozycję, 
ale nawet jej rangę podwyższył ■—■ i ten 
właśnie fakt wydaje się najlepiej określać 
wartość kolejnego tomu. Już pobieżne przej
rzenie suchej „tablicy wyników" — „Chro
nologicznego zestawienia ważniejszych pol
skich osiągnięć w górach świata" — Uprzy
tamnia, że sukcesów było wiele, bardzo wie
le. Ale też to chronologiczne, rzeczowe ze
stawienie prowokuje pewną refleksję: otóż 
alpinizm jest o tyle specyficzną dziedziną 
działalności z e s p o ł o w e j , że do szerokiej 
świadomości społecznej przenikają najszyb
ciej informacje o dramatach i tragediach, w 
dalszej zaś dopiero kolejności — jeśli w ogó
le — nazwiska tych szczęśliwych bohaterów, 
którym dane było stanąć na dziewiczych 
szczytach, bądź dokonać przejść słynnych z 
trudności ścian. W zwięzłych informacjach 
prasowych nie ma miejsca na utrwalenie 
trudu całego zespołu wspinaczy, którym wy
prawy zawdzięczają finalne sukcesy i nie 
ma też w nich miejsca na zakonotowanie 
choćby imion tych, których działanie ów 
sukces współtworzyło. 

I właśnie dlatego „W skałach i lodach 
świata" jest serią prawdziwie potrzebną, wy
pełnia bowiem ową lukę, nie tylko „oddając, 
co jest cesarskiego — cesarzowi", ale i od
słaniając tajniki ciężkiego, żmudnego wyso-
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-kogórskiego trudu, o którym zazwyczaj nie
wiele wiedzą nawet zainteresowani proble
matyką górską czytelnicy: turyści i „kibice" 
alpinizmu. Utrzymane w spokojnym rzeczo
wym tonie relacje spełniają funkcję dwoja
ką: są nie tylko arcyważną dla przyszłego 
historyka alpinizmu i polskiej działalności 
eksploratorskiej (także: odkrywczej) doku
mentacją, ale i narzędziem informacji o rze
czywistym kształcie i rzeczywistym charak
terze działalności wysokogórskiej. Sformuło
wany tu sąd odnosi się 'wprawdzie również 
do tomów poprzednich, ale jest szczególnie 
aktualny w stosunku do tomu piątego: „Hi
malaje — Karakorum" to książka wiele mó
wiąca o polskiej działalności w górach naj
wyższych i wskutek tego dobitnie akcentują
ca zarówno znaczenie działania zespołowego, 
jak i określająca miejsce jednostki pracują
cej dla zespołu i współtworzącej sukces, któ
rego wykładnikiem jest fakt zdobycia szczy
tu przez inne jednostki. 

„Himalaje — Karakorum" są zatem książ
ką ważną z szeroko rozumianego społeczne
go punktu widzenia. Dzieło ukazało się bo
wiem w tym momencie, gdy wskutek zna
nych nam wszystkim wydarzeń, o alpiniz
mie, zwłaszcza zaś o wyprawach w góry naj
wyższe, zaczęli się (z pretensjami do kompe
tencji) wypowiadać niemal wszyscy. Mówi 
się i pisze o kunktatorstwie, o intrygach, ja
kie mają ponoć miejsce na wyprawach, nie 
dostrzegając, iż sukces w górach wysokich 
przynieść może tylko działanie zespołowe. 
Liczba i jakość sukcesów przedstawionych 
w omawianej książce dowodzić zdaje się naj
lepiej, że owo tak chętnie krytykowane „mo-

III Tydzień Turystyki Wysokogórskiej, zor
ganizowany jak co roku przez Miejski Ko
mitet Czeskiego Związku Turystów w Pra
dze, odbył się w dniach 17—25 sierpnia 
1974 r. w Matlarach. Przewodniczącym szta
bu był dr Libor Pekny, szefem 50 przewod
ników i instruktorów — dr Zdenek Kalva. 
W imprezie uczestniczyło 497 osób (dolna 
.granica wieku 18 lat), w tym. 1 z Polski. 
Opłata wynosiła 114 koron. 

Mimo niesprzyjającej pogody, przebyto 
szereg interesujących i długich tras, takich 
jak: Jastrzębia Turnia (II), Czarny Szczyt 
z Baraniej Kotliny (I), Baranie Rogi, Hun-
•cowski Szczyt, Kieżmarskie Szczyty, Lodowj 
Szczyt (od Przełęczy Lodowej przez Kopę 

Lodową do Przełęczy Śnieżnej (II), Lodowy 
Zwornik, Żółty Szczyt z Żółtej Ławki (III), 
Jaworowy Szczyt, Drobna Turnia, Swistowy 
Szczyt, Wielicki Szczyt, Wysoka, Gierlach, 

rale" środowiska alpinistycznego nie przed
stawia się tak źle, jak chcieliby to widzieć 
poniektórzy publicyści i korespondenci ty
godników społeczno-kulturalnych. I dobrze 
by się stało, gdyby z lektury owego tomu 
umieli ów — narzucający się przecie z nie
odpartą siłą — wniosek wyciągnąć! 

W „Himalajach — Karakorum" nie ma 
miejsca na konwencjonalnie pojmowaną „li-
terackość". Nie jest to jednak wadą tej książ
ki. Osobiście skłonny byłbym w tym fakcie 
widzieć raczej jej zaletę. Napisanie dobrej 
literackiej relacji o wyprawie górskiej jest 
dzisiaj trudniejsze niż kiedykolwiek — i zja
wisko to z całą jaskrawością występuje tak
że w polskim piśmiennictwie o górach. Zbyt 
wiele wytworzyło się literackich stereotypów 
i zbyt silna jest z ich strony pokusa, przed 
której niebezpieczeństwami uchronić się mo
że tylko prawdziwy talent literacki. „Hima
laje — Karakorum" są dokumentem — i dla
tego śmiem twierdzić, że mieszcząc się w 
konwencji obranej dla tomów poprzednich 
całej serii „W skałach i lodach świata", są 
książką o znaczeniu nie tylko aktualnościo-
wym. A o ilu książkach można tak powie
dzieć? Myślę, że konstatacja taka określa 
najtrafniej wartość dzieła. 

Ale dlatego też wypada wyrazić głębokie 
zaniepokojenie z powodu tego, że — jak 
dochodzą nas słuchy — dr Saysse-Tobiczyk 
zamierza wycofać się z prowadzenia stwo
rzonej przez siebie znakomitej serii. Czy nie 
będzie to równoznaczne z jej kresem? By
łoby szkodą niepowetowaną dla polskiego 
alpinizmu, gdyby miało się tak stać na
prawdę. 

Staroleśna (przez Granacką Ławkę) itd. W 
przejściach tych brały udział 6-osobowe ze
społy, stosując normalną asekurację, prowa
dzone przez wykwalifikowanych instrukto
rów. Większe grupy prowadzono szlakami na 
Rysy, Krywań, Jagnięcy i inne wysokie, lecz 
łatwiej dostępne szczyty. 

Doskonała organizacja imprezy, dobór 
świetnych instruktorów i dbałość o odpo
wiedni ekwipunek (np. obowiązkiem było 
posiadanie butów typu „pohorky" oraz pętli 
z karabinkiem) dały rezultaty — w ciągu 
całego „Tygodnia" nie wydarzył się ani je
den poważniejszy wypadek. Impreza ta daje 
turystom możliwość przebywania pięknych 
a nieznakowanych już dróg (do stopnia II 
na ogół), a przede wszystkim uczy rozsądne
go i umiejętnego chodzenia po Tatrach Wy
sokich i po górach wysokich w ogóle. 

Anna Teresa Pietraszek 

Tydzień czeskich Tatr 
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NOWE DROGI W TATRACH 

KOPA NAD KRZYŻNEM 

I wejście środkowym żebrem 
pn.-zach. ściany: E. Tarczyńska i 
Jerzy Kulczyński, 18 VIII 1973. 
Trudności IV, 4 godziny. 

Środkowe żebro rozdziela się w 
dolnej części w dwa ramiona, o-
bejmujące płytową depresję. Wej
ście w drogę z prawej strony, tam, 
gdzie ostroga żebra najniżej wci
na się w piargi. Prawym ramie
niem w górę pod spiętrzające się, 
-niekorzystnie uwarstwione ścianki, 
ograniczające płytową depresję 
(II). Stąd trawers w lewo 10 rn 
po płytach, po czym płytami w 
górę na trawiastą półeczkę pod 
przewieszającą się ścianką (IV). 
Półeczką w prawo do końca i 
przez ściankę do kruchego, częś
ciowo płytowego kominka (IV). 
Nim 10 m w górę i na prawą je
go ściankę, w którą wcina się 
krucha, pionowa rynna, wyprowa
dzająca na ostrze prawego ramie
nia żebra. Rynną na ostrze żebra 
(II) i samym ostrzem do następ
nego spiętrzenia w kopule szczy
towej (II). Stanowisko zakładamy 
pod wyraźną płytową załupą, wy
prowadzającą na krawędź dalsze
go ciągu żebra. Załupą w górę 
(III), po czym ostrzem żebra w 
górę (III, b. krucho), do miejsca, 
gdzie żebro zanika w trawiasio-
skalnej kopule szczytowej, stąd 
łatwo na wierzchołek. 

KOPA NAD KRZYŻNEM 

I wejście prawym żlebem pn.-
-zach. ściany: M. Przygocka i Je
rzy Kulczyński, 2 X 1973. Trudnoś
ci III—IV, 2 godziny. 

Początek drogi między prawą 
grzędą a środkowym żebrem ścia
ny. Głębokim piarżystym żlebem 
wprost w górę przez zrazu dość 
trudne progi do miejsca, gdzie 
żleb staje się coraz bardziej pio
nowy i przybiera charakter ko
mina (I—II). Samym dnem komi
na przez nieco przewieszone progi 
(III) do kruchej, przetykanej 
trawkami ścianki, w której żleb 
się zatraca. Lekko przewieszoną 
śeianką wprost (III, b. krucho) na 
rodzaj małej platforemki pod 
przewieszonym uskokiem kopuły 
szczytowej (ni). Stąd w górę pod 
dużą przewieszkę utworzoną z za
klinowanego bloku. Przez nią od 
prawej strony (IV) na trawiasto-
-steałny teren (I—II), którym ok. 
§0 m na wierzchołek. 

KOPRÓW/ WIERCH 

KOPROWY WIERCH 

I wejście środkowym kominem 
pn. ściany: Miloslan Neuman i 
Miroslav Pelc, 28 II 1975. Trud
ności V z pomocą haków (2 koł
ki) — 6 godzin. Szczegóły na 
schemacie zamieszczonym wyżej. 

SKRAJNA LIPTOWSKA TURNIA 
I wejście środkiem wsch. ścia

ny: Jarosław Michel i Jarosław 
Zaremba, 30 VII 1974. Droga bardzo 
ładna i eksponowana, V, 4 go
dziny. 

Wejście w ścianę znajduje się 
kilka metrów na lewo od prze
wieszonej żółtawej ścianki z cha
rakterystyczną pionową, bardzo 
żółtą smugą. (Do tego miejsca 
można dojść w zasadzie dowolnie 
np. trawersując po płytach i traw

kach od drogi Głazka z r. 1968 — 
miejscami II). 

Pionowym filarkiem (IV) na tra
wiastą półkę, z której w prawo 
płytowymi zachodami, przecho
dzącymi w dalszym ciągu w za
cięcie (III), na koniec przewijając 
się wokół filarka (IV+) — na wy
godne stanowisko tuż za jego os
trzem. Wielką płytową załupą, 
stanowiącą kontynuację poprzed
nich zachodów i zacięcia, przez 
trzy przewieszone prożki na wąs
ką półkę z jałowcem (pierwszy 
ze wspomnianych prożków prze
chodzimy klasycznie, V+, drugi i 
trzeci z pomocą pętelek przeło
żonych przez zaklinowane w 
szczelinach kamienie, V). Z pół
ki nieregularną czarną ścianką 
wprost w górę (IV+), po czym z 
odchyleniem w lewo jeszcze 20 m 
na dolny skraj wielkich zielonych 
płyt, już ponad dolnym spiętrze
niem ściany. Płyty obchodzimy po 
prawej stronie (50 m, miejsce III). 
Z górnego ich krańca kominkiem 
pod przewieszkę (III), spod któ
rej trawers kilka metrów w lewo 
(IV) i w górę do trawiastego ko
ciołka. Stąd trawkami z odchyle
niem w prawo na ostrze wyraźne
go filarka i nim ok. 60 m (miej
scami II) na grań, którą w pra
wo na wierzchołek. 

MIĘGUSZOWIECKA TURNICZKA 

I wejście pd. filarem: Adam 
Smólski i Jan Wolf, 21VI1975. 
Trudności V, 21/2 godziny. 

Ścianę filara przecina skosem 
w lewo charakterystyczna załuta 
nakryta okapami, droga wiedzie 
na prawo od niej. Skalnym te
renem (II—III) osiągamy wygod
ną trawiastą i wznoszącą się w 
prawo półkę. Z jej prawego 
skraja w górę (IV) w kierunku 
odpękniętej płyty, tworzącej pio
nową rysę. Bysą tą (V) mijamy 
pierwszy pas okapów. Dalej po 
krawędzi okapów w skos w lewo 
zacięciami (IV) aż do gzymsiku 
pod płytową ścianką. Gzymsem 
tym w prawo za krawędź i albo 
nią (IV), albo przez bloki (II, 
krucho) pod przewieszkę. Przez 
przewieszkę (V) na płytkę i przez 
dziób (V) pod okapik, skąd tra
wers kilka metrów w lewo. Dalej 
w górę na okapik i w prawo 
przez ściankę (IV) do wygodne
go zacięcia, które (III) wyprowa
dza ze spiętrzenia. Do wierzchoł
ka Mięguszowieckiej Turniczki 
pozostaje jeszcze 150 m skalno-
trawiastego terenu. 

Jan Wolf 

131 www.pza.org.pl



CO NOWEGO W TATRACH? 

GRAŃ TATR W TRZY DNI 

W dniach 21, 22 1 23 czerwca 1575 r. dokona łem 
samotnego przejścia głównej grani Ta t r — od 
Przełęczy Zdziarskie j do Huciańsk ie j . Dla p rzypom
nienia podaję za „Encyklopedią ta t rzańską" , że 
długość g ran i wynos i ok. 75 k m , p r zy łącznej róż
nicy wzniesień ok. 22100 m, nie licząc d robn ie j 
szych zębów i turniczek. Przeszedłem wszystkie 
nazwane szczyty, t u rn ie 1 zęby ska lne — z wy
ją tk iem Targane j Turn i , Bar tkowej Turn iczk i i Igły 
w Banówce . Korzys ta łem z uprzednio założonych 
sk ładów żywności, a t a k ż e z pomocy kolegów, k tó
rzy donieśli ml sprzęt b iwakowy. W czasie drogi 
mia łem 6 m zjazdówki, 1 pęt lę 1 1 ka rab inek . Po
za t y m w składzie pod Żabim Koniem przechowa
łem 20 m zjazdówki, zaś na g r a ń Ta t r Zachod
nich przygotowałem ki jki narciairskie. Mój plecak 
ważył ok. 3 kg . Szedłem w „ a d i d a s a c h " produkcj i 
polskiej z doda tkową wars twą m i k r o g u m y n a spo
dach . Na g ran i mia łem 12 sk ry t ek z żywnością, 
z czego 7 zawiera ło ty lko puszk i soku lub kom
potu . 

Pogoda była przez cały czas s łoneczna i ciepła. 
Ty lko w godzinach po łudn iowych wys tępowały sil
ne k ró tko t rwa łe burze z opadami deszczu i g radu . 
A oto sk rócone h o r a r i u m prze jśc ia : 

21 czerwca: godz. 0.30 Zdziarska Przełęcz; 2.30 
H a w r a ń ; 3.40 Przełęcz pod Kopą; 6.50 Barani 
Zworn ik ; 3.20 Lodowy Szczyt ; 10.30 Ostry Szczyt; 
12.20 Zawrac ik Rówienkowy; 16.30 Mała Wysoka ; 
18.45 Zadni Gier lach ; 19.20 Batyżowiecka Przełęcz 
Zachodnia . B iwakowałem w nyży w Batyżowiec
k im Szczycie ok. 50 m poniżej grani . 

22 czerwca: godz. 5.20 Batyżowiecki Szczyt; 6.50 
Wschodnie że l azne W r o t a ; 8.50 G a n e k ; 10.20 Wyso
k a ; 12.45 Żabi K o ń ; 14.35 Mięguszowiecka Przełęcz 
pod Chłopk iem; 17.45 Wrota Cha łub ińsk iego ; 20.30 
Swlnica ; 21.45 K a s p r o w y Wierch. Drugą noc spę
dziłem nad Goryczkową Przełęczą nad Zakosy . 

23 czerwca: godz. 6.10 Poś redn i Goryczkowy; 
8.00 Ciemniak ; 10.35 Kamien i s t a ; 12.20 S ta roroboc iań-
s k i ; 14.20 Wołowiec; 16.15 S m u t n a Prze łęcz ; 13.50 
Sa l a tyn ; 20.10 Siwy Wierch ; 22.00 Huc iańska Prze
łęcz. 

Ogółem przejście całej grani zajęło m i 70 go
dzin, w t y m 48 godzin efektywnego marszu i wspi 
naczki . Szedłem na ogół zgodnie z wcześniej op ra 
cowanym h a r m o n o g r a m e m i n ie mia łem żadnych 
przygód w n e g a t y w n y m znaczeniu tego słowa. Wa
r u n k i wspinaczkowe, poza k ró tk imi ok resami po 
opadach gradu , były doskonałe , skała sucha, c iep
ła, widoczność dobra . Gdzie niegdzie ty lko leżały 
p ła ty topniejącego śniegu. Na t ras ie minąłem spo
ro zespołów wsp inaczkowych oraz tu rys tów. Pod 
Krzesanym Rogiem spotkałem t a t e rn ika na rodo
wości n iemieckie j , k t ó r y dokonywa ł przejścia g ra 
ni od Przełęczy pod Kopą do Krywan ia . Nie wiem 
czy udało m u się przejść ten war i an t grani w 2 
dni, t ak j a k planował , ponieważ zgubi l iśmy się na 
Batyżowieckiej Przełęczy. 

Technicznie naj t rudnie jsze dla mn ie odcinki t o : 
Poś redn ia i Mała Śnieżna Kopa, Ostry Szczyt 
(zwłaszcza zejście kominem Englischa na P rze 

łęcz w Os t rym) , Mięguszowiecki Szczyt (wejście ko 
minem Mar t ina) , Poś redn ia Pap i ru sowa Turnia , 
Śnieżny Mniszek oraz g rań G a n k ó w i Rumianowe 
Czuby. Uskok Wschodniego Szczytu Żelaznych Wrót 
obchodzi łem po uprzedn im wejściu n a wierzcho
łek. Podobnie omija łem uskoki Rówienkowej Tur 
ni , : Zadniego Mnicha i k i lku i nnych mniejszych 
wys tępów ska lnych . Zjeżdżałem z Małej P a p i r u 
sowej Turn i , na R u m a n o w y c h Czubach, z Żabie
go Konia i n a wcięcie Mięguszowieckiej Przełęczy 
Wyżniej . 

Fizycznie najbardzie j wyczerpujące były dla mnie 
koniec drugiego dnia oraz p ierwsza połowa t rze
ciego dnia — od Kasprowego do Hrube j Kopy, a 
to ze względu na panu jący upał . G r a ń ukończyłem 
solidnie wycieńczony. 

Muszę podkreśl ić , że t a k szybkie przejście uda 
ło m l się głównie z powodu korzys tne j pogody 
oraz dzięki pomocy g r u p y wspomaga jące j : J o a n n y 
Pią tkowskie j 1 Antoniego Adamowsklego . Dużo 
zawdzięczam również Władys ławowi Cywińskiemu, 
k t ó r y w fazie p rzygotowań udzielił mi wielu cen
nych informacj i co do sposobu przechodzenia nie
k tó rych t r u d n y c h technicznie i or ientacyjnie od
c inków grani . 

Krzysztof Żurek 

GRAŃ TATR W TRZY I PÓŁ DNIA 

P o czterech p róbach uda ło mi się wreszcie w 
dn iach od 15 do 18 l ipca przejść główną grań 
Tat r . Nie korzys ta łem przy t y m z pomocy ekipy 
wspierającej , korzys ta łem na tomias t z własnoręcz
nie za łożonych składów. Szedłem w mia rę możli
wości os t rzem grani , spośród n a z w a n y c h szczytów, 
t u r n i i tu rn iczek opuści łem jedyn ie Ostre Czuby, 
Bar tkową Turn iczkę i Igłę w Banówce . Jeśl i cho
dzi o przełęcze nie by łem n a Rozdzielu i n a Ma
łej Rogatej Szczerbinie. Nigdzie nie s tosowałem 
autoasekurac j i , na tomias t p ięc iokrotnie zjeżdża
ł e m : z Małej Śnieżnej Kopy, ze Wschodniej Ru-
manowej Czuby, z u s k o k u Rysów, z Żabiego Ko
nia i z pierwszej igły w grani Pośredniego Mię
guszowieckiego Szczytu. Dok ładne h o r a r i u m wyglą
d a nas tępu jąco : 

15 lipca: godz. 0.00 Zdziarska Prze łęcz ; 3.30 P r z e 
łęcz pod Kopą, 9.15 Lodowy Szczyt ; 11.10 Ostry 
Szczyt; 17.10 Mała W y s o k a ; 17.30 Polski Grzebień. 
P ie rwszy b iwak założyłem w Wielickim Kotle. 

16 lipca: godz. 4.30 Polsk i Grzeb ień ; 6.10 Zadni 
Gier lach; 9.55 ż łob l s t y ; 11.05 Mały G a n e k ; 12.30 
Wysoka ; 15.05 Żabi K o ń ; 16.45 Czarnos tawiańska 
Przełęcz. Biwak. 

n lipca: godz. 3.40 Czarnos tawiańska Przełęcz; 
5.30 Mięguszowiecki Szczyt ; 6.40 Zadni Mnich ; 10.10 
Świnlca ; 11.00 K a s p r o w y Wierch ; 20.25 Wołowiec. 
Trzeci b iwak przy Wyżnim J a m n i c k i m Stawie . 

18 lipca: godz. 2.45 J a m n i c k a Prze łęcz ; 9.10 Siwy 
Wierch ; 10.25 Huc iańska Przełęcz. 

Pogodę mia łem wreszcie dobrą — było p o c h m u r 
no, ale bez opadów i bez mgieł, a s tosunkowo 
chłodne dni u ła twiały marsz . Około 10-minutowy 
deszcz zaskoczył m n i e w okolicy Zadniego Gierla-
cha, c h y b a z godzinę pada ło , gdy byłem na Czer
wonych Wierchach, a opad ciągły mia łem w os
t a tn im dniu na odc inku od Rohaczy po Sala tyński 
Wierch. 

Władysław Cywiński 

ZIMOWA GRAŃ TATR WYSOKICH - NRD 

W dniach od 5 do 12 m a r c a 1975 r. 27-osobowa 
g rupa wspinaczy z NRD, k i e rowana przez W. Kno-
chenhaue ra zreal izowała przejście grani Ta t r Wy
sokich od Przełęczy pod Kopą do Krywan ia . P rzy
jęto metodę w y p r a w o w ą — z dość złożoną t ak
tyką : granią posuwał się zespół 4-osobowy, w za
sadzie bez obciążenia. Wspierała go 11-osobowa 
g rupa ubezpieczająca, k tó r a szła dol inami z wy
korzys tan iem dogodnych przełęczy, niosła ekwipu
nek , p rzygo towywała obozy, a nad to co dnia wy
mienia ła dwie osoby z ekipy sz tu rmowej . Do pra
cy włączono też d w a 4-osobowe zespoły t ranspor 
towe, k tó re zakładały sk łady żywności i ekwipun
ku . W m a r s z u samą granią łącznie wzięło udział 
9 osób. Dla zgrania całej m a c h i n y opracowano 
skompl ikowany sys tem rakie towy, k t ó r y m się 
sp rawnie porozumiewano . „Oszczędne używanie 
rakie t — pisze jeden z uczes tników przejścia w 
„Der Tour i s t " 7/1975 — umożliwiło n a m urządze
nie n a Krywan iu , na k tó ry weszli członkowie wszy
s tk ich ekip , pokazu ogni sz tucznych en miniaturę, 
w k t ó r y m dal i śmy optyczny wyraz naszej radoś
ci ze zwycięskiego zakończenia przedsięwzięcia ." 
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WYPRAWY W GÓRY EGZOTYCZNE 

Zachodnie ściany Broad Peak czyli Falchan Ri. 
Z prawej wierzchołek główny (8047), zdobyty w r. 
1957 przez wyprawę austriacką, z lewej — wierz
chołek środkowy (8000 m), zdobyty 28 lipca 1975 r. 
przez wyprawę wrocławską. Droga wyprawy wroc
ławskiej wiodła orograficznie lewą (pod koniec 
prawą) stroną pola lodowego na przełęcz, następ
nie zaś uskokiem na szczyt. Wypadki miały miej
sce w rejonie przełęczy: B. Nowaczyk odpadł tuż 
powyżej niej, M. Kęsicki i A. Sikorski — na stoku 
lodowym poniżej jej siodła. 

Fot. Karakorum-ExpedUion 
des OeAV 1957 

sokości 5900 m — zajęło im 2 dni (9 i 10 
sierpnia. Ostatnie 1000 m skomplikowanego 
terenu pokonali w 6 godzin — fotografując 
przy tym i filmując! Odnotowujemy to przej
ście jako nowy kapitalny wyczyn Messnera 
(jest to jego tirzeci już szczyt 8-ty sieczny), ale 
także jako nowy model wyprawy himalaj
skiej ■— wart gruntownej analizy i przemyś
lenia z naszej strony. 

Antoni Janik 

NIE TYLKO HIMALAJE 

Południowa Grenlandia obfituje w masy
wy górskie jak gdyby stworzone po to, by się 
po nich wspinać. Przedstawiony na zdjęciu 
szczyt Ketil (2010 ni) — a podobnych mu są 
tam setki •— został po raz pierwszy zdo
byty przez Austriaków w lipcu 1974 r., w 
sierpniu zaś wyprawa francuska (kierownik 
Maurice Barrard) podjęła próbę przejścia je
go 1500-niatrowej ściany zachodniej, dociera
jąc do punktu oznaczonego kółeczkiem. Scia-

RADZIECKA WYPRAWA W HIMALAJE 

W czasie pobytu latem 1975 na międzyna
rodowym obozie „Pamir 75" dowiedzieliśmy 
się, że Federacja Alpinizmu ZSRR organizu
je w jesieni 1976 r. pierwszą radziecką wy
prawę himalajską. Celem będzie Makalu 
(8470 m), na którego zaatakowanie nasi ra
dzieccy koledzy otrzymali już pozwolenie. 
Wyprawa liczyć ma ok. 30 uczestników, w 
tym 12-osobowy zespół szturmowy, w któ
rego skład wejść mają najbardziej doświad
czeni alpiniści z całego Związku Radziec
kiego. Nie została jeszcze wybrana ostatecz
nie droga, którą zostanie zaatakowany wierz
chołek. Zależeć to będzie min . od wyników 
wyprawy czechosłowackiej, która atakować 
ma Makalu wiosną przyszłego roku. Czesi i 
Słowacy zamierzają dokończyć wejście drogą 
zbliżoną do tej, którą wybrali w 1974 r. 

Andrzej Skłodowski 

TANIA WYPRAWA 

Reinhold Messner i Peter Habeler (zob. s, 
.143) urządzili latem 1975 r. dwuosobową wy
prawę na północną ścianę Gasherbrum I 
(Hidden Peak, 8068 m), liczącą 3000 m wy
sokości. Rezygnując z tragarzy i całego tra
dycyjnego aparatu wyprawowego, zdołali oni 
koszt całego przedsięwzięcia zredukować do 
20 000 marek NRF. Przejście trudnej skalno-
śnieżno-lodowej ściany — od biwaku na wy-

P i l 
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na zbudowana jest ze skał o rzadko* spotyka
nej zwięzłości — wspinaczka klasyczna o naj
wyższych trudnościach i niezwykłym pięknie. 
Reportaż z przejścia i szczegóły topograficz
ne odnoszące się do rejonu Cap Farewell 
przynosi nr 1 „La Montagne et Alpinisme" 
z r. 1975. Polecamy uwadze! 

ANDY PATAGOŃSKIE 

Wysoki poziom we wspinaniu skalnym u-
dało się osiągnąć alpinistom południowoafry
kańskim, o których słychać też coraz częś
ciej z różnych stron świata. Na przełomie 
grudnia 1973 i stycznia 1974 r. wytyczyli oni 
piękną, pełną elegancji drogę rozwiązującą 
środek wschodniej ściany środkowej turni 
Paine w Andach Patagońskich. Ściana ma 
przeszło 1300 m wysokości, droga jest hako
wa, nie użyto jednak na niej ani jednego ni
ta. Przejście zajęło 20 dni •— 21 stycznia 
1974 r. wierzchołek osiągnęli Mikę Scott i 
Richard Smithers. Dwa dni wcześniej inna 

JASKINIE I SPELEOLOGIA 

Pokonywanie jaskiń w górę 

W r. 1974 w jaskini Lamprechtsofen w 
Austrii alpiniści jaskiniowi Landesverein fur 
Hohlenkunde z Salzburga, po kilku latach 
eksploracji osiągnęli punkt + 740 m. Pop
rzedni rekord Bernarda Uchmańskiego i to
warzyszy (T. 3/70 s. 97—101) w wielokrotnie 
przechodzonej Jaskini Śnieżnej przestał być 
aktualny. Również w jaskini Polośka Jama 
w słoweńskich Alpach Julijskich, eksploru
jąc nowe ciągi, przekroczono + 650 m (T. 
1/72 s. 45 podaje błędnie, że uzyskano tam 
674 m poniżej poziomu otworu; była to wte
dy aktualna deniwelacja, mianowicie — 155 i 
+ 519 m). Eksploracja jaskini Holloch w 
Szwajcarii (drugi pod względem długości sys
tem jaskiniowy świata) doprowadziła do 
+ 631 m. 

Głębokość Wielkiej Jaskini Śnieżnej ■—783 
m pozwala jednak nadal na utrzymanie w 
Polsce rekordu świata w pokonywaniu jas
kiń w górę. Istnieje więc dalej szansa dla 
kolekcjonerów oryginalnych rekordów. 

Janusz Baryta 

Ponieważ przejście B. Uchmańskiego i to
warzyszy miało wyraźne założenia sportowe, 
nie wydaje się, by można z nim było porów
nywać wieloletnią eksplorację, prowadzona, 
dowolnymi metodami przez zmieniające się 
zespoły. (Redakcja) 

Turnie Palne w Andach Patagońskich — środkowa 
z wkreśloną nową drogą. 

,,La Montagne et Alpinisme" 

trójka była już w łatwym terenie 100 m od 
czubka', jednakże nagły atak niepogody zmu
sił ją do zjazdów. 

Optimisticzeskaja Pieszczera 

W dniach od 18 lutego do 4 marca 1975 r. 
na zaproszenie klubu „Cyklop" ze Lwowa 
przebywała w ZSRR 6-osobowa grupa pol
skich grotołazów. W jej skład wchodzili: Ry
szard Rodziński (kierownik), Wanda Rodziń
ska, Leszek Nowiński, Stanisław Kopeć 
(wszyscy STJ Kraków) oraz Tadeusz Solicki 
i Paweł Zawidzki (STJ KW Warszawa). Gru
pa wzięła udział w 33 z kolei wyprawie do 
Jaskini Optymistycznej. Łączny czas akcji 
podziemnej wyniósł 142 godziny. W czasie 
wyprawy mieszany zespół radziecko-polski 
odkrył i splanował ok. 1 km nowych koryta
rzy, dokonana też przejścia głównego ciągu 
jaskini. Długość Optymistycznej wynosi obec
nie 109 km. Nasi' koledzy ze Lwowa planują 
kolejną wyprawę, której celem będzie po
szukiwanie połączenia Optymistycznej z sys
temem Jaskini Wietrznej. W czasie trwania 
naszej wyprawy w tej ostatniej odkryto no
wy ciąg korytarzy, o kierunku prowadzą
cym w stronę północno-wschodnich krańców 
Optymistycznej. 

Tadeusz Solicki 
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WIEŚCI ORGANIZACYJNE 

PO WYPADKU S. LATAŁŁY 

Z uwagi na złożone okoliczności 
śmierci operatora filmowego Sta
nisława Latałły w dniu 17 grud
nia 1974 r. w czasie zimowej wy
prawy na Lhotse w Himalajach, 
Zarząd PZA powołał w dniu 14 
stycznia 1975 r. specjalną komis
ję złożoną z doświadczonych al
pinistów wyprawowych, której 
przyznano kompetencje Komisji 
Dyscyplinarnej Związku 1 powie
rzono zbadanie całości spraw 
związanych z wypadkiem. Na 
przewodniczącego Komisji powo
łano Bolesława Chwaścińskiego, a 
na członków Kazimierza W. Ole
cha oraz Janusza Onyszkiewicza. 

Komisja przeprowadziła wnikli
we postępowanie, przesłuchała u-
czestników wypraiwy, przestudio
wała jej materiały i taśmy mag
netofonowe, zapoznała się też z 
literaturą himalajską omawiającą 
wypadki w górach najwyższych. 
Na tej podstawie Komisja doszła 
do wniosku, że wybór Stanisława 
Latałły na stanowisko operatora 
filmowego nie budzi zastrzeżeń. 
Był on wysportowanym mężczyz
ną w wieku 29 lat, miał za sobą 
wyprawy jaskiniowe, połączone ze 
zjazdami na linach. Obserwujący 
go lekarz wyprawy stwierdził, że 
mimo iż uczestniczył on po raz 
pierwszy w ekspedycji w góry 
najwyższe, stopniem sprawności 
fizycznej nie ustępował innym 
członkom wyprawy, odznaczał się 
też dużą zdolnością aklimatyzacyj
ną i dobrą kondycją fizyczną. 

W dniu 15 grudnia 1974 r. trzy
osobowy zespół: Stanisław Latałło, 
Tadeusz Piotrowski 1 reżyser Je
rzy Surdel udał się do obozu III, 
położonego na wysokości 7100 ni. 
Jak wykazały przesłuchania taśm 
magnetofonowych, kierownik wy
prawy, Andrzej Zawada, powie
rzył S. Latałłę szczególnej opiece 
T. Piotrowskiego, jednego z naj
bardziej doświadczonych członków 
wyprawy, który przyjęcie tego za
dania potwierdził. W dniu 17 
grudnia około godziny 12.30 trój
ka opuściła obóz III w ciężkich 
warunkach atmosferycznych przy 
silnym wietrze, mrozie i ograni
czającej widoczność zamieci. 
Pierwszy schodził Piotrowski, za 
nim Latałło, na końcu Surdel. Po 
zejściu około 20 m ten ostatni 
stwierdził obluzowanie się raka i 
zawrócił do obozu III. Piotrowski, 
a zapewne i Latałło, nie dosłysze
li jego wołania i schodzili dalej, 
zachowując odstęp 10—20 m. Po 
osiągnięciu linii poręczówek (o 
łącznej długości ok. 240 m) T. 
Piotrowski nie czekając na S. La
tałłę zaczął zjeżdżać aż do końca 
lin i zatrzymał się w szczelinie 
brzeżnej. Tu czekał około pół go
dziny, po czym udał się do obozu 
II (6400 m), skąd około godziny 
15 powiadomił bazę, że filmowcy 
dotąd nie nadeszli. J. Surdel, po 
naprawieniu raka, około godziny 
14.30 rozpoczął samotne zejście i 
na pierwszej od góry linie porę

czowej natknął się na przypiętego 
do niej „Jumarem" martwego 
Stanisława Latałłę. 

Wobec braku jakichkolwiek wi
docznych śladów urazów, jedno
znaczne ustalenie przebiegu wy
padku S. Latałły oraz bezpośred
niej przyczyny jego śmierci nie 
jest możliwe. Komisja wysunęła 
przypuszczenie, iż nagły atak wi
chury wytrąci! S. Latałłę ze stop
ni, powodując zatoczenie wahadła 
i zawiśnięcie na linie, a w kon
sekwencji śmierć. 

Z przeprowadzonego postępowa
nia wynika, że Tadeusz Piotrow
ski: 

1. Opuścił mniej wprawnego 
technicznie towarzysza w nie
bezpiecznym terenie i niebezpiecz
nych warunkach atmosferycznych. 

2. Nie wykonał polecenia kie
rownika, który powierzył S. La
tałłę jego szczególnej pieczy. 

3. Nie związał się z S. Latałłą 
i nie kontrolował jego zejścia na 
poręczówkach, by w razie potrze
by udzielić mu wskazówek lub 
pomocy. 

4. Po zakończeniu zejścia po
ręczówkami nie zaniepokoił się 
przedłużającym się brakiem kon
taktu z dwójką filmowców i nie 
uczynił nic, by wyjaśnić przyczy
ny ich nieobecności. 

Biorąc pod uwagę cały przebieg 
wydarzeń związanych z wypad
kiem, Komisja na posiedzeniu w 
dniu 16 kwietnia 1975 r. postano
wiła wykluczyć Tadeusza Piotrow
skiego z Klubu wysokogórskiego. 
W dniu 29 kwietnia decyzja Ko
misji została zatwierdzona przez 
Zarząd Polskiego Związku Alpi
nizmu. 

KRONIKA PZA 2/75 

1 kwietnia — powołanie Komi
sji Dyscyplinarnej PZA (zob. T. 
2/75 s. 87). 

11—13 Kwietnia — posiedzenie 
Komitetu Wykonawczego UIAA w 
Atenach, przedstawiciel PZA; 
Józef Nyka. 

15—28 kwietnia — pobyt w Ta
trach 15-osobowej grupy radziec
kiej zaproszonej przez PZA — z 
klubu „Spartak" w Kijowie. 

17 kwietnia — wyjazd samocho
du wyprawy kobiecej w Karako
rum. 

24—28 kwietnia — Międzynarodo
we Sympozjum Ratownictwa Jas
kiniowego, przedstawiciel PZA 
Andrzej Wójcik (T. 2/75 s. 89). 

29 kwietnia — odlot do Islama
badu Wandy Rutkiewicz i Alison 
Chadwick-Onyszkiewicz; 13 maja 
odlot pozostałych 13 osób. 

3 maja — otwarcie w Muzeum 
Sportu i Turystyki wystawy ma
larstwa „Paleta i lina". 

16 maja — odlot wyprawy wroc
ławskiej do Pakistanu. Kierownik 
Janusz Fereński. 

30 maja — otwarcie wystawy fo
tografii kolorowej „Lhotse-Hima-
laje-Nepal". 

3 czerwca — odlot ekipy na 
alpiniadę w Mongolii (kierownik: 
Andrzej Paczkowski). 

17 czerwca — zebranie Komisji 
Sportowej PZA poświęcone polity
ce sportowo-wyprawowej Związ
ku. 

Hanna Wiktorowska 

NOWA KOMISJA 

Od pierwszych dni lata 1975 
działa zreorganizowana Komisja 
do Spraw Tatrzańskich i Bezpie
czeństwa Górskiego PZA, której 
przewodniczącym j est Ryszard 
Szafirski a członkami Józef 
Olszewski i Piotr Malinowski. 
Członkowie Komisji mają upraw
nienia obserwatorów PZA, a do 
ich zadań należy kontrola ruchu 
wspinaczkowego oraz sprawdzanie-
funkcjonowania obozowisk i obo
zów organizowanych przez kluby 
zrzeszone w PZA w Tatrach Sło
wackich. Prawie wszystkie obozy 
na terenie Tatr Słowackich były 
odwiedzane przez obserwatorów' 
przynajmniej raz, a niektóre kil
kakrotnie. Poczynione obserwacje. 
są dość interesujące, niestety nie-
wszystkie poczynania kolegów klu
bowych budzą zadowolenie. Po-
sezonie wnioski zostaną opraco
wane i podane do ogólnej wia
domości, by w przyszłym roku 
mniej było nieporozumień, a wię
cej zadowolenia z lokalizacji obo
zów zarówno w czasie, jak i w 
miejscu. 

Piotr Malinowski ' 

ZAPROSZENIE 

Klub Alpinistyczny TJ ,,Loko-
motiva" w Libercu urządza w 
dniu 25 stycznia 1976 r. dziewiąty 
z kolei bieg narciarski na trasie 
50 km „Jizerska 50 — Memoriał 
Expedice Peru", poświęcony pa
mięci wyprawy czeskiej tragicznie 
zaginionej pod Huascaranem. Or
ganizatorom bardzo zależy na 
udziale narciarzy górskich z Pol
ski, których serdecznie zaprasza
ją. 

RZESZOWSKI KW 

W dniu 13 czerwca 1075 r. od
było się Walne Zebranie Konsty
tucyjne nowo powstałego Rze
szowskiego Klubu Wysokogór
skiego. Klub stanowi samodzielne-
stowarzyszenie, zarejestrowane w 
Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszo
wie. Na zebraniu uchwalono sta
tut Klubu oraz powołano Zarząd. 
Prezesem wybrany został Andrzej 
Pietrzyk, wiceprezesami Krystian 
Ignas i Tadeusz Filocha, Funkcję-
sekretarza powierzono Krzyszto
fowi Pękalskiemu. Komisji Rewi
zyjnej przewodniczy doc. Stani
sław Polański. W zebraniu ucze
stniczył wicedyrektor Wydziału! 
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KFiT Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie, Józef Dyląg. Zebranie 
ustaliło wytyczne i kierunki dzia
łania Klubu, zmierzające do obję
cia nowo powstałą organizacją 
wszystkich osób zainteresowanych 
sportem wysokogórskim w rejo
nie rzeszowskim. 

Krzysztof Pękalski 

R6WNOLATEK PTT 

„Naśe planine" zamieściły w kil
ku numerach z 1974 roku oddziel
nie paginowaną pracę o dziejach 
pierwszej organizacji górskiej w 
Jugosławii — Hrvatsko planinskc 
druźtvo u Zagrebu (obecny Pla-
ninarski savez Hrvatske). Jego 
projekt powstał w r. 1874, statut 
przekazano 15 listopada władzom 
administracyjnym, które go za
twierdziły 20 marca 1875 r. W dniu 
29 kwietnia 1875 r, odbył się 
pierwszy walny zjazd nowej orga
nizacji. Opracowanie przypomina, 
że HPD jest rówieśnikiem polskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego i 
zwraca uwagę, iż Polacy, pozos
tający w niewoli, jako pierwsi ze 
Słowian zdobyli się na własne to
warzystwo górskie. HPD zaczęło 
w r. 1898 wydawać swój organ, 
,,Hrvatski planinar", który wy
chodził do r. 1944. Jego bezpośred
nią kontynuacją są „NaSe plani
ne". 

W KRAJU I NA ŚWIECIE 

■& Speleoklub Warszawski Od
działu Stołecznego PTTK obcho
dził w roku zeszłym 20-lecie ist
nienia. Uroczystość jubileuszową 
urządzono w dniach 1—3 listopa
da 1974 r. na Ornaku. 

■& Szkoła Wysokogórska „Głock-
ner — Kaprun" TV „Die Natur-
Jreunde" prowadzi kursy właści
wego zachowania się w górach 
dla dzieci w wieku 12—15 lat. Na 
program — zróżnicowany dla po
szczególnych grup wieku — skła
dają się takie „przedmioty", jak 
wspinanie się w skale, wspinanie 
w lodzie, asekuracja, znajomość 
gór itp. 

•fc Jak doniosła ■„Gazeta Zielo
nogórska", pracownicy tkalni 
„A" gorzowskiej fabryki ,,Silva-
na" założyli Klub Wysokogórski. 
Prezesem wybrano mistrza tkalni, 
Jana Chrapkiewicza. Z „Gazety 
Krakowskiej": grupa turystów 
górskich z Nowego Sącza przygo
towuje wyprawę w Hindukusz. 

-& Kolejne Kendenz-vous Hau-
tes Montagnes — międzynarodo
we spotkanie alpinistek — zorga
nizowano z udziałem ok. 100 goś
ci w Pirenejach. Panie odbyły 
szereg trudnych wspinaczek, rzad
ko jednak w zespołach czysto 
damskich. Kraje Demokracji Lu
dowej reprezentowały alpinistki 
bułgarskie i czechosłowackie. 

•k W dniach od 7 do 14 lipca 
1975 w Pirenejach obradowała 
Komisja Alpinizmu Młodzieżowe
go UIAA. Jednym z tematów by
ły metody szkolenia narybku a 
także edukacji specjalnych in-
struktorów-pedagogów. Komisją 
kieruje G. Frledl (DAV). 

-&• Sekcja Publicystyki Centrum 
Klubowego Politechniki Warszaw
skiej ,,Riviera-Remont" zorgani
zowała w dniu 22 kwietnia 1975 r. 
program publicystyczny na temat 
wyprawy na Lhotse. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. Andrzej Za
wada, prezes PZA Andrzej Pacz
kowski a także publicyści zajmu
jący się problematyką alpinizmu. 

■fo „Polacy na szczytach świata" 
— pod takim tytułem Miejski i 
Międzyzwiązkowy Dom Kultury w 
Olsztynie wspólnie z Klubem Tu
rystyki Górskiej „Grań" organi
zuje paromiesięczny cykl spotkań 
ze znanymi alpinistami. Imprezę 
prowadzi Jadwiga Szuldel. 

-fc DWO DDR przyznaje odznaki 
„Młody wspinacz" dzieciom w 3 
grupach wiekowych: do 12 lat za 
wejście na 15 turni w ciągu roku, 
od 12—14 lat — za wejście na 20 
turni i przejście co najmniej 5 
dróg o trudnościach III, od 14—16 
lat — za wejście na 30 turni i 
przejście co najmniej 10 dróg o 
trudnościach III (przy dziewczę
tach) i IV (przy chłopcach). Od 
12 lat poczynając dozwolone jest 
prowadzenie na wspinaczkach. 

POŻEGNANIA 

BARBARA 
KAMIŃSKA-
PROCNER 

Nie była taterniczką, ale była jedną z na
szego kręgu. Urodzona w Satogardzie (woj. 
gdańskie) 21 października 1926 r., rzucona 
została losami wojny na Wołyń, a następnie 
do Bochni, gdzie w \V. 1948 zdała maturę. W 
r. 1951 rozpoczęła pracę w PTTK, w schro
niskach tatrzańskich; gazdowała na Hali Gą
sienicowej „u Bustryckiej" —• i tam zaprzy
jaźniła się z całą elitą taternicką, tłoczącą 
się wówczas w Tatrach Polskich. Później ob
jęła kierownictwo schroniska na Hali Bora-

czej, a następnie pracowała w obiektach 
PTTK na Szyndzielni, w Turawie, na Rów-
nicy, na Dębowcu i Bielsku-Białej. Okres tat
rzański związał ją trwałymi nićmi z ludźmi 
i sprawami wysokogórskimi i niejednemu: z 
nas droga w Tatry wypadała później przez 
schroniska śląskie, żeby się zobaczyć i poga
dać z Basią. W r. 1955 zawarła związek mał
żeński z Janem Procnerem, działaczem i ra
townikiem Grupy Beskidzkiej GOPR. Zmar
ła 12 września 1973 r. po ciężkiej chorobie. 
Zawsze była życzliwa dla ludzi, a w schro
niskach, gdzie pracowała, umiała wytworzyć 
pogodną i ciepłą atmosferę. Taką ją pamięta
my. 

Stefan Czernelecki 
i Ryszard W. Schramm 

ANDRZEJ SMÓL 

23 marca 1975 r. na drodze prowadzącej 
na Hińczową Przełęcz ad północy wyrwany 
został lawiną śnieżną 18-letni Andrzej Smól. 
Spadł on do podnóża ściany i na skutek od
niesionych ran zmarł w zakopiańskim sapi-
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talu (T. 2/75 s. 89). Z górami zetknął się 
wcześnie. Mając 14 lat samodzielnie uprawiał 
turystykę górską. Przypadkowe spotkanie z 
książkowym wydaniem „Alpinizmu" zrodzi
ło nowe plany: zapragnął poznać smak wspi
naczki. Najpierw były to dzikie wypady do 
kamieniołomów. Natrafienie na Harcerski 
Klub Taternicki położyło kres tym niebez
piecznym zabawom. Rozpoczęła się prawdzi
wa górska przygoda. Coniedeielne wyjazdy 
w skałki i praca w klubie pochłaniały wiele 
wolnego czasu. W r. 1973 Andrzej ukończył 
kurs skałkowy, latem 1974 wspinał się w Ta
trach. Tego samego roku uczestniczył w obo
zie HKT w Bułgarii, w rejonie Maljowicy, 
gdzie przeszedł między inlnymi direttissimę 
zachodniej ściany Orlowca i południowy fi
lar Eleniego Wierchu. Pierwszy zimowy po
byt w Tatrach zakończył się tragicznie: la
wina przerwała jego drogę ku wyższym 
szczytom. 

Andrzej Olszewski 

ZMARLI 
Latem 1974 r. zmarł w Austrii 75-letni Otto 

Slavik, jeden z kończącej się „starej gwardii". 
Wszedł na przeszło 1000 szczytów, w większo
ści pięknymi drogami. W r. 1926 zaliczył 
owocne „lato w Tatrach". Chlubił się tym, że 
w całej swej niemal 60-letniej karierze gór
skiej tylko dwa razy — w niebezpieczeństwie 
— posłużył się hakiem jako chwytem, nigdy 
zaś nie korzystał z pomocy liny! 

We Włoszech zmarł Vittorio Varale, wybit
ny wspinacz a później pisarz górski. Reda
gując „Gazetta delio Sport" zamieszczał w 
niej swe błyskotliwe wywiady — z Reinhol
dem Messnerem, Simone Badier, kardynałem 
Doepfnerem i innymi znanymi alpinistami. 
W książkach zajmował się wielkim alpiniz

mem sportowym: „Sotto le grandi pareti", 
„I vittoriosi", „La battaglia del sesto grado 
1929—38", „Sesto grado" (1972 wspólnie z 
Messnerem i Rudatisem) — to tytuły kilku z 
nich. 

28 września 1974 r. zmarł w wieku 86 lat 
dr Arnold Fanek — wielki klasyk filmu nar
ciarskiego i alpinistycznego („Der Berg des 
Schicksals" 1924, „Die weisse Hóhle von Piz 
Palii" 1929, „Sturme liber dem Mont Blanc" 
1930, „Der weisse Rausch" 1931 i inne). Nie
które jego dzieła szły również na ekranach 
polskich i były omawiane w „Taterniku" (np. 
2/1929, s. 46). 

30 stycznia 1975 r. zmarł w wieku 68 lat 
red. Kazimierz Chmielewski, zasłużony dzien
nikarz, długoletni redaktor naczelny tygodni
ka „Turysta", w którym dbał o tematykę ta
ternicką, wciągając do współpracy wybitnych 
specjalistów wysokogórskich. 

9 marca 1975 r. w czasie atakowania Fitz 
Roya zginął prezes Centro Andino Buenos 
Aires, Felipe Fransson. Razem z nim górską 
śmierć poniósł znany alpinista andyjski, 
Marcos Bianchi. 

14 kwietnia zmarł w wieku 89 łat Gunter 
Oskar Dyhrenfurth, światowy ekspert hima
lajski, członek honorowy KW i PZA. Przed 
I wojną światową dokonał szeregu pierwszych 
wejść letnich i zimowych w Tatrach, w la
tach 1930—34 prowadził głośne wyprawy w 
Himalaje i Karakorum. Jest autorem przyję
tej przez świat alpinistyczny listy szczytów 
wyższych niż 7300 m. 

12 lipca 1975 r. zmarł w wieku 80 lat prof. 
dr Stanisław Kulczyński, wybitny biolog-bota-
nik, znawca flory Tatr i Pienin, współautor 
pionierskich w Tatrach badań zespołów ro
ślinnych w dolinach Chochołowskiej i Koście
liskiej. Po ostatniej wojnie działacz społeczny 
i polityczny, w latach 1956—69 przewodniczą
cy CK SD a od 1957 do 1989 zastępca prze
wodniczącego Rady Państwa. 

Z PIŚMIENNICTWA 

Annę de Martynoff i Fernand 
Lambert: La Speleologie. Wyd. 
Marabout. Verviers (Belgia) 1975: 
s. 208. Cena 35 FF. 

,,La Speleologie" — to najnow
sza pozycja w belgijskim piś
miennictwie speleologicznym. Jej 
autorzy próbują w sposób przy
stępny zapoznać czytelnika z nie
małym zestawem zagadnień, jakie 
składają się dzisiaj na tę specy
ficzną dyscyplinę obejmującą i 
sport, i naukę. 

Poszczególne rozdziały książki 
są zgrupowane w kilka części. 
Pierwsze dotyczą historii rozwoju 
speleologii, stanu speleologii w 
różnych krajach świata, warun

ków geologicznych, geomorfologi
cznych i hydrogeologicznych roz
woju krasu. Kolejna grupa roz
działów poświęcona jest sprzęto
wi speleologicznemu, treningowi, 
wymogom organizacyjnym ekipy 
speleologicznej, sposobom prowa
dzenia eksploracji jaskiń piono
wych, poziomych, zalodzonych 
oraz jaskiniowych systemów sy-
fonalnych. Omówione są też tu
taj podstawowe niebezpieczeń
stwa, na jakie narażony jest spe
leolog. Dalsza część książki zaj
muje się różnymi aspektami służ
by speleologicznej w takich dzie
dzinach nauki, jak geologia, hyd
rogeologia, fizyka, chemia, bio-
speleologia, archeologia i medy

cyna. Końcowe rozdziały infor
mują • o turystyce jaskiniowej, 
ochronie jaskiń, terenów i wód 
krasowych, przedstawiają też sy
stem organizacji ruchu speleolo
gicznego w ramach Międzynaro
dowej Unii Speleologii (UIS), z 
podaniem aktualnej listy krajów 
członkowskich i grup roboczych 
UIS. Cenne uzupełnienia stanowią 
obszerny słownik powszechnie 
stosowanej terminologii speleolo
gicznej oraz wykaz wybranej li
teratury. 

Szata ilustracyjna książki — 
głównie w postaci fotografii czar
nobiałych — jest bogata, choć nie 
zawsze trafnie uzupełnia część 
tekstową. Daje się zauważyć nie-
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dobór rysunków, zazwyczaj lepiej 
od fotografii obrazujących sub
telności techniczne sprzętu przy 
instruktażu jego stosowania. 

Dla polskiego czytelnika przy
kry jest zupełny brak danych o 
speleologii w Polsce. Braku tego 
nie może wyrównać fakt poda
nia w liście klasyfikacyjnej naj
głębszych jaskiń świata naszej 
Jaskini Śnieżnej z nieaktualną od 
dawna głębokością 620 m. Lista 
ta jest najsłabszą stroną książki, 
prezentuje bowiem dane przesta
rzałe, a czasem nieprawdziwe. 

Jerzy Mikuszewski 

Aegidus Tschudi: De prisca ac 
vera alpina Khaetia, Basilea 1538. 
Reprint. S. 162. 

Marc Theodore Bourrit: Des-
cription des aspects du Mont-
Blanc. Losanna 1776, Reprint. S. 
160. 

Camillo Jona: L'architettura ru-
stleana in valle d'Aosta. Torino 
1923. Reprint. 25 tablic i 3 strony 
tekstu. 

Miłośnicy Alp i literatury alpej
skiej nie mają słów uznania dla 
pracy, jaką od kilku lat prowa
dzi oficyna braci Mingardi, wzna
wiając w technice fotoprzedruku 
najrzadsze i najszacowniejsze 
dzieła odnoszące się do najwyż
szych gór Europy. W tym roku 
ukazały się już trzy tytuły: 
książka Tschudiego — jedna z 
w ogóle najstarszych prac o gó
rach, dziełko Bourrita — grafika 
i akwarelisty, zakochanego w 
Mont Blanc i ongiś jednego z 
kandydatów do pierwszego wej
ścia na ten szczyt, wreszcie teka 
Jona — nie tak stara, lecz z po
wodu niskiego nakładu pierwot
nego będąca bibliofilską rzadkoś
cią. Ponieważ technika reprintu 
jest stosunkowo tania, a cenę 
szczególnych wznowień ustalono 
na 5000 lirów, wydawcy na swej 
inicjatywie z pewnością nie tra

cą, a chyba nawet nieźle na niej 
zarabiają. 

Niżej podpisany zwracał się kil
ka razy do wydawnictwa „Sport 
i Turystyka" z propozycją doko
nania fotoprzedruków serii naj
bardziej poszukiwanych staroci 
tatrzańskich: Zejsznera (wyciągu 
z „Biblioteki Warszawskiej"), 
Pietrusińskiego, Steczkowskiej, Ja
noty, Eljasza i innych — w na
piętych planach naszego wydaw
cy literatury turystycznej nie 
znalazło się jednak dla nich 
miejsca. Może to naprawdę 
wdzięczne dzieło zainteresowałoby 
PIW, Czytelnika czy Wydawnictwo 
Literackie? 

Józef Nyka 

„Iamesak". Spravodaj Horole-
zeckeho Zvazu SUV CSZTV. 
Rocznik VI, 1974, nry 1—4. 

Kolejny rocznik „Iamesaka", 
redagowanego przez zespół pod 
kierownictwem dra Radka Rou-
bala, jest dość szczegółową pre
zentacją działalności naszych sło
wackich i czeskich kolegów w 
1973 roku. Można w nim znaleźć 
m.in. sprawozdanie z obozu w 
górach Wielkiej Brytanii, zorga
nizowanego przez komisję mło
dzieżową TJIAA, bardzo ciekawy 
artykuł o wyprawie do USA — 
na mitycznego El Capitana, spra
wozdanie z zimowego wyjazdu w 
góry Norwegii, omówienia wy
praw w Hogar 1 na Saharę. Obok 
materiałów o charakterze infor
macyjnym jest w nim także kil
ka ciekawych reportaży, m.in. z 
przejść tatrzańskich. 

Obszerny dział „Pierwsze przej
ścia" przynosi opisy nowych dróg 
na wschodniej ścianie Trollryg-
gen, doskonałą monografię połud
niowej ściany Marmolaty z nową 
drogą z lata 1973, nazwaną „Via 
Slovakia" (VI-, H3), a także kil
kanaście opisów interesujących 
dróg w Tatrach Słowackich. 

Omawiany rocznik „Iamesaka" 
jest przykładem, jak bardzo jesz
cze niedomaga wymiana informa
cji o przejściach w Tatrach, do
konywanych przez wspinaczy cze
skich, słowackich i polskich. W 
opisach nowych dróg znalazłem 
np. dwie nowe drogi poprowa
dzone rzekomo latem 1973 r. na 
filarach Młynarzowych Wideł — 
prawym i lewym. Obie te drogi 
robiłem wraz z partnerami przed 
wielu laty, obie mają po kilka 
powtórzeń a także przejścia zi
mowe, informacje o nich znaj
dują się — wraz z z opisami 
technicznymi — w roczniku 1968 
„Taternika". 

W sumie kolejny rocznik 
„Iamesaka" jest pozycją bardzo 
ważną dla wszystkich interesują
cych się taternictwem i alpi
nizmem. 

Andrzej Skłodowski 

TJ LVS Poprad Horolezeeky 
Oddiel — 15 rokov cinnosti. Po
prad 1975; s. 32. 

Jest to bogato ilustrowana bro
szura obrazująca 15-letnią dzia
łalność jednego z najlepszych 
słowackich klubów alpinistycz
nych. Jego członkami są Wein-
cziller, Kriśśak, Orolin, Neumann, 
Pelc i inni znakomici wspinacze. 
Nic więc dziwnego, że lista do
konań klubu jest bardzo boga
ta — jego kadra wspina sią w 
Tatrach i Alpach, na Kaukazie, 
w Pamirze, w Hindukuszu i w 
Himalajach. Broszura zawiera 
techniczny opis pięknej drogi 
Orolina i Kriśśaka na północno-
wschodniej ścianie Pośredniej 
Grani, reportaże z Piku Kommu-
nizma, z wyprawy na Nanga 
Parbat i wielu innych wybitnych 
przedsięwzięć. Z ciekawych infor
macji: M. Orolin z towarzyszami 
poprowadził latem 1974 r. nową 
drogę na Aiguille de Blaitiere po-
łudniowo-zachodnią ścianą (V H3). 

Andrzej Skłodowski 

ALPINIZM I KULTURA 

XXIII FESTIWAL W TRYDENCIE 

Poziom tegorocznego Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Górskich i Eksploracyj
nych w Trento (27 kwietnia do 3 maja 1975) 
był dość przeciętny, a wiele filmów wykazy
wało wątły związek z jego tematyką, jak np. 
jedyny film reprezentujący Polskę — „Le
genda Niedzicy". Do konkursu dopuszczono 
26 filmów z 13 krajów, 18 zaś wyświetlano 
w sekcji informacyjnej. Po raz pierwszy w 
w historii Festiwalu pokazany został fikn 
produkcji Chińskiej Republiki Ludowej. 

Przykrym zgrzytem w atmosferze była pod

jęta w dzień projekcji decyzja Gastona Re-
buffata o wycofaniu z konkursu jego filmu 
„Les horizons gagnes". Motywem był fakt, 
iż film został przedstawiony komisji kwali
fikacyjnej bez komentarza, co zdaniem reży
sera obniżyło jego szanse na odniesienie suk
cesu. Film — wyświetlany poza konkur
sem — okazał się ładnym, aczkolwiek nie 
wykraczającym poza ramy poprawności zes
tawem obrazów z pracy przewbdnickiej Re-
buffata, powiązanych poetyckim komenta
rzem. 

Najwyższą nagrodę, „Gran Premio Citta di 
Trento", otrzymał film francuski „Mort d'un 
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Kadr z filmu „Mort d'un guide" — G-ran Premio 
Citta di Trento 

gu ide" („Śmierć przewodnika") reżyseri i J a c -
ąuesa E r t a u d a . „Złotego Nep tuna ' ' d la n a j 
lepszego filmu, eksploracyjnego wręczono I r 
landczykom za film „Eldur i H e i m a e y " („O-
gień w Heimaey") . „Złoty Rododendron" (dla 
najlepszego f i lmu górskiego) p rzypad ł w -u
dziale b . in te resu jącemu fi lmowi angie lskie
m u „Too long a w in t e r " („Za długa zima") , r e 
żyserii Bar ryego Cockrofta. Nagrodę „Trofeo 
delie Nazioni", p r zyznawaną za naj lepszy 
zes taw filmów, zdobyła tym razem NRF. 
Wręczono również k i lka nagród specjalnych. 

„Mar t d 'un gu ide" jest f i lmem f a b u l a r n y m 
o p a r t y m n a wyda rzen i ach au ten tycznych : 
t ragicznej wspinaczce Renę Desmaisona i 
Serge Goussaul ta na północnej śc ianie G r a n -
des Jorasses zimą 1971 r. (T. 2/71 s. 67). 
Zmien ione zostały oczywiście nazwiska , 
miejsce akcji , a także nieco jej przebieg i 
zakończenie. Operując najnowocześnie jszymi 
f i lmowymi ś rodkami wyrazu , reżyser sitwo-
rzył fascynujący obraz wspinaczki i t ragedi i 
górskiej , odsłaniając przy t ym kul isy wyczy
nu alpinis tycznego i p rob lem presj i opinii 
publicznej , jakie j ulegają s ławni p rzewodn i 
cy. Ważkie zarzu ty pada ły również przec iw 
nieuczciwym „sensatorn n rasowym" . F i lm 
wyświe t lany jest z powodzen iem n a e k r a n a c h 
wielu kin f rancuskich. 

W y r a ź m y nadzieję , że w przyszłym roku 
k inematograf ia polska będzie lepiej r eprezen
towana, niż t y m razem. 

Janusz Kurczab 

Z MUZEÓW GÓRSKICH 

55-lecie i s tn ien ia obchodzi w t y m roku m u 
zeum pirenejskie , mieszczące się w z a m k u 
w Lourdes . P r o w a d z i ono szeroką dzia ła l 
ność wydawniczą i popularyzatorską . Do n a j 
s tarszych m u z e ó w górskich n a świecie na l e 
ży Museo Naziomale del ia Mon tagna „Duca 
degli Abruzz i " w Turynie , założone przez 
CAI w roku 1874. Poniosło ono wie lk ie s t r a 
ty w czasie os ta tn ie j wo jny w s k u t e k bom
b a r d o w a ń . Jego p r o g r a m obejmuje z a r ó w n o 
góry i ich przyrodę , j a k i a lp in izm z tu rys ty 
ką górską. J e d n y m z najmłodszych jes t n a 
tomiast m u z e u m alpejsko-alplnis tyczne w 
Innsbrueku , o twa r t e w r o k u 1973 i s k r o m 
ne n a razie, szybko j ednak poszerzające zbio
ry. Alp in izm polski m a swe miejsce w M u 
zeum Spor tu i Turys tyki w Warszawie , k t ó 
re w t y m roku zmienia poświęconą m u eks 
pozycję, poszerzając ją i modernizując . 

Z TATR I ZAKOPANEGO 

• Obliczono, że na szlakach tu
rystycznych Tatr Polskich znaj
duje się 921 m łańcuchów, 130 kla
mer żelaznych, 8 metalowych dra
binek i 56 metalowych poręczy. 
Budową i konserwacją szlaków 
zajmuje się od r. 1974 Oddział Za
kopiański PTTK (dotąd sprawy te 
były w rękach TPN). 

• Zakopiańska „Średnia Kro
kiew" otrzymała latem 1975 r. po
krycie z tworzywa sztucznego — 
będzie można na niej uzyskiwać 
skoki w granicach 80 m. Mat ige

litowych o łącznej wadze 38 ton 
dostarczyły czeskie zakłady ,,Mo-
rava-Sport" z Koprivnic. 

• Przypomnijmy, że w tym ro
ku 50 lat kończy „Wielka Kro
kiew". Skocznię tę zaprojektował 
Karol Stryjeński, a uroczystego 
poświęcenia dokonał „halny kape
lan", ks. Jan Humpola. 

• W Zakopanem, w domu przy 
ul. Sienkiewicza 12, otwarto stałą 
galerię obrazów znanego mala

rza Tatr, Stanisława Gałka, zmar
łego w r. 1971. Wystawa obejmuje 
ok. 140 prac, zwiedzać ją można 
we wtorki, środy i czwartki. 

• Jarosław Michel i Jarosław 
Zaremba przeszli 26 lipca 1974 r. 
drogę L. Horki i V. Zavadilovej 
(z 22 sierpnia 1966 r.), wiodącą 
prawym filarem wschodniej ścia
ny Ważeckiej Turni. Stwierdzają, 
że przecina ona dwukrotnie dro
gę WHP 786 i jest raczej syste
mem wariantów do tej drogi. 
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OCHRONA PRZYRODY GOR 

Za mało mamy hałasu 

W maju 1975 r. Aeroklub Tatrzański w 
Nowym Targu rozgłosił wieść o przygotowa
niach do „turystycznych lotów nad Tatrami" 
(oraz Gorcami i Pieninami). Ustalano już 
nawet jakimi samolotami będą laitan żądni 
wrażeń a niechętni do ponoszenia wysiłku 
turyści. Okazało się to jednak niewypałem: 
Tatrzański. Park Narodowy zgłosił katego
ryczne veto — i słusznie. Tak więc pomysł 
jeszcze jednego uszczęśliwienia cywilizacją 
Tatr, tym razem z powietrza, wzbogacił po
tężny już katalog tego rodzaju inicjatyw. Za 
rok 1975 jest to już druga nielichej wartości 
pozycja — obok pomysłu oświetlania reflek
torami Giewontu, lansowanego na łamach 
„Przekroju". Zajmujące zwykle rozsądne sta
nowisko w sprawach tatrzańskich czasopis
mo uczyniło tym razem wyjątek w swej 
praktyce... (a.chow.) 

Kozic mniej? 

Wędrując tego lata w rejonie Czerwonych 
Wierchów widywałem kozice tam, gdzie ich 
dotąd nie było. Idąc 9 lipca z większym gro
nem turystów obserwowałem 6 kozic w żle
bie pod Małołącką Przełęczą, a 5 dalszych 
pod wierzchołkiem Kopy Kondrackiej ■—■ w 
odległości parunasłu metrów od przechodzą
cych szlakami ludzi. Tegoż dnia schodziłem 
z Siodła pod skałami Małego Giewontu — za 
5 kozicami, które szły bądź samym szlakiem, 
bądź równolegle do niego, również nie rea
gując zbytnio na ruch ludzki. Stadko to po
kazywało się tu codziennie, zawsze też wi
dać było kozice w górnej części Doliny Ma
łej Łąki. Wydaje się, że powtarzane w gaze
tach i czasopismach wzmianki o zmniejsza-

:- '-■' \ 4 ■■ SSK At i ' 

Trzy kozice na ścieżce turystycznej pod Małym 
Giewontem. 

Fot. Monika Nyczanka 

niu się w Tatrach liczby kozic w związku z 
wzmożonym ruchem turystycznym (poir. T. 
2/74 s. 92) trzeba po prostu „między bajki 
włożyć". 

Józef Nyka 

Ochrona skałek 

Zarząd AKA przy RU Uniwersytetu Śląs
kiego w Katowicach wystosował do wszyst
kich klubów alpinistycznych i speleologicz
nych, prowadzących treningi w skałkach .Ju
ry Krakowsko-Częstochowskiej, apel dotyczą
cy problemu zasygnalizowanego już w „Ta
terniku" 1/1975 przez Zbigniewa Wacha, to 
znaczy pilnej potrzeby ochrony skałek. Apel 
zawiera propozycję pozostawiania stałych, ha
ków na najczęściej przechodzonych drogach 
oraz stosowania na większą niż dotąd skalę 
asekuracji z kostek. AKA przy Uniwersyte
cie Śląskim zobowiązał się do> umieszczenia 
części stałych haków w skałkach w okoli
cy Podlesie i Kroczyc (rejon Dziewicy i Ja-
rzeoinki). 

Notatnik 

* Międzynarodowa Unia Speleologiczna w 
czasie VI Kongresu w Ołomuńcu na wniosek 
amerykański ustanowiła rok 1975 rokiem 
ochrony jaskiń. Zalecono przeprowadzenie 
akcji oczyszczania jaskiń, a zespoły groto
łazów wezwano do przestrzegania zasad och
rony środowiska podziemnego. 

■*• Jeden z mniej znanych polskich rejonów 
skałkowych, Skamieniałe Miasto pod Ciężko
wicami, uznano z dniem 12 lipca 1974 r. za 
rezerwat. Skałki zbudowane są z gruboła-
wicowego piaskowca ciężkowickiego. 

■fr Miesięcznik „Ochrana prirody" prowadzi 
od dłuższego czasu serial „Nezname podze-
mi", prezentujący mniej znane jaskinie cze
chosłowackie. Krótkie treściwe teksty ilus
trowane są zdjęciami i przekrojami. 

* W Szwajcarii było w r. 1972 łącznie 347 
kolejek linowych, które przewiozły przeszło 
50 milionów pasażerów. Gros przewozów — 
40 milionów — przypada na zimę (narty). 

■fr Czeka nas' nowe miasteczko pod Tatra
mi. Ministerstwo Budownictwa i Techniki 
SRS rozpisało konkurs na kompleksowy pro
jekt architektoniczno-urbanistyczny ośrodka 
turystyczno-rekreacyjno-sportowego w Pod-
bańskiej. 

■ńr Alpinarium PAN przy Muzeum Tat
rzańskim zajmuje powierzchnię 762 m2, na 
której pokazuje ok. 500 gatunków roślin. Ist
nieje projekt powiększenia go o 1000 m2 w 
celu wprowadzenia typowych drzewostanów. 
Alpinarium prowadzi mgr Anna Łobarzew-
ska. 
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SPRZĘT J EKWIPUNEK 

Nowy węzeł zaciskowy 

W zeszłorocznym katalogu amerykańskiej 
firmy „Forrest Mountaineering", produkują
cej sprzęt wspinaczkowy, pokazana została 
nowa odmiana węzła zaciskowego. Węzeł ten 
przeznaczony jest zarówno do autoasekuracji, 
jak i do wchodzenia po linie. Jego osobliwoś
cią jest to, że wiąże się go pętlą z taśmy ny
lonowej o szerokości 2,5—3 cm. Charaktery
zuje się on łatwością w wiązaniu i dużą nie
zawodnością (odpornością na zacinanie się). 

Wyprobowując węzeł na skałkach doszedłem 
do wniosku, że lepsze rezultaty można osiąg
nąć stosując taśmę nylonową o dużej gru
bości (np. ok. 3 mm). Taśma taka jest mniej 
podatna na wzdłużne zwijanie się i w 
mniejszym stopniu blokuje węzeł, co ułat
wia jego luzowanie. Ta nowa odmiana „pru-
sika" winna zainteresować szczególnie groto
łazów prowadzących działalność w głębokich 
studniach. 

Janusz Radziejowski 

Na razie raki 

Bezskuteczne dotąd starania o uruchomie
nie w kraju produkcji sprzętu alpinistyczne
go zostały ostatecznie uwieńczone sukce
sem — w początku 1976 r. mają się u-
kazać w sprzedaży pierwsze egzemplarze ra
ków zbliżonych do modelu „Stubai-Tirol" — 
bodaj najbardziej udanej z konstrukcji za
chodnich ostatnich lat. Wytwórnia zapowia
da, że raki krajowe będą bardziej trwałe od 
austriackich, przy których obserwuje się 
często wyłamywanie zębów. Materiał, z któ
rego produkowane są raki austriackie, celem 
uzyskania odpowiedniej twardości poddawa

ny jest obróbce cieplnej oraz dodatkowo na-
węglaniu powierzchni. Niedokładność drugie
go z tych procesów powoduje kruchość meta
lu, szczególnie w miejscach gięć (zęby, uch
wyty do pasków). Raki krajowe produkowa
ne będą z materiału, którego twardość w 
stanie „surowym" jest równa twardości ma
teriału austriackiego w stenie ulepszonym. 

Przed sezonem letnim, a być może już w 
trakcie sezonu, w magazynie centralnym 
PZA będzie można nabyć: 1) haki kute typu 
Charlet Moser (ucho skręcone w stosunku do 
płaszczyzny haka o 45° — możliwość sto
sowania zarówno do szczelin pozio
mych i jak i pionowych); 2) ha
ki typu Bong-Bong, wykonane z lekkich i 
twardych stopów duralowych; 3) szczebelki 
do ławeczek; 4) haki stalowe typu Simond — 
popularne „łyżki" z blachy 3 i 4 mm. 

Wracając do raków dodajmy, że produko
wane one będą przez pion spółdzielczy, co 
organizacyjnie stanowi pozytywne novum. 
Być może okaże się, że w sektorze tym znaj
dziemy bardziej efektywną pomoc w zaspo
kojeniu i innych pilnych potrzeb w dziedzi
nie sprzętu alpinistycznego. 

Tadeusz Solicki 

Helmut Wagner proponuje 

W podręcznikach omawiających metody au-
toratownictwa alpejskiego do wydobycia na 
stanowisko rannego partnera zalecane są 
kunsztowne wyciągi, improwizowane z liny, 
pętli Prusika i karabinków. Wiadomo nie od 
dziś, że w praktyce zawodzą one, ustalono 
nawet, dlaczego. Otóż aby wyciągnąć wspi
nacza o wadze 80 kg przy przełamaniu liny 
na skale (co w ścianie jest raczej regułą) 
trzeba użyć siły rzędu 100—150 kG. Tak zwa
ny wyciąg podwójny daje oszczędność zaled-
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w i e 10-procentową. Biorąc to pod uwagę, r a 
townik i a lp inis ta z Insbrucka , He lmu t Wag
ner, zas tosował n a k a r a b i n k u rolkę p las ty
kową, ważącą n iespełna 15 g, a zmniejszającą 
tarc ie o około 25%. Do wydobycia p a r t n e r a 
wys tarczy więc użyć siły 75—115 kG. Rolka, 
ta, p r o d u k o w a n a przez f i rmę „Stubai" , odda
je też nieocenione usługi przy t ransporc ie 
p lecaków w ścianie, nie mówiąc już o tym, 
że zapobiega zdzieraniu się lin. 

Cudowna lampka 

„Coolite" jest przeźroczystą zamknię tą tu
lejką 13,5 cm długości, wypełn ioną p łynny
m i chemikal iami , w k tórych p ływa a m p u ł k a 

W związku z ukazaniem się „Encyklopedii tat
rzańskiej" Z. i W.H. Paryskich — dzieła o dużej 
wartości — oraz w odpowiedzi na apel „Tater
nika" o wiadomości o interesujących przejściach — 
pragniemy przekazać kilka sprostowań i uzupeł
nień. I tak w „Encyklopedii" przypisano Eugeniu
szowi Strzebońskiemu pierwsze wejście zimowe 
„progiem Doliny Mułowej i pn.-zach. ścianą Krze
sanicy (1931)...". Na pewno nie ujmie to sławy 
Strzebońskiemu, jeżeli pozwolimy sobie stwier
dzić, że informacja powyższa jest tylko częściowo 
prawdziwa. Próg Mułowej przeszli jako pierwsi 
Józef Januszkowski i Maciej Mischke dnia 22 kwiet
nia 1956 r., po czym weszli na Twardy Upłaz i 
Ciemniak. Przy haśle „Łomnica" pominięto for
malnie II wejście zimowe przez Miedziane Ław
ki, choć było to I wejście zimowe powyższą drogą; 
udoikumentowane i dokonane przez polski zespół 
w składzie: Witold Dobrowolski, Jan K. Dorawski, 
Jan Dtirr, Stanisław Kowenicki, Kazimierz Mischke 
i Marian Sokołowski. Uwaga powyższa wydaje się 
uzasadniona, bo ranga taternicka tego przejścia jest 
niewątpliwie wyższa niż np. wejście zimowe na 
Krzyżne, które figuruje w „Encyklopedii". 

Niezależnie od sprawy wejść uważamy, że kilka 
innych haseł w „Encyklopedii" podaje rażąco nie
pełne informacje, a niektórych haseł brak. 

„Klub Wysokogórski Winterthur". Hasło to moż
na było śmiało pominąć, jako nie związane bez
pośrednio z Tatrami. Skoro jednak zostało 
uwzględnione, należało chyba bardziej wyczerpują
co scharakteryzować ten odcinek historii polskiego 
alpinizmu. Warto więc było tu podkreślić, że KWW 
był jedyną jawną reprezentacją naszego ruchu wy
sokogórskiego w latach 1942—1946, w czasie gdy 
Klub Wysokogórski PTT został zepchnięty w pod
ziemie. Klub Winterthur zrzeszał 28 członków, w 
tym 17 zwyczajnych i ma na swym koncie 224 
wejścia na szczyty alpejskie, z których przejścia 
ścian Dent d'Herens, Piz Bianco oraz Piz Rusein 
były dość wysoko notowane. Można było też 
wspomnieć o działalności organizacyjnej wymie
nionych w „Encyklopedii" członków Klubu. 

„Łyże". Słusznie podano wielkie nazwiska Stanis
ława Barabasza oraz Mariana Sokołowskiego. Dalsze 
losy łyż (nazwa wprowadzona przez M. Mischke) 
skwitowano jednak niepełną informacją, że „po II 
wojnie światowej znowu zaczęto je propagować". 
Na szczęście wielu ludzi wie bez „Encyklopedii" 
znacznie więcej o łyżach, czyli „nilsźkach", którą 
to nazwę potwierdził V Międzynarodowy Kongres 
Nauczania Narciarstwa w r. 1959. Warto było na
pomknąć o dziwnych dziej ach „rnjjszek: po 20 la-

zawiera jąca inny związek chemiczny. Przez 
zgięcie tulejki rozgnia ta się ampułkę , a po
łączone płyny zaczynają emi tować żółtozie
lone świat ło. Po 3—4 godzinach b lask s taje 
się mnie j jasny, j ednak żarzenie się tu le jki 
t r w a do 36 godzin. J a k podaje „Die Hohle" 
3/1974, próby p rzeprowadzone w jaskin iach 
wykazały , że w razie awar i i oświet lenia, 
„coolite" wys ta rcza do k o n t y n u o w a n i a dzia
łalności pod ziemią. Po 10 godzinach od m o 
m e n t u „zapalenia" świat ło tu le jki wys ta rczy
ło jeszcze grotołazowi do p rzeprowadzen ia 
długiego wejścia po drabince sznurowej . 
„Coolite" może być użyta tylko raz, a świe 
ci w każdych w a r u n k a c h — na mrozie , a na 
wet pod wodą. Cena jest n ies te ty dość w y 
soka : około 3 dolarów. 

tach wyrabiania kilku modeli doskonałego sprzę
tu przez Franciszka Bujaka (a gdzie to hasło?) i 
szerokiego już stosowania miszek nagle „odkryto" 
je dopiero po sprowadzeniu ich z Zachodu. Dzia
łacze narciarscy są bardziej eleganccy i nie wsty
dzą się wymieniać nazwiska Macieja Mischke, ja
ko inicjatora propagandy łyż po II wojnie. 

Pewne zmiany w tradycyjnym nazewnictwie tat
rzańskim wprowadzono w „Encyklopedii tatrzań
skiej" w sposób zbyt arbitralny, z reguły bowiem 
brak udokumentowania dyskwalifikacji starych 
nazw. Dlaczego np. przełęcz Bacug jest nazwą 
błędną, a Bacuch — prawidłową? Długie lata zna
liśmy Dolinę Czeską, Czeski Szczyt itd. a teraz 
wszystko to jest „Ciężkie". Brak przy tym wyjaś
nienia skąd pochodzą nazwy słowackie „Tażka 
Dolina" itd. „Karczmisko" — może nazwa to nie
właściwa, ale od wielu dziesiątków lat używana, 
co dobrze obaj pamiętamy, chyba więc posiada już 
prawo obywatelstwa z tytułu „zaużywania", jako 
popularna nazwa Królowej Równi. Hasło „mali
niak" może być z punktu widzenia gwary dziwo
lągiem, jako nazwa głazów, zalegających w tat
rzańskich dolinach, ale używają jej nie „niektó
rzy turyści", jak podaje encyklopedia, lecz pow
szechnie taternicy. 

„Chmielowski Janusz" — według „Encyklopedii" 
był jakoby w r. 1958 na ostatniej swojej wspi
naczce na grani Kościelca. Czy nie ma tu przy
padkiem pomyłki w dacie? W r. 1948 robiliśmy 
grań Kościelca w zespole Chmielowski, Marek Ko-
rowicz i Kazimierz Mischke. Wycieczka odbyła się 
z inicjatywy Chmielowskiego, który chciał uczcić 
swoje 70-lecie. Przeszliśmy wtedy odcinek od 
Przełęczy Mylnej do Przełęczy w Kościelcu. Oczy
wiście nie jest wykluczone, że w 10 lat później 
Chmielowski powtórzył tę drogę raz jeszcze. 

Hasło „Ideologia taternicka" jest obszerne — i 
słusznie. Wymaga jednak naszym zdaniem uzupeł
nienia. Pominięto bowiem Mariana Sokołowskiego, 
który był w łatach dwudziestych czołową postacią 
wśród młodego wówczas pokolenia taternickiego, 
zarówno pod względem działalności górskiej, jak 
i propagowania nowego spojrzenia na ideologię. 
Był on zbliżony do kierunku „społecznego". Rozu
miał Tatry i taternictwo nie tylko jako teren i 
formę działalności wysokogórskiej, ale również ja
ko źródło wielokierunkowych impulsów w dzia
łaniu ludzkim w ogóle, ważnego dla jednostek i w 
skali społeczeństwa. 

Kazimierz i Maciej Mischke 

SPROSTOWANIA I UZUPEŁNIENIA 

Do „Encyklopedii tatrzańskiej" (II) 
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W SKRÓCIE 

• Północną ścianę Adyrsubaszy 
(4370 m) przeszli w sierpniu 1974 r. 
nową drogą wspinacze z NRD: K. 
Schmieder, W. Funke, F. Scholz 
i B. Lehmann. Reportaż zamiesz
cza „Der Tourist" 7/1975. 

4370 

• Wychodzący w Mediolanie 
„Lo Scarpone", jedyny chyba w 
Europie dwutygodnik alpinistycz
ny, został zamknięty. Alpiniści 
włoscy żegnają go z żalem, przy

nosił bowiem szeroki serwis rze
czywiście aktualnych wiadomości. 

• Alpiniści jugosłowiańscy zor
ganizowali centrum dokumenta
cyjne eksploracji własnych gór. 
Autorzy nowych dróg i wariantów 
proszeni są o zgłaszanie ich na 
następujący adres: Franci Savenc, 
Tugomerjeva 2, 61 000 Ljubljama. 

• W Barcelonie powstaje cen
trum informacji wysokogórskiej, 
dysponujące materiałami o wszy
stkich górach świata. Apeluje ono 
do alpinistów o zasilanie jego 
kartotek informacjami. Adres: 
Servicio Generał de information 
de Montana, Apartado de Correos, 
nr 2291 Barcelona. 

• ,,Le trekking dans les hautes 
montagnes" — to praktyczny po
radnik wycieczkowania w naj
wyższe regiony górskie świata, o-
głoszony w „La Montagne" 
1/1975. Ciekawy rozdział stanowi 
instrukcja medyczna dra Gerarda 
Courregesa. 

• Prasę obiegła niedawno wia
domość, że w Lodzi ma powstać 
sztuczna ściana wspinaczkowa — 
pierwsza w Europie. Jest to nie
prawda. Drewniane i betonowe 
ściany istnieją w wielu miastach 
Europy, w niektórych liczą po 
przeszło 20 lat. Samo Monachium 
ma 3 takie ściany, ostatnio pow
stała nowa •— w Berlinie Zachod
nim. Ma ona 50 dróg, 9,5 m wy
sokości i 16 m długości. 

• Jeden z aktualnie najlepszych 
zespołów brytyjskich tworzą Dick 
Renshaw i Joe Tasker. Minionej 
zimy przeszli oni w 6 dni (wierz
chołek osiągnęli 3 marca) północ
ną ścianę Eigeru drogą klasyczną. 

9 Grupa alpinistów śląskich, 
która wyjechała w Kaukaz z wy
cieczką „Orbisu", wróciła bez wy
ników. We wrześniu nie było już 
w górach służb ratowniczych i ze
zwoleń na wspinaczki nie wyda
wano. Pogoda i warunki były 
znakomite. (A. Zyzak) 

PERSONALNE 

-&- 6 grudnia 1974 r. skończył 80 
lat ostatni żyjący z trójki założy
cieli IAMES, Mikulaś Mlynarćik. W 
roku 1923 prowadził on pierwsze 
słowackie kursy w Tatrach, z któ
rych wyłoniły się kontynuowane 
do dziś „taternickie tygodnie 
IAME3". 

-&- Plenum ZG PTTK przyjęło 
prośbę Wincentego Kraski o zwol
nienie go z obowiązków prezesa tej 
organizacji. Nowym prezesem wy
brano sekretarza CRZZ, Stanisła
wa Lewandowskiego. Wiceprezesa
mi są Andrzej Gordon, Ludwik 
Ochcoki, Jerzy Przeździecki i Ta
deusz Rycerski, sekretarzem gene
ralnym — Jacek Węgrzynowicz. 
Tadeusz Rycerski został też ostat
nio wybrany prezesem Klubu 
Dziennikarzy Turystycznych. 

TV Wracając do Anglii w r. 1974 
Jan Sawicki zatrzymał się w Bu
dapeszcie, w którego okolicach 
przez kilka dni poszukiwał grobu 
swego przyjaciela i partnera, Sta
nisława Motyki. Poszukiwania nie 
dały rezultatu. 

-& Tadeusz Gąsienica Giewont 
prostuje informacje zawarte w je
go biogramie zamieszczonym w T. 
1/74 s. 28. Legitymację przewodni
ka otrzymał on nie w r. 1950, lecz 
w lipcu 1946 r., po zdaniu egzami
nu na klasę III. Były to lata, kie
dy przewodnik automatycznie o-
trzymywał patent ratownika 
TOPR. Ratownikiem zawodowym 
Tadeusz Giewont został nie w r. 
1953, lecz w 1951. 

■fa O tym alpiniście będziemy 
chyba słyszeli częściej: Peter Ha
beler, partner Messnera z rekor
dowych przejść północnych ścian 
Matterhornu i Eigeru, a ostatnio 
także Gasherbruma I (s. 133). Lista 
jego osiągnięć jest długa, a Mes
sner pisze o nim: „Peter Habeler 
jest najlepszym partnerem pośród 
tych wszystkich, których pozna
łem w czasie 25 lat mego wspi
nania. Jest on znakomity w każ
dym terenie, w skale wyjątkowo 
elegancki, a jeśli chodzi o kon
dycję — nie zmam alpinisty, który 
by mu dorównywał. Łatwość 

przystosowania się do wysokości 
— byliśmy razem na Yerupaja — 
pozwrala mu rozwijać dużą szyb
kość działania na największych 
wysokościach, co jest konieczne, 
by móc zdobywać ośmiotyslęcz-
niki." („Der Bergsteiger" 1/1975). 
Habeler jest przewodnikiem, kie
rownikiem austriackich szkól 
wspinaczkowych i narciarskich, 

-& 25 lat na stanowisku redakto
ra naczelnego czasopisma ,,Pla.nin-
ski vestnik" przepracował Tlne 
Orel, zasłużony działacz alpinizmu 
słoweńskiego. W zeszłym roku u-
kazał się jego słoweński przekład 
„Niepotrzebnych zwycięstw" Ter-
raya. 

-fc 17 stycznia 1975 r. ukończył 70 
lat Franz Schmid — jeden z dwu 
braci, zdobywców północnej ścia
ny Matterhornu w r. 1931. Jego 
brat Toni zginął w r. 1932 w pół
nocno-zachodniej ścianie Wies-
bachhorhu. 

-& Bawiąc w Polsce od półtora 
roku, inż. Wiktor Ostrowski wy
głosił już przeszło 100 prelekcji, 
kilkanaście razy gościł też na e-
kranach telewizji, zwłaszcza w 
programie „Klub 6 kontynentów". 
W dniu 25 maja łnż. Ostrowski 
zainicjował — jako komentator — 
nowy cykl telewizyjny: „Pasja, 
przygoda, ryzyko", omawiając fil
my z Andów (Wyprawy H. Fur-
manika) i Kaukazu (Sz. Wdowia
ka). Minionego lata inż. Ostrow
ski ukończył 70 lat — serdecznie 
gratulujemy, kolego Wiktorze! 
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I SKARBY ZE STARYCH ALBUMÓW 

PO AKCJI NA EIGERZE 

W związku z ukazaniem się „Niepotrzebnych zwycięstw" Lionela Terraya otrzyma
liśmy od Zbigniewa Rubinowskiego zdjęcie przypominające związki tego wielkiego 
alpinisty z kolegami polskimi. Przedstawia ono grupkę zmęczonych i zaaferowanych 
ludzi pod zachodnią flanką Eigeru - w drodze zejściowej po znanej akcji na pół
nocnej ścianie (12 sierpnia 1957 r.). Stoją od lewej: ratownik bawarski, Karol Jaku
bowski, Lionel Terray (w białym anoraku), Rigio Mauri (odwrócony tyłem), Adam 
Skoczylas (również tyłem), Jerzy Hajdukiewicz, ratownik bawarski i Ricardo Cassin. 
Zdjęcie było reprodukowane w książce Adama Skoczylasa „Stefano, we shall come 
tomorrow" (Londyn 1962). Fotografował: Zbigniew Rubinowski. 
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CENA ZŁ 10,-

Mongolia 1975 - do sprawozdania na s. 124. Na zdjęciu: górne otoczenie doliny Umn Ghoroo - fot. 
Andrzej Paczkowski. U dołu mapka masywu Charchira. Szczyty posiadające wejścia polskie: 1-7, 
16-18, 22-24 i 26-27. Opracowanie: Janusz Baryła, Jerzy Marcinkowski i Andrzej Paczkowski, wykre
ślili - Janusz Baryła i Leszek Zabdyr. 

granie i grzbiety 0 1-27 zdobyte szczyty fĵ > lodowce mam ściany skalne 

C H A R C H I R A > * ważniejsze przełęcze em>~~jeziora.potoki ^ ^ b a z a . o b ó z www.pza.org.pl


	Spis tREŚĆ
	To było gorące lato
	Cilo Dagh 1973
	Hindukusz 1974 - wyprawa szczecińska
	Hindukusz 1974 - wyprawa akademicka
	Krakowscy przewodnicy w Hindukuszu 1914
	Wyprawa w góry Alaski i Yukonu
	Pięć dni na Denali Pass
	Mount Logan zdegradowany
	UWAGI DOTYCZĄCE SPRZĘTU
	Nowe drogi w „Taterniku" 1956-1974
	Młynarzowe Widła
	Skrajna Liptowska Turnia
	Z Alp Francuskich
	Międzynarodowy obóz „Pamir 75"
	Łukowa Polana
	Nowe drogi w Adyłsu 1975
	Charchira 1975
	Gasherbrumy sukces lata 1975
	To było gorące lato dok.
	Nazarowskaja - Osienniaja - Primusnaja
	W jaskiniach Austrii
	Tom piąty: „Himalaje-Karakorum"
	Tydzień czeskich Tatr
	NOWE DROGI W TATRACH
	CO NOWEGO W TATRACH?
	WYPRAWY W GÓRY EGZOTYCZNE
	JASKINIE I SPELEOLOGIA
	WIEŚCI ORGANIZACYJNE
	POŻEGNANIA
	Z PIŚMIENNICTWA
	ALPINIZM I KULTURA
	Z TATR I ZAKOPANEGO
	OCHRONA PRZYRODY GOR
	SPRZĘT J EKWIPUNEK
	SPROSTOWANIA I UZUPEŁNIENIA
	W SKRÓCIE
	PERSONALNE
	CONTENTS



