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Istota rywalizacji w alpinizmie 
ZDZISŁAW RYN 

Jak wiadomo, zasadniczym motorem roz
woju każdej dyscypliny sportu jest rywali
zacja — współzawodnictwo o najlepsze wy
niki. Zrozumieniu jej istoty w aporcie — w 
różnych jego gałęziach •— poświęcono w osta
tnim czasie sporo uwagi. Wątek tein przwi-
ja się również między innymi w felietonach 
Bohdana Tomaszewskiego w „Kulturze". 
Wyczuwa się w nich potrzebę sprecyzowa
nia w tym zakresie właściwych kryteriów. 

Na rywalizację sportową w szerokim uję
ciu tego głowa, np. międzvnarodową, klubo
wą czy rywalizację z bezpośrednim przeciw
nikiem, zwraca się uwagę najczęściej. Do
piero felieton zatytułowany „Samotnicy", 
a przedrukowany w obszernych fragmentach 
na łamach „Taternika" (1969, nr 2 s. 49), 
dotknął szczególnie istotnych spraw w spor
cie ■— walki z samym sobą, ze swoimi słabo
ściami i ułomnościami, nie rozgrywającej 
się wobec rozentuzjazmowanego tłumu sta
dionu i oczekującego podium zwycięzców, 
lecz zachodzącej w psychice sportowca. 
Wśród przykładów autor felietonu wspo
mniał o przedstawicielach sportów „heroicz
nych" — wśród nich o alpinistach. 

Środowisko alpinistów zawsze budziło w 
naszym społeczeństwie duże zainteresowanie, 
często kontrowersyjne. Dawno zostały roz
wiane wątpliwości dotyczące zaszeregowania 
tej dziedziny ludzkiej działalności do wiel
kiej rodziny sportu. Opinie trafiających się 
jeszcze oponentów tego stanowiska wynikają 
zapewne z braku rozeznania istoty tegoi, czym 
jest alpinizm, kto go uprawia i jakie są jego 
istotne motywy, jakim celom i korzyściom, ja
kim potrzebom wewnętrznym ma on służyć, 
wreszcie jaką spełnia on rolę w życiu tych, 
którzy wybrali go jako zasadniczy cel swojej 
pozazawodowej aktywności. Przyznać trzefoa 

że uzyskanie odpowiedzi na te pytania nie 
jest łatwe i wymaga bezpośredniego i bli
skiego kontaktu ze środowiskiem alpinistów. 
Zresztą również wśród samych alpinistów nie 
ma na ten temat jednolitych poglądów, a po
dawane rozmaite interpretacje odbiegają od 
rzeczywistych, będąc często wynikiem racjo
nalizacji. Zagadnienia te wymagają oddziel
nego omówienia. 

Badania psychologiczno - psychiatryczne 
alpinistów prowadzone w Klinice Psychiat
rycznej AM w Krakowie, w części już opu
blikowane, pozwoliły na zanalizowanie prze
żyć . psychicznych i psychopatologicznych 
alpinistów. Poszerzając wiedzę o tej niewąt
pliwie wyjątkowej dyscyplinie sportu umo
żliwiają one również bliższe sprecyzowanie 
istoty rywalizacji w alpinizmie. 

W świetle tych badań okazuje się, że nie 
jest ważna tylko rywalizacja zewnętrzna, 
wyrażającą się w pokonywaniu coraz to trud
niejszych warunków wysokogórskich, w 
zwiększaniu skali trudności wspinaczkowych, 
czy też w porównywaniu osiągnięć sporto
wych i technicznych członków klubów róż
nych środowisk czy krajów. Wydaje się, że 
w alpinizmie ten rodzaj rywalizacji jest 
wtórny, dość nieraz odległy od wcześniej
szej i głębszej w sensie emocjonalnym ry
walizacji wewnętrznej, rozgrywającej się 
w osobowości poszczególnych alpinistów, 
a mającej nierzadko przełomowe znaczenie 
w przezwyciężaniu pewnych cech charakteru. 
Nieprzeparta potrzeba wspinania się po gó
rach i świadomego narażania się na niebez
pieczeństwa i trudy zagrażające nieraz zdro
wiu, a nawet życiu mogą świadczyć o tym, 
że predyspozycje do uprawiania alpinizmu 
tkwią w psychicznej i biologicznej naturze 
człowieka. 
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Zwracali na to uwagę sami alpiniści, np. 
Walter Bonatti, który uważa alpinizm za 
sposób przełamywania własnej woli, za oka
zję do odsłonięcia prawdzliwego oblicza, za 
sposób osiągnięcia radości z przezwyciężania 
lęku, „jak gdyby zbliżania się do skraju 
życia, by zasmakować jego pełni". Podobnie 
dla Janka Długosza najistotniejsza była we 
wspinaniu się możliwość niezwykłych prze
żyć, zmaganie z samym sobą, pokonywanie 
własnej słabości i lęku. 

Przedmiotem rywalizacji dla alpinisty jest 
więc pewien określony zespół cech psycho
fizycznych i potrzeb wewnętrznych, których 
zaspokojenie przynosi sama wspinaczka. 
Prowadzone badania wykazały między in
nymi, że istotne są tutaj dwie grupy czyn
ników: uwarunkowania środowiskowe oraz 
cechy osobowości alpinistów. Jak się bowiem 
wydaje, ich swoistość polega na tym, że dla 
alpinisty niepotrzebne są widownia, arena, 
aplauz i doping, nieodłączne w innych 
dyscyplinach sportu. W każdym razie nie 
mają one dla niego znaczenia w czasie 
samej wspinaczki. 

Dotyczy to szczególnie początkowego okre
su w,spinania się, który można by określić 
jako „romantyczny", a w którym istotnie 
czynniki emocjonalne odgrywają najważ
niejszą rolę i w czasie którego dokonują 
się pierwsze próby przezwyciężania lęku, jak 
też przeżywa się pierwsze sukcesy i sa
tysfakcje ze swej sprawności i siły, w sto
sunku do których istniały wcześniej obiek
tywne bądź tylko subiektywne wątpliwości. 
W tym okresie nieważna jest opinia środo
wiska, ocena kolegów czy tak zwana obiek
tywna ocena sukcesu. Stłumieniu ulega po
czucie mniejszej sprawności ruchowej i siły 
fizycznej, rozładowuje się napięcie towarzy
szące okresowi przed wspinaczką, wzrasta 
zaufanie do swoich możliwości oraz wiara 
we własne siły. 

Ten okres w karierze alpinisty należy do 
najprzyjemniej wspominanych i określany 
bywa jako „czysty, spontaniczny i szczery 
wobec gór". W tym też okresie najintensyw
niejsze są doznania estetyczne związane 
z przyrodą gór. Z czynników emocjonalnych 

PIĘKNY SUKCES W KARAKORUM 
W tym roku minęło 30 lat od chwili, kiedy 

J. Bujak i J. Klairnec stanęli na szczycie Nanda 
Devi East (7434 ni). Było to nasze pierwsze zwy
cięstwo w Himalajach i jak dotąd największe 
osiągnięcie polskiego alpinizmu w ogóle. w lipcu 
1969 r. ZG KW wysłał w Karakorum lekką wypra
wę rekonesansową, w której iskład weszli A. Hein
rich, A. Kuś, R. Betrycki i R. Szafirski (kierownik). 
Zespół ten uzyskał oficjalne zezwolenie na dzia
łalność w rejonie masywu Malubitiaug, składającym 
siią z 4 wierzchołków, w dniu 8 października Polacy 

ważny wydaje się szczególny rodzaj przy
jemnego napięcia i skupienia, którego roz
ładowanie następuje dopiero w czasie wspi
naczki i po niej, a również potrzeba ryzyka 
i wystawiania się na niebezpieczeństwo. 
Znaczna część alpinistów pozostaje na trwałe 
w tym okresie rozwoju. Część jednak — 
w miarę osiągania sukcesów, ocenianych 
zwykle przez drugich — popada w wir ry
walizacji sportowej, konkurencji o miejsce 
w czołówce, o zakwalifikowanie się na wy
jazdy zagraniczne itp. 

Rywalizacja alpinisty jest więc niewymier
na ani w centymetrach, ani w sekundach. 
Rozgrywa się ona najczęściej w samotnym 
zmaganiu się z żywiołem gór; odnosi się do 
własnej osobowości, często jej niedomagań, 
a również niedoskonałości fizycznych. W is
tocie jest ona walką o poczucie własnej 
wartości. 

Kulminacja napięcia i „tremy przedstarto-
wej" pojawia się u alpinisty często wcześ
niej, niż rozpoczyna się właściwa wspinacz
ka. Towarzyszy przygotowaniom, zazwyczaj 
drobiazgowym i skrupulatnym, trwa, nie 
pozwala spokojnie spać przed świtem, kiedy 
trzeba stanąć na „starcie". Natomiast samo 
wspinanie się — przedziwne misterium sku
pienia i koncentracji wśród ekwilibrystyki 
fizycznej i skomplikowanych manipulacji 
technicznych — prowadzi na szczyt jak do 
mety, usuwając słabość i lęk. Osiągnięcie 
szczytu górskiego czy innego celu wspinacz
ki, rozwiązanie liny, stają się symbolem 
wejścia na podium zwycięzcy. I mimo iż 
towarzyszy temu nierzadko uczucie rozcza
rowania, zdziwienia, że szczyt — przedmiot 
marzeń — znalazł się nagle pod stopami, 
przychodzi spokój, równowaga, poczucie 
własnej dojrzałości. Doświadczenia i prze
życia górskie, obfitujące nieraz w grozę 
i skrajne trudy, stają się powoli układem 
odniesienia i porównania dla trudności ży
cia codziennego i pozwalają alpinistom na 
łatwiejsze ich znoszenie. W tym kryje się 
chyba istota rywalizacji we wspinaczce wy
sokogórskiej — „królowej sportów heroicz
nych". 

adobyli północny ;z nich '6 843 m), a następnie za
atakowali wierzchołek główny (7 452 m) — niestety 
gwałtowne załamanie pogody zmusiło ich do od
wrotu z wysokości 7 100 m. Okazuje się, że Malu-
biting North jest jedynym tegorocznym sukcesem 
w tym rejonie Karakorum, a jego zdobycie zaw
dzięczamy ciężkiej piracy całego naszego zespołu, 
który e braku środków musiał zrezygnować z po
mocy kulisów i całe wyposażenie do bazy tran
sportował na własnych plecach. Dodajmy, że dzia
łająca w tym samym czasie dostattnio zaopatrzona 
wyprawa włoska na K6 wróciła do Europy bez 
żadnych wyników. 

A. Zawada 

146 

www.pza.org.pl



O pisowni obcych nazw górskich 
MACIEJ POPKO 

Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

Alpinista częściej niż ktokolwiek inny stu
diuje mapy różnych kontynentów, nierzadko 
nawet sam je uzupełnia lub sporządza. 
Istotny ich składnik stanowią nazwy miej
scowe — szczytów, przełęczy, dolin, miej
scowości. Jak te nazwy przeczytać, lub w 
jakiej je formie zapisać — oto pytania, któ
re w naszej praktyce zjawiają się codziennie, 
które trapią wykładowców na kursach i au
torów sprawozdań z wypraw, pisanych dla 
„Taternika" (por. uwagi* R. W. Scii.amm t 
w numerze 3/1969 s. 119 i A. Wilczkowskiego 
w numerze bieżącym). 

W nazewnictwie geograficznym przyjęto 
ogólną zasadę jednolitej pisowni nazw i 
używania ich w takich formach, jakie obo
wiązują w kraju, w którym występują. Kon
sekwentne stosowanie tej zasady utrudnia 
szereg przeszkód. Przede wszystkim, na świe
cie jest w użyciu wiele systemów pisma. Sy
stemy te są upodobnione do systemów fono-
logicznych określonych języków i dlatego nie 
mogą być wzajemnie wymienialne. Np. w 
języku arabskim istnieje głoska podobna do 
francuskiego r grasejowanego.W alfabecie 
arabskim odpowiada jej jedna z liter, nato
miast łaciński wcale jej nie uwzględnia. Przy 
„tłumaczeniu" nazwy z alfabetu arabskiego 
na łaciński głoskę tę oznacza się w sposób 
umowny, najczęściej przez gh, a więc próbu-
-jąc oddać możliwie wiernie jej brzmienie. 
Praktyka ta kryje w sobie pewne niebezpie
czeństwo. Pamiętajmy, że podobnie jak ła
ciński, alfabet arabski również został przy
jęty przez obce ludy dla języków o syste
mach fonologicznych innych, niż arabski. 
Stosując mechanicznie zasady transkrypcji 
można więc znacznie odbiec od właściwej 
wymowy danej nazwy, jeśli xiv. odnosi się 
ona do języka urdu"lub farsi. Uwaga ta do
tyczy wielu innych alfabetów i języków. 

Dla wyrażenia wszystkich głosek występu
jących w językach ziemskiego globu, języko
znawcy opracowali ujednolicany system 
znaków, oparty na alfabecie łacińskim z 
użyciem dodatkowych kresek, kropek, łuków 
itp. Systemu tego nie stosuje się w piśmien
nictwie i kartografii ze zrozumiałych powo
dów. Po pierwsze czytelnik musiałby wie
dzieć, jak wymawia się każdą z'owych „uni
wersalnych" liter, po drugie, drukowanie 
tekstu z nazwami zapisanymi w odmienny 
sposób niż reszta tekstu stwarza różnorakie 
trudności techniczne. Niektóre kraje, w któ
rych używa się alfabetów innych niż łaciń
ski, stosują dla potrzeb Europejczyków 

określone transkrypcje oficjalne. Tak np. 
Indie i Pakistan podają nazwy w tran
skrypcji angielskiej (nip. Darjeeling, Masher-
brum). Afganistan — w transkrypcji napoły 
angielskiej, napoły „uniwersalnej" (np. 
Ye Eśan). Pół biedy, jeśli marny do czy
nienia z mapą terenu leżącego całkowicie 
wewnątrz któregoś z tych krajów; gorzej, 
jeśli jest to rejon pograniczny. 

Dla przykładu spóijirzrny ma maipę na s. 151 
niniejszego numeru. Nazwa Pegisz w odnie
sieniu do terytorium afgańskiego jest za
pisana z wydłużonym i oraz ś, zaś przy gra
nicznym szczycie, jako wzięta z map paki
stańskich, jest zapisana przez sh i bez wzdłu
żenia i. A przecież chodzi o dokładnie tę 
samą formę... Podobnie ma się rzecz z gło
ską cz, na północy zapisaną przez ć, na po
łudniu przez eh. 

Czytelnika interesuje nie tyle pisownia, 
oo brzmienie nazwy, należy więc dbać o to, 
aby wymowa niazwy została podana w spo
sób zrozumiały i nie wywołujący nieporozu
mień. Ażeby korzystać z takich map, jak wy
żej wspomniana i wielu innych, trzeba znać 
kilka systemów transkrypcji, posiadać pew
ną wiedzę językową. W przeciwnym wy
padku zdarzają się omyłki. Uczestnicy ostat
niej wyprawy w Hindukusz uparcie wyma
wiają nazwę Lurikho „dosłownie", akcentu
jąc osobno Je i Ti, a tymczasem w traskryp-
cji angielskiej JcTi zastępuje głoskę wyma
wianą jak polskie eh. Naszym zdaniem, roz-
sądniejszą zasadę — z praktycznych i tech
nicznych względów — przyjęli autorzy 
pierwszych polskich map z Hindukuszu, któ
rzy spolszczali brzmienie i pisownię nazw. 
Później nastąpiły komplikacje, próby „una-
ukowieiniia" pisowni — rzekomo w imię do
wiązania do światowej kartografii i litera
tury górskej. Czy po bogatym w ekspery
menty okresie nie czas już wrócić do daw
nej zasady? 

Nieporozumienie wywołuje też kwestia 
„poprawiania" ogólnie przyjętej pisowni i 
brzmienia różnych nazw. Powszechnie zna
ne są dzieje sporu: India czy Indie. Odno
śnie nazw górskich próbowano wprowadzić 
formę Himalaja zamiast Himalaje, a dziś 
próbuje się wyprzeć Demayjend i zastąpić 
go formą Damawand (zresztą bezpodstaw
nie). Trzeba pamiętać, że nazwy w swej 
tradycyjnej formie należą do leksyki języka, 
a ten ma swoje nienaruszalne prawa i nie 
należy ich łamać w pojedynkę, bowiem wy
nika z tego wyłącznie chaos. 
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V POLSKA WYPRAWA 
W HINDUKUSZ — 1968 

KAZIMIERZ W. OLECH 

Wyprawę zorganizował Akademicki Klub 
Alpinistyczny przy Politechnice Warsza
wskiej, a w jej skład weszło 9 Polaków oraz 
3 Włochów: Benon Czechowski, Jerzy Klau-
znicer, Ferdinando Nusdeo, Kazimierz W. O-
lech (kierownik), Giovanni Oppio, Ryszard 
Palczewski, Zbigniew Pawłowski, Angello 
Pizzocolo, Leszek Radło, Witold Strupczewski, 
Wiesław Skubisz i Stanisław Wojnarski. 

Wyprawa przebywała w górach od 2 
sierpnia do 16 września 1968 r. a rejon jej 
działania, podobnie jak i innych ekspedycji 
polskich, stanowiła północna strona Hin
dukuszu Wysokiego. W odróżnieniu jednak 
od naszych poprzedników, eksplorowaliśmy 
tereny położone dalej w głąb Wachanu, 
w dolinach Jamit, Chandud i Qala-d Pandża. 
W końcowej fazie działalności rozszerzyliśmy 
ten teren na wschodzie o Dolinę Wachan 
Daria, a na zachodzie — o Dolinę Urgunte 
Pajan. Łącznie zatem działalność wyprawy 
objęła obszar od 72'°02' do 73°33' NE. 

Teren działania 
Dolina Jamit (Yamit). Głównym celem na

szej wyprawy było wejście na szczyt Lun-
cho-i Dosare (8 868 m, G. 6 902 m). Atak 
postanowiliśmy przeprowadzić z walnej Do
liny Jamit, której wylot leży na wysokościi 
2 900 m. Nie była ona dotąd penetrowana 
przez alpinistów — pierwsza weszła do niej 
nasza wyprawa. Dolina ta ma wygląd suro
wy, a wrażenie to potęguje skąpa roślinność, 
występująca poniżej lodowca. Czoło lodowca 
znajduje się na wysokościi ok. 4100 m. 
Główny jego nurt spływa nieco z lewej 
strony doliny. Z prawej strony niesie on, 
począwszy od 5 000 m, morenę środkową, 
tworzącą płaski grzbiet. Zasilają go 2 boczne 
dopływy, z których lewy schodzi ze stoków 
Kohe Farzand (6 185 m) do doliny bocznej, 
prawy zaś z rozległego jaru wciśniętego pod 
północną ścianę Luncho-i Maghreb (6 450 m). 
Łączą się one z głównym nurtem na wy
sokości ok. 4 900 m. Powyżej tego miejsca 
lodowiec _ tworzy porozcinane szczelinami 
spiętrzenie, odchylając się ku wschodowi 
i rozległą płaszczyzną wznosząc się do po
ziomu ok. 5 400 m. 

Góry otaczające dolinę przypominają 
kształtem granie tatrzańskie czy kaukaskie. 
Szczyty osiągają wysokość od 4 800 m do 
6 900 m, przy czym wierzchołki 6-tysięczne 
wznoszą się w granli pomiędzy Kohe Farzand 
i Luncho-i Maghreb. Ten ostatni jest okaza
łym szczytem, tworzącym zwartą całość 
z masywem Luncho. 

Dolina Chandud (Khandud). W Dolinie 
Chandud przeprowadziliśmy rekonesans. Jest 
to również dolina walna. Graniczy od za
chodu z Doliną Jamit, od południa z górny
mi piętrami Doliny Uzhnu, a od wschodu 
z Doliną Iszmurgh.* Wylot doliny, u którego 
leży osiedle Chandud będące siedzibą władz 
administracyjnych Wachanu, tworzy wąską 
gardziel. Ponad nim rozciąga się pierwsze 
piętro doliny, wypełnione aluwiami. Na wy
sokości ok. 3 400 m dolina rozszerza się, 
a z prawej strony łączy się z nią krótka 
i głęboka Dolina Karakdur. Ta część od
dzielona jest od wyższego piętra przewęże
niem, którym prowadzi, miejscami wykuta 
w skale, ścieżka dla owiec. Połogie dno na
stępnego piętra leży na wysokości 3 650 m 
i pokryte jest bogatą roślinnością halną. 
Kamienne szałasy pasterskie są latem za
mieszkane przez miejscowych Tadżyków. 
Lodowiec Chandud, którego czoło leży na 
poziomie ok. 4 000 m, spływa z północnych 
stoków masywu Luncho, opadających ścia
nami o wysokości 2 000 m i przypominają
cych „Mur Bezingi" w Kaukazie. 

Masyw Luncho, który zamyka dolinę od 
południa, wznosi się do wysokości ok. 
6 900 m. Posiada on trzy szczyty: Luncho-(i 
Hauar (6 872 m, G. 6 895 m), który ku Do
linie Iszmurgh opada skalno-lodową ścianą 
przypominającą zerwy Grandes Jorasses, 
Luncho-i Dosare, o dwu wybitnych wierz
chołkach oraz Luncho-i Maghreb. Również 
ku Lodowcowi Chhutidum masyw ten opada 
ścianami lodowo-skalnymi, porozdzielanymi 

* Dolina Iszmurgh jest najiriozleglejszą z dolin 
w rejonie Luncho po północnej stronie. Była 
terenem działania wyprawy ezechoistówackiej 
w ir. 1965. Od południa zamyka ją grań główna 
ze szczytami Lunchio-i Kuczek (6354 m) oraiz Kohe 
Upairisinia ('6260 cm). Wejście na ten drugi szczyt 
zachodnią granią było czołowym ^osiągnięciem 

Cizeicłiosławaków. 
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filarami. Od tej strony wyprawa japońska 
M. Suzuki dokonała pierwszego wejścia na 
Luncho-i Hauar w r. 1967. 

Głębokie siodło przełęczy Kotale Mjani 
(5 632 m) oddziela masyw Luncho od silnie 
rozczłonkowanej grani Kohe Hewad (6 849 
metrów). Jest to najwyższy szczyt w ca
łości wznoszący się na terenie Afganista
nu — zdobyli go uczestnicy wyprawy cze
chosłowackiej w 1965 r. 

Pierwszym cudzoziemcem, który wszedł 
na morenę Doliny Chandud był C. A. Pinel-
li, kierownik wyprawy włoskiej w r. 1963. 
W r. 1965 zwiedził dolinę V. Śedivy z Afga
nem Faruk Sarvarem, w r. 1968 działały tu 
połączone wyprawy austriacka i jugosło
wiańska. 

Dolina Qala-i Pandża (Quala-i Panja). 
W kolejnym etapie wyprawy poznaliśmy 
walną Dolinę Qala-i Pandża. Leży ona w od
ległości ok. 25 km na wschód od Doliny 
Jamit, a wylot jej znajduje się w pobliżu 
historycznej miejscowości Qala-i Pandża, 
poniżej spływu strug Wachan Daria i Daria-i 
Pamir, tworzących rzekę Daria-i Pandża. 
Dolina rozgałęzia się silnie w kierunku za
chodnim. Najdłuższe odgałęzienie, odcięte 
wysokim progiem, ma ok. 8 km i ciągnie się 
pod wybitną przełęcz 5 480 m. W najbliższym 
otoczeniu znajdują się silnie zalodzone szczy
ty, osiągające wysokość do '5 800 m. 

Wygląd doliny głównej jest bardziej su
rowy niż Doliny Jamit. Wąska, głęboko 
wcięta, stromo wznosi się od 3 000 m do 
4 400 m. Górne jej piętro zamyka pierścień 
ścian o wysokości 200—300 m, spadających 
z dwóch ogromnych teras karowych, leżą
cych na wysokości przeszło 5 000 m, poniżej 
południowej grani. 

Terasy pokrywają pola firnowe, a przez 
progi spływają lodowce silnie strzaskanymi 
i trudnymi do przebycia lodospadami. Łączą 
się one na wysokości ok. 4 000 m, tworząc 
główny nurt języka lodowcowego, wypełnia
jącego dolinę do poziomu 3 080 m. Otaczają
ce granie posiadają rzeźbę zbliżoną do al
pejskiej, a deniwelacje przekraczają 2 000 m. 
Szczyty 6-tysięczne, o kształtach regularnych 
piramid, grupują się w grani zachodniej i są 
dostępne przeważnie z teras podszczytowych. 
Piękną sylwetkę ma szczyt 6 328 ni, zdobyty 
przez wyprawę czechosłowacką i nazwany 
Kohe Qala-i Pandża. Najwyższym w otocze
niu jept ostry, stożkowaty szczyt stanowiący 
zwornik dla grani zamykającej Dolinę Eszan 
i opadający do niej ścianą lodowo-skalną 
o wysokości ok. 2 000 m. Przez szerokie 
siodło łączy się on z bliźniaczym szczytem 
o podobnej wysokości (wg ~iapy AMS 1301 
kota jednego z wymienionych szczytów wy
nosi 6 535 m; na mapie szkicowej J. Wali 
jegt ona związana z wierzchołkiem zwor-
nikowym). 

Kohe Urgunt (7038 m) - widok z doliny Urgunte 
Paj an. 

Fot. Kazimierz W. Olech 

W r. 1968 omawiane terasy osiągnęła nie
wielka wyprawa francuska, kierowana przez 
H. Agrestiego, uczestnika IV PWH (1966). 
Zdobyła ona m. lin. południowy z owych 
bliźniaczych wierzchołków, który Agresti 
uznał za wyższy, nadając mu niezbyt szczę
śliwą nazwę Kohe Wachan (może się ona 
mylić z nazwą sąsiedniej grupy górskiej 
Kohe Wachan). 

Dolina Urgunte Pajan (Urgunte Payan). 
Jako uzupełnienie działalności odkrywczej 
planowaliśmy drugie wejście na zwornikowy 
Kohe Urgunt (7 038 m, G. 7 016 m), wzno
szący się w narożniku walnej Doliny Ur
gunte Pajan. Grań biegnąca od Kohe Ur
gunt ku północy posiada alpejski charakter 
jedynie do Czangale Saingi. Wznosi się tu 
w niej kilka wierzchołków, a strome ściany 
opadają na obie strony, zwłaszcza na stronę 
Doliny Urgunte Bala. Dalej na północ 
grzbiet przybiera kształty podobne do na
szych Tatr Zachodnich, podobnie zresztą jak 
i grań po przeciwległej stronie doliny. Kra j 
obrazowo Dolina Urgunte Pajan jest prze
ciwieństwem dolin poprzednio opisanych. 
Bogata roślinność, pola, łąki, zarośla nad 
potokiem, krzaczasty lasek — wszystko to 
nadaje jej wiele uroku i wywołuje pogodne 
wrażenie. Trzy kamienne ajlaki są przez 
lato zamieszkane. Górne piętro doliny wy
pełnia lodowiec, którego języki spływają ze 
stoków Kohe Urgunt i Szah Dhar. Szczyty 
kontrastują z sobą: Kohe Urgunt wysyła ku 
dolinie ostre granie, spomiędzy których 
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opadają urwiste ściany skalno-lodowe, a je
dynie piramida szczytowa pokryta jest pła
szczem lodowo-firnowym, natomiast Szah 
Dhar ma stokii łagodne, tworzące rozległy 
amfiteatr lodowy. W górnej części dolina 
dzieli się na cztery odgałęzienia, których 
układ pokazuje mapka. 

Z prawej strony lodowca ciągnie się spła
szczona morena boczna, tworząca niecki 
i szerokie fałdy, poprzecinane korytami 
okresowych potoków. Na wysokości ok. 
5 000 m, pod progiem kotła, zanika ona 
podobnie jak i zwarta pokrywa moreny po
wierzchniowej. Próg pocięty jest barierami 
seraków i prowadzi do wnętrza kotła, który 
wypełnia płaski lodowiec. 

Dolina rzeki Wachan Daria (Wakhan Da-
rya). W dolinie dziiałali przez kilka dni 
B. Czechowski i R. Palczewski, którzy po
stawili sobie za cel rozpoznanie grupy gór
skiej Kohe Wachan, wznoszącej się pomiędzy 
rzekami Daria-i Pamir i Wachan Daria. 
Doszli oni do miejsca za osiedlem Sarhad, 
gdzie do Wachan Daria wpada potok Daria-i 
Szkanstat. Długość Doliny w głównym ciągu 
wynosi 150 km. Rekonesans przebył ok. 
90 km w dolinie głównej oraz wszedł do 
bocznej Doliny Darrahe Isisik, w górach 
Kohe Wachan. 

Otoczenie doliny stanowią od południa: 
Hindukusz Wysoki po szerokie siodło z prze
łęczami Baroghil An (3 804 m) i Daruazo An 
(3 880 m), następnie niewielki region górski 
z najwyższym wzniesieniem 5 909 m, sięga
jący na wschód aż do przełęczy Czora Bhurt 
(4 630 m) oraz grzbiet według mapy AMS 
1301 zwany „Pamiro-Wachanem". Szczyty 
tego ostatniego gięgają do 6 272 m (na innych 
mapach 6 225 m) — nie należy on do Hin
dukuszu Wysokiego, ponieważ obecnie przyj
muje się, że ten kończy się na przełęczy 
Czora Bhurt. Od wschodu w otoczeniu do
liny wznosii się pasmo górskie ze szczytami 
do 5 891 m, zaliczane przez niektórych auto
rów do Grzbietu Sarykolskiego. Od północy 
ogranicza dolinę grzbiet Kohe Wachan, któ
rego najwyższa i najsilniej zlodowacona 
część znajduje się między 73° a 73°30' NE, 
w całości na terenie Afganistanu. Dalsza 
część grzbietu, wzdłuż której biegnie granica 
afgańsko-radżiecka, jest już znacznie niższa 
(Pik Sosjery 5 679 m) i pozbawiona większych 
lodowców. 

Uczestników rekonesansu szczególnie za
interesowały szczyty Kohe Qala-i Ust (6 309 
m) i Kohe Baba Tangi (6 513 m), wznoszące 
się pomiędzy dolinami Darrare Sust i ' Dar-
rare Qala-i Ust. Silne wrażenie wywarł na 
nich zwłaszcza drugi z nich, o piramidalnym 
kształcie, jasnych skałach i dużym zlodowa
ceniu, wznoszący się ok. 3 400 m ponad 
dolinę. Zdobyli go w r. 1963 Włosi, którzy 
obydwu szczytom nadali nazwy od nazw 

osiedli. Szczyt Kohe Qala-i U,st wskutek 
błędnej interpretacji topograficznej terenu 
nazwali niezbyt trafnie, gdyż osiedle Qala-i 
Ust leży dalej na wschód, u wylotu następ
nej doliny o tej nazwie. W rejonie przełęczy 
Czan Czun An (4 968 m) zwraca uwagę gru
pa szczytów osiągających wysokość 5 900 m, 
o skalistych graniach przypominających sła
wną grań Peuterey w masywie Mont Blanc. 
Jeden z nich, położony w grani głównej, nosi 
nazwę Gharąab (5 933 m). W okolicy osiedla 
Rokot wysoko nad dnem doliny widoczne 
są języki lodowców spływających z cyrków 
pomiędzy graniami. Bezpośrednio na wschód 
od przełęczy Baroghil An i Daruazo An 
znajduje się grupa górska o znacznym zlo
dowaceniu j szczytach przewyższających 
5 700 m. Dojście do niej jest trudne z po
wodu stromych i wąskich dolin schodzących 
do Wachan Daria, która tutaj przebija się 
głębokim przełomem. Dalej na wschód od 
terenu rekonesansu widoczny jest potężny 
skalny szczyt, prawdopodobnie Kohe Rah-
man Kot (5 401 m). 

_ Po przeciwległej stronie, w Kohe Wachan, 
ciekawie przedstawia się grupa szczytów 
w- otoczeniu dolin potoków Daria-i Darrare 
Issik oraz Daria-i Puruakszan, wznoszących 
się 2 500 m ponad dno doliny. Najwyższy 
ma na mapie ACI kotę 6 285 m, na radzie
ckim zaś arkuszu „Pamir 1-43" — wysokość 
6 504 m i nazwę „Sńieżnaja Głyba". 

Dno Doliny Wachan Daria, począwszy od 
ujścia, wypełniają stożki nasypowe i napły
wowe u wylotów dolin poprzecznych oraz 
aluwia gruzowo-żwirowe i piaskowe. Pomię
dzy nimi płynie kręto rzeka, dzieląc się na 
odnogi i tworząc miejscami rozlewiska. Roś
linność spotyka się nad wodą i koło osiedli. 
Po obu stronach doliny wznoszą się nagie, 
skaliste lub piarżyste stoki górskie o skąpej 
wegetacji. Powyżej Sarhad dolina zwęża się, 
a rzeka płynie głębokim jarem, przy czym 
spadek jej znacznie wzrasta. 

Dolina jest dość gęsto zaludniona. Według 
mapy, na odcinku od jej wylotu do Sarhad 
leży aż 28 osad, największe z nich to Sust 
i Sarhad. Obszar górnego biegu Aksu i Wa
chan Darię zamieszkują Kirgizi nazywani 
także Pamiiro-Kirgizarni, którzy nie zetknęli 
się jeszcze bliżej ze współczesną cywilizacją, 
tak przynajmniej twierdzi Konrad Kirch, 
uczestnik niemieckiej wyprawy z r. 1964. 
W lecie prowadzą oni życie koczownicze na 
halach i płaskowyżach, a w jesieni schodzą 
do głębokich dolin. 

Działalność górska 
Do miejscowości Jamit przybyliśmy 28 

lipca. U miejscowego sołtysa założyliśmy 
magazyn wyprawy. Korzystając z ciężarów-
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Wycinek pn. strony Hindukuszu Wysokiego, w którym działała V PWH 1968. TrójkącŁki oznaczają poło
żenie bazy i ważniejszych obozów tej wyprawy. Mapa nie obejmuje w całości rekonesansu B. Cze
chowskiego i B. Palczewskiego (R). vUwaga: pisownia nazw ma mapkach odbiega od stosowalnej w 
tekście artykułu; czytelnik łatwo jednak poszczególne nazwy zidentyfikuje.) 

Opracowanie i rys. Jerzy Wala 

ki, którą przyjechaliśmy, jepzcze tego same
go dnia „3-osotoowy rekonesans wyruszył do 
miejscowości Qala-i Pandża. Następnego 
dnia udały się rekonesanse do Dolin Chan-
dud i Jamit. 

Działalność rekonesansowa. W dolinie 
Qala-i Pandża uczestnicy rekonesansu prze
bywali od 28 lipca do 1 sierpnia. Dotarli 
oni do górnego piętra doliny i stwierdzili, 
że szczyty 6-tysięczne znajdują pię powyżej 
trudno dostępnych progów teras firnowych. 
Rozpoznanie w Dolinie Chandud trwało od 
29 lipca do 1 sierpnia. Przeprowadzający je 
zespół rozpatrzył możliwości wejścia na 
Luncho-i Hawar oraz na Luncho-i Dosare. 
Rozległy mur masywu Luncho nie rokował 
nadziei na znalezienie bezpiecznej drogi na 
którykolwiek ze szczytów. Uczestnicy re
konesansu weszli na dwuwierzchołkowy 
szczyt 5 850 m, wznoszący się powyżej prze
łęczy Kotle Mjani, osiągając obydwa jego 
wierzchołki. Zespół rekonesansowy przeby
wający w tym czasie w Dolinie Jamit nie 
zbadał wprawdzie możliwości wejścia na 
Luncho-i Dosare, przyniósł jednak pomyślne 
wiadomości dotyczące szans wejść na dwa 

sześciotysięczniki, wznoszące się w pobliżu 
miejsca wybranego na bazę. 

Po podsumowaniu wyników wszystkich 
tych obserwacji zdecydowaliśmy się na 
wejście całym składem wyprawy do Doliny 
Jamit. 

Działalność w Dolinie Jamit. Bazę za
łożyliśmy 4 sierpnia na wysokości ok. 5 000 
m, w pobliżu ostatniej turni wznoszącej się 
w grani odchodzącej od Luncho-i Maghreb. 
7 sierpnia trzej Włopi założyli obóz I na 
stokach Luncho-i Maghreb na wysokości ok. 
5 400 m, a dwa dni później dwójka Polaków 
rozbiła obóz II na wysokości ok. 5 700 m. 
11 sierpnia zespół polsko-włoski zdobył 
szczyt Luncho-i Maghreb (6 400 m). 

Dzień wcześniej inna grupa udała się 
w celach aklimatyzacyjnych i rekonesanso
wych na szczyt oznaczony na mapie J. Wali 
kota 5 844 m, nie ociągając wierzchołka. 
Równocześnie pozostali uczestnicy wyprawy 
rozpoczęli przygotowania do wejścia na 
Luncho-i Dosare. 7 sierpnia 4-osobowy ze
spół rozbudował bazę wysuniętą (ok. 5 300 
m), założoną przez Włochów poprzedniego 
dnia. 9 sierpnia założyliśmy pod przełęczą 
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Kotal Luncho-i Dosare tzw. obóz wyjściowy 
(ok. 5 400 m). 12 sierpnia wszyscy zebraliś
my się w bazie. Po gratulacjach z okazji 
zdobycia 6-tysiięcznika nastąpiła smutna 
chwila pożegnania "Włochów, którzy w 2 dni 
później opuścili bazę z zamiarem zwiedzenia 
Afganistanu i powrotu do swego kraju. 

My natomiast, po uzupełnieniu zapasów 
żywności w bazie i w obozie wyjściowym, 
17 sierpnia wyruszyliśmy w 4-osobowym 
zespole w kierunku szczytu Luncho-i Do
sare, niosąc z sobą żywność oraz wyposaże
nie asekuracyjne i biwakowe. 20 sierpnia 
o godz. 14.30 weszliśmy na zachodni wierz
chołek (6 868 m, G. 6 902 m). 22 sierpnia, po 
zwinięciu obozu wyjściowego i bazy wy
suniętej, powróciliśmy do bazy. 

Jednocześnie działała grupa druga. Z prze
łęczy Kotale Luncho-i Dosare weszła ona — 
również 20 sierpnia — na najwyższe wznie
sienie szczytu Luncho-i Maghreb (6 450 m). 
Z 5-osobowego zespołu 2 osoby po osiągnię
ciu wierzchołka zeszły do bazy wysuniętej, 
pozostali przetrawersowali cały masyw 
i wrócili do bazy głównej. 

23 sierpnia pożegnaliśmy 4 kolegów, któ
rych sprawy związane z zajęciami na uczelni 
zmusiły do wcześniejszego powrotu do War
szawy. Pozostało nas pięciu. Nazajutrz, tj . 
24 sierpnia, weszliśmy na Kohe Farzand 
(6 185 m, Sol 6 196 m), w zejściu biwakując 
na skraju szczeliny brzeżnej. W dniach 
26—29 sierpnia zlikwidowaliśmy bazę i prze
nieśliśmy się do składu bazowego w Jamit, 
zamieszkując w ogrodzie naszego gospoda
rza, Mazar Szo. Pod koniec tego okresu ze
psuła się pogoda. 

W Dolinie Qala-i Pandża. 31 sierpnia prze
nieśliśmy się do miejscowości Qala-i Pandża. 
Następnego dnia trzy osoby udały się 
w górę doliny, a dwie na rekonesans w góry 
Kohe Wachan. 

W Dolinie Qala-i Pandża od miesiąca" już 
działała ekspedycja francuska pod kierun
kiem H. Agrestiego*, któremu chcieliśmy za
proponować wspólną dalszą działalność. Nie 
udało się nam jednak skontaktować z nim 
ani w bazie, ani w obozie I, który stał przed 
górnym spiętrzeniem doliny. W tej sytuacji 
ograniczyliśmy nasze poczynania do zwie
dzenia doliny bocznej, w której zaciekawiły 
nas szczyty o silnym zalodzeniu. 5 września 
weszliśmy na przełęcz łączącą tę dolinę 
z przyległą doliną Iszmurgh. Przełęcz ta 
prawdopodobnie jest dostępna i z drugiej 
strony. 

W dolnie rzeki Wachan Daria. Uczestnicy 
rekonesansu do doliny rzeki Wachan Daria 
dotarli pierwszego dnia do miejscowości 
Qala-i Ust, potem zaś, 3 września, przez 
Padżrab dostali się do Sarhad, pkąd po po-

* Duży i ipięllsnie ilusibroiwiaiiy reportaż w 
„La Moinltaigne" T2 <1869) s. 44—52 

zostawieniu bagażu doszli do ujścia potoku 
Daria-i Skanstat (73°33' NE). Następnego 
dnlia, po przekroczeniu potoku, idąc w górę 
napotkali szlak karawanowy, którym przez 
przełęcz wrócili do Sarhad. 5 września prze
prowadzili 4-godzinny rekonesans w Dolinie 
Issik w Kohe Wachan, docierając do wyso
kości ok. 4 000 m i schodząc do Rawcum. Na
zajutrz przedostali się do Kret i 7 września 
wrócili do Qala-i Pandża. 

Działalność w Dolinie Urgunte Pajan. Po 
5 tygodniach trwania wyprawy uczestnicy 
jej byli już w pełni zaaklimatyzowani, zde
cydowaliśmy się więc na realizację planu-
maksimum. 

9 września wyruszyliśmy konno w 4-oso
bowym zespole z miejscowości Jamit do Do
liny Urgunte Pajan, z 2 ładunkami sprzętu 
i żywności. Tego jeszcze dnia dotarliśmy do 
drugiego ajlaku (ok. 4200 m), a następnego 
założyliśmy bazę na wysokości ok. 5 100 m. 
W jej zakładaniu brał udział zaprzyjaźniony 
z nami Tadżyk, Korban Ali. 11 września 
rozpoczęliśmy wejście na Kohe Urgunt. 
Pierwszy biwak (ok. 5 800 m) rozbiliśmy na 
grani bocznej, odchodzącej od turni zwor-
nikowej, drugi (6530 m) — pod piramidą 
wierzchołka. 13 września o godz. 13 we
szliśmy na Kohe Urgunt (7 036 m, G. 7 016 m), 
gdzie znaleźliśmy kopczyk i proporczyk 
Szwajcarów z r. 1963. Dołączyliśmy do niego 
kartkę z opisem naszego wejścia. W dniu 
następnym wejście drugiego zespołu zostało 
przerwane na wysokości ok. 6 700 m, z po
wodu silnego i mroźnego wiatru. 16 września 
zlikwidowaliśmy bazę i nazajutrz powróci
liśmy do Jamit. 

Podsumowanie 

Wyprawa przebywała w górach półtora 
miesiąca. Jej uczestnicy weszli na 3 nie zdo
byte szczyty 6-tysięczne oraz 1 pięcioty
sięcznik, dokonali też trawersowania grani 
masywu Luncho-i Maghreb i powtórzyli 
wejście na 7-tysięezny Kohe Urgunt, podczas 
wszystkich tych akcji z powodzeniem sto
sując taktykę alpejską. Wszyscy osiągnęli 
wysokość co najmniej 6 400 m, większość po
biła życiowe rekordy wysokości (oprócz G. 
Oppio, który był na szczycie Lenina, 7 134 m). 
Poza sukcesami alpinistycznymi członkowie 
wyprawy mogą zanotować na swoim koncie 
pierwszeństwo spenetrowania Doliny Qala-i 
Pandża wraz z jej odgałęzieniem oraz I wej
ście na przełęcz 5 480 m, łączącą tę dolinę 
z Doliną Iszmurgh. 

Wyniki są Więc ogólnie biorąc bogate 
i dobrze podtrzymują tradycje zdobywcze 
poprzednich polskich wypraw w Hindukusz, 

Część topograficzną sprawozdania konsultował 
Jerzy Wala, Który też opracował rozdział „Doltoia 
rzeki Wachan Darui''. 
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Nasze wejścia w Hindukuszu — 1968 i*. 

Szczyt 5850 m 
Prawdopodobnie I wejście. Pra

wa stroną Doliny Chanduć', przez 
kilka progów skalnych i tarasów 
do stóp moreny czołowej. Biwak 
na morenie. Dalej trawers prawą 
moreną boczną, początkowo bar-
dao zwietrzałą, potem podobną 
co alpejskich, wreszcie zatraca
jącą się w lodowcu — pod ścianą 
Kobe Hewad. Biwak na morenie 
w najwyższej części doliny zam
kniętej ścianami Kohe Hewad 
i szczytu 5850 m. Stąd lodowcem 
pozbawionym szczelin na stromy 
stok i nim na przełęcz pomiędzy 
wierzchołkami. Z przełęczy kolej
no na oba wierzchołki. Zejście tą 
samą drogą. Ferdinando Nusdeo, 
Gdovanni Oppio i Witold Strup
czewski, 31 VII 1968. 

Pogoda poćczas wejścia była 
bezchmurna i bezwietrzna. Na 
biwakach nie używano namiotów 
ani płachty biwakowej. Śnieg 
był zlodowaciały z zestrugami 
umożliwiającymi wygodne i bez
pieczne poruszanie się. 

W. Strupczewski 

Szczyt 5844 m 

Bez osiągnięcia wierzchołka. Dro
ga z bazy wiodła moreną w dół 
lodowca pod piarżyste zbocze. 
Zboczem tym ok. 50 m w górę 
na rodzaj tarasu. Dalej łagodnie 
w górę pod krucha ścianę progu. 
Po jej pokonaniu (ok. 30 m) wyjś
cie na wyższy taras, na 'który ze 
zboczy szczytu spływają pola lo
dowo—śnieżne. Stromym polem 
dochodzi się do miejsca, gdzie 
na wysokości ok. 5200 m wyrasta 
skalny filar. Na lewo od niego 
osiągamy grań, z której widać 
wierzchołki masywu Luncho, Ko
he Hewad i Doiinę Chandud. Da
lej grań spiętrza się kruchym us
kokiem, o trudnościach IV—V. 
Ze względu na niebezpieczeństwo 
spadających kamieni, nasilające 
się "w południowej porze oraz z 
powodu lawiniastego śniegu przer
wano wspinaczkę. Do bazy wró
cono tą samą drogą. Ryszard Pal-
czewski, Zbigniew Pawłowski 
i Wiesław Skubisz, 10 VIII 19C8. 

Z. Pawłowski 

Luncho-i Maghreb (6400 m) 
Z bazy do kotła lodowcowego 

i stąd dość stromą, śnieżno—lodową 
grzędą (pod uskok seraka, gdzie 
na skraju szczeliny założono 
obóz. Z tego miejsca 300 m do stop 
skalistej grzędy i nią (II—Ill.kru-
cho) ćo łagodnego zbocza, przy 
opadach śniegu lawiniastego. Zbo
czem do przełączki za pierwszą 
turnią w bocznej grani szczytu. 
Tu biwak na wysokości 6050 m. 

Dalej trawers granią pod wybit
ny uskok o dość litej skale. Nim 
w górę (III) i obchodząc nawis na 
niższy wierzchołek. Zejście tą sa
mą drogą do bazy. Ferdinando 
Nusdeo, Giovanni Oppio, Angello 
Plzzocolo, Witold Strupczewski 
i Stanisław Wojnarski, 11 VIII 1968. 

Pogoda podczas wejścia byfca 
niepewna: zachmurzenie z prze
jaśnieniami, w nocy deprymujące 
niewielkie opady śniegu. W gór
nych partiach wiał niezbyt silny 
wiatr. 

W. Strupczewski 

Trawers Luncho-i Maghreb 
Z przełęczy Kotale Luncho-

i Dosare droga wiedzie nieco po
niżej grani zboczem do stromego 
grzebienia skalnego. Obchoćząc 
go po skałkach w dolnej części 
wychodzi się na grań. Poniżej 
ostrza grani (nawisy) w górę na 
najwyższy wierzchołek szczytu. 
W warunkach lawiniastych tra
wers nie jest bezpieczny. Następ
nie granią przez wszystkie wznie
sienia masywu do wybitnego us
koku. Nim zjazdami na grań z cha
rakterystycznym trabantem i dalej 
w dół aż do bazy — znaną dro
gą wejściową zespołu włosko-
polskiego. Leszek Radło, Zbigniew 
Pawłowski i Stanisław Wojnar-
ki. Razem z zespołem trawersują
cym grań na ■wierzchołek 6450 m 
weszli Benon Czechowski i Wies
ław Skubisz. 20 VIII 1968 r. 

Pogoda była bezchmurna, a wi
doczność tak dobra, że widać by
ło odległe szczyty Pamiru i Hin-
durasu. 

L. Radio i S. Wojnarski 

Luncho- i Dosare 

Wejście (I?) na zachodni wierz
chołek (6868 m, G. 6902 m). Kotale 
Luncho—i Dosare jest widoczną 
z dala szczerbiną w kształcie pod
kowy. Poniżej niej pola lodowe 
pocięte są szczelinami i bariera
mi seraków. Obok opadają lodo-
wo-firnowe zbocza Luncho- i Mag
hreb. Na granicy tych zboczy i pól 
znaleźliśmy niezagrożony stok, 
którym rozpoczęliśmy wejście na 
szczyt. Szliśmy blisko grzędy, 
przez nleitrudne szczeliny wydosta
jąc się wyżej na piatformę,w po
bliżu ściany skalnej (dobre miej
sce na biwak). Z platformy za
częliśmy trawers Luncho-i Ma

ghreb. Szliśmy systemem pęknięć 
do szczeliny brzeżnej a potem 
przez kilka wzniesień wśród uroz
maiconej scenerii do filara. Po 
przewinięciu się przez niego na 
stronę depresji opadających w kie
runku zapadlisk lodowych, tra
wersując na wprost obniżającej 

się grani dotarliśmy do turni w 
kształcie płetwy. Obchodząc ją 
dołętm "wyszliśmy na zbocze poć' 
granią 1 nim na siodło przełęczy, 
pomad którą wznosi się uskok gra
ni Luncho-i Dosare (ok. 120 m), 
przypominaj ący Wschodni Szczyt 
Żelaznych Wrót. 

Uskok obeszliśmy od strony Do
liny Chandud trawersując do żebra 
z ostrymi turniczkami, wyprowa
dzającego na wierzchołek uskoku 
(IV—V). Droga prowadziła teraz 
na siodełko a następnie przez kilka 
obniżeń aż do tzw. Mnichów, 
gdzie rozległe pole lodowe nada
je się dobrze na biwak. Od Mni
chów stokiem śnieżnym w górę 
i przez szczelinę na połogą część 
grani, do spiętrzenia utworzonego 
z nawisów, wywieszających się 
naprzemian na obydwie strony. 
Na tym oćcinku posuwaliśmy się 
wolno', zachowując najwyższą 
ostrożność, ciągle przerąbując 
się przez śnieg i lód w poszukiwa
niu pęknięć u nasady nawisów 
(III—IV). Uskok utworzony z blo
ków skalnych pokonaliśmy przez 
kominek z zaklinowanym odłamem 
skały (III), wychodząc na płaśń 
z charakterystyczną studnią lodo
wą. Grań, zrazu płaska, nieco da
lej tworzy ponownie "wąski ekspo
nowany grzebień, z którego musie
liśmy zrzucać śnieg i udeptywać 
głębokie siodła dla stanowisk ase
kuracyjnych. Ta część grani koń
czy się nawisami opadającymi na 
stronę Doliny Chandud. Za nimi 
przez duże pole weszliśmy na 
wierzchołek. Poniżej niego, od 
południa, znajduje się grupa skał 
w której umieściliśmy proporczy
ki i kartkę z danymi o wejściu na 
szczyt*. Wróicillśmy itą sarną dro
gą. Jerzy Klauznieer, Kazimierz 
W. Olech, Ryszard Palczewski 
i Witold Strupczewski, 20 VIII 1969. 

Podczas wejścia pogoda była 
słoneczna, bez wiatru, w czasie 
powrotu — mały opad śniegu. W 
nocy kilkunastostopniowy mróz. 
Na biwakach używaliśmy jednej 
płachty biwakowej i jednej na
miotowej . 

K. W. Olech 

* W czasopismach alpinistycznych 
ukazały się wzmianki o pierwszym 
wejściu na Luncho-i Dosare do -
konanym w r.1968 przez Austria
ków. Pragniemy podkreślić, że na 
szczycie nie znaleźliśmy żadnych 
śladów świadczących o bytności 
tam przed nami innych alpinistów. 
Zwróciliśmy na to szczególną 
uwagę przeszukując również gru
pą skałek na skraju pola wierz
chołkowego. Luncho—i Dosare jest 
szczytem dwuwierzchołkowym; 
zespół nasz wszedł na zwornikowy 
wierzchołek zachodni. Na podsta
wie braku śladów na nim można 
przypuszczać, że Austriacy weszli 
na wierzchołek wschodni. 
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I Pary 

Kohe Farzond (6185 m) 
Północna ©rań odchodząca od 

Kohe F a r z a n d k o ń c z y się p ł a s k ą 
turnią. Na gran icy wie rzchołka 
tu rn i i lodowca u tworzy ła się p la t 
forma, doistępma p rzez ła twy 
lodospad z bocznego odgałęzienia 
Doliny J a m i t . Z p la t fo rmy idzie 
się s t o k i e m około 4 godzin pod 
lodowe sp ię t rzenie , poprzedzone 
szczeliną. Spię t rzenie pokona l i śmy 
pionową ścianką, przechodząc na 
północno—zachodni s tok. Nim w 
górę przez n ieckowate pole 
w k i e r u n k u b rązowych skał , przy 
k t ó r y c h unos i s ię zapach s i a rk i . 
Nie zbliżając s ię do n i c h weszl i
ś m y n a grzędę, k tó r a przekszta łca 
się w eksponowaną g rań za t raca 
jącą s ię w s t r o m y m s toku . Przez 
śc iankę stoiku i p rzez próg plat
formy dos ta l i śmy się n a b rzeg 
szczeliny. Pomad nią wznos i się 
p ionowy m u r lodowy, k t ó r y o m i 
nę l i śmy z p r a w e j s t rony , b y przez 
s laby mos t mad szczeliną dos tać 
się za załom śc iany, n a jej wschod
nią część ( t rudnośc i IV). Aseku 
ru jąc s ię z igieł l odowych i cze
k a n ó w oraz zak łada jąc poręczówki 
wydos ta l i śmy s ię n a pod łużną ga
ler ię ( I I I - IV) , a z je j końca -
s t romą ścianą n a g rań i n ią na 
wierzchołek. Powró t nas tąpi ł tą 
samą drogą. Kazimierz W. Olech, 
Ryszard Palczewslci, Zbigniew 
Pawłowsk i i Wiesław Skubisz, 
24 VIII 1968. 

K. W. Olech 

Kohe U r g u n t (7036 m) 

II wejśc ie ma szczyt — pierwsze
go dokonała szwaj ca r ska w y p r a w a 
Maxsa Eisel lna w r . 1963. 

W północno — zachodnie j g ran i 
Kohe U r g u n t wznos i s ię t u rn ia — 
zworn ikowa dla ograniczenia pra

wego członu Dol iny U r g u n t e P a -
jan . Odchodząca od niej g r a ń gu
bi s ię w dolinie g łówne j . Drogę 
wejściową rozpoczęl iśmy naj ła
godnie jszym zachodem, znajdują
c y m się k i lkase t m e t r ó w od k o 
tła wrzyna jącego się pod ob rywy 
p ó ł n o c n o - z a c h o d n i c h s toków 
szczytu. Zachodem wesz l i śmy n a 
skalis tą g r a ń o (długości 200 do 
300 m i za t racającą się w ł a g o d n y m 
zboczu l o d o w y m . Zboczem tym 
szl iśmy ok. 3 godzin, t r zyma jąc 
się j e g o p r a w e j s t rony — aż do 
szczeliny, n a d k tó rą zna jdu je s i ę 
n i e t r u d n e sp ię t rzenie . P rzekroczy
wszy szczelinę przeszl iśmy przez 
za łamanie ściany n a płaską grzędę 
w zachodniej części stoiku. Dalej 
uciążl iwym t r a w e r s e m w górę po 
s y p k i m i g łębokim śniegu, dostal i
ś m y się do s t r o m y c h grzebieni 
ska lnych (III). Częściowo ska łami 
wyszl i śmy na grzędę w przedłu
żeniu żebra ska lnego pokry tego 
z lodowacia łym śn ieg iem i nią n a 
płaską przełęcz 6500 m (wygodny 
b iwak) . Z przełęczy poszl iśmy 
s t r o m y m lecz ł a t w y m po lem lodo
wym, p o k r y t y m n a w i a n y m śnie
giem, na jp i e rw p r a w ą stroną, po
tem n i eco z lewej w k i e r u n k u 
ska łek (II), k t ó r y m i osiągnęl iśmy 
łagodną grań wyprowadza jącą na 
n iepozornie wyglądaj ący wie rzcho
łek K o h e Urgun t . Poniżej .czapy 
lodowej znajduje s ię g rupa skał 
z k o p c z y k i e m Szwajcarów, do 
k tórego dołączyl iśmy no ta tk i do
tyczące naszego wejścia . P o w r ó t 
nas tąp i ! tą samą drogą. Kazimier2 
W. Olech i Zbigniew Pawłowsk i , 
13 IX 1968. 

Pogoda by ła s łoneczna, w nocy 
si lny "wiatr i mróz . Podczas po
w r o t u w i a ł s i l ny i m r o ź n y wia t r . 
Na d r u g i m b i w a k u używa l i śmy 
lekk iego namio tu z t k a n i n y j e d -
w a b n o - o r t a l i o n o w e j . 

- *^S^ 

■a ma 
Kohe Urgunt% 

Dol ina U r g u n t e Pajiain z drogą 
wejścia zespołu K. W. Olecha n a 
Kohe Urgun t . Zaznaczono bazę 
(B) i b i w a k i . 

K. W. Olech Opracowanie i rys. Jerzy Wala 

UIAA-PRAGA 1969 
Dorocane Walne Zgromadzen ie Uniom Tnternatio-

nale d e s Associatioms d 'Alpin isme oidlbyło się 
w d n i a c h 3 i 4 paźdz ie rn ika w Pradze w Czecho
słowacji . Gospoda rzem b y ł Ceiskosłoyensky horo -
lezecky svaz, k t ó r y przygotował zebran ie w sposób 
godny na jwyższego uznan ia . Klub Wysokogórsk i 
r ep rezen towa ł prezes , m g r Anton i J a n i k . 

Na 37 organizacj i z rzeszonych w UIAA przeds ta 
wicieli przysła ły 23. P r o g r a m o b r a d p rzewidywa ł 
n a dz ień 3 paźdz ie rn ika posiedzenie Komi te tu Wy
konawczego oraz Komisj i Ochrony P r z y r o ć y , a na 
dzień n a s t ę p n y — W a l n e Zgromadzen ie . P rzygo towa
na została również aud ienc j a k ie rownic twa UIAA 
u P rezy d en t a CSRS, gen . Ludvjka Svobody, k tó ry 
przyjął p r o t e k t o r a t n a d W a l n y m Zgromadzen iem. 
W czasie audiencj i P r e z e s KW przekazał P r e z y d e n 
towi (który s a m do dziś czynnie u p r a w i a t a t e rn i 
ctwo) se rdeczne pozdrowien ia od a lp in is tów pol
skich. 

Do na jważnie j szych u c h w a l pod ję tych w t r akc ie 
posiećizeń należą m. in . : 

1) W y b ó r nowego wiceprezesa Unii , k t ó r y m zo
sta ł d r F r a n z Hiess z Aus t r i i ; do tychczasowy wice
prezes , d r Hans von Boimihard (NRF) o t rzymał god
ność cz łonka h o n o r o w e g o UIAA. 

2) Wybór - n a w n i o s e k de lega ta KW — Federac j i 
Alpinizmu ZSRR do Komi te tu Wykonawczego Unii . 

3) Przyjęc ie do UIAA Koreańsk iego K lubu Alpi
nis tycznego (Seul, K o r e a Południowa) oraz — 
n a wn iosek Polsk i — nowo powstałe j samodzie lne j 
organizacj i a lp in is tów węgie rsk ich (w założeniu tej 
organizacj i , jato również w przygo towaniu jej przy
jęc ia do UIAA K l u b Wysokogór sk i wzią ł czyńmy 
udział) . 

4) A pr obow an ie p r o g r a m u p r a c Uni i na r . 1970 
oraz podwyższen ie s k ł a d e k cz łonkowskich. 

Działalność delegata KW n a W a l n y m Zgromadze
n iu i ak tywność K l u b u Wysokogórskiego w Unii 
ocenić należy doićtatnio. p o l s k a przeprowadzi ła 
wszys tk ie t r z y swoje zamierzenia , j a k i m i b y ł y : 
włączenie Federac j i Alp in izmu ZSRR do Komi te tu 
Wykonawczego , w p r o w a d z e n i e do UIAA zrzeszenia 
a lpinis tów węgie r sk ich (przy poważnych b r a k a c h 
n a t u r y formalnej ) , -wreszcie dopuszczenie do udzia
łu w o b r a d a c h w c h a r a k t e r z e obse rwa to rów przed
s tawicie l i o rganizac j i a lp in i s tycznych Rumuni i 
i Węgier . 

P o zakończen iu obrad zagran iczn i goście odbyl i 
dłuższą wycieczkę w T a t r y Słowackie , gdzie oglą
dal i m . in . p r zygo towan ia do F IS 1970. 
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WYPRAWA W GÓRY ETIOPII 
ANDRZEJ WILCZKOWSKI 

Wyprawa w góry Etiopii została zorgani
zowana przez Klub Wysokogórski przy 
współudziale Stowarzyszenia Byłych Wycho
wanków Miejskiego Gimnazjum i Liceum 
w Łodzi. W pierwotnych zamierzeniach 
miała to być wyprawa Koła Łódzkiego KW, 
jednakże w późniejszej fazie organizacyjnej, 
głównie w związku z rozpoczęciem prac nad 
zorganizowaniem wyjazdu w Atlas Wysoki, 
straciła charakter regionalny i wyjechała 
jako wyprawa centralna. Udział w niej wzię
li: Jan Antczak (lekarz), Marek Grochow
ski, Zbigniew Kaliniewicz (operator filmo
wy), Zdzisław Kozłowski, Kazimierz Rusie
cki, Jerzy Surdel (reżyser filmowy), Maciej 
Sobieszezański oraz Andrzej Wilczkowski 
(kierownik wyprawy). 

Sześciu uczestników reprezentowało Ko
ło Łódzkie KW, dwaj (Kozłowski i Rusiecki) 
— Koło Warszawskie. Po tragicznej śmierci 
Zbigniewa Kaliniewieza Wytwórnia Filmów 
Oświatowych wydelegowała operatora Ta
deusza Nowaka, który przyłączył się do wy
prawy już w Etiopii. Dorywczo udział w pra
cach wyprawy brali ponadto Helena Poręb
ska — operator agencji filmowej Tele-AR, 
Aiemayechu Makonnen — Etiopczyk, pra
cownik Imperial Mapping Institute oraz 
Wojciech Ostrowski — zamieszkały w Etiopii 
syn emigranta polskiego. Wyprawa była fi
nansowana przez Wytwórnię Filmów Oświa
towych i Zarząd Główny KW, od strony zaś 
dewizowej — przez dra Juliana Godlew
skiego zamieszkującego w Szwajcarii. Wy
prawie przyszły również z ponwcą liczne za
kłady produkcyjne i centrale handlu zagra
nicznego. a przede wszystkim wojsko, które 
wyposażyło ją w samochód terenowy i część 
żywności. 

Zamierzenia i plany 

Cele wyprawy sprecyzowaliśmy w grudniu 
1967 r. i przedstawiliśmy Zarządowi Głów
nemu KW. Zostały one wówczas sformuło
wane następująco (przytaczam in eztenso): 

1. Penetracja alpinistyczna masywów górskich 
Semien, GalaniOi, Gugu. Wyprawa ma za zadania 
określenie charakteru gór, ich przydatności do 
uprawiania alpinizmu sportowego, dokonanie kil
ku "wejść na najwyższe "wzniesienia Etiopii, doko
nanie kilku wejść sportowych w każdej grupie 
górskiej oraz sporządzenie map, dokumentacji 
fotograficznej i opisów poznanych masywów. 

2. Prowadzenie działalności naukowej w opar
ciu o program przygotowany przez Katecrę Semi-

tystyki UW i Katedrę Geografii Uniwersytetu 
w Addis Abebie. 

3 Prowadzenie obserwacji i "badań sprzętu, 
w który Wyprawa zostanie zaopatrzona przez różne 
instytucje. 

4. Prowadzenie działalności propagandowej i re
klamowej na terenie Etiopii i innych państw 
afrykańskich. 

Semien Wysoki. Wielosetmetrowe ściany i filary 
nie tknięte ludzką stopą. 

Fot. Jerzy Surdel 
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Po dwuletnim okresie, jaki nas dzieli od 
przedłożenia tych założeń, wypada się za
trzymać nad dwoma zagadnieniami zwią
zanymi z odbytą wyprawą: 1. Co skłoniło or
ganizatorów do wyboru tych właśnie masy
wów? 2. Jak został zrealizowany nakreślony 
program? 

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest o tyle 
istotna, że na terenie Klubu Wysokogórskie
go odzywają się obecnie głosy kwestionują
ce celowość wyprawy w góry Etiopii. W tej 
dyskusji zastanawiający jest fakt, że ma ona 
miejsce obecnie, kiedy zgromadzony ma
teriał pozwala w pełni udokumentować wa
lory alpinistyczne poznanych gór, nie zaś 
w chwili przygotowywania wyprawy, kiedy 
w pewnym stopniu można się było liczyć z 
wynikami negatywnymi. 

O górach Etiopii myślałem od szeregu lat. 
Badając dość szczegółowo dorobek polskich 
ekspedycji egzotycznych doszedłem do wnio
sku, że najwięcej korzyści przynoszą pol
skiemu alpinizmowi te z nich, które przywożą 
materiał mogący stanowić punkt wyjścia do 
wypraw następnych — określenia konkret
nych celów, dróg dojazdu itp. Po szerokiej 
analizie, opartej na dostępnych mi materia
łach, zysikałem przeświadiczenie, że ogromne 
obszary górskie Etiopii muszą kryć w sobie 
duże i wszechstronne możliwości prowadze
nia eksploracji alpinistycznej i jako takie 
stanowią wdzięczny cel rekonesansowej wy
prawy. Na ile wyniki naszych prac potwier
dziły tę tezę — niechaj oceni sam czytelnik. 

Co do realizacji programu należy stwier
dzić, że na podstawie uzyskanych już w Ad-
di,s Abefoie materiałów (zdjęcia lotnicze', ma
py Impeiriai Mappimg Institute, niedostępne 
w kraju publikacje) zmieniono znacznie cele 
alpinistyczno-poznawcze, rozszerzając je m. 
in. o pomiary wysokości szczytów Caeca 
i Encuolo oraz dokumentację fotograficzną 
i szkicową zabytków znajdujących się na 
ambie Wahni. Program ten został osta
tecznie ustalony w Addis Abebie w oparciu 
o Katedrę Geografii tutejszego Uniwersytetu, 
Imperial Mappimg Institute oraz Muzeum 
Etnograficzne, którego dyrektorem jest Po
lak, prof. S. Chojnacki. 

Prowadzenie obserwacji dotyczących żyw
ności i sprzętu odbywało się przez cały czas 
trwania wyprawy w odniesieniu do suchych 
porcji dziennych, aparatury łączności, wypo
sażenia turystycznego oraz samochodu. Od
powiednie sprawozdania zostały przekazane 
zainteresowanym instytucjom. 

Mocną stroną wyprawy była działalność 
propagandowa. Na terenie Etiopii ukazało się 
ok. 30 artykułów i wzmianek prasowych 
dotyczących nie tylko samej ekspedycji ale 
również polskiego alpinizmu w ogóle. Udzie
lono trzech wywiadów radiowych w języ

ku angielskim i francuskim, zorganizowano 
pokaz polskich filmów górskich zabranych 
przez wyprawę („Hindukusz 1960" oraz kró
tkometrażówki „Dwóch" i „Odwrót"). W tra
kcie wyprawy zostały zrealizowane trzy fil
my oświatowe dla Wytwórni Filmów Oświa
towych — o źródłach Błękitnego Nilu, o Se-
mienie i o Addis Abebie a także film o prze
biegu wyprawy dla agencji Tele-AR. Ekipa 
nasza została przyjęta na audiencji u cesa
rza Hajle Sellasje I, była też oficjalnie za
proszona na obchody święta niepodległości 
Indii w Bahar Dar i święta Armii Czerwonej 
w Addis Abebie. Uczestnicy wyprawy nawią
zali szereg osobistych kontaktów z działają
cymi na terenie Etiopii badaczami i pod
różnikami, a także z członkami tamtejszej 
Polonii. 

P@dróż i działalność 

Wyprawa opuściła Polskę 8 listopada 
1968 r., odpływając z Gdańska statkiem PLO 
M/S Gorlice. 20 listopada statek wszedł do 
portu w Aleksandrii, gdzie spędziliśmy 3 dni 
załatwiając forraalmości celne1. W Kairze za
łatwienie wiz sudańsikich i zorganizowanie 
przeprawy przez zalew assuańisfci zajęło 
6 dni, tak, że to miasto wyprawa opuściła 
dopiero 30 listopada. W nocy z 30 listopada 
na 1 grudnia w pobliżu miejscowości Abu 
llig nastąpił tragiczny wypadek: Zbigniew 
Kaliniewioz nie zabezpieczywszy się liną 
zsunął się w czasie smu z jadącego samo
chodu i poniósł śmierć na miejscu. Wyprawa 
zatrzymała się w Abu Tig celem przeprowa
dzenia śledztwa, a poi jego zamknięciu 
J. Surdel i A. Wilczkowski wrócili do Kairu, 
gdzie sprawa raz jeszcze została rozpatrzona 
przez polską ambasadę. 

12 grudnia wyprawa załadowała się na 
barkę w Assuanie, a w dwa dni później lą
dowała w Wadi Halfa. W związku z nieu-
zysfeaniem pozwolenia na przejazd samo
chodem przez obszary Sudanu, dalszą po
dróż do Chartumu odbyliśmy wraz z samo
chodem na platformie kolejowej. W Chartu
mie 6 dni zajęły formalności związane z uzy
skaniem pozwolenia na dalszy przejazd — już 
własnym środkiem lokomocji — i na usta
lenie miejsca przekroczenia granicy sudań-
sko-etiopskiej w związku z niepokojami 
politycznymi w pasie nadgranicznym. 23 
grudnia wyprawa przekroczyła granicę 
etiopską w miejscowości Matemma, a w dniu 
27 tegoż miesiąca dotarła do Addis Abeby. 

5 stycznia 1969 r. wyruszyliśmy z Addis 
Abeby na południe, celem penetracji masy
wów górskich Cacca i Encuolo. Z uzyskanych 
w Addis Abebie materiałów wynikało, że 
mogą one kryć cele alpinistyczne, do wy
świetlenia była też zagadka wysokości ich 
'.-.ulmitnacji, posiadających na różnych ma-
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pach różne koty, z których nie sposób się 
zorientować, czy wyższe jest Eneuoło czy 
Oacca. W dniach 6 — 9 stycznia 1969 r. 
uczestnicy wyprawy weszli na obydwa 
wierzchołki i z pomocą teodolitu przepro
wadzili pomiary, które przesądziły sprawę 
na korzyść Cacca. W drodze powrotnej do 
Addis Abeby wyprawa przejeżdżała w po
bliżu masywów Batu i Garagiam. Bawiąc 
ponownie w Addis Abebde uczestnicy wy
prawy skontaktowali się z prof. S. Chojnac
kim. dyrektorem tutejszego muzeum, kitóry 
przekazał im wiadomość o istnieniu Amby 
Wahni, znanej z tego, że na jej wierzchołku 
do w. XVII istniało więzienie dla następców 
tronu. Po opuszczeniu budowli przez więź
niów stanu i zniszczeniu systemu drabin, 
szczyt stał się 'Całkowicie niedostępny, i mi
mo prób nikomu nie udało się wspiąć na 
niego z ziemi (miało miejsce jedno lądowa
nie z helikoptera). 14 stycznia wyprawa opu
ściła Addis Abefoę, a 20 stycznia uczestnicy 
zdobyli Ambę i spenetrowali jej zabytki. Do 
dnia 29 stycznia przebywaliśmy w Bahar 
Dar, realizując film „U Źródeł Błękitnego 
Nilu", z udziałem operatora WFO, który dołą
czył do wyprawy 22 tegoż miesiąca. W dniu 
29 stycznia nastąpiło wejście naAmbęAsiba 
a od 1 — 14 lutego prowadzona była działal-

Niniejsizy szkic stanowi podsumowanie 
zebranych przez wyprawę wiadomości do
tyczących gór Etiopii — przede wszystkim z 
alpinistycznego punktu widzenia. Opubliko
wanie wszystkich zgromadzanych danych, a 
zwłaszcza zdjęć, nie jest oczywiście w „Ta
terniku" możliwe. Zainteresowanych czy
telników odsyłamy więc do obszernego 
sprawozdania złożonego w airehiwurn Klu
bu Wysokogórskiego, które zawiera pozo
stałe aetorane przez nas materiały. 

Opracowując niniejsze studium posługi
waliśmy się kompletem map wyliczonych 
w zestawieniu. Ogromne trudności wynikły 
przy ustalaniu nazewnictwa. Transkrypcja 
nazw na małpach kraju nie posługującego 
się alfabetem! łacińskim jest bardzo różno
rodna:, zależna od tego, gdzie jaka mapa 
została wydana. Ponadto nomenklatura ge
ograficzna Etiopii izoistała dodatkowo za
gmatwana wprowadzeniem w okresie oku
pacji tego kraju oficjalnych nazw Włoskich, 
powtarzanych do dziś przez wiele wydaw
nictw, choć zupełnie nie używanych prziez 

ność w Semienie Wysokim. 15 lutego prze
prowadziliśmy rozpoznanie gór w pobliżu 
miejscowości Adua, w dwa dni później wra
cając do Addis Abeby. W dniu 25 lutego ucze
stnicy wyprawy zostali przyjęci przez cesarza 
Etiopii Hajle Sellasje I, wręczając mu pro
porzec Klubu Wysokogórskiego i pamiąt
kową odznakę. 

Warto dodać, że w połowie ściany Amby 
Asiba odkryto nieznane naukowcom ruiny 
budowli oraz kilka stopni wykutych w skale. 

1 marca wyprawa opuściła Addis Abebę 
i przez Sudan i Egipt przybyła do Kairu, 
skąd 4 uczestników wróciło do kraju samo
lotem (20 marca), 3 zaś pojechało do Alek
sandrii, by po załadowaniu samochodu na 
statek udać się z powrotem do Kairu i wró
cić do Polski również drogą lotniczą. 

Jak widać z powyższej kroniki, wyprawę 
charakteryzowała ogromna ruchliwość, mo
żliwa do osiągnięcia jedynie dzięki posiada
niu doskonale radzącego sobie w każdym 
terenie samochodu. Pozwoliła ona objąć 
rekonesansami duże obszary i zwiedzić sze
reg masywów górskich. Ruchliwość wyprawy 
kończyła się tam, gdzie zaczyniały się spra
wy administracyjne, które na terenie Afryfei 
zabierają nieprawdopodobnie dużo czasu. 

ludność. W naszym opracowaniu opierali
śmy się m.in. na „Atlasie Świata:", kitóry 
jednak też nie jest pod tyim względem, wol
ny od błędów i niekonsekwencji, nie mó
wiąc już o tym, że wytoazuje duże rozbież
ności w stosunku do wydanej przez to sa
rno wydawnictwo „Geografii Powszechnej". 
Pocieszamy się myślą, że chodzi o subtelno
ści ważne dla geografów cizy filologów, nie 
umniejszające jednak praktyczniej użytecz
ności niniejszego opracowania. 

SZKIC OROGRAFICZNY ETIOPII 
Obszar Etiopii przecina Wielki Rów 

Wschodniiioafrykański (Rift Valley), dzieląc 
jej wyżyny na dwie części: Wyżynę Zachod
nią (Afoilsyńską) oraz Wyżynę Wschodnią 
(Soimalijslką). Ku północnemu wschodowi 
Wielki Rów r ozsizer za się przechodząc w kot
linę Afaru (Danakiill), oddzieloną od wybrze
ża Morza Czerwonego zrębowymi Gonami 
Danakilskimi, 

Walory alpinistyczne gór Etiopii 
ZDZISŁAW KOZŁOWSKI I ANDRZEJ WILCZKOWSKI 
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Ponadto na północy iz Wyżyny Abisyń-
skiięj wyodrębnia się, oddzielona od niej 
rzeką iMalrelb, rozległa Wyżyna Erytirejska 
o odmiennej budowie geologicznej (skały 
kryistalicizlne). 

IW y ż y o a A tai s y ń s k a (Zachodnia) 
zbudowania jest głównie ze iskał bazaltowych 
i porozcinana kenionami irzek na liczne ma
sywy. Wyróżniają się w iniefj, idąc od pół
nocy, następujące części: 

© Wyżyina Tigre, leżąca pomiędzy (Mi
nami rzek Marebu od północy i Taceaize 
oraiz Tsellairi od południa. [Zachodnią część 
tej wyżyny stanowią słabo rozczłonkowane 
szerokie i płaskie taaisyiwy, maltoimialśt w 
części 'wsehodiniej znajdują sią grupy ur
wistych amib i iszczytów skalnych. 

@ W widłach rzek Taccaze i ■Tsełlari wy
żyna Lasta ze szczytem Albume Yosef 
(4190 TO). 

@ Seniiiem Wysoki — najwyższa griupa 
góralka Etiopii (Ras Daisfaaln 4550 im), leżąca 

MATWGZNA MAPA DO SZKICU 

w zakolu rzeki Taccaze ma południe i za
chód od nliej. Góry te powstały prawdopo
dobnie jako olgroimny tarczowy wulkan 
i uległy następnie erozji. Wierzchołki wielu 
szczytów isą płaskie, jedlnialk najwyższe pa
smo Ras Dashiaina i sąsiednie układają się 
w łańcuchy i granie o ebairakiterze alpej
skim (oczywiście brak zlodowacenia). 

® Góry Guma ma wschód od! jjeziarla Ta
na, ograniczone od południa kenioneim Błę-
kitmego Nilu. Należy zaznaczyć, że w „At
lasie Świata" (II) pod tą nazwą tfigunije je
dynie szczyt o) wysokości 42311 im. Również 
na żaldlmelj z innych pozycji kartograficznych 
nazwa ta nie odnosi się do icaiłego (masywu. 
Podaljemy ją iza „Geografią Poiwisizechną". 

© Góry Choke leżące w zakolu Błękitne
go Nilu. 

® Wyżyma Legalmbo leżąca na wschód od 
południowego odcinka iBłękiltnego Nilu, 
między brzegami Bashiłlo i Adalbay. 

@ Wyżyna Shoa na połud
nie od Adalbay, opadająca 
stopniami ku zapadlisku 
Wielkiego Rowu. Charaktery
zują ją góry ostańcowe. 

© Wyżyna południowo-za-
chodnia, niższa od pozostałej 
części Wyżyny Abisyńskiej i 
mniej zwarta. Dużo miejsca 
zajmują szerokie doliny rzek 
i niższe tarasy. Znajdują się 
tu rn. in. góry Guraghe, w 
których budowie główną rolę 
grają skały osadowe i łupki 
krystaliczne wraz ze skałami 
głębinowymi. 

W y ż y n a S o m a 1 i j s k a 
(Wschodnia) leży na połud
niowy wschód od zapadliska 
Wielkiego Rowu, obramowa
nego jej zachodnią krawędzią, 
która jest silnie rozczłonko
wana i dzieli się na grupy 
górskie o charakterze łańcu
chów. Począwszy od północ
nego wschodu są to góry 
Ahmar, Gugu i dalej masywy 
Badda, Encuolo i Cacca. Wy
sokość gór w części południo
wej przekracza 4000 m. Żadne 
fragmenty krawędzi wspom
nianej wyżyny nie mają cha
rakteru ścian. Nieco dalej w 
głębi na południe od doliny 
rzeki Wefoi, leży masyw Batu 
(4307 m), najwyższe wzniesie
nie Wyżyny Somahjskiej, któ
ra ku południowemu wscho
dowi opada łagodnie w rów
niny siąsiednieij Somalii. 
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PRZEGLĄD REJONÓW GÓRSKICH 
A. Masyw szczytu Badda 01,39 im) oa niektórych 

mapach (IV) nosi nazwę Gór Gailaimo. Stanowi 
on krawędź Wyżyny Soimalijskie j , wznosząc się 
nad dno Wielkiego Rowu prawie o 2000 m — bez
pośrednio na wschód od miejscowości Assele. 
Od szczytu Badda 'krawędź wyżyny biegnie wprost 
na południe, tworząc rodzaj grani, nieco wypięt
rzonej również od strony wyżyny. Następnym 
wybitniejszym szczytem w niej jasJt Ghillalo 
(4036 m — mapa III), Który długim grzbietem łączy 
się z Encuolo (3806 ni — mapa III). Stwierdzono, 
że ta grupa nie przedstawia walorów alpMslty-
cznych. 

B. Masyw Encuolo — Cacca. Szczyty te oddzie
lone są szeroką przełęczą', a właściwie rodzajem 
plateau, o długości ok. 12 km i szerokości kilku 
kilometrów. Stanowią one oddzielną grupę gór
ską, wznoszącą się w miejscu, gdzie nieco powy
żej 7° szer. pm. krawędź Wyżyny Soimallijsikiej 
skręca gwałtownie ku zachodowi i poprzez Cacca 
(4190 m) i Bobet (3697 m —i mapa III) opada ku 
zapadlisku Wielkiego Rowu. Członkowie wyprawy 
dokonali wejść zarówno ma Bnicuoloi, jak i na 
Cacca, które już przedtem były odwiedzane przez 
podróżników. Wobec .rozbieżności w mapach co 
do ich wysokości, dokonano z pomocą teodolitu 
niwelacji, stwierdzając bezspornie, że szczyt Cacca 
jestt wyższy. Ustalono nadito, że oba szczyty nie 
są interesujące pod względem Wspinaczkowym. 

C. Grupa Mendebo (Batu). Nazwę grupy gór
skiej Mendebo podaj emy za „Atlasern Świata", 
pomimo że nie występuje ona na żadnej innej 
znanej nam -mapie. Na ogół grupę tę określa sig 
mianem j ej maijwyższego szczytu — Batu (430f7 m) 
Maisyw ten leży dalej w głąb Wyżyny Somalij-
slkiej, a oid masywu Eineuolo-Ciaeea oddzielony jest 
szeroką doliną irzeki Webi (szosa Shaishamanha — 
Gofoa). Poza Batu głównymi szczytaimi są: Son-
cairu 3809 m, Baranta 3789 m, Ittititu 3683 m i Elelle 
3374 m (Wszystko według mapy III). Wyprawa 
dokonała zdjęć fotograficznych i obserwacji ma
sywu przez lornetki z odlegości 20-—25 km, a nie
których rejonów z odległości 10—12 km. Jest mało 
prawdopodobne, aby w masywie tym znajdowały 
się jakieś ciekawsze problemy alpinistyczne. 
W masywie Batu działała zimą 1964/65 wyprawa 
austriacka pod kierownictwem Ingolfa Pirzla (3), 
która dokonała 5-dniowego Itraiwerslowania grzbie
tów -od Goba do Addafoa, 

D. Masyw Garagian (III). Niewielki masyw gór
ski bezpośrednio na północny wschód od jeziora 
Zwai (I), wznoszący się między szosą Shash-
manna — Mojjo (I), a drogą Nazareth — Asella. 
Tworzą 'go dwa rozległe szczyty Bairioeia ('2283 m — 
mapa III) i Boirra ('2458 m — mapa III). Masyw 
ten wypiętrza się z dna Wielkiego Rowu i jest 
bardzo łatwo dostępny z Addis Abeby. Oglądany 
z odległości ok. 10 kim stwarza wirażenle przydat
nego do wspinaczek treningowych. 

E. Góry Chcke* (I). Maisyw w centralnej części 
Wyżyny Abisyńslkiej składający się z dwóch wy
raźnie oddzielonych grup górskich. Według 
mapy III, półn'oicnio-zachodn,ia grupa nosi n a w ę 
Aimedam;ł (najwyższe 'wzniesienie Dehfouc 3619 m). 
a południowo-wschodnia — Cioiche* (szczyt 
Cairmi 4109 m). Góiry te wyprawa oglądała co praw
da jedynie z szosy, nie wydaje się jednak, by 
stanowiły one rejon ciekawy dla alpinistów. 

» Chodzi bez wątpienia o jedną i tę samą nazwę, 
w różnych mapach różnie translkrybowaną. (Red.) 

F. Góry w okolicy Enjabara (Injibara). Na 
wschód iod gór Ohoke ma dość dużym obszarze 
rozsiane są grupy niewysokich aimfo o niezwykłe 
interesujących formacjach skalnych. Ich wyso
kość względna dosięga 300 m, a jedną od drugiej 
dzieli nieraz odległość kilku lub kilkunastu kilo
metrów. Działalność naszej wyprawy ograniczyła 
się do wejścia na Ambę Zirhi i do dokonania 
pomiaru wysokości jej wschóonłej ściany 
(ok. 220 m)„ stanowiącej ładny problem wspinacz
kowy. Sikała jest pewna i Ute — trudności bardzo 
duże. Oceniono, że /omówiony rejon jest ciekawy 
z punktu widzenia alpinizmu, a jego eksploracja 
połączona z dokumentacją, kartograficzną mogłaby 
zająć kilka tygodni. 

G. Góry między Azozo i Addis Zemen. To pasmo 
górskie, stanowiące dział wodny poimiędey do
pływami jeziora Tana i rzeką Taocaize, na dostęp
nych mapach posiada zbyt wiele nazw, aby któ
rąkolwiek można było przyjąć za obowiązuj)ącą. 
Wśród łatwo dostępnych, częściowo bałuchowatych 
szczytów wyrastają fu również aniby o Wyjąt
kowo śmiałych kształtach^ które ze względu na 
swą wysokość (nie brak ścian 500-met'roiwych) 
stanowią salmoisitne pięjktne problemy alĄpiinfilstycz-
ne. Bezpośrednio za Addłs Zemen przy szosie 
Addiis Zemen — Gondar wznosi się amfoa o kształ
cie olbrzymiej maczugi wysokości ok. 200 m, 
na mapie XIII oznaczona jako „Mount Ezuh" 
z kota 2397 m. Kilkanaście 'kilometrów dalej, pod
czas zjazdu do doliny rzeki Airmoi, odsłania się 
widok na Ambę Asiba (XIII) i położoną głębiej 
na północ Ambę Uadajgi '(XIII), która wznosi się 
bezpośrednio na południowy izachód od wsi Wahni 
i amby tej samej nazwy. Ta ostatnia jest E drogi 
niewidoczna, ale Amfoa Ualdagi stanowi doskonały 
drogowskaz w dojściu ido niej najdogodniejszą 
drogą od mostu ,na rzece Arno; do Amby Wahni 
wiedzie również bezpośrednia ścieżka z Addis 
Zeimen 1(16—7 goidz.), gdzie możną wynająć zwie
rzęta 'juczne. W opisanym rejonie znajduje się 
jeszcze kilkanaście amb o niezidentyfikowanych 
nazwach, w większości trudno dostępnych (pra
wie wszystkie posiadają ściany i filary o najwyż
szych trudnościach wspinaczkowych, najłatwiej
sze drogi nie schodzą poniżej stopnia IV—V; skała 
jest na ogół litai, rzeźba skąpa, niektóre fragmenty 
ścian pokrywa bujna roślinność). W rejonie tym 
dokonano wejść na aimby Wahni i Asiba. 

H. Góry Woghera. Jadąc szosą Gondiar — Daibat, 
która tu wznosi się na płaskowyż o wysokości 
przeszło 3000 m, góry te widzi się w dole po stro
nie zachodniej, bowiem wypiętrzają się one z niż
szego tarasu wyżyny. Zdaniem towarzyszącego 
wyprawie geografa etiopskiego, Alemayechu Ma-
konnena, góry te nazywają się Armachocho, czego 
jednak nie potwierdziła żadna z map. Na ma
pie III Góry Woghera usytuowane są nieco dalej 
na północ, być może, iiż 'Oglądana przez nas grupa 
posiada odrębną naiziwę. Wykonano szereg zdjęć 
tych gór, które mimo stosunkowo niedużych wy
sokości bezwzględnych przedstawiają się bardzo 
atrakcyjne z punktu widzenia wspinaczkowego. 
Prawdopodobnie znajduje się wśród nich 'wiele 
nie zdobytych szczytów, o wysokości ok. 25O0 m 
i przewyższeniu 600—H80'0 rn. 

I. Wysoki Semien (Semyen). Najwyższa grupa 
górska Etiopii, wznosząca się w zakolu rzek Tac-
caze i Menha. Kształtem przypomina' elipsę 
o dłuższej osi ok. lOiO km. Stoki południowe two
rzą łagodną pochylnię, północne natomiast uiry-
warją się mniej więcej w połowie długości obszaru 
na północ i Wschód potężnymi ścianami. Dalej 
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5Z(CIC WWSOKIESO 5 E M . E N U 
WyK-o NA P O D S T A W I E Pozac3i KAfóroaK?. 
O P B A C O W A i T -A. WILCZkSOWStól 
TeyeowAeA K. W I LCZKDWSCA-
' I . 8ENDEBE& 
£ . -AMBA SAWA (DIICNI) 
3 , GÓ£Ny o » ^ z rA«kOU NACOCOWEGO 
».. AMWA T O L O I C A 
6. AMW Tois 
7. S.9. GreUK>A AMB WIOZIANycH Z Aol AieKAI 

zaś ku północy Semien rozsypuje się iw grupy 
amib, a nawet wyodrębnionych łańcuchów górskich 
o ciekawych i oryginalnych kształtach. Najwyż
szym szczytem całego Semienu jest Ras Dasham 
(Rais Degen), osiągający wysokość 4550 m (rwg ma
py IX; iw naszym „Atlasie świata" podana jest 
wycofana już kota 4820 m). W transkrypcji pol
skiej prawo obywatelstwa mają diwie formy: 
Bas Daszan i Ras Dejdżen, przy czym bardziej po
prawną wydaje się druga z mich, zgodna z wy
mową miejscowej ludności i niająca znaczenie 
„Książe Protektor". Załączony szkle Semienu 
zoisitał wykonamy na podstawie 8 map i szkiców. 
Jak w całej kartografii Etiopii, talk i tu różnice 
pomiędzy poszczególnymi arkuszami są ogromne — 
zarówno 'W wysokościach i nazwach szczytów, 
jak również w kierunkach przebiegu łańcuchów 
górskich i rzek. Jedyną w pełni wiarygodną po
zycją jest mapa Werdecikera (IX), niestety obej
mująca nieznaczną część Semienu. 

Działalność I PWGE w tym rejonie rozpoczęła 
się w Debareku, skąd wyprawa dotarła do San-
kalber^ gdzie założono bazę w obozie kierowni
ctwa Parku Narodowego w Semieinie. Dokonano 
wejścia na Ras Dasham i przejścia grani od Sen-
derreku do Digowy (vlde sprawozdanie sportowe). 
Wnioski: Wysoki Semien jest bardzo atrakcyjny. 
alpinistycznie. Północno-wschodnie ściany grani 
od Buahitu do Digowy mają ciekawą rzeźbę i wy
sokość względną w granicach 350—MO m. Wysokość 
zachodnich ścian łańcucha Ras Dashan wynosi 
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350-500 rn, a w miejscu, gdzie 
grań skęoa na północnym krańcu 
(Weynobar), dochodzi do 700 m. 
Ściany Aimiby Dawit osiągają wy
sokość 500 m. Najwspanialej 
przedstawiają się północne urwi
ska szczytów Araby Ras i Emiet 
Giogo. Zerwy tych szczytów — 
pionowe, a nawet przewieszone — 
"wznoszą się na wysokość 
700-900 m i są bardzo skąpo 
urzeźbione. Wspinaczka na tych 
ścianach połączona być musi 
ze stosowaniem techniki sztucz
nych ułatwień z wierceniami. Bar
dzo efektownie prezentuje się 
grupa amb w pobliżu miejsco
wości Adi Arkai, mających ścia
ny o wysokości 500—600 m. Do 
nich, jak również na ściany Amby 
Ras i szczytu Emiet Gogo, nale
żałoby wyruszyć z Adi Arkai. Na 
przeszkodzie stoi ibriak zwierząt 
jucznych, jak również niechęć 
ludności tego miasteczka do or
ganizowania karawany. 

Nie mniej atrakcyjna dla alpi
nisty jest bez wątpienia grupa 
Amby Abiietr, która oglądana 
przez nas z kilku stroni (Rais Da
shan, Adi Arkai i od północy) 
zawsze przedstawiała się jako 
wyniosłe wypiętrzenie o stromych 
skalnych ścianach. Niestety do
tarcie pod nią jest bardzo utrud
nione, gdyż jak mas poinformo
wano, widniejąca ,na niektórych 
mapach włoskich droga do So-
kota, w ogóle nie istnieje. 

K. Góry pomiędzy Adua i En-
ticho. Grupa górska we wschod
niej części wyżyny Tigre, bezpo-
śriednio na południe od górnego 
biegu rzeki Mareb, w angielskiej 
literaturze zwana Mountainis1 of 
the Moon. Są to oryginalne gó
ry, stanowiące zgrupowanie ur
wistych szczytów o ostrych gra
niach i wierzchołkach, wyrasta
jących z płaskiego w zasadzie te

renu i nie łączących się z sobą wyraźnymi grzbie
tami. wysokości względne nie przekraczają 500 ID. 
Góry te stanowić mogą bez wątpienia bardzo 
atrakcyjny teren wspinaczkowy. Podczas przejaz
du przez tę grupę wykonano szereg zdjęć, ze 
względu na brak czasu nie przedsiębrano jednak 
wspinaczek. Skala wydaje się być dobrze urzeź
biona i lita,. Jako ciekawostkę należy przytoczyć 
fakt, że w tym właśnie rejonie 'rozegrała się w 
r. 1396 słynna bitwa pod Aduą. 

A JEDNAK SĄ GÓRY! 

W trakcie mas ze j podróży nie zwiedziliśmy 
Gór Danakllskich ani Wyżyny Erytrejskiej. 
Ze względu na jazdę nocą i złe warunki at-
mosieryczne me udało się też przeprowadzić 
rozpoznania grup górskich Wyżyny Abisyń-
skiej na krawędzi Wielkiego Rowu, a także 
szeregu innych obszarów górskich, które 
w Etiopii rozciągają się na przestrzeni co niaj-
mnlłej dwukrotnie większej od cslego teryto
rium Polsiki. 

Na zakończenie niniejszego szkicu wypada 
stwierdzić, że niektóre 'rejony górskie Etiopii 
(Semiein, zgrupowania amb, góry pod Aduą, 
Góry Woghera) są bardzo atrakcyjne s punktu 
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widzenia alpinizmu, przede wszystkiim spor
towego. Nie kryją one oczywiście problemów 
nia miarę gór centralnej Azjii — wysokościo
wych czy lodowych, jednak dla wspinaczy 
skalnych należą niewątpliwie do najciekaw
szych "w Afryce, rozmiiarami ścian przewyższa
jąc słynne Dolomity — przy jednoczesnej nie
mal całkowitej dziewiczości. Szkic nasz nie 
rości sobie pretensji do wyczerpania całości 
zagadnienia. 
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Działalność sportowa PWGE 
MAREK GROCHOWSKI 

Dział alki ość sportowa na naiszelj wypra
wie była raczej1 celem drugoplanowym, co 
oczywiście znalazło odbicie w wynikach. 
Jednak w każdym nawo poznanym, rejonie 
staraliśmy się dokonać wspinaczek o cha
rakterze rekonełsainsiowyim. Chodziło nam 
o zaznajomienie się z rod:za!jem sikały, 
jelj foinmacijaimi iit|p., alby w przyszłości uimóf-
żliwić prowadzenie w spenetrowanych rejo
nach od nazu no!rima(Dnej eksploracji spor
towej. Działalność rozpoczęliśmy w rejonie 
Cacica i Emcuoilo, (nia imapce litera „B"). 

7 stycznia 1969 r. Z. 'Kozłowski i A. Wil
czkowski oraz M. Groclhawlski, W. Ostrow
ski, K.J. Rusiecki i J. Kurde! weszli dwie
ma niezależnymi dirogalmi ina Enicuollo 3806 
m (foeiz trudności, 2 1/2 godz.). Wejście na 
maljwyższy szczyt tego rejonu, Cacca (4190 
rn), wraz z tirawersowalniem krótkiego od
cinka grani z 2 szczytami ok. 4000 m, na
stręczyło trudności w stopniu I — II, 
a droga przypominała miejscami odcinki Lip
towskich Murów. iPrzejiścla tegoi (dokonali 
w czasile ok. 6 godz. J. Anitczak, M. Giro-
dhorwiski, K.J. Rusiecki i >M. Sebieiszczaińsfci 
w diniiu 8 stycznia. 

Następnie podjęliśmy działalność w rejo
nie Enjabara (litera „F"), gdzie spotyka isię 
dużo isamdtaych aimlb o ścianach dochodżą-
cych do- 300 m 'wysokości. Celeni naiszego 

ataku była Amiba Ziirhi, położona ok. (85 km 
na południe od Bahiair Daru. Szczególnie 
zainteresowała nais jej ładna ścierna polud-
niowo-wischodmia, o wysokości ok. 250 m. 
Jednak niekorzystnie uwarstwione płyty 
uimożliwają tu poprowadzenie idrogi jiedy-
nie przy użyciu techniki sztucznych ułat
wień. Ze wagfłędu na itarak czasu zrezygno
waliśmy z 'tego problemu i weszliśmy mai tę 
ambię nową dragią jej ścianą południowo-
aachodnią (M. Grocihowski, K.J. Rusiecki, 
J. Surdiell i M. iSoibiieisizcizańiski, 16 I '1969 — 
2 godz.). Byłaś tai droga o trudnościach iHl — 
—IV, imało interesująca. W dolnej części 
ściany wspinaczkę utrudniała roślinność, 
naitomiiast w górniej (brak było szczelin uimo-
żliiwSiaijąicyeh prawidłową asekurację. Na 
szczycie spotkaliśmy tubylców, którzy w 
tym samym czasie weBzli na aimlbę łatwiej
szą drogą (I—HI), którą też izesizMiśimy na dół, 
już w ich towarzystwie. 

Kollejnyrn naszym rejonem działania by
ły aimfoy znajdujące się na wscbodinilm, wy
brzeżu jeziora, Tana (na zał. 'mapce1 l i
tera „G"). Jako pierwszą zaatakowaliśmy 
Amfoę Watami, która ze względu nia iswoją 
historyczną przeszłość była już eelelm bez
skutecznych ataków innych wypiraiw. Kil
kakrotnie altakowaino jej południowo- za
chodni filar — ostatinio próbę zdobycia po
dejmowali podobno uczestnicy brytyjskiej 
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wyprawy „BDuie Nile Expedlitioini H968", rjteid-
mak wyooffiali lałę ispod głównych trudności. 
Podejście pod tę aimibę jest skoimplifcowane 
i zajęło mama ok. l9 ©oidtefiin marszu, z tym, że 
podchodziliśmy nie najkorzystniejszym war-
iantem iz imiiejisicowości Degoma. Poi krót
kim rekonesansie zdecydowaliśmy się za
atakować fillar. 20 stycznia 1&68 T.„ po 7 go
dzinach wspiiniaicizki, zespół w składzie M. 
Grochowski, Z. Kozłowski, K.J. Rusiecki 
i J. Suirdtel osiągnął wierzchołek. Drogę oce
niono jako nadzwyczaj trudną z jednym 
miejscem skrajnie trudnym. Wispimaczkę 
znacznie utrudniała. Ibuljma roślinność, a 
zwłaszcza osty, które spotkać można nawet 
w bardiza trudnych partiach ściany. 

Drugim naszym cełleim była Amlba Asilba, 
znaijdująea się na lewym brzegu rzeczki 
Arno i świetnie widoczna z szosy łączącej 
Addis Abebę z Gotadairom, w odległości ok. 
15 km za Addis Zemem w kierunku północ
nym. Należy ona do najwyższych w tym 
rejonie, licząc ok. 400 m wysokości, a wraz 
ze ścianą czołową południowo-wschodniego 
filara — przeszło 600 m. Drogę poprowadzo
no w 5 godzin tym właśnie filarem (M. Gro
chowski i K.J. Rusiecki, 291 1969). W dol-
miejj części filara towarzyszył naim A. Wilcz
kowski. Było to przypuszczalnie pierwsze 
w ogóle wejście na tę amfoę. Drogę ocenio
no jako skrajnie trudną, przy bardzo słabej 
asekuracji w głównym spiętrzeniu filara. 

W okresie późmiiejisizym wyprawa przenio
sła się dalej na północ, w pasmo Seimien. 
Te najwyższe i najciekawsze góry Etiopii 
obfitują w problemy, bowiem alpinizm spor
towy tutaj (jeszcze nie dotarł. Do najciekaw
szych należą: około 1000-imetroweij wyso
kości północne urwisko Amiby Ras i ściany 
opadające z Plateau Geeeh. W Semiielnie do
konaliśmy dwóch przejść graniowych oiraiz 
poprowadziliśmy nową drogę na najwyższy 
szczyt Etiopii — Ras Daishan. 

I Polska Wyprawa w Góry Etiopii dysponowała 
3 nowymi radiotelefonami polskimi firmy „Warel" 
typ RT 27-Echo o częstotliwości roboczej 27.020 MHz 
i mocy wyjściowej nadajnika 50 mW z modulacją 
amplitudy, oraz 2 starymi, mocno zużytymi, ra
diotelefonami japońskimi typ TR 6134 o częstotli
wości roboczej 27.065 MHz i mocy naćajnika 50 
mW: także z modulacją amplitudy. 

Ponieważ już w czasie transportu jeden z raćło-
telefomów japońskich uległ uszkodzeniu, a drugiego 
nie udało się dostosować do współpracy z iradiote-
lefonami „Echo", praktycznie aparaty japońskie 
nie były w czasie wyprawy używane. 

Natomiast radiotelefony „Echo" dobrze służyły 
nam we wszystkich prawie akcjach górskich 
i gwarantowały pewną łączność na odległość do 
4-5 km w warunkach wzajemnej widoczności. Na 
ogół możliwa była również łączność na odległość 
do 8 km, a w jednym pirzypadku nawiązano poro-

4 lutego 19l69 r. zespół w składzie M. Gro
chowisk!, K.J. Rusiecki i A. Wilczkowski 
przeszedł w trakcie obserwacji północnych 
zerw Plateaiu Geeeh ok. 8-Jkilometrowy od
cinek grani odl przełęczy Chinar ((3575 m) 
do Gadatritu (3779 m),, przechodząc min . 
przez Emiet Gogo, Gwyo, Seha i Sede-
rek. Z Cadaritu zespół powrócił do Top 
Campu — miejsca biwaku. 5 lutego M. Gro
chowski i K.J. Rusiecki kontynuowali przej
ście grani od przełęczy Chimar iw kierunku 
półinocnoHWschodiniim, dochodząc tego dnia 
n a wysokość 3740 m, za przełęczą Cenek 
(3630 m). Na odcinku tym Osiągnięto nastę
pujące szczyty: p. 3977 mii, zachodni wierz
chołek Amby Ras 4070 m, wschodni wierz
chołek Amlby Rais 4077 ni, p. 3980 i p. 3740 
m. 6 lutego zespół szedł dalej, osiągając 
wierzchołki p. 3994 m, Buahit 4437 m, p. 
4273 m, Bella 4344 m, Masarara 4360 ni, Sac-
ca 4205 m, Wombeta Alga 4155 m i p . 4013 
m. Od przełęczy między p. 3994 im, a wierz
chołkiem Buiaihiltu grań gwałtownie skręca 
w kierunku południowym, ogrianSicaaij ąc od 
wschodu dolinę Mayshalha. Do bazy na San-
kaber zespół wrócił trawersując grań nad 
dolinami Seirecawa i Beleiges. Po drodze 
osiągnięto jeszcze saazylt położony w odle
głości ok. 1 km ma południowy zachód od 
Buahiitu, p. 4310 m, w grani oddzielającej 
tamte dwie doliny. Cała grań od Cadaritu 
do p. 4013 m liczy przesiało 40 km długości. 
Osiągnięto 18 szczytów, w tym 9 o wysoko
ści przekraczającej 4000 m. Trudności ca
łej grani określono jako miejscami II. 

7 stycznia 1969 ir. grupa w składzie H. Po
rębska, J. Antczak, Z. Kozłowski i M. So-
bieszezańskł dokonała wejścia mai Ras Da-
shain, W dniach 7 i 8 stycznia zespół Z. 
Kozłowski i M. Solbłesziozańiskii poprowadził 
ponadto dwie nowie drogi ma Ras Daishan, 
których opisy techniczne są podane iw dzia
le „Polskie drogi w górach świata". 

zumienie na odległość ob. 15 kilometrów. W terenie 
zakrytym (np. przy posuwaniu się łożyskiem po
toku) łączność była możliwa na odległość ok. 
1—1,5 km i uzależniona od konfiguracji terenu. Nie
stety w Etiopii, w niektórych godzinach, na kana! 
27 MHz wchodziły stacje radiokomunikacyjne, co 
niekiedy utrudniało porozumienie się. 

W czasie ok. 3-miesięcznego okresu eksploatacji 
(z przerwami) jeden z racioitelefionów uległ uszko
dzeniu - okresowo tracił czułość odbiornik, praw
dopodobnie na skutek złego kontaktu któregoś 
z elementów. Ogólnie biorąc, radiotelefony „Echo" 
można ocenić jako bardzo przydatne do utrzymy
wania łączności z zespołem znajdującym się w 
ścianie lub do porozumiewania się członków zespołu 
wspinaczkowego pomiędzy sobą. Ciężar radiote
lefonu z futerałom i bateriami wynosi 900 g„ roz
miary 19 X 9 X 45 om, cena 2500 zł. 

Zdzisław Kozłowski 

Uwagi o sprzęcie łączności 
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Amba Wałini - dolna połowa ukryta za zasłania
jącym ją grzbietem. Strzałka z lewej wskazuje 
kierunek drogi wejściowej I PWGE. 

Fot. Jerzy Surdel 

Wspinaczka 
na 
ambę królów 

KAZIMIERZ JACEK RUSIECKI 

Słońce 'chyliło się jiuiż ku zachodowi, gdy 
prowadzący karawanę sędziwy Aimlhar sta
nął, zatrzymał nas i drżącym głosem rzekł: 
„Wahni Aimfoia". Spojrzeliśmy za jego wy
ciągniętą ręką. Z dna. diolliny sterczała pół-
kiloimetrowa góra, tak dobrze znana naim 
ze zdjęć. Jej ściany stalnowezo w zbyt wie
lu miejscach, były p ©przewieszane. Zaczęliś
my rozumieć dlaczego >ci wszyscy Europej
czycy, którzy byli tu pnzed nami, pisali 
potem książki „O tyim jak nie zdobyłem 

sAmby Wahni". 
Z 'zadumy wyrwał nas głos przewodnika, 

stwierdzający, że pod ścianę imiaimy jeszcze 
kilka godzin drogi. Mieliśmy już mieralz 
okaziję przekonać isię, co znaczy te „kiłlka 
godzin" iw kraju najlepszych na świecie 
maratończyków. O lamroku stanęliśmy pod 
aimlbą. Gładkie ściany wyglądały nie do 
ugryzienia. Szansę diawał jedynie połu-
diniowo-aachodhi fiłair. Tędy chyba wiódł w 
wiekach średnich system potężnych drabin, 
którymi dostawali się na szczyt książęta 
knwi i ich strażnicy. 

* 
Tyimczseeim dookoła nas izaiczyna się gro

madzić tłum mieszkańców pobliskiej wio
ski. Dowie dziawtezy się o celu naszego 
przybycia powątpiewająco kiwają głowami. 
„Było tu już wielu cudzoziemców próbują
cych wspinać się na Ambę" — mówią nam 
przez tłumacza. „Kitka miesięcy temu 

, dwóch Brytyjczyków doszło do połowy wy-
' soikości ściany, lecz po biwaku wycofali 

się." 
Układamy się do snu w kolczastej zeri-

bie, a przyjaźni 'wieśniacy znoszą inam na 
kolację jajka. Rewanżu jieimy się im pusz

kami po konserwach, kóre stanowią tu 
pralwdziwy majątek, i pełni niespokojnych 
myśli zasypiamy. 

Rano pod ścianą gromadzi się chyba ca
ła wieś. Okrzyki aplauzu dopingują Ma-
reczka, który rozpoczyna wspinaczkę wej -
ściowym kominem. Prowadzę następny wy
ciąg, gdy jakieś nieludzkie 'wrzaski rozle
gają się z góry' Kilkanaście metrów nad na
mi spora gromada .małp przygląda się z 
niesmakiem naszej wspinaczce. Im to ła
two — maljąe czworo rąk, clgon i zupełny 
brak wyobraźni w terenie siódieimkorwym 
poruszają się jak ibaietniice. „Eh, mieć by 
takich kursantów" — wzdycham i krzyczę 

Rejom Belesa. Z lewej Jezioro Tama. Wykroipfcowa.no 
trasę pieszej wędrówki I PWGE. Szkic opracowali 
M. Grochowski, z. Kozłowski i M. Sobieszczański. 

Rys. Krystyna Wilczkowska 

"'"■•■•..^AMBA- w A « N I 

^AIYIBA UADA6I 
'AMBA A&16A 

^ A r r i B A EZWB 
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do Marka: „Uważali, żeby nie powyptoały 
liny z karalbinków". Niektóre bowiem za
chowują się co ina'jiminiiej niegrzecznie — 
rizueają w oczy mchem i okruchami sikały, 
groimkimfi. ofcirzykalmi usiłując zniechęcić 
nas do dalszej wspinaczki. 

Po następnym wyciągu zastanawiamy się, 
którędy iść dialeij. Nad nami ciągną się 
dwa aacięcia. Wilk radzi z dołu przez ra
diotelefon, alby diść lewym, ale prawe wy
gląda na mniej przewieszane. Mijają go-
dlzilny. Nasze ruchy stają się ślamazarne. 
Tropikalne słonice wysysa energię. Niemiłe 
kominki, płyty, gładka,, gorąca skała. Poma
łu wchodzimy w górną 'część amiby. 7, 
eksponowanych stanowisk jest przepiękny 
widok na leżącą u stóp dolinę, upstrzoną 
kropkami okrągłych chat. Nad głowami 
szybują setki zaniepokojonych naszą obec
nością sępów. Zbliżający i oddalający się 
szuim ich dwumetrowych skrzydeł stwarza 
atmosferę jak z 'filimu Hitchcocka. Ma
my w plecaku rakietnicę, ale nie musimy 
jej użyć. Dochodzimy dla izibud owalnej ręką 
ludzką baszty-strażnicy. W trudnościach 
IV stopnia wspinamy się przez ofcino'. 
Otwiera się przed nami archeologiczne el
dorado: prawie cały płaski szczyt wielkości 
boiska do szicizypioirniaika pokryty jest ru
inami sprzed wieków. Stosunkowo1 najle
piej zachowany jest koptyjski kościółek. 
Wszędzie setki sępich gniazd z ogromnymi 
jajami i pisklętami wielkimi jak indyki. 

W ferworze odkryć zapominamy O' upły
wającym czasie. Dopiero gdy słońce tropi
kalnym zwyczajem wpada za horyzont sta
je się jasne, że przyjdzie nam itu spędzić 
noc. Chłodu i głodu nie Obawiamy się, 
szkoda tylko, że nasza bańka: z wiodą jest 
taka mała:. Pragnienie dokucza nam od' ra
na. W blasku ogniska odprawialmy mister
ium wydizielania napairsteczków drogocen
nego płynu. W nocy śnią się nam rzeki 
pełne słodkiej wody. 

Rano, po krótkiej pogawędce przez radio 
z Wilkiem, przygotowujemy się do zjazdu. 

Południowo-Zachodni filar Amby Wahni. Schemat 
opracowali M. Grochowski i K. J. Rusiecki. 

Rys. Krystyna Wilczkowska 

W najwyższym punkcie laimlby zastaje pie
czołowicie schowana "nasza wizytówka 
wraz z notatką o wyprawie. Zjazdy mimo 
użycia 80-anetirowych lin trwają jednak 
kilka godzin. Koło południa ściskamy się 
wszyscy na dole. Gratulacje składa malm 
również starszyzna wsi, żyjącej od przed
wczoraj naszymi przygodami. Ozals przy
gotować karawanę do powrotnej drogi-. 

Z przeszłości Amby-Wahni 
DR JOANNA MANTEL-N1EĆKO 

Zakład Semitystyki i Afrykanistyki Instytutu Orientalistycznego UW 

Swoiste ukształtowanie powierzchni w 
Etiopii, którego charakterystycznym ele
mentem są im., im. wznoszące się Wśród pła
skowyżu samotne turnie o stromych ścia
nach i płasko1 ściętych 'wierzchołkach, zwa
ne „aimibamii" — to siwoiste ukształtowanie 

powierzchni rzutowało nie tylko na co
dzienne życie 'mieszkańców płaskowyżu 
etiopskiego, ale i na historię polityczną te
go kraju. Istnienie amib spowodowało], iż 
powstała tu instytucja więzień dla człon
ków rodzin cesarskich, będących faktyez-
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nymi lufo potencjalnymi pretendentami do 
objęcia władzy w państwie. Swoistość tej 
instytucji — jak się zdaje, nigdzie indziej 
na świecie nie spotykanej — polegała na 
odizolowaniu na wierzchołku 'trudno do
stępnej .amfoy Ikisiąiżąrt krwi, którzy spędzali 
baim długie lata, a niejednokrotnie i 'całe 
życie, korzystając jednocześnie z maksy
malnego komfortu, jaki można było osiąg
nąć ma! ograniczonej powierzchni wierz-
chdłka amiby. Wznoszono więc na szczycie 
kościoły, rezydencje zaopatrzone w bogate 
biblioteki, zajpewniano fcsiąlżetosm toiwainzy-
stwo uczonych duchownych, z którymi 
wieść Imogli długie dysputy i posiąść tani
ną sztukę układania poezji. Podstawową 
niedogodność tego bezitroskiego życia sta
nowiły urwiste ściany skalne, praktycznie 
unieimojżlilwiajjące kontakt ze światem zew
nętrznym. 

Według etiopskiej itriadycji, inicjatorem 
pomysłu 'takiego wykorzystania aimlb był 
panujący w XIII w. cesarz Bahyr Asseg-
gydi (11294—95), saim on też zresztą, padł 
ofiarą swej inicjatywy i zamknięty został 
na aimfoia przez brata, który przejął po nim 

Lato 1968 r. było drugim już sezonem dzia
łalności wrocławskiej Sekcji Grotołazów 
AKT w Kaukazie Zachodnim (por. „Tater
nik" 2/1968 s.85). W skład ekipy wchodzili: 
Stanisław Anioł, Adam HJaydukiewicz, Sta
nisław Jodłowski (kierownik), Jan Juszkie-
wicz, Andrzej Ostromęcki, Kazimierz Pio
trowski, Kazimierz Sokołowski i Marek 
Trzeciakowski. Teren działalności stanowiły 
krasowe obs.zary położone pomiędzy dolina
mi Psou i Bzybi, a w szczególności masyw 
Arabiki (2670 m). Obszary te są dość słabo 
poznane pod względem speleologicznym, 
chociaż możliwości występowania tu głębo
kich systemów są duże. Wystarczy wspo
mnieć, że różnica wysokości pomiędzy pod
szczytowymi obszarami Arabiki a wywierzy
skami w sąsiednich dolinach wynosi około 
2 000 m przy odległości 6—8 km. Gospoda
rzami naszymi byli grotołazi z Nowosybirska 
i Krasnojarska, które to ośrodki są wymie
niane wśród siedmiu aktualnie najpoważniej
szych w ZSRR. Na uwagę zasługuje fakt, że 
obydwa te kluby prowadzą konsekwentną 
działalność sportową — do notowania osiąg
nięć czasowych w jaskiniach włącznie. Wielu 
tutejszych speleologów to również czynni 
alpiniści z osiągnięciami w Kaukazie czy 
Tiań-Szaniu.. Kierownikiem ekspedycji był 
Lawa Sandaclhcziljew. 

właldizę. Faktem jeslt, że w historii Etiopii 
instytucja więzień cesarskich rozpowszech
niona była najbardziej, w wiekach XV— 
XIX, a do najbardziej znanych miejsc od
osobnienia rodzin cesarskich należały Ara
ba Geshen (czyt Gyszien) oiraz Waihni Amba 
(czyt. Uehni Aimlha). Ucieczki z amlb nale
żały do prawdziwych rzadfcolści w dziejach 
Etiopii. Zdarzały się też wypadki, iże cesarz 
spędiziwszy dzieciństwo i mładblść na ara
bie, okazywał się zupełnie niezdotoym ido 
rządzenia i powracał na nią dobrowolnie. 
Aanlby wykorzystywanie ibyły również przez 
wielkich możnowładców, którzy popadłszy 
w zatarg z cesairizeim, alby uniknąć kary, 
chronili się na ich szczyty, gdzie przecze1-
kiwali nieprzychylny dla siebie okres, by 
móc pokazać się znów na arenie politycznej 
w odpowiednim Imoimeneie. 

Amtoa Geshen była więzieniem książąt 
do wieku XVI. Potem — w związku z prze-
niesieniieim centrum państwa do Goindartu 
— więzieniem tym stała się Wahni Amba. 
Instytucja więzień królewskich zaczęła 
stopniowo zanikać w XIX w. w związku 
z rozwojem nowoczesnego państwai. 

Ekspedycja tegoroczna nastawiona była na 
pzukanie nieznanych dotychczas jaskiń. Spro
wadzało się to do penetracji jak największej 
ilości otworów (zwykle leżących w dnie le
jów krasowych), z których, oczywiście, tylko 
nieliczne „puszczały" w głąb. W sumie znale
ziono około 20 jaskiń o głębokości większej 
niż 50 m (płytszych w terenie nie znaczono). 
Ze znanych już problemów atakowano (K. 
Piotrowski i M. Trzeciakowski) m.in. słynne 
wodospady Gęgi, gdzie ze środka dwustume
trowej ściany wypływa potok tworząc prawie 
ptumetrową kaskadę. Ze względu na ogłusza
jący huk wód stosowaliśmy tu łączność tele
foniczną pomiędzy wspinaczami a grupą 
u podnóża ściany. Załamanie pogody prze
szkodziło w rozwiązaniu tego problemu. 

Zwiedziliśmy również wspomnianą już w 
„Taterniku" Jaskinię Anakopijiską, której 
wstępne partlie tworzą system pionowych 
studni, a część dolna — ciąg olbrzymich sal 
z przebogatą szatą naciekową (m.in. Sala 
Heliktytowa). Po zakończeniu działalności 

(Speleologicznej udalliśmy się przez Walczyk 
w rejon Elbrusa, gdzie cała grupa weszła na 
szczyt o wysokości 3 772 m, a następnie t rój
ka w składzie S. Anioł, J. Juszkiewcz 
i K. Piotrowski, po aklimatyzacji w Prlijut 11, 
zdobyła wierzchołek najwyższego szczytu 
Kaukazu. 

WROCŁAWSCY GROTOŁAZI W KAUKAZIE 
ANDRZEJ OSTROMĘCKI 

165 

www.pza.org.pl



1969 
ANDRZEJ PACZKOWSKI 

W ciągu minionego sezonu letniego człon
kowie Klubu Wysokogórskiego kontynuowali 
ożywioną działalność sportową, charaktery
zującą nasz ruch już od ładnych kilku lat. 
Sądzić można, że po pewnych wahaniach 
— tak co do jakości osiąganych wyników, 
jak i co do zasięgu ekspansji — nastąpiła 
wyraźna stabilizacja, a co ważniejsze stabi
lizacja na stosunkowo wysokim poziomie. 

Działalność tatrzańską cechowało, podob
nie jak i w poprzednich latach, wyszukiwa
nie ostatnich problemów ■— zarówno na ob
szarze Tatr Słowackich (kilka ładnych 
przejść w rejonie Krywania), jak i na szcze
gółowo wyeksplorowanych ścianach Kazal
nicy i Galerii Gankowej, gdzie nowo popro
wadzone drogi trzeba uznać raczej za duże 
warianty do dróg już istniejących, z którymi 
wiążą się one i krzyżują. 

W obozach i wyprawach pozatatrzańskich 
zorganizowanych minionego lata przez Za
rząd Główny Klubu Wysokogórskiego i jego 
koła terenowe wzięło udział łącznie 141 osób, 
które działały w 16 grupach. W kolejności 
chronologicznej zestawienie imprez zorga
nizowanych przez ZG KW wygląda nastę
pująco: 

czerwiec — 2 osoby, udział w obozie UIAA 
w Ardenaeh (Belgia); 

Upiec — 2 osoby, udział w międzynarodo
wym obozie w ENSA (Francja); 

lipiec i sierpień — 6 osób, udział w wypra
wie w łańcuch Pamiro-Ałaju (ZSRR); 

lipiec—październik — 4 osoby, rekonesan
sowa wyprawa w Karakorum (Pakistan); 

sierpień — 4 osoby, obóz wyczynowy w 
Alpach Walijskich (Szwajcaria); 

sierpień ■—■ 2 osoby, wyczynowy obóz ko
biecy w Chamondx (Francja); 

sierpień — 6 osób, obóz wyczynowy w Do
lomitach (Włochy); 

sierpień — 36 osób, obóz trening owo-szko
leniowy w Delfinacie i Pirenejach (Francja). 

Równie bogato przedstawia się lista wy
jazdów i wypraw zorganizowanych przez 
poszczególne koła KW: 

czerwiec—lipiec — 7 osób, wyprawa Koła 
Szczecińskiego w Wysoki Atlas (Maroko); 

lipiec — 11 osób. wyprawa Koła Zakopiań
skiego w góry Turcji; 

lipiec—sierpień — 8 osób, wyprawa Koła 
Lubelskiego w Ałtaj Mongolski; 

Upiec—sierpień — 10 osób, wyprawa Koła 
Poznańskiego w łańcuch Elburs (Iran); 

lipiec—sierpień — 14 osób, obóz treningowy 
Koła Gliwickiego w Zachodnim Kaukazie 
(ZSRR); 

sierpień — 20 osób, wyprawa Koła Kra
kowskiego w góry Iranu; 

sierpień—wrzesień — 7 osób, obóz trenin-
gowo-wyczymowy Kół -Warszawskiego . i 
Wrocławskiego w masywie Mont Blanc 
(Francja); 

wrzesień — 4 osoby, wyprawa speleologicz
na STJ do Gruberhornhóhle w Austrii. 

Do najciekawszych i najbardziej warto
ściowych wyników należy zaliczyć bez wąt
pienia: I przejście północnej ściany Wielkie
go Filara Narożnego Mont Blanc (E. Chro
bak, T. Łaukajtys, A. Mróz), I przejście cen
tralnego filara północnej ściany Alam Kuh 
w Iranie (A. Dobek, W. Waligóra, W. Wróż), 
I przejście' północnego filara wierzchołka 
Nordend Monte Rosa (H. Furmanik, A. Tar
nawski, A. Zyzak), zdobycie 13 dziewiczych 
szczytów węzła górskiego Matcza w Pamiro-
Ałaju, z najwyższym szczytem tego rejonu 
Skalistym (5621 m). Można z całą pewnością 
stwierdzić, że osiągnięcia te nie ustępują 
najlepszym wynikom, jakie osiągnęli tego 
lata alpiniści europejscy w górach lodow
cowych i egzotycznych. 

Sumując generalnie miniony sezon warto 
zwrócić uwagę na następujące problemy: 
1) postępującą decentralizację działalności 
pozatatrzańskiej i wciąganie do niej coraz to 
nowych środowisk (Lublin, Zakopane, Szcze
cin) — rezultatem tego był fakt, że w 8 im
prezach przygotowanych przez koła i środo
wiska klubowe wzięło udział 81 osób (czyli 
blisko 60'%» ogółu wyjeżdżających); de facto 
więc ód inicjatywy i aktywności kół zależy 
ogólny dorobek naszego Klubu. 2) Systema
tyczne rozszerzanie penetracji na coraz to 
nowe rejony górskie i wyraźny wzrost eks
pansji w góry pozaeuropejskie; w 7 impre
zach tego typu uczestniczyło 79 osób, a pol
scy alpiniści po raz pierwszy (lub po raz 
pierwszy w historii nowoczesnego alpinizmu) 
działali w pasmach Elbursu, Pamiro-Ałaju 
i Karakorum. 3) Wielkie nadzieje należy wią
zać z wykorzystaniem rekonesansowej wy
prawy w Karakorum, która być może otwo
rzy na dłuższy okres czasu dla polskiej 
eksploracji najwspanialszy łańcuch górski 
świata, jakim są Himalaje. 4) Na terenie gór 
Europy polscy alpiniści biorą już równorzęd
ny z czołówką krajów alpejskich udział w 
rozwiązywaniu ostatnich prdbleimów wspi
naczkowych; mimo skromnej liczebnie obsady 
obozów alpejskich, uczestnicy ich przebyli 4 
nowe drogi (obok wymienionych także na 
Aiguille de Leboulement i Aiguilles Rouges 
de Triotlet, obie w masywie Mont Blanc). 
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5) Stopniowe zwiększanie się liczby osób 
biorących udział w wyjazdach pozatatrzań-
skich, a zwłaszcza wyraźny wzrost liczby wy
praw w góry egzotyczne, nie tylko jednak 
stwarza bodziec dla tych środowisk, które 
udziału w ekspansji jeszcze nie wzięły lub 
uczestniczą w niej stosunkowo nieznacznie, 
każe on również staranniej niż dotąd i bar

dziej precyzyjnie przygotowywać wyprawy 
pod względem zapewnienia im maksimum 
bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy po
łożyć — moim zdaniem ■— na wypracowa
nie i konsekwentne przestrzeganie w prak
tyce zasad współdziałania w s z y s t k i c h 
uczestników danej imprezy oraz sprawnego 
kierownictwa w czasie akcji górskiej. 

S I 
© Bułgarskie „Echo" z ćnia 

7 listopada 1969 ir. zamieszcza 
obszerny artykuł L. Bielajewa o 
tegorocznej radzieeko-polskiej 
wyprawie w Pamiro-Ałaj. 

© W sierpniu 1989 r. wspina
ła się w Kaukazie reprezentacyjna 
ekipa NRD. Dokonano 18 ciekaw
szych przejść, w tym tak 
■wartościowe sportowo, jak pół
nocna ściana Uszby (5B), północ
ny filar Czatyn-tau (5B — jede
naste przejście) i północna ścisną 
Swetgamu (5B — pierwsze przej
ście!). 16 VIII sześcioosobowa gru
pa weszła na Elbrus. 

© O ekstremalnym alpinizmie 
kobiecym pisze w „La Momta-
gne" nr 72 (1969) Simone Badier. 
Ten sam numer odnotowuje ob
szernie nowe polskie drogi w Do
lomitach (Monte Agnar i Pan di 
Zucchero) oraz w Wysokim Atla
sie (masyw Ajui). 

© W sierpniu 1969 r. bawiła w 
Tatrach w rejonie Morskiego Oka 
15 - osobowa grupa alpinistów z 
GUMS Aix-en Provence. 

© We Włoszech uroczyście ob
chodzono 100-leoie zdobycia 
wierzchołka Cima Grandę di La-
varedo (P. Grohmann z F. Inner-
koflerem i p . Salcherem w 
r. 1869). 

© Z początkiem grudnia 1969 r. 
Maciej Popko przystąpił do prac 
redakcyjnych nad skoimpletawany-
mi już tekstami do nowego pod
ręcznika taternictwa. 

© W serii służbowych publi
kacji Bundeswehry wydano w 
NEF opracowaną przez majora H. 
Hintermeiera książkę „Milita-
risiohes Bergsteigen" — podręcznik 
wspinania c'la żołnierzy. 

@ „La Montana" — organ 
Federaelon Argentina de Monta-
nisimo y Afines — poświęca nu
mer 12/1969 zagadnieniom medycz
nym wspinaczek i wypraw wyso
kogórskich. 

• Klub Wysokogórski będzie 
gościł w r. 1970 liczne grupy alpi
nistów e zagranicy, m. in. ze 
Związku Radzieckiego i Francji. 

® Alpinistom o zainteresowa
niach geologicznych zwracamy 
uwagę na bardzo ciekawy arty
kuł E. Gerbera „O rozwoju i for
mach grani i ścian w Alpach", za
mieszczony w „Zeltschtóft fur 
GeomoiDphotogie'! r. 1966 (s. 94-118). 

@ 30 lat temu, w lecie 1939 r., 
otwarta została pierwsza w dzie
jach naszej organizacji „szkoła 
taternictwa KW". Jej kierowni
kiem był Stanisław Motyka. 

© Genewski alpinista Jean Ju-
ge, członek stałego biura UIAA, 
mając lat 60 wszedł Filarem Bo-
nattiego na Dru, a minionego lata 
— ukończywszy lat 62 — Filarem 
Walkera na Grandes Jorasses. 
Oceniając ten wyczyn w „Tribune 
de Geneve", G. Tonella podaje, 
że Filar Walkera przebyło do 
tej pory ok. 150 zespołów. 

© Francuski zespół dokonał 
minionego lata pierwszego pow
tórzenia drogi J. Harłlna na za
chodniej ścianie Petit Dru. Przej
ście trwało 3 dni. 

© Jećen z najlepszych na 
świecie chórów górskich — buł
garska „Planinarska Pesen" — 
obchodzi w r. 1969 dziesięciolecie 
istnienia. Zespół składa się ze 100 
osób, dyrygentem jest Filip Awra-
mow. , 

© Rekord czasu północnej 
ściany Eigeru, ustanowiony w 
r. 1950 przez: Forstenleehnera 
i Waschaka (18 godzin), poprawio
ny został dopiero 21 VII 1969 r. — 
o 2 godziny, jednakże z wykorzy
staniem w dolnej części ściany 
poręczówek rozpiętych przez Ja
pończyków. W czym więc postęp? 

© ,,, Morskie—Oko—Alpiniade 
L969" - to tytuł artykułu U. Jen-
sena o tegorocznym obozie KDL, 
zamieszczonego w miesięczniku 
„Der Tourist" 8/1969. 

O Czwartego przejścia słynnej 
północnej ściany Les Droites do
konał w lecie 1969 r. R. Messner -
samoitnie, w ciągu 9 1/2 godziny. 

© W,,Rivista Mensile del GAI" 
nr 8/1969 Mario Fanitin zestawia 
listę przeszło 50 znalezisk odno
szących się do wejść Inków na 
szczyty górskie, cytuje również 
odkrycia polskie (1936). Artykuł 
ilustruje m. in. zdjęcie świetnie 
zachowanej mumii chłopca, zna
lezionej w r. 1964 pod wierzchoł
kiem Cerro del Toro (6380 m). 

9 Jednym z najlepszych osiąg
nięć minionego sezonu alpejskiego 
jest pierwsze przejście 1000—metro
wej północno-wschodniej ściany 
Piz Bianco. Dpis nowej drogi za
mieszcza „Der Bengkainerad'! 
9/1969. 

® Według doniesień prasowych, 
w najbliższych latach ma pow
stać kolejka linowa na Olimp. 

@ „Osterreichische Alpenzei-
tung" zamieszcza w numerze 
1366 (VII-VIII 1969) zestawioną 
przez P. Holla obszerną listę 
nowych dróg w Alpach Zachod
nich, poprowadzonych w latach 
1961-67. Materiał podzielony jest 
na grupy górskie, a w ich obrębie 
podany alfabetycznie. 

© W Rumuni ukazała się książ
ka omawiająca historię zdobycia 
Himalajów. Je ' autorami są M. 
Bleanu, M. Bogdau i G. Epuran. 

® W czerwcu 1969 r. Rada Pań
stwa nadała tytuł profesora zwy
czajnego nauk przyrodniczych 
wieloletniemu człokowi KW i zna
nemu speleologowi, Kazimierzowi 
Kowalskiemu z Krakowa. 

© „AlpinismuB" 2/1969 omawia 
obszernie wyniki lata 1968 w gó
rach ZSRR. Sprawozdawcą jest 
stały korespondent pisma, F. Kropi, 

© Z dniem 1 VII 1969 r. wszećł 
w życie nowy cennik noclegów 
w schroniskach PTTK. Popularne 
wśród taterników schroniska na 
Hali Gąsienicowej, przy Morskim 
Oku i w Dolinie Pięciu Stawów 
zostały zaliczone do kat. II, 
w kat. III znalazło się schronisko 
w Roztoce. 

© W rejonie Malowicy odbyła 
się we wrześniu 1969 r. wielka ju
bileuszowa alpiniada, w której 

uczestniczyło 247 wspinaczy z 30 
klubów bułgarskich oraz 15 alpi
nistów radzieckich z Nowosybir
ska. 

© 20 IX 1969 r. w Muzeum Le
nina w Poroninie otwarto nową, 
od ctuiższegio czasu zapowiadaną 
ekspozycję. Ogranicza się ona nie
mal wyłącznie do pobytu Lenina 
na Podhalu, szerzej również pre
zentuje jego wycieczki w Tatry. 

© Wzmiankowany już wyżej 
R. Mesisner dokonał minionego lata 
samotnego przejścia drogi Phi-
lippa i Flamma na ścianie Civetty. 
W górnej części ściany zaskoczy
ło go — podobnie jak i polski zes
pół w r. 1963 - załamanie pogody, 
któire skomplikowało wspinaczkę 
w kominie wyjściowym. Mimo to 
przejście trwało tylko 1 godzin. 
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POZNAŃSKA WYPRAWA 
W GÓRY ELBURS - 1969 

W lipcu i sierpniu 1969 r. działała w górach Elburs, w rejonie Tacht-i Sulejman. w pół
nocnym Iranie (Persja) wyprawa Koła Poznańskiego KW. Owocem działalności wyprawy 
stała się przede wszystkim nowa droga na północnej ścianie Alam Kuh (4S50m). Zdobyto 
również kilka wierzchołków czteroty'siecznych w otoczeniu tego szczytu. Większość ucze
stników wyprawy weszła też na najwyższy szczyt Iranu — Demawend (5670 m). Doko
nane przez A. Dobka, W. Waligórę i W. Wróża pierwsze przejście centralnego filara pół
nocnej ściany Alam Kuh, znakomite zarówno co do linii, jak i co do stylu, jest jednym z 
najlepszych osiągnięć sportowych w górach egzotycznych lata 1969 — nie tylko w alpinizmie 
polskim, ale i ogólnoświatowym. Poruszenie, jakie wywołało' ono w . świecie, widoczne 
jest choćby w listach nadchodzących od wydawców zagraniczynch periodyków alpinistycz
nych, którzy proszą o opis i szczegóły przejścia. Redakcja 

Rejon Tacht-i Sulejman 
JERZY MARCINKOWSKI 

Grupa górska Tacht-i Sulejman leży w 
łańcuchu gór Elburs, rozciągającym się 
wzdłuż południowych wybrzeży Morza Ka
spijskiego na długości ok. 900 km (w linii 
prostej) na północny zachód od Teheranu. 

Większość szczytów rejonu przekracza wy
sokość 4000 m, najwyższym wierzchołkiem 
jest jednak ni© Tacht-i Sulejman (4750 m) 
dający nazwę całej grupie, lecz sąsiadujący 
z nim Alam Kuh (4850 m). Mimo stosunko
wo znacznej wysokości szczytów nie wystę
pują tu lodowce1, do późnego lata utrzymują 
się jednak w dolinach i na północnych zbo
czach duże pola firnowe. Omawiany obszar 
był jednak w przeszłości zlodowaciany, o 
czym świadczą choćby widoczne w rejonie 
doliny Zardczal wyraźne ślady działalności 
lodowca w postaci moren — tak bocznych, 
jak dennej i czołowej. Dawniejsza działal
ność lodowców spowodowała, że w dolinach 
Zardczal i Tachtczal można spostrzec ele
menty wyraźniejszej rzeźby skalnej, w po
staci ścian, filarów, żeber. W pozostałych, 
głęboko wciętych dolinach rejonu występują 
piramidalnie szczyty o stromych ale słabo 
urzeźbionych zboczach (dolina Choramdasizt). 
Spowodowane to jest również budową ge
ologiczną tych gór. Występują tu różne ro
dzaje skał — od bazaltu i skał pochodzenia 
wulkanicznego poczynając, a na łupkach 
i wapieniach kończąc. Fakt ten w połączeniu 
ze znacznym już stopniem zniszczenia gór 

sprawia, że większość szczytów nie jest 
atrakcyjna dla alpinizmu sportowego. Pod 
względem sportowym interesująca jest, jak 
się zdaje, jedynie dolina Zardczal, a ściśle 
biorąc — tylko północne i zachodinie ściany 
opadające z grani łączącej Sijah Sang (ok. 
4400 m) z Alam Kuh (4850 m) i południowym 
wierzchołkiem Chersanu (4640 m), osiągają
ce wysokość od 200 do 800 m. Są to chyba 
jedyne większe formacje ścianowe w całym 
rejonie Elbursu, a najatrakcyjniejszą z nich 
jiest niewątpliwie północna ściana Alam Kuh, 
opadająca do doliny Alamczal. Ona też była 
przede wszystkim obiektem zainteresowania 
przyjeżdżających tu przed nami ekspedycji. 

Punkt wypadowy w rejon Tacht-i Sulej
man stanowi wieś Rudbarek, oddalona 
o 17 km od Merzanabadu, leżącego przy 
głównej drodze Teheran — Czalus: (około 
200 km drogą jezdną z Teheranu). Z Rud
barek (ok. 1250 m) prowadzi ścieżka wydep
tana przez muły aż do doliny Zardczal (ok. 
8-10 godz. drogi pieszej). Tutaj, na wysokości 
ok. 3600 m, stoi kamienny schron Irańskiej 
Federacji Górskiej, stanowiący główny 
punkt oparcia dla alpinistów. W sierpniu 
1969 r. przystąpiono do budowy nowego, 
przestronnego' schronu z duraluminium; bę
dzie on miał 20 miejsc noclegowych na pry
czach. Istnienie schroniska oddalonego o 2 
do 3 godzin od podnóża ścian ułatwia dostęp 
do tych jedynych atrakcji alpinistycznych 
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rejonu. Oprócz alpinistów z wielu krajów, 
zwabionych reklamą, zasłużoną zresztą, pół
nocnej ściany Alam Kun, na wysokość 
schronu leżącego na granicy pastwisk do
cierają często pasterze z ogromnymi sta
dami owiec i kóz. 

Działalność alpinistyczną w rejonie Tacht-i 
Sulejman ułatwia słoneczna pogoda panują
ca tu przez, jak się wydaje, większą część 
lata. Podczas naszego dwutygodniowego po
bytu w dolinie Zardczal przeciągnęły tylko 
dwa przelotne nieobfite deszcze. Tempera
tura za dnia jest bardzo wysoka, a insolacja 
silna, nawet dokuczliwa. Po zachodzie słoń
ca rtęć w termometrze gwałtownie spada, 
nie schodząc chyba jednak w lecie 
poniżej zera. Zimy charakteryzują się podo
bno niskimi temperaturami i ogromnymi 
opadami śnieżnymi. 

Wyjazd w góry Iranu zorganizowany zo
stał przez grupę 'Członków Koła Poznańskie
go KW. Jego inicjatywa zrodziła się jesienią 
1968 r.; niemałą rolę w wyborze gór Iranu 
odegrał artykuł Pierre Buttima zamieszczany 
w „La Montagne" (nr 59, 1966 r.) ilustrowany 
wspaniałymi zdjęciami północnej ściany 
Alam Kuh. W skład wyprawy weszło 9 człon
ków Koła Poznańskiego: Jacek Appelt, An
drzej Dobek, Bożena Gąsiorowska (lekarz), 
Antoni Gąsiorowski (kierownik), Janusz 
Kiwerski, Jerzy Marcinkowski, Jan Michejda, 
Włodzimierz Waligóra, Wojciech Wróż, po
nadto Grażyna Jaworska-Chrobak z Koła 
Gliwickiego. Większość uczestników stano
wili młodzi taternicy, dla których obecna 
wyprawa była pierwszym wyjazdem poza 
Tatry. 

W okresie przygotowawczym wyprawa 
uzyskała pomoc finansową z Prezydium Ra
dy Narodowej miasta Poznania oraz Woje
wódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy. 
Z pomocą pospieszył też dr Julian Godlewski 
z Lugano. Wyjątkowo długie i trudne stara
nia o wizy irańskie zostały skrócone dzięki 
życzliwej pomocy Ministerstwa Spraw Za
granicznych PRL oraz gen, Yazdan Pamaha 
z Teheranu. 

Wyjechaliśmy z Poznania 9 lipca 1969 
wieczorem; wróciliśmy do 'kraju 16 sierpnia. 
W sumie wyprawa przebywała poza krajem 
40 dni — z tego na pobyt w górach przypada 
dni 15, a na dojazd do Teheranu i z powro
tem aż 14. Do Iranu zabraliśmy z kraju 

Eksploracja alpinistyczna rejonu rozpo
częła się stosunkowo późno. W r. 1936 wy
prawa niemiecka pod kierownictwem 
L. Steinauera dokonała wejścia na Tacht-i 
Sulejman oraz na kilka okolicznych szczy
tów, przechodząc także po raz pierwszy 
północną grzędę Alam Kuh („Taternik" nr 
104, 1937, s. 67). Na większość szczytów 
wchodziła już jednak, być może, ludność 
miejscowa. Po wojnie, w r. 1951, zespół Ja
pończyków poprowadził drogę północną 
grzędą Szachaka (ok. 4700 m). W r. 1964 
działała pod Alam Kuh wyprawa brytyjska, 
towarzyszący jej Niemiec H. Rost oraz 
Irańczyk A. Alai przeszli wielkie zacięcie 
przecinające lewy skraj północnej ściany te
go szczytu. W dwa lata później grupa fran
cuska pokonała lewy filar tejże ściany, prze
chodząc jej dolną część drogą Rosta i t ra
wersując następnie w prawo. 

całą żywność (po części dostarczoną bez
płatnie przez producentów) oraz sprzęt. Ba
gaż wagi 910 kg wysłany został koleją (sy
stemem „przy bilecie") do granicy radziecko-
irańsfciej (Dżulfa),, gdzie dotarł — przy naszej 
intensywnej pomocy na stacjach przesiadko
wych — razem z nami. Skrócone itinerarium 
wyprawy przedstawia się następująco: 

9 — 16 VII podróż koleją na trasie Po
znań — Moskwa — Erewan ■— Dżulfa — Te
heran (około 5600 km). 

18 VII wyjazd z Teheranu przez Karadż, 
Merzanabad do Rudbarek w prowincji Ma-
zandaran (ok. 200 km). 

19 — 30 VII pobyt w rejonie Tacht-i Su
lejman u podnóża północnej ściany Alam 
Kuh. 

2 VIII powrót do Teheranu. 
4 VIII wyjazd z Teheranu pod Demawemd, 

wejście nań (5 VIII) i tegoż dnia powrót do 
Teheranu. 

7 — 9 VIII zwiedzanie Isfahanu,Persepolis 
i Sziraz. 

11 — 16 VIII podróż powrotna koleją 
z Teheranu, trasą podaną wyżej. 

Planując wyprawę w góry Iranu główny 
nacisk kładliśmy na eksplorację sportową 
grupy Tacht-i Sulejman, przede wszystkim 
północnej ściany Alam Kuh, gdzie według 
dostępnych zdjęć widzieliśmy możliwość po
prowadzenia nowej drogi środkowym fila
rem. Po przyjeździe na miejsce okazało się, 
że plany nasze są tylko częściowo realne, 

Organizacja i przebieg wyprawy 
ANTONI GĄSIOROWSKI 
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jako że poza ścianami Alam Kuh i Szacha-
ku, nie ma tu właściwie gdzie się wspinać. 
Pierwsze dni pobytu, poświęcone na aklima
tyzację, potwierdziły to rozpoznanie. Po
szczególne zespoły weszły wtedy na Szalun 
(4550 m), Sijah Kanaan (4500 m), Sijah Guk 
(4500 m), Rostam Nisz (4550 m), wreszcie 
Tacht-i Sulejman (4750 m)*, przeprowadza
jąc rekonesans całego masywu. W jego wy
niku ustaliliśmy, że baza wyprawy pozosta
nie w schronisku na wysokości 3600 m. 
Poszukiwania miejsca na rozbicie namio
tów wyżej, jak zrobili to w r. 1966 Francuzi, 
nie dały rezultatu — wszędzie leżał śnieg. 

22 ,VII zespół Dobek, Kiwerski, Marcin
kowski, Wróż wszedł "na Alam Kuh północ
ną grzędą, drogą Steimauera (IV, 6 godzin. 
piękna wspinaczka skalna, zbliżona do 
skalnych klasycznych dróg rejonu Mont 
Blanc) i przepatrzył drogę zejściową z Alarn 
Kuh. Następnego, dnia wieczorem ustaliliś
my skład zespołu, który zaatakować miał 
nową drogę — weszli do niego znajdujący 
się aktualnie w najlepszej formie Dobek, 
Waligóra i Wróż. W dniach 24 — 27 VII ze
spół ten dokonał I przejścia centralnego fi
lara północnej ściany Alam Kuh, wykonując 
w ten sposób najważniejszy punkt programu 
wyprawy. W tym czasie akcja górska pozo
stałych uczestników musiała ulec ogranicze
niu, uważałem bowiem, że wobec braku ja
kichkolwiek możliwości uzyskania w razie 
nieprzewidzianego wypadku pomocy z zew
nątrz, musimy utrzymać stały kontakt z ze
społem wspinającym się i zapewnić mu 
ewentualną pomoc własną z dołu czy od 
góry. Pokrzyżowało to plany indywidualne 
niektórych uczestników wyprawy. 27 VII 
Kiwerski i Marcinkowski weszli wschodnią 
granią na Szachak (ok. 4 700 m) po czym wraz 
z Appeltem oczekiwali na zespół Wróża na 
sączycie Alam Kuh. 28 VII wszyscy znaleźli 
się w bazie. 29 VII Kiwerski i Marcinkow
ski wyruszyli na drogę Rosta na północnej 
ścianie Alam Kuh, gdzie już wcześniej za
łożyli linę poręczową poprzez uciążliwą do 
przebycia szczelinę. Okazało się, że lina jest 
przecięta przez spadające kamienie •—■ to 
oraz niedyspozycja jednego z członków ze
społu spowodowały 'wycofanie się z powro
tem do bazy. Następnego dnia podjęliśmy 
decyzję likwidacji obozu. 31 VII zeszliśmy 
do Rudbarek, 1 VIII przejechaliśmy do nie
dalekiego Nowszar nad Morzem Kaspijskim, 
gdzie spędziliśmy jeden dzień. 2 VIII wie
czorem byliśmy z powrotem w Teheranie, 
skąd 4 — 5 VIII w dwudniowym wypadzie 
7 uczestników wyprawy weszło na Dema-
wend. Kilka następnych dni poświęciliśmy na 
zwiedzanie Iranu, 11 VIII wyjechaliśmy 
z Teheranu do kraju. 

*) „ałfflrągłe" ikioity szczy tów iw o toczen iu Alaim 
K u h Imidzą jpqwine wątp l iwośc i . Fddaijemy je 
wed ług iinfarimacgi u z y s k a n y c h od I rańskiea F e 
de rac j i G ó r s k i e j . 

Starając się podsumować wyniki wypra
wy, na plan pierwszy wysunąć trzeba przej
ście nowej drogi ma Alam Kuh, którego 
ściana jest w tej chwili jedną z głośniej szych 
w górach egzotycznych. Polska droga po
prowadzona jest bardzo logicznie, wybitnym 
filarem spadającym z głównego wierzchołka, 
będąc niewątpliwie najlepszym rozwiąza
niem północnej ściany. Na uwagę zasługuje 
też styl przejścia, dokonanego w bardzo do
brym czasie bez wcześniejszych poręczowaó 
i przygotowań. 

Na przeszkodzie ewentualnym dalszym 
próbom eksploracji gór, w których przeby
waliśmy, stanęły, jak już wspomniałem, po 
części czynniki obiektywne, a mianowicie 
brak istotnych problemów alpinistycznych 
w rejonie Tacht-i Sulejman. Dwutygodnio-
'wy pobyt w górach, wynikający z założonego 
z góry sześciotygodniowego pobytu -wyprawy 
poza krajem nie sprzyjał też rozleglej szej 
akcji górskiej. Z drugiej strony trzeba pod
nieść, że pobyt w dolinie Zardczal dłużej 
niż dwa tygodnie nie wydaje się słuszny 
i celowy. Baza główna nie dawała tutaj do
brych warunków wypoczynkowych. Powo
dem tego był zupełny brak roiślinności 
(z wyjątkiem mizernych ostów), brak więk
szej ilości wody (tylko maleńki strumyczek 
wypływający z płata śniegu), bardzo uciążli
wy kurz, wzbijany z gleby przez silne wia
try ■— wszystko to powodowało1, że doliny 
Zardczal nie można uznać za ideał doliny 
górskiej, a ciepłe wspomnienia dolin ta
trzańskich nachodziły nas tutaj szczególnie 
natrętnie. Warunki panujące w bazie były 
powodem wielu dolegliwości chorobowych 
poszczególnych uczestników wyprawy — 
prześladowały nas uporczywe kaszle, bron-
chity itp., które ustąpiły z chwilą zejścia do 
wilgotnego1 Rudbarek. 

Za niewątpliwy sukces wyprawy należy 
uznać fakt wyprowadzenia znacznej grupy 
młodych członków Koła Poznańskiego poza 
Tatry: ustanowienie przez nich nowych wła
snych rekordów wysokości oraz nabycie do
świadczeń organizacyjnych w zakresie przy
gotowań i przeprowadzania wypraw w góry 
egzotyczne przyniesie zapewne dalsze efekty 
w najbliższych latach. 

Wyprawa nasza stanowiła pierwszą próbę 
zorganizowanego kontaktu z górami i alpi
nistami Iranu. W kraju tym działa od kil
kunastu już lat Irańska Federacja Górska 
(FIM), przedstawiająca w tej chwili poważną 
siłę organizacyjną. W samym Teheranie 
liczy ona ok. 1500 członków, z których wspi
na się podobno około 400, posiada też dość 
silne sekcje w kilku większych miastach 
Iranu — Istfahanie, Szirazie, Hamadanie. 
FIM wydaje swój Własny miesięcznik wy
sokogórski, buduje też sieć schronów — 
takich jak wspomniane już schrony w doli
nie Zardczal, pod Demawandem, dom nocle
gowy w Rudbarek itp. W samym Teheranie 
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posiada budzący w nas zazdrość pokaźny 
budynek, gdzie mieszczą się biura oraz po
koje gościnne dla przyjeżdżających alpini
stów. Na przedmieściach wielkiego Teheranu 
znajduje się też szkółka wspinaczkowa, inne 
podobne urządzono w górach. Irańska Fede
racja Górska przyjęła nas bardzo gościnnie. 
Poprowadzenie nowej drogi na Alam Kuh 
było dla niej wydarzeniem dużej wagi, czego 
wyrazem stało się przyjęcie wydane dla nas 
przez jej prezesa, gen, Rahimi Lorijani, po
łączone z wymianą proporczyków, odznak 
itp. 

Kontakty z FIM ułatwiały nam znacznie 
rozwiązanie problemu dojazdów do gór 
a także poznanie ich topografii. Trzeba 
jeszcze wspomnieć o życzliwej pomocy, ja
kiej udzielili nam mieszkający w Teheranie 
Polacy, pp. Jan Sapieha i Zdzisław Roma
nowski. Spotkaliśmy się też z wybitną ży
czliwością ze strony Ambasady PRL w Te
heranie. W pomieszczeniach Ambasady zna
leźliśmy punkt oparcia, gdzie mogliśmy 
mieszkać podczas pobytów w tym mieście 
oraz przechowywać bagaż, a attache kultu
ralny Ambasady, p. Aleksander Janowski 
służył nam wielokrotnie pomocą i radą. 

Nasza wizyta w Iranie skłania do sformu
łowania pewnych wniosków na przyszłość. 
Góry Elburs, rozległe i krajobrazowo bardzo 
malownicze1, nie przedstawiają wysokich 
walorów dla alpinizmu sportowego. Roz-

Poezątkowo o górach Iranu wiedzieliśmy 
niewiele, a materiały, które stopniowo gro
madziliśmy, nader skąpo mówiły o alpinisty
cznych walorach górskich rejonów, rekla
mowały je natomiast jako doskonałe tereny 
łowieckie. Z niewielkiej broszury pt. „Iran" 
wyłowiliśmy takie zdanie: „The high moun-
tains of Alam Kuh and Takht-e Suleiman 
with peaks of about 4 800 metrem with pe-
rennlial snów, glaciers and plenty of moun-
tain goats, ibex, bear and some leopards 
for the hunter". Powodowani strachem po
stanowiliśmy zabrać dodatkowy czekan. Ten 
zaś, gdyby zabrakło niedźwiedzi, mógł się 
również przydać w górach, których zdobywa
nie było przecież naczelnym celem naszej 
wyprawy. 

Cóż, łatwo wpaść w żartobliwy ton, kiedy 
już po wszystkim, kiedy wróciliśmy do kra
ju z nową drogą na Alam Kuh, szczęśliwi 

ległe góry Zagroź w Iranie zachodnim zo
stały, jak się wydaje, dość dokładnie zbadane 
przez FIM i nie zawierają również cieka
wszych celów sportowych. Wyjątkiem jest 
ściana Alam Kuh — pozostają tu do ewen
tualnego rozwiązania dwa problemy — 
direttissima północnej ściany wschodniego 
wierzchołka i (dość ryzykowna ze Względu 
na spadające kamienie) droga centralnym 
kuluarem ściany (pomiędzy filarami fran
cuskim i polskim). 

Najbardziej atrakcyjnym problemem al
pinistycznym Iranu wydaje się jednak w tej 
chwili przejście północnej ściany Alam Kuh 
zimą. O ile mi wiadomo, żadna z dróg nie 
ma dotąd zimowego przejścia, choć od kilku 
lat myślą o takim przejściu Irańezycy. Tak 
droga Steinauera północnym filarem, jak 
i wielkie zacięcie Rosta przedstawiają nader 
poważne problemy zimowe •— tym bardziej 
odnosi się to do filarów polskiego i francu
skiego (na którym pozostało do dziś wiele 
haków i liczne poręczówki po pierwszych 
zdobywcach). 

Na zakończenie sprawozdania warto przy
toczyć kilka cyfr obrazujących finansową 
stronę całego przedsięwzięcia. Łączne wy
datki na wyprawę (10 osób) zamknęły się 
kwotami 57 000 złotych, 353 dolarów USA 
oraz 300 rubli. Jak z tego widać, pod wzglę
dem kosztów wyprawy do Iranu należą do 
bardzo tanich, co może być dalszą istotną 
zachętą ido ich Kontynuacji z naszej strony. 

i pełni wrażeń. Zaniim jednak do tego do-
jszło, przez niemal rok organizowaliśmy 
wśród ogromnych trudności tę naszą wypra
wę. Chciałbym tutaj opowiedzieć o czymś, 
co dało nam najwięcej wrażeń i emocja ■— 
o przejściu centralnego filara północnych 
zerw Alam Kuh. 

Potężna ta ściana liczy około 650 m wy
sokości i ograniczona jest dwiema wybitny
mi formacjami skalnymi. Lewym jej skra
jem biegnie zacięcie, którym w r. 1964 
Niemiec Rost i Irańczyk Alai poprowadzili 
trudną drogę wyprowadzającą na wschodnią 
grań. Prawe ograniczenie tworzy wielki fi
lar, którym już w r. 1936 Gorter i Stefa-
auer wes:zli na niższy wierzchołek szczytu. 
Środek ściany atakowali w r. 1966 Fran
cuzi (m. im. Andre Parat). W 15-dniowej 
wspinaczce dokonali oni szeroko rekla
mowanego wejścia, co prawda skrajnie 

Filarem Alam Kuh 
WOJCIECH WRÓŻ 
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trudnego, dalekiego jednak od logiczności 
i nie rozwiązującego w pełni ściany. Każde
go dnia zjeżdżali w dół, aby w pobliskiej 
bazie spędzić noc. Ich droga biegnie 
początkowo zacięciem, razem z drogą Rosta, 
następnie zaś trawersuje główne, środkowe 
spiętrzenie ściany, aby wydostać się na 
szczyt filarem ograniczającym od prawej 
strony kuluar. 

Alam Kuh posiada dwa wierzchołki, mię
dzy którymi rozpoczyna się wielki żleb, spa
dający aż ku podstawie ściany. Po jego pra
wej stronie biegnie prosto na wyższy wierz
chołek wybitny filar, którego zdobycie było 
głównym celem naszej wyprawy. 

24 lipca o 3 w nocy, niemiłosiernie obła
dowani, rozpoczęliśmy długie podejście. Było 
nas trzech — Andrzej Dobek, Włodek Wa
ligóra i ja. Dużo czasu zajęło nam przebycie 
stromego śniegu ii pokonanie szczeliny brze
żnej. Wreszcie około godziny 10 weszliśmy 
w ścianę. 

Pierwsze metry były łatwe, mimo że bie
gły w kruchym terenie. Wydostaliśmy slię 
na półeczkę, upatrzoną już uprzednio, w cza
sie przejścia drogi Steinauera. Nad nią 
wznosiła się przewieszona ścianka, na której 
trzeba już było użyć ławeczek. Liczyliśmy 
się naturalnie z tą koniecznością na naszej 
ścianie, nlie przypuszczaliśmy jednak, że 
nastąpi _ to tak szybko. Metr po metrze 
wznosiliśmy się w górę — do zacięcia, które 
otwierało szansę 'dostania się w podszczyto
we partie filaru. Tego dnia przeszliśmy te
chniką hakową jeszcze tylko 30-metrową 
rysę d przewieszkę nad nią, po czym na 
wysokości około 4 300 m założyliśmy pierwszy 
biwak. Kiedy zapadł zmrok, daleko w dole 
zamigotało światełko. Ci, którzy pozostali 
w bazie, w ten właśnlie sposób oznajmiali 
nam, że są z nami. Odpowiedzieliśmy im 
umówionym mruganiem światła, że wszy
stko jest w porządku. Noc była stosunkowo 
ciepła, był ii śnieg na herbatę i dobre humo
ry. O 4 nad ranem rozpoczęliśmy dalszą 
wspinaczkę, niezbyt trudnymi skałami do
chodząc do półki, podprowadzającej pod 
wielkie zacięcie, które w dolnej części było 
zalane lodem. 

Prawym ograniczeniem zacięcia biegło 
w gładkiej płycie wyraźne pęknięcie. Kiedy 
jednak prowadzący Włodek Waligóra prze
szedł nim kilka metrów, okazało się, że jest 
bardzo kruche. Wycofaliśmy się więc na 
półkę, skąd widać zacięcie, którym należało 
poprowadzić dalszą drogę. Wyrąbawszy kil
ka stopni w stromym lodzie dostaliśmy się 
wreszcie do rysy w środku zacięcia. Ż po
mocą techniki hakowej udało nam się 
przejść nią około 50 m w górę i osiągnąć 
eksponowany balkonik znajdujący się na 
ostrzu filara. Dalej z każdym metrem było 

trudniej, s, skała coraz bardziej krucha. 
Wyciąganie plecaków stawało się niebez
pieczne dla tych, którzy pozostawali na 
dolnych stanowiskach. W dużym napięciu 
nerwowym pokonaliśmy 100-metrowy skraj
nie trudny odcinek, by wreszcie po kruchych 
skałach wydostać się na półkę pod prze
wieszoną partią ściany. Pilnie obserwowaliś
my poczynania prowadzącego, który bijąc 
gęsto kołki powoli piął slię w górę. Nagle 
doszedł nas wstrętny dźwięk dzwoniących 
po skale haków. Skuliliśmy pią na stanowis
ku, wiedzieliśmy już bowiem, że prowadzą
cy odpadł, w czym upewniło nas najpierw 
szarpnięcie liny, a po chwili widok wiszące
go nad nami współtowarzysza. 

— Nie jest tak źle, jeszcze metr i byłbym 
dobry — powiedział kiedy opuściliśmy go 
na półkę. 

Trudno, trzeba spróbować jeszcze raz. Po
szedł następny, a my znowu z zadartymi 
w górę głowami śledziliśmy każdy jego 
ruch. Niestety, druga próba zakończyła się 
jeszcze szybszym odpadnięciem. Na szczęście 
nic się nie stało, ale nie było już nastroju 
na kolejny atak, w dodatku zapadł zmrok. 
Po zjechanliu 30 metrów na niewygodną 
platformę, założyliśmy drugi biwak. Noc 
zeszła nam na rozważaniu możliwości 
przejścia przewieszonej części ściany. Dopie
ro wschodzące słońce oświetliło wiszące nad 
nami płyty i pomogło znaleźć rozwiązanie. 
Wysoko w górze wznosiły się rude skały, 
wypatrzone kilka dni przedtem przez lor
netkę. Wspinając się płytowymi uskokami 
dotarliśmy na wiszącą półkę, nad którą 
piętrzyły się owe rude płyty. Z prawej stro
ny, pod okapami, biegła szeroka rysa, do
prowadzająca do przewieszonego zacięcia. 
Pokonanie rysy zajęło nam około 6 godzin, 
Czegóż tam nie było! Pętelki wiszące na 
występach skalnych, szczeble ławeczek słu
żące jako haki, w jednym zaś miejscu, 
w głębokiej i szerokiej szczelinie, tkwił wbi
ty aż po dziób czekan. Wiele skomplikowa
nych manewrów doprowadziło nas do za
cięcia, ale było już tak późno, że postano
wiliśmy opuścić się na półkę, by tam założyć 
trzeci już biwak. Noc była chłodna, wliał 
niezwykle silny wiatr. 

Rano, trzęsąc się z zimna, rozpoczęliśmy 
„prusikowanie" do miejsca wczorajszego 
odwrotu. W dole na śniiegu pojawiły się ma
leńkie sylwetki zaniepokojonych o nasze 
losy kolegów z bazy. Ich widok zmobilizo
wał nas do szybszego działania. Niewiele 
czasu zabrało mam pokonanie 40-metrowego 
przewieszonego zacięcia (jedynki, kołki itd.). 

Zmęczeni przejściem najtrudniejszego od
cinka ściany, długo odpoczywaliśmy na wy
godnej platformie. Nagle z widocznego już 
wierzchołka rozległo się wołanie. Cóż za nie
spodzianka — Jacek Appelt, Janusz Kiwer-
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:*'< m 
W. Wróż, 
H. Rosta Północna ściana Alam Kub. Z prawej centralny filar z polską drogą (A. Dobek, W. Waligóra i 

24—27 VII 1969), której dolny odcinek zasłaniają skały przedniego planu (kropki). Z lewej droga 
i A Alaia z r. 1964, od której odchodzi wykropkowana droga francuska z r. 1966. _ 

Fot. Jan Michejda 

ski i Jurek Marcinkowski siedzieli na szczy- aż do nocy, opowiadaliśmy o naszym przejś
cie, aby przywitać nas zapomnianym już ciu. 
aromatem herbaty. Szybko pokonaliśmy nie- Tak skończyła się piękna przygoda _ — 
trudne skałki kopuły szczytowej. Potem, na trudna i cłiwiilami niebezpieczna, ale „si finis 
wierzchołku, siedząc przy herbacie, długo, bonus, laudabile totum". 
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Na Demawend 
— śladami Czarnoty 

WŁODZIMIERZ WALIGÓRA 

Piąta rano, czwarty sierpnia. Wyjeżdża
my sprzed Ambasady w Teheranie. W sa
mochodzie zapadamy w senno-kontemplacyj-
ny nastrój — niektórzy po prostu śpią. Ma
my wejść blisko 1 000 m wyżej, niż bywaliś
my dotychczas w masywie Tacht-i Sulej-
men. Wejście na Demawend (5 670 m) je,st 
podobno zupełnie łatwe, jako że stoki wul
kanów są zawsze połogie. Mamy ze sobą 
mapkę — szkic okolic szczytu. Demawend 
wygląda na niej jak rysunki słońca na śred
niowiecznych szkicach. Promienie tego 
słońca to grzędy ■— jest ich według mapy 
około dwudziestu. Najczęściej używana dro
ga biegnie grzędą południową — na niej 
postawiono obszerny schron (ok. 4 150 m). 

Po kłlkudziesięciokilometrowej jeździe as
faltową szosą, stale biegnącą wśród gór, 
docieramy do miejscowoścli Pulur, gdzie 
skręcamy w polną drogę. Po paru kilome
trach, przy rozwidleniu dróg zakręt w pra
wo ■— i zaczynamy wypatrywać pierwszej 
drogi w lewo, którą podobno należy jechać 
dalej. Chwilę potem wysiadamy w małej 
kotlince. Wokół pasą się owce. Według in
formacji uzyskanych w Teheranie, znajduje
my się na wysokości ok. 2 800 m. Samochód 
zawraca, kierowca obiecuje przyjechać tu 
po nas nazajutrz o piątej po południu. Ma
my półtora dnia czasu. 

Po krótkim odpoczynku (oczywiście herba
ta, oczywiście arbuzy), około dziewiątej ru
szamy w dalszą drogę. Panuje upał. Góra 
wydaje się podejrzanie daleka. Droga wie
dzie przez pokrytą wyschniętą trawą halę, 
gdzie w stale unoszącym się kurzu pasą slię 
owce, kozy i wielbłądy. Idziemy głęboko 
wciętymi wąwozami, żlebami, dolinkami. 
Zagmatwana rzeźba sprzyja rozbiciu zespo
łu na grupki — każda z nich dopatruje się 
w innym miejscu naszej południowej grzędy. 

Do schroniska dochodzimy po kilku. Os
tatni — trzy godziny po najszybszych, tj. 
około osiemnastej. Schronisko jest nowe, 
niedawno zbudowane, pokryte duraluminio-
wymi płytami, wyposażone w prycze (20 
miejsc) i materace. Jest wygodnie, prżyjtulne, 
jeszcze czyste. 

Pobudka już o pierwszej w nocy. O dru
giej ruszamy w drogę. Antek zostaje 

w schronisku — idziemy w ósemkę. Pod
chodzimy piargami z dziwnie lekkich kamie
ni. Jest ciemno i bardzo zimno. Temperatura 
poniżej zera — zupełnie odzwyczailiśmy się 
od tego. W dole, daleko, świeci łuna świateł 
Teheranu. W okolicy 5 000 m wysokości cofa 
się Grażyna, nie dość dobrze zaaklimaty
zowana. 

W partii podszczytowej piarg zamienia się 
w dziwny ni to miał, ni to popiół. Coraz 
większe są też mijane płaty śniegu. Zaczyna
my czuć siarkę i dostrzegać dym wydoby
wający się ze zbocza. Skały (nieliczne) na
bierają żółtego koloru. 

Po 3Va godzinach marszu, o godzinie 5.30, 
pierwsi z nas stają na wierzchołku ■— ostat
ni są tu o ósmej. Szczyt prawie całkowicie 
pokryty jest siarką, natomiast w kraterze, 
jak przypuszczaliśmy, leży śnieg. Dziwnie 
szybko przechodzi zmęczenie, wynikłe przy
puszczalnie bardziej z bo jaźni przed wy
sokością, niż z faktycznego wyczerpania. 
Cała siódemka, która ostatecznie weszła na 
szczyt (J. Appelt, A. Dobek, J. Kiwerski, 
J.Marcinkowski, J. Michejda, W. Waligóra 
i W. Wróż) ustanawia tu swe rekordy wy
sokości osiągniętej w górach. 

W dół schodzi się wyjątkowo łatwo, jak 
to zwykle po piargach, do tego z tak lek
kich kamieni. W schronisku Antek wita nas 
herbatą i zupą. Mały odpoczynek, obiad, 
i znów schodzimy, teraz już razem. Po nie
całych 3 godzinach jesteśmy w tej samej 
kotlince, z której wyruszyliśmy wczoraj. 
Dopiero w zejściu okazuje się, że do schro
niska wiedzie wcale wygodna ścieżka, która 
prowadzi z zupełnie innej południowej do
liny — do niej to mieliśmy dotrzeć naszym 
samochodem. Pomyłka na szosie kosztowała 
nas wczoraj około 500 m dodatkowego po
dejścia. 

Wieczorem jesteśmy z powrotem w Te
heranie. Pobiliśmy tego dnia, jak się okazu
je, jeszcze jeden rekord ■— 1 500 m w górę 
i 4 500 m w dół, razem 6 000 metrów różnicy 
poziomów! Jesteśmy zmęczeni, zadowoleni 
ale i trochę smutni — wejście na Dema
wend to zamknięcie naszego spotkanda z gó
rami Iranu. 
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Obóz w Alpach Walijskich 
ADAM ZYZAK 

Po licznych perypetiach związanych z kil
kakrotną zmianą składu, w Afllpy Szwajcar
skie wyjechał 4-osobowy zespół w składzie: 
Roman Bebafc, Henryk Furmamilk, Andrzej 
Tarnawski i Adam Zyzak (kierownik). 
2 sierpnia 1969 r. założono bazę w przysiółku 
Winlfcełmatltein (1673 m). 

Dent Blanche 

Usiłując rwy korzy sltać ostatnie dni pięknej 
pogody, juiż 4 sierpnia przystąpiliśmy do re
alizacji głównego celu: przejścia direttissiimy 
1000-metrowej lodowo-skalnej północnej 
ściany Dent Blanche (4357 ,m — dawniejsza 
kota 4364 m). Ściana ta została przebyta 
środkiem iw lipcu 1966 r. przez [małżeń
stwo Yveltitej i Michela Vaucher w czaisie 
trzech dni („/Taternik" 3—4 1966 e. Ł30). 
Drugiego przejścia w dużej części no
wym wariantem, dokonał samotnie prze
wodnik C. Boumissen w ciągu dwóch dni 
lutego 19168 r. („Taternik" 2/1968 s. 94). 

Po dalekimi podejściu, wymagającym tra
wersowania przełęczy Durand i siodełka w 
„Grami Czterech Osłów", !5 sierpnia o gOdz. 
10 weszliśmy w ścianę. IZ uwagi ma nieustain-
ne lawiny kamienne o nieznanym nam dotąd 
natężeniu posuwaliśmy się względnie bez
piecznym terenem nieco na prawo od dirogi 
yaucherów. Po południu pogoda załamała 
się. Mgła i gwałtowny opad śniegu szybko 
spowodowały przemoczenie naszych ubrań. 
Skała ociekała wodą. Ścianą na lewo od mas 
sunęły lawiny, gęsto przetykane kamienia-
mii. Dla bezpieczeństwa postanowiliśmy więc 
wytrawersować w prawo i biwak założyć na 
północnej grani. Nazajutrz rano lawiny 
kamienne znów ryły pola lodowe. W tych 
warunkach, po przebyciu pomad' 500 m, z 
żalem zdecydowaliśmy się na odwrót. 
Późnym wieczorem — trawersując lodowce 
Dent Blanche i Maimzettes — osiągnęliśmy 
schronisko;. 7 sierpnia podczas zejścia dio 
Zerlmatt dokonaliśmy jeszcze wejścia na 
Tete Blanche (3724 ni). 

Matterhorn granią Furggen 
Chmurny i wiiteitrzny wieczór 10 sierpnia za

stał naszą czwórkę w okolicy schroniska 
Honnii. O świcie przemknęliśmy się pod 

Polska droga pó łnocnym f i la rem n a wierzchołek 
Nordend (4609 m) m a s y w u Monte Rosa: H. Furima-
niik, A. T a r n a w s k i i A. Zyzak, 21-23 VIII 1969. Na 
p r a w o c iemny k o n t u r Dufourspi tze (4634 m) , 
z leiwied siodło Jageirjoich. 

Fot. Adam Zyzak 

barierą seraków \ wkrótce pokonaliśmy b. 
trudny pierwszy uskok grani, tuż nad Bre-
udljoclh. Szliśmy następnie stosunkowo łat
wym lecz przysypanym świeżyim śniegiem 
rteremeim aż do półek {Schuiiter, 420:0 m) 
ciągnących .się u stóp uskoku szczytowego 
Matterhornu (4477 mi). Uskok ten ma 300 m 
wysokości i znany jest z dużego nagroma
dzenia trudinoiści oraz ogromniej ekspozycji, 
lecz zarażeni i bardizo dobrej skały. Trud-
-taści reklamowane przez przewodnik oka
zały się rzeczywiście spore (V+), zwłaszcza 
że znajdują się powyżej poziomu 42€0 m, 
a imy pokonywaliśmy je z ciężkimi pleca
kami, we mgle i przy padającym śniegu. 
Drogę ukończyliilśimy w stosunkowo dobrym 
czasie 11 godzilm. Niestety na szczycie nie 
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mogliśmy się zatrizyimaić ani chwili. Zbliżała 
się iburiza, a wszystko wokół nas denerwu
jąco brzęczało. Świadomość, że ponoć Mat
terhorn to najlepszy w Alpach odgromnik, 
miała decydluljiaey wpływ na tempo naszego 
zejścia granią iHornłi. Było to pierwsze pol
skie przejście lii00-metrowaj grani Furggen 
—■ tej inaijWuidhietjszej i najpiękniejszej gra
ni najpiękniejszego szczytu Alp Szwajcar
skich. 

Monte Rosa 
Nastąpił długi okres złej pogody. Prze-

padywało:, przez rzadkie otwory w zasłonie 
chmur widać było zupełnie białe góry. Czas 
wypełnialiśmy, jak to zwykle bywa, wypo
czywaniem}, snuciem planów, dyskusjami. 
Trudno znoszący bezczynność A. Zyzak do
konał samotnego wejścia na Rimpfischhoirin 
(4139 m), drogą normalną. Ze 'smutkiem p o 
żegnallilśimy Romainai, którego ofoowiiązki 
wcześniej wzywały do kraju. 

20 sierpnia wreszcie rozbłysło słońce. W 
warunkach, jakie panowały po okresie oipa,-
dów, jedyną, a przy tym nie wątpliwie p o 
nętmą szansę mieliśmy na ostrym, prizewae-
nie skalnym, północnymi filarze wierzchoł
ka Noirdend drugiego co do wysokości ma
sywu Alp — (Monte Rosa (4634 im). Filar ten, 
jeszcze dziewiczy, rysuje się śmiałym klszftał-
tem na tle nieba, nic więc dziwnego, że 
zwrócił już uwagę uczestników obozu w 
Zermialtt w r. 19i6:6. Decyzja przyszła nam 
tym razem z rzadką jednomyślnością i jesz
cze tego sarniego dnia po południu wyjecha
liśmy kolejką na Gcirmergrat, by założyć 
biwak tuż nad' lodowcem. Rano rozpocżęli
śmy wspinaczkę. Trudności, trzebią przyz
nać, przeszły niasae oczekiwania, a ich uko
ronowaniem była ścianka (V+, Al) z wa
hadłem linowym. Po 'południu nadciągnęła) 
mgła. Biwak n'a ostrzu filara przemienił się 
w nieustanną walkę z huraganem, starają
cymi się poszarpać naszą płachtę -w strzępy. 
Na domiar złego ramo sypnął śinieig, a wiatr 
stał się przenikliwie aimny. .Szliśmy wciąż 

Słowack i Tata-iainste^ n a r o d n y p a r k (TANAP) 
poiwołata do życia z dniern 1 s tyczn ia 1S49 r . u s t a 
wa Słoiwaickiej R a d y Nanoidoiwej z 18 girud-
nia 1948 r., ogłosBomia w r . 1949 pod rarem 11, 
a uzupełindiottiia sziczegółoiwym rozporządizendem w y 
konawczym z draia 28 paiździeirmilica 1952 r. W t y m 
roiku obchodz i więc T A N A P 20-lecie is tnienia , 
z k t ó r e j to okiaiziji unządizono w Ta t r zańsk i e j Łom
nicy oikiolicznościiolwe sympoz jum, w y d a n o też 

ostrizem filara lub tuż koło niego. Z lewej 
otwierało się ogromnie eksponowane prze
wieszone uinwiskoi, z prawej ciągnęły się za
śnieżone płyty i groziły clbrywem seraki, 
których 30-metrowa bariera, koronuje pół
nocną ścianę. Po południu osiągnęliśmy 
upragniony wierzchołek filara, gdzie rozło
żyliśmy wygodny biwak. Nazajutrz, 23 sier
pnia, z wysiłkiem pokonaliśmy 2-kilometro-
wy wiisizący lodowiec i stanęliśmy mai wierzr 
chłodu Nordend '(4.009 m), [jednym z killkiu 
wypięltrzeń szczytowych Monte Rosa. 

25 VIII nastąpiło zwinięcie cfoozu i wy
jazd do Polski. 

Wnioski 
Wyniki osiągnięte w złych warunkach 

i przez tak szczupły izespół uznać można zat 
bairdizo dobre. Byłyby niewątpliwie lepsze, 
■niestety brak dostatecznego rozeznania 
i niezbyt poważne potraktowanie ostrzeżeń 
przed lawinami kamiennymi naraziły nas 
na stratę Cennego tygodnia i na odwrót z 
Dent Blanche. 

Uważani, że obozy klubowe w Szwajcarii 
powinny być stanowczo liczefomiejisize. Jak 
■się okazało, zespół 4-os'obolwy jest trudny 
do skompletowania już w kraju '(skutkiem 
przesunięć personalnych istiraiciliśimy ok. 10 
idni pogody), a w razie konieczności wcześ
niejszego powrotu któregoś z uczestników, 
kontuzji lufo choćby niedyspozycji — łatwo 
■ulega rozbiciu. Niezależnie od tego należy 
pamiętać, że w Szwajcarii alpiniści chodzą
cy bez przewodników spotyfealją się z zu
pełnym brakiem zainteresowania lub wręcz 
niechęcią komercyjnie nastawionych orga
nizatorów turystyki i alpinizmu. Wezwanie 
pomocy przez zespół przebywający w kom
plecie w [górach imoże się więc okazać iluzją 
lub pociąiginąć iza sobą Ogromne koszty, o 
czyim przekonują doświadczenia iziimy 1964 
na Dent d'Hśrens, ai także przykłady akcji 
ratunkowych po [alpinistów zagranicznych, 
■choćby te znane nam z Eigeru. 

killka pub l ikac j i . Juibileusizowi poświęcony został 
zwiięksizony do 50 stirom zeszyt ,,Vysolkś T a t r y " 
(3/11969), w y p e ł n i o n y airtykułalmi obrazuj ąicymi 
his tor ię i pirobłeimatykę TANiAS? ■— wydirtukofwia-
n y m i w j ę z y k a c h s ł ow ack im i n i e m i e c k i m . Słowo 
■wstępne nap i sa ł m i n i s t e r goigpodariki leiśnej i wod
ne] SiBS, F r a n t i ś e k Hagaara. Jub i l eusz 15-tecia 
i s tn ienia obchodz i obecn ie n a s z T a t r z a ń s k i Pairk 
Niairodoiwy. 

20 lat TANAP-15 fat TPN 
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Kaukaz Zachodni 1969 
BRONISŁAW KUNICKI 

W okresie od 9 sierpnia do 1 września 
1969 r. w rejonie Polany Dornbajskiej 
w Kaukazie Zachodnim przebywała 14-oso-
bowa grupa polskich alpinistów, zrzeszonych 
w Sekcji Taternickiej Akademickiego Klu
bu Grotołazów przy Radzie Uczelnianej ZSP 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zgodnie 
z założeniami, był to wyjazd szkoleniowy 
i miał za zadanie przygotować uczestników 
do samodzielnej działalności w górach 
o charakterze alpejskim. W skład grupy 
wchodzili: Krzysztof Tomaszewski (kierow
nik), Bronisław Kunicki (kierownik sporto
wo-szkoleniowy), Janusz Hierzyk i Alek
sander Pańków (instruktorzy), Andrzej Bo
ber, Andrzej Bylica, Andrzej Galanit, Sta
nisław Hławiczka. Aleksiandra Kunicka, 
Stanisław Makarski, Andrzej Sokalla, Cze
sław Stepowany, Lidia Tomaszewska i Wik
tor Żymła. Wszyscy są jednocześnie człon
kami Klubu Wysokogórskiego. 

Wyjazd nastąpił w wyniku wymiany po
między organizacjami studenckimi, a w jego 
organizacji, wydatnie pomogły władze Poli
techniki Śląskiej, Rada Uczelniana ZSP 
i zakłady pracy. Obóz bazowy założyliśmy 
na ogólnie dostępnym placu biwakowym. 
Dzięki bardzo życzliwemu podejściu ze strony 
szefa Górskiej Służby Ratowniczej, Hadżi 
Magomiedowa oraz kierownika Działu Szko
lenia obozu „Krasnaja Zwiezda", Eugeniusza 
Bieleckiego — otrzymaliśmy zezwolenie na 
samodzielne prowadzenie działalności gór
skiej. Zezwolenie to wykorzystano w takim 
stopniu, w jakim szkoleniowy charakter wy
jazdu na to pozwalał. Za całość poczynań, 
łącznie z organizacją własnej służby obser
wacyjnej, odpowiadało kierownictwo obozu 
polskiego. 

Działalność w górach 

Ponieważ uczestnicy wyjazdu (poza in
struktorami) bawili po raz pierwszy w gó
rach typu alpejskiego i na ogół mieli nie
wielkie doświadczenie zimowe tatrzańskie, 
wyjazd nosił w zasadzie charakter zimowego 
kursu dla zaawansowanych, który dzięki 
sprzyjającym okolicznościom udało się prze-
aieść z okolic Morskiego Oka... w Kaukaz. 

• Z tych względów działalność ograniczono 
do dróg o charakterze szkoleniowym, nie 
przekraczających w zasadzie 3 kategorii 
trudności (według norm radzieckich) i tylko 
ze szczególnie sprawnymi uczestnikami ata
kowano drogi mające walory sportowe. Nie 

można więc było wykorzystać w pełni mo
żliwości pełnej swobody wyboru dróg, mimo 
to, do polskiego dorobku w górach Kaukazu 
dodano zarówno drogi jeszcze nie pokony
wane przez Polaków, jak i pierwsze przej
ście. Kronika działalności przedstawia się 
następująco: 

11 VIII. Wejście na szczyt Sofrudżu (3785 m) przez 
Przełącz Sofrudżu (IB). Zejście granią przez lodo
wiec Amanauz Zachodni (2B). Cała grupa z wy
jątkiem A. Sokalli zajętego pilnowaniem bazy. 

14 VIII. Wejście na szczyt Bełała Kaja (3851 m) 
granią z Wyżnlego Sofirtudżyńisikiego B.iwatku. Droga 
skalna kat. SA. Powrót tą samą drogą. A. Bober, 
A. Bylica, A. Galant, A. Kunicka, B. Kumioki, 
i Cz. Stepowany. 

Północna ściana Małego DoniDaj Ułgenu (3800 m) 
z drogą z r. 1959, której trzeciego przejścia doko
nali A. Botoer, B. Kiumiiicfci i K. Tomaszewski 
w dniu 29 VIII 1969 

Fot. Bronisław Kunicki 
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Dombaj Ulgen Główny (4040 m| 
— nowa droga środkiem północno-
zachodniej ściany (4A) — S. Hła-
włczłca, B. Kunicki i Cz. Stepo
wany,, 18 VIII 1969. Warto dodać, 
te jest to pierwsza w pełni war
tościowa nowa droga poprowa
dzona w Kaukazie przez alpini
stów polskich po r. 1964. 

Fo*. Bronisław Kunicki 

15 VIII .Trawersowanie szczytu Bełała Kaja 
(3851 m). Wejście granią północną (3B), zejście — 
południową (3A). J. Hierzyk, S. Hławiczka, S. Ma-
kairski ,A. Pańków, A. Sokalla i W. Żymła. 

18 VIII. Wejście na szczyt Dombaj Ulgen Główny 
(4040 m) północną granią. Droga skalna kat. SB. 
Zejście tą sarną drogą. A. Bylica i W. Żymła1, 
A. Bober i A. Galant oraz K. Tomaszewski, L. To
maszewska i S. Makai-ski. 

18 VIII. Pierwsze wejście środkiem północno-
zachodniej ściany Dombaj Ulgenu Głównego 
(4040 m). Droga skalna kart. 4A. Zejście przez Dom-
bajskie Siodło (SB), S. Hławiiczfca, B. Kunicki 
i Cz. Stepowany. 

25 VIII. Wejście na szczyt Ercog (3867 m) pół-
niocno-wschiodinim filarem. Dnoigai skalno-lodowa 
kat. 3A. Podejście poć ścianę z Przełęczy Dża
łowczat przez szczyt Dżałowczat Uzłowaja, zejście 
granią przez, szczyt Dżałowczat (2B). B. Kunicki, 
A. Kunicka i L . Tomaszewska oraz A. Bober 
i S. Makarski. 

25 VIII. Wejście na Dombaj Ulgen Główny 
(4040 m) północną grandą prizez Dombaj ski© Siodło 
(3B). Zejście tą saimą drogą. J. Hierizyik, A. Pań
ków i A. Sokalla. 

28 VIII. Wejście na Mały Dombaj Ulgen (3800 m) 
północną ścianą. Droga lodowo-skailna kat. 5A (we
dług oceny T. Hiebelera). Było to trzecie .przejście 
ściany. B. Kunicki, A. Bober i K. Tomaszewski. 

31 VIII . Wejście na Siemionów Baszy (3608 m) od 
wschodu (kat. IB). A. Bober i W. żymła. 

Podczas całego pobytu grupy panowała 
piękna, słoneczna pogoda. Zanotowano tylko 
trzy dni z opadami oraz dalsze trzy, w czasie 

których zachmurzenie w znacznym stopniu 
ograniczało widoczność i utrudniało orien
tację. Śniegu było mało, natomiast na wszy
stkich drogach występował twardy i szkli
sty lód, odpryskujący taflami. , 

Wyniki szkoleniowe i sportowe 

Uczestnicy szkolenia szybko opanowali 
podstawy techniki poruszania się na śniegu 
i w lodzie, okazało się jednak,że wszystkim 
(nawet tym mającym za sobą długie i skraj
nie trudne modernistyczne przejścia tatrzań
skie) duże trudności sprawiało szybkie po
konywanie niezbyt trudnego lecz kruchego 
terenu, zwłaszcza w zejściu. Wydaje się, że 
przy przygotowywaniu kandydatów na po
dobne wyjazdy główny nacisk należy położyć 
na kondycję i wyrobienie umiejętności szyb
kiego poruszania się z plecakiem w górę 
i w dół drogami nieco i dość trudnymi. 
Szczególnie ważnie jest przyswojenie tech
niki sprawnego schodzenia (nie mylić ze 
zbieganiem), zupełnie nie docenianej przy 
prowadzeniu s.zikolenia w Tatnach. Ogólnie 
oceniając, wyniki szkoleniowe obozu można 
uznać za bardzo dobre. Przeszkolenie było 
wszechstronne i dzięki pięknej pogodzie 
bardzo efektywne; dało dużo więcej niż 
mógłby dać taki B!am okres w Tatrach. 
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Przy planowaniu przejść i wyborze ścian 
unikano powtarzania dróg już znanych 
Polakom, wybierano też w miarę możliwości 
drogi lodowe lub skalno-lodowe kosztem 
dróg skalnych. Ponieważ w przewodniku 
„Zachodni Kaukaz" takich dróg opisano 
bardzo mało, dokonywano przejść ścian nie 
opisanych, a zatem dziewiczych lub bardzo 
rzadko powtarzanych. Równolegle z akcją 
szkoleniową próbowano prowadzić działal
ność o charakterze sportowym, co przyniosło 
naszemu obozowi dwa zwłaszcza piękne 
sukcesy: 

1. Pierwsze przejście północno-zachodniej 
ściany Dombaj Ulgenu Głównego przez ze
spół S. Hławiczka, B. Kunicki i Cz. Stepo
wany. Jest to ściana skalno-lodowa wyso
kości ok. 600 m (18 wyciągów) o charakterze 
i nachyleniu przypominającym północną 
ścianę kopuły szczytowej Mięguszowieckie
go Szczytu. Drogę poprowadzono w linii 
spadku wierzchołka. Trudności skalne oce
niono na IV, trudności lodowe były znaczne 
— liczne odcinki wodnego lodu zmuszały do 
rąbania stopni i asekuracji z pomocą śrub; 
duże partie skały pokrywało szkliwo lodowe. 
Wejście zajęło 6 godzin. 

2. Trzecie przejście północnej ściany 
Małego Dombaj Ulgenu przez zespół: 
A. Bober, B. Kunicki i K. Tomaszewski. 
Duża i piękna ściana lodowo-skalma o wyso
kości ok. 1100 m (47 wyciągów) była wispa-

Radziecko-polska wypraioa w Pamiro-
-Ałaj była najbogatszą w wyniki eks
ploracyjne wyprawą lata górskiego 1969. 
Jednym jej z czołowych osiągnięć jest 
pierwsze wejście na szczyt 5207 m — na
zwany Szczytem 25-lecia Polski Ludowej 
(K. Cielecki, K, Głazek, B. Jankowski 
i T. Piotrowski, 23—24 VII 1969). 

Redakcja 

Zjeżdżamy stokiem śnieżnym pod Prze
łęczą Iwanowa na lodowiec Kszemysz. Śnieg 
staje się coraz mniej stromy, szybkość ma
leje, wreszcie zatrzymujemy śię. Teraz trzeba 
otrzepać ubranie, doprowadzić do porządku 
swój wygląd — zaraz spotkamy naszych 
radzieckich przyjaciół. W obozie szturmo
wym widać ludzi. Kiedy podchodzimy blisko, 
wybiegają na spotkanie. Ustawiają pię w 
szeregu i pozdrawiają rytualnym okrzykiem. 
Odpowiadamy naszym „hip, hip, hura" na 
cześć gospodarzy. Gratulują zdobycia „Na-

niałą szkołą wspinania ze względu na równo
miernie rozłożone i bardzo różnorodne 
trudności z przewagą odcinków lodowych. 
Było tam wszystko: strome pola lodowe, 
labirynt seraków, pionowe zerwy lodowe 
i dużo terenu skalno-lodowego o trudnoś
ciach skalnych do IV włącznie. W roku 1968 
ścianę tę pokonali E. Bardroff i T. Hiebeler 
oceniając ją na 5A. Powszechnie uwiązano, 
że było to pierwsze przejście („Taternik" 
1/1969 s 17). Nasz zespół wyruszył z zamia
rem dokonania drugiego przejścia, lecz 
w kluczowym odcinku partii skalnych odna
lazł pod przewieszką puszkę z notatką po
zostawioną 22 lipca 1950 r, przez zespół 
radziecki. Okazało się, że Bardroff i Hiebeler 
byli na tej drodze drugimi z kolei. Odkry
cie tego faktu i zupełnie przypadkowe od
szukanie jednego ze współautorów pierwsze
go przejścia zostało przyjęte z wielką ra
dością przez alpinistów radzieckich. Nasz 
zespół ocenia drogę na 4B, gdyż w dobrych 
warunkach śnieżnych trudności są na niej 
zapewne dużo mniejsze. 

Na zakończenie nie można nie wspomnieć 
o bardzo koleżeńskiej i miłej atmosferze, 
jaka panowała w grupie podczas całego na
szego pobytu w Kaukazie, a także o licznych 
więzach serdecznej przyjaźni, jakie pona-
wiązywaliśmy z kolegami radzieckimi. 
Wszystko to razem sprawiło, że tegoroczny 
obóz kaukaski był imprezą niezwykle udaną 
i na długo pozostanie w naszej pamięci. 

rodnoj Polszy" — tak w skrócie nazywają 
Szczyt 25-leclia Polski Ludowej, z którego 
właśnie wracamy. 

Następują uściski dłoni, powitania. Pada 
zwykłe w takich razach pytanie: jak było? 
I zaraz ktoś domyślnie podpowiada: wsio 
normalno? — Tak — podchwytujemy — wsio 
normalno. To rzeczywiście odpowiedź, która 
w krótki sposób określa to wszystko, co zda
rzyło się w czasie zdobywania „Polski Ludo
wej", a równocześnie w czasie wchodzenia na 
pozostałe szczyty, które osiągnęliśmy jako 
pierwsi ludzie. 

Nie przytrafiły nam się żadne okropności, 
o których tak często się pisze. Zamiast „ba
letu na czubkach raków" — było normalne 
rąbanie gtopni w normalnie twardym lodzie, 
była normalna asekuracja i ostrożna wspi
naczka w kruchej skale. I nlic nie „wisiało 
na włosku" cieńszym, niż to można i trzeba 
było przewidzieć. A mimo tego ■— może nawet 
dlatego ■— było pięknie, jak zawsze jest 

Szczyt 25-lecia Polski Ludowe, 
BOGDAN JANKOWSKI 
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w wielkich górach: było „normalnie" pięknie. 
Szczyt nie puścił od razu. Pierwotny plan 

przewidywał wejście południowo-zachodnią 
granią z Przełęczy Iwanowa. Grań była 
skalna, trudności według naszej i radzieckiej 
oceny nie powinny były przekroczyć trójki. 
Tymczasem z bliska okazało się, że grań 
składa się z kruchych żandarmów, poderwa
nych po bokach i wyjątkowo trudnych do 
przejścia wprost. Postanowiliśmy więc omi
nąć przynajmniej początkową tjartię grani, 
dochodząc do niej wyżej, po bocznej, skal
nej grańce. Ale i boczna grańką nie chciała 
puścić. Najpierw Tadek Piotrowski spróbo
wał wejść na nią ścianką, jednak niezwykłe 
kruszyzny zmusiły go do odwrotu. Wreszcie 
mnie udało się przejść pierw,szy uskok — 
startując z Beinka i gęsto łapiąc sią ha
ków. Ściągnąłem jeszcze do siebie Tadka, 
Krzyśka i Kazka. Było już dokładnie wlidać 
dalszą drogę. Obserwując ją doszliśmy do 
wniosku, że wejście na wierzchołek zajęłoby 
nam około tygodnia. A na to nie byliśmy 
przygotowani. Pozostało trudne do przyjęcia, 
ale jedynie rozsądne wyjście: odwrót. Je
szcze tego samego dnia wieczorem byliśmy 
z powrotem na lodowcu Kszemysz. 

Oczywiście ze szczytu mie rezygnujemy. 
Obecny plan jest taki: osiągnąć północno-
wschodnią grań śnieżno-lodowym żebrem 
i dalej spróbować wejść granią na wierz
chołek. 

Po dniu odpoczynku jesteśmy znów w dro
dze. Do wschodu słońca przechodzimy skalną 
część żebra i razem ze słońcem osiągamy 
śnieżno-lodowy stok. Śnieg jest stromy, ale 
raki trzymają dobrze, więc mimo ciężkich 
plecaków idziemy bez asekuracji. Czuję się 
jak na treningowym stoku w Śnieżnych Kot
łach — tak samo stawiam raki, tak samo 
pracuję czekanem. Tylko więcej, znacznie 
więcej oddechów przypada na każdy krok. 
Światło słoneczne ślizga się po zboczu, wy
dobywając fakturę zmarzniętego, porzeźbio-
nego wiatrem śniegu; robię zdjęcia. Docho
dzimy do lodowego ostrza, w którym nasz 
stok łączy się z sąsiednim. Na obie stro
ny otwiera się piękna ekspozycja. Pierwszy 
jak zawsze idzie rąbiąc stopnie Tadek — 
„półtora człowieka", jak go nazywają Rosja
nie. Nastromienie rośnie do 60 stopni. Tu już 
trzeba się związać. Poruszamy się jedno
cześnie, wkręcając od czasu do czasu śrubę. 
W końcu lodowe ostrze wyprowadza nas na 
mały szczyt w grani, który nazywamy Bia
łym Koniem. 

Tu robimy pierwszy odpoczynek, mając za 
sobą siedem godzin drogi. A przed sobą? 
Przed sobą widzimy z bliska i w całej oka
załości grań naszego szczytu, a na lewo od 
niej wielką, urwistą ścianę, opadającą w 

stronę lodowca Ak-Terek. Grań istotnie sta
nowi' najłatwiejszy dostęp do szczytu. Ale 
najłatwiejszy — to riie znaczy łatwy. Staje 
się jasne, że dziś w żadnym razie na wierz
chołku nie będziemy. Postanawiamy wyru
szyć tam jutro, a teraz wejść na łatwo do
stępny szczyt, wznoszący się nad lodowcem 
Ak-Terek. Jedyną, ale nie bagatelną trud
ność stanowi przejście przez zalane słońcem 
plateau, które działa jak wklęsłe zwierciadło. 
Po dwóch godzinach głębokie dziury w roz-
miękłym_ śniegu wskazują naszą drogę na 
szczyt „Śnieżny", a my siedzimy z powrotem 
pod naszą granią, półprzytomni, chroniąc 
w Cieniu spuchnięte, zaropiałe twarze. 

Wieczorem robimy krótką naradę. Wszyscy 
zgadzają się, że tylko zespół czwórkowy ma 
szanse wejść na szczyt jednego dnia. Poju
trze upływa termin naszego powrotu, któ
rego chcemy bezwzględnie dotrzymać, więc 
dwóch z nas musi zostać. Wszyscy się z tym 
zgadzają, ale nikt nie chce oczywiście dobro
wolnie zrezygnować z próby wejścia na 
wierzchołek. Problem rozwiązuje Tadek Re
waj, nasz kierownik, decydując: on i Benek 
zostaną. Kładziemy się spać na śniegu, w 
płachtach i kurtkach puchowych. Tylko Ta
dek Rewaj czeka do umówionej godziny, 
by wystrzelić zieloną rakietę. Tam nisko, na 
lodowcu oczekują na sygnał nasi radzieccy 
przyjaciele •— niepokoią się o nas. 

Nocny mróz ułatwia pobudkę. Wspinamy 
się „szybką czwórką", regularnie zmieniając 
prowadzącego. Teraz nareszcie możemy mieć 
Tadka między sobą i za sobą. W pewnej 
chwili ktoś woła: O patrzcie! Odwracam się 
i widzę daleko na śniegu dwa czarne punk
ciki, poruszające pię do góry. To nasi chłopcy 
nie wytrzymali w bezczynności. Nie mając 
liny i haków, tylko z czekanami i w rakach 
poszli na dwa inne dziewicze szczyty — 
i zdobyli je, jak się potem okazało. 

Wspinamy się dalej. Na brak urozmaicenia 
nie można narzekać. Jest i skała, wszędzie 
tu krucha, są przewieszki i oblodzone płyty, 
jest śnieg i lód, w którym trzeba rąbać stop
nie. Ekspozycji też nie brakuje. W końcu po 
ośmiu godzinach przebierania w tym wszyst
kim, stajemy na szczycie, na naszym szczycie. 

Poteim był uścisk ręki i odpoczynek, po
siłek i zdjęcia. A gdy trzeba było schodzić, 
zostawiliśmy na wierzchołku to wszystko, co 
się zwykle zostawia: biało-czerwony propor
czyk i kopczyk z notatką o wejśdiu, a pod 
kamieniem puszkę od konserwy i papierek 
po czekoladzie. 

* 
Znów siedzimy w - obozie szturmowym na 

Kszemyszu, wśród przyjaciół, jemy zupę i pi
jemy herbatę. Nie musimy dużo opowiadać — 
Rosjanie wiedzą co znaczy „wsio normalno". 
Jesteśmy zadowoleni: zostało jeszcze wiele 
dni i wiele szczytów do zdobycia. 
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itineraria zimowe 
Mała Buczynowa Turnia 

II (?) przejście zimowe całości 
pd.-wsch. żlebu (z Doliny Roz
toki, WHP 317 AB): Andrzej Bycz-
kowski, Krzysztof Sielski i Wal
demar Wachowski, 2 I 1969. 

Pd.-wsch. żleb Małej Buczyno
wej Turni, przecięty ścieżką wio
dącą na Krzyżne, liczy ok. 600 m 
wysokości.. Zastaliśmy w nim 4 lo
dospady, z których pierwszy 
(10-metrowy) oiminęliśmy prawą 
ścianą (trudności IV—V), czwarty 
natomiast — lewą (trudności IV). 
Z powodu konieczności torowania 
w mokrym i głębokim śniegu 
przejście zajęło nam ok. 7 godzin. 

A. Byczkowski 

Szpiglasowy Wierch 
I wejście zimowe prawą częścią 

pd..—wsch. ściany drogą A. 
Skłodowskiego („Taternik" 4/1967 
s. 175): Marek Głogoezowski, Sa
muel Skierski i Andrzej Tarnaw
ski, 13 II 1968. 

W ścianę weszliśmy około godz. 
10. Główne truóności pokonaliśmy 
w ciągu i godzin. Kluczowe od
cinki były wolne od śniegu i lodu. 
Pogoda była słoneczna, jednak 
wspinaczkę utrudniał zimny po
rywisty wiatr. 

A. Tarnawski 

Kopa nad Wrotami 

I wejście zimowe środkowym 
kominem lewej części pn.—wsch. 
ściany drogą B. Uehmańskiego: 
Mirosław Budny i Andrzej Sokal-
la, 4 IV 1969. Droga skrajnie trud
na. 

Ze siohroniska wyszliśmy o godz. 
7 rano, wspinaczkę rozpoczęliśmy 
o 9. W ścianie zastaliśmy dużo 
śniegu, ponieważ 4 IV był pierw
szym dniem pogody po kilkudnio
wych opaćach. Przejście ukończy
liśmy o godz, 16, do schroniska 
wróciliśmy o 18. Większą część 
drogi pokonaliśmy klasycznie. Je
dynie przewieszoną skrajnie trud
ną rysę przeszliśmy z pomocą ła
weczek i 2 kołków. Pogoda była 
przez cały czas bezchmurna,, tem
peratura utrzymywała się w grani
cach 0 stopni. 

A. Sokalla 

Ciemnosmreczyńska Turnia 

I zimowe przejście lewej części 
pd.—zach. ściany, drogą R. Iwasz
kiewicza („Taternik" 4/1967. s. 175): 
Jan Bagsik, Andrzej Byczkowski, 

Adam Krawczyk i Janusz Onysz
kiewicz, 4 II 1969. 

Lewa grzęda pd.—zach. ściany 
Ciemnosmreczyńskiej Turni liazy 
ok. 200 m wysokości i stanowi cie
kawą, lecz niezbyt trudną drogę 
zimową. Czas przejścia wyniósł 
3 godziny, przy dobrych warun
kach śniegowych. 

A. Byczkowski 

Zadni Mnich 
I wejście zimowe prawą stroną 

pd.-wsch. uskoku drogą opisaną 
w „Taterniku" 3/1968 s. 135: Ja
nusz Mączka i Marek Rusłnowski, 
31 XII 1968. 

Wspinaczkę rozpoczęliśmy o 
gotiz,. 9.30 a o godz. 14 ukończy
liśmy drogę. Z wierzchołka zje
chaliśmy na Przełączkę pod Zad
nim Mnichem. Pogoda była bez
chmurna, temperatura kilka stopni 
poniżej zera, na skale niewielka 
ilość świeżego śniegu. 

J. Mączka 

Mniszek 

I wejście zimowe pn.—wsch. fila
rem, drogą A. Skłodowskiego 
(„Taternik" 1/1967 s. 29): Michał 
Gabryel i Andrzej Tarnawski, 
9 IV 1969. 

W ścianę weszliśmy około 
godz. 7. Słoneczna i bezwietrzna 
pogoda pozwoliła na stosunkowo 
szybkie, jak na warunki zimowe, 
przejście drogi, gdyż -wierzchołek 
osiągnęliśmy w ciągu około 7 go
dzin. Skała w środkowej partii by
ła sucha, w górnej - bardzo mo
cno zalodzona, podobnie zresztą 
jak i trawki tworzące podstawę 
ściany. 

A. Tarnawski 

Cubrynka 
I przejście zimowe pn.—zach. 

ściany prawą cepresją (drogą Jan
kowskiego): Jan Franczak i Ta
deusz Piotrowski, 5 IV 1969. Trud
ności VI. 

Wspinaczkę rozpoczęliśmy o go
dzinie 4. Pierwszą długość liny 
prowadzący przebył po ciemku 
posługując się latarką czołową. 
Skała na całej drodze była silnie 
zalodzona i zaśnieżona, śnieg bar
dzo słabo związany z podłożem, 
co -wymagało żmudnego oczyszcza
nia skały. Drogę ukończyliśmy o 
godz. 13. Zejście zaśnieżoną granią 
na Cubryńską Przełączkę wymaga
ło dużej uwagi i ostrożności. Przez 
cały dzień- świeciło słońce. 

T. .Piotrowski 

Cubrynka 
I przejście zimowe pn.^zach. 

ściany drogą J. Kurczaba 
z 1967 r.: Andrzej Dworak i Woj
ciech Jeziorski, 10-11 IV 1969. 
Przejście ściany rozpoczęliśmy 
o godz. 8.30. Nadzwyczaj trud
ną ściankę obeszliśmy po śnie
gu z prawej strony, szybko osią
gając stanowisko pod pierwszym 
zacięciem. Zacięcie to (w lecie VI—) 
przeszliśmy hakowo (H2). stanowi
sko pod kluczowym zacięciem osią
gnęliśmy około godz. 15, a o 17.10 
zaczęliśmy dalszą wspinaczkę. 
Zalodzone stopnie i chwyty (H3 — 
krucho) zmusiły nas ponownie do 
stosowania techniki hakowej. O 
godzinie 19 rozpoczęliśmy przygo
towania do biwaku nad kluczowym 
zacięciem. 

Drugiego dnia (11 IV) wspinaczkę 
zaczęliśmy o godz, 9. Wejście w 
trawers nie nastręczyło trudności, 
natomiast dalszy ciąg był trudniej

szy,, aniżeli w lecie. Na drugi 
(podszczytowy) trawers weszliśmy 
z pomocą haka. Ostatnie stanowi
sko założyliśmy przy bloku poni
żej ostatniego' zacięcia. Zalodzenie 
prawej ścianki zacięcia narzuciło 
nam znowu konieczność stosowa
nia techniki hakowej (H2). O go
dzinie 15 ukończyliśmy drogę. 

A. Dworak 

Pośredni Wierszyk 
I przejście zimowe lewej grzędy 

pn.—wsch. ściany: Henryk Bed
narek, Andrzej Heinrich i Tade
usz Piotrowski, 23 III 1969. Trud
ności V+. 

Wspinaczkę rozpoczęliśmy o go
dzinie 5. Warunki w ścianie były 
bardzo dobre — śnieg twardy, 
związany z podłożem. Wierzcho
łek osiągnęliśmy o godz. 11. 
W czasie naszej wspinaczki wiał 
silny, mroźny wiatr, przy bez
chmurnym niebie. Ocena trudności 
jak i czas przejścia wyćają się 
być wygórowane. 

T. Piotrowski 

Rysy 
Wejście zimowe wsch. filarem 

drogą Nyki i Szurka, przypusz
czalnie odmiennymi wariantami: 
Andrzej Dworak i Wojciech Je
ziorski, 8 IV 1969. 
Początek drogi ok. 8.30. Zna
czna kruszyzna na pierwszych 
wyciągach zwalniała tempo wspi
naczki i wymagała ostrożnego po
ruszania się. Pokonanie przewie
szki (V+ lub HI) nie nastręczyło 
specjalnych trudności, a następne 
cztery wyciągi przeszliśmy po 
polach śnieżnych po lewej stronie 
ostrza filara (II-III). Kopułę 
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szczytową pokonaliśmy wchodząc 
w ścianę około 40 m poniżej stre
fy przewieszonej. Zaczęliśmy tra-
warsern skośnie w lewo do góry 
(trudności IV). Następny wyciąg 
był tnudniejiszy (Vi, dwie prze
wieszki V+) i wyprowadził nas 
do góry z odchyleniem w prawo 
pod ściankę z przewieszką. Ostatni 
wyciąg trudności rozpoczął isię od 
przewieszki (V+) — znad 'Stano
wiska wprost w górę 4 m. Nad 
przewieszką trawers w lewo, po
czątkowo pod okapem potem z 
obniżeniem kilka metrów po ścia
nie na siodełko w filarze. Stąd 
już łatwo 4 wyciągi na pd.—wseh. 
wierzchołek Rysów. Drogę ukoń
czyliśmy o godzinie 15.30. Do 
wejścia w kopułę szczytową wa
runki atmosferyczne były dobre. 
W kopule szczytowej nastąpiło 
pogorszenie pogody (mgła i silny 
wiatr w porywach), co nie spowo
dowało jednak zalodzenla suchej 
skały i nie zmniejszyło tempa 
wspinaczki. 

A. Dworak 

Galeria Gankowa 
I przejście zimowe drogi Hau-

sehkego na zach. ścianie: Jerzy 
Milewski i Tadeusz Piotrowski, 
20 III 1969. Trudności VI, H2. 

Na podejściu pod ścianę był cię
żki, rozmiękły śnieg, bardzo utrud
niający marsz. Wspinaczkę rozpo
częliśmy o godz.8.30. W dolnej, 
łatwej iozęśfci ściany śnieg był 
twardy i zmrożony. Komin (głów
ne trudności na drodze) był bar
dzo silnie zalodzony i zaśnieżony. 
Zrąbywanie lodu i 'Oczyszczanie 
skały ze śniegu pochłaniało dużo 
czasui, a dodatkowe przeszkody 
stwarzała kruchość skały w głó
wnych trudnościach. Drogę skoń
czyliśmy o godz. 23, korzystając 
od godz. 18 ze światła latarek czo
łowych. Zeszliśmy z pomocą 
zjazdów prawym skrajem zach. 
ściany, osiągając jej podstawę 
o godzinie 1. W dzień było sło
necznie i wiał lekki wiatr, tem
peratura utrzymywała się w gra
nicach 10—15 stopni poniżej zera. 

T. Piotrowski 

Galeria Gankowa 
I polskie zimowe przejście dro- Hruba Turnia 

gi Situdimicki na pin.-zach. ścia
nie: Tadeusz Gibiński i Tadeusz 
Piotrowski, 3-5 I 1969. 

Kolebę w Dolinie Ciężkiej, w 
której spędziliśmy noc, opuści
liśmy o godz. 7. Podejście pod 
ścianę utrudniał kopny śnieg. 
Wspinaczkę rozpoczęliśmy dopiero 

o godz. 10, przechodząc tego 
dnia 5 długości liny, przez 
dolną łatwiejszą część ściany. Bi
wak założyliśmy o godz. 17 na 
wygodnej półce, tuż poniżej po
czątku poziomego trawersu (VI, 
HI). Następnego dnia rozpoczęli
śmy wspinaczkę o 7.36, dochodząc 
w tym dniu do podstawy zacięcia 
wyjściowego. Biwak założyliśmy 
o godzi. 16 na bardzo niewygod
nych stopieńkach (na pół wisząco). 
Trzeciego dnia wyruszyliśmy 
o godz. 8.30, kończąc drogę o godz. 
17. Jeszcze jeden biwak założyli
śmy w jamie śnieżnej na tarasie 
Galerii. Rano zeszliśmy z pomo
cą zjazdów drogą klasyczną. 
W czasie przejścia cała ściana by
ła bardzo silnie zalodzona!, co wy
magało żmudnego zrąbywania lo
du i czyszczenia skały. Pierwszego 
dnia mieliśmy słaby opad śniegu 
i nękały nas drobne lawinki py
łowe. Przez następne dni panowa
ła ładna, słoneczna pogoda. Tem
peratura w ciągu dnia utrzymywa
ła się w granicach 5—7 stopni po
niżej zera, spadając w ciągu nocy 
dio minus 10—12 stopni. Czas efek
tywnej wspinaczki 24 godziny. 
Warto przypomnieć, że pierwsze 
zimowe przejście (robione w 
kwietniu, w lepszych warunkach) 
zajęło zespołowi słowackiemu 23 
godziny. 

T. Piotrowski 

Żlobisiy Szczyt 
I przejście zimowe pn.—wseh, 

ściany drogą Motyki (WHP 1403): 
Danuta Gellner, Andrzej Boho-
siewiiez, Jan Franczuk i Tadeusz 
Piotrowski, .10 IV 1969. 

Polanę pod Wysoką opuściliśmy 
o godz. 2.30, w ścianę weszliśmy 
o 5. Śnieg w Żłobistym Korycie 
był twardy i dobrze zmrożony, 
Skały na filarze kulisy lekko za
lodzone, śnieg zalegający półki 
niezwiązany z podłożem. Szczyt 
osiągnęliśmy o goc'z.17. Schodzi
liśmy do Dolinki Rumanowej 
i dalej przez Wschodnie Żelazne 
Wrota do Doliny Kaczej. Przez 
cały dzień panowała bardzo ładna 
słoneczna pogoda. W cieniu lekki 
mróz. 

T. Piotrowski 

I zimowe przejście drogi Orłow
skiego (WHP 1767) na pd. ścianie: 
Danuta Gellner, A. Bohosiewicz, 
J. Franczuk i T. Piotrowski; 
8 IV 1969. 

Wspinaczkę rozpoczęliśmy o 
godz. 12. Pierwsze półtora wycią

gu przeszliśmy wyraźnym filarem 
(VI) na prawo' od właściwej drogi, 
gdyż depresją, którą ona prowa
dzi, lały się potoki wody. Wierz
chołek osiągnęliśmy o godz. 18. 
Ściana była pozbawiona śniegu, 
a skały mokre. Dzień był mglisty. 

T. Piotrowski 

Świstowy Szczyt 
I polskie zimowe przejście pra

wej połaci pn. ściany z doliny 
Rówienek drogą T. Bernadzikiewi-
cza: Henryk Furmanik i Krystian 
Krzykala, 29 IV 1969. 

Dolną część ściany (wejście do 
kociołka) pokonaliśmy prawdopo
dobnie nowym wariantem (VI, Hi), 
ponieważ ścieki wodne uniemożli
wiły przejście wariantów opisa
nych w X oiciolnku przewodnika 
A. Puskaśa pod numerami 36, 38, 
41 i 42. Nowy wariant prowadzi 
wprost do kociołka (50 m) i bieg
nie ok. 20 m w lewo od wzmian
kowanego wariantu nr 42. Warunki 
w ścianie były złe — śnieg mokry 
i lawiniasty. Przejścia dokona
liśmy w ciągu 10 godzin w towa
rzystwie 3 taterników z Pragi. 

H. Furmanik 

Wi«lka Kapatkowa Turnia 
I wejście zimowe* drogą 

Goetlów i Świerża (AP 86, t. II): 
Jerzy Hajdukiewiez, Michał Jagieł
ło oraz Jam Gąsienica Roij i Jó
zef Olszewski, 23 HI 1969. 

Wyjście z Jaworzyny Spiskiej 
— godz. 3.30, rozpoczęcie wspi
naczki dolnym progiem Doliny 
Śnieżnej — 6.30, wierzchołek Wiel
kiej Kapałkowej - godz. 16. Z 
Wierzchołka girainią na Wyżnią 
Kaipałkową Ławkę, skąd żlebem 
do Doliny Suchej. Powrót do Ja
worzyny o godz. 19.15. Dolny próg 
Dolkiy Śnieżnej obeszliśmy po 
stronie Małej Śnieżnej Turni, a 
środkową partię drogi — warian
tem prostującym , trudniejszym 
od właśioiwej drogi, jednaki w 

tych warunkch znacznie bezpiecz
niejszym. Warunki na podejściu 
były doskonałe, w samej ścianie 
na ogół dobre. W godzinach ran
nych wiał bardzo zimny wiatr, 
po południu zamglenia i opad 
śniegu. 

Z uwagi na odległe od bazy 
noclegowej położenie, znaezfną 
różnicę wzniesień (około 800 m) 
i skomplikowany tolptogirafijczinie 
masyw Kapałkowyeh, droga za.ii-
czona być może do pięknych, ty
powo zimowych wspinaczek o 
charakterze alpejskim. 

M. Jagiełło 

Polskie drogi w górach święto 
Monte Rosa Nordend (4609 m) skalnym (V+, Al). Czats pier- ście w drogę obok znaku poniia-

wszego przejścia 2V2 dnia. rowego na skale na prawym ogra-
I wejście pn. filarem: Henryk Monte Rosa opada ku pn. wy- niczeniu ściany czołowej filara. 

Furmanik, Andrzej Tarnawski bitnym strzelistym filarem o cha- Trawers ok. 60 m w prawo, po 
i Adam Zyzak, 21-23 VII 1969 r. raklterystyczmyni profilu, dobrze czym 40 m w górę na półkę z 
Główne trudności o charakterze widocznym z całej okolicy. Wej- bloków skalnych. Nią w prawo 
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i przez przewieszkę na ostrze fi
lara. Stąd z odchyleniem w pra
wo pod płytowy uskok — na du
ży stopień znajdujący się 40 m w 
prawo od krawędzi filara.. Stąd 
najpierw wprost w górę 6 m 
przez przewieszkę, poteim syste
mem pęknięć skośnie w lewo ok. 
15 m (V+, Al), po czym w dół i 
wahadłem do niewielkiej załupy. 
Nią w lewo. na kant i w górę 
na nieco łatwiejszy teren, któ
rym pod nasitęjpny uskok. Tu
taj trawers w prawo., następnie 
ok. 50 m w górę, po czym pono
wnie w lewo na ostrze pod pio
nową płytę. Środkiem płyty ry
są 1 zmów krawędzią filara na 
strome pola śnieżne. Nimi w górę 
i w lewo. na zwężające się ostrze, 
którym .po blokach przez uskok 
szczytowy (V) na śnieżną grań. 
Granią na pola lodowe, którymi 
na wierzchołek Norićend. 

H. Furmani* 

Alam Kuh (4850 m) 
I wejście środkowym filarem 

północnej ściany (na główny wie
rzchołek): Andrzej Dotoek, Wło
dzimierz Waligóra i Wojciech 
Wróż,, 24-27 VII 1969. Wysokość 
600 ni, VI-, 70 m H2, 60 m H, 
kilka miejsc H4. Skała miejscami 
bardzo krucha. 

Po .przekroczeniu szczeliny brze
żnej, śniegleim (50° nachylenia) 

wprost w górę do początku filara. 
Wejście w ścianę około 40 m na 
prawo od ujścia wielkiego kulu-
airu. Początkowo w górę 60 m łat
wymi skałami (III). Następnie 
przez .przewieszoną ściankę (V+, 
H2) na pochyłą płytę. Z niej kilka 
metrów w lewo, po czym wprost 
w górę (V—, H2) na odipęknięty 
blok pod izacięciem. Zacięciem 

w górę 40 m (H2) na wygodną 
platformę (pierwszy biwak). Z 
platformy 30 m w górę z odchy
leniem w lewo na półkę pod wy
bitne zacięcie, -widoczne wyraźnie 
z dołu (dolna część zacięcia wy
pełniania jest śniegiem i lodem). 

Zacięciem 40 m (V+, H2) na listwę 
skalną. Stąd (V+) na balkon 
znajdujący się na ostrzu filara. 
Po jego prawej stronie ciągnie 
się system rys i szczelin, któ
rym dwie długości liny (V, V+) 
na wygodne stanowisko na ostrzu 
filara. Dalej rysą za odpękniętym 
blokiem, kilka metrów w górę, 
następnie trawers w p.rawo i w gó
rę poprzez bardzo kruchą prze
wieszoną ściankę (V+) na dużą 
półkę (drugi biwak). 

Z lewego .końca, półki w górę 
po ścianie ograniczającej z pra
wej strony wielki kuiuar (około 
50 m V, VI-) na platformę pod 
wielki|m sjpijętirzenieim ślclany 
(trzeci biwak). Na pirawo od plat
formy. znajdują się rude, prze
wieszone skały. Z prawego koń
ca platformy ttrawe.rs w prawo, 
następnie szczeliną biegnącą łu
kiem w lewo (30 m H,, w tym kil
ka metrów H4 — pętelki wieszane 
na występach skalnych). Dalej 
systemem zacięć i szczelin .po
przez przewieszone skały (30 m H,, 
kilka metrów H4 — „jedynki") 
na wygodną półkę. Z niej komi
nem (IV) 1 dalej kruchym terenem 
(III-IV) na wierzchołek. 

W. Wróż 

Ras Dashan (4550 m) 
I trawersowanie wierzchołków 

od zachodniego na południowy: 
Zdzisław Kozłowski i Maciej So-
bieszański, 6 II 1969. Trudności 
II z dwoma miejscami III, l*/« godz. 

Potężny masyw najwyższego 
szczytu Etiopii kulminuje półko
listą granią, w której wyodrębnia
ją się wyraźnie 4 wierzchołki — 
zaicihioidni; i wschocffli (głów

ny), leżące w głównym 
grzbiecie masywu, oraz pośredni 
i południowy, dające pojczlątek 

spadającemu fcu pd. szerokiemu 
ramieniu. 

Z zach. wierzchołka (4548m) bez 
trudności ku wsch. na przełączkę, 
Kkąć' w górę ina ogół ostrzem 
grani (niewielkie turniczki obcho

dząc od pd.) na wschodni, głów
ny wierzchołek (4550m). Stąd ku 
pd'. począitkowo łatwą poziomą 
granią nad jej usikok, z którego 
schodzimy na prawo od ostrza 
— pod koniec stromym kilkuna
stometrowym kominkiem (III) 
— na szeroką przełęcz między 
głównym 1 pośrednim wierzchoł
kiem. Stąd dowolnie pod spiętrze
nie grani pośredniego wierzchoł
ka, składające się z dwóch kil
kumetrowych uskoczków, przez 
które wprost (III) na wierzchołek 
pośredni. Dalej bez trudności w 
.kilkanaście minut na wierzcho
łek pd. (4505 m). 

Z. Kozłowski 

Ras Dashan (4550 m) 
I wejście pn.-zach, grzędą na 

zach. wierzchołek: Zdzisław Ko
złowski i Maciej Sobieszezański, 
7 II 1969. Trudności II-III z jed
nym miejscem IV, llh godz. 

Pn.-zach. trawiastą w dolnych 
partiach grzędą pod jej pierwsze 
skaliste spiętrzenie (ok. 40 m) na 
wysokości ok. 4200m, które poko
nujemy wprost w pobliżu jego 
krawędzi, rodzajem szerokiej ryn
ny. Stąd 40-50 m łatwym terenem 
do miejsca, gdzie krawędź grzędy 
przechodzi w ostrą lekko wzno
szącą się grań. Ostrzem grami 
łatwiejszym teirenem na wyraźną 
przełączkę w grzędzie bezpośreć^ 
niio pold drugim (podszczytowym) 
uskokiem. (Można stąd zejść 
łatwo na stronę zachodnią.) Ob
chodząc z lewej stojącą na prze
łączcie turniczkę, przez wysoki 
skalisty stopień (oblodzenie) osią
gamy żiaśnieżoną półkę, bezpo
średnio. na lewo od krawędzi 
usko/ku. Z jej prawegb końca 

wprost w górę przez przewieszkę 
(IV) na krawędź uskoku i nią 
kilka metrów w gó.rę na łatwiej
szy teren, którym bez trudności 
na zachodni wierzchołek. 

Z. Kozłowski 

Speleologia 
W JASKINI NAD KOTLINAMI 

W dniach od 7 do 22.VII.1969 r. członkowie 
STJ PTTK w Częstochowie dokonali całkowi
tego przejścia Jaskini nad Kotlinami — do 
głębokości 430 m, skąd powrócono na po
wierzchnię przez istary wlot Jaskini Śnieżnej. 
Grupa w składzie: Jakuta Owczarek, Andrzej 
Wosiński i Zbigniew S. Biernacki zjechała 
kolejnymi studniami na dno Nad Kotlinami, 
ś.ciągając za sobą ubezpieczenia. Akcja do 
głębokości 430 m trwała 8 godzin, wyjście od 
Zawaliska na powierzchnię zajęło również 
8 godzin. Na uwagę zasługuje krótki czas 
trwania akcji przy zachowaniu pełnego bez
pieczeństwa oraz zabezpieczeniu sobie od

wrotu przez Jaskinię Śnieżną, do której do 
głębokości 300 m zeszli Z. Puchalski 
i W. Słomka. Całą naszą akcję poprzedzało 
zejście w głąb Jaskini Śnieżnej 6 Bułgarów 
z Sofii oraz J. Kani ze Speleoklubu Gliwice 
i Z. Dzioby z KKTJ Kraków. 

Zbigniew S. Biernacki 

POLKA BYŁA PIERWSZA 

W „Taterniku" 3—4/1965 podano na pod
stawie „Krasy Domova" (9/1965), że jaskinię 
Barazdalaś odwiedziła w czerwcu 1965 r. 
pierwsza kobieta, M. Vailentova z Brna. Nasi 
koledzy ze Speleoklubu Częstochowskiego 
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prostują tę wiadomość podając, że już w 
r. 1964 w czasie swego pobytu w Krasie Sło
wackim działali również w wyżej wymie
nionej jaskini. Wtedy to uczeistnicząca 
w akcji Bożena Kopeć ze Speleoklubu ze
szła do poziomu —160 m (według ówcze
snych pomiarów), a więc o rok wcześniej nii 
M. Valentova. 

A. Rajwa 

CZASOPISMA , 
W nakładzie 1000 egzemplarzy i kosztem 

przeszło 14 000 zł ukaza się kolejny zeszyt 
„Speleologii" (mir 1 t. IV), jak i poprzednie 
znakomicie zredagowany. Grotołazi z Często
chowy wydiałi 4 z kolei numer pisemka 
„Aven" (nakład 30 egzemplarzy). 

W AUSTRII 
Austria obfituje, jak wiadomo, w jaskinie, 

tu też zna jdu jąs ię najbliższe konkurentki 
naszej Wielkiej Śnieżnej. Dr H. Trimmel ze
stawił na dzień 31 grudnia 1968 r. listę naj
głębszych z nich: 12 przekracza głębokość 
300 m, a 7 głębokość 400 m. Deniwelacje 
większe niż 500 m wykazują 4 jaskinie: Gru-
berhornhohle (710 m), Frauenmauerhóhle 
(610 m), Raucherkarhóhle (530 m) oraz Geld-
loch (524 m). Całą listę zamieszcza czaso
pismo „Die Hohłe" 1/1969 r. 

SŁOWACKIE ZRZESZENIE SPELEOLOGICZNE 

Liptowski Mikułasz jest głównym ośrod
kiem słowackiej speleologii. Tu powstała 
w r. 1949 — później rozwiązana — pierwsza 
samodzielna organizacja grotołazów słowa
ckich, Sloveinska, opeleolgicka sploenoist', 
tutaj prowadzi owocną działalność naukową 
i popularyzatorską Muzeum Krasu Słowa
ckiego (MSK). W dniu 12 kwietnia 1969 r. w 
Mikułaszu zebrali się przedstawiciele klubów 

speleologicznych rozproszonych na obszarze 
Słowacji i powołali do życia nowe zrzeszenie 
centralne, dla którego przyjęli dawną nazwę 

Wypadki zimy 1968/1969 
Jednym z dezyderatów ostatniego Walnego Zja

zdu było zalecenie, by „Taternik" częściej publiko
wał omówienia i krytyczne analizy wypadków 
wspinaczkowych, z których młodzi i mniej doświa
dczeni taternicy mogliby się uczyć tego, jak dla 
własnego dobra nie należy w górach postępować 
i co trzeba czynić, ażeby wypadków uniknąć. 

Ostatnia zima tatrzańska nie była dla. wspinaczy 
zbyt Sizczęśliwa. Obok kadry rutynowanych zimo-
wców weszło w Tatry sporo łuczi nowych, często 

(Slovemska speleolgicka spoloćnost', — SSS). 
Organizacyjnie i finansowo stowarzyszenie 
to będzie związane z MSK, pierwszym pre
zesem został wybrany dr Jozef Jakal. 

BUŁGARZY W ŚNIEŻNEJ 

„Bylgarski flag w Śnieżna" ■— wiadomość 
pod tym tytułem zamieściło na pierwszej ko
lumnie sofijiskie „Echo" z dnia 19.IX.1969 r. 
Chodzi o sukces, jaki osiągnęła 6-osobowa 
grupa grotołazów bułgarskich, która dla 
uczczenia jubileuszu 25-lecia swej ludowej 
ojczyzny zaatakowała 30.VIII Jaskinię Śnież
ną od jej starego (niższego) otworu. W ciągu 
32-@odzinnieij akcji osiągnęła ona dno i wró
ciła na powierzchnię. Wyprawą kierował 
starszy instruktor alpinizmu podziemnego, 
Petko Nedkow. 

W ZWIĄZKU RADZIECKIM 

0 Jak podaje radziecki miesięcznik „Tu-
ri,st", w ostatnim dziesięcioleciu na obszarze 
ZSRR odkryto i zbadano przeszło 1 500 ja
skiń. 

0 W uralskim mieście Perm utworzony zo
stał in/stytut speleologii i badań krasu. Jego 
prowadzenie powierzono prof. G. Maksimo-
wiczowi. 

0 Pierwsze w ZSRR sekcje speleologiczne 
(„speleoturizma") powstały w r. 1958 w 
Swierdłowsku, Krasnojarsku, Moskwie i na 
Krymie. 

0 Najgłębszą jaskinią ZSRR jest obecnie 
Jaskinia „Nazarowska 3" na Kaukazie, w 
której osiągnięto głębokość 400 m. 

0 „Izwiestia Wsiesajuznawo Gieografi-
czieskogo Obszczestwa" 1/1969 zamieszczają 
duży artykuł W. N. Dubljan,skiego omawia
jący ważniejsze jaskinie i studnie krasowe 
ZSRR (liczne przekroje i plany). Niestety 
sporo danych straciło już aktualność w wy
niku tegorocznej penetracji. 

niedostatecznie wyekwipowanych a niemal z reguły 
sła/bo wyszkolonych. Traiili oni przy tym na se
zon raczej niebezpieczny. W pieirwsizieii połowie gru
dnia na południowych stoikach panowały warunki 
jesienne, natomiast stoki północne pokrywało 
szkliwo lodowe. Mimo niewielkich opadów, cały 
okres zimy sprzyjał lawinom, bowiem śnieg padał 
na stoki zaJodzone i nie wiązał się z podłożem. 

Ogółem Grupa Tatrzańska GOPR interweniowała 
9 razy w wypadkach taternickich lub o charakterze 
taternickim — 4 z nich były śmiertelne, 3 zakończy
ły się obrażeniami. Z wypadków śmiertelnych dwa 

Wypadki i ratownictwo 
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odnoszą się do wspdinaczy-amatoirów, którzy nie 
byli nigdzie zrzeszeni, trzeci zaś - Andrzeja By-
czkowskiego — wydarzył się w terenie turystycz
nym, obok ścieżki. Jeszcze jeden wypadek śmierte
lny miał miejsce na obszarze Tatr Słowackich, 
a Jego ofiarą pac"! Roman Sawicz z Warszawy, 
który zmarł w nocy z wyczerpania już w pobliżu 
schroniska, po zbyt trudnej jak na swoje umieję
tności wyprawie. 

I XII 1968. W kominie JASKINI WYSOKIEJ kilku 
grotołazów z Krakowa (Leszek Damnicki, Maciej 
Lewandowski i Antoni Tokarski) usiłowało z pomo
cą starej liny dotrzeć do niżej położonych kory
tarzy. Lina, uprzednio niezbyt dokładnie sprawdzo
na, zerwała się, uniemożliwaj ąc powrót do góry. 
Ratownicy doszli do uwięzionych górnymi 
korytarzami i wyprowadzili ich całych i zdrowych. 
Wypadek powyższy stanowi nie pierwszy już przy
kład konieczności dokładnego sprawdzania starych 
lin, wiszących w jaskiniach nie wiaćtomo jak długo. 

II XII 1968. 16-letni MAREK KOTOWICZ z Za
kopanego wybrał się samotnie na północną ścia
nę Swiniey. Zdaniem kolegów lubił samotne wy
cieczki i często chodził w góry. Miał nawet podo
bno na swoim koncie kilka odbytych samotnie 
wspinaczek, informacji tej nie udało się jednak 
autorytatywnie sprawdzić. Pogoda w Tatrach by
ła piękna choć mroźna, śniegu nie było, natomiast 
północne stoki pokrywał lód. Ratownicy zostali za
alarmowani przez matkę chłopca, który wieczorem 
nie wrócił do domu. Penetrując podnóże Świnicy, 
szybko znaleźli oni jeg,3 zwłoki. Przypuszczalnie 
Kotowicz odpadł z zalodzonych płyt, na początku 
drogi Dorawsfciego, ponosząc śmierć na miejscu. 
Młoty amator wspinaczki nie posiadał doświadcze
nia ani umiejętności aiutoasekuracjl, nie potrafił 
też ocenić warunków, panujących w tym czasie 
w Tatrach. 

20 XII 1968. Nazajutrz po opadzie świeżego śniegu 
(ok. 25 cm), padającego z wiatrem, do Dolinki za 
Mnichem wybrała się trójka taterników szczeciń
skich, z zamiarem dokonania lustracji Dziurawej 
Turni. Szli oni ścieżką na Szpiglasową Przełęcz, 
z której obniżyli się pod ściany Liptowskich Mu
rów. Świeży śnieg leżący na zalodzonym podłożu 
stwarzał bardzo lawiniaste warunki. W momencie 
trawersowania wylotu żlebu spadającego spod Dziu
rawej Turni ruszyła szeroka (ok. 100 m) deskowa 
lawina, porywając całą trójkę. Franciszek Wieczo
rek i Piotr Hensichke zdołali wydostać się z niej 
sami, trzeciego - BOLESŁAWA KACZMARKA -
nie mogli odnaleźć. Poszukiwania utrudniała mgła, 
Wieczorek pobiegł więc c''o Morskiego Oka po po
moc, natomiast Henschke pozostał na lawinisku, 
nie przerywając poszukiwań. W niedługim czasie 
odnalazł Kaczmarka. Sztuczne ożywianie metodą 
„usta-usta" nie dało rezultatu, a przybyli ratow
nicy stwierdzili zgon. Prawdopodobnie bezpośre
dnią przyczyną śmierci było uderzanie głową o 
głaz. Wypadek spowodowany był zlekceważeniem 
na pozór niewielkiego opadu śniegu. Teren, w któ
rym poruszali się taternicy, nie był bezpieczny. 
Wszyscy trzej posiadali znikome doświadczenie zi
mowe (po 1 sezonie). 

31 XII 1968. W wieczór sylwestrowy — niemal 
dorocznym już zwyczajem — ratownicy wezwani 
zostali do wypadku na zachodniej ścianie Żabiego 
Szczytu Niżniego. ANDRZEJ MIERZEJEWSKI i Ja
nusz Kurczab z Warszawy wybrali się na przejście 
nowej drogi, pomiędzy drogami 1170 i 1171 WHP. 
Mierzejewski pokonując jako pierwszy nadzwyczaj 
trudny teren, usiłował na przewieszce wbić hak. 
Odpacł z tego miejsca ok. 40 metrów. Gdyby nie 
kask (zresztą zupełnie potrzaskany), upadek miałby 
niewątpliwie skutki tragiczne, zakończył się jednak 
ogólnymi potłuczeniami i niegroźnymi dla życia 
obrażeniami. Doświadczony Kurczab nie powinien 
był oddać prowadzenia Mierzejewskiemu w terenie 
nowym i nadzwyczaj trudnym, ani też pozwolić 
mu na wspinanie się ok. 20 ni bez haka. 

16 II 1969. Sześciu taterników idących na PRZE-
ŁĄCZKĘ POD ŻABIĄ CZUBA podcięło niewielką 
lawinkę, która zniosła ich aż do granicy lasu. 

Szczęśliwie obeszło się bez poważniejszych obrażeń 
i intenwieinicija ratowników była minimalna. Jeden 
z taterników, Wojciech Rutkiewicz z Warszawy, 
spaćając złamał nogę. Wypadek spowodowany był 
wejściem na lawiniasty płat, który należało przejść 
z asekuracją, lub starać się go obejść. 

14 III 1969. Trzej taternicy ukończyli wspinaczkę 
granią Żabiego Mnicha i na skutek nieznajomości 
terenu oraz braku światła zaczęli schodzić w dół 
w kierunku Czarnego Stawu grzędą spoid żabiej La
lki. Jeden znich - ROMUALD SZOPA z Katowic -
na skutek trudności terenowych i lekkiego szoku 
odmówił dalszego zejścia. Ratownicy z pomocą 
zjazdu na linie opuścili go na łatwiejszy teren. 
Przyczynami, które spowodowały konieczność inter
wencji GOPR były: nieznajomość terenu, a co za 
tym idzie - wybór nieodpowiedniej drogi zejściowej 
oraz niedostateczne wyekwipowanie (brak latarek). 

29 III 1969. W górnych partiach żlebu Żeleźniak, 
poniżej wlotu jaskini Bańdzioeh Kominiarski, zna
leziono 17-letniego PIOTRA AMBROZEWICZA, któ
ry wyruszył samotnie do jaskini i spadł w czasie 
podejścia z zalodzonego iprogu. Znajdował on się 
w stanie ciężkim i po przewiezieniu do szpitala — 
zmarł. Zakopiański Zespół Obserwatorów zwrócił 
się do członka ZG KW i przewodniczącego KTJ, 
Apoloniusza Rajwy, by rozpatrzył okoliczności wy
padku, z którego relacje zawierają nieścisłości 
i sprzeczności. 

4 IV 1969. W czasie wycieczki z Morskiego Oka do 
Doliny Pięciu Stawów przez Opalone i Swistówkę, 
trawersując północne zbocze Swistówki (kilkadzie
siąt metrów nad zlikwidowaną przed 10 laty ście
żką), ANDRZEJ BYCZKOWSKI z Warszawy pod
ciął niewielką lawinkę, z którą runął w dół, do Do
liny Roztoki. Mimo niesłychanie szybkiego tempa 
akcji, zmarł w czasie transportu w wyniku barcEo 
poważnych obrażeń. Jest to wypadek, jakich już 
wiele zdarzyło się w tym rejonie Swistówki, świa
dczący o nieznajomości lub zlekceważeniu b. nie
bezpiecznego w tym okresie terenu. 

6 IV 1969. W czasie wycofywania się zjazdami z 
drogi Chrobaka na Kazalnicy, ok. 8o m nad zacho
dem, zjeżdżający jako drugi LUCJAN MUSIAŁ 
z Krakowa zaplątał się w liny i zawisł. Na skutek 
skurczu mięśni, przemarznięcia i braku światła 
nie był w stanie kontynuować zjazdu, jego towa
rzysz wezwał więc na pomoc GOPR. Po oświetle
niu rakietami terenu przez ratowników, Musiał roz
platał liny i zjechał na półki. Jest to wypadek, któ
ry może się przytrafić taternikowi i nie należy 
w nim dopatrywać się winy ze strony zespołu. 

10 IV 1969. W czasie schodzenia żlebem spadają
cym z turni zwornikowej w grzędzie Cubryny do 
Żlebu pod Mnichem, pośliznął się na twardym 
śniegu i spadł coznając złamania przedramienia 
WŁADYSŁAW DOBROĆ ze Szczecina. Taternicy byli 
obserwowani ze schroniska w czasie wspinaczki 
prawym filarem Cubryny. Poruszali się nadzwy
czaj wolno, co świadczyło o ich słabym zaawanso
waniu technicznym oraz braku kondycji — jedno 
i drugie miało niewątpliwie wpływ na spowodo
wanie wypadku. 

Kończąc omówienie zwracamy uwagę na koniecz
ność ściślejszej kontroli nad taternikami podejmu
jącymi wspinaczki zimowe, a także na to, że na 
kursach wspinaczkowych i obozach należy zwracać 
większą uwagę na naukę o lawinach i problema
tykę związaną z obroną przed nimi. 

Krystyna Sałyga 

Taternicy — 1 % 
Podczas międzynarodowej konferencja profilakty

ki górskiej, zorganizowanej w Zakopanem z okazji 
obchodów 60—lecia GOPR, mgr T. Bielecki stwier
dził, że na 100 interwencji ratowników w polskich 
górach, aż 69 dotyczy wypadków w narciarstwie -
16 w turystyce letniej, 2 w saneczkarstwie, a zale
dwie 1 wypadków w taternictwie i speleologii. 
Ok. 12% interwencji przypada na nagłe zachorowa
nia, nie mające związku z turystyką górską. 
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Nowości z Włoch 
„Rasegna Alpiraa" poświęca wiele miejsca ra

townictwu alpejskiemu. W numerze 8/1969 przyno
si fotoreportaż z ćwiczeń Sekcji Speleologicznej 
CNSA z zastosowaniem specjalnej „trumienki" do 
ewakuacji rannego z jaskini, do czego nosze i „łód
ka" stosowane w ratownictwie powierzchniowym 
są całkowicie nieprzydatne. W numerze 10/1969 zna
leźć można efektowne zdjęcia z akcji wydobycia 
R. Rodzińskiego z podszczytowych partii Cima 
Ovest di LavaredO' w marcu 1963 r. Carlo Arzani 
zamieszcza w tymże zeszycie c"*uży artykuł o pows
tawaniu i niebezpieczeństwie nawisów śnieżnych — 
reprodukujemy jeden z 19 ilustrujących go rysun
ków. 

Jak zginął Michaił Chergiani 

W lecie 1969 r. iod)wieid|ziiia po raz pierwszy Dolo
mity grupa wspinaczy radzieckich. Kierował nią 
M. Anufirikow, działacz Federacji Alpinizmu 
ZSRR. Z bazy w schronisku Vazzołera pod Civettą 
odbywano wspinaczki na Toirre Venezia, Cima 
del Bancon, Tionre di Valgirande. 4 lipca M. Cher
giani i W. Osniszczeniko weszli w zacięcie Cima 
Su Alto (polskie przejście r. 1967 — „Taternik" 
4/1967 s. 171). W dwóch trzecich wysokości ściany 
na zespół zeszła lawina kamienna. Uderzyła ona 
w prowadzącego właśnie Chergianiego, który 
wskutek przecięcia przez kamienie obydwu lin 

runął aż do poidis|ta|wy ściany. Jego upadek obser
wowali ćiwijcizący właśnie pod Oivettą artylerzy-
ści iwłoiscy. ;W osobie Chergiainiego stracił alpi
nizm radziecki jednego z 'czołowych swoich wspi
naczy, który w zachodniej Europie zaiałynął z re
kordowego' przejścia Filara 'Walkera w r. 1967 
(„Taternik" 4/1967 s. 159). W. Oniszezenko zosta! 
uratowany. Obszerny opis wypadku zamieściło pi
smo , ,Sowieitisk,ij Sport", a za nim bułagrskie 
„Echo" (21 XI). 

W dniu 1'2 grudnia 1969 r. odbyła się w Moskwie 
zorganizowana przez Federację Alpinizmu ZSRR 
wiecizioirniiica poświęcona pamięci Chergianiego, 

Śmierć w jaskini 
W dniu 1.XII.1968 r., po raz pierwszy od 40 lat, 

wydarzył się iw Austrii śmiertelny wypadek ja
skiniowy. Jego ofiarą padł 16-letni speileolog-atma-
toir, przywalony blokiem skalnym w podziemnym 
rumowisku Raiuciłneirkartiohle (fBoites Geibirge). 
z uwagi ma ryzyko akcji, zwłok nie lwy doby wiano, 
lecz 'zaimurowan'0 wraz z nimi całą odnogę 
jaskini. („Die Hóhle" 1/1969) 

Alpy szwajcarskie — wypadki 
Biuletyn „Die Alpen" 8/1969 podaje — jak co 

roku — szczegółowe zestawienie nieszczęśliwych 
wypadków, jakie się wydarzyły w górach Szwaj
carii w ir. 1968. Ewidencja służby 'ratowniczej CAS 
objęła tym raizem 113 zabitych, którzy ponieśli 
śmierć w 100 wypadkach. '27 oisób zginęło wskutek 
odpadnięcia (upadku) w skale, 23 w terenie lodo
wym lub śnieżnym. 10 ofiar zebrały szczeliny 
lodowe, a tylko 9 lawiny; natomiast aż 18 tury
stów i alpinistów straciło życie wskutek wyczer
pania lub ataku serca. Ogólnie biorąc liczba wy
padków i ofiair jest wyraźnie 'mniejsza niż w ciągu 
(kilku poprzednich lat, co „Die Alpen" tłumaczą 
zmniejszeniem się ruchu w górach, w wyniku 
złej pogody. Zestawiaj ąc śmiertelne wypadki z lat 
1964—<68 pismo stwierdza, iż z łącznej liczby 641 
ofiair tylko 399 można wiązać z typowymi wypad
kami, górskimi, .reszto zaś to zgony, jakie się mo
gą wydarzyć w każdym innym terenie (wyczer
panie, uderzenie pioruna itp.). 

iprzęt i ekwij 

WYTRZYMAŁOŚĆ ŚRUB W LODZIE 

Komisja Bezpieczeństwa OeAV (inż. dypl. 
dr E. F. Kosmath) zebrała w r. 1967 dane na 
temat wartości asekuracyjnej śrub lodowych 
w lodzie alpejskim. 

Nowoczesne alpinistyczne śruby lodowe, 
wkręcane w lód prostopadle do jego po
wierzchni i obciążane naciągiem działa
jącym pod kątem 90 stopni do swej osi (rów
nolegle do powierzchni lodu), wykazują wy
trzymałość utwierdzienia od 100 do 1000 kg 
(por. artykuł H. Opiitza w „Alpini,smus" 
6/1966 oraz opracowanie w czasopiśmie 
„North American Mountaineering" 1966, s. 9). 
Na wielkość wytrzymałości utwierdzenia wy
biera wpływ kilka parametrów: 
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1) długość części śruby tkwiącej w lodziie 
(wpływ decydujący); 

2) grubość śruby (wytrzymałość utwier
dzenia wzrasta przy jej podwojeniu o 20%); 

3) budowa śruby (pełna, rurowa); 
4) rodzaj lodu; 
5) kąt, pod jakim śrubę wkręcono. 
Odnośnie czynników 1—4 stwierdzono 

ogólnie, że: a) przy wkręcaniu śrub o dużych 
przekrojach (powyżej 10 mm) tylko śruby 
rurowe pozwalają na uzyskanie w złym 
lodzie wytrzymałości utwierdzenia rzędu 
900 kg, koniecznej przy asekuracji liną 
z tworzywa sztucznego bez jej popuszczenia 
w chwili upadku partnera; b) różnica wy
trzymałości utwierdzenia w lodzie dobrym 
i złym dla śrub pełnych (z pręta) o długości 
15—20 cm wynosi ok. 20%, a dla śrub nie 
przekraczających 10 cm — 50% i więcej; 
c) wytrzymałość utwierdzenia w dobrym lo
dzie krótkich śrub lodowych typu „Miarwa" 
(7 cm) wynosi 130 do 350 kg*, natomiast 
śrub rurowych o długości 16,5 cm (np. „Sa-
lewa") — 950 do 1000 kg. Odnośnie para
metru piątego — kąta tkwienia śruby — 
stwierdzono, że wkręcanie jej pod kątem 
135 stopni zamiast 90 w stosunku do kie
runku siły szarpnięcia, zwróconego zawsze 
w dół po lodowym stoku, zwiększa wytrzy
małość utwierdzenia o ok. 20%, gdy tymcza
sem przy hakach lodowych tendencja jest 
odwrotna — zwiększenie kąta ich tkwienia 
obniża wytrzymałość na szarpnięcie przy 
upadku partnera. 

Opracował mgr inż. Zdzisław Kir-
kin Dziędzielewicz na podstawie 
„Mitteiługen OeAV" nr 3—4/1969 
i własnych uzupełnień. 

* Trzeba tu diOldać, iż śruba tej iwieltoości zo
stała wyprodukowania iw ■małej seiriił z przezna
czeniem do asefcuracji 'Wisipiaiacizy ^chodzących sa
motnie. Normalna śruba asekuracyjna „Marwa" 
ma długość 35 icm i wytrzymałość 700—800 feg. 
Do użycia iw złym łodzie wytwórnia ta oferuje 
śruby o długości 20 cm. (Red). 

O DESZCZ W GÓRACH NIE TRUDNO 

W słowackich sklepach odzieżowych można 
nabyć bardzo dobre okrycia przeciwde
szczowe w cenie 14 koron. Są to przezro
czyste płaszcze z cieniutkiego polietylenu — 
z kapturem i rękawami, bez guzików, które 
zastępuje pasek i tasiemka do zawiązywania 
pod szyją. Złożony płapzcz mieści się z ła
twością w kieszeni, a jego waga wynosi nie
spełna 100 g. Wyrabiany jest w 3 Wielko
ściach: małej (44), średniej (50) i dużej (56). 
Jako zabezpieczenie na wypadek deszczu po
winien on znaleźć miejsce w plecaku każde
go taternika i turysty górskiego. Duże usługi 
może oddać także przy przymusowym bi
waku. 

ŚNIEŻNA KOTWICZKA 

Brytyjski miesięcznik „Mo-
untain" zamieścił w swym » 
pierwszym numerze (1969) no- I 
tatkę o rewelacyjnym środku i 
asekuracyjnym na stoku ^ nr 
śnieżnym lub firnowym. Cho- I 
dzi o aluminiową (stalową) I 
płytkę rozmiarów 18X20 cm z | 
otworkiem pośrodku, przez | j 
który przeciągnięta jest (z za- | | 
mocowaniem) druciana pętel- | 
ka długości ok. 40—50 cm. | I 
Płytkę wcina isię w śnieg po- | I 
przecznie do kierunku prze- | t 
widywanego obciążenia z ta- | i 
kim nachyleniem, by kąt po- *^J 
między jej płaszczyzną a pę- ^ ^ 
tełką nie był większy niż 45 stopni. Szarpnię
cie przy obciążeniu nie wyrywa wówczas 
kotwiczki ze stoku, lecz powoduje jeszcze 
głębsze wcięcie jej w firn. W miękkim 
śniegu zaleca się wcisnąć ją jak tylko moż
na najgłębiej. Wynalazku dokonała ekipa to
pograficzna pracująca w Arktyce, która te
go sposobu używała do zakotwiczania za
przęgów psich. Zachodmioniemiecka SALE-
WA podchwyciła ten pomysł i połączyła 
go z saperką lawinową, przystosowaną do 
nasadzenia na czekan (waga 350 g). W pi
śmiennictwie angielskim i niemieckim przy
jęto dla owej płytki dość osobliwą nazwę 
the Dead Man — der Tote Mann, oo odpo
wiada naszemu „martwy człowiek",, „niebo
szczyk". Opisy i rysunki podały za „Moun-
tain" czasopisma „Der Bergkamerad" 
5/1969 oraz „Die Alpen" 7/1969. Opis i rysu
nek saperki znaleźć można w miesięczniku 
„Alpinismus" 3/1969. Korzystając z trwają
cej zimy, nasi koledzy winni przeprowadzić 
doświadczenia w tatrzańskim śniegu. (jn) 

NOWY PAS ASEKURACYJNY 

Jedna z austriackich wytwórni siprzętu 
alpinistycznego opracowała nowy model pasa 
asekuracyjnego. Jest on podobny do opisa
nego w „Taterniku" 1—2/1966, składa się 
jednak z 2 części, na plecach złączonych do
datkową pętlą, która pozwala na regulowa
nie długości i precyzyjne dopasowywanie do 
korpusu wspinacza — w zależności od ob
wodu klatki piersiowej i zmiennej grubości 
ubioru. Opis i zdjęcia pasa zamieszcza mie
sięcznik „Der Bergkamerad" 9/1969 s. 423. 

TECHNIKA LODOWA 

„La Montagne" inicjuje w zeszycie 73 
(1969) dyskusję na temat techniki poruszania 
się w loidzie, rozróżniając szkoły francuską i 
austriacką. Pierwsza z nich posługuje się ra
kami 10-zębinymi i zaleca wykorzystywanie 
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przy wspinaniu całej ich powierzchni (tzw. 
technika Eckensfetoa). Austriacy preferują 
raki 12-zębne i wspinają się przede wszy
stkim na zębach przednich. Dyskusję roz
poczynają wypowiedzi specjalistów austria
ckich: W. Marinera i H. Wagnera. Bogato 
ilustrowany artykuł A. Ćontamine'a na ten 
sam temat zamieszcza „,The Ameriean Alpi-
ne Journal" 1969 (s. 349 — 354). 

Warto dodać, że wynalazcą raków 12-zęb-
nych jest Laurent Grivel,. który skonstruo
wał prototyp i wypróbował pierwszą serię 
w zimie 1931/32 r. Początkowo przyjęto je 
nieufnie, jednakże po próbach przeprowa
dzonych na lodowcu Brenva wykazały licz
ne zalety i zaczęły wchodzić do ogólnego 
użycia. 

Alpinizm i kultura 
Wystawa prac S. Skierskiego 

Dnia 9 października 1969 r. w salaiclh Ga-
łeirii Sztuki Współczesnej na Rynku Stare
go Miasta w Wansizawie odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa i grafiki Samuela 
Skierskiego. Otwarcia wystawy dokonał 
jego profesor, Aleksander Kobzdej. „W li
ście do mnie, który dostałem juiż po jego 
śmierci — powiedział prof, Kobzdej — pi
sał .mi, że wybiera się właśnie na jakąś 
drogę na Mont Blanc, dla uczczenia 150-le-
cia alpinizmu polskiego". Profesor Kobzdej 
mówił także o ryzyku twórczym, które 
również wiąże się z podejmowaniem decy
zji, wymagających najwyższej odwagi. Na 
wystawie pokazanych zostało 20 obrazów 
oraz kilkadziesiąt grafik i rysunków, wy
branych z bogatej spuścizny Sarnika. Wśród 
obrazów, olbok ekspresyjnych pejzaży gór
skich i kompozycji symbolicznych o silnym 
dramatyzmie, wyróżniają się zwłaszcza dwa 
duże dyptyki zatytułowane „Alpiniści". 
Najpełniej wyraziła się w nich głęboka 
symbolika i powaga refleksji, charaktery
zująca całą jego twórczość. 

Wstęp do katalogu wystawy, wydanego 
nakładem Związku Polskich Artystów Pla
styków, napisała Halina Kruger. 

Wojciech Skrodzki 

Książki 
Bestsellerem ostatnich miesięcy jest ksią

żka A. Wilczkowskiego „Śniegi pokutują
ce", która we wrześniu znalazła się na pól
kach księgarń, niestety w nakładzie tylko 
7 0'0<0 egzemplarzy. O konspiracyjnych szla
kach przez Tatiry mówi książka A. Filara 

TWÓRCA WĘZŁA ZACISKOWEGO 
A kto jest wynalazcą węzła zaciskowego, 

zwanego węzłem Prusika lub po prostu „pru-
sikiem"? Oczywiście dr Karl Prusik, au
striacki alpinista, który na grunt techniki 
alpinistycznej przeniósł sposób łączenia zer
wanych strun gitarowych. Węzeł Prusika opi
sano w czasopismach alpinistycznych lat 
1931—32 jako udogodnienie przy wydoby
waniu alpinistów ze szczelin lodowcowych. 
Jego zastosowanie szybko rozszerzyło się i 
na inne dziedziny ratownictwa górskiego, 
stworzyło także możliwość wchodzenia po 
linie. W żargonie taternickim przyjął się 
czasownik „prusikować", odpowiadający nie
mieckiemu „prusikem" (wspinać się po linie 
z pomocą węzłów zaciskowych). 

„Opowieści tatrzańskich kurierów". W sta
dium prac redakcyjnych znajduje się jubi
leuszowa monografia GOPR. Wydawnictwa 
Artystyczne i Filimoiwe przygotowują albu
mowy wybór fotografiki górskiej pt, „Góry 
Polski" — oczywiście z przewagą Tatr. Ma
dej Popko ukończył książkę o Turcji (dla 
Wiedzy Powszechnej), a Michał Jagiełło — 
antologię poezji tatrzańskiej (dla Wydaw
nictwa Literackiego). 

Konkursy 
W konkursie literackim „Światowida" II 

nagrodę zd©ibylł Waldemar Betlejewtski (Ko
ło Beskidzkie KW) za opowiadanie „Lawi
ny schodzą w południe", wydrukowane w 
numerze 13-^14/1969. * Sekcja Gorłzia CAlI 
zorganizowała w listopadzie 1969 r. pierw
szy międzynarodowy 'konkurs diapozyty
wów o tematyce górskiej i speleologicznej. 
* W konkursie fotograficznym DWBV 
(NRD) I nagroda przypadła Uwe Jensemowi 
z Drezna za fotogram „Wieczór na grani 
(Tatry Wysokie)"; Jenisen znamy jest naszym 
czytelnikoim ze zdjęcia fzaimieszczonego) w 
„Taterniku" 2/1969, niestety źle zrelproduko-
wainego. 

Wystawy 
Z okazji 100-lecia istnienia; Deutscher Al-

penvereim (założonego w r. 1869) zorgani
zowano w Monachium wielką wystaWę 
przekrojową 'malarstwa alpejskiego>. * W 
Klubie Turysty PTTK w Zakopanem urzą
dzona została interesująca wystawa prac 
fotograficznych Mariana Mitana pt. „Jaski
nie Polski, Bułgarii i Kułby". * W lecie 1969 
roku otwarta była w Zakopanem wystawa 
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„Sztuka Ludowa (Fodlhallla w XXV-leiciu 
PRL; miło malm donieść, że wśród ekspo
natów znalazł się również interesujący ob
razek na szkle (Pieta) naszego klubowego 
kolegi, Jana Gąsienicy Roja:. 

AIti Parmak na małym ekranie 

W tegorocznej wyprawie w góry Turcji, 
zorganizowanej prizaz Koiło Zakopiańskie, 
wiziąił udział współpracownik Telewizji Pol
skiej, Andrzej Wyglądała, który ;z" egzotycz
nej podróży i wspinaczek w Aliti Parmak 
nakręcił pod każdym w.zjględem udamy re
portaż filmowy, izateońiezomy dowcipną po
intą zatknięcia na szczycie znaku „Telewi
zyjnego Ekranu Młodych". Filmik został 
wyświetlony w ostatnich dniach sierpnia w 
ramiach tego właśnie programu, a projek
cję poprzedziła rozmowa z A. Wyglądała 
i M. Jagiełłą (kierownik wyprawy), poświę
cona im.in. wynikom lata 1969 w wysokich 
góirarih oraz sprawom alpinizmu w ogóle. 

Inicjatywa bairdizo pożyteczna i naprawdę 
godna naśladowania. 

„Złota Gencjana" dla „Odwrotu" 

Dużej imiairy sukces odniósł na tegorocz
nym Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Górskich i Eksploracyjnych w Trento (21 
— 27 IX 1969) fillm Jarizeigoi Surdela „Od
wrót", nakręcony w marcu 1968 r. w Tat
rach („Taternik" 3/1968 s. 151). Otrzymał 
on główną nagrodę w kategoirii filmów 
krótkonietrażowyich 35 mm, przy czym ogól
na opinia krytyków, prasy i publiczności 
typowała go do Gran Premio. Niezależnie od 
tego, uczestniczący po raz pierwszy w Fe
stiwalu Międzynarodowy Komitet Krzewie
nia Sztuki i Literatury poprzez Kino 
(CIDALC) przyznał swą nagrodę, przezna
czoną „dla maj lepszego operatora Festiwa
lu", poiśmieirtmie Zbigniewowi Kaliniewi-
czowi. 

Z piśmiennictwa 
Krystyna Jabłońska: Kazimierz 

Tetmajer — Próba biografii. Wy
dawnictwo Literackie, Kraków 
1969; s. 303. Cena zł. 35. 

Dobrze wiadomo każdemu, co 
Tetmaj er zawdzięcza Tatrom 
i czym one były w jego życiu. 
„Czuję, że kochani Tatry do za
pamiętania się, że mi ich trzeba 
ć\> życia, że jestem ich synem 
i (...) że tam jest jakiś olbrzymi 
czar, coś niewypowiedzianie cu
downego" — pisał sani w „Starej 
książce". W biografii Krystyny 
Jabłońskiej jest wszystko: rule
tka w Monte Cairlo, utarczki z kry
tykami, choroba, nieszczęśliwy 
syn, kłopoty materialne i dużo, 
dużo damskiej bielizny — tej z ko
ronkami i tej bez koronek, góral
skiej. Niewiele natomiast o twór
czości i literalnie nic o Tatrach, 
choć materiału biograficznego od 
tej strony nie brakuje, o czym 
świadczą choćby materiały 
K. Jabłońskiej publikowane w 
„Wierchach". Miłośnicy gór mogą 
więc zaoszczędzić 35 zł, a Tetma
jer musi poczekać na pełniejszą 
próbę obrazu swego życia, (jn) 

Wojciech Giełżyński: Nepal, 
Stare i Nowe. Wyd. Książka 
i Wiedza, Warszawa 1969; s. 207. 
Cena zł 18. 

Książkę Wojciecha Giełżyńskiego 
można gorąco polecić również na
szemu środowisku klubowemu, 
w którym zainteresowania Hima
lajami są dawne, głębokie i uza

sadnione, przy tym ostatnio m,nie,j 
już platoniczne, niż kilka lat te
mu. Książka jest cennym źródłem 
często najaktualniejszej wiedzy 
o kraju najwyższych wierz
chołków świata i najgłębszego 
zacofania, sięgającego dziś jeszcze 
niemal średniowiecza. Sądzę, że 
namawiając Co tej pasjonującej 
lektury warto przytoczyć choćby 
fragment ze strony 152, dotyczący 
opłat za wejścia na szczyty, na
łożonych na ekspedycje himalaj
skie: „Według punktu 12 lit. a) 
specjalnego dekretu królewskiego 
wejście na Mount Eve(rest, Dhau
lagiri, Lhotse, Makalu, Cho-Oyu, 
Manaslu, Kanchenjungę i Anna
purnę kosztuje 4800 rupii. Szczyty 
wyżej nie wymienione a liczące 
ponad 25 000 stóp, obłożone są ta
ryfą w wysokości 3200 rupii. 
Szczyty poniżej 25 000 stóp -
tylko 1600 rupii." 

Jerzy Kolcmkowski 

Gianni Mazzenga: Sicherheit Im 
Fels. Editori A. P. Mazzenga, 
Roma; s. 110, 82 ryciny. 

Znakomity włoski podręcznik 
wspinania i techniki asekuracji 
w ścianie — adresowany przede 
wszystkim do amatorów trudnych 
dróg. Oto tytuły niektórych roz
działów: Sztuczne pomoce w ścia
nie. — Użycie sztucznych pomocy 
do poruszania się w skale. — Ase
kuracja. — Wchodzenie po linie 
i wciąganie partnera. — Wycofa
nie się z trudnej drogi. Książeczkę 
przetłumaczył na język niemiecki 
Reinhold Messner. 

Colin Fraser: Lawinen — Geissel 
der Alpen. Wyd. A. Muller, Rtt-
schlikon — Ziirich, 1968; s. 296. 
Cena sir 24,80. 

Książka angielskiego autora o 
lawinach alpejskich, popularnie 
napisana, lecz spełniająca wszyst
kie wymogi poważnego dzieła, 
opartego na szerokich studiach 
terenowych, archiwalnych i bi
bliotecznych. Szczególnie obfite 
materiały znalazł Fraser w za
służonym „Eidganossisches Insti-
tut fur Schnee- und Laiwineinfor-
schung Weissfluhjoich — Davos". 
Przedmowę napisał pracujący w 
tym instytucie znany badacz la
win i alpinista, Andre Roch. Ze
stawiona przez autora bibliografia 
obejmuje 124 pozycje. 

Fritz Schmitt: Das Buch vom 
Wilden Kaiser. Richaird^Pflaum— 
Verlag, Munchen 1966; s. 311. Ce
na DM 19,80. 

Czwarte wydanie — uzupełnione 
i rozszerzone — popularnej mo
nografii znanego pasemka gór
skiego, które odegrało tak ważną 
rolę w rozwoju ekstremalnej 
wspinaczki skalnej. Polacy bywali 
tu przed I wojną światową, byli 
też w roku 1964, przechodząc 
szereg słynnych dróg (Fleisch-
bank, Predigstuhl, Maukspitze). 
„Nie zna grupy Wilder Kaiser 
ten, kto nie zna książki Schmlt-
ta" — pisze w jej recenzji „Der 
Bergsteiger" 3/1968 ir. Egzemplarz 
najnowszego wydania znaleźć mo
żna w zbiorach Ośrodka Kultury 
Austriackiej w Warszawie. 
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Lucien Devies, Fraacois Lataande 
i Maurice Laloue: Le massit' des 
Ecrins. Tom I: (Meije — Ecrins. 
Wyd. Arthaud, Paris 1969. Wyid. III 
s. 640. Cena fr. 75. 

Podobnie jak grupa Mont Blanc 
(patrz: „Taternik" 1/1968 s. 45), 
również Alpy Delfinaekle docze
kały się nowego wydania prze
wodnika dla alpinistów. Ostatnie 
z r. 1951, było już mocno zde
zaktualizowane, i to nie tylko z 
powodu intensywnej działalności 
alpinistycznej w ciągu ostatnich 
18 lat. Znaczne cofnięcie się lo
dowców spowodowało imotne 
zmiany na drogach podejścio-
wych a nawet w dolnych partiach 
dróg wspinaczkowych. Niektóre 
ćrogi, przedtem łatwe,, prowadzą 
teraz nad szczeliną brzeżną przez 
wypolerowane od lodu trudne 
bariery sikailne. Aktualność opi
sów jest doprawdy . wyjątkowa, 
ostatnie pochodzą z końca sezo
nu letniego 1968! Format, szata 
graficzna i układ przewodnika 
■wzorowane są na tomikach Val-
lota. Również sposób klasyfikacji 
trudności jest ten sam. Cenną 
innowację stanowi natomiast do
kładna mapa masywu — co czę
ściowo uzasadnia dosyć wygóro
waną cenę. Estetyczne plastyko-
kowe opakowanie ochronne uzu
pełniła to wydawnictwa, któne 
oby na nowo rozbudziło zainte
resowanie polskich alpinistów tym 
ciekawym rejonem Alp. W r. 1970 
wydawnictwo przewiduje wyda
nie tomu II, obejmującego gru
py Allefroide — Pelvoux — Bans — 
Olan - Muzelle. 

Janusz Kurczab 

Wierchy. Kocanik poświęcony 
górom. Rok 37 (1968). Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe,, Kraków 
1969. Cena zł 60. Redaktor: wła
dysław Krygowski. 

Tom otwiera artykuł „Ałtaj 
1967" (M. Hadło) — sprawozdanie 
z wyprawy 15-osobowej grupy z 
polskiego Klabu Górskiego, która 
przyniosła II wejścia na Najram-
dał (4350 m - ,zob. „Taternik" 
1/1969 s. 9) oraz parę pierwszych 
wejść na szczyty 3- i 4-tysięezne. 
W dwóch materiałach omówiona 
jest działalność na obszarze gór 
Turcji. Pierwszy z nich — zaty
tułowany „Cało Dag' — omawia 
działalność prywatnej 5-osobowej 
wyprawy na obszar Kurdystanu. 
Drugi materiał — J. A. Szezepań-
skiegio „Gd Wrocławia do Bursy" 
— jest tylko w części poświęcony 
górom tureckim, w większości 
naszym własnym — no i, oczy
wiście;, problemom taternictwa, 
omawianym z nieodłącznym u 
autora temperamentem publicy
stycznym. Przechodząc na obszar 
Europy — piękną zdobycz w po
staci drogi środkiem ściany Ćima 
del Burel w Dolomitach relacjo
nuje R. Zawadzki („Ponad kra^ 
wędzią okapu"). Dobrze napisany 
artykuł ten nie zawiera wszakże 
drobiazgu... roku, w którym wy
prawa się odbyła. Wspominam o 
tym szczególe z myślą o korzysta
jących z takich opisów w przy
szłości, którzy będą się trochę 
gubili: „Wierchy" za r. 1968, uka
zują się w 1969, wyprawa odbyła 
się... ba, kiedy? Z kolei materiały 
jaskiniowe. B. Kolsar („Gouffre 
Berger 1966") pisze o 10-osobo-

wej wyprawie Klubu Wysoko
górskiego., która przyniosła IV 
przejście aktualnie najgłębszej ja
skini globu (jesteśmy trzecią na
cją, która zeszła na „dno świata"), 
zaś W. Igiełskl omawia najdłuższą 
poza Tatrami jaskinię Polski 
(,, Jaskinia Niedźwiedzia w masy
wie Smieżnika"). O sprawach cza
sów minionych mówi W. Krygow
ski w ładnie napisanym materiale 
górsko-wspominieniowym „W kra
inie Kiecyś-Kiedyś". 

Dwa dalsze główne działy rocz
nika — „Ludzie i sprawy górskie" 
oraz ,i,Kronika" — są jak zwykle 
bogate w treść i różnorodne. Po
ziom kroniki b. nierównomierny: 
sporo notatek — sygnalizowaliśmy 
to już .kiedyś — napisanych po
wierzchownie, w sposób, który by 
tych materiałów nie kwalifikował 
nawet do gazety codziennej, gdzie 
wszakże kryteria są dużo mniej 
ostre, niż w poważnym roczniku. 
Najsilniejszy dotąd zanotowany 
wiatr halny (maj 1968) można było 
skwitować czymś więcej, niż po
wierzchowną paruwierszową no
tatką na s. 243; czasu było dość, 
bo w sierpniu 1968 oddawano 
główną część rocznika do dru
karni. Ogólna opinia jest natu-
turailnie pozytywna, ale i na te 
negatywy trzeba zwracać uwagę. 
„Wierchy" to jednak „Wierchy"! 

Drobne spostrzeżenie na koniec: 
„Wierchy" od r. 1962 nie zmie
niły stosunkowo przystępnej ce
ny (60 zł), co w dobie podwyż
szania cen przez wydawnictwa, z 
uzasadnieniem lub bez, trzeba z 
uznaniem odnotować. 

Adam Chowański 

Listy do Redakcji 
POLACY W PIRENEJACH 

W numerze 2 „Taternika" przeczytałem bardzo 
ciekawą notatkę o wycieczce w Pireneje — Danuty 
i Macieja Baranowskich — która nasunęła mi pewne 
refleksje matury ogólnej. Kieruję je więc nie tylko 
pod adresem autorów: 

Przed każdą wyprawą w góry „nieznane" warto 
zaznajomić się z dotychczasowymi osiągnięciami. 
Wtedy informacje tracą wprawdzie swój charakter 
„odkrywczy", ale stają się za to cennym rozszerze
niem wiedzy o nowym terenie. W tym wypadku 
warto było zapoznać się ze złożonym w Klubie 
Wysokogórskim sprawozdaniem z wyprawy z roku 
1961, w której brałem udział wraz z Tadeuszem 
Orłowskim, Marią Skroczyńską i Zbigniewem Kry
są (ponadto pisałem o tym w tygodniku „Świat", 
nr 4, 5 i 6 z r. 1962). Na pewno nasze infoirmacóe 
i wrażenia, pomogłyby autorom notatki w ich pię
knej wycieczce w Pireneje. 

Juliusz Żuławski 

PO RANNYCH PARTYZANTÓW 

Przez wiele lat .„Wierchy" były najbardziej mia
rodajnym źródłem informacji dla wszystkich bada
czy spraw górskich, przykro jest więc robić wyty
ki tak zasłużonemu wydawnictwu. Niestety, tym 

razem dziwi niemile notatka poświęcona wyprawie 
TOPR w Tatry Zachodnie po rannych partj[ZantÓ¥/, 
w lutym 1945 r. — zamlesziczioina w dziale „przy
czynki historyczne" na s. 282. Notatka ta zawiera 
szereg nieścisłości, jak również jedno nader istotne, 
a być może celowe, opuszczenie. 

Oto wyliczenie nieścisłości: 
Felczer, który wezwał pomocy TOPR, 

nie nazywał się Bornat, lecz Bernat. Biorący udział 
w wyprawR Stanisław Marusarz, to nie syn Jana, 
lecz Andrzeja; różnica w tym wypadku jest istotna, 
gdyż Stanisław Marusarz syn Jana jest sławnym 
skoczkiem narciarskim, którego w tym czasie 
w Polsce nie było., a Stanisław Marusarz z wyprawy 
po partyzantów — to przewodnik tatrzański, rów
nież syn przewodnika!, i to .znanego, Andrzeja. 
Jeżeli już — z pomocą imienia ojca. — spróbowano 
sprecyzować o jakiego Marusarza chodzi, należało 
to również uczynić w odniesieniu cio Stanisława 
Wawrytki, gdyż Stanisławów Wawrytków jest 
trzech. Ten, który brał udział w wyprawie, to syn 
również Stanisława, zwany popularnie, przez na
wiązanie do imienia matki, „Andzin". Wojciech 
Wawryftko i Marian Orlewicz znikli w ogóle z listy 
uczestników wyprawy. 

Czytamy dalej: „wyżej wymienieni ratownicy, re
krutujący się spośród ludności góralskiej". . . no, 
nie wszyscy, bo ani Faden, ani Szeligiewicz, ani -
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nie wymieniony — Orlewicz. Nota bene Szeligiewicz 
podany jest jako ,i,dr Marian Szeligiewicz", mimo 
iż w tym czasie nie był jeszcze nawet studentem 
medycyny. Nieścisłe jest również twierdzenie, że 
byli to „przeważnie uczestnicy kursów narciarskich 
prowadzonych swego czasu przez Mariusza Zaru
skiego". Na 14 ludzi — uczestnikami takich kursów 
byli tylko Byrcyn i Cebamiak. 

Ale czymś więcej, niż tylko nieścisłością, jest nie 
wymienienie w ogóle nazwiska kierownika wypra
wy, mgra Zbigniewa Korosadowicza. Opuszczenie 
takie jest w każdym wypacku po prostu przeina
czaniem rzeczywistości, co jest niedopuszczalne 
zwłaszcza w tak poważnym piśmie, jak „Wierchy". 

Róża Dmjecka 
Muzeum Tatrzańskie 

lotatkE i ciekawostki 
RYSY - SZCZYT PRZYJAŹNI 

W dniu 5 lipca 1969 r. weszli na Rysy od 
strony Wagi Prezydent CSRS gen. Ludvik 
Svoboda wraz z bawiącym z wizytą w Cze
chosłowacji Przewodniczącym Rady Państwa 
PRL, marszałkiem Polski Marianem Spychal
skim. Marszałek Spychalski był już przedtem 
na Rysach dwukrotnie, dla gen. Svobody było 
to dziewiętnaste wejście na ten szczyt. W dniu 
7 lipca gen. Svoboda wszedł również na Łom
nicę, gdzie bywał już wielokrotnie. Goszcząc 
na Słowacji, marszałek Spychalski rezydował 
w pałacyku w Jaworzynie Spiskiej. 

MAJ W SKAŁACH 
Piękna pogoda w pierwszych dniach maja 

1969 r. ściągnęła w Skałki Kroezyekie rekor
dową ilość taterników; zwłaszcza środowisko 
warszawskie było licznie reperezentowane. 
Wspinano się przeważnie z górną asekuracją, 
jak nakazuje ostatnia moda. Zrozumiałe zain
teresowanie wywołały pierwsze przejścia tech
niką hakową kilku dróg z dawna znanych 
jako klasyczne, dokonane przez zespół wy
raźnie niewybitnych wspinaczy. Wieczory u-
pływały ma przymusowym słuchaniu slkądinąd 
niebrzydkich piosenek w donośnej interpre
tacji kilku wzajemnie się zwalczających „chó
rów", których członkowie pospolitą sztuką 
zamieniali alkohol w decybele, inie bez pro
duktów ubocznych. J ak dobrze, że to były 
tylko cztery dni... 

OBOZY NA SŁOWACJI 
W ramach centralnej akcji w lecie 1969 r. 

środowisko -warszawskie zorganizowało kEka 
obozów w Tatrach Słowackich. Pogoda była 
na ogół dość dobra —z wyjątkiem pierwszej 
połowy lipca (kiedy to np. nocą z 12 na 13 wi
chura O' niespotykanej sile poważnie usizko-
dziła wszystkie namioty oibozów lipcowych; 
i z wyjątkiem ostatnich dni sierpnia. Na prze-
strzenii ostatnich lat zmienił się profil obozów 
tęgo rodzaju. O ile dawniej uczestniczyli w 
nich w znaczniej mierlzie [taternicy uprawiają
cy wspinaczki z punktu widzenia wyczyno
wego, o- tyle teraz koledzy o takim nastawie
niu albo uprawiają alpinizm poza Tatrami. 
albo steją slię zasiedziałymi mieszkańcami 
..Morskiego Oka", natomiast na ietmie obozy 

słowackie jeżdżą licznie taternicy nie posia
dający ambicji sportowych, dla których Tatry 
Słowackie są również doskonałym terenem 
działania. 

Zbigniew Lesnobrodzki 

WSPINACZE - KOMUNIŚCI 
Wychodzący w NRD miesięcznik „Der Tou-

rist" poświęcił numer 8/1969 przypomnieniu 
kilku sylwetek niemieckich wspinaczy a za
razem zasłużonych działaczy ruchu robotni
czego i bojowników przeciwko faszyzmowi 
w Niemczech hitlerowskich. E. Glaser 
(ur. 1901), K. Schlossier (1900-44), W. Buehholz 
(1904-44), P. Schone (1891-1949), A. Straube 
(1915-45), F. Schulze (1903-42) — wszyscy oni 

■ bylli aktywistami KPD i członkami lewicowych 
zrzeszeń alpinistycznych, a swe umiejętności 
sportowe często wykorzystywali w pracy po
litycznej. Schlossier i Schulze zastali za swą 
działalność straceni w hitlerowskich więzie
ni ach. 

ANNAPURNA 
Czechosłowacka wyprawa z Liberca do

konała 7 października 1969 r. II wejścia na 
Annapurnę IV w Himalajach (7524 m, wg 
iinnych map 7622 m), po raz pierwszy zdo
bytą w r. 1955 przez Niemców. „New York 
Times" z dnia 3XI1969 podaje szczegóły 
planowanej na wiosnę 1970 r. brytyjskiej 
wyprawy na południową ścianę Annapurny, 
liczącą 4000 m wysokości i uważaną za jeden 
z najwspanialszych murów górskich świata. 
W skład wyprawy wejdzie 10 alpinistów, 
m.in. Christian Bomington i łan Clough, fi
nansuje całe przedsięwzięcie the Mount 

* Everest Foiundation. 

NASZ WKŁAD W POZNANIE GÓR 
W czasopiśmie „Alpine Climbing" 1969, or

ganie ekskluzywnej brytyjskiej ..Alpine Clim
bing Group", ukazał się duży i bogato ilustro
wany artykuł monograficzny pt. „Clio Dag — 
Sat Dag" (>s. 17-25), opracowany przez Douglasa 
Scotta „with the help of Maciej Popko from 
Wairsaiw" (z pomocą Macieja Popko z War-
s-zawy). W tekście i na dołączonych mapkach 
weszły do europejskiej literatury alpinisty
cznej oplisy polskich dróg w Cik», a także 
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SUMMARY 
The Essence of Competition in Mountaineerig 

(Z. Ryn) 145 
On the Transcription Hules of Foreign Moun

tain Names (M. Popko) 147 
Fifth Polish Hindu Kush Expedition, 1968 

(K. W. Olech). The expedition, led by 
K. Olech, consisted of 12 members, in-
cluding 3 Italians. They elimbed 5 peaks, 
possibly all first ascents. The highest: 
Lunkho-i Dosare, 6868 m, on August 20. 
They also madę the second ascent of 
Kohe Urgunt, 7036 m 148 

Polish Ethiopia Expedition 1968—69. The eight-
man expedition, led by A. Wilczkowski, 
elimbed numerous peaks and cliffs, in-
cluding Wahni Amba. The articles cover 
intresting ethiopian mountains where a 
wide field for exploration is open . . 155 

Polish Climbs and Expedlrtions 
(A. Paczkowski) Summer 1969 

166 

First Polish Elburs Expedition, 1969 (A. Gąsio-
rowski). Ascent of the North Face of the 
Alam Kuh by the Central Pillar by 
A. Dobek, W. Waligóra aind W. Wróż 163 

Monte Rosa Nordend by the North Pillar ' 
(A. Zyzak). A new difficult route . . . 175 

In the Western Caucasus, 1969 (B. Kunicki). 
First ascent of the North West Face of 
the Dombay Ulgen madę by S. Hławicz-
ka, B. Kunicki and C. Stepowany, on 
August 18 177 

Mount of the 25th Anniversary of the Polish 
People Republic in the Pamirs (B. Jan
kowski). First ascent 179 

Winter Climbs in the Tatras — 181. New Routes in 
the World — 182. Speleology — 183. Mountain Res-
cue — 184. Eąuipment Notes — 186. Books and 
Publications — 189. Mountaineering and Culture — 
188. Letters to the Editor — 190. Information — 191. 

INHALTSVERZEICHNIS 
Das Wesen des Wettkampfes im Alpinismus 

(Z. Ryn) 145 
Zur Schreibweise fremder Bergnamen (M. 

PopJco; 147 
V. Polnische Hindukusch-Expedition (K. W. 

Olech). Erstbesteigungen: P. 5850 m, 
P. 5844 m, Lunkho-i Maghreb (6400 m), 
Lunkho-i Dosare (? — 6868 m) und Kohe 
Farzand (6185 m). Zweitbesteigung: Kohe 
Urgunt (7036 m). Auf dem Gipfel des 
Lunkho-i Dosare wurde keine Spur der 
osterreichisohen Besteigung gefunden . . 148 

Polnische Athiopien-Expedition 1968—69 (Lei-
ter A. Wilczkowski). Es wurden fast alle 
Berggebiete erkundet und mehrere Gip
fel und Turme erstiegen, u. a. die Wahni 
Amba 157 

175 

Polnische Bergfahrten und Expeditionen — 
Sommer 1969 (A. Paczkowski) . . . . 166 

I. Polnische Elburs-Expedition 1969. Leiter: 
A. Gasioriowsloi. Erste Bagehung des Zen-
tralufeilers der Nordwand des Alam Kuh 
durch A. Dobek, W. Waligóra und 
W. Wróż, 24—27 VII (Schwierigkeiten VI, 
A4) 168 

In den Waliisei: Alpen 1969 (A. Zyzak). Erst-
begehung des Monte-Rosa-Nordend-
Nordpfeilers — H. Furmanik, A. Tarnaw
ski und A. Zyzak, 21—23 VIII . . . . 

Im Westkaukasus 1969 (B. Kunicki). Erste Be-
gehung der Nordwestawand des Dombai 
Ulgen Hauptgipfels (S. Hławiezka, B. Ku
nicki uind S. Stepowany, 18 VIII), Dritte 
Begehuing dar Mały Dombai Ulgen—Nord
wand (die Fiihre wurde 1959 eroffnet und 
1968 von T. Hiebeler wiederholt) . . . 177 

Die Erstbesteigung des P. 5207 im Pamiro-
Alai (,,Gipfel des 25-jahringen Bestandes 
der Volksrepublik Polen"). B. Jankowski 179 

Winterbergfahrten in der Hohen Tatra — 181. Neue 
Routen in den Bergen der Welt — 182. Hohlen-
foirsehung — 183. Bergrettungsdienst — 184. Bergaus-
rflstung — 186. Alpinismuns und Kultur — 188. 
Schriftenschau — 189. Briefe an die Schrlftlei-
tung — 190. Informationen — 191. 

nowe nazwy, wprowadzone przez „Taternika" 
nr 4/1968 s. 181. W tym samym zeszycie 
„Alpine Climbing" można znaleźć pełne opisy 
polskich dróg na Eigerze (pótooicny filar) 
i Brudgommen. 

„STYL HIMALAJSKI" 
Minionej zimy czwórka zachodmioniemie-

ckich alpinistów dokonała I zimowego przej
ścia północnego komiina Mitterkaiser w Wilder 
Kaisar. Ściana nie jest zbyt wysoka i przej
ście nie zasługiwałaby na szersze odnotowanie, 
gdyby niie styl, w jakim przeprowadzono atak: 
poiręczoiwainiie 250 m ściany, „praca" nad nią 
w ciągu wielu dnd, z braku czasu (czy sił?) 
rezygnacja z wejścia, na, wierzchołek... „Alpi
nismus" nr 9/1969 zamiiesEcza omówienie 

przejścia z ironicznym komentarzem: „styl 
wyprawowy wchodzi oto w Alpy Wschodnie 
— której ścianie zostanie tą metodą w y d a r-
t a następna droga zimowa?" 

GALERIA GANKOWA 
W ramach serialu „Extremne vystupy vo 

Vysokych Tatrach" zamieściły „Krasy Sloven-
ska" w zeszytach 3 i 4/1969 rysunkowe sche
maty kilku znanych dróg przecinających zer
wy Galerii Gankowej: Komina Łapińskiego 
ii przejście 1944, I przejście zimowe 1960), 
drogi Orłowskiego (I przejście 1939, w zimie 
1959), drogi „Pająków" (I przejścde 1967), drogi 
D'urany i Pochyłego (I przejście 1963, w zimie 
J964) oraz drogi Studnićki (I przejście 1960, 
w zimie 1961). 
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Wyprawa w góry Etiopii, zgrupowanie amb w po bliżu Adi Arkai - pole do działania Ola kilku pokoleń 
wspinaczy. Ściany liczą po 500-600 m wysokości, nie zdobyte są również szczyty, z wyjątkiem płaskiej 
Amby Auasa (z prawej), na którą według opowieści tubylców mieli wejść jacyś Anglicy. 

Fot. Jerzy Surćiel 
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Rejon działania V PWH 1968 (2), połączonych wypraw 
austriackiej i jugosłowiańskiej (3) oraz wyprawy szkockiej 
(wejście na Luncho-i Hauar — 4}. Zaznaczone zostały ba
zy (B), baza wysunięta (BW}( obozy i biwaki V PWH 
1968 oraz ważniejsze obozy wypraw austriackiej i jugosło
wiańskiej (1). W nawiasach ujęte sq koty według G. 
Grubera (7) oraz według mapy SOI (8) d la wierzchołków 

6185 i 6405 m według pomiarów radzieckich. Linie ciągłe 
wskazują zasięg arkuszy 319 A, 313 E i 42 D/N W istnieją
cych map wielkoskalowych. Mapkę opracował na podsta
wie materiałów V PWH 1968 i rysunek wykonał Jerzy 
Wa la . — Na zdjęciu u góry widok na zachodni wierzcho
łek szczwtu Luncho-i Dosare — fotografował Kazimierz W-

Olech. 
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