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Er TAT E RN IK 
Po Walnym Zjeździe 

Kadencja 1974—1977 była trudna, trudny 
też okazał się Zjazd, który ją zakończył i za
czął nową „trzylatkę". Tak, jak ustępujący 
Zarząd zaskoczony był koniecznością rozwią
zywania wielu nieprzewidzianych spraw na
tury organizacyjno-technicznej, tak i Zjazd 
zakopiański został — wobec zaistniałych o¬
koliczności — zmuszony do daleko idących 
improwizacji. Okoliczności te wynikały z po
działało naszego środowiska, siły ruchów par
tykularnych, oddziaływania elementów rywa-
lizacyjnych. Dziwne byłoby, gdyby nie ujaw
niły się one przy tak ważnej okazji, skoro 
już wcześniej — i to woale nie od trzech, ale 
od wielu lat — wypływały w dziesiątkach 
spraw, nawet drugo- i trzeciorzędnych. Ci, 
którzy idealizują sobie nasze środowisko, byli 
zapewne rozczarowani, trudno jednak przy
znać im całkowitą rację: gwałtowne polemiki 
i ostre starcia, w jakie spotkanie nasze abfi-

, towało, nie były bowiem wynikiem zjawisk 
charakterystycznych dla kłótni ludzi, którzy 
walczą ze sobą dla czczej zabawy — aby za
bić nudę i pustkę. Przeciwnie, wynikały z 
nastrojów typowych dla środowiska przeży
wającego półeuforyezny stan ekspansywności, 
szukającego środków działania odpowiadają
cych jego oczekiwaniom i nadziejom. 

Tak. Znajdujemy się nv okresie szybkiego 
rozwoju: nasze sukcesy w górach świata roz
budzają coraz to wyższe aspiracje, te zaś z ko
lei rodzą nowe, większe potrzeby. Jesteśmy 
łapczywi, niecierpliwi, wciąż nie zaspokojeni. 
To dobrze, ale i źle zarazem. Baza, na której 
się opieramy — przestaje wystarczać, nawyki 
— odczuwamy jako balast, środki — znajdu
jemy niewspółmierne do pragnień. W tej po
goni zapominamy często o pryncypiach, da
jemy się ponosić emocjom działania, zatra

camy poczucie istotnej wartości i hierarchii 
potrzeb; zdarza się też, że stajemy się obcy 
sobie, wrodzy dla innych. 

Trudne jest to — i trudne będzie, ale po
wiedzieć sobie trzeba, że entuzjazm i ambicje 
musimy pogodzić z rozsądkiem, spokojem i 
trzeźwym osądem rzeczywistości. Istnieje 
wiele, bardzo wiele spraw nie załatwionych, 
nie zauważonych czy błędnie rozwiązanych. 
Jeśli mamy im podołać, jeśłi chcemy, żeby 
naszym pragnieniom i zamiarom odpowiada
ły właściwe rozwiązania organizacyjne, aby 
nasze przedsięwzięcia wspierały się na nale
życie zbudowanej bazie, musimy oprzeć się 
na współpracy i współpartmerstwie wszyst
kich, którzy do naszego ruchu należą. Każdy 
z nas musi dać z siebie coś dla innych, dla 
nas wszystkich: ten, kto planuje wyprawę hi
malajską, nie może zapominać o tych, którzy 
zostają w Tatrach, ten zaś kto pakuje • ple
cak przed kolejnym wyjazdem na Słowację 
— powinien pamiętać, że świat nie kończy 
się na Małym Kieżmarskim. 

Konflikty, które nas nurtują, nie mogą nas 
dzielić. Różnice i rozbieżności postaw, poglą
dów i zamierzeć nie mogą „wygaszać się" 
wzajemnie, gdyż znajdziemy się w zastoisku 
i zaprzepaścimy szansę dalszego rozwoju, ja
ka istnieje i dla polskiego alpinizmu, i dla 
każdego polskiego alpinisty z osobna. Bądź
my za dyskusją, polemiką i konfrontacją, ale 
przeciw prywacie, partykularyzmowi i kum-
plostwu. Pamiętajmy, że wprawdzie wiele za
leży od inicjatywy i przedsiębiorczości jedno
stek, w ostatniej jednak instancji decyduje 
i decydować będzie siła naszego środowiska 
jako całości. 

ANDRZEJ PACZKOWSKI 
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ZBIGNIEW KOWALEWSKI 

Dotychczas zdobyte osmio- i siedmiotysięczniki 
W tym roku przypada siedemdziesiąta rocz

nica pokonania przez człowieka pierwszego 
siaczyttiu siedmiotysięcanego: angielska wypra¬
wa kierowana przez Thomasa G. Longstaffa 
zdobyła 12 czerwca 1907 r. szczyt Trisul (7120 
m). Do roku 1939 dokonano wejść na dalszych 
20 szczytów, z 'których najwyższym była Nara
da Devi (7816 m). W latach 1950—64 poko
nano wszystkie szczyty ośmiotysięczne i prze
szło 50 siedmiotysięczników. W latach sześć
dziesiątych sytuacja polityczna ograniczyła 
znacznie eksplorację Himalajów 1 Karakorum. 
Alpiniści skierowali uwagę ma Hindukusz, w 
którym istniały duże możliwości dokonywa
nia pierwszych wejść. Brak dla tego. obszaru 
jednolitych i dokładnych pomiarów spowodo
wał jednak spoiro zamętu. Dla rwlielu szczytów 
przyjęto koty i2byt wysokie — m. ira. dla tych, 
którym .brakowało trochę do 7000 metrów. W 
poniższym (zestawianiu podane są wysokości 
według najnowszych i najpewniejszych źró
deł, z ,tym zastrzeżeniem, że w przyszłości 
należy liczyć się z możliwością większych 
zmian, głównie zresztą "w Hindukuszu. Dla 
K2 przyjąłem wysokość 8611 m, gdyż lanso
wana ostatnio nzekomo mowa wysokość 8760 
m nie ma naukowych podstaw. Zestawienie 
obejmuje 154 wierzchołki samodzielne i wa
żniejsze trabanty. Każda pozycja zawiera na
stępujące dane: nazwę szczytu, pasmo, wy
sokość, narodowość wyprawy, datę pierwsze

go wejścia oraz nazwiska zdobywców. Powtó
rzeń ze 'zrozumiałych względów nie podano. 
Dla przykładu na Mount Everest dokonano 
do r. 1976 włącznie 21 wejść, na Makalu 
11, na Manaslu 8, raa (Rumori 6, na TaSsiil 
19 itd. Ponieważ opracowanie to służyć będzie 
również odbiorcom nie znającym 'języka pol
skiego, w zestaWieniu stosuję międzynarodo
we oznaczania literowe. Dla pasm górskich: 
H — Hisrrialaje, K — Karakon-um, Hd — Hin
dukusz, K L — Komun,, P — Pamin TS — 
Tien-szan; dla krajów,: A — Auslfciia, C — 
Czechosłowacją, Ch — Chiny, En — Anglia, 
F — Francja, G — Niemcy, GB — Wielka 
Brytania, GFR — Republika Federalna Nie
miec, HI — Holandia, I — Włochy, In — In
die, J — Japonia, Np — Nepal, Nr — Nor
wegia, NZ — Nowa Zelandia, Pk — Pakistan, 
PI — Polska, SK — Korea Południowa, Sp 
— Hiszpania, Sw — Szwajcaria, USA — Sta
ny Zjednoczone, USSR — Zwiiąizek Radzie
cki; dla wypraw międzynarodowych — IHE; 
dla 'Stron świata: S — południe, N — północ, 
W — zachód i E — wschód. Ponadto środko
we wierzchołki masywów oznaczono angiel
skim „Mlddle". 

Uwaga. W 'zestawianiu uszeregowane są we
dług wysokości zarówno szczyty główne, jak 
wierzchołki boczne, ta sama nazwa występo
wać może więc kilka razy. 

ZESTAWIENIE 

Mount Everest H 8348 m G B — 29 V 1953 Edmund 
P . Hi l la ry i Tenzing Norgay. 

K2 i(Chogori) K SCll m I — 31 VII 1954 Achjlle 
Compagnonl i L i n o Lacedell i . 

Kangchendzonga H 8598 m G B — 25 V 1955 Geor-
ge Band i Joe Brown. 

Lhotse H 8511 m Sw — 18 V 1956 Fłritz Luchsinger 
i Ernst Reiss. 

Maka lu H 8481 m F — 15 V 1955 Jean Couzy i L i o -
nel Terray. 

Yalung K a n g H 8420 m J — 14 V 1973 Yutaka 
Ageta i Takeo Matsuda. 

Lhotse Shar H 8398 m A — 12 V 1970 Josef Mayer l 
i Rolf Walter. 

Dhaulagiri I H 8167 rn Sw — 13 V 1960 K u r t Diem-
berger, Peter Diener, Ennst Porrer, A l b i n Sehel-
bert, Nawang Dorje i N y i m a Dorje. 

Manaslu H 8156 sm J — 9 V 1956 Toshio Imanishi 
i Gyaldzen Norbu. 
' Cbo Oyu H 8153 m A — 19 X 1954 Josei Hoech-

ler, Herbert Tichy i Pasang Dawa Lama. 
Nanga Parbat H 8125 m G - A — 3 VII 1953 Her

mann B u l i 
Annapurna I H 8091 m F — 3 V I 1950 — Maurice 

Herzog i Louis Lachenal. 
Gasherbrum I K 8068 m U S A — 5 VII 1958 A n -

drew J . Kaulma-nn i Peter K . Schoening. 

Falehan Kangr i (Broad Peak) K 8047 m A — 
9 V I 1957 Hermann Buh l , Kur t Diemberger, Marcus 
Schmuck i Prjtz wintensteller. 

Gasherbrum II K 8035 m A — 7 V H 1956 Joseph 
Larch, Fri tz Moravec i Johann Willenpart. 

Falehan Kangr i (Broad Peak) Middle K 8016 m 
PI — 28 VII 1975 Kazimierz Głazek, Marek Kęsłcki , 
Janusz Kuliś , Bohdan Nowaczyk i Andrzej S i 
korski . 

Shisha Pangma H 8013 m C h — 2 V 1964 Hsu 
Ching, Chang Chun-Jen, Wan Fućou, Wu Tsung-
Jeh, Chen-San, Sónam Dorji , Cheng Tienliang, 
Minar Trashi, Dorj i i Tontan. 

Annapurna I N - E H 8010 m Sp — 29 IV 1974 Jose 
Manuel Anglada, Emi l ion Civis i Jorge Pons. 

Gasherbrum III K 7952 m PI - 11 VIII 1975 Al i son 
Chadwick-Onyszkiewicz, Janusz Onyszkiewicz, Wan
da Rutkiewicz i Krzysztof Zdzitowiecki. 

Annapurna H H 7937 m GB-In-Np — 17 V1960 
Christopher J . Bonington, Richard H . Grant i A n g 
Nyima. 

Gasherbrum IV K 7925 1 — 6 W I I 1958 Walter 
Bonatti i Carlo Maur i . 

Gyachung Kang H 7922 m J — 10IV 1964 Y u k i -
hiko Kato, Kiyoto Sakaizawa i Pasang Phutar HI . 

Kangbachen H 7902 m PI — 26 V 1974 Wojciech 
Brańska, Wiesłaiw Kłaput , Marek Malatynski , K a 
zimierz Olech i Zbigniew Rubinowski . 

Himalchul i H 7893 m J — 24 V 1960 Masahiro Ha-
rada i Hisashi Tanaibe. 
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Disteghil Sar K 7885 m A — 9 V I lSiO Diether 
Marehart i Gunter Starker. 

Nuptse H 7879 ,m G B — 16 V1961 Dennis Davis 
i Tashi. 

Kumyang Chhish K 7852 m Pd — 26 VHI1971 A n 
drzej Heinrich, Jam Stryczyński , Ryszard Szafir
sk i i Andrzej Zawada. 

Peak 29 H 7835 m J — 19 X 1970 Hiroshi Wata-
nabe i Lhakpa Tsering. 

Masherbrum K 7821 m U S A - P k — 6 VII 1960 George 
I. Be l l i Wil l iam Unsoeld. 

Nanda Devi W H 7816 m U S A - E n — 29 VIII 1936 
Noel E . Odelł i Harold W. Ti lman. 

Choino Lonzo H 7790 m F — 30 X 1954 Jean Couzy 
i Lionel Terray. 

Rakaposhi K 7788 m G B - P k — 25 V I 1958 Michael 
Banks i Thomas Patey. 

Batura I K 7785 m G F R — 30 V I 1976 Hubert B l e i -
cher i Herbert Oberhofer. 

Kanjut Sar K 7760 m I — 17 V H 1959 Camfflo Pel l is -
sier. 

Karnet H 7756 m E n — 21 VI1931 R .L . Holdsworth, 
Erie E . Shipton, Franc S. Smythe i Lewa . 

Dhaulagiri II H 7751 m A - U S A — 18 V1971 Adolf 
Huber i Jangbu; Ronald Fear i Adol f Weissen-
steiner. 

Nuptse N - W H 7745 m J — maj 1977 Osami K u n i 
i Jambo. 

Saltoro Kangr i K 7742 m J -Pk — 24 VII 1962 A ta -
suo Saito, Yasuo Takamura i Raja Ahmad Bashir. 

Tr ivor K 7720 m E n - U S A — 17 VIII 1960 Wil f r id 
Moyce i Jack Sadler. 

Dhaulagiri III H 7715 m G F R — 20 X 1973 Ger
hard Haberl Hans Saler i Klaus Schreekenbach. 

Jannu H 7710 m F — 27IV 1962 Rene Desmaison, 
Paul Keller , Robert Paragot i Gyaldzen Mikchung. 

T i r i ch M i r H d 7706 m N r — 22 VII 1950 Per 
Kverenberg. 

T i r i c h M i r E H d 7692 m N r — 25 VII 1964 Ralph 
Hoibakk i Anders Opdal. 

Saser Kangri I K 7672 m In — 5 V I 1973 Dawa 
Norbu, Da Tenzing, N i m a Tenzing i Thondup. 

Chogolisa S-W K 7665 m A — 2 V H I 1975 Gus łav 
Ammerer i Fred Pressl. 

Dhaulagir i IV H 7661 m J — 9 V 1975 Siro K a w a -
zu i Etsuro Yasuda. 

Chogodisa N - E K 7654 m J — 4 V H I 1958 Masao 
Fujihira i Kazumasa H i r a i . 

Ngozumpa Kang II H 7646 m J — 24 IV 1965 Naomi 
Uemura i Peimba Tenzing. 

Kangehungtse H 7640 m P — 22 X 1954 Jean Franco, 
L ione l Terray, Gyaldzen Norbu i Pa Norbu. 

Shispare K 7619 m P l - G F R — 21 v n 1974 Hubert 
Bleicher, Leszek Oichy, Marek Grochowski, Jan 
Holnioki-Szulc, Andrzej Młynarczyk, Herbert Ober
hofer i Jacek Poręba . 

Dhaulagiri V H 7618 m J — 1 V 1975 Masaaki 
Morioka i Pemba Tsering. 

Kungur Tjube Tagh P 7595 m U S S R - C h — 16 VIII 
1956 J . Iwanow, K . Kuzmin , W. Potapow, B . Ra-
chimow, B . Rukodielnikow, W. Sibiriakow, Chen 
Czun-czang i Pchen Czung-mu. 

Minyang Kangkar K L 7587in U S A — 28 X 1932 
Richard L l o y d Burdsal l i Terris Moore. 

Annapurna III H 7555 m In — 6 V 1961 Mohan S. 
Koh l i , Sonam Gyatso i Sonam G i r m i . 

Mustagh Ata P 7546 m USSR-Ch — 31 VII 1956 
19alpinistów radzieckich i 12 chińskich . 
' Skyang Kangr i K 7544 m J — 11VIH 1976 Y . 
Fujiohji i H . Nagata. 

Annapurna IV H 7525 m G R F — 30 V 1955 Harald 
Bil ler , Heinz Steinmetz i Jurgen Wellenkamp. 

Shartse H 7502 m A - G F R — 23 V 1974 Kur t Diem
berger i Kur t Warth. 

Noshaq H d 7492 m J — 16 VIII 1960 Goro Iwa-
tsubo i Toshiaki Sakai. 

T i r i c h M i r WI Hd 7487 m C — 17 VII 1967 Jan 
Cervinka, lvan Galfy, Vlas t imil Smida i Ivan U r -
banoyić . 

Roc No i r H 7485 m G F R — 7 V 1969 Reinhold Ob-
ster Peter Schubert i K a r l Winkler . 

P i k Kommunizma P 7482 m USSR — 3.IX 1935 
Jewgienij Abałakow. 

Jongsang Peak H 7470 m EHE — 3 VI 1930 Hermann 
Hoerlin i E rwin Schneider. 

K 12 K 7468 m J — 30 VIII 1974 Tsuttoinu Ito 
i Shinichi Takagi. 

Teram Kangr i I K 7463 m J — 12 VIII 1975 Yasu-
nobu Kabayashi i Kazuo Kodaka. 

Gangapurna H 7454 m G F R — 6 V 1965 Ludwig 
Greissl, Gunter Hauser, Hermann Kollensperger, E¬
rich Reismuller, Phu Dorje n i A n g Temba. 

Malubl t ing K 7453 A — 23 V i n 1971 Kur t P i rker , 
Hanns Schell, Horst Schindlbacher i H i lmar Sturm. 

P i k Pobiedy TS 7439 m USSR — 30 VII 1956 W. 
Abałakow, J . A r k l n , P . Budanow, L . Filimomow, 
N . Gusak, W. Kiz i e l , K . Kiecko, J . Leonów, S. 
Musajew, J . Tur i U. Usienow. 

Nanda Devi E H 7434 m PI — 2 V H 1939 Jakub 
Bujak i Janusz K l a m e r . 

Sia Kangr i K 7422 m IHE — 12 V m 1934 Hans 
Er t l i Albert Hocht. 

Teram Kangr i II K 7406 m J — 12 VIII 1975 Y a -
sunobu Kobayashl i Kazuo Kodaka. 

Ganesh H . 7406 m F-Sw — 24 X 1955 Erie Gauchat, 
Claude Kogan i Raymond Lambert. 

Mount Ghent S-W K 7400 m A — 4 VI1961 Wolf
gang Ax t . 

T i r i ch M i r W H H d 7400 m I — 16 VIII 1974 Guido 
Maehetto i Beppe Re. 

Istor-o-Nal H d 7398 m Sp — 12 VII 1969 Juan 
Cerda, Emi l ion Civis i Jorge Pons. 

Haramosh K 7397 m A — 4 VIII 1958 Franz Mandl , 
Stefan Pauer i Heinr ich Roiss. 

Sherpi Kangr i W K 7380 m J — 10 VIII 1976 T. 
Inoue i T. Ogata. 

Istor-o-Nal N H d 7373 m A — 29 V I 1967 Kur t 
Lapuch i Manfred Oberegger. 

Churen H i m a l N - E H 7371 m S K — 29 IV 1970 
K i m Ho Sup i Rjnzing Angyal . 

Churen H i m a l S—W H 7371 m J — 28 X 1970 
Kozo Hasegawa-i A n g Norbu. 

Churen H i m a l Middle H 7371 m J — 24 X 1970 May-
ayoshi F u k u i i Kozo Hasegawa. 

Tent Peak H 7365 m G — 29 V 1939 Ernst Grob, 
Herbert Paidar i Ludwig Schmaderer. 

Istor-o-Nal S-E H d 7365 m Sp — 12 VHI1969 
Juan- Cerda, Emi l ion Civis i Jorge Pons. 

Ski lbrum K 7360 m A — 19 V I 1957 Marcus 
Schmuck i Fr i tz Wintersteller. 

A b i Gamin H 7355 m Sw-En — 22 VIII 1950 Ga
briel Chevalley, Rene Dittert, A l f red Tissderes i 
Dawa Tondup. 

T i r i c h M i r W III Hd 7350 m F — 30 VII 1974 J . 
Lemoine G. Lucazeau, J . Maiwbre, M . Pompei 
i S. Strathou. 

Talung Peak H 7349 m G F R — 19 V 1964 Franz 
Lindner i Tensing Nlnda. 

Saraghrar H d 7349 m I — 24 V i n 1959 Franco 
Alletto, Giancarlo Castelld, Paolo CooasigliD i A l -
berto Pinel l i . 

M o m h i l Sar K 7342 m A — 29 VI 1964 Rudolf 
Pischinger, Hanns Schell, Horst Schindlbacher, 
Leo Schlommer i Rolf Wiederhofer. 

K a b r u N - E H 7338 m E n — 18 XI 1935 C R . Cooke. 
T i r i ch M i r W IV Hd 7338 m A — 6 VHI1967 

Kurt Diemberger i Ddettmar Proske. 
Chamlang H 7319 m J — 31V 1962 Soh Anima 

i Pasang Phutar III. 
Chomolhari H 7315 m E n — 21V 1937 Frederiek 

Spencer Chapman i Pasang Dawa Lama. 
Baltoro Kangr i I K 7312 m J — 7 VII 1976 G . 

Sueki i Y . Toyama. 
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Widok z drogi na Gasherbrum II. 1. Saltoro Kangr i 
(7742 m) ; 2. Sherpi Kangr i West (7380 m) ; 3.-6. 
Baltoro Kangr i (3. 7260 m, 6. 7312 m. 5. 7310 m. 
4. ok. 7300 m) ; 7. Gasherbrum V I (7003 m) : 8. K7 
(6934 m) ; 9.—10. Chogolisa (7654 m, 7665 m). W dole 
Lodowiec Abruzzów. 

Fot. Halina Krttger-Syrokomska 

Baltoro Kangr i III K 7310 m J — 4 VIII 1963 Ma-
saru Kano i Takeo Shibata; Ke ikou Fujimoto 
i Sumio Shima. 

Saraghrar S Hd 7307 m J — 23 VIII 1967 Hirosada 
Hara i Yukl toshi Satoh. 

Baltoro Kangr i II K 7300 m J — 7 VII 1976 
G. Sueki i Y . Toyama. 

Urdok Peak I K 7300 m A — 4 VIII 1975 K a r l 
Hub, Robert Schauer, Hanns Schell, Lieselotte 
Schell i Herbert Zefferer. 

Istor-o-Nal W H d 7300 m U S A — 8 V I 1955 Joseph 
E . Murphy i Thomas A . Mutch. 

Malubit ing Middle K 7291 m J — 2.VIII.1975 He-
deki Atsumi , Kazuh iko Mor i , Masahide Onodera 
i Toshinori Takahashi. 

Shingeik Zom H d 7291 rn G F R — 13 VII 1966 K . 
Holch i Iris Triibswetter. 

K6 K 7281 m A — 17 VII 1970 Dietmar Entlesber-
ger, Eduard Koblmuller , Helmut Krech, Er ich Lac-
kner i Fred Pressl. 

Mustagh Tower K 7273 m E n — 0 VII 1956 Joe 
Brown i ł a n M c Naught-Davis. 

Minapin K 7273 m A 17 VIII 1968 Reiner GSschl, 
Rudolf Pischinger i Hanns Schell. 

Mana Peak H 7272 m En — 12 VIII 1937 Frank 
Sydney Smythe. 

Dhaulagiri VI H 7263 m J — 17IV 1970 Shiro 
Kawazu, Shoichi Kimura ,Hisazumi Nakaimira i 
Seijiro Yamamura. 

Baltoro Kangr i V K 7260 m IHE — 3 VHI1934 
James Belaieff, Piero Ghiglione i Andre Roch. 

Putha Hiunchul i H 7246 m E n — 11.XI 1954 James 
Owen M . Rotoerts i A n g Nyima . 

Apsarasas I K 7245 m J — 7 VITI 1976 trzech •al
pinistów japońskich . 

Mukut Parbat H 7242 m N Z — 11 VII 1951 E. 
McCarthy Cotter, H . E . Riddiford i Pasang Dawa 
Lama. 

Kharta P h u H 7221 m En — 18 VII 1935 Edwin 
H . Kempson, Erie E. Shipton i Charles B . M . War
ren. 

Baruntse H 7220 m N Z — 30 V1954 Geoffrey Har-
row i Golin Todd. 

Modi Peak H 7219 m J — 15 X 1964 Shoichiro 
Uyeo i Mingma Tsering. 

Darban Zom H d 7219 m A — 12IX 1965 U l l i 
Kóssler i Marcus Schmuck. 

Sdnghi Kangr i K 7202 m J — 8 VIII 1976 Jun ichi 
Imai, Masabumi Katayama i Shohei Takahashi. 

Gurja H i m a l H 7193 m J — 1 X I 1969 Tomokuni 
Saeki i Lhakpa Tenzing. 

Glacier Dome H 7193 m J — 16 X 1964 Mitsuhiro 
Nishimura i Dorje Sherpa. 

Nepal Peak H 7180 m G — 27 V 1939 Ernst Grób, 
Herbert Paidar i Ludwig Schmaderer. 

Chamar H 7177 m N Z — 6 V I 1953 Maurice G. 
Bishop i Namgyal. 

Amne Machin K L 7160 m Ch — 2 V I 1960 Pa l 
Chin-Hsiao, L i u Chao-chang, Wang Hung-pao, 
Wang Wen-chang, Ho Hui-chih, A i Shun-feng, 
Chou P in-wei i Tjng Yuan-Tsung. 

Mount Depak K 7150 m G F R - A — 13 VIII 1960 
Michael Ander l i Ernst Senn. 

Pumor i H 7145 m GFR-Sw — 17 V 1962 Ernst For-
rer. Uel i Hurlemann i Gerhard Lenser. 

Kampire Dior K 7143 m J — 14 V I 1975 Yasuhide 
Hayashi, Sakae Mor i , Kazuschige Takami i Yoj i 
Teranishi. 

Chaukhamba H 7138 m F — 13 V I 1952 Lucien 
George i Victor Russenberger. 

Nun H 7135 m F — 28VHI 1953 Claude Kogan 
i Pierre Vittoz. 

P i k Len.?na P 7134 m U S S R - G — 25 IX 1928 Eugen 
Al lwein , E r w i n Schneider i K a r l Wien. 

A p i H 7132 m J — 10 V 1960 Katsutoshi Hiraba-
yashi i Gyaldzen Norbu. 
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Pauhunri H 7127 m E n — 16 VI1911 Aleksander 
Mitchel l Kellas, Sonam i A n g Tharke. 

Trdsul H 7120 m E n — 12 V I 1907 Alexis i Henri 
Brocherel, Thomas G . Langstaff i Ka rb i r Burat-
hoki . 

Udren Zom H d 7108 m A — 17 V H 1964 Gerald 
Gruber i Rudolf Pischinger. 

P i k Korżeniewskoj P 7105 m USSR — 22 VIII 1953 
B . D. Dimitri jew, A . S. Gożew, A . J . Kowyrkow, 
L . M . Krasawin, E. M . Ryspajew, R. M . Sielidża-
now, P. K.Skorobogatow i A . S. Ugarow. 

iSharpu H 7100 m J — 22 VIII 1963 trzech alpini
stów japońskich . 

Ghenta K 7090 m PI — 21 VII 1974 Janusz K u r -
czab. 

Kohe Shkhawr H d 7084 m A — 19 VIII 1964 Ge
rald Gruber i Rudolf Pischinger. 

Lonpo Gang H 7083 m J — 3 V 1962 Tadashi M e 
rita i Kazunar i Yasuhisa. 

K u n H 7077 m I — 2 VIII 1913 Lorenzo Borel l i , 
Hoseph Gaspard, Mario Piacenza i A l i Rahin. 

Satopanth H 7075 m Sw — 1 VIII 1947 Rene Dit-
tert, Aleksander Graven, Andre Roch i Alfred 
Sutter. 

Ti rsu l i H 7074 m In — 9 X 1966 Shyamal Chakra-
vorty, N . Mal ik , N . Tashi i Dorjee. 

Rakhiot Peak H 7070 m G - U S A — 16 VII 1932 
Peter Aschenbrenner i Herbert Kunigk . 

Langar H d 7070 m G F R — 8 VII 1964 Otto Huber. 
Dunagiri H 7066 m Sw — 5 VII 1939 Andre Roch, 

Fr i tz Steuri i David Zogg. 
Kellas Rock Peak H 7065 m E n — 25 VII 1935 

Erie E . Shipton, Harold W. Ti lman i E. H . W i -
grarn. 

Langar E H d 7061 m J — 25 VII 1967 Kohichi ro 
Umezu i Shiro Yokoyama. 

Manaslu N H 7050 m HI — 25 X 1964 Fons Dries-
sein, Jan de Linrt, Hubert SchrieM, Da Tsering 
i Nirna Tsering. 

Udren Zom S H d 7050 m J — 11. VIII 1967 Hirosa-
da Hara, K e i Kurachi , Hisano Sato i Yuki toshi 
Satoh. 

iSajpal H 7041 m J — 21 VIII 1963 KatsutOBhl H i -
rabayashi i Pasang Phutar III. 

Khar ta Changri H 7032 m E n — 29IX 1935 Edwin 
G. H . Kempson i Charles B . M . Warren. 

N i lg i r i H 7032 m HI — 19 X 1962 Holger, Pau l 
i Peter van Lookeren Campagne, Lionel Terray 
i Wangdhi. 

•Nupchu H 70,28 m J — 20V 1962 T. Tsubaki i 
Chotale. 

Spantik K 7027 m G F R — 6.VI 1955 Reiner Die -
pen, Eduard Reinhardt i Jochen Tietze. 

A k h e r Chag H d 7017 m A — 10 VIII 1966 Reiner 
Goshl i Hanns Schell. 

Kohe Urgunt H d 7016 m Sw — 4 I X 1963 Alo i s 
Strickler, Simon Burkhardt, Max Eiselin i Han-
speter Ryf. 

Kang Guru H 7009 m G F R — 3 VII 1955 Fr i tz 
Lobbichler, Heinz Steinmetz i Jurgen Wellenkamp. 

Nobaisum Zom H d 7000 m A — 10 VII 1967 — 
Kur t Diemberger i Kur t Lapuch. 

Największa liczba dotąd nie zdobytych 
7-tysięczników znajduje się w Karakorum (ok. 
50). Najwyższym w pełni samodzielnym dzie
wiczym szczytem Himalajów jest Namcha 
Barwa (7755 m), w Karakorum zaś — Ma-
mostong Kangri (7525 m). Na terytorium Chin 
wznoszą się niedostępne ze względów poli
tycznych masywy 7-tysięczne, nie ma jednak 
dla nich dokładnych pomiarów. Z tego też 
powodu trudno byłoby zestawić listę szczy
tów dotąd nie zdobytych — byłaby ona nie
kompletna i odbiegałaby znacznie od rzeczy
wistości. 
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JANUSZ KURCZAB 

Polska wyprawa na K2 
W początkach lat siedemdziesiątych alpi

niści rozpoczęli intensywny szturm na naj
trudniejsze urwiska najwyższych szczytów 
Ziemi. Himalaizm sportowy święci wielkie 
triumfy. Od pierwszego uderzenia padły po
łudniowa ściana Annapurny (pokonana w ro
ku 1970) a także zachodni filar Makalu 
(1971 r.). Po- kilkuletnim oblężenuu uległy po¬
łudniowo-zachodnie ściany Makalu i Mount 
Everestu (obie w r. 1975). Nie obyło się też 
jednak bez porażek. Coraz to nowe ofiary po
ciągają za sobą próby przejścia wschodniej 
grani Dhaulagiri. Nie poddaje się południowa 
zerwa Lhotse (8511 rn)„ która frapuje alpi
nistów od lat i ściąga na siebie ich uwagę, 
powodując iż wejście na ten najłatwiejszy z 
wysokich 8-itysiępznifców wciąż nie jest po
wtórzone. 

Nie mają również powtórzeń wejścia na 
drugi i trzeci szczyt świata — K2 (8611 ni) i 
Kangchendzongę (8598 m). Tej drugiej nikt 
jeszcze nie próbował atakować, po zdobyciu 
jej w r. 1954*. 

NIECO HISTORII 

Drugi szczyt świata został zdobyty 31 lipca 1954 
r. przez w y p r a w ę włoską a na szczycie stanęli 
Achi l le Compagnoni i L i n o Lacedelli . W 6 lat póź
niej, w r. 1960, próbowal i wejścia Amerykanie — 
nacja, k tóra szczególnie wiele wniosła do dziejów 
podboju K2 (zob. T. 4/74 s. 162). Wyprawa pod kie
rownictwem W. Hacketta osiągnęła na drodze pier
wszych zdobywców — Żebrze Abruzzów — wyso
kość 7260 m. Potem przez wiele lat rejon Baitoro 
Mustagh był zamknię ty ze względów politycznych. 
Na dodatek w r. 1971 rozpoczęły się działania wo
jenne pomiędzy Pakistanem a Indiami. 

W tym miejscu wypada powiedzieć o związkach 
Po l sk i z drugim szczytem świata. K2 — ,,Góra gór, 
k tórej żadna inna dorównać nie może pięknością" 
(G. O. Dyhrenfurth) — fascynowała również na
szych alpinistów. Komitet Himalajski K W PTT, 
głównie za sprawą Adama Karpińskiego, s tara ł się 
o zezwolenie na ten szczyt już od roku 1936. Nie
stety, na lata 1938 i 1939 zezwolenia o t rzymały dwie 
ekspedycje amerykańsk ie , zaś wyprawa polska skie
rowała się w rejon Himala jów Garhwalu. 

Jednak nie tylko tradycja (zresztą wyłącznie „pa
pierkowa") zadecydowała o tym, że g łównym ce
lem współczesnego himalaizmu polskiego stał się 
K2. W dobie sportowych poszuk iwań w najwyż
szych górach świata był on celem największym. 
Regularna piramida K2 przerasta znacznie swoich 
8-tysięcznych sąs iadów — Gasherbrumy i Broad 
Peafc. Góra jest trudna sama w sobie, a na doda
tek oferuje wiele możliwości eksploracji sportowej. 
Oprócz Żebra Abruzzów — co najmniej 5 wybit
nych w y p u k ł y c h formacji, nie nazbyt na rażonych 
na niebezpieczeństwa obiektywne, oczekuje swoich 
zdobywców. 

* W trakcie druku numeru nadeszła z Nepalu 
wiadomość o drugim wejściu na Lhotse, dokonanym 
wiosną 1977 r. przez w y p r a w ę zachodnioniemiecką. 
Zostały też ostatnio powtórn ie zdobyte Kangchen-
dzgnga i K2. (Red.; 

Podanie o zezwolenie K l u b Wysokogórski złożył 
wiosną 1972 roku. W związku z napięciem na sub-
kontynencie, rząd Pakistanu przez dłuższy czas 
nie udzielał żadnych zezwoleń w Karakorum. Zwia 
stunem zmiany na lepsze było uzyskanie we wrze
śniu 1973 r. przez A K A Poli techniki Warszawskiej 
zezwolenia na Shispare (7619 m). W sprawie K2 nie
wiele się jednak zmieniło. W kwietniu 1974 r. na
deszły pierwsze sygnały , że pozwolenie na ten 
szczyt możliwe jest do uzyskania. Było późno, pod
jęto więc decyzję, że narodowa wyprawa w r. 
1974 skierowana zostanie na Lhotse. Gdy przygo
towania do tej wyprawy były już w pe łnym toku, 
w polowie czerwca 1974 r. zupełnie niespodziewa
nie przyszło do Polsk i zezwolenie na K2. O jego 
wykorzystaniu nie mogło być jednak mowy — se
zon letni 1974 pod K2 miel i spędzić tylko fotogra
fowie i turyści . Biurokracja okazała się trudniejsza 
niż szczyty. 

Wyjeżdżając z wyprawą na Shispare zostałem 
przez Zarząd P Z A upoważniony do sondażu opinii 
na terenie Pakistanu w związku z planami nas tęp
nych wypraw. Wynikło z niego, że uzyskanie po
nownego zezwolenia na K2 jest realne. 

PRZYGOTOWANIA 

W październiku 1974 r. Zarząd PZA powo
łał Komitet Organizacyjny Polskiej Wyprawy 
na K2 w składzie: Ryszard Dmoch — p;nze-
wodniozajcy, Janusz Kurczab •— desygnowany 
na kierownika oraz Janusz Onyszkiewicz. W 
staraniach o zezwolenie trzeba było wykazać 
maksimum energii i zdecydowania. Konku-

K2 od południowego zachodu, z Lodowca Savoii 

54 

http://pza.org.pl



rencja była silna. Już latem 1974 r. wiadomo 
było, iż w roku następnym K2 będzie ata
kowany przez wielką wyprawę amerykańską. 
Na dalsze lata Wciąż napływały zgłoszenia. 
Pierwszy rok pracy Komitetu Organizacyjne
go obfitował więc w kontakty z Ambasadą 
PRL w Islamabadzie, która „pilotowała" 
sprawy w pakistańskim Touirism Divisiom, de
partamencie Ministerstwa Kultury i Turysty
ki . W końcu grudnia 1975 przyszło długo o-
czekiwaine zezwolenie. 

W tym czasie K2 odpierał kolejny szturm: 
latem 1975 wyprawa amerykańska pod wodzą 
znanego everiestowca, Jamesa Whittakera, a¬
takowała grań północno-zachodnią. Wielkie 
trudności już na początku grani oraz choro
by wspinaczy i tragarzy wysokościowych 
zmusiły ją do rezygnacji po- osiągnięciu wy
sokości ok. 6750 m. 

Nie ulegało wątpliwości, iż szansę, jaka się 
otworzyła przed polskim' alpinizmem trzeba 
wykorzystać dla włączenia się w nurt hima
laizmu sportowego. Wybór problemu nie był 
łatwy. Dokumentacja fotograficzna, szczegól
nie lotnicza, jest trudno dostępna. Nie licząc 
historycznych zdjęć Vittoria Selli, dyspono
waliśmy paroma fotografiami wykonanymi 
podczas polskich wypraw na Broad Peak i 
Gasherbrumy oraz kolorowymi slajdami z au
striackiej wyprawy na Skyang Kangri. Cen
ną pomocą okazała się dokładna mapa ma
sywu w skali 1:12 500. Od samego początku 
odrzuciliśmy jako zbyt trudną grań południo
wą (od przełęczy Negrotto), a także północny 
filar, do którego podejście wiedzie przez tery
torium Chin. W miarę studiów coraz bardziej 
zaczęliśmy się skłaniać ku grani północno-
wschodniej', atakowanej w r. 1902 przez eks
pedycję Oscara Eckenslteina. Dalsze możliwo
ści stanowiły filar południowo-zachodni i 
grań północno-zachodnia. Ostateczna decyzja 
miała zostać podjęta już na miejscu. 

Okres wstępnych przygotowań był bardzo 
trudny, głównie ze względu na niepewność, 
czy otrzymamy zezwolenie. Dzięki przychyl
ności G K K F i T oraz Komisji Sprzętowej i Biu
ra PZĄ, udało się uniknąć opóźnień w przy
gotowaniu sprzętu. Szczególnie duże zobowią
zania mamy tu wobec Hanny Wiktorowskiej', 
Jacka Mierzejewskiego i Tadeusza Solickie-
go. Ulokowano zamówienia nie tylko na sprzęt 
standardowy ale również skonstruowany spe
cjalnie dla potrzeb naszej wyprawy. Z listy 
nowości warto wymienić przynajmniej kilka 
pozycji. Czerpiąc częściowo wzory z angiel
skiego namiotu „Whillans-ibox" skonstruowa
no: 2-osobowy namiot-pudełko, nazwany przez 
nas „K2-lbox". Ulepszono' namiot szturmowy 
,.Makalu"; nowy model został nazwany „Su
per K2". Wyprodukowano dwa nowe typy 
butów wysokościowych, jeden przystosowa
ny do wspinaczki lodowej na wysokości, dru
gi — uniwersalny. Wykonano składany żura-
wifc do transportu w stromym terenie. Urzą
dzenie to po przemiointowaniiU można było wy
korzystać jako platformy pod namioty na 
stromym stoku. 

Okres najbardziej intensywnych przygoto
wań trwał od stycznia do połowy maja 1976' r., 
to jest do wyjazdu. W tym czasie przeprowa
dzono również ostateczną selekcję kandyda
tów oraz ich dokładne badania lekarskie. W 
ramach badań dwukrotnie (w drugiej polo
wie stycznia i w końcu marca) przeprowadzo
no test wydolności fizycznej drogą określania 
tzw. pułapu tlenowego (maksymalne zużycie 
tlenu w mililitrach 0 2 na min. i kg wagi cia-

Kar tka pocztowa polskiej wyprawy na K2 — wy
dana przez Krajową Agencję Wydawniczą. 

Zdjęcie Ewy Abgarowicz 

ła). W skład wyprawy weszło ostatecznie 20 
osó'b: Eugeniusz Chrobak (film), Leszek C i 
chy, Andrzej1 Czok (łączność), Ryszard Dmoch, 
Janusz Fereński, Kazimierz Głazek, Marek 
Grochowski, Andrzej' Heinrich, Jan Hoinicki-
Szulc, Piotr Jasiński, Piotr Kintopf (lekarz 
wysokościowy), Jan Koisar (Iekairz bazowy), 
Marek Kowalczyk, Janusz Kurczab (kierow
nik), Wojciech Kurtyka, Andrzej Łapiński 
(kierowca), Tadeusz Łaukajtys (zastępca kie
rownika), Ryszard Marcjoniak (drugi kierow
ca), Janusz Onyszkiewicz (skarbnik) oraz 
Wojciech Wróż. 

TRANSPORT 

Wyposażenie wyprawy o- wadze około 9 ton 
przewiezione zostało do Islamabadu samocho
dem ciężarowym PZA marki „Jelcz". W pro
wadzeniu zmieniali się Andrzej Łapiński! i Ry
szard Marcjoniak, którym towarzyszył Jan 
Koisar. Przejazd od granicy PRL do Islama
badu trwał 16 dni, a jazda była niemal bez
awaryjna. Marcjoniak opuścił wyprawę w 
Islamabadzie i wziął udział w sprowadzeniu 
do kraju samochodu „Star", pozostawionego 
w pakistańskim Czitiralu przez krakowsko-
gdańską wyprawę na Tiricz Mir (T. 1/77, s. 9). 
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1 1975 Kar tka pocztowa amery
kańskie j wyprawy z r. 1975 
— w tle piramida K2 we
dług akwareli Dee Mole-
naara. P róba a m e r y k a ń s k a 
k ierowała się na g rań w i 
doczną z lewej strony. 
Pocz tówkę przekaza ł nam 
Kazimierz Głazek. 

tflf M T T E B S C M DIANNf B O B f l B ł G A U K A O W E l l ftOfl S C H A U E R f W D STANLEY LOU WMITtAKŁR 

Dla skrócenia czasu pobytu całej- ekipy w 
miejskim upale, 13 maja przyleciała do Isla
mabadu forpoczta wyprawy — Janusz Kur-
czab i Janusz Onyszkiewicz, Pozostali uczest
nicy przybyli 25 maja, kombinowaną trasą sa-
molotowo-autobusową. 

„Wąskim gardłem" w organizacji transpor
tu okazlał się przelot na trasie Islamabad — 
Skardu. Na przeszkodzie stawały albo złe wa
runki meteorologiczne, albo- brak aktualnie 
w dyspozycji PIA wielkich samolotów trans
portowych. Powoli przesuwaliśmy siię w dłu-
gidj kolejce wypraw oczekujących na lot. Po
byt w upalnym Islamabadzie (bywało nawet 
powyżej 45 st.) upływał na kąpielach w Ra-
wal Lake, wycieczkach, uprzyjemniali gO' też 
gościnni pracownicy Amtolasady PRL i Biura 
Radcy Handlowego. W tym czasie J. Kur-
czab i J. Onyszkiewicz zostali przyjęci przez 
specjalistów rządowych do spraw turystyki 
Radżę Tridiv Roya i Roedad Khana. 

9 czerwca, po dwóch lotach, wyprawa zna
lazła się w Skardu. Zatrzymaliśmy się tu 
przez następne dwa dni w celu załatwienia 
ostatnich formalności i dodatkowych zakupów 
żywności i. paliwa. Rankiem 12 czerwca za
ładowaliśmy nasz bagaż na 7 traktorów i 1 
jeepa, by wyruszyć doliną Shigar w głąb K a 
rakorum. Odległa o 45 mil od Skardu wioska 
Baha jest punktem końcowym drogi jezdnej 
i miejscem werbunku karawan. 

Do pracy przystąpił tu oficer łącznikowy 
wyprawy, major Mohlammedi Rashed Khan, 
w asyście policjanta i najętego* wcześniej głó
wnego sirdara. Każdy tragarz pieczętował 
kciukiem zobowiązanie, że doniesie bagaż do 
wyznaczonego miejsca, nie strajkując i nie 
żądając podwyżki płacy. Jeszcze tego- same
go dnia została uformowana karawana grupy 
rekonesansowej: Grochowski, Heinrich, Fe-
reński, Kintopf i Kurczab oraz 28 tragarzy. 

Ponieważ głównej karawany nie można było 
wyprzedzić na tyle, by rekonesans zdążył spe
netrować Ioidiowi.ee Savoia, decyzja o- wyborze 
drogi ataku nla K2 musiała zostać podjęta 
wcześniej. Stak» się to już w Skardu i dzięki 
temu mogliśmy poczynić pewne oszczędności 
na wadze bagażu. Wybrana przez nas ostate
cznie grań północno-wschodnia nie wymagała 
zabierania ze sobą 4500 m lin poręczowych, 
a taką ilością dysponowaliśmy. Karawana re
konesansu wyruszyła 12 czerwca po połudlniu. 

13 czerwca w Baha rozpoczęło się formo
wanie głównej kolumny. Zaangażowano 196 
tragarzy, co łącznie z sirdarem i, tragarzami 
rekonesansu dało na starcie karawany liczbę 
225 kulisów. 

W Askole karawana główna zmuszona by
ła ziatrzymać się na cały dzień w celu zaku
pienia 1,5 tony mąki, i- najęcia dodatkowych 
50 tragarzy do jej niesienia. W tej fazie łącz
na liczba tragarzy wynosiła 265. Rekonesans 
docierając do podnóży K2 miał nad główną 
karawaną 2 dni przewagi. 

Pogoda w czasie całego, przemarszu była 
zmienna. Dni pogodne przeplatały się z mgli
stymi1, deszczowymi, a w partiach prowadzą
cych lodowcami padały śniegi. Mimo to kara
wana miała sprawny przebieg, na co wska-
zujfe tempo (z Biaha do bazy: 13 i 14 dna, wl i 
czając postoje). W porównaniu z doświadcze
niami przesizłorocznycb wypraw zaskoczył nas 
fakt, iż nie mieliśmy prawie żadlnych kłopo
tów z tragarzami. Niewątpliwie wpłynęło na 
to podwyższenie stawek, a także lepsza- orga
nizacja ze strony pakistańskiej. Nie bez zna
czenia była również energia naszego oficera 
łącznikowego. 

Pierwszy namiot — zaczątek bazy — roz
biła grupa rekonesansowa w dhiu 24 czerw
ca, na wysokości ok. 5000 m, w okolicy miejs
ca bazy wyprawy włoskiej z 1954 roku. Po 
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przybyciu, głównej karawany (26 czerwca) u¬
stawiliśmy dalsze namioty wraz wielki han
gar centralny, obok którego stanął wysoki 
maszt anteny dla radiostacji. 

WYPADY REKONESANSOWE 

Równolegle z zakładaniem i zaopatrywa
niem pierwszych obozów przeprowadzono diwa 
wypady rekonesansowe. Trójka Fereński, 
Kurczab i Wróż wyruszyła 29 czerwca na 
Lodowiec Savoia celem sporządzenia doku
mentacji fotograficznej, tego rzadko odwie
dzanego rejonu. W miejscu, gdzie idzie się 
stykiem lodowca ze skałami trabanta K2 — 
Angelusa, odnaleźliśmy skład tlenu po Ame
rykanach. O kupno złożonych tu butli, a także 
masek i reduktorów, prowadfciliśmy wcześniej 
pertraktacje z Jamesem Whittafcerem. Do 
transakcji nie doszło, gdyż stawiał on waru
nek zakupu całego sprzętu tlenowego (180 bu
tli1 i 10 aparatów),, a była to ilość znacznie 
przekraczająca nasze potrzeby. Wyposażyli
śmy się w związku z tym w aparaturę tle
nową produkcji francuskiej: 31 butli i 4 ma
ski przywiezione z kraju oraz 30 butli i 3 
maski przesłane do Islamabadu wprost z Pa
ryża, 

Biwak rozbiliśmy w górniej! partii lodow
ca, na wysokości ok. 5600 m. [Następnego dnia, 
w stale pogarszającej się pogodzie, weszliśmy 
na Przełęcz Savoia, na której! stał przed ro
kiem amerykański Obóz II. Po zejściu z prze
łęczy i zwinięciu namiotu, wróciliśmy jeszcze 
tego samego dnia wieczorem do bazy. 

Plonem rekonesansu by ły nie ty lko zdjęcia fo
tograficzne, ale i spos t rzeżenia natury topograficz
nej. N a mapie włoskiej 1:12 500 zaznaczone są dwie 
przełęcze w głębi Lodowca Sayoia : Przełęcz Sa-
voia (9626 m) oraz druga, położona bliżej K2 i ozna
czona kotą 6250 m. Inne mapy — włoska „Ghiac-
ciaio Bal toro" 1 : 100 000 oraz mapa Jerzego Wal i — 
wykazują istnienie jednej przełęczy o wysokośc i 
6666 m . Nasz rekonesans potwierdzi ł , że istnieje t y l 
ko jedna przełęcz, j e d n a k ż e jej położenie i kota 
odpowiadają owej bezimiennej przełęczy 6250 m 
na mape 1 :12 500. Naniesienie na m a p ę drugiego 
siodła, a t akże stosowane dotychczas dla Przełęczy 
Savoia koty 6668 m i 6626 m, to ewidentne błędy 
kartograficzne. Alt imetr m a r k i Thonimen, nasta
wiony w bazie na 5000 m, wykaza ł na przełęczy 
wysokość 6300 m, przy czym podczas naszej dro
gi nastąpił w y r a ź n y spadek ciśnienia. 

Podobne spostrzeżenia przyniós ł i 'drugi wypad 
rekonesansowy •— na przełęcz Skyang Ła (Windy 
Gap, na po łudn ie od Bkyang Kangr i ) . Na prze
łęcz tę weszli w dn iu 6 l ipca Koisar i Kurczab. 
Na wszystkich mapach oznaczona ona jest kotą 
8233 m, tymczasem altimetr wykaza ł ty lko 5940 m. 
Również p o r ó w n a n i e wysokośc i z punktami po
siadającymi podobne oznaczenie na mapie 1:12 500, 
a po łożonymi w samym masywie K2, wykaza ło , że 
ko tę przełęczy należy obniżyć o ok. 200 m . 

NA NOWEJ DRODZE 

•Długi marsz do bazy stanowił wr sposób na
turalny pierwszą fazę ;aklimatyzacji. Faza ta 
przeciągnęła Się jeszcze na okres zakładania 
i, parokrotnego zaopatrywania obozu I oraz 
rekonesansów. W czasie tych działań opero
wano jeszcze na umiarkowanych wysokoś
ciach. 

Obóz I (ok. 5700 m) został założony w gór
nych partiach Lodowca Godlwina Austena w 
dniu 25 czerwca przez Fereńiskiego, Heinri
cha i Kurczaiba, jeszcze przed dotarciem głó
wnej karawany. Stanowił go zrazu 2-osobowy 
namiot „Turnia II". Wkrótce potem obóz zo
stał nieco przesunięty i rozbudowany. Wypo
sażony w wygodne namioty ii zawsze dobrze 
zaopatrzony, mógł (stanowić rodzaj' bazy wy
suniętej,. Szlak prowadzący do niego wiódł 
bardzo uszczelinionym lodowcem, a na pew
nym' odcinku znajdował się w zasięgu lawin 
seraków, schodzących wschodnią ścianą K2. 
W dniu 4 lipca na 4-osobowy zespół spadła 
duża lawina, na szczęście bloki lodbwe roz
sypały się lub utknęły wyżej1 i skończyło się 
tylko- ha zasypaniu pyłem śnieżnym.! 

Akcja zwiąlzana z założeniem obozu II (2 
lipca) zapoczątkowała drugą fazę aklimaty
zacji. Obejmować ona miała Okres poręczo-
wania bocznego żebra, spadającego ze zwor
nika 6821 m i dalej do wysokości, ok. 7000 m, 
Właściwej: półn'Oicnonwsehodniej grani K2, któ
ra na odcinku pomiędzy planowanymi oboza
mi III i IV wyglądała bardzo trudno. 

iPrZed naszą wyprawa, nie zdarzyło się, by 
(wysoki szczyt 8-tysięczny, (wymagajjąicy u-
żywania tlenu, został zaatakowany bez po
mocy tragarzy powyżej' bazy. Aby zapew
nić sprawny transport do górnych obozów, 
w s z y s c y uczestnicy musieli uzyskać do
brą aklimatyzację, w którym ito celu ze
społy pracujące na grani zmieniały się cy
klicznie. Rozmieszczenie najpoważniejszych 
trudności grani na wysokości nieco niższej 
niż 7000 ml, sprzyjialo uzyskiwaniu trwałej 
aklimatyzacji, jeszcze bez groźby deterioracji. 

Droga w kierunku planowanego obozu II 
proWadfeiła stromymi, polami lodowymi, po
krytymi, warstwą, kopnego- śniegu, a miejsca
mi, poprzez kruche skałki. 2 lipca grupa pod 
kierownictwem Łaukajtysa (Heinrich, Jasiń
ski, Kintopf i Kowalczyk) rozpięła 7 l in po
ręczowych do, wysokości ok. 6000 m. Następ
nego dnia zespół Chrobaka (Czok, Kurtyka, 
Wróż) założył obóz II na wysokości około 
6200 mi Rozbito w nim 2 namioty „Turnia II". 

Spotkanie z w y p r a w ą f rancuską na Broad Peak. 
Od lewej: Jean-Claude Mosca, J . Fereński , Y a n -
nick Seigneur, Bernard Mellet, P . Kintopf, A . Hein
r ich i J . Kurczab. 
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Fragment grani pomiędzy obozami m i IV 

Wyżej spiętrzała się stroma ściana lodowa, 
nad którą żebro 'załamywało' się w śnieżną 
grań — niemal pozlomąi, ale powywieszaną na 
stronę Skyang Kangri. Po ok. 400 metrach po
konywanych poziomo, następowała płaska 
przełęcz a ponad nią stroma trójkątna ścia
na lodowa, poprzecinana szczelinami i barie
rami seraków, kulminująca w awornikowym 
szczyciku 6821 nu. Kolejno do pracy przystą
piły zespoły: Grochowskiego '(Cichy, Hołnic-
ki, Fereński), do którego dołączył Kurczab, 
oraz Onyszkiewicza (Dmoch, Głazek). Wresz

cie 7 lipca zespół Łaukajtysa (już bez K i n 
topf a, który opiekował się w bazie chorym 
Łapińskim) po zręcznymi wymanewrowaniu 
wielu szczelin i - seraków oraz zaporęcaowa-
niu drogi nad przełęczą:, założył obóz III nie
opodal szczytu zwornika, na wysokości ok. 
6750 m. Wierzchołek zwornika (6821 m) jako 
pierwsi osiągnęli Chrobak, Czok, Kurtyka i 
Wróż w dniu 8 lipca. 

Założenie obozu III było ważnym etapem, 
gdyż miał to być punkt wypadowy na naj
trudniejszą partię grani: łodowo-skalny ostry 
grzebień długości ok. 1 kilometra, z wielki
mi nawisami na obie strony. W obozie III sta
nęły 2 namioty „K2-box" i jeden „Turnia II", 
rozwiesiliśmy też antenę typu bazowego ze 
Względu na trddiności w łączeniu się z bazą. 
Dotychczasowe tempo akcji można było* uz
nać za bardzo dobre, zważywszy, iż teren po
między obozami I i III wymagał ubezpiecze
nia linami na długości około 2 km. 

Dalej nie szło nam już tak dobrze. Dopiero 
1 w 1:0 dni później udało* się założyć obóz IV. 

Na niezwykle urwistej i trudnej' grani czte
rokrotnie zmieniały się zespoły prowadzące. 
Wreszcie 17 lipca Cichy, Grochowski (kierow
nik zespołu), Hołnioki i Kintopf ustawili na 
wysokości 69150 m 2 namioty — „Turnię II" 
i „Ki2-foox". Nieco wcześniej' na najtrudniej:-
szym odcinku grani doszło* do wypadku: 
wskutek oberwania się nawisu, spadł 15 me
trów prowadzący Kurtyka, doznając kontuzji 
nogi w kostce. Sprowadzenie Kurtyki odbyło 
się sprawfnie i już następnego' dnia cała grupa 
zeszła ido bazy. Cichy, Grochowski i Holnicki, 
po noclegu w obozie IV, zbadali grań nad 
obozem. Dotarli do wysokości ok. 7150 m, tnie 
stwierdzając trudności technicznych, z wyjąt
kiem stromeji 40-rnietrowej* Ścianki, którą o¬
beszli przewieszony serak. Na podobną wy
sokość wyszli następnego' dnia Głazek i Ony
szkiewicz, zakładając poręczówkę na ściance. 
Oba zespoły stwierdziły, że aż dd kopuły 
śnieżnej wieńczącej' północno-wschodnią 
grań i położonej! na prawym skraju tzw. Ra
mienia K2 i(kota 7670 m wg mapy 1:12 500);, 
nie powinniśmy napotkać tcrudhości technicz
nych. 

Pierwszy zespół, który otrźymał zadanie za
łożenia obozu' V — 'Heinrich, Jasiński i Ko 
walczyk — cofnął się już z obozu III z po
wodu silnego wiatru i opadu śniegu. Drugą 
próbę podjęli 24 lipca Czok, Kurczab i Wróż. 
Na niebezpiecznym trawersie do 40-metrowiej 
ścianki zawiesili oni jeszcze jedną poręczów
kę. Akcję opóźniło wpadnięcie Czoka do ukry
tej pod śniegiem szczeliny lodowej. Wspinacz
kę kontynuowano do godz. 16, gdy zerwał 
się porywisty miroźny wiatr. Na wysokości 
ok. 7300 m zespół zdeponował niesiony ładu
nek 1 zawrócił. Również następna próba za
łożenia obozu V nie powiodła się. Zespół 
Grochowskiego dotarł w wichurze do poprzed
niego składziku i musiał zrezygnować z dal
szej* dragi. 
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Pogoda z każdym dniem pogarszała się. 
Ciężkie monsunowe chirraury spowijały szczyt, 
zaczął sypać gęsty śnieg. Chrobak, Głazek, 
Kurtyka i Łapiński, którzy mieli podjąć ko
lejną próbę założenia obozu, po przeczekaniu 
całego dnia w obozie IV .zmuszeni zostali 30 
lipca do odwrotu. Na trudnym odcinku do 
„trójki" Głazek zdjął zalepiane śniegiem oku
lary i doznał wskutek tego* ślepoty lodowco
wej. W sprowadzeniu go wzięło* udział 8 ko<-
legów, a akcja trwała jeszcze 2 dni. Okres 
niepogody przeciągał się. Grubość pokrywy 
świeżego śniegu w bazie sięgała metra. Stało 
się jasne, że jesteśmy świadkami jakiejś ano
malii pogodowej.. Monsun zaatakował z siłą 
charakterystyczną dla właściwych Himalajów, 
a niezwykłą dla osłoniętego* ich łańcuchem 
Karakorum. 

TAKTYKA 

Plan taktyczny przewidywał założenie w 
ciągu 30- do* 35-dniowej akcji pięciu obozów 
wysokościowych:, po czym miało nastąpić zej
ście do bazy na dłuższy wypoczynek. Obóz 
V, przedostatni (ok. 7700 m), miał być rozbu
dowany i dobrze zaopatrzony w paliwo, tlen. 
Akcja, rozwijana z bazy po odlpoczynku, a za
kończona dwoma atakami szczytowymi, mia
ła się odbyć przy umiarkowanym obciążeniu 
uczestników, szczególnie zaś miały być oszczę
dzane obie dwójki, szturmowe. W czasie tej* 
akcji, tuż przed pierwśzym atakiem, miał być 
założony ostatni obóz — szósty. Osoby no
cujące w obozach, V i VI miały spać z tle
nem, zaś dwójki, szturmowe — używać tlenu 
do wspinaczki powyżej obozu V, w którym 
miały oczekiwać zespoły zabezpieczające oraz 
lekarz. Stan zaopatrzenia obozu V warunko
wał skuteczność akcji szczytowej. Tego* nie
zwykle ważnego* obozu, nie udało się niestety 
założyć przed atakiem monsunu. 

Gdybyśmy, mimo* opóźnienia, dalej sztywno 
realizowali pierwotny plan wyprawy, możli
we byłoby zorganizowanie tylko* jednej, akcji 
szczytowej', nie wcześniej, jak w III dekadzie 
sierpnia. Zapasy żywności i paliwa były za
planowane na 2 miesiące działalności powy
żej bazy, po* okresie tym zwykle i tak zmę
czenie fizyczne i psychiczne zespołu stawia 
pod znakiem zapytania skuteczność poczynań. 
Byliśmy jednomyślni, że trzeba zmodyfiko
wać plan i stworzyć możliwość przeprowa
dzenia drugieji akcji szczytowej, w razie nie
powodzenia pierwszej. 'Oznaczało* to założenie 
w czasie jednego szturmiu zarówno obozu V 
jak i VI, oraz użycie do wysokości 7700 m 
całego zespołu wyprawo we go prizy pełnym ob
ciążeniu. 
, Dla Ułatwienia podziału zadań podczas ak

cji, a zwłaszcza dla możliwie obiektywnego 
zestawienia dwójek szturmowych, wśród u¬
czestników przeprowadzono ankietę. Najwa
żniejsze pytania dotyczyły: 1. zgłoszenia chę
ci udziału w ataku szczytowym i ew. pro
pozycji co ido partnera; 2. wytypowania' kan
dydatów do ataku szczytowego (2 nazwiska 
t 

z wyjątkiem swojego); 3. wybór drogi ataku 
— oryginalnym wariantem, prawą stroną ko
puły szczytowej, czy też trawersem do dro
gi włoskiej? Na 18 ankietowanych 15 zgłosi
ło chęć atakowania szczytu,'wszyscy przy tym 
opowiedzieli się za wariantem oryginalnym. 
Wysunięto 9 kandydatów do* dwójek szturmo
wych — pięciu z nich miało* za sobą więcej 
niż 4 głosy. Biorąc pod uwagę wyniki ankie
ty oraz własne Spostrzeżenia i wyczucie, pod
jąłem decyzję następującego zestawienia 
dwójek szturmowych I — Cichy i Holnicki; 
II — Chrobak i Wróż. 

PIERWSZA AKCJA SZCZYTOWA 

Rozpogodzenie w dniu 6 sierpnia pozwoliło 
na rozpoczęcie operacji. Z bazy wyruszył ze
spół nr a (Cichy, Czok, Grochowski, Holnicki, 
Jasiński, Kowalczyk, Kurczab i Łapiński), a 
jego zadaniem było, prżetorowanie szlaku* oraz 
założenie obozów V i VI. 7 sierpnia wyszedł 
w gorę zespół nr 2 •—* Dmoch*, Fereński, K i n 
topf, Kurtyka, Łaukajtys i Onyszkiewicz — 
z zadaniem zaopatrzenia, głównie w butle z 
tlenem, obozu V i ataku szczytowego*. 8 sierp
nia opuścił bazę zespół 3: druga dwójka sztur
mowa — Chrobak i Wróż oraz dwójka za
bezpieczająca — Głazek i Heinrich. W sumie 
w akcji brało udział 18 osób, z których ną 
każdą przypadało obciążenie rzędu 20 kg. 

Obóz III po odkopaniu. Wyżej nowo rozstawione 
namioty niesione do wyższych obozów. 

Torowanie szlaku i .wyrywanie poręczówek 
spod stwardniałego* już śniegu stanowiło cięż
ką pracę, jedhak główne kłopoty zespołu 1 
rozpoczęły. się od obozu III. Był on zasypa
ny 2-metrową warstwą śniegu, a położenie 
namiotów ustalono tylko dzięki wystającej 
antenie radiowej. Częściowo odkopany obóz 
nie nadawał się dó zamieszkania i trzeba było 
rozbić naprędce namioty niesione do górnych 
obozów. Ponieważ odkopywanie przeciągnęło 
się do godzin nocnych, 9 sierpnia zespół 1 
wyruszył dopiero około południa. O zmroku 
dotarto do obozu IV. I on znajdował się głę
boko pod śniegiem, a namioty odnaleziono 
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dopiero po długim sondowaniu. Odkopywa
nie częściowo zniszczonego ,,K!2-boxu" zakoń
czyło się po północy, drugiego namiotu na 
razie nie odkopano. 10 sierpnia porywisty 
wila.tr uniemożliwił wyjście i zespoły przecze
kiwały cały dzień w obozach. IV, III i II. Ze
spół 2 odkopał obóz III do końca i wyremon
tował namioty. Podobną pracę wykonał póź
niej' w Obozie IV. 

Pod Wieczór wiatr się uspokoił, a rano 11 
sierpnia znów zapanowała piękna pogoda. Ze
spół 1 wyruszył bardzo wcześnie, gdyż do ko
puły Ramienia K2„ gdzie miał stanąć obóz V, 
trzeba było pokonać prawie 750 m wysokoś
ci. Śnieg na grani sięgał kolan i torowanie 
szło b. wolno. Dopiero około godz. 16 ósem
ka dotarła do składu (7300 m). Ponieważ je
den z ładunków został, podobnie jak Obozy, 
zasypany grubą warstwą śniegu, zdecydo
wano się na rozbicie tu przejściowego obo
zu Va. 

12 sierpnia wczesnym popołudniem zespół 
1 założył obóz V (ok. 7700 m): stanęły 2 na
mioty ,,K2-bto.'x", „Turnia II", a na pierwszą 
noc dodatkowo ,JSuper-iK2". Czok zainstalo
wał wysoką antenę radiową, gdyż pojawiły 
się trudności w łączeniu się a bazą. W kilka 
godzin później! do obozu dotarł zespół nr 2. 
Większość jego członków cierpiała wcześniej 
na różne dolegliwości, (włącznie z chorobą 
wysokościową'), toteż mobilizacja, jaką wy
kazali, i dotarcie w komplecie z pełnym ob
ciążeniem na tak. znaczną wysokość zasługują 
na szczególne uznanie. Świetna forma Kan-
topfa (dra med. — anestezjiologa) umożliwiła 
mu pozostanie na dłużej w obozie V, co zwięk
szyło bezpieczeństwo w fazie ataków szczy
towych. 

W godzinach wieczornych Dmoch, Fereński, 
Łaukajtys i Onyszkiewicz zeszli do obozu 

IV, zaś pozostała dziesiątka nocowała w obo
zie V, Zapas tlenu pozwalał na używanie go 
tylko przez dwójki szturmowe. Braki w za1-
opatrzeniu w tlen i dwudniowe opóźnienie 
w stosunku do harmonogramu (przestój 10 
sierpnia 1 nieprzewidziany nocleg na wyso
kości 7300 m), ograniczyły możliwości mane
wrów taktycznych w decydującej fazie wy
prawy. 

13 sierpnia Cichy, Czok, Grochowski, Hol
nicki!, Kintopf i Kurczab założyli szturmowy 
obóz VI (ok. 8000 m), pod ska-iką u stóp gwał-
totwnie spięjtrzaijąceji się ściany szczytowej 
K2. Wyniesiono tam namiot ,„Super-'K2", 5 
butli z tlenem, żywność i wyposażenie. Ob
ciążenie ładunkiem użytecznym wynosiło od 
8 do 10 kg na osobę. Tylko Cichy i Holnicki 
szli w maskach tlenowych), pozostali nie uży
wali tlenu. 

W obozie VI pozostali Cichy i Holnicki, 
zaś reszta zeszła do obozu V, do którego w 
tym czasie dotarł też zespół 3, Chrobak i.Wróż 
spali z tlenem, jednak nie starczyło już bu
tli , aby mogli również następnego dnia (14 
sierpnia) w czasie podejścia do obozu VI ko
rzystać z ożywczego gazu. Nie starczyło go 
oczywiście również dla Głazka i Heinricha, 
którzy towarzyszyli im do „szóstki". Jedyne 
pozostałe w obozie V 2 'butle Stanowiły re
zerwę medyczną, 5 butli trzeba było donieść 
do obozu szturmowego.. 

Tego dnia Cichy i Holnicki atakowali szczyt. 
Oprócz tlenu i żywności, zabrali ze sobą ra
diotelefon, haki, karabinki, młotek, 33-metro-
wą linę oraz 50 m poręczówki w celu rozpię
cia jej na kluczowej1 barierze. Wyruszyli ok. 
godz. 7 i wspinali się depresją w prawej częś
ci ściany szczytowej, zapadając się w głę
bokim śniegu. Pierwsza bariera seraków, 
przecinająca stok na wysokości ok. 8100 m, 

Fot. Kazimierz Głazek 

Fragment północno¬
-wschodniej grani, k t ó 
rą wiedzie droga pol
ska. 
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K2 (8611 m) od wscho
du, z Windy Gap 

zatrzymała ich na dłużej. Próbowali sforso
wać ją wprost, potem, na sugestię radiote
lefoniczną z oboziUi V, wykonali manewr o-
krążająey, z obniżeniem się po lewej stro
nie. Wyżej stromizna wzrastała a warunki 
śnieżne nadal były złe. Ok. godz. 13 znale
źli się pod głównym spiętrzeniem Ściany 
szczytowej — barierą seraków i skał na wy
sokości ok. 8250 m. Około 2 godzin zajęły 
im próby i rozważania, po czym o godz. 15 
podjęli decyzję odwrotu. Ich zdaniem szanse 
na prowadzenie tędy ataku' były nikłe, a w 
okolicy nie nastręczały się żadne lepsze mo
żliwości. O godz. 17 Cichy i Holnicki wrócili 
do obozu VI, by następnie zejść do „piątki". 
W tym czasie do obozu V 4 butle tlenu do
nieśli Łaukajtys i Onyszkiewicz. 

15 sierpnia był dniem ataku drugiej dwój
ki szturmowej' — Chrobaka i Wróża (szcze
góły w osobnym artykule). Dwójka ta po po
konaniu kluczowej bariery, o godz. 18 osiągnę
ła wysokość ok. 8400 m i po* przeanalizowaniu 
sytuacji wycofała się 'Zjazdami. W czasie od
wrotu nastąpiło załamanie pogody. 

W obozie V tego dnia przebywali Głazek, 
Heinrich i lekarz Kintopf. Około godz. 12.30 
Głazek doznał groźnego ataku choroby wy
sokościowej •— z bardzo* nietypowymi obja
wami: naprzemiamstronnym paraliżem rąk i 
nóg, a także zaburzeniami mowy i pamięci. 
Natychmiastowa pomoc lekarska — zastrzy
k i rozszerzające naczynia mózgowe i podłą
czenie do aparatury tlenowej — spowodowa
ła, że chory stosunkowo szybko wrócił do 
zdrowia. 

Wiadomość o chorobie Głazka zastała Łau-
kajtysa w obozie IH. Przejął on w tym mo
mencie kierownictwo akcji, gdyż Kurczab był 
w drodze do obozu IV, w którym zresztą 

zepsuł się radiotelefon. Sygnały o poprawie 
stanu choregO', które wkrótce nadeszły, spo
wodowały, że zaniechano prowadzenia akcji 
ratowniczej, zorganizowano natomiast dodat
kowy transport żywności i paliwa. Jeszcze 
tego samego dnia Dmoch i Fereński donieśli 
ładunki z bazy do obozu I. W nocy nastąpiło 
głębokie załamanie pogody. Dalszy transport 
przejęli Jasiński, Kowalczyk i Łapiński. 17 
sierpnia doszli oni do obozu III. Następnego 
dnia Jasiński i Łapiński wyszli na trudną 
grań, naprzeciw ostatniej grupie schodzącej 
z obozu V. W obozie I dyżurowali Czok i O-
nyszkiewiez, opiekując się zespołami, które 
kolejno docierały tam, zmęczone marszem w 
niezwykle trudnych warunkach atmosferycz
nych. 19 sierpnia wszyscy uczestnicy wy
prawy znajdowali się w bazie. 

DRUGA AKCJA SZCZYTOWA 

W nocy z 15 na 16 sierpnia nastąpiło kolej
ne głębokie załamanie pogody z długimi i ob
fitymi opadami śniegu. Wskutek różnych do
legliwości pięciu spośród nas było już do koń
ca wyprawy wyłączonych z akcji. Wróż miał 
odmrożony paluch (opuścił on bazę 22 sierp
nia wraz z wyprawą japońską, która zdobyła 
Skyang Kangri), Grochowski, Jasiński i Kur
czab doznali zakrzepowego zapalenia żył, zaś 
u Głazka istniało niebezpieczeństwo nawrotu 
paraliżu. Analiza sytuacji wykazała jednak, 
iż możliwe jest przeprowadzenie drugiej ak
cji szczytowej' — nawet tak uszczuplonymi 
siłami. 

Po wyczerpującej i burzliwej dyskusji zade
cydowaliśmy zmianę wariantu w kopule 
szczytowej: z obozu V trawers skośnie w gó
rę Ramieniem K2 do drogi włoskiej' — z o¬
bozem szturmowym w miejscu IX obozu wy-
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prawy Desio. Wariant ten dawał szansę ata
ku dwiema dwójkami, podczas, gdy na po
przedniej/ drodze pierwsza dwójka miusia-

W obozie V (ok. 7700 m) — od lewej Dmoch, Cichy 
i Fereński 

łaby się zająć ponownym poręczowaniem 
kluczowych partii (Chrobak i Wróż wskutek 
zaplątania się liny zjazdowej, musieli zdjąć 
poręczówkę i używać jej do zjazdu). Dwójki 
szturmowe zestawione źostały tym razem na
stępująco: Cichy — Onyszkiewicz oraz Chro
bak — Holnicki. 

Dopiero 28 sierpnia pogoda poprawiła się 
na tyle, że można było rozpocząć akcję. Pierw
si wyruszyli: Czok, Dmoch, Heinrich,, Kowal
czyk, Łapiński i Łaukajtys (kierownik zespo
łu). Zadaniem ich było przecieranie szlaku i 
odbudowywanie obozów. W dzień po, nich 
wyszły z bazy obie dwójki szturmowe (Cichy 
— Onyszkiewicz i Chrobak — Holnicki) oraz 
Kintopf który tą grupą kierował. 

Tym razem namioty trzeba było odkopy
wać już począwszy od obozu I. Nawet na po
ręczówkach leżała miejscami metrowa war
stwa śniegu. 30 sierpnia grupa Łaukajtysa 
dotarła w coraz gorszej pogodzie do obozu 
III, znajdując go głęboko pod śniegiem. Na
mioty były pozałamywane i, zalodzone Re
mont obozu trwał do późnych, godzin noc
nych i 31 sierpnia trzeba było zarządzić od
poczynek. W dniu tym wyruszył do* akcji o-

statni zespół — Fereński i Kurtyka, z zada
niem doniesienia paliwa i żywności do, obo
zów III i IV. Wieczorem nastąpiło1 całkowite 
załamanie pogody. Po trzydniowym bezsku
tecznym oczekiwaniu na poprawę, 3 wrżeśnia 
zarządzony został odwrót. 

7 września do b a z y dotarli zamówieni dro
gą radiową tragarze, a następnego dnia rano 
w fatalnej pogodzie zlikwidowaliśmy bazę. 
Karawana powrotna liczyła 34 tragarzy. Gro
chowski i Kurczab szli z trudnością — wy
stępowały jeszcze silne bóle i obrzęki' nóg, 
toteż wyruszali oni zawsize Wcześn ie j i , w asy
ście Kiintopfa, Koisara, Dmocha i Fereńskie-
go. 

42 września Grochowski, Fereński, K i n 
topf i Kurczab zatrzymali się w Paiju, by 
czekać na zamówiony wcześniej helikopter, 
który 13 i 14 września przewiózł ich do Skar
du. Karawana główna maszerowała w tym 
czasie dalej, by 17 września osiągnąć Baha 
i przejechać do Skardu. W trzech lotach: 15, 
18 i 1S września bagaż i uczestnicy wyprawy 
zostali przerzuceni dl© Islamabadu. 

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA 

Do spraw bezpieczeństwa akcji górskiej 
przykładaliśmy na wyprawie szczególną wagę. 
Służyły temu m. im. następujące ustalenia: 

1) N a lodowcu zespoły porusza ły siĘ zawsze z ase
kuracją, a każdy z alpinis tów niósł ze soibą ,,ju-
mary". 2) W terenie zagrożonym spadkiem kamie
ni wprowadzono obowiązek chodzenia w kaskach 
ochronnych. 3) Na długości ok. 3,5 km trasa wy
prawy została zaporęczowana. 4) Radiotelefony 
„Kl imek" by ły w każdym obozie oraz w posia
daniu zespołu prowadzącego. 5) Po raz pierwszy 
na polskiej wyprawie himalajskiej zorganizowano 
łączność d ługodystansową. 6) Wyprawa miała 2 le
karzy, z k tó rych jeden dyżurował w bazie, drugi 
zaś obsługiwał obozy. 7) W k a ż d y m obozie znaj
dowała się dobrze wyposażona apteczka, podręcz 
ne apteczki nosili też poszczególni alpiniści. 8) W 
górnych obozach znajdowały się butle tlenu w y 
łącznie do celów medycznych. 9) Każda z dwójek 
szturmowych miała z sobą radiotelefon, a w o¬
bozach V i IV dyżurowały grupy wspierające . 

W trakcie wyprawy zanotowano następują
ce wypadki i poważniejsze choroby: 1) wie
lokrotne upadki do zasypanych śniegiem 
szczelin lodowcowych^ zakończone szczęśliwie 
dzięki prawidłowej- asekuracji. 2) Jedno ober
wanie się z nawisem śnieżnym (kontuzja no
gi) ; dzięki linom poręczowym szybko wycofa
no się do bazy. 3) Jeden przypadek ślepoty 

Przygotowywaliśmy tę wyprawę korzystając z pomocy wielu ludzi. Nie sposób wymienić tu 
wszystkich. Chcielibyśmy jednak wspomnieć o kilku, bez których życzliwego udziału wyprawa 
wręcz mogłaby nie dojść do skutku. Byli to: członek honorowy PZA, Julian Godlewski; pierw
szy zastępca Ministra Finansów, Marian Krzak; wieloletni ambasador PRL w Islamabadzie, 
Alojzy Bartoszek, jego następca — ambasador Ryszard Pośpieszyński oraz dyrektor Adam Izy-
dorczyk wraz z gronem najbliższych współpracowników w Departamencie Programowania 
i Koordynacji GKKFiT. Wyżej wymienionym, jak i wszystkim innym osobom i instytucjom, które 
udzieliły pomocy wyprawie, składamy tq drogą najserdeczniejsze podziękowania. 

Uczestnicy Polskiej Wyprawy na K2 
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lodowcowej (oftołmii). 4) Trzy przypadki cho
roby 'wysokościowej, w tym> 1 bardzo ciężki. 
5) Przypadek malarii, prawdopodobnie naby
tej Wcześniej. 6) Trzy przypadki zakrzepowe
go zapalenia żył (podczas akcji szczytowej1). 
7) Odmrożenie III stopnia palucha (po ataku 
szczytowym). 8) Silny krwotok z nosa. 9) Je
den przypadek zapalenia krtani. 

Ponieważ uczestnicy sprawdzeni byli wcze
śnieji na wyprawach wysokościowych^ a stan 
ich zdrowia był przed wyjazdem, dwukrotnie 
dokładnie kontrolowany i nie budził wątpli
wości — ilość przypadków chorobowych na
leży przypisać ciężkim warunkom klimatycz
nym i długotrwałemu wysiłkowi' w warun
kach niedotlenienia. 

PODSUMOWANIE 

Na wyniku wyprawy niewątpliwie zaważyły 
nietypowe dla Karakorum kilkakrotne wie
lodniowe załamania pogody i duże opady śnie
gu. Przyczynę tego' zrozumieliśmy dopiero 
później, przeglądając prasę pakistańską i in
dyjską, która określała monsun w 1976 r. ja
ko „najsilniejszy na subkontynancie od 100 
Lat". Na 75 dni pobytu w bazie, w ciągu 36 
(50 proc.) panowały złe lub b. złe warunki 
atmosferyczne. Znamienny jest fakt, iż w r. 
1976 nie udało się wejście na żaden z 8-ty-
sięczników Karakorum. 

Wyprawa polska działając bez tragarzy wy
sokościowych pokonała wszystkie trudności 
techniczne nowej' drogi (grań między oboza
mi III 1 IV, barierę w kopule szczytowej), a 
Chrobak i Wiróż dotarli do wysokości około 
8400 m. Nowa droga została praktycznie po
prowadzona, choć do szczytu zabrakło ok. 
250 m różnicy poziomów. Polska dwójka poko
nała w czasie ataku największe trudności, ja
kie kiedykolwiek udało się pokonać alpini

stom na tych wysokościach (w skali alpej
skiej : V). 

Niepowodzenie pierwszej dwójki tłumaczyć 
można zmęczeniem: L. Cichy i J. Holnicki 
nie mogli być oszczędzani w czasie trans
portu, przy torowaniu szlaku i odkopywaniu 
zasypanych obozów. Decyzja wycofania się 
z wysokości 8400 m pod[jęta przez Chrobaka 
i Wróża! była jak najbardziej, uzasadniona z 
przyczyn obiektywnych. Szanse powodzenia 
drugiej' akcji szczytowej- (w końcu sierpnia) 
zostały unicestwione przez niepogodę. Na u¬
znanie zasługuje zdolność dio mobilizacji, ja
ką wykazali Uczestnicy wyprawy. W decy
dującym okresie 18 osób, a więc cała1 wypra
wą, z wyjątkiem lekarza dyżurującego w ba
zie, osiągnęło wysokość ok. 7700 m,,, zaś 10 
osób dotarło do najwyższego obozu (ok. 8000 
m). Jak stwierdził Zanząd PZA w swojej o¬
ficjalnej ocenie, ^mimo niieosiągnięcia szczy
tu, rezultat wyprawy należy zaliczyć do czo
łowych osiągnięć ostatnich lat w rejonie lo
dowca Baltoro". 

Dzieje zdobywania K2 są bardzo znamien
ne dla historii himalaizmu (na 10 wypraw u-
da'ła się dotychczas tylko jedna). Wykazują 
one, iż każda następna wyprawa buduje swo
je sukcesy na osiągnięciach poprzedników. 
Rola pionierów jest najtrudniejsza, ale też 
i doceniana. Dziś dobrze pamięta się, że to 
wyprawa Charlesa Houstona w 1938 r. otwo
rzyła drogę ku szczytowi,, pokonując Żebro 
Abruzzów. I jieżełi' nawet „kosmetyka" drogi 
południowo-wschodnią granią K2 nie bę
dzie udziałem Polaków (chioć, kto wie...,?), wy
nik wyprawy z 1976 roku pozostanie trwałym 
wkładem do dziejów sportowego podboju dru
giego szczytu świata. 

Zdjęcia (z wyjątkiem jednego) 
Janusza Kurczaba 

Funkcjonowanie łączności 
„Polish K2 Base Camp calling Skardu..." tymi 

słowami 7 lipca 1976 r. o godzinie 8.30 zostają na
wiązana pierwsza łączność bazy z oficerem naszej 
wyprawy, który po zakończeniu karawany zszed! 
do Skardu. Rozmowę przeprowadzono po nadaniu 
codziennego komunikaciku o wyprawie, odbiera
nego na odbiorniku z całym zakresem fal krótkich 
w Ambasadzie PRL iw Islamabadzie. Łączność na
wiązywano również w trakcie karawany powrotnej 
— napinając 40-metrową antenę, nierzadko w rę
kach nad głowami. Do prowadzenia rozmów słu
żyły przygotowane przez inż. Wojciecha Nietykszę 
(SP5 FM) transcoirery SSB ( rodzaj radiostacji) 
o mocy 20 W i wadze 1,8 kg. Aparat bazowy zasila
ny był z 10 akumulatorków srebro-cynkowych C-20 
(3 kg), zaś w Skardu — z zasilacza sieciowego. Nie-
abyt szczęśliwie była dobrana częstotliwość (3,6 
MHz) pozwalająca tylko na łączność w godzinach 
rannych. W południe fale krótkie mają najmniej
szy zasięg, po południu zaś od 15.20 do 22.30 zagłu
szała wszystko radiofonia lokalna. Częstotliwość 
ta była również niezgodna z podanymi w przepi
sach dla wypraw vi Pakistanie: 5201 KHZ, 6991 
KHZ, 10282 KHZ, 15951 KHZ i 16411 KHZ. NiemożU-

9 

wość zakupienia na rachunek odbiornika z rozsze
rzonym zakresem fal krótkich pozbawiła nas od
bierania komunikatów meteorologicznych, nadawa
nych przez Radio Pakistan na 72 m i 64 m (cała 
radiofonia w Azji południowej i centralnej pracuje 
na falach krótkich). 

Działalność wysokogórską obsługiwało 8 „Klim
ków". Dwa z nich były iw bazie razem z magneto
fonem „Sony" do nagrywania rozmów, pozostałe 
w 6 obozach, z tym, że „Klimek" z obozu VI za
bierany był przez dwójkę szturmową, utrzyma
nie łączności z obozami nie było sprawą prostą, 
ponieważ linia obozów na grani przesłonięta była 
Żebrem Abruzzów, a fale radiowe docierały do bazy 
poprzez odbicie od ścian masywu Falehan Kangri 
(Broad Peak). Sygnał z fali odbitej jest kilkakrot
nie słabszy od sygnału z fali bezpośredniej, co 
miało ujemne skutki, zwłaszcza przy wyczerpaniu 
się akumulatorów w „Klimkach". Sprzęt ten uzu
pełniał jeszcze benzynowy agregat prądotwórczy 
„Honda" (18 kg), który w czasie ładowania akumu
latorów oświetlał namiot bazowy. 

Andrzej Czok 
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EUGENIUSZ CHROBAK 

15 sierpnia 
Z obozu V (7700 m) (Wyruszamy w kierun

ku obozu VI wraz z zespołem wspierającym: 
Andrzej Heinrich i Kazimierz Głazek niosą 
dla nas 4 butle tlenu. W tym samym czasie 
powyżej obozu VI działają Cichy i Holnicki, 
którzy jako pierwszy zespół atakują szczyt. 

Godzina 11.00. Po nocy spędzonej pod tle
nem idzie się nam znacznie lepiej niż wczo
raj. To prawda też, że plecaki są lżejsze. 
Wieczorem dochodziliśmy z trudem do „piąt
k i " mając dwadzieścia kilka kilogramów na 
plecach. Teraz niesiemy żywność, trochę 
sprzętu, kamerę 16 mm, butlę tlenu, radio, 
aparaty fotograficzne, no i nadzieję, że uda 
się nam wejść na szczyt. Nie martwi nas 
fakt, że Holnicki i Cichy będą przed nami. 
Po długim pościgu wreszcie dogoniłem nasz 
zespół wspieraj ący, który wyszedł z obozu 
2 godziny wcześniej. Czułem, że bijąc włas
ny rekord wysokości nie osiągnąłem kresu 
swoich możliwości fizycznych. Osiem tysię
cy nie jest takie straszne. Wojtek Wróż swo
bodnie krząta się przy namiocie, rozmawia ze 
schodzącymi chłopcami i wiem, że również 
jest w dobrej formie. Cztery żółte butle tle
nu leżą przed namiotem. Jedną zabierzemy 
na noc. Włażę do środka, jest nieznośnie cia
sno. Gotuję najpierw dla nas a potem szy
kuję gar wspaniałej zupy dla zdobywców 
szczytu. Mam nadzieję, że już niedługo po
winni wrócić, choć Wojtek upiera się, że 
przyjdą dopiero nocą. Chwilami mam nawet 
złudzenie, że słyszę ich głosy. 

Obóz V (ok. 7700 m). Holn ick i i Cichy przygoto
wują się do wyjścia do obozu V I . W dali grupa 
Gasherbrumów. 

Godzina 17.00. Wreszcie słychać ich rze
czywiście, są koło namiotu. Twarze mają sza
re, oczy głęboko zapadnięte, wargi spękane. 
Ani cierna radości. W milczeniu zrzucają 
ciężkie nosiłki. Mimo iż nic nie mówią, wie
my już, że nie byli na szczycie. Podwójna 
sześćdziesiątka leży splątana na śniegu. Łap
czywie piją podaną zupę. Rozmawiam z Ja
siem Holnickim: „Druga bariera nie puszcza 
— mikst, pionowa skała, twardy lód." Grze
bię w jego plecaku w poszukiwaniu igieł lo
dowych. Spieszę się, bo oni za chwilę pójdą 
dalej w dół. Z góry opada na obóz mgła i 
ciemność. 

Godzina 22.00. Leżę już od dłuższego czasu 
i nie mogę zasnąć. Denerwuje mnie wilgoć 
maseczki tlenowej i ściekająca za kołnierz 
skroplona para, przeszkadza wąż gumowy, z 
którym nie wiadomo co zrobić, syk tlenu, 
nawet to, że Wojtek już śpi pochrapując, a 
ja wciąż nie mogę Mamy się obudzić o 
pierwszej —• tak mało czasu pozostało, a sen 
ciągle i ciągle nie nadchodzi. 

Godzina 3.30. Budzi mnie gwałtownie zim
ny prysznic z wody uzbieranej w masce. 
Świecę na tarczę zegarka: jest późno, zaspa
liśmy. Wyjmujemy ze śpiworów wczoraj przy
gotowane butelki z wodą, szybko przyrządza
my bulion, przełykamy parówkę. O godzinie 
5 wychodzimy z namiotu. Niebo jest roz
gwieżdżone a powietrze mroźne. Ładujemy 
do plecaków po 2 butle tlenowe, reduktory, 
maski, haki, karabinki — z piętnaście sztuk 
—• 50 metrów zapasowej liny, radiotelefon, 
aparat fotograficzny, litr herbaty,, glukozę, 
kurtki, spodnie puchowe, skafandry, wreszcie 
flagi pakistańską i polską. Jesteśmy w sa
mych swetrach i choć teraz trzęsiemy się z 
zimna, wiemy że za chwilę będzie gorąco. Nie 
mogę założyć plecaka. Jest cięższy niż kiedy
kolwiek w czasie zaopatrywania obozów. Wa
ży około 25 kilo. Poruszamy się wolno. Do
piero ponad pierwszą barierą, powyżej 8150 
metrów, zaczniemy korzystać z tlenu. 

Godzina 7.00. Rynna w barierze jest stro
ma, a mimo to tkwi w niej mnóstwo odłam
ków. Nad naszymi głowami piętrzy się dach 
żółtych skał, tam już świeci słońce. Toczą 
się podskakując kamyki i kawałki lodu. Ogar
nia mnie nagle strach, że za chwilę runie 
coś z góry. Czuję się jak w Alpach, tylko 
że nic a nic nie mogę przyspieszyć tempa 
podejścia. To już kres wydolności moich płuc. 

Godzina 8.00. Słońce już świeci ostro, czu
jemy jego rozleniwiające ciepło. Zakładam 
reduktor na pierwszą butlę. Manometr poka
zuje ciśnienie 100 atmosfer. Proszę Wojtka, 
żeby sprawdził u siebie — ja mam mniej 
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Obóz V i ściana szczy
towa K2 z drogą Chro
baka i Wróża. Oznaczo
no obóz VI (pod skałą) 
i najwyższy osiągnięty 
punkt (ok. 8400 m). 

Fot. Janusz Kurczab 

niż połowę tego, co powinno znajdować się 
w butli. Czy iść w takim razie w górę? Cze
kają nas przecież trudności, które zatrzymały 
Holnickiego. Musimy próbować, bo to być 
może jedyna szansa na wejście szczytowe. 
Więc idziemy. Wojtek, który ma 200 atmosfer, 
aż pod drugą barierę pójdzie pierwszy, utrzy
mując przepływ 4 litrów na minutę; ja pój
dę z przepływem 2 litrów. Raki Wojtka ryt
micznie wbijają się w twardy śnieg. Często 
odpoczywa, ale odpoczynki jego są krótkie. 

Godzina 11.00. Wojtek już nadszarpnął nie
tykalność drugiej bariery i pokonał z roz
pędu 30 metrów czysto lodowego terenu o 
nachyleniu chyba z 70 stopni. Dochodzę do 
niego korzystając z liny. Teraz kolej na mnie. 
Stanowisko jest niewygodne. Na gładkiej po
chyłej płycie skalnej, trzymając się haka, po
chylam się w stronę partnera tak, aby mógł 
z mojego plecaka wyjąć butlę, zapasową linę 
i nastawić mój reduktor na przepływ 4 l i 
trów na minutę. Lina posłuży do przeciąg
nięcia butli i zaporęczowania najtrudniejsze
go odcinka. Od samego początku muszę rą
bać stopnie w twardym lodzie. Jest tak stro
mo, że boję się uszkodzić gumowy pojemnik 
aparatu tlenowego, zwisający na piersi. Pod
chodzę pod dach skalny. Zapieram się kas
kiem i wbijam hak. Siedzi słabo. Teraz nie
wygodny trawers w lewo. Wojtek głęboko w 
dole, niżej pola śnieżne, sprowadzające wzrok 
ku czerwonym plamkom namiotów obozu pią
tego. Skała jest lita i pionowa. Zdejmuję rę
kawiczkę i szukam maleńkich nierówności, 
muszę koniecznie wbić hak. Noga zaczepio
na jednym zębem raka zaczyna drżeć. Jest 
szczelina. Hak wchodzi coraz głębiej. Dalej 

w górę nie puszcza. Po gładkich płytach ob-. 
suwa się śnieg, więc wracam w dół. I tu 
jest źle. Stoję długo. Wyrównuję oddech i 
znów wchodzę po swoich śladach. Wbijam 
hak, przepinam linę, obniżam się. Nogi tracą 
kontakt ze skałą. Na chwilę zawisam całym 
ciałem na linie, by zrobić wahadło do uprag
nionego śniegu w kuluarze. Wybijam stopnie. 
Długo szukam miejsca na ostatni hak, który 
posiadam. Wreszcie stanowisko gotowe. Zdej
muję plecak, zakręcam reduktor: muszę o¬
szczędzać tlen. Wciągam na linie butlę — 
ostrożnie, bo każde jej uderzenie o skałę pra
wie boli. 

Godzina 14.00. Wojtek jest przy mnie. On 
pójdzie pierwszy. Obliczam ile drogi pozo
stało nam do szczytu. Teraz mamy szansę, 
tym bardziej, że kuluar nie wydaje się stro
my. Ale Wojtek idzie wolno a czekan ciągle 
jest w robocie. Haki wbija w skałę po lewej 
strome. Jest trudniej niż to wyglądało z do
łu. Zrobił wyciąg długości bez mała 60 me
trów. Zakładam reduktor na drugą butlę. 
I znów przerażenie: jest w niej tylko 170 
atmosfer! Więc dalej ograniczam przepływ 
do 2 litrów na minutę. Wojtek prowadzi 
następny wyciąg a potem jeszcze jeden. Te
raz teren jest skalno-lodowy, ukosem w le
wo wyprowadza na pola podszczytowe. Obej
muję prowadzenie. Przechodzę 15 metrów i 
w miejscu, gdzie wydaje się łatwiej, niespo
dziewanie tracę równowagę. W ostatnim mo
mencie zapieram się ręką o blok skalny. 
Wbijam więc igłę lodową i ściągam do siebie 
Wojtka. Trzeba coś zjeść, jestem zmęczony. 
Wojtek dochodzi do mnie dusząc się. Skoń
czyła mu się pierwsza butjla. 
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Godzina 17.00. Może wyżej znajdziemy wy
godniejsze miejsce, by wypić herbatę. Woj
tek rusza w górę 10 metrów, a potem, po 
długim trawersie w prawo, znika za skalną 
ścianą w kuluarze, wyprowadzającym praw
dopodobnie na pola podszczytowe. Czuję, że 
przepływ tlenu spada. Prawdopodobnie za
marzł przewód. Rozgrzewam końcówkę do
prowadzającą, a worek gumowy wciskam pod 
sweter. Nic nie pomaga. Mgły nas wreszcie 
dopadły i prószy śnieg. Zaczynam marznąć. 
Osiągnęliśmy wysokość 8400 metrów. Mam 
już tylko 50 atmosfer tlenu, a do szczytu 
pozostało jeszcze ze 3 godziny drogi. Trzeba 
natychmiast podjąć ciężką decyzję: iść w gó
rę czy wracać? 

Godzina 19.00. Ze stanowiska, które zało
żyłem, rozpoczynamy pierwszy zjazd. Po trze
cim zjeździe zostaję sam. Jest zupełnie ciem
no. Wojtek zszedł 10 metrów do poręczówki 
i obniżył się do stanowiska nad barierą. Ja 
ściągam linę, niestety zacina się. Szarpię. 
Koniec uciekł w środek kuluaru. Pozastawiam 
więc linę i schodzę. Cała nadzieja w porę
czówce. Wojtek zjeżdża przez uskok pierwszy. 
Czuję jak szarpie się na linie i długo wisi. 
Pomimo jego ostrzeżeń zjeżdżam w kluczu 
francuskim, bo. worek gumowy, haki — wszy
stko przeszkadza. Nagle raki objeżdżają na 
skale w ciemności, widzę jak iskrzą. Wiszę 
w zupełnie przewieszonym terenie. Lina wy
łamuje mi ręce. Zaczynam się dusić. Teraz 

szybko w dół, nie mam przecież autoaseku-
racji. Próbuję zaczepić się rakami — rzut w 
lewo, jeszcze jeden. Brak tlenu rozrywa mi 
płuca. Ściągnąłbym maskę, ale ręce trzymają 
linę. Wojtek zwiększa mi przepływ na 5 l i 
trów. Ledwo wyrównuję oddech, słyszę jak 
zamiera odgłos pracującego reduktora. To ko
niec tlenu. 

Godzina 23.30. Odpoczywamy na pierwszej 
barierze. Ubrani jesteśmy w puchy, ale bez 
tlenu marzniemy, a wiatr jest wściekły. 
Właśnie Wojtek pożegnał się z drugą butlą. 
Schodzimy starannie asekurując się porę
czówką zabraną z progu bariery. Prószący do 
niedawna śnieg zmienił się teraz w zawieję. 
Pozostał jeszcze lawiniasty trawers w prawo. 
Kiedy Wojtek wchodzi do namiotu jest go
dzina pierwsza w nocy. 

Godzina 6.00. Wyruszamy w kierunku obo
zu V w ciągle padającym śniegu i przy sil
nym wietrze. Przez wiele godzin nie może
my odnaleźć namiotów. Wołamy, potykamy 
się. 

Godzina 10.00. Piotr Kintopf robi pierwszy 
zastrzyk Wojtkowi, ratując jego palce u nóg. 
Dzień wcześniej innym zastrzykiem uratował 
życie częściowo sparaliżowanemu Głazkowi, 
który jeszcze nas nie rozpoznaje, nie pamięta 
imion. Odwrót rozpoczynamy w dwa dni póź
niej w zespole pięcioosobowym, w trwają
cym nadal opadzie. 

Zachód wobec zawodów skałkowych 
18 listopada 1976 r. odbyła się w Wiedniu, 

zorganizowana przez ekskluzywny Oesterrei-
chischer Alpenklub, pogadanka Ericha Lack-
nera i Jamesa Skone o radzieckich zawodach 
skałkowych, w których obaj prelegenci ucze
stniczyli. Dyskusja wykazała duże i pozytyw
ne zainteresowanie tą nową dyscypliną, a o¬
bawy polemistów skupiły się na dwóch spra
wach: czy przyzwyczajenie się do górnej ase
kuracji nie stępi instynktownego lęku przed 
rosnącą ekspozycją i czy wyłonienie mistrzów 
nie doprowadzi — jak to się stało w narciar
stwie — do wyhodowania nowej kasty „za
wodowych gladiatorów", tym razem w alpini
zmie. Projekt urządzenia wiosną eksperymen
talnych zawodów w okolicy Wiednia został 
przyjęty przychylnie. Stwierdzono nawet, że 
właśnie OeAK; ze swymi wpływami w czo
łówce alpinistycznej kadry świata, winien po
kazać, iż idzie z duchem czasu, tak jak to po
kazał przed 75 laty, forsując wspinanie się bez 
przewodnika. 

Temat „skałołazanie" podjęło również cza
sopismo ..Mountain" — w wywiadzie Chrisa 
Jonesa z wybitnym skałołazem radzieckim, 
Sergiejem Bierszowem. Jones, będący pod 
wrażeniem radzieckiego kunsztu wspinaczko
wego (por. s. 81), nie szczędzi rozmówcy tru
dnych pytań, ten zaś wychodzi z nich obronną 

ręką. „Wspinanie skałkowe — mówi — uwa
żamy za gałąź odrębną od wspinania typu al
pejskiego. Wcale nie usiłujemy zmienić tra
dycyjnego alpinizmu. (...) Mamy jednak pod
stawy, by sądzić, że wspinaczka skałkowa wy
chowuje dobrych, pewnych i bezpiecznych 
wspinaczy. Oddaje też przysługi alpinizmowi, 
choćby przez to, że go popularyzuje i czyni 
bardziej zrozumiałym." W zakończeniu wy
wiadu Jones stwierdza, że słuchając Bierszo-
wa, nie mógł się nadziwić, dlaczego oficjalne 
zawody wspinaczkowe są takim straszakiem 
dla zachodnich nacji. „Dzisiaj — pisze — nasi 
czołowi alpiniści współzawodniczą w robieniu 
nowych dróg, w przechodzeniu dróg w rekor
dowym czasie, w przejściach solowych, w po
konywaniu klasycznym odcinków hako
wych (...), we wspinaczkach zimowych (...). 
Dlaczego współzawodnictwo ukryte ma być 
do przyjęcia, a jawne nie? Czy nie kryje się 
w tym przypadkiem obawa, że wyjście na 
widok publiczny pozbawi nasz ezoteryczny 
sport całej jego misteryjnej zasłony? Czy nar
ciarze protestowali, kiedy miała się rozegrać 
pierwsza konkurencja zjazdowa?" 

Wiadomość z „ostatniej chwili": pierwsze 
w krajach alpejskich zawody wspinaczkowe 
urządza OeAK w dniach 22 i 23 października 
tego roku. 
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Widok z „ C a ł u n u " w kierunku wschodnim. 1. Aigui l le d'Argentiere (3900 m); 2. Aigu i l l e M u m m e r y 
(3700 m); 3. Aigu i l l e de Talefre (3730 m); 4. Aigu i l l e de la Neuve (3753 m); 5. Tour Noire (3837 m); 6. 
G r a n d ę Aigu i l l e de Triolet (3870 m); 7. Aigui l le de Leschaux (3759 m); 8. Petites Jorasses (3650 m); 
9. Mont Dolent (3823 m); 10. Mont Gruetta. Fot. Jan Wolf 

JAN WOLF 

Zimowy obóz w masywie Mont Blanc 
Tegoroczna zima stała w Alpach pod zna

kiem dużych opadów śnieżnych i wysokich 
temperatur. Nasza grupa trafiła szczęśliwie na 
stosunkowo duże, 'bo 10-dniowe rozpogodze
nie. Warunki panujące w górach przemawiały 
za skoncentrowaniem uwagi na drogach lo
dowych, w późniejszej zaś fazie zamierzaliśmy 
przejść drogę skalną — niestety ponowne du
że opady śnieżne zupełnie uniemożliwiły kon
tynuowanie działalności. Wyjazd zorganizowa
ny został centralnie przez iPZA, a wzięli w 
nim udział Walenty Fiut, Wojciech Kurtyka, 
Jan Wolf (kierownik) i Krzysztof Żurek. 

27 lutego 1977 r. całą czwórką podeszliśmy 
do schroniska Argentiere. Był to pierwszy 
dzień pogody po okresie opadów z silnym 
wiatrem. Już w czasie tego podejścia zdaliśmy 
sobie sprawę, jak wielkiem niedopatrzeniem, 
przy panujących warunkach, było niezabranie 
rakiet śnieżnych czy nart. Następnego dnia 
rano mimo niezbyt wyraźnej pogody weszli
śmy w północną ścianę Les Courtes. Droga 
Cortaneza (trudności TD) należy do najład
niejszych i najczęściej powtarzanych dróg re
jonu, miała już też co najmniej dwa przejścia 

zimowe. Wiedząc, że pierwsze z nich trwało 
aż 3 dni, liczyliśmy na ciekawą wspinaczkę. 
Panowały dobre warunki, niestety silny wiatr 
był przyczyną nieustannych lawin pyłowych, 
których nasilenie osiągnęło szczyt na najtrud
niejszym progu lodowym. Wspinaczkę konty
nuowaliśmy także po zmierzchu — aż do o¬
siągnięcia podszczytowego pola, gdzie mogli
śmy wreszcie założyć wygodny biwak. Spali
śmy w płytkiej jamie śnieżnej 200 m od szczy
tu. Rano już od godziny 11 rozpoczęliśmy zej
ście w ciężkim i kopnym śniegu, by późnym 
wieczorem dotrzeć do Cbamonix. 

Pogoda stopniowo się poprawiała, toteż 5 
marca wyruszyliśmy ponownie. Ponieważ wa
runki były dobre a i nasze przygotowanie nie
złe, podzieliliśmy się na 2 zespoły. Kurtyka i 
Żurek wyjechali na Grands Montets i ponow
nie zeszli do schroniska Argentiere, by w 
dniach 6 i 7 marca przejść sławną drogę Cor-
nuaux i Davaille'a na północnej ścianie Les 
Droites. Było to prawdopodobnie czwarte 
przejście zimowe — rekordowe pod względem 
stylu, ponieważ poprzednie trwały co naj-

67 

http://pza.org.pl



mniej po 4 dni. Zespół biwakował pod drugim 
spiętrzeniem i ponownie na wierzchołku. 

Natomiast W. Fiut i ja podeszliśmy do 
schroniska Leschaux, by następnego dnia o¬
siągnąć Col des Hirondelles pod wschodnią 
ścianą Grandes Jorasses. Niestety. Celem na
szego długiego podejścia była droga Gervasut-
tiego, nie weszliśmy w nią jednak, gdyż wła
śnie powrócił zespół francuski'wraz z wielo
osobową grupą wspierającą, aby kontynuo
wać wcześniej rozpoczętą wspinaczkę. Zjecha
liśmy więc z powrotem i zabiwakowaliśmy 
pod północną ścianą Grandes Jorasses, a na
stępnego dnia, 7 marca, weszliśmy w „Całun". 
Dzięki dobrym warunkom szybko pokonali
śmy dolną część ściany, zaś dalsze trudności 
lodowego spiętrzenia zajęły resztę dnia. Po 
osiągnięciu nieco mniej stromego terenu za
trzymaliśmy się i kilka godzin poświęciliśmy 
na gotowanie, wobec braku dogodnego miej
sca rezygnując z biwaku. W nocy zaczął pa
dać śnieg, a stokiem ruszyły lawinki pyłowe, 
które wraz z mgłą utrudniały orientację. Nad 
ranem znów zatrzymaliśmy się na mały po
siłek. W rezultacie przejście zajęło nam oko
ło 20 godzin efektywnej wspinaczki. Nasze 
przejście było trzecim przejściem zimowym 
tej ładnej i ciekawej drogi. Ponieważ grupa 
pomocnicza zespołu francuskiego poręczowała 
właśnie „Grań Jaskółek", zdecydowaliśmy się 
na zjazdy i powrót na stronę francuską1). 
Dzięki temu jeszcze tego samego dnia (8 mar
ca) wieczorem byliśmy z powrotem w schro
nisku Leschaux. 

Dalsza nasza działalność została sparaliżo
wana przez silne załamanie pogody. Od 12 
marca zaczął padać śnieg, redukując z każ
dym dniem nasze wciąż śmiałe plany. Ostat
nią wycieczkę w góry odbyli Fiut i Żurek. Do-, 
tarli oni do schroniska Argentiere, by następ
nego dnia znieść ekwipunek dwójki, która 
uległa wypadkowi lawinowemu na północnej 
ścianie Aiguille dArgentiere. Pomogli w ten 
sposób mocno potłuczonemu i zszokowanemu 
śmiercią kolegi alpiniście niemieckiemu. Słoń
ce zaświeciło dopiero 16 marca, niestety w gó
rach leżało dużo świeżego śniegu i na popra
wę warunków trzeba by dłużej poczekać, nam 
zaś okres objęty ubezpieczeniem kończył się 
już za trzy dni. Nie pozostało więc nic innego, 
jak zakończyć działalność. 

^Pomimo spowodowanej warunkami zmia
ny planów, grupa nasza zdołała osiągnąć du
ży sukces. Przebyliśmy trzy sławne lodowe 
drogi na północnych ścianach, a przecież dróg 
o tym charakterze nasi alpiniści zimą w A l 
pach jeszcze nie robili. 

') Zaniechanie wejścia na wierzchołek Po in tę 
Walker obniża nieco war to ść spor tową przejścia . 
Redakcja. 

!) Obu wspinaczy porwała deska śnieżna 50 m 
poniżej grani. Ernst Schillinger mimo 200-metro-
wego lotu wyszedł cało, natomiast śmierć poniósł — 
do dziś nie odnaleziony — Wolfgang Pommerening. 
Urodzi ł on się w r. 1954 i mia ł za sobą k i l k a bar
dzo ł adnych sezonów w Alpach i Dolomitach. Re
dakcja. 

Czesi w górach Europy 
W marcu 1976 r. został rozwiązany jeden z 

głównych problemów zimowych północnej 
ściany Trollveggen — droga wytyczona przez 
Anglików Johna Amatta, Anlhonyego Howar
da i Roberta Tweedale latem 1965 r. Ma ona 
według A. Howarda ok. 1500 m długości i o¬
gólną ocenę „VI" (12 odcinków VI, w tym 
całe wyciągi, 9 odcinków V i V—). Do r. 1975 
przebyto ją 13-krotnie. Zimą próbowano ją 
podobno przejść już w r. 1967, a w marcu 
1974 r. próbę podjął reprezentacyjny zespół 
czechosłowacki, wycofał się jednak z powodu 
braków w ekwipunku. W ciągu dwóch lat 
przygotowano następną ekipę, w której skład 
weszli: Vaclav Sirl, Jif i Janiś, Petr Plache-
cky, Miroslav Smid i Jozef Rakoncaj. Zespół 
ten przebył drogę w dniach od 4 do 13 marca 
1976 r., przy czym wszystkie czynności zwią
zane z akcją górską trwały 15 dni. W tym 
czasie panowała w zasadzie dobra pogoda, 
lecz w ścianie było dużo śniegu a partie pod-
wierzchołkowe pokrywała lodowa glazura.*) 

*)Drugiego zimowego przejścia tej drogi dokonali 
w ramach prywatnego wyjazdu Wojciech Jedl iński 

i Tadeusz Piotrowski w dniach 11—19 marca 1977 
— po uprzednim zaporęczowaniu 300 m ściany. 

Jednym z ważniejszych osiągnięć zimy 
1975/76 w Alpach było II zimowe przejście 
direttissimy japońskiej na północnej ścianie 
Eigeru, dokonane przez 6 wspinaczy z' Ostrawy. 
Pierwsze przejście tej drogi w lecie 1969 r. 
trwało pełny miesiąc, I przejście zimowe — w 
wykonaniu 7 alpinistów szwajcarskich — 35 
dni, w trzech etapach. Zespół ostrawski —• 
Leoś Horka, Vladimir Starćala, Martin No-
vak, Petr Gnbek, Jan Martinek i Milan Mo-
tyćka — przeszedł drogę w 2 tygodnie, wspi
nając się nieprzerwanie od 19 lutego do 5 
marca. Direttissima jest drogą niezwykle 
trudną, są tam odcinki lodu o nastromieniu 
55—70°, a trudności skalne w kluczowych miej
scach wahają się w granicach IV—VI i A2— 
—A3 z użyciem nitów. Pogoda podczas przej
ścia była w zasadzie dobra, lecz przez dwa 
dni, gdy zespół znajdował się w górnej części 
ściany, padał śnieg i wiał silny wiatr. Biwa
kowano na półeczkach wyrąbanych w lodzie 
lub w hamakach. "Wszyscy uczestnicy przejścia 
poodmrażali się, jeden nawet poważnie, nie
którzy byli też poranieni. Sukces został wy
soko oceniony przez prasę alpejską. 

Tadeusz Preyzner 
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JAN GONDOWICZ 

Przeszłość daleka czy bliska? 
.,Tatry w poezji i sztuce polskiej. Poeci, 

wiersze i obrazy." Przedmowa, wybór i opra
cowanie: Michał Jagiełło. Tatry i malarze: 
Jacek Woźniakowski. Wydawnictwo Litera
ckie, Kraków 1975; s. 334, tabl. IX + 82. Ce
na zł 120. 

Od wydania pierwszej antologii poezji ta
trzańskiej minęło blisko 70 lat, I oto jej na
stępczyni: antologia Jagiełły i Woźniakow
skiego, z którą dzieło Józefa Kantora (Jaro
sław 1909) niewiele ma wspólnego. Plon paro
letniej pracy obu autorów skłania jednak do 
refleksji: czy lektura staraweji poezji i oglą
danie dawnych obrazów może pogłębić nasz 
stosunek do Tatr? Jest to pytanie o wartość 
tradycji. Wnikliwie analizowane we wstępie 

Z lewej Michał Jagieł ło, z prawej Jacek Woźnia
kowski . 

Jagiełły i w studium Woźniakowskiego kon
wencje pisania i widzenia są przecież dziś ra
czej nie do przyjęcia. Szczególnie poezja obca 
jest współczesnej wrażliwości. W przeciwień
stwie do malarstwa, ulegającego specyfice 
światła, gamy barw i stosunków przestrzen
nych pejzażu tatrzańskiego, poezji Tatry nie 
dały stylu. Tylko temat. Tym jawniejsze są 
sprawy światopoglądowe. 

Historia poezji tatrzańskiej to dzieje stosun
ku poetów do „poetyczności". Wyznaczają go 
trzy etapy: panteizmu, heroizmu i psycholo-
gizmu. Najpierw widziano człowieka wobec 
gór; potem, w poezji taternickiej —• człowieka 
oko w oko ze skałą; później jeszcze pejzaż 
górski stał się pejzażem wewnętrznym. Kas
prowiczowi w latach dwudziestych Wierch 
Lodowy zdradzał tajemnice bytu, choć już 
wcześniej dla Zaruskiego góra była tylko 

przeciwnikiem, uosobieniem własnej słabości. 
Góry powoli przestają być jedną masą, jed
nak dopiero widzenie Przybosia, Birkenmaje-
ra, Bieleckiego staje się rzeczowe. Tatry kon
kretyzują się. Nie ma w nich zagadek. Ani za
gadki wiekuistego trwania, ani — własnej wo
bec tego trwania znikomości. Góry, odarte z 
symboli, są już tylko tym, co znaczą dla kon
kretnego człowieka. Są poligonem dla wzroku. 

Gdy Cezar przeprawiał się przez Alpy, ukła
dał traktat o czystości języka (na szczęście za
giniony), by odwrócić swą uwagę od gór, jed
nej z najbardziej wstrętnych rzeczy, jakie 
człowiek może oglądać. Dziś raczej uciekamy 
w góry od pisania traktatów. Ale pozostały o¬
ne miejscem wyróżnionym. Jednak szukania 
w nich wartości, których rzekomo nie ma na 
dole, wcale nie musi wychodzić poezji na 
zdrowie. W Tatrach nawet Staff potrafi zry-
mować: „gołoledź / serce musi łkać i boleć". 
Poezja, stykająca się ze światem żywiołów i 
spraw „wiecznych", zagrożona jest stale lek
ceważeniem warsztatu. 

Tym lepiej, jeśli coś się uda. Pewną burzę 
w ścianie udało mi się przetrwać w dobrym 
samopoczuciu dzięki powtarzaniu pod no
sem idiotycznej strofki grafomana górskie
go, Jerzego spod Czarnohory (nie ma go w 
antologii): „skały tsescą, wiatry wzescą; ko
niec mej godziny!". A ilekroć zdarza się, szcze
gólnie w trawersie, parę kroków na tarcie du
żego palca stopy, słyszę te oto słowa z wier
sza Tetmajera „To nie Dunajec szumi mi" 
(też nie ma go w antologii): ,,....a groza pieści 
stopy". Czy widzicie grozę, jak wyłania się 
z ekspozycji i delikatnie drapie palcem w 
podbicie? 

Poeta dostrzegł coś nowego i umiał to naz
wać. Ewolucja poezji tatrzańskiej biegnie w 
kierunku mnożenia tych odkryć, a nie — 
przychodzenia w góry z gotowymi koncepcja
mi. Antologia wskazuje jednak, że nowszej 
poezji grozi zaschnięcie między nastrojem a 
refleksją. Nikt się więc nie dowie, co odczu
wa ktoś, kto pracuje godzinami, uwięziony 
pod okapem, ani ktoś, kto zwala z pleców tę
gi wór. A to są przecież rzeczy niewypowie
dziane ! Brzmi to jak żart, ale konkret właśnie 
może ulokować poezję górską tam, gdzie być 
powinna: między walką a zachwytem. 

Zajmując się światopoglądem romantycz
nym w sztuce i jego przezwyciężaniem, Ja
giełło i Woźniakowski nie ukrywają, że nie 
wszystko, co wynikło z tych przemian, ma wa
lor doskonałości. Szczególnie Jagiełło bezlito
śnie wskazuje rozmaite ślepe zaułki, w któ
rych utykały pomysły poszczególnych poetów. 
Interesuje go ruch idei. Świetność i schyłek 
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.poezji tatrzańskiej są procesem o dramatycz
nej wymowie. Woźniakowski, jako historyk, 
ma wiele szacunku dla dawnej naiwności, dla 
powielania ogólnoeuropejskich konwencji pej
zażowych. I szkolarski olej Schouppego, i ku-
Mstyozna wieś Karaska zyskują jego uznanie. 
No cóż, on widział oryginały, których złudze
nia sztuka poligraficzna nas pozbawiła dość 
skutecznie. 

* 

„Czarny Szczyt. Proza taternicka lat 1904— 
•—1939". Wybór, opracowanie i przedmowa: 
Jacek Kolbuszewski. Wydawnictwo Litera
ckie, Kraków 1976; s. 450 + 24 'kolumny foto
grafii. Cena zł 60. 

Po znaku na ramieniu, powstałym od poka
zywania „taka ryba!", poznajemy, jak głosi 
mądrość ludowa, wędkarzy. Po takim samym 
znaku na języku, wyciągniętym od dźwigania 
ciężkich plecaków, poznajemy taterników. 
Tak przynajmniej zdaje się uważać Jacek 
^Kolbuszewski. Jeśli bowiem u źródeł prozy le
ży „bajanie", opowiadanie niestworzonych hi-
istoryj, to początki prozy taternickiej związa
ne są „bujaniem" — jak bowiem inaczej wy
jaśnić termin „bujdałka"? Tak czy owak, po
czątki te właśnie przestały być mityczne. 
„Czarny Szczyt" otwiera nowy okres w społe
cznej recepcji literackiego wizerunku Tatr. 
'Teksty, ukryte dotąd w zakurzonych zeszy
tach „Taternika" i innych pism, stały się te
raz powszechnie dostępne. Zostały też nauko
wo zorientowane wobec dwu nurtów history
cznych: opanowania Tatr oraz rozwoju litera
tury. 

Różnicy poglądów na to, co warte jest opi
sywania, zawdzięcza opowieść taternicka swą 
historyczną zmienność. Chodzi tu o literacką 
stronę tego, o czym wspomina we wstępie 
Kolbuszewski: problemu prawdy. Chodzi o u¬
naocznienie. Warto opowiadać tylko wtedy, 
jeśli tym, co w przygodzie nie uczestniczyli, 
daje się możność zobaczenia. Mogą to być, w 
syntetycznym pejzażu Stanisławskiego, od-

Jacek Kolbuszewski w rozmowie z Janem Alfre
dem Szczepańskim. 

Fot. Józef Nyka 

wrócone tarasy przewieszek i samotny kwiat 
w szczelinie. Może to być, krok po kroku, za
pis taternickiego trudu. Jak wspinaczka roz
grywa się między wejściem w skałę a wierz
chołkiem, tak opowieść taternicka — między 
wrażliwością a stylem. 

„Bujdałka" ma więc tyle wspólnego z bu
janiem, co taternictwo z zabawą. To jest pi
sarstwo, odpowiedzialne. Milczy o tym, czego 
nazwać nie umie. Pewna dziewczyna powie
działa mi raz, że przewieszkę w „Dreżu" robi
ła „tyłem do dołu". Zapamiętała zachwianie 
równowagi i znalazła na to nazwę. Podobnie 
opowiada Birkenmajer: nie widział Kupczyka 
na sławetnej „szóstce" w zachodniej, ścianie 
Łomnicy — ale ten opis, jak to on go nie 
widział, jest dla literatury wymowniejszy, niż 
cała akrobatyka. Gdyby nie ta powściągliwość, 
teksty ułożone z wyrazów: „trawers", „ko
minek", „chwyt", „asekuracja" można by po
wielać w nieskończoność. 

W tym czasie, kiedy rozpoczynał się sporto
wy i literacki podbój Tatr, filozof Bergson tak 
określił cel literatury; „stawia nas ona na po
wrót w obliczu samych siebie". To samo w 
końcu bywało czy bywa uznawane także za 
sens górskiego wysiłku. 

Ze względu na kulturalne wartości taterni
ctwa uznać trzeba za uzasadnioną decyzję 
Kolbuszewskiego, by do omawianego wyboru 
włączyć znaczną liczbę wypowiedzi publicy
stycznych. Nie jako proza, ale jako komentarz 
są one na miejscu. Stanowią krytykę zarów
no „życia", jak i „sztuki". Między tymi poję
ciami w kulturze taternickiej owych lat nie 
było przepaści, którą znamy z historii „po
ważnej" literatury. Może dlatego, że taternicy 
wiedzieli, kiedy trzeba zrezygnować z preten
sjonalnego słowa „przepaść".... 

Nie przyroda jest wrogiem człowieka gór, 
lecz — według tej prozy — tłum epigonów. 
Toteż broni ona konsekwentnie, mimo wew
nętrznych sporów, czystości społecznego ob
cowania w środowisku taterników, które jest 
miniaturą społeczeństwa. Historia prozy tater
nickiej to historia walki taterników o własną 
autentyczność. 

Kolbuszewski nie odczytał tego w sposób 
wyraźny. W wyborze znajdujemy teksty zde
cydowanie wspomnieniowe, niewiele mające 
wspólnego z gatunkiem, który tak uroczyście 
został we wstępie powołany do życia. Artykuł 
J G . Pawlikowskiego może tu być przykładem. 
Parę tekstów też zasługuje na miano prozy 
tylko dlatego, że nie są pisane wierszem... 
„Zamarła" Narkiewicza Jodki jest takim do
kumentem złego smaku. Dodajmy też, że nie 
wszystkie przypisy i komentarze zasługują 
na zaufanie. 

Na koniec trzeba złożyć wieniec pod pom
nikiem niedbalstwa. To, co zrobiła drukarnia 
z archiwalnych zdjęć, stanowiących aneks do 
książki, domaga się interwencji nie pióra, lecz 
młotka. Umysł staje bezradny wobec tych 
plam i tych ludzi. 
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Zawody narciarskie PZA 
W niedzielę 17 kwietnia 1977 r. odbyły się 

w Dolinie Pięciu Stawów XII Zawody Nar
ciarskie PZA. Uczestniczyło w nich 45 osób 
(w tym 9 pań) z 8 klubów, przy czym, jak 
zwykle, najliczniej reprezentowana była Pol
ska Południowa. Sprawną organizację i wyso
ce sympatyczną atmosferę zapewnili gospo
darze imprezy z K W Zakopane — na czele 
z Aleksandrą Szafirską i Zbigniewem Jabłoń
skim (GOPR), który ustawił 1,8-kilometrową 
trasę zjazdu (116 bramek) spod Szpiglasowej 
Przełęczy wzdłuż stoków Miedzianego i Nie
dźwiedzia do mety na Przednim Stawie. Za
wodom towarzyszyły dość dramatyczne wa
runki pogodowe. W piątek i sobotę szalała 
zamieć, a narciarze-taternicy mozolnie toro
wali przejście Doliną Roztoki. Katowiczanie 
— Jerzy Rudnicki i Tadeusz Marek — za-
brnęli po ciemku do kotła pod Świstówką, 
skąd zostali wyprowadzeni przez kolegów po 
godzinie 22, gdy już kończyli budowę zaim
prowizowanego igloo. Torunianin, Ludwik 
Wilczyński, biwakował w szałasie na Nowej 
Roztoce, a los uczciwie mu ten trud wyna
grodził, gdyż nazajutrz okazał się najlepszym 
narciarzem spoza Polski Południowej (11 
miejsce). 

W niedzielę rano wiatr ucichł, przestało sy
pać i zawody zostały rozegrane w cudownym 
słońcu. Wszyscy uczestnicy podeszli trasą 
przyszłego zjazdu, po czym starter zawodów, 
pani Małgorzata Gąsienica Szostak dawała 
kolejno sygnał do rozpoczęcia konkurencji — 
najpierw kobietom i dziatwie (startowała 
m.in. 8-letnia Ania Krzeptowska, córka go
spodarzy schroniska) a później mężczyznom 

i oldboyom •— na identycznej, b. szybkiej tra
sie. Z „loży honorowej" na grzędzie Miedzia
nego sportowe zmagania bacznie obserwowa
ło.... stadko kozic, bynajmniej nie speszonych 
licznym gronem pań i panów na „Atomicach" 
i „Rossignolach". A oto pierwsze dziesiątki 
zwycięzców: 

1. A l i c j a Bednarz (1.25,0 min.) i ex aeąuo 
Małgorzata Gładkowska (1.25,0 min.) 

3. Aleksandra Szafirska (1.25,9 min.) 
4. Marta Bagsik (1.27,8 min.) 
5. Krys tyna Krzeptowska (1.45,1 min.) 
6. Anna Wendorff (2.15,3 min.) 
7. Anna Krzeptowska — lat 8! (2.18,8 min.) 
8. Barbara Luśc ińska (3.45,1 min.) 

1. Józef Krzeptowski (1.05,3 min.) 
2. Zbigniew Jab łońsk i (1.06,5 min.) 
3. Adam Marasek (1.08,1 min.) 
4. Krzysztof Żurek (1.03,4 min.) 
5. Andrzej Michalec (1.11,0 min.) 
6. Mieczysław B u r d y l (1.15.7 min.) 
7. Włodzimierz Stoiński (1.16,6 min.) 
8. Maciej Baranowski (1.17,5 min.) 
9. Maciej Butkiewicz (1.18,9 min.) 

10. Daniel Uściak (1.19,5 min.) 

Miejsce 22 zajął Piotruś Baranowski (9 lat) 
a 23. — Adam Uznański z Wrocławia (lat 63). 
Po południu przed schroniskiem odbyła się 
miła uroczystość rozdania nagród dla zwy
cięzców. Stała się ona zamknięciem tych sym
patycznych zawodów, które w podobnej for
mie kontynuowane będą w przyszłych latach. 

Andrzej Kuś 

W redakcjach czasopism 
Jednym z najlepszych dziś magazynów gór

skich jest bez wątpienia brytyjski „Mounitain". 
Redaguje go Ken Wilson, szeroko stosując 
praktykę sprostowań i uzupełnień, pozwalają
cą informować szybka, a patem korygować 
błędy. Redakcję „La Montagne et Alpinisme" 
ostatecznie opuścił Lucien Devies, do niedaw
na redaktor naczelny, a ostatnio autor znako
mitych „kronik". Numer 1/1977 nie ma już 
przeglądu wydarzeń górskich, co go natural
nie mocno zuboża. W styczniu 1977 r. ukazał 
się 3 z kolei numer efektownie wydawanego 

'organu BNiSA — „Montagne et Sports". Ma 
on objętość 200 stron (!), częściowo w kolo
rze, zawiera też artykuły dotyczące innych 
sportów górskich. Pismo — redaguje je Paul 
Briglia — ma być narzędziem w wychowaw
czej i informacyjnej pracy ENSA, przeczy je
dnak trochę tym zamiarom stanowcze „copy

right international". Od 1 stycznia 1977 r. na
stąpiły też zmiany redakcyjne w miesięczniku 
„Alpinismus", które być może przywrócą mu 
dawną świetność. Redaktorami będą odtąd 
Ingeborg Scheriibel i Christian von Bullion 
— przy pomocy stałych współpracowników w 
osobach Toniego Hiebelera (twórcy pisma), 
Dietricha Hassego, Pita Schuberta i prof. Wal
tera Welscha. Do wydawania własnego czaso
pisma przystępuje Alpine Club of Pakistan, 
mający siedzibę w Rawalpindi. 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o zamiarze 
zamknięcia słowackiego „Iamesaka". Organ 
ten doskonalił się z rocznika na rocznik i sta
nowił jedyne forum informujące o całej, tak 
szerokiej i bogatej, działalności naszych ko
legów z południowej strony Tatr. W jego 
miejsce ma powstać nowe czasopismo — 
ogólnoczechosłowackie. 
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Duża, średnia czy mała? 
Wiele się w paru ostatnich latach mówi i 

pisze o przemianach w stylu wypraw w góry 
najwyższe — przechodzeniu od ciężkich wie
loosobowych machin ekspedycyjnych do grup 
małych, cztero- a nawet dwuosobowych. 
Zwraca się uwagę na ich wydatnie niższe 
koszty, na wzrost operatywności, na wyższe 
walory sportowe. Wypraw takich było już 
sporo, a będzie ich z roku na rok więcej. 
Ważniejsze staramy się odnotowywać w „Ta
terniku". Ponieważ sprawy te żywo obchodzą 
także środowisko polskie zaprosiliśmy do 
Redakcji na rozmowę naszego eksperta wy-
prawowego, Andrzeja Zawadę. . 

Z A W A D A : Wyprawy małe, miniekspedy-
cje, jak je kiedyś nazwał „Taternik", są z ca
łą pewnością tańsze, aniżeli tradycyjne wy
prawy duże. Od razu chciałbym jednak 
zastrzec, że moim zdaniem nie wzgląd osz
czędnościowy decyduje i będzie decydował 
o rozpowszechnianiu się tego modelu, lecz 
przede wszystkim momenty sportowe. W H i 
malajach i Karakorum weszliśmy już w fazę 
otwartej konkurencji, a jednym z kryteriów 
sportowej oceny przejść jest stosunek użytych 
środków (ludzkich, materiałowych) do osią
gniętego efektu. Dziś nie chodzi już o samo 
zdobycie tej czy innej góry, lecz o dokonanie 
wielkiego wyczynu. Naturalnie wartość spor
towa osiągnięcia w małym zespole jest więk
sza, aniżeli w dużym. Toteż nie z braku fun
duszy Chris Bonington chce atakować polską 
drogę na K2 ekipą czteroosobową, lecz po to, 
by przeciwstawić swój styl stylowi wypraw 
poprzednich. 

„TATERNIK": Zamiar, trzeba powiedzieć, 
śmiały. Czy jednak K2 nie jest tym celem, 
który przerasta siły małego zespołu? Napi
sał kiedyś Gunter Sturm, że nie wyobraża 
sobie wyprawy dwuosobowej przy szczycie 
wymagającymi użycia tlenu. 

Z A W A D A : Mówiąc o dwójce, miał cał
kowitą rację. Ale wydaje mi się, że i czwór
ki nie powinny porywać się na tak wysokie 
szczyty. Transport tleniu w górę bywa czę
sto wąskim gardłem dużej wyprawy, a co 
dopiero liczącej 4 osoby! Jako realne cele 
małych wypraw odpadałyby więc najwyższe 
z ośmiotysięezmków, a także trudne problemy 
wspinaczkowe powyżej 7500—7700 m, wyma
gające już wsparcia tlenowego. Nie wydaje 
mi się też, by można było w małych zespo
łach działać w Himalajach zimą — tu już 
z innego powodu, mianowicie szybkiego wy
czerpywania się sił zespołu przez choroby, 
odmrożenia itp. Ale jeśli znajdą się ludzie 
wyjątkowo odporni na duże wysokości i mro
zy — to kto wie... 

„TATERNIK": W innym miejscu tego nu
meru wspominamy o rozmowie na temat ma
łych wypraw z Kurtem Diemb erg erem. Czy 
zgodzisz się z nim, że liczba 4 uczestników 
plus lekarz wydaje się być najbardziej ra
cjonalna? 

ZAWADA: Co do zespołu dwójkowego — 
podzielam zdanie Kurta. Mnie osobiście zaw
sze dużo satysfakcji daje działanie w grupie 
— sprawna praca kilku ozy kilkunastu lu-

Góry Hoggar w Afryce 1974 — impresja 
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dzi, sprzęgniętych w jeden organizm wypra-
wowy, Tkwi iw tym zresztą wielka wartość 
alpinizmu jako sportu. Z tego też powodu, 
a także z uwagi na 'skuteczność, za najod
powiedniejszy uważałbym zespół 4- do 6-oso-
bowy — z osobnym opiekunem bazy, najle
piej zarazem lekarzem. Szóstka pozwala na 
rozwinięcie lepszej taktyki, kryje też w so
bie rezerwę na wypadek choroby lub dłuż
szej niedyspozycji któregoś uczestnika. Przy 
zespole 4-osobowym ubytek jednego alpini
sty może oznaczać fiasko całej operacji. 

„TATERNIK": Specyfika działania małego 
zespołu stawia jego członkom bardzo wysokie 
wymagania. Szamsę ma tylko himalajska eks
traklasa. Jakie warunki, tswoim zdaniem, win
ni spełniać kandydaci do udziału w miniwy-
prawie? 

Z A W A D A : Lista wymagań mogłaby być 
długa. Na pierwszym miejscu postawiłbym do
świadczenie himalajskie, i to duże. Kandydat 
nie może nie być gruntownie sprawdzony 
wysokościowe, musi być dobrym technikiem 
skalnym i lodowym. Ważna jest aktualna 
kondycja i zdolność szybkiego i trwałego akli-
matyzowania się. Nieistotne jest to, że 
ktoś osiągnął 8 tysięcy metrów — ważne, by 
po przespanej nocy był zdolny do sportowej 
akcji w górę. Jeżeli prześledzić relacje z róż
nych' wypraw, można zauważyć, że przy wie
lu z nich pracę związaną ze zdobyciem szczy
tu faktycznie wykonują 3 lub 4 osoby, naj
silniejsze, najbardziej aktywne. Reszta im tyl
ko pomaga. Sięgnę do przykładu Noszaka w 
zimie, gdzie Tadeusz Piotrowski nie tylko 
wszedł na wierzchołek, ale i zakładał w s z y 
s t k i e obozy. Wniosek z tego, że na małe 
wyprawy dobierać trzeba ludzi o najwyższej 
dynamice i największym zasobie sił, odpor
nych nie tylko na deteriorację ale i ujemny 

Rys. Arno Pusk&S 1977 (tusz) 

wpływ czynników psychicznych, a w razie ko
nieczności zdalnych do tak zdeterminowanego 
działania, jak ostatnio na Annapurnie IV. 
Wracając do owego sportowego „jądra" wy
praw warto dodać, że w dużej drużynie wy
łania się ono samo w trakcie zdobywania gó
ry. Mały zespół takiej możliwości nie daje —• 
wybór musi więc nastąpić w kraju, na pod
stawie opinii z innych wypraw. 

„TATERNIK": Przy małych wyprawach 
bardzo mocno akcentowana jest sprawa ich 
taniości. Czy nie tkwi w tym niebezpieczeń
stwo, że mogą pójść na nie kluby lokalne, fi
nansowo słabsze? Znając ich ambicje, niekie
dy idące w parze z brakiem realnej oceny 
własnych możliwości, obawiać się można wy
bierania celów zbyt trudnych... 

Z A W A D A : No, po to mamy PZA i jego 
Komisję Sportową, która takim projektom bę
dzie się szczególnie uważnie przyglądać. Nie 
zapominajmy też o innym jeszcze momencie. 
Kluby dążą przeważnie do łączenia wyczynu 
z podróżą, nierzadko alpinizm jest okazją do 
uprawiania turystyki górskiej. Biorąc to pod 
uwagę, tendencji do miniaturyzowania wy
praw środowiskowych nie należałoby raczej 
oczekiwać. 

„TATERNIK": Nie poruszyliśmy jeszcze je
dnej, niesłychanie ważnej sprawy — bezpie
czeństwa... 

ZAWADA: Nie wydaje mi się, ażeby małe 
wyprawy, złożone z wybitnie doświadczonych 
ludzi, miały być bardziej zagrożone aniżeli 
duże — pod warunkiem oczywiście, że będą 
odpowiednio przygotowane. Wyprawa musi 
mieć lekarza i dobry system łączności. Głów
ne jednak zabezpieczenie widziałbym w do
borze ludzi. Wypadek nie może być spowo
dowany błędem technicznym, ani też brakiem 
„egzaminu" wysokościowego. Szczególnie to-
ostatnie wydaje mi się istotne. Jeżeli podli
czyć wypadki na wyprawach polskich w H i 
malaje i Karakorum, można stwierdzić, że na 
11 osób, które w nich straciły życie, tylko 
d w i e miały doświadczenie wysokościowe, i 
to niewielkie —• mam na myśli Franezuka i 
Stępka z Pamirem i Hindukuszem. To daje 
dużo do myślenia. 

„TATERNIK": Na zakończenie jeszcze jed
na sprawa, już z innej beczki. Z końca lat 
pięćdziesiątych przypominam sobie rozmowy 
z naszymi asami alpejskimi na temat szans 
alpinizmu zimowego. Utrzymywali oni, że nie-
rozwinie on się, gdyż Alpy zimą zbyt są po
dobne do Alp latem, że trudno byłoby nawet 
wyodrębnić sezon. Podobne głosy słychać dziś 
w odniesieniu do himalaizmu zimowego. Oko
ło r. 1960 z naszym doświadczeniem tatrzań
skim mieliśmy pełne szanse, by dosłownie 
zawojować Alpy zimą. Zrobiliśmy co nieco,, 
o wiele jednak mniej, niż można było. Nasu-
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wa się pytanie, czy nie powtarzamy błędu, 
czekając aiż inni zgarną pienwszy ośmioty-
sięcznik zimowy, a potem dalsze, pewnie z 
Mount Everestem włącznie? 

ZAWADA: Całkowicie podzielam tę oba
wę. Uważam, że alpinizm polski znajduje się 
w tej chwili w krytycznym momencie. Jeżeli 
mamy mieć osiągnięcia w skali światowej — 
a to się przecież tylko liczy — musimy się za
brać za najtrudniejsze ściany i filary ośmio-
tyslęczników. Trzeba pamiętać, że tych naj
większych problemów sportowych w Himala

jach nie jest znów tak dużo. Tymczasem wie
le wskazuje na to, że nasze najbliższe ekspe
dycje pójdą na łatwiejsze cele — a więc tylko 
przyczynkafstwo... Zimowe wspinaczki w naj
wyższych górach są polską inicjatywą w spor
towym alpinizmie. I powinniśmy je konty
nuować. Na przykład zamiast kilku kolej
nych letnich wypraw na Nanga Parbat zor
ganizować jedną zimową. I to nie odkłada
jąc tego na zbyt dalekie lata — konkurencja 
nie śpi! 

Rozmawiał: 
JÓZEF N Y K A 

Ad multos annos 
W dniu 24 lipca 1977 r. skończył 95 lat naj

starszy z taterników i zarazem najstarszy z 
współpracowników „Taternika" —• prof. dr 
Alfred Martin z Monachium. Po Alpach cho
dził on od r. 1900 do 1964, dokonują wielu 
pierwszych przejść (np. w Engadynie) i pier
wszych wejść narciarskich. Łącznie wszedł na 
72 różne czterotysięczniki alpejskie — na nie
które po kilka razy. Jego niedługa lecz nie
zwykle efektywna działalność w Tatrach 
(1904—1908) ożywczo oddziałała na rozwój ta
ternictwa sportowego. Szereg szczytów dr 
Martin zdobył jako pierwszy w zimie, w tym 
tak wybitne, jak Szczyrbski, Staroleśna, Mię
guszowiecki, Kozia Turnia, Kieżmarski, Ma-

Prof. dr Alfred Mar t in — zdjęcie z ok. 1950 r. 
Fot, Ruth Schramm 

ły Kieżmarski i Huncowski (wszystko w r. 
1906)... Na szereg turni wszedł jako pierwszy 
w ogóle — m.in. na Smoczy Szczyt (1905), Lip
towską Turnię (1906), Papirusowe Turnie 
(1907), Sępią Turnię (1907), Ważecką Turnię 
(1907), Małą Śnieżną Kopę (1907). 

Pierwszy wprowadził narty jako ułatwienie 
dla taternika, należy też do pionierów trud
nych wejść ścianowych. 26 sierpnia 1908 r. 
zaatakował północną ścianę Wysokiej. Atak 
chciał powtórzyć z Chmielowskim (był z nim 
„na ty"), 'dowiedział się jednak o udanej wy
prawie Kordysa i Znamięckiego, wobec cze
go ruszył z Gyulą Komarnickim pod mur Ja
worowych Szczytów i 30 sierpnia 1908 r. roz
wiązał piękny problem jego środka. Poprzez 
artykuły ogłaszane w czołowych pismach al
pejskich rozsławił Tatry w całej Europie. Z 
„Taternikiem" nawiązał współpracę od począ
tku jego istnienia. „Pismo nasze zyskało cen
ne współpracownietwo znanego taternika i al
pinisty p. dra Alfreda Martina z Wrocławia" 
— czytamy na s. 45 nru 3/1907, w którym też 
ukazał się jego artykuł „Wielkanoc w Ta
trach". 

Prof. Martin — dr prawa i filozofii — na
leży do kręgu czołowych intelektualistów nie
mieckich. Jako socjolog i historyk rozwoju 
myśli ludzkiej napisał szereg książek o wy
bitnie postępowych tendencjach. Dwie z nich 
— „Nietzsche und Burekhardt" 1942 oraz „Die 
Religion Jacob Burckhardts" 1942 — zostały 
skonfiskowane przez gestapo, które inwigilo
wało ich autora. Po ostatniej wojnie należał 
do publicystów obrachunkowych, ogłaszając 
głośne rozprawy „Obowiązek oporu i odpowie
dzialność zbiorowa" oraz „Duchowi przedsłan-
nicy upadku Niemiec". 

Ostatni Walny Zjazd w uznaniu zasług spor
towych prof. Martina oraz jego wkładu w po
pularyzację Tatr i taternictwa polskiego za 
granicą, nadał mu godność członka honorowe
go PZA. 

Józef Nyka 
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WALDEMAR BETLEJEWSKI 

W masywie Langar Zom 1973 
Latem 1973 roku w rejonie doliny Sar 

Szchaur (Sar Shkhawr) działała Śląska Wy
prawa „Hindukusz-73", zorganizowana przez 
Koło Beskidzkie K W przy współudziale Koła 
Katowickiego KW. Ekipę tworzyli: Andrzej 
Bara, Waldemar Betlejewski, Zbigniew Bojar
ski (lekarz), Zbigniew Buirezak, Tadeusz Dy-
czkowski, Feliks Kohler, Mirosław Kulak, 
Mirosław Kuraś, Krzysztof Kwiatkowski, Jan 
Majchrowicz, Tadeusz Marek, Kazimierz O-
pyrchał, Aleksander Pańków, Andrzej Popo
wicz, Jan Sieńczak, Jan Weigel (kierownik), 
Jerzy Wiesner i Zbigniew Zitzmamin. Cel wy
prawy stanowił Langar Zom, będący w owym 
czasie drugim, obok Kuhi Szchaura, siedmio
tysięcznikiem Hindukuszu Afgańskiego nie 
posiadającym wejścia polskiego. Pięć jego 
wierzchołków, oddzielonych od siebie przełę
czami, otacza wielkim lulkiem płytki zalodzo
ny kocioł, leżący na wysokości ok. 6600 m i 
stanowiący przykład dawnego zrównania (sze
roko piszą o podobnych tworach specjaliści 
radzieccy w odniesieniu do Pamiru). Dwa 
wierzchołki — Główny (na mapce M) i 
Wschodni (E) —• przekraczają wysokość 7000 
m, węzły orograficzne tworzą natomiast wie
rzchołki Północny (N) i Centralny (C). 

Uczestnicy opuścili kraj 17 lipca. Część po
dróżowała samochodem Star A29, przez Tur
cję i Iran, pozostali pociągiem przez Związek 
Radziecki. Spotkanie grup nastąpiło w rejo
nie tunelu Salang, gdzie dokonano wejść na 
14 wierzchołków w otoczeniu doliny Chindżan 
(Rhenjan), odwiedzanej już przez polskie wy
prawy. Fajzabad osiągnęliśmy 6 sierpnia, a 
wioskę Langar 11 sierpnia. Bazę główną (4200 
m) założyliśmy dopiero 16 sierpnia — na bo
cznej morenie lodowca Sar Szchaur. Od 
wschodu dolinę ograniczają masyw Szah 
Dhar (6550 m) i grupa 5-tysięcznych szczytów 
Urup, od zachodu zaś ramię Languta-i Barfi 
(6827 m) oraz szereg szczytów przeszło, 5-ty
sięcznych, niestety mało ciekawych alpinisty
cznie. Od południa horyzont zamyka rozległa, 
dwukilometrowej wysokości ściana Langar 
Zomu Północnego i lodowe stoki grani cią
gnącej się ku Kotale Galati. 

Dla uzyskania pełniejszej aklimatyzacji do
konano dwu wejść na szczyt Languta-i 
Barfi od północnego wschodu, dirogą szwaj
carską (Kulak i Kuraś 23 sierpnia; Bara, Dy-
czkowski, Majchrowicz i Popowicz 24 sierp
nia) oraz I wejścia północną granią na Szah 
Dhar (Kohler, Opyrchał i Sieńczak 25 sierp
nia). 

Po rekonesansach przeprowadzonych od 25 
do 29 sierpnia zdecydowano się na atak pół-

Langar Wschodni (E, 7061 m). Strzałki wskazują 
drogę wejścia, w k o ń c o w y m odcinku wiodącą nie
widoczną śnieżną depresją. 

Fot. Waldemar Betlejemski 

nocną ścianą szczytu Kuhi Langari Chord*) 
(6170 m), poza którym leży ów kocioł lodow
cowy- Dnia 30 sierpnia na wysokości 5300 m 
stanął obóz I, a 2 września — 2 namioty obo
zu II, u stóp bariery lodowej broniącej do
stępu do Wierzchołka. Bariera ta stanowiła 
główny problem techniczny drogi: założenie 
na niej 250 m poręczówek zajęło aż 5 dni, po
nieważ z powodu spadających kamieni wspi
naczka odbywała się tu tylko podczas godzin 
południowych. Wreszcie 8 września udało się 
sforsować wierzchołek i na przełączce za nim 
założyć obóz III (6070 m). W dzień później 
w kotle rozstawiony został namiot obozu IV 
(6660 m). 

10 września Kuraś i Popowicz weszli na 
Langar Zom Główny (7070 m), a Dyczkowski 
i Sieńczak na Południowy (ok. 6850 m). Na
stępny zespół —• Betlejewski, Kwiatkowski i 
Majchrowicz — osiągnął obóz IV 12 wrześ
nia i w dzień później zaatakował Langar Zom 
Wschodni (7061 m), na który weszli Kwiatko
wski z Majchrowiczem. Betlejewski zszedł do 
obozu III, do którego przybywali właśnie Ba
ra, Burczak, Kohler, Pańków i Weigel. Dnia 
15 września zespół tan (z wyjątkiem Ba,ry) 
powtórzył wejście na Langar Zom Główny 

* Nazwę tę wprowadzamy na propozycję Jerzego 
Wal i — zamiast dawniejszego symbolu , ,L3" . P i 
sownia angielska: Kohe Langare Khord . Redakcja. 
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(7070 m). 17 września wszyscy byli już w ba
zie. W rejonie przełęczy Kotale Alsan dwójka 
Bara i Marek dokonała wejść na wierzchoł
ki ok. 5400 m (8 września) oraz ok. 5500 m 
(9 września). 

Wyprawę należy uznać za trudną i niezu
pełnie bezpieczną. Trudności uskoku lodowe

go i kominka skalnego między obozem I a 
II oceniliśmy na II—III, zaś bariera lodowa 
pod wierzchołkiem Kuhi Langari Chord prze
ciwstawiła nam trudności V stopnia. W razie 
załamania się pogody, zespoły działające po
wyżej obozu III byłyby praktycznie odcięte 
od bazy. 

JERZY WALA 

Masyw Langar Zom - poznanie i zdobycie 
Mapa J . Wali w IV tomie serii „W ska

łach i lodach świata" wyróżniała w masywie 
Langar Zom 4 wierzchołki. W r. 1971 uka
zało się w „Sangaku" (t. LXVI) oraz w „Hi-
malayan Journal" (it. X X X I ) opracowanie T. 
Miyamori, zatytułowane „Identifikation of 
the Mounitains arounid Saraghar and Langar 
Giroups in Hiindu Kush", w którym do ma
sywu Langar Zom zaliczono 7 wyniosłości, a 
mianowicie wierzchołki: główny (Maim, M, 
7070 m),, Północny (Nortfh, N , 6750 m), Wscho
dni (East, E. Hind, 7061 m), Południowo-Za
chodni (South-Western, SW, ok. 6600 m), Po
łudni owy (South, S, ok. 6850 m), Centralny 
(Central, C, ok. 6850 m) oraz Południowo¬
- Wschodni (South-East era, SE, ok. 6700 m). 
Koty podane przez T. Miyamori budzą szereg 
wątpliwości. Na mapie Survay of India 1: 
:126 720 figuruje tylko jedna — 7061 m dla 
Langar Zom Wschodniego. G. Gruber zmie
rzył Langar Zom Główny, uzyskując wartość 
7060 m. Resztę oznaczeń uzyskano z różnych 
źródeł, m. in. ze wskazań anenoidów i z ocen 
szacunkowych przez porównanie. 

Warto przypomnieć, że 3 sierpnia 1962 r. 
Karol Jakubowski, Jerzy Krajski i Adam 
Pąchalski dotarli jako pierwsi alpiniści do 
stóp Langar Zom (T. 1—2/65). 

Jeśli chodzi o historię eksploracji grupy, 
stwierdzić trzeba, że wejście wyprawy ślą
skiej pokrywało się z drogą ekspedycji nie
mieckiej Dietera von Dobenecka z r. 1964, 
która też podobnie roztoieiściła obozy. 5 lipca 
1964 r. Dobeneck, K. Breunar, O. Hufoer i 
K. Kirch dokonali I wejścia na Langar Zom 
Północny (6750 m). Zejście skomplikowała im 
burza śnieżna, a 8 lipca do akcji zdolny był 
tylko O. Hufoer. Przetrawersował on kocioł 
i wszedł jako pierwszy na Langar Zom Głó
wny (7070 m) oraz; Południowy (ok. 6850 m). 
W r. 1967 japońska wyprawa z Uniwersytetu 
Niigata dokonała I wejścia na Langar Zom 
Wschodni (7061 m, K. Umezu i S. Yokoyama 
25 lipca) •— idąc granią od południa przez Lan
gar Zom Południowo-Wschodni (ok. 6700 m). 
W następnym roku Japończycy zaatakowali 
Langar Zom ponownie i znowu z lodowca Hu-
szko. 3-osobowy zespół z uniwersytetu Wase-

da (kierownik T. Tachiifoana) ustawił obóz III 
w kotle pod szczytem 6170 m — i stąd wszedł 
12 sierpnia 1968 r. na wierzchołek 5900 m— 
nad prtzełęczą Kotale Galati, a później na Lan
gar Zom Główny (7070 m, T. Tachifoana, M. 
Suzuki, K. Noguchi, 18 sierpnia). Droga for
sowała niebezpieczne lodospady i zagrożona 
była lawinami. 

W r. 1970 Erancuai pod kierownictwem De
nisa Vain de Velde próbowali wejść drogą 
niemiecką na Langar Zom ale znad wierz
chołka 6170 m spędziła ich niepogoda. W r. 
1974 Langar Zom Południ owo-Wschodni (6700 
m) zaatakowany został z lodowca Roszgol. 
Wyprawa włoska weszła w trudnej i zagro
żonej lawinami wspinaczce na grań na po
łudnie od Wierzchołka i stąd granią na Lan
gar Zom Południowo-Wschodni (ok. 6700 m), 
na którym 5 sierpnia stanęli S. de Infanti, 
M. Qualiaza i A. Scalettaris. Po wyprawie 
wydana została książka: „Un 7000 Flliulano", 
w której szczyt nazwano „Cisną Eriuli" i nie
słusznie awansowano do wysokości aż 7100 m! 

Przypomnijmy też przy sposobności historię 
sąsiedniego szczytu Languta-i Barfi ! (6827 m). 

1 wejście — M. Gryezyńsfciego i J. Warte-
resiewioza w dniu 27 .września 1963 r. — na
stąpiło z zachodniej strony i również wypro
wadzało, na północno-zachodnią grań, tylko 
znacznie wyżej niż śląskie. W 1967 r. weszli 
na Languta-i Barfi F. Gółz, K. Gollikow 
oraz E. Henningar z Schorndorfar Hindu-
kusch Kundfahirt, startując z doliny Roszgol, 
leżącej po stronie Czitralu. W lipcu 1973 r. 
wyprawa szwajcarska Solathurn Sektiom SAC, 
pod kierownictwem O. Zbindena, dokonała 
wejścia z lodowca Sar Szchaur, tą samą dro
gą, co później Ślązacy. 26 lipca stanął na 
szczycie R. Geiislsfouhłer, a 28 lipca A. Fellin-
ger, V. Durst i O. Ga.ssie:'. W dniach 30 lip
ca i 1 sierpnia J. Henkel i P. Kummlli weszli 
na p. 6170 m —• i zeszli granią przez wierz
chołek ok. 5900 m na Kotle Galati. 

Do roku 1975 nie posiadały wejść Langar 
Zom Południowo-Zachodni i Langar Zom 
Centralny — tan dirugi stał się główną zdo
byczą zeszłorocznej wyprawy krakowskiej, o 
której mówi następny artykuł. 
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Widok na część grani masywu L,angar Zom. Z lewej L-angar Zom Główny (M, 7070 m), z prawej — 
Pó łnocny (N, 6750 m). Fot. Wiesław Burzyński 

RYSZARD KOZIOŁ 

Langar Zom 1976 
Wyprawa trwała od 23 czerwca do 9 wrze

śnia 1976 r. Zorganizował ją Klub Wysoko
górski Kraków pirzy współudzialle Klubu Ta
trzańskiego PTTK z Nowego Sącza. W skład 
ekipy weszli: Alicja Bednarz, Ewa Urbaniak, 
Stanisław Biela, Stefan Bocheński1, Wiesław 
Burzyński, Marek Janas, Jan Jaworski (le
karz), Jacek JopoWicz, Marek Kalmus, Ry
szard Kozioł (kierownik), Janusz Kubica, Wie
sław Stefański i Władysław Wisz. Za rejon 
działania obrano dolinę Sar Szchaur (Sar 
Shkhawr), w której w r. 1973 przebywała wy
prawa śląska. 

Bazę główną (ok. 4200 m) założyliśmy w 
dniu 16 lipca 1976 r , następnie zaś ustawiliś
my 4 obozy: I 5200 m (18 lipca); II 6000 m 
(20 lipca); III 6250 m (29 lipca); IV 6450 (2 
sierpnia). Napotkaliśmy na dość duże oblo
dzenie stoków Kuhi Langari Ohord (6170 m), 
co spowodowało konieczność zaporęczowaniia 
całego odcinka pomiędzy obozem I a wierz
chołkiem (ok. 1200 m lin poręczowych). 

Działalność sportową zainicjowało zdoby
cie w dniu 3 sierpnia od wschodu wierzchołka 
Langar Zomu Głównego (7070 m) przez A l i 
cję Bednarz, R. Koeioła i W. Stefańskiego. 
Najcenniejszym jednak osiągnięciem wyprawy 
było przejście w dniach 14—18 sierpnia 8 do 
9'kilometrów grani ze szczytami: Kuhi Lan
gari Chord (6170 m), Langar Północny (6750 
m), Langar Główny (7070 m), Langar Połud
niowy (6850 m), Langar Centralny (6850 m, 
I wejście) i Langar Wschodni (7061 m) przez 
S. Bocheńskiego, W. Stefańskiego i W. Wisza, 
Przejście obfitowało w trudne i niebezpiecz

ne fragmenty i jest jedynym tego rodzaju do-
konsniem w Hindukuszu Wysokim, biorąc o-
cizywiście pod uwagę liczbę szczytów przeby
tych w ciągu jednej nieprzerwanej marszru
ty. Drugi zespół — Alicja Bednarz, W. Bu
rzyński, M. Janas, R. Kozioł i J. Kubica — 
wszedł granią wschodnią na wierzchołek Lan
gar Zomu Centralnego (6850 m — 17 sierp
nia), skąd po pokonaniu bardzo trudnego od
cinka grani południowo-fwschodiniej (już bez 
J. Kubicy) osiągnął szczyt Langaru Połud
niowo-Wschodniego, (ok. 6700 m). Gwałtowne 
załamanie pogody zmusiło- nas do wycofania 
się spod Saraghraru Północnego. W drodze 
powrotnej pokonaliśmy w ciężkich warunkach 
pogodowych b. trudną 300-nietrową ścianę lo
dową, wyprowadzającą na przełęcz, pomiędzy 
Langarami Centralnym i Wschodnim. J. Jo-
powicz, J. Jaworski i M . Kalmus w dniu 19 
sierpnia zdobyli od zachodu Langar Wscho
dni (7061 m). Likwidacja bazy nastąpiła 22 
sierpnia. 

Oprócz działalności sportowej prowadzono 
zlecone" przez Oddział Krakowski PTPNoZ 
badania geologiczne oraz glacjołogSilczne, me
todą lekkich izotopów Stabilnych, Zgodnie z 
założeniami programu, uczestnicy zabrali po
trzebne do analiz próbki wody (śniegu) z lo
dowców, okazy roślin, i kawałki skał. Dla Od
działu Poznańskiego P A N prowadziliśmy nad
to badania odporności opakowań lekarstw na 
różne warunki klimatyczne. 

Okres pobytu w górach wynosił 38 dni, z 
czego 18 dni wykorzystano na rekonesans, a¬
klimatyzację i zakładanie obozów. Przez 7 
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dni panowała zła pogoda, uniemożliwiająca 
prowadzanie jakiejkolwiek akcji górskiej. 
Cztery dni trwały prace nad likwidacją bazy, 
obozów oraz poręczówek. Na działalność spor
tową pozostało więc 11 dni. Przedłużanie po
bytu w górach nie wchodziło w grę zarówno 
ze względu na złą pogodę, jak i kończenie się 
z dniem 9 września ważności wiz afgańsfcich. 
Ustalona taktyka umożliwiała zachowanie peł
nego- bezpieczeństwa działających zespołów. 
Spośród 13 osób aż 11 weszło na wysokie 
szczyty, realizując ustalone założenia wypra
wy. Pozostałe 2 osiągnęły wysokość 6000 m. 
Należy nadmienić, że tym razem udział w 
wyprawie wzięli w większości wspinacze mło
dszej generacji, dla których było to- pierwsze 
zetknięcie się z tego typu górami. Widok z obozu IV na Langar Zom Główny (M, 

7070 m). Fot. Andrzej Popowicz 

JANUSZ BARANEK 

Śląska wyprawa w Hindukusz 1976 
W lipcu 1976 r. wyruszyła z kraju druga 

Śląska Wyprawa w Hindukusz, zorganizowa
na przez Gliwicki K W przy współudziale i 
wydatnej pomocy K W z Katowic. W skład e¬
kipy weszli: Janusz Baranek,, Stanisław Cho
lewa, Michał Gliński (lekarz), Grzegorz M i 
giel, Małgorzata Kiełkowska, Jam Kiełkow-
ski, Tadeusz Kozubek (kierownik), Mirosław 
Krawczyk, Jerzy Kukuczka, Janusz Lisow
ski, Marek Łukaszewski, Henryk Natikaniec, 
Aleksander Pańków, Andrzej Popowicz i Ja
nusz Skorek. Terenem działania była Doli
na Urgunti Bala w Hindukuszu Wysokim, 
znana z poprzednich polskich wypraw. Głó
wny cel stanowiło przejście wschodniej ścia
ny Kuhi Urgunit,, który w kierunku Lodowca 

Drogi : 1. Wschodnią granią — M . Baranowski, 
S. B ie l i K. Łazar sk i 17 VIII 1962, I wejśc ie na 
szczyt. 2, Południowo-Zachodnią ścianą — J . K u 
kuczka 1 VIII 1976, nowa droga (II—III). 3. Stokiem 
lodowym i po łudniowo-wschodnią granią — K . Cio-
choń i A . Lewandowski 2 VIII 1972, II wejśc ie na 
szczyt, nową drogą (I wejście — L . Bartolami i 
A . Dal Santo 29 VII 1972). 

Rys. Jerzy Wala 

Urgunti Bala opada wybitnym filarem o dłu
gości ok. 3 km. Cele dalsze — trawersowanie 
grani Kuni Tez — Kuhi, Urgunt oraz wejścia 
na szczyty Kuhi Tez i Acher Ozaq. 

Bazę założono 27 lipca na wysokości ok. 
4620 m. Następnego dnia Skorek, Łukaszew
ski i Fligiel wyruszyli na Plateau Kraków 
(Satha-i Kraków). Rozbili oni tam obóz, po 
czym weszli lodową południowo-wschodnią 
ścianą na szczyt Kuhi Dur (W281A, 5700 m). 
Następnego dnia ubezpieczyli poręczówkami 
drogę na Kotle Bardaar i wrócili do bazy. 30 
lipca Baranek i Cholewa założyli mały na ra
zie obóz w kotle pod przełęczą Szoghordok An 
(Sihoghordok An) i po noclegu również zeszli 
w dół. 

31 lipca opuścili bazę Fligiel, Łukaszewski 
i Skorek — z zamiarem przetrawersowania 
szczytu Kuhi Tez — od Kotale Bardaar do 
Szoghordok An. Następnego dnia w górę ru
szyli Popowicz i Pańków, którzy mieli roz
budować obóz pod Szogboirdok An i przyjąć 
w nim trójkę schodzących z Kuhi Tez. W 
tym samym dniu (1 sierpnia 1976 r.) Kukucz
ka wszedł samotnie środkiem południowo¬
-wschodniej ściany na szczyt Kuhi Aual (Ko
he Ąwal, 5800 m), po czym zszedł żlebem o¬
graniczającym tę ścianę z lewej strony, zaś 
M . i J. Kieikowiscy, J. Lisowski i H. Nat-
kaniec, opuścili bazę z, zamiarem wejścia na 
Acher Czaq (Alkheir Chaq). O godizinie 16.45 
na szczycie Kuhi Tez (7015 m) zauważono z 
bazy przez lornetkę Skorka, Łukaszewskie
go i. Fligla, którzy dokonali wejścia od pół
nocno-wschodniej strony. Podali oni przez 
radiotelefon, iż po biwaku na Szoghordok An 
wrócą następnego dnia do balzy, 

2 sierpnia 1976 r. trójka schodząca z Kuhi 
Tez na wysokości pomad 6300 m uległa wy-

KOHE JURMI(SOOOln) 
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AKHER CHAąOOlOm) KOHE TEZ (7015m) 

SHAYOZ ZOM 
(sassmj 

SHOGHORDOK ZOM I 
(6B38r, 

Drogi : 1. Południową grzędą — M . Sehmuck, M> 
Gmachl i W. Fr isch 20 I X 1963, I wejście na szczyt. 
2. Wschodnią granią — H . Schell i R. Goschl 
10 VIII 1966, I wejście na szczyt. 3. Od północy — 
W. Romano i L . Corsl 18 VIII 1971, II wejście na 
szczyt. 4. Zachodnią granią — W. Kur tyka , A . L e 
wandowski i K . J . Rusiecki 21 VIII 1972, II wejście 
na szczyt, nową drogą. 5. Północno-zachodnią ścia
ną — P . Jas ińsk i , M . Kowalczyk, w. K u r t y k a i K . J . 
Rusiecki 3—5 I X 1972, I przejście śc iany. 6. Północną 
granią — A . Bednarz, R. Kozioł 1 W. K u r t y k a 
21—25 VIII 1972, nowa droga. 7. Od północnego 
wschodu — G. Fl ig ie l , M . Łukaszewsk i i J . Skorek 
31 VII—1 VIII 1976, nowa droga (HI, miejsca IV, 
50 stopni), do tarasu nad przełęczą identyczna z 
drogą 4. 

Rys. Jerzy Wala 

padkowi; do poszkodowanych dotarli Popo
wicz i Pańków, udzielając irn pierwszej po
mocy. 6 sierpnia do akcji włączyli się też M . 
i J. Kiełkowscy, J. Lisowski i H. Natkaniec, 
którzy 3 sierpnia weszli na Acher Czaq (7020 
m). Przebieg wypadku i akcji ratunkowej w 
dniach 2—6 sierpnia omówiony jest w osob
nym artykule. 

10 sierpnia wyszły z bazy dwa zespoły, aby 
zlikwidować oba obozy. Baranek, Cholewa, 

Kukuczka i Natkaniec westzflji 11 sierpnia na 
Kuhi Tez (7015 m), a po noclegu zwinęli obóz 
i wrócili do bazy. 

Wyprawa przebywała w górach 17 dnd, je
dnak już .po 7 dniach wypadek pod Kuhi Tez 
zmusił ją do przerwania planowej działalno
ści. Pomimo to udało się osiągnąć następują
ce wyniki: 10 uczestników weszło na 7-ty-
sięczniiki Kuhi Tez i Acher Ozaq, pirzy czym 
Małgorzata Kiełkowska była pierwszą ko
bietą na tym drugim szczycie. Poprowadzo
ne zostały nowe drogi na Kuhi Tez i Kuhi 
Aual. Kończąc to sprawozdanie pragniemy 
podziękować kolegom z wyprawy krakow
skiej, a w szczególności Emilowi' Staszków i 
Zdzisławowi Dudrafcowi, za ofiarną pomoc w 
czasie trudnych dni w bazie pod Kuhi Tezem. 

O D REDAKCJI 

W tekście sprawozdania wprowadzamy na 
propozycję Jerzego Wali nowe nazwy dia 2 
przełęczy: Szoghordok A n (Shoghordok An) 
dla siodła między Kuhi Tez a Kuhi Shoghor
dok oraz Kotale Bardar (Bardaar, Szeroka 
Przełęcz), dla siodła oddzielającego' Kuhi Tez 
od Acher Czaq. Proponowana dawniej dla tej 
drugiej przełęczy nazwa „Kraków" winna być 
wycofana ze względu na mylącą zbieżność z 
Plateau Kraków. Nazwę Kuhi Dur dla szczy
tu W281A wprowadzili w r. 1972 Włosi, jego ' 
wysokość redukując do 5520 m. Przyjęta tu 
pisownia nazwy Akher Chaq (Akher Caq) 
zgodna jest ze słownikiem „English Afghan 
Dari Dictionary" (Lahore 1973), firmowanym 
przez wyższe uczelnie Pakistanu i USA. Naz
wę tę — OstaimiTęgi — zaproponował kie
dyś Stanisław Biel z zapisem „Acher Ozioch", 
według słownika Bolesława Chwaśeińskiago. 
Przy przenoszeniu 'jej w pisownię ainlgieJlską 
uległa ona daleko idącym deformacjom. 

ANDRZEJ POPOWICZ i ALEKSANDER PAŃKÓW 

Kuhi Tez - akcja ratunkowa 
Mieliśmy powody do zadowolenia. Niecały 

tydzień działalności, a już tyle zrobione. Ja
nusz Skorek, Marek Łukaszewski i Grzegorz 
Fligiel założyli obóz pod Kotale Bardaar. Dro
gę pod przełęcz, do obozu, ubezpieczyli mnó
stwem poręczówek, napracowali się przy tym 
solidnie — ich świetna forma była bezsporna. 
Po krótkim odpoczynku w baizie powrócili na 
swoją drogę, by wykonać trawersowanie Kuhi 
Tez. Za nimi wyszli na Plalteau Kraków oboje 
Kiełkowscy, Lisowski i Natkaniec z zamia
rem wejścia na Acher Czaq. Założony został 
również obóz poniżej Szoghordok An, a wła
ściwie tylko zaczątek obozu, jaki w tym miej
scu był planowany: jeden namiocik japoński, 

trochę żywności, juwel i benzyna. Wynieśli 
to Janusz Baranek i Stanisław Cholewa, marsz 
z następnym ładunkiem wypadł na naszą 
dwójkę, która miała się też spotkać z zespo
łem wracającym z Kuhi Tezu. 

Z bazy wyszliśmy solidnie obładowani, mi
mo że 1300 metrów różnicy poziomów między 
obozem a bazą budziło niemały respekt. „U¬
derzeniową" taktykę aklimatyzacyjną z po
wodzeniem wypróbowaliśmy już trzy lata te
mu na Langar Zomie. Podchodziliśmy więc z 
mieszanymi uczuciami: czy dojdziemy z tym 
obciążeniem? Pogoda nie była najlepsza, po
ranna mgiełka zgęstniała, zaczęło sypać dro
bnym śniegiem. W południe wypogodziło się. 
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Słońce prażyło niemiłosiernie, z mozołem po
konywaliśmy mosity śnieżne i szczeliny. Po po
łudniu przebyliśmy stromy uskok z wąwozem 
mięidlzy ogromnymi ser alkami, które pobudźa -
ły nas do pośpiechu. Nad uskokiem spodzie
waliśmy się obozu, jednakże nie mogliśmy go 
tam wypatrzeć. Trafiliśmy natomiast na świe
tne miejsce pod namiot na dolnej wardze 
szczeliny. Zbliżał się wieczór, miejsce wyda
wało się bezpieczne — dyskusja była zbędna. 
Postawiliśmy „Turnię" i mimo wysokości 6000 
m zasnęliśmy dość szybko. Zbudziliśmy się 
rano, gdy słońce owietłiło dach namiotu. Po 
chwili usłyszeliśmy głosy. To chłopcy z Kuhi 
Tezu! Wyskoczyliśmy przed namiot, nigdzie 
jednak nie było ich widać. Okrzyki pomogły 
ich zlokalizować. Stali na stoku, który 200 
m niżej, u podstawy ściany, wyprowadzał na 
barierę seraków i system szczelin. Nagle je
den z nich oderwał się od pozostałych i za
czął sunąć w dół — za nim ruszyli dwaj na
stępni. 

— Oni spadają!!! 
Przelecieli około 200 metrów, próbując ha

mować czekanami. W pewinej chwili jeden 
zatrzymał się przed serakiem, ale szarpnięty 
limą, poleciał za tamtymi. W powietrzu za
toczyli szeroki łuk nad 15-metrowym serakiem 
i szczeliną pod nim i zatrzymali się poniżej 
na Stoku najeżonym penitentami. 

Pół żywi z przerażenia, odruchowo sznuro
waliśmy buty i pakowaliśmy plecaki, szuka
jąc tam w górze jakiegoś znaku życia. By
liśmy już w dradze, gdy jeden z nich się po
ruszył. Powoli usiadł i słabym głosem zaczął 
wzywać pomocy: był to Janusz Skorek. 

Namiot obozu założonego przez Janusza i 
Staszka znaleźliśmy zaraz po wyjściu. Stał 
na płaskim polu firnowym nad górną war
gą naszej szczeliny. Zabraliśmy z niego do
datkowo maszynkę benzynową, która mogła 
się przydać na górze. Podejście zajęło nam 
prawie 2 godziny. Pierwszy do chłopców do
tarł Andrzej. Wszyscy żyli, ale sytuacja była 
bardizo poważna. Tylko Janusz mógł się po
ruszać choć był w szoku i mocno poraniony. 
Grzegorz i Marek leżeli tak, jak upadli. 
Stan obu był ciężki, u obydwóch podejrzewa
liśmy oprócz wielu innych, także obrażenia 
kręgosłupów. Rozplątanie z lin, usztywnienie 
czekanami połamanych kończyn, wyrąbanie 
w lodzie platform i ułożenie na nich rannych 
w śpiworach na materacach piankowych — 
wszystko to trwało bardzo długo. Jednocze
śnie gotowaliśmy menażka za menażką her
batę, rośol, zupę... W południe zaczęło być 
lepiej. Na platformach, otuleni w śpiworach, 
będą tu musieli przetrwać co najmniej jed
ną noc, zanim nadejdzie pomoc. Janusz od 
początku resztkami sił próbował nawiązać łą
czność z bazą. Zszokowany wołał do mikro
fonu : 

— Baza, baza, wypadek! Baza! Wypadek! 
Wypadek! 

Niestety, radiotelefon również nie wytrzy
mał upadku i uparcie milczał. Jak na ironię, 

tuż przed obsunięciem się chłopcy rozmawia
l i z bazą — zameldowali, że zrobili trawers, 
że schodzą i niedługo będą w obozie. Po doj
ściu do nich i zorientowaniu się w sytuacji 
nadaliśmy komunikat z kompletną informacją 
0 wypadku, w nadziei, że może uszkodzony 
jest tylko odbiornik. Jak się później okazało, 
rzeczywiście tak było, teraz jednak brak łą
czności zmusił nas do rozdzielenia się. Andrzej 
Popowicz został przy rannych, a Pańków ru
szył w stronę bazy. Janusz Skorek w połud
nie na tyle wydobrzał, że z trudem mógł z 
nim zejść do naszego obozu. 

Tymczasem baza odebrała już pierwsze we
zwanie Janusza i Tadeusz Kozubek, choć nie 
znał szczegółów, wysłał w górę dobrze wypo
sażoną grupę ratunkową — Baranka, Chole
wę i Kukuczkę. Ich spotkanie z Pańkowem 
nastąpiło późnym, popołudniem. Po rozmo
wie przez radiotelefon z lekarzem Glińskim 
1 otrzymaniu instrukcji, jak opatrzyć ran
nych, Baranek, Cholewa i Pańków udali się 
objuczeni worami na miejsce wypadku, K u 
kuczka zaś został w obozie ze Skorkiem Na 
górę dotarli późną nocą, piekielnie zmęczeni. 
Ranni dostali leki i środki nasenne — wszy
stko pod radiowym nadzorem lekarza. Noc, 
na szczęście bezwietrzną, znieśli nieźle. Naj
ważniejsze, że nie nastąpiło pogorszenie ich 
Stanu. 

Drugi dzień akcji — 3 sierpnia — wypełnił 
transport rannych do obozu. Zaraz po śnia
daniu [rozpoczęliśmy konstruowanie sań ra
tunkowych. Z masztów „Turni" wykonaliśmy 
sztywny stelaż, który ułożyliśmy na tkaninie 
namiotu talk, by po'dłoga Ibyła powierzchnią 
trącą o śnieg. Na tym umieściliśmy opatulo
nego w śpiwór rannego razem z materacem 
piankowym. Silny oplot z liny (tzw. hamak 
ratunkowy) usztywniał ostatecznie konstruk
cję i człowieka. Dwie długie pętle z przodu 
i dwie z tyłu służyły do Ciągnięcia i aseku
racji ,Jtoboganu". 

-Po przyjęciu dużej dawki środków uśmie
rzających ból, Marek był gotowy do tran
sportu. Janusz, Staszek i Andrzej 20-metro-
wymi odcinkami posuwali się w kierunku 
obozu, toosźąc przed sobą czekanami i buta
mi penitenty. Wyczerpani padali w śnieg cięż
ko dysząc, wstawali i znów posuwali się da
lej. Trwało to wszystko bardzo długo. Ponow
ne podejście na miejsce wypadku było dla 
nich już skrajnym wysiłkiem. Późnym wie
czorem w ten sam sposób zwieziony został 
Grzegorz. 

4 sierpnia — trzeci dzień akcji. Dalszy tran
sport 4-osofoowym zespołem przez skompliko
wany system szczelin poniżej obozu nie był 
możliwy. Z bazy do obozu podeszli wieczorem 
Kukuczka i Krawczyk, przynosząc brakujące 
elementy do poprawienia konstrukcji „tobo
ganów" i dalsze środki medyczne. Niestety i 
kolejny etap transportu spadł tylko na szóst
kę, gdyż mimo usilnych starań nie udało się 
nawiązać kontaktu z zespołem Kiełkowskiego>. 

Czwartego dnia na nieco ulepszonych „to
boganach" itrójosobowymi zespołami zwieźli-
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śmy iranJnyićh ma płaską cześć lodowca, obni
żając Się około 1000 metrów. Dzień upłynął 
na rozwalaniu pehiitenltów i ciągnięciu „tobo
ganów" —• wszystko w obłędnym słońcu, wy
sysającym resztki Sił. Pokonanie licznych 
szczelin wymagało (wykonywania skompliko
wanych manewrów,, mimo to, jak się miało 
okazać w kraju!, ranni, znieśli (transport bez 
uszczerbku. 

W piątym dniu akcji •— 6 Sierpnia — wcze
śnie rano przybyły dalsze posiłki. Byl i wszy
scy z Iwyjątkiem Małgosi Kiełkowskiej, któ
ra została w bazie z Januszem Skorkiem. 
Przyniesiono prowizoryczne nosze, zrobione z 
tyczek topolowych, dostarczonych przez uczyn
nego tragarza Oistaszplfca. O drugiej po po
łudniu cała grupa znalazła ślę w bazie, gdzie 
było już wszystko przygotowane do operacji. 

W pół godziny później!, po Skrupulatnych 
oględzinach lekarskich, zaczęła się trudna o¬
peracja, która przebiegała jak w sali opera
cyjnej : narkoza, kroplówka, pomiar tętna, na
rzędzia, gips. Na wysokości 4630 m, na uło
żonym z kamieni stole, przy asyście absolut
nych laików... Operacja nogi, nastawienie bar
ku, kamizelka gipsowa na kark. Pó> godzinie 
Marek obudził się z narkozy — udało się! 

Gwałtowne odprężenie i pierwszy spokojnie 
spożyty posiłek długo nie pozwoliły zasnąć. 

Na pytanie „co dalej"? nie bardzo umieliś
my znaleźć odpowiedź. Za nami był dopiero 
pierwszy etap akcji ratunkowej, która skoń
czyć się musiała jak najszybciej rw dobrym 
szpitalu. iW (następne dni, pomimo stałej po
prawy, nasi „pacjenci" byli — jak ftto facho
wo określał dr Gliński — „w stanie zagro
żenia". Z 'wielką radością powitaliśmy przy
bycie lekarza wyprawy A K A , Emila Stasz-
kowa i Zdzisława Dudrafca. Przyszli oni na 
nasze wezwanie z doliny Szchaur (zob. T. 
1/77 s. 11), przynieśli leki i spory zapas gip
su. Potem były następne operacje. Konsylium 
lekarzy działało świetnie, a ofiarna pomoc 
naszych gości długo będzie pamiętana przez 
uczestników wyprawy. 

Po wielu dramatycznych targach z „mafara-
mi" i kłopotach z samochodem, po trzech ty
godniach, licząc od dnia wypadku, dotarliśmy 
z rannymi do Kabulu. Tu pospieszył nam z po
mocą personel Ambasady PRL, a zwłaszcza 
ambasador Bogusław Paszek, a także Polacy 
mieszkający w stolicy Afganistanu. Dzięki 
nim rannych udało się szybko przetranspor
tować samolotem „Aerofłotu" do Moskwy, na
stępnie zaś LOT-em do kraju — pod nieprzer
waną opieką lekarską Michała Glińskiego. 
Dziś chłopcy są już wyleczeni i marzą o no
wych eskapadach w dalekie góry. 

Z Yosemity w Pamir i Kaukaz 
Po pobycie w r. 1975 grupy alpinistów ra

dzieckich w USA, minionego lata miała miej
sce amerykańska rewizyta w górach Związku 
Radzieckiego. Henry Barber, Alex Bertulis, 
Chris Jones, George Lowe, Craig Martinson 
i Mike Warbutton wspinali się przez 6 tygod
ni wspólnie z czołowymi alpinistami radzie
ckimi. Pobyt był niezwykle udany i owocny: 
37 wspinaczek, w tym 10 nowymi drogami. 

W Fańskich Górach Bertulis wraz z 3 ra
dzieckimi towarzyszami pokonał wspaniały 
północny filar Pika Czapdara — 35 wycią
gów w skale i 13 w lodzie. Jones i Lowe, 
wspierani przez mistrzów sportu Wiaczesława 
P. Oniszczenkę i Michaiła F. Owczinnikowa, 
poprowadzili direttissimę północnej ściany 
Pika Mirali — z niezwykle 'trudnymi odcin
kami lodowymi. W Tien-szanie uwagę skon
centrowano na 1000-metrowych północnych 
urwiskach Szczytu Wolnej Korei. W miesza
nych zespołach powtórzono 2 trudne drogi 
wiodące lewą połacią ściany. Piękny i logicz-
,ny problem stanowiła środkowa depresja lo
dowa, u góry zamknięta barierą skalną. W no
cnej wspinaczce pokonał ją samotnie Barber, 
któremu.nie pozostał dłużny Lowe, przebywa
jąc również w nocy i również samotnie pra
wą depresją lodową. Jak podano w sprawo
zdaniu, są to pierwsze w ZSRR oficjalnie u-
znane-nowe drogi, wytyczone solo. Lowe, 

Craig, Martinson, Owczinnikow i Wacław W. 
Rużewskij wyszukali nadto nową wysokiej 
klasy drogę zachodnim filarem Korony Za
chodniej. 

Trzecim etapem wizyty był Kaukaz Za
chodni. Trzy dwójki amerykańsko-radzieckie 
przeszły liczący 750 m wysokości północny f i 
lar Dałara, słynący ze świetnej skały i cu
downej wspinaczki. W tym czasie Warburton 
i Walentin F. Grakowicz poprowadzili nową 
drogę północną ścianą tego szczytu. Ma ona 
tylko 450 m wysokości, jednakże konieczność 
stosowania wyrafinowanych technik sprawiła, 
że wspinaczka trwała aż 6 dni, a obaj alpi
niści zaliczyli duże odpadnięcia. 

Amerykanie byli zdumieni .wysokim pozio
mem umiejętności skalnych wspinaczy radzie
ckich (por. s. 66). Niezbyt korzystnie natomiast 
ocenili sprzęt i ekwipunek przez nich stoso
wany, przestarzały i ciężki, a także ich tech
nikę wspinania w lodzie, tak bardzo prze
cież uzależnioną od używanego sprzętu. Ogól
nie biorąc wymianę USA — ZSRR ocenili 
jako pełny sukces organizacyjny i sportowy. 
Latem 1977 r. bawiła rewanżowa grupa ra
dziecka w górach Alaski, dokonując m. in. 
w efektownym stylu dwu wejść na Mount 
McKinley (6194), najwyższy szczyt Ameryki 
Północnej. 

Według „Mountain" i „Summlt" 
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WOJCIECH WIŚNIEWSKI 

Jaskiniowy rok 1976 
Od szeregu już lat pojawiają się co pewien 

czas na łamach prasy specjalistycznej wypo
wiedzi znanych grotołazów, negatywnie oce
niające możliwość dokonywania dalszych zna
czących odkryć na terenie Tatr i stwierdzają
ce, że pozostały już wyłącznie szczątkowe pro
blemy eksploracyjne. Rzeczywistość przeczy 
tym pesymistycznym opiniom i nawet w do
kładnie poznanych jaskiniach odkrywane są 
coraz to nowe partie. 

Nowe odkrycia 

Dobrą zapowiedzią roku 1976 było odkrycie 
przez członków KKTJ Kraków ponad 100 m 
korytarzy w jaskini Kasprowej Niżniej w czę
ści za „Salą Gwiaździstą". Natrafił na nie 28 
grudnia 1975 r. K. Kleszyński, a szczegółowe 
badania i pomiary przeprowadzili 1 lutego 
1976 A. Górny i A. Kokoszka. Jest to kory
tarz wymyty przez wodę płynącą pod ciśnie
niem, o przekroju owalnym i deniwelacji ok. 
50 m, zakończony głębokim wodnym syfonem. 

W ramach inwentaryzacji prowadzonej 
przez Oddział Warszawski TPNoZ odbył się 
duży 24-dobowy biwak w Jaskini Miętusiej 
pod kierownictwem J. Grodzickiego (17 sty
cznia — 10 lutego). Odkryto przeszło 700 m 
nowych korytarzy oraz wykonano i skorygo
wano pomiary dla 2,7 km korytarzy. Omówie
nie wyprawy ukazało się w T. 2/76. Kontynu
owana od 1975 r. inwentaryzacja jaskiń ta
trzańskich O W TPNoZ jest nader ważnym 
wydarzeniem w dziejach polskiej speleologii. 
Wynikiem prac przeprowadzonych w r. 1976 
są kompletne opisy 24 jaskiń (o długości do 
200 m). Podczas badań potwierdziła się zna
na grotołazom prawda, że dokładne pomiary 
zmniejszają głębokość jaskiń — np. głębokość 
starego dna jaskini Wielkiej Litworowej 
zmalała z 225 do 204 m (T. 4/76). 

Podczas trzydniowego biwaku zorganizowa
nego przez KKTJ Kraków pod kierowni
ctwem A. Bałasa w Ptasiej Studni (19 sierp
nia 1976) znaleziono ok. 100 m korytarzy oraz 
duży syfon wodny. Korytarze te łączą się z 
sobą kilkakrotnie. Dostrzeżono też szereg cie
kawych problemów eksploracyjnych, których 
rozwiązaniu przeszkodził gwałtowny przybór 
wody w jaskini. Grotołazi katowiccy, badają
cy od kilku lat Jaskinię Wysoką, latem 1976 r. 
poznali pod kierownictwem M. Czepiela rza
dko uczęszczane partie za Wielkim Kominem. 
Było to przypuszczalnie pierwsze od kilkuna
stu lat wejście w tę część jaskini. Przyniosło 
ono odkrycie ok. 100 m korytarzy z 30-me-
trowej długości salą. 

Ponadto podczas obozu szkoleniowego 
FAKS odkryto w Jaskini Wielkiej Litworo
wej studnię równoległą do studni Bociana 
(wspinaczka K. Bębenka), natomiast A. Górny 
i W. Wiśniewski odkryli kilkadziesiąt metrów 
korytarzy w Jaskini Czarnej. 

Ośrodek krakowski zorganizował w ciągu 
roku kilka wypraw (uczestniczyli w nich prze
de wszystkim A. Ciszewski, A. Górny, R. Ku-
jat, S. Rzeźnik, W. Wiśniewski i A. Zieliń
ski) w górne ciągi jaskini Bańdzioch Kominia
rski, w których wyniku odkryto ok. 1,5 km 
korytarzy, z czego przeszło 700 m głównego 
ciągu partii krakowskich zostało pomierzo
nych i splanowanych. Dotarto tutaj na wy
sokość 235 m nad poziom dolnego otworu, co 
przesunęło jaskinię na drugą pozycję co do 
głębokości w Polsce (ok. —505 m). Osiąg
nięto w niej IV i V dno (obydwa w partiach 
krakowskich). Aktualnie głębokości den w 
Bańdziochu wynoszą: nowe dno 505 m, sta
re dno ok. 310 m, III dno ok. 310 m, IV 
dno ok. 185 m oraz V dno ok. 185 m. Uko
ronowaniem całego sezonu było znalezienie 
górnego otworu jaskini na wysokości ok. 
16S5 m. 

W ubiegłym roku wykaz jaskiń Pienińskie
go Pasa Skałkowego wzbogacił się o nową 
ciekawą pozycję. Jest nią odkryta 24 czerw
ca 1976 r. przez Andrzeja i Zygmunta Biał-
ków (GOPR Szczawnica) Jaskinia w „Ociem-
nem". Została ona szczegółowo zbadana przez 
odkrywców wraz z Markiem Saletnikiem i 
Andrzejem Witem (KKTJ Kraków) w dniach 
3 i 10 lipca 1976 r. Jaskinia ma charakter 
szczelinowy i jest rozwinięta wzdłuż kierun
ku N-S. Otwór znajduje się na wysokości ok. 
650 m. W końcowych partiach szerokość kory
tarza dochodzi do 3 m przy wysokości ok. 10 m. 
Według orientacyjnych danych jaskinia ma 
głębokość ok. 60 m i długość ok. 170 m (wbrew 
sensacyjnej notatce w prasie, podającej 1 km). 
Jaskinia jest zakończona ukośnym lustrem 
tektonicznym, w kilku miejscach występują 
w niej makarony o długości do 10 cm oraz 
zaczątkowe stalagmity. Napotkano też pole
wy naciekowe i mleko wapienne. Jaskinia w 
Ociemnem jest aktualnie najgłębszą jaskinią 
na terenie Polski poza Tatrami. 

Sport, szkolenie 

Żywo kwitła też wśród grotołazów działal
ność sportowa. Przede wszystkim dokonano 
trzech przejść Wielkiej Jaskini Śnieżnej w 
czasie od 42 godzin (zespół z KKTJ, kierow
nik A. Bałaś + 3 osoby) do 26 godzin (Z. Ry-
siecki i K. Szych). Niestety wartość sportową 
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odejmuje tym przejściom fakt, że zostały one 
dokonane po uprzednim zaporęczowaniu ja
skini. Popularnością cieszyły się, jak zwykle, 
jaskinie o rozwinięciu pionowym, takie jak: 
Śnieżna, Wielka Litworowa, Ptasia Studnia, 
Litworowy Dzwon, Wysoka. Wszystkie one 
były przechodzone w tym roku wielokrotnie 
i nierzadko przez duże zespoły. 

Sezon zimowy 1976/77 rozpoczęty został war
tościowym przejściem. Pomimo fatalnych wa
runków śnieżnych, grupa grotołazów z KKTJ 
Kraków pod kierownictwem A. Ciszewskie
go dokonała I zimowego przejścia Jaskini pod 
Dachem (+ 66 m). Ponadto dokonano dwóch 
przejść Ptasiej Studni (Speleoklub Dąbrowa, 
obóz unifikacyjny KTJ). 

Równocześnie kluby jaskiniowe organizo
wały szkolenie swych adeptów i starały się 
podnieść kwalifikacje innych członków. Do 
listopada 1976 KTJ PZA zweryfikowała 852 
taterników jaskiniowych, w tym 92 zwyczaj
nych, zrzeszonych w 17 klubach i sekcjach. W 
liczbach wydaje się to dużo, a rzeczywiście 
jest znacznie mniej, gdyż wiele z tych osób 
już zaprzestało działalności. Wskutek spadku 
udziału wykwalifikowanych taterników w 
pracy klubowej i badawczej zaszła koniecz
ność intensyfikacji szkolenia, w czym w r. 1976 
główną rolę odegrały 3 centralne, obozy: le
tni ogólnopolski obóz speleologiczny, między
narodowy obóz speleologiczny i zimowy ogól
nopolski obóz unifikacyjny. W czasie trwania 
dwóch pierwszych obozów (kierownik S. Mi
sztal) ich uczestnicy dokonali szeregu przejść 
jaskiń Czarnej, Wysokiej, Wielkiej Litworo
wej, Śnieżnej, Ptasiej Studni, Nad Kotlina
mi oraz kilkunastu innych^ rzadko zwiedza
nych. W obozach tych wzięło udział łącznie 
278 taterników jaskiniowych. Należy podkre
ślić z uznaniem, że równocześnie, dzięki S. Mi
sztalowi, prowadzona była akcja oczyszczania 
ze śmieci jaskiń i dolin Tatr w ramach akcji 
„Czyste Góry". Uczestnicy zimowego obozu, 
unifikacyjnego (kierownik L. Dumnicki) prze
szli Ptasią Studnię oraz części jaskiń Zim
nej i Czarnej. 

Za granicą 

Bezspornie największe sukcesy za granicą 
odniosła eksploracyjna wyprawa do jaskiń 
Wenezueli (szczegółowe omówienie T. 3/76) pod 
kierownictwem M. Kuczyńskiego. Duży suk
ces sportowy notuje centralna wyprawa pod 
kierownictwem J. Śmiałka do jaskiń: Gouffre 
Berger (—1122 m) i Grotta di Monte Cucco 
(—928 m) — zrelacjonowana' w tym numerze 
„Taternika". 

Również wyprawy środowiskowe nie mogą 
się martwić brakiem sukcesów. W Austrii pro
wadziły działalność ekipy WAKS Warszawa 
(kierownik A. Bąk, 18 uczestników) i STJ KW 
Kraków (kierownik L. Dumnicki, 9 uczestni
ków). Do Turcji wysłał ekipę Speleoklub „Bo
bry" z Żagania (kierownik B. Nowak, 10 ucze
stników), do Peru zaś wyjechali grotołazi z 
SG ZW SZSP z Wrocławia (kierownik J. Ma

sełko). Jednak tylko wyprawy do Austrii u¬
zyskały liczące się wyniki. Podczas warszaw
skiej wyprawy udało się połączyć w jeden 
system o głębokości 880 m Platteneckeishohle 
i Bergerhohle w masywie Tennengebirge, co 
postawiło tę jaskinię na* 12 pozycji listy naj
głębszych jaskiń świata (szczegóły T. 1/77 s. 29). 
Grupa krakowska, działająca w Leoganger 
Steinberge, znalazła ok. 20 nowych jaskiń i. 
przeszła jaskinię Wieserloch do głębokości 400 
m (szczegóły T. 4/76). 

Jaskinie krajów demokracji ludowej stano
wiły przede wszystkim cele wyjazdów szkole
niowych. Podobnie jak co roku, udało się do 
nich kilkanaście mniejszych lub większych 
grup z różnych klubów. Brak szczegółowych 
sprawozdań z ich działalności nie pozwala 
niestety na omówienie wyników. 

• 
Podsumowując miniony rok jaskiniowy naj

łatwiej będzie porównać go z sezonem 1971 r. 
(omówionym w T. 1/72), ponieważ brak jest 
podsumowań z lat 1972—75. W artykule z 
1972 r. wysoko ocenia się przejścia takich ja
skiń, jak Śnieżna, Wielka Litworowa, Ptasia 
Studnia czy Bańdzioch, które w r. 1971 miały 
po jednym przejściu. Tymczasem w r. 1976 
każda z nich miała co najmniej kilkanaście 
przejść, i to w bardzo dobrym czasie. To, co 
5 lat temu było jeszcze sukcesem, dziś stało 
się zwykłym przejściem treningowym lub 
szkoleniowym. 

Wszystko to świadczy o znacznym podnie
sieniu się umiejętności i ogólnego poziomu te
chnicznego, ma też jednak swoje strony ne
gatywne, powoduje mianowicie skupienie u¬
wagi przede wszystkim na kilkunastu trud
nych jaskiniach -r- polskich i obcych — i 
wysunięciu na plan pierwszy przejść sporto
wych. Dlatego też na tym tle szczególną wa
gę mają piękne tegoroczne odkrycia, doko
nane przez zespoły z różnych klubów, cho
ciaż i w tych klubach preferowana była 
działalność sportowa. 

Warto tu odnotować, że na liście polskich 
grotołazów, którzy przeszli jaskinie znajdu
jące się aktualnie w pierwszej dziesiątce naj
głębszych na świecie, cztery pierwsze miejsca 
zajmują koledzy z Krakowa: J. Śmiałek (AKG 
Kraków — 4 jaskinie), A. Ciszewski, A. Górny, 
i A. Kokoszka (wszyscy KKTJ Kraków — po 
3 jaskinie). 

Trzeba dodać, że i w tym roku nie obyło 
się bez wypadku. W wyniku obsunięcia się 
bloków skalnych w Jaskini Zimnej odniósł 
ciężkie obrażenia speleolog z Wrocławia. Wy
padek ten został oceniony przez ratowników, 
jako czysto obiektywny, bez winy ze strony 
poszkodowanego. Niezwykle trudna akcja ra
tunkowa odbyła się w dniach 30 i 31 stycz
nia 1976 r. — za udział w niej 12 ratowni
ków zostało odznaczonych Medalami za Od
wagę i Ofiarność. Latem 1976 r. ekipa GOPR 
wzięła udział w akcji ratunkowej w Jaski
ni Śnieżnej, z której wydobyto osłabionych 
grotołazów. 
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JANUSZ ŚMIAŁEK 

Gouffre Berger i Monte Cucco 1976 
Większość znanych najgłębszych jaskiń 

świata wciąż jeszcze znajduje się w Europie, 
tu też najszybciej rozwija się alpinizm jaski
niowy. Celem odnowienia kontaktów spor
towych z europejską czołówką oraz dokona
nia zejść poniżej 1000 m K T J PZA postanowi
ła zorganizować latem 1976 r. wyprawę do 
Francji i Włoch. Współorganizatorami wyja
zdu były: Krakowski Klub Taternictwa Ja
skiniowego oraz Akademicki Klub Grotoła
zów w Krakowie. Udział wzięli: Andrzej C i 
szewski, Andrzej Dzioba, Andrzej Górny, An
drzej Kokoszka i Wiesław Wilk (wszyscy 
z KKTJ) , Andrzej Kozik, Marek Marciszew-
ski, Janusz Śmiałek (kierownik) — wszyscy 
A K G Kraków, Jerzy Dworak (AKG Gliwice), 
Mieczysław Kołodziejczyk (GOPR Zakopane) 
oraz Kazimierz Szych (AKA Częstochowa). Sa
mochód wyprawy „Star 29" prowadził Jerzy 
Smela ze Starachowic. 

Jako ewentualne cele wybrano Gouffre 
Berger (—1122 m) lub Gouffre Jean Bernard 
(—1298 m) we Francji oraz Abisso Comici 
(—774 m) we Włoszech. Na wejście do obu 
wymienionych jaskiń francuskich trudno u¬
zyskać zezwolenie, toteż pisemne pertrakta
cje denerwująco rozwlekały się w czasie. Mia
ry impasu dopełniły wiadomości o katastro
falnych trzęsieniach ziemi we Włoszech, wła
śnie w rejonie planowanego działania. Wy
jazd nastąpił 19 lipca, 24 lipca byliśmy w Gre

noble i jeszcze tej samej nocy „Star" wdra
pał się przepaścistą drogą na położone 1500 m 
wyżej Plateau Moliera. 

Gouffre Berger 

Przejścia tej jaskini, niegdyś najgłębszej, 
obecnie trzeciej co do głębokości na świecie, 
wciąż zaliczane są do przedsięwzięć poważ
nych. Nagromadzenie różnorodnych trudno
ści, rozmiary, wreszcie zagrożenie wodne spra
wiają, że liczne wyprawy odchodzą stąd bez 
sukcesów. Jaskinia była widownią szeregu 
wypadków oraz ciężkich akcji ratunkowych. 
Większością z nich osobiście kierował Fernand 
Petzl, czołowy niegdyś eksplorator tej jaski
ni, obecnie znany wytwórca sprzętu jaskinio
wego. Właśnie jego protekcja sprawiła, że 
mer gminy d'Engins odstąpił wobec nas od 
zasady pobierania wysokiej kaucji na koszty 
ewentualnej akcji ratunkowej. Wiele wy
praw zmuszonych było z tego powodu zrezy
gnować z wejścia. 

Baza wyprawy została rozbita na Plateau 
Moliera 25 lipca. O 45 minut drogi stąd, na 
Plateau Sornin, znajduje się oiwór. Podczas 
przygotowań, tuż przed wyjściem pierwszego 
zespołu, na plateau zjawili się żandarmi. Byl i 
zdziwieni, że mamy paszporty i wizy. Zado
wolili się więc wydaniem zakazu wejścia do 
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jaskini (nie mieliśmy zezwolenia mera na pi
śmie) i poprosili kierownika do Grenoble. Nie
zawodny Fernand Petzl i tym razem wyrato
wał nas z opresji. Jaskinia Gouffre Berger 
była opisywana w literaturze polskiej, także 
w „Taterniku" (1/57 s. 6—12 z przekrojem, 
3/67 s. 107), nie musimy więc prezentować jej 
topografii. 
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Nasze przejścia zostały dokonane w zespo
łach 3-osobowych. Na głębokości 860 m zało
żony został obóz podziemny, umożliwiający 
wygodny odpoczynek dla 6 osób. Celem prze
transportowania lin, żywności oraz wyposa
żenia konieczne było zejście dwóch zespołów 
transportowych, a następnie ich powrót na 
powierzchnię. Kozik i Kołodziejczyk osiągnęli 
głębokość 500 m, Wilk, Marciszewski i Dwo
rak aż 860 m. Pozostałe zespoły mogły dzięki 
temu zaatakować od razu dalszy ciąg jaski
ni. Do syfonu —1122 m (zob. T. 3/76, s. 113) 
kolejno dotarły 2 trójki szturmowe: Ciszew
ski, Szych, Śmiałek oraz Górny, Dzioba i Ko
koszka (w nocy z 28 na 29 lipca). Po krótkim 
odpoczynku, do jaskini weszli powtórnie Ko
zik i Kołodziejczyk oraz Marciszewski, Dwo
rak i Wilk, którzy w dniach 1 i 2 sierpnia 
również doszli do syfonu. Zespoły wycofywa
ły się kolejno, wykorzystując obóz —860 m 
i zabierając z sobą część sprzętu. Ponieważ 
jednak nie zdołano zabrać wszystkiego, zaszła 
konieczność powtórnego wejścia do jaskini. 
Ciszewski, Kokoszka i Wilk oraz Górny, Szych 
i Śmiałek dotarli więc do —600 m, prowa
dząc równocześnie dokumentację fotograficz
ną (4—5 sierpnia). W dniu 6 sierpnia nastą
piła likwidacja bazy i zjazd do Grenoble. 

Grotta di Monte Cucco 

Jaskinia ta, druga co do głębokości we Wło
szech, jest położona w masywie Monte Cu
cco, w niedalekim sąsiedztwie Perugii. Otwór 
(niższy) był dawno znany, a zainstalowanie 
15-metrowej drabiny prowadzącej do pierw
szej studni umożliwiło turystyczne zwiedzanie 
wstępnej części jaskini. Eksploracja głębszych 

partii i pierwsze zejście na dno (w kwietniu 
1969 r.) były udziałem Gruppo Speleologico 
CAI z Perugii. W następnych latach syfon 
końcowy osiągnęły jeszcze dwie wyprawy 
włoskie, kilka innych wycofywało się z róż
nych głębokości. Dla nas Grotta di Monte 
Cucco stała się celem zastępczym w związku 
z trzęsieniami ziemi w rejonie Abissco Co-
mici. / 

W r. 1975 odkryty został nowy, wyższy o¬
twór (1519 m). Prowadzi on do 70-metrowej 
studni, a następnie przez piękny korytarz na
ciekowy i 2 niewielkie progi — do końcowych 
partii ciągu turystycznego. Stąd kolejne zja
zdy (30, 10, 3 x 30 i 35 m), rozdzielone nie
wielkimi odcinkami korytarzy, doprowadza
ją do fzw. Salonu Saracco, wielopiętrowej roz
ległej sali. W zarzuconym głazami dnie nie
łatwo znaleźć dalsze przejście: szczelinę i 2 
kilkumetrowe prożki. Platforma pod nimi u¬
rywa się oszałamiającą 172-metrową studnią 
Gitzmo. Na szczęście istnieją w niej niewiel
kie półki, pozwalające na założenie 3 pośred
nich stanowisk. Poniżej otwiera się „studnia 
X" (121 m) ze stanowiskiem pośrednim. Stąd 
pokryta błotem stroma pochylnia sprowadza 
wprost nad studnię Franco (114 m). Dalej sy
stem błotnistych pochylni i prożków doprowa
dza do syfonu. 

Samochód wyprawy i tym razem dotarł w 
sąsiedztwo otworu. W pierwszym etapie ak
cji (15 sierpnia) zwiedzono ciąg turystyczny. 
Następnie Ciszewski i Śmiałek w towarzy
stwie Francesco Salvatori (jednego z czoło
wych eksploratorów Grotta di Monte Cucco) 
dokonali trawersowania między otworami 
górnym i dolnym. 16 sierpnia zaporęczowano 
dojście do Salonu Saracco (Kozik i Dworak) 
i założono tam biwak (Marciszewski, Koło-
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dziej czyk i Dzioba), co otworzyło drogę do 
decydującego szturmu. 

Poręczując partie poniżej Saracco, Górny, 
Szych i Wilk dotarli 17 sierpnia do syfonu 
końcowego (—922 m). Wracając mijali się oni 
w studniach z następnym zespołem — Ciszew
skim, Kokoszką i Śmiałkiem, którzy również 
dochodzili do dna (18 sierpnia). Następnego 
dnia syfon osiągnęli również Kozik i Dworak. 
Opady trwające w czasie tej akcji sprawiły, 
że poziom wody w syfonie podniósł się o 8 
metrów! W drodze powrotnej Kozik i Dwo
rak wycofali większość sprzętu ze studni. Za
raz po ich wyjściu (20 sierpnia) Kołodziej
czyk, Dzioba i Marciszewski zeszli do Saracco, 
by zlikwidować nieużywany, jak się okazało, 
biwak i wynieść resztę sprzętu. 

WYNIKI WYPRAWY 

Pierwsze zejście do syfonu w Gouffre Ber
ger (—1122 m) miało miejsce w 1956 roku — 
brał w nim udział Polak, Kazimierz Kowal
ski. W r. 1966 uczestnicy polskiej wyprawy 
kierowanej przez Macieja Kuczyńskiego rów
nież dotarli do dna jaskini. Podczas tegorocz
nej wyprawy polski proporczyk został zawie
szony w syfonie —1122 m po raz trzeci. Ak
cja przebiegła sprawnie, planowo i spokoj
nie. Wszyscy uczestnicy osiągnęli maksymal
ną głębokość. W wyniku wyprawy liczba pol
skich zejść poniżej 1000 m (licząc zespołami) 
zwiększyła się dwukrotnie (w latach 1956— 
—1972 — 11 zejść, obecnie 22). Mimo kolo

salnego rozwoju techniki i taktyki akcji, Go
uffre Berger wciąż pozostała wysokiej klasy 
przeciwnikiem dla starannie przecież dobra
nego i silnego zespołu. 

Akcja w Grotta di Monte Cucco (—922 m) 
jeszcze raz potwierdziła wysoką specjalizację 
polskich alpinistów podziemnych w pokony
waniu wielkich pionów. Takiego nagromadze
nia bezpośrednio po sobie następujących i tak 
głębokich studni nie odkryto dotąd chyba ni
gdzie indziej na świecie. Polski > zespół doko
nał przejścia w dobrym stylu i czasie. Ponad
to było to p ierwsze przejście całej jaski
ni od, górnego otworu. Do dna dotarło 8 ucze
stników. 

Warto odnotować, że wyprawa w czasie jed
nego wyjazdu zaatakowała skutecznie dwa tak 
poważne cele. Powodzenie takiej akcji wy
daje się być możliwe tylko przy silnym, od
pornym i wyrównanym składzie uczestników. 

W czasie przejazdu z Francji do Włoch prze
prowadziliśmy (7 sierpnia) szczegółowe roz
poznanie powierzchniowe w rejonie systemu 
B—19 — Gouffre Jean Bernard, drugiej o¬
becnie jaskini świata. Ze względu na trwają
cą właśnie akcję eksploracyjną, nasza wypra
wa nie uzyskała niestety zezwolenia na wej
ście. 

Biorący udział w wyjeździe ratownicy 
GOPR zapoznali się z nowymi osiągnięciami 
techniki i organizacji ratownictwa jaskinio
wego we Francji i Włoszech. Wydaje się oczy
wiste, że tego rodzaju sportowe wyjazdy do 
najtrudniejszych jaskiń europejskich powinny 
odbywać się systematycznie. 

Dla każdego coś nowego 

Znana wytwórnia lin Teufelsberger wypu
ściła wiosną 1977 r. na rynek nową linę, na
zwaną „Edelweiss-Extrem". Wytrzymuje ona 
aż 9 „odpadnięć" ustalonych normą UIAA, a 
jej dodatkową zaletą jest to, że dzięki orygi
nalnej konstrukcji rdzenia nie skręca się i nie 
tworzy spętleń. Inną nowość stanowi płachta 
biwakowa firmy „Wafo", która na wewnętrz
nej stronie otrzymała powłokę aluminiową, 
odbijającą 80 proc. ciepła wydzielanego przez 
organizm ludzki. Waży ona 280 g (jednoosobo
wa) lub 550 g (dwuosobowa) i w połączeniu 
z, ubraniem puchowym daje pełne zabezpie
czenie przed zimnem. Jeśli chodzi o ekwipu
nek puchowy, coraz częściej nie jest on wy
pełniany puchem, lecz syntetyczną wełną, a 
ostatnio wyprodukowanym w Kalifornii ma
teriałem nazwanym snow lion polarguard, da
jącym o wiele lepszą izolację cieplną, lżej

szym, a przy tym przepuszczającym powietrze 
i szybko wysychającym. 

Zyskał też konkurencję „Whillans-box". 
Wielobranżowa firma „Dunlop" zaczęła pro
dukcję nowego typu namiotu wysokościowego 
— o kształcie igloo. Ma on podwójne ścianki, 
waży 2,6 kg i jest rozpinany na duralowym 
stelażu z pałąkami — wolnym od kłopotliwych 
naciągów. Namiot rozpięty można przenosić, a 
jego ustawienie zajmuje 2 minuty. W samych 
superlatywach mówią o nim członkowie os
tatniej wyprawy na Nanga Parbat (zob. T. 
1/77 s. 35). Dzięki opływowym kształtom, bez 
szwanku przetrwał na wysokości 7000 m ty
godniową wichurę, oparł się też śniegom, któ
re go przykryły aż po sam szczyt. Kształt igloo 
mają też nowe namioty szwedzkiej wytwórni 
„Fjallraven", jak np. 4-osobowy ,,Camp 76", 
rozpina się je jednak tradycyjnym sposobem. 
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CO NOWEGO W TATRACH 

OBÓZ KWALIFIKACYJNY 

Od szeregu już lat co z imy odbywają się w Ta
trach Polskich obozy kwalif ikacyjne dla młodej 
kadry. Ostatnim — od 15 do 28 lutego — k ie rował 
Andrzej Zawada, wspomagany przez ins t ruk to rów 
Aleksandra Lwowa, Mariana Piekutowskiego i Zbig
niewa Wacha. Oto lista uczestników, zgłoszonych 
przez kluby z całej P o l s k i : Barbara Bajsarowicz, 
Zofia Bajsarowicz, Małgorzata Lemańska , Barbara 
Olesiewicz, Elżbieta Sosnowska, Kazimierz Ambro 
ży, Maciej Berbeka, Jerzy Brennejzen, Wiesław 
Burzyńsk i , J an Fi ja łkowski , Zbigniew Kacuga, 
Zbigniew Kal inowski , Piotr Kalmus, Andrzej M i r -
ga, Wiesław Panejko, Ryszard P i lch , Tadeusz Preyz
ner, Witold Sierpowski, Adam Smólski , Wiesław 
Stefański i Marek Zarębsk i . Warunki atmosferyczne 
by ły wyją tkowo niekorzystne: temperatury powy
żej zera, opady deszczu ze śniegiem. Mimo to uczest
nicy wykazal i wiele hartu, p rzebywając w otocze
niu Morskiego Oka szereg interesujących dróg, jak 
np. droga Stanis ławskiego na wschodniej ścianie 
Mnicha, filar Wołowego Grzbietu, zachodnia ścia
na Niżnich Rysów itp. Jeden z zespołów dwukrot
nie pode jmował p róbę przejścia grani otaczającej 
dol inę. 

SZEŚĆ NARODOWOŚCI 

Doroczny międzynarodowy obóz K D L odbył się 
również przy Morsk im Oku — w dniach od 28 
lutego do 13 marca. Bułgar ię reprezentowali na 
nim Wiesielin i Christo Czausziew, Słowację — 
Jaroslav Flejberk, Igor Kol ler , Peter Valovic, Ivan 
Vozarik i Zoltan Demjan, N R D — Gunter Quer-
ner i Peter Kohbach, Węgry — At t i la Ozsvath 
1 Istvan Lazar oraz Po lskę — Krzysztof Fedoro
wicz, Ryszard Kowalewski , Janusz Mączka (kie
rownik zgrupowania) i Aleksander Lwow. W obo
zie wzięła również udział zaproszona przez PŹA 
grupa F r a n c u z ó w z paryskiej sekcji C A F — A r i a -
ne Bellenger, Jean Luc de Floch, Jean Pierre 
Dubois, Marc L u b i n (kierownik grupy) i Thierry 
Mazouer. Dziesięciodniowy okres śnieżyc wype ł 
ni l iśmy jazdą na nartach, gawędami i prelekcjami. 
Wśród tych ostatnich największe zainteresowanie 
wzbudzi ła pogadanka A . Lwowa o zawodach ska ł 
kowych w Picundzie. Trzy dni pogody pozwoliły 
choć w części nadrob ić straty. Przebyto szereg 
dróg, z k tó rych 4 warto w y r ó ż n i ć : diret t iss imę pół
nocno-zachodniej ściany Niżnich Rysów (warian
tami Heinricha w kopule szczytowej, V+) w dniu 
10 marca (I. Ko l l e r i J . Mąozka) ; d i re t t i ss imę pół
nocnej ściany Mięguszowieckiego Szczytu w tym 
samym dniu (M. Lubin , J . P . Dubois, J . L . Le 
Floch i P . Dobruoki oraz J . Vozarik i J. Flejberk); 
d rogę Korosadowicza na Kazalnicy (I. Kol ler , 
A . Lwow i A . Włodarczyk 9 marca, Z. Demjan i 
P.> Valovic) oraz grań Apostołów (M. Lubin , J . L . 
Le Floch, J . P . Dubois, T. Mazouer i P . Dobruckl) . 
S łowacka próba przejścia filara Mięguszowieckie
go Szczytu zakończyła się na siodełku. Wielkie za
interesowanie z imowymi wspinaczkami w Tat
rach okazali Francuzi, p rzy równu jąc walory re
jonu Morskiego Oka zimą do A l p latem. 

Janusz Mączka 

KOZI WIERCH 

10 kwietnia 1977 r. p rzeszedłem z A . Sobolewskim 
południowo-zachodnią śc ianę Koziego Wierchu w 
trudnych warunkach zimowych. Dolna partia le
wej szęści tej śc iany kulminuje w niewielkiej tur
ni wznoszącej się nad zbiegiem dwóch ż lebów: 
spadzistego żlebu s tanowiącego prawe odgałęzienie 
żlebu spadającego z Koziej Przełęczy Wyżniej 1 
wielkiego, lewego żlebu południowo-zachodnie j 
śc iany. Przewodnik W. H . Paryskiego podaje opis 
drogi tą par t ią ściany pod numerem 206 — z uwa
gą, że jest ona dość zawiklana. A oto opis naszego 
przejścia, k tó re wydaje nam się proste i logiczne, 
odbiega zaś nieco od opisu przewodnikowego: 

Wariantem A drogi W H P 206 na siodełko w k ra 
wędzi ściany. Z s iodełka w górę dwa wyciągi po 
lewej stronie urwistych ska ł i w prawo na kazal-
niczkę. Z kazalniczki wprost krawędzią przez nie
wielkie spięt rzenie na wierzchołek wspomnianej ' 
turni, skąd po niewielkim obniżeniu łatwą granią 
na południową grzędę Koziego Wierchu i nią w 
k i l k a minut na wierzchołek. W sprzyja jących wa
runkach czas przejścia nie powinien przekroczyć 4 
godzin. Zimą opisany wariant stanowi efektowny 
sposób przejścia ściany. 

Stanisław Głazek 

W dniu 28 czerwca 1977 r. minę ło sto lat od pierw
szego notowanego wejścia na Szczyt Mięguszo
wiecki . Dokonał tego czynu 17-letni wówczas L u 
dwik Chałubiński z przewodnikami Wojciechem 
Rojem i Maciejem Sieczką. Pon ieważ nie wszyscy 
wiedzieli, że to nie jego ojciec był zdobywcą, K a r l 
Kolbenheyer nazwę Chałubiński-Spitjze dedykował 
Tytusowi Chałubińsk iemu. Ojciec i syn (zmarły w 
r. 1933) spoczywają razem na starym cmentarzu 
w Zakopanem. Reprodukowane zdjęcie Ludwika 
pochodzi z r. 1887. 
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CZY TYLKO MODA? PROBLEM DACHU NAD GŁOWĄ 

Zdawało się, że wraz z podnoszeniem się ogólne
go poziomu techniki wspinania i wzrostem uspor
towienia .taternictwa będzie się również poprawiał 
styl dokonywanych przejść. Rzeczywistość zdaje się 
przeczyć tym oczekiwaniom. Tak np. w Tatrach, za
miast zanikać, nadal rozszerza się moda na porę-
czowanie. W ostatnim sezonie zimowym poręczo-
wano m. In. drogę Gryezyńskiego oraz Wielkie Za
cięcie na wschodniej ścianie Kotła Kazalnicy 
Mięguszowieckiej, drogę nazwaną ,,oranżovy ex-
pres" na południowo-zachodniej ścianie Jastrzębiej 
Turni, a nawet drogę wprost na Przełęcz pod Chłop
kiem i direttissimę południowej ściany Raptawic-
kiej Turni. 

Doczekaliśmy się również w taternictwie konku
rencji sztafetowej. O ile dotychczas zdarzały się 
przejścia „na raty", ze zmianą jednego czy dwóch 
wspinaczy w zespole, to obecnie praktykuje się 
wymianę całego zespołu. Tą metodą np. dokonano 
w lipcu 1971 r. i czerwcu 1972 r. pierwszego przejś
cia drogi „ćiernou śkarou" przez południowe urwi
ska Żółtej Ściany, a w lutym 1977 r. — pierwszego 
polskiego przejścia jednej z dróg na północnej 
ścianie Małego Kieżmarskiego. No cóż, gdzie dia
beł nie może, tam s z t a f e t ę pośle! 

Tadeusz Preyzner 

Przebywając od lat niemal co zimy w rejonie 
Morskiego Oka, często jaiko koordynator PZA, ob
serwuję w ostatnim czasie wyraźny regres zimowej 
działalności taternickiej w tej części Tatr. Szcze
gólnie ostro zarysował on się w minionym sezonie. 
Przyczyny tego zjawiska są, wydaje mi się, dwie: 
1) zamknięcie starego schroniska, co ogranicza ba
zę noclegową „Morskiego Oka" zimą do 24—26 
miejsc; 2) podniesienie cen noclegów w nowym 
schronisku do wysokości 43—52 zł, przekraczającej 
możliwości finansowe dużej części taterników (wraz 
z kosztami przejazdu i (wyżywienia dwutygodniowy 
pobyt kosztuje co najmniej 2000 zł). Skutkiem tego 
jest z jednej strony poruszone już w „Taterniku" 
(1/77 s. 32) nagminne nieuiszczanie opłat za nocle
gi, prowadzące do stałych konfliktów z kierownic
twem, z drugiej zaś hamowanie działalności zi
mowej w tym bądź co bądź najatrakcyjniejszym 
rejonie Tatr Polskich. Jedynym ratunkiem jest w 
tej chwili uchronienie od ostatecznego rozpadnię-
cia się starego schroniska, które w ciągu ostatnich 
40 lat nie miało kapitalnego remontu i praktycznie 
biorąc dożywa swoich dni. 

Zbigniew Skoczylas 

WYPRAWY W GÓRY EGZOTYCZNE 

NAJWYŻSZE PASMA GÓRSKIE 

W geograficznych podziałach najwyższych 
pasm górskich świata, a wszystkie one znaj
dują się na obszarze Azji, stosowane są róż
ne klucze i różne, mniejsze lub większe u¬
proszczenia. Anders Bolinder, jeden ze znaw
ców tej problematyki, za najsłuszniejszy u¬
waża podział uzależniony od głównych kulmi
nacji. Światowa „czołówka" przedstawia się 
wówczas następująco: 

Himalaje (Mount Eyerest, 8848 m) 
Karakorum (K2 czyli Chogori, 8611 m) 
Kunlun (Uluig Muz-taigh, 7724 m) 
Pamir (Kungur Tagh, 7719 m) 
Transhimalaj e (Szachangszam 7760 m) 

Niektórzy geografowie (np. radzieccy) grupę 
Kungur Tagh i Muztaghata (7555 m) włączają 
do pasma Kunlunu. Zwróćmy uwagę, że A. 
Bolinder, który od paru lat postulował przy
jęcie nowej wysokości — 8760 m — dla K2, 
tu pozostaje przy wartości starej (por. „Biule
tyn Informacyjny" PZA nr 4/1976 s. 3). 

WYPRAWY ZA DOLARY 

Zachodnie biura podróży, organizujące 
ekspedycje górskie dla alpinistów i turystów, 
stale uatrakcyjniają swe propozycje. Na l i 
ście biura „Eiselin^Sport" oprócz kilkudzie
sięciu innych celów znaleźliśmy też Gasher
brum H — za 10500 marek. Kanadyjskie biu
ro „Northern Lights Alpine Recreation" wśród 
różnego rodzaju obozów i wypraw urządza 
też —• dla zaawansowanych górołazów — 
„Exploratory Climbing Expeditions", kiero

wane w dzikie rejony Alberty i British Co
lumbia. Dokonują one I wejść na szczyty bądź 
też przejść nowych dróg. Prospekt przypomi
na, że w r. 1973 taka wyprawa zdobyła jako 
pierwsza 6 szczytów wyższych niż 3000 m, 
a na 2 inne poprowadziła nowe drogi. Nie
stety, i na tych słono płatnych imprezach zda
rzają się wypadki. Latem 1976 r. celem 25-
osobowej wyprawy tyrolskiego biura „Welt-
weit Bergsteigen" był Huascaran. Rozwinięto 
linię obozów, po czym zespoły wchodziły na 
szczyt samodzielnie. Na wysokości ok. 6400 m 
spadła dwójka Alfred Schnetzer i Kar l Wag
ner, ponosząc śmierć na miejscu. Alarmujące 
wieści nadchodzą z rejonu Mount McKinley, 
gdzie amatorzy wspinaczki zwożeni są samo
lotami i helikopterami, masowo zapadając na 
choroby wysokościowe. W r. 1976 było na tym 
szczycie 10 wypadków śmiertelnych, zaś ok. 30 
osób uratowano — większość z nich, to klienci 
biur podróży. 

MOUNT EVEREST 

8 października 1976 r. lekarz Chris Chand-
ler (33 lata) i lotnik Robert Cormack (30), 
członkowie American Bicentennial Expedi-
tion, weszli na Mount Everest drogą normal
ną. Zła pogoda, wiatr i silny mróz, przeszko
dziły w przeprowadzeniu drugiego ataku, Szef 
wyprawy, Phil Trimble, oświadczył, że drugi 
szturm „nie jest wart ryzyka, jakie by się z 
nim wiązało". Wśród 12 członków wyprawy 
były 2 panie: prof. chemii Arlene Alum (31), 
która wspinała się m. in. w Hindukuszu oraz 
tancerka Barbara Roach, wówczas jedyna 
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żeńska zdobywczyni Mount Foraker i połud
niowej ściany Chacraraju w Peru. 

W r. 1978 Mount Everest będzie celem du
żej wyprawy Oesterreichischer Alpenverein. 
Jej kierownictwo powierzono Wolfgangowi 
Nairzowi (T. 1/77 s. 39), w skład ekipy zaś 
mają wejść m. in. Reinhold Messner, Peter 
Habeler i Hanns Schell. Wyprawa stawia so
bie kilka trudnych zadań: zamierza wejść na 
najwyższy szczyt Ziemi bez użycia tlenu, do
konać wejścia na Lhotse (mówi się o grani 
północnej), pokonać ścianę południowo-zacho¬
dnią Everestu w 1 zespole. Dwaj uczestnicy 
chcą zlecieć z Przełęczy Południowej na lot
niach. Grupa lekarzy ma prowadzić badania 
reakcji ludzkich organizmów na obciążenia 
wynikające z działania na dużych wysoko
ściach bez pomocy tlenu. Przypomnijmy, że 
w przyszłym roku mija 25 lat od pierwsze
go wejścia na Mount Everest. 

Antoni lan ik 

ECHA GASHERBRUMÓW 

Wyniki polskiej wyprawy na Gasherbrumy 
nie schodzą z łamów światowych czasopism 
górskich. W znanym dwumiesięczniku „Moun-
tain" (1-2/1977) Norman Dyhrenfurth zamiesz
cza kolejny ze swych artykułów o najwyż
szych szczytach Ziemi, tym razem poświęco
ny Gasherbrumom II i III. Połowę objętości 
artykułu wypełnia omówienie działalności 
naszej wyprawy z r. 1975, a w końcowym a¬
kapicie autor stwierdza: „Gasherbrum III 
nie jest od tej pory najwyższym z nie zdoby
tych szczytów świata, zaś dwóm paniom w 
zespole, który go zdobył, —• Polce i Angiel
ce — przypadł w udziale zaszczyt ustanowie
nia rekordu wysokości pierwszego wejścia z 
udziałem kobiet." Inż. Wiktor Ostrowski udo
stępnił nam nr 2/1976 „Boletin CABA", oficjal
nego organu Centro Andino Buenos Aires. 
W kronice zdobyczy himalajskich z lat 1974 
i 75 duży odcinek poświęcono w tym piśmie 
polskiej wyprawie na Gasherbrumy. „Jedną 
z najbardziej owocnych ekspedycji w omawia
nym okresie —• czytamy — była wyprawa 
alpinistów polskich, w większości kobiet, kie
rowana przez Wandę Rutkiewicz. Przeprowa
dziła ona 4 wejścia na Gasherbrumy II i III 
trzema różnymi drogami, przy czym wierz
chołki osiągnęło 10 wspinaczy. Jedna żeńska 
dwójka powtórzyła drogę Moraveęa na Ga
sherbrum II — obecnie najwyższy szczyt zdo
byty przez zespół czysto kobiecy." 

ROZMAITOŚCI 

>(c Jesienna wyprawa brytyjska pokonała 
piękną zachodnią ścianę Changabang (6864 m) 
w Garhwalu, widoczną z profilu na zdjęciu 
zamieszczonym w T. 4/75 s. 166. „Szczyt osiąg
nąłem z Joe Taskerem w dniu 5 października 
1976" — napisał Peter Boardman w pocztów
ce do Andrzeja Kusia. 

Ś i i d w a n d 
Dhaulagiri • 8167 m Sou* face Himalaja-Expedition 1977 

Parote Md 

Jerzy Hajdukiewicz przekazał nam k a r t k ę poczto
wą z wyprawy Reinholda Messnera na południową 
ścianę Dhaulagiri . Jak już wiadomo, atak nie po
wiódł się. 

* W grudniu 1975 David Nott, Steve Platt, 
Carlos Reyes i Wilmer Peres stanęli jako pier
wsi na wierzchołku El Autana (1370 m) — tu
rni wystrzelającej ponad dżunglę 750 km na 
południe od Caracas. Wejścia dokonano pół
nocną granią, liczącą ok. 500 m wysokości. 
Osobliwością turni jest jaskinia przebijająca 
ją na wylot, którą przy okazji również zwie
dzono, (mn) 

• „Planinski Vestnik" 5/1977 poświęcił 7 
kolumn na omówienie polsko-jugosłowiań
skiej wyprawy na Noszak w Hindukuszu w 
r. 1976. Bohaterami sympatycznych opowia
dań są m.in. nasi koledzy, których nieraz 
trudno rozpoznać pod zapisami w rodzaju 
Ziga Krzechki czy Evgen Kotodziećuk. Wierz
chołek osiągnęło 14 osób. 

>f: Dwaj alpiniści z R F N wybrali się.latem 
1976 na Ararat, wznoszący się w formalnie 
zamkniętym rejonie wojskowym. Na wyso
kości ok. 4000 m zostali oni ostrzelani śrutem 
przez dwóch rabusiów i — lekko pokaleczeni 
— kompletnie obrabowani. Jak wynika z opi
su, rejon nie jest strzeżony, ale wejścia po
dejmowane są na własne ryzyko. 

5+c „Montagne et Sport" nr 3 przynosi du
ży artykuł Jacąuesa Durville z „raju wspi
naczkowego" Cumberland na Ziemi Baffina. 
Szczyty nie są tam wysokie (do 2156 m), 
ale wyrastają od poziomu morza i obfitują w 
piękne dziewicze ściany. Artykuł zawiera 
komplet informacji praktycznych. 

>(c Wyprawa TJ Slavia z Hradca Kralove 
weszła 1800-metrową północno-zachodnią 
ścianą szczytu Nun (7135 m) w Kaszmirze. 
26 października 1976 wierzchołek osiągnęła 
dwójka, następnego zaś dnia pozostałych 5 u¬
czestników wyprawy. W „Krasach Slovenska" 
2/1977 błędnie podano nazwę masywu. 
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JASKINIE I SPELEOLOGIA 

JASKINIA PSIA W WĄWOZIE KRAKÓW 

Jedną z mniej znanych jaskiń tatrzańskich 
jest Jaskinia Psia w masywie Żaru. Została 
ona odkryta w lipcu 1961 r. przez grotołazów 
z SG A K T Wrocław — Romana Bebaka, Ja
nusza Fereńskiego i Janusza Rabka. Pozna
no wtedy ok. 200 m korytarzy I i II po
ziomu. Przejście do dalszych partii wyszukał 
Andrzej Kobyłecki podczas międzynarodowe
go obozu w dniach 29 czerwca — 8 lipca 
1,968 r. Wówczas to grotołazi jugosłowiańscy 
poznali korytarze III i IV poziomu. Ostatnie 
odkrycia zostały dokonane przez grotołazów z 
K K T J Kraków —• Andrzeja Górnego i A n 
drzeja Ciszewskiego, w dniach 26 i 27 sierp
nia 1972 r. Odkryli oni ok. 300 m korytarzy 
poziomu IV i V. Następna akcja (9—10 wrze
śnia 1972 r.) przyniosła odkrycie dalszych 50 
m, wykonano też wówczas pod kierownictwem 
Andrzeja Kobyłeckiego pomiary jaskini. 
Aktualnie łączna długość wynosi ok. 800 m 
przy głębokości ok. 65 m. Jaskinia posiada 
bardzo bogatą i oryginalną szatę naciekową, 
w kilku miejscach nagromadzenie i wielkość 
nacieków pozwala na porównanie z jaskinią 
Raj. Pod tym względem jest to jedna z naj
ładniejszych jaskiń w Tatrach. 

Wojciech Wiśniewski 

PO TAMTEJ STRONIE GLOBU 

W Peru odkryto aktualnie największą ja
skinię tego kraju, nazwaną Cueva de los 
Tayos. Ma ona 4,9 km długości i głębokość 
186 m. W Meksyku grupa speleologów z Tek
sasu odkryła jaskinie Hoya de las Conchas i 
Sotano de Nogal. Pierwszą spenetrowano do 
głębokości 508 m, w drugiej osiągnięto — 
529 m. Największą jaskinią Gwatemali jest 
odkryta przez Francuzów Rio de Candelaria, 
mająca 22 km długości. Kanadyjczycy znaleźli 
tu 2 jaskinie o dużej głębokości: Ojo Grandę 
de Mai Pais (—244 m, ze studnią 210-metrową) 
i Ojo Peąuenia (—210 m, ze studnią 165-me-
trową). Celem brytyjskiej wyprawy speleolo
gicznej na Nową Gwineę było wykonanie po
miarów jaskini Selminum Tem. Na plan na
niesiono 20,5 km korytarzy i sal, co stawia ten 
system jaskiniowy na pierwszym miejscu pod 
względem długości na półkuli południowej. 

Christ ian Parmo 

W SŁOWENII TRZEBA PŁACIĆ 

Asocjacja Speleologiczna Słowenii (ASS) o¬
głosiła regulamin działalności jaskiniowej, 
który obowiązuje speleologów zagranicznych. 
Zawiera on wykaz 52 jaskiń, które mogą być 

(oprócz jaskiń udostępnionych dla publiczno
ści) penetrowane przez speleologów z zagra
nicy. Najważniejszymi postanowieniami re
gulaminu są: zgłoszenie przewidywanej dzia
łalności co najmniej 1 miesiąc naprzód w ASS 
(adres: Titov trg 2-SAZU, Y U 66230 Postoj-
na); wynajęcie płatnego przewodnika jaski
niowego, przy czym koszt obejmuje ryczałto
wą opłatę dla ASS (3 din. od osoby), wynagro
dzenie przewodnika (90 din. za działalność z 
dojazdem krótszą od 8 godzin, 150 din. za 
działalność od 8 do 16 godzin, za każdą go
dzinę pobytu pod ziemią powyżej 12 godzin 
dodatkowo 20 din.), wreszcie zwrot kosztów 
transportu i zakwaterowania przewodnika. 
Regulamin zabrania kategorycznie wydoby
wania z jaskiń przedmiotów o wartości han
dlowej lub kolekcjonerskiej. 

Jerzy Mikuszewski 

SALON FOTOGRAFII JASKINIOWEJ 

W listopadzie 1976 r. jury 11 Międzynarodo
wego Salonu Fotografii Speleologicznej w Re-
us w Hiszpanii dokonało rozdziału nagród. Z 
przyjemnością informujemy, że pierwszą na
grodę (Primer Premio) otrzymał autor polski, 
Antoni Ogorzałek z Wrocławia — za fotogram 
czarno-biały „Na drabinie w Kominie Św. 
Maurycego", wykonany w Jaskini Niedźwie
dziej w Kletnie. Druga nagroda przypadła w 
udziale Bułgarom, zaś nagrodę honorową 
(Premio de Honor) otrzymała dwójka autor
ska z Węgier. Analizując rozdział nagród obu 
salonów i(w r. 1975 nagrodę pierwszą i nagrodę 
honorową zdobyli koledzy bułgarscy) odnoto
wać musimy duże sukcesy fotografujących 
speleologów z państw socjalistycznych, a łą
cząc je z wynikami odkrywczo-wyczynowymi 
i naukowymi —• stwierdzić wielokierunkowy 
rozwój speleologii w naszych krajach. W II 
Salonie wzięło udział 51 autorów z 13 krajów 
— impreza była zorganizowana pod patrona
tem UIS. 

jerzy Mikuszewski 

JASKINIE WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ 

Ostatnie lata przyniosły na tym terenie 
wiele odkryć i to zarówno w postaci no
wych jaskiń, jak i nowych korytarzy w daw
niej poznanych jaskiniach. Aktualnie na ob
szarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej jest 
przeszło 25 jaskiń o długości przekraczającej 
100 m, podczas gdy katalog jaskiń K . Ko
walskiego zawierał ich tylko 8. Liczba jaskiń 
o głębokości większej niż 20 m przekracza 15. 
Na całej Wyżynie znajduje się łącznie ok. 1000 
jaskiń i schronisk podskalnych. A oto kolejno 

aktualnie najgłębsze i najdłuższe z nich: 
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1. Januszkowa Szczelina 56,5 m 
2. P i ę t rowa Szczelina 45 m 
3. Ciasny Aven — 41 m 
4. Studnisko 40 m 
5. Wiercica 37 m 
6. Na Plebani i 36 m 
7. Na Swiniuiszce 34 m 
8. Grzmiączka 29 m 
9—10. Kora lowa i Urwisko po 28 m. 

1. Szachownica 1100 m 
2. Wierzchowska Górna 810 m 
3. P i ę t rowa Szczelina 340 m 
4. Nietoperzowa 330 m 
5. Kryspinowska 260 m 
G. Krysz ta łowa 250 m 

7. Łokie tka 250 m 
8. Koralowa 230 m 
9. Ciemna 225 m 

10. System Pustelnicy 220 m 

Wojciech Wiśniewski 

NOWINKI SPOD ZIEMI 

Ośmioosobowa grupa speleologów sło
wackich z Rożniawy zeszła na dno czeluści 
Lipsko Brezno w Jugosławii (210 m głęboko
ści). Do opuszczania użyto 200-metrowej liny 
perlonowej o średnicy 15 mm, końcowe 10 
m zjeżdżano na dowiązanej linie asekuracyj
nej. „Krasy Slovenska" 3/1977 s. 138. 

^ Miesięcznik „Naśe planine" przeszło po
łowę zeszytu 11—12/1976 poświęca sprawom 
speleologii. Najciekawsze są materiały oma
wiające odkrycia w jaskini Ponor na Buno-
vcu, w której podczas ostatniej wyprawy 
(25—31 sierpnia 1976) osiągnięto głębokość 
445 m. Od poziomu —105 do —350 m schodzą 
pionowe studnie, z małymi tylko półeczkami. 
W r. 1977 badania są kontynuowane. 

"fr „Problemy" 9/1976 powtórzyły za „Chroń
my przyrodę ojczystą" alarmującą informa
cją Mariana Puliny o konieczności ochrony 
form krasowych i jaskiń w Sudetach. W 
paśmie tym znanych było 29 jaskiń o łącznej 
długości 3,3 km. Do połowy 1975 r. zachowało 
się już tylko 16 jaskiń, 7 uległo całkowitemu, a 
6 częściowemu zniszczeniu w kamieniołomach. 

3f: Jednym z najciekawszych sportowo o¬
siągnięć jaskiniowych ubiegłego lata było 
przejście Ptasiej Studni (—295 m) przez ze
spól czysto żeński — Elżbietę Ostrowską z 
Olkusza, Elżbietę Sobolewską z Częstochowy 
i Ewę Wójcik z Mysłowic (14—15 sierpnia 
1976). Przejście — przez tzw. studnię Flacha — 
trwało 15 godzin, a zespół sam przyniósł sprzęt 
i wyciągnął go z powrotem. (Ch. Parma) 

WIEŚCI ORGANIZACYJNE 

SĄSIEDZKA WSPÓŁPRACA 

W dniach 6 i 7 maja 1977 roku 
odby ła się w Budapeszcie IV z 
kolei konferencja federacji wyso
kogórsk ich k r a j ó w socjalistycz
nych. Obradom przewodniczy ł szef 
Komis j i A lp in izmu Węgierskiego 
Towarzystwa Przyjac ió ł Przyrody, 
Ivan Skerletz, a poszczególne kra 
je reprezentowali: Bułgar ię Iwan 
Kostów i Władymi r Mar ianów, 
CSRS — Tibor Surka i M i l a n L a 
sak, N R D — Fri tz Leder i Jurgen 
Dannenberg, ZSRR — Michaił I. 
Anufr ikow, Po lskę — Andrzej 
Paczkowski i Józef N y k a . 

Kłopoty związane z p rodukc ją 
sprzę tu omówił przewodniczący 
Komis j i Bezpieczeństwa, M . L a 
sak. Na wniosek Prezesa P Z A po
stanowiono wys tąp ić do władz po
szczególnych k r a j ó w z wspólnym 
apelem o pomoc w rozwiązaniu 
tej palącej kwest i i — z podkreś le 
niem, że sprzęt dla alpinis tów to 
nie sprawa handlowej opłaca lno
ści, lecz bezpieczeńs twa ludzi . M . 
I. Anufr ikow przedstawi ł udział 
naszych federacji w pracach U I A A 
(do której Rumunia i N R D dotąd 
nie należą), zaś A . Paczkowski — 
p r o b l e m a t y k ę wyprawową. Wspól
ne wyprawy — s twierdzi ł on — 
są celowe i pożądane , winny one 
jednak dochodzić do skutku na 
poziomie nie związków, lecz k l u 
bów. Omawiając kalendarz na rok 
1978 postanowiono zwrócić się do 
Federacji A lp in izmu ZSRR z pro
śbą o zgodę na urządzenie zimo

wych wyjazdów w Kaukaz — na 
warunkach wypraw, tj. bez po
trzeby uruchamiania baz turysty
cznych. Ważną uchwałą jest po
wierzenie związkowi czechosło
wackiemu koordynacji prac posz
czególnych organizacji wysokogór
skich k ra jów socjalistycznych. 

Nasi koledzy węgierscy zorga
nizowali spotkanie w sposób wzo
rowy, a ich gościnności — jak po
wiedział na zakończenie M . Anuf
r ikow — trudno będzie do równać 
organizatorom przyszłych konfe
rencji, (jn) 

ZJAZD PTTK 

17 kwietnia 1977 r. odbył się w 
Warszawie I X Zjazd P T T K , poprze
dzony 16 kwietnia posiedzeniem 
roboczym i obradami komisji pro
blemowych. W imieniu Par t i i i 
stronnictw politycznych dłuższe 
p rzemówien ie wygłosił sekretarz 
K C P Z P R Zdzisław Żanda rowsk i . 
Zjazd z dużym uznaniem i zadowo
leniem przyjął fakt nadania P o l 
skiemu Towarzystwu Turystyczno-
-Krajoznawczemu statusu stowa
rzyszenia wyższej użyteczności . 

Część uczes tn ików narady. Z lewej sekretarz generalny M T S Z , dalej 
(w okularach) Gyula Nógradi , Fr i tz Leder (za n im Jurgen Dannen
berg), Andrzej Paczkowski , Ivan Skerletz oraz jeden z cz łonków 
Komis j i A lp in i zmu M T S Z . 

Fot. Józef Nyka 
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Wybrano nowe władze : 79-osobo-
wy Zarząd Główny, 25-osobową 
Komis ję Rewizyjną i 21-osobowy 
Główny Sąd Koleżeński . Prezesem 
pozostaje nadal S tan is ław Lewan
dowski, wiceprezesi: Andrzej Gor
don, L u d w i k Ochocki, Jerzy 
Przezdziecki i Tadeusz Rycerski . 
Sekretarzem generalnym wybrano 
ponownie Jacka Węgrzynowicza . 
W Zjeździe wziął udzia ł przewod
niczący G K K F i T , Bolesław K a p i 
tan. 

WALNY ZJAZD PZA 

W dniach 5 i 6 marca 1977 r. to
czyły się w Zakopanem obrady 
Walnego Zjazdu Polskiego Związ
k u Alp in i zmu . Wzięło w nich u¬
dział 125 de legatów — na 130 u¬
prawnionych. G K K F i T reprezento
wał Zdzisław Strzemieczny, wła
dze Zakopanego — Jan Komorn i 
cki , T P N — Jerzy Zembrzuski, 
cen t ra l ę G O P R — Jerzy Klimiń-
ski , Grupę Ta t rzańską GOPR — 
Stanis ław Janik. Obrady otworzył 
us tępu jący prezes, Andrzej Pacz
kowski , p rowadzi ło je prezydium 
w składzie Kazimierz Jacek R u 
siecki (przewodniczący) , Antoni 
Gąsiorowski i Jerzy Grodzicki . 
Sprawozdanie Prezesa było k ró t 
kie, albowiem całość mate r i a łów 
sprawozdawczych zawarta została 
w wydanej przez us tępu jący Z a 
rząd broszurze. Obszerne sprawo
zdanie Komis j i Rewizyjnej zrefe
rował Jul ian Łaszkiewicz, kończąc 
je wnioskiem o udzielenie us tępu
j ącemu Zarządowi warunkowego 

absolutorium. Sesję p rzedpołud
niową zamknę ła dyskusja nad 
sprawozdaniami. 

W godzinach popołudniowych 
toczyły się obrady w komisjach 
problemowych, na jgorę tsze —• jak 
zwykle — w Sportowej (przewod
niczący Andrzej Heinrich), Spe
leologicznej (przewodniczący Ja 
cek Bzowski) i Komis j i Matce 
(przewodniczący S tan i s ław Zie r -
hoffer). 

Do objęcia u rzędu prezesa w y 
razi l i gotowość trzej koledzy: A n 
toni Janik, Andrzej Paczkowski i 
Zbigniew Skoczylas, k tórzy po 
krotce zreferowali swe programy. 

Komis ja Matka przeds tawi ła 31 
k a n d y d a t ó w na członków Zarządu 
oraz 9 k a n d y d a t ó w do Komis j i Re
wizyjnej. W wyn iku głosowania z 
pierwszej listy 12 osób uzyskało 
wymagane regulaminem 50 proc. 
głosów i weszło do nowego zarzą
du (w nawiasach funkcje człon
ków Prezydium — po ukonstytuo
waniu się): Janusz Bary ła , Jerzy 
Grodzicki , Marek Grochowski, M i 
chał Jagieł ło (wiceprezes do spraw 
sportowych), Bogdan Jankowski , 
Ryszard Kozioł (wiceprezes do 
spraw szkoleniowych), Józef N y 
ka, Waldemar Olech (skarbnik), 
Andrzej Paczkowski (prezes), T a 
deusz Sol icki , Ryszard Szafirski 
i Hanna Wiktorowska (sekretarz). 
Członkami Komis j i Rewizyjnej 
P Z A zostali: An ton i Bąk, Krys ty 
na Konopka, Zdzis ław Kozłowski , 
Leszek Łącki, Andrzej Piekarczyk, 
Tadeusz Rewaj i Andrzej Wi lcz 
kowski . 

Od 25 marca do 1 kwietnia 1977 r. gościł w Polsce znany austriacki 
himalaista i pisarz górski , K u r t Diemberger. Wygłosił on w Warsza
wie, Krakowie i Wroc ławiu k i l k a prelekcji , i lustrowanych przezrocza
m i i f i lmami. „Bawię w Polsce po raz pierwszy — powiedział podczas 
przyjęc ia w redakcji Taternika — ale p rzy jadę tu znów, i to na d łuże j . 
Wywożę dużo wrażeń i nowych przyjaźni . Pozna łem szczegóły ostat
nich polskich wypraw w Karako rum i w Himalaje — muszę powie
dzieć, /że za imponowały mi one". 

Korzysta jąc z okazji, zapyta l i śmy Kur ta — jednego z p ionierów a l 
pejskiego stylu wspinania w górach najwyższych (m.in. Ti r icz M i r IV 
w r. 1967) — co sądzi o szansach ma łych wypraw. Odpowiedział , że 
działalność dwójką w Karako rum czy Himalajach uważa za dopuszczal
na tylko pod warunkiem poszukania oparcia w większej wyprawie, 
jak to miało miejsce w przypadku Messnera pod Gasherbrumami. 
Bardzo operatywna i wys tarcza jąco bezpieczna jest natomiast wypra
wa 4-osobowa, musi się jednak sk ładać z wytrawnych alpinis tów i mieć 
w swym gronie lekarza, najlepiej jako piątego uczestnika. Jeżel i wy
darzy się wypadek wysoko w górze — powiedział K u r t — ratunek jest 
problematyczny nawet przy dużej ekipie. Chodzi tylko o zapewnienie 
możliwości ewakuowania chorego lub rannego z niższych obozów lub 
z bazy w dół; przy dwójkowej wyprawie szansa przeprowadzenia takiej 
akcj i r ówna jest zeru. K u r t Diemberger został zaproszony przez Polsk i 
K l u b Górski oraz Instytut Kul tu ry Austriackiej , k t ó rym za tę inicja
t y w ę należą się serdeczne podziękowania . 

U góry pamią tkowe zdjęcie pod szyldem „ T a t e r n i k a " . Stoją do le
wej Wanda Rutkiewicz, p. Krys tyna Diemberger, K u r t Diemberger 
i Zbigniew Kowalewski . 

Na wniosek Komis j i Człon
kostw Honorowych (przewodniczą
cy Wojciech Szymański) , Walny 
Zjazd nada ł przez ak lamac ję 
członkostwo honorowe wybitnie 
zas łużonym taternikom 1 alpi
nistom: Zofi i R a d w a ń s k i e j - P a r y -
skiej, Witoldowi Paryskiemu i 
prof. Alfredowi Mar t inowi (k tóre
go sy lwetkę prezentujemy na s. 74). 

W SKRÓCIE 

@ 900-kilometrową pieszą węd
r ó w k ę górska odbyli 3 wspinacze 
z N R D . Szli od 29 lipca 1976 przez 
ważniejsze pasma Sude tów i K a r 
pat, w m i a r ę możności graniami 
i przez wybitniejsze szczyty. W y 
p r a w ę zakończyl i w Tatrach — 
wejśc iami na K r y w a ń , Gierlach, 
Kieżmarsk i i Rysy (13 sierpnia). 
„Der Tourist" 3/1977 

© Roczną liczbę gości na wierz
chołku najwyższego szczytu A l p 
Jul i j skich, Triglava (2863 m) Pla-\ 
ninska zveza Slovenije szacuje ak
tualnie na 40 000. Ruch wzrósł tu 
szczególnie w ciągu paru ostat
nich lat. „Nase Planine" 9—10I197B 

# „Oes ter re ich ische Alpenzei-
tung" 3-4/1977 przynosi opis zimo
wego przejścia 90-kilometrowej 
grani Gór Fogaraskich w Karpa 
tach r u m u ń s k i c h . Grań ta miała 
już szereg przejść zimowych, 
t rwa jących — w zależności od po
gody — ok. 8 dni . Pierwszego do
k o n a ł w r. 1952 Emi l i an Cristea z 
towarzyszami. Cennym uzupe łn ie 
niem a r t y k u ł u jest szkieletowa 
mapa pasma w skal i 1:110 000. 

# Kapi tan Jean-Claude Marmier 
i s ierżant Chiris t ian Rudolf z 
Groupe Mil i ta i re de Haute Monta
gne 27 dywizj i alpejskiej przeszli 
w marcu z 2 b iwakami d rogę Ger-
vasuttiego i Gagliardonego na 
wschodniej ścianie Grandes Jo
rasses. Dwójkę w ścianie wspiera
ła d rużyna G M H M , k t ó r a na Col 
des Hirondelles zbudowała igloo 

i zaporęczowała g rań zejściową 
(por. a r t y k u ł J . Wolfa). T. Wotu-
konowicz. 

# W poczytnym magazynie gór
sk im „ M o u n t a i n " ukaza ł się repor
taż o polskim przejśc iu z imowym 
direttissimy zachodniej ściany Pe
tit Dru . Autorem jest Marek 
Brniak , k t ó r y osiągnięcia polskie 
skutecznie popularyzuje w piś
miennictwie anglosaskim. 

•% „Alp in i smus" nr 4/1977 przyno
si notatki o polskim przejściu 
śc iany Huandoy Norte i o zako
piańskie j wyprawie w Hindukusz. 
Tę drugą — przesłaną przez Je
rzego Hajdukiewicza — uzupe łn ia 
ją zdjęcia północnej ściany K u 
h i Kisznichana oraz Krzysztofa 
Zurka . 

# Przy p iękne j pogodzie odby
ła się w połowie marca w P i r y -
nie Kra jowa Alpin iada Zimowa, 
w k tóre j wzięło udział 106 alpi
n is tów z 30 k lubów. Wykonano 
293 wspinaczki i trawersowania. 
„Echo" 25 marca 1977 
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POŻEGNANIA 

JOZEF 
BRANDOBUR 

30 sierpnia 1976 r. zmarł w wieku 68 lat 
Jozef Brandobur — publicysta, tłumacz i ta
ternik słowacki. Wywodził się spod Tatr — 
urodził się 9 lipca 1908 r. w Smiżanach, egza
min maturalny zdał w Nowej Wsi Spiskiej 
(1926). W czasie studiów na Wydziale Filozo
fii w Pradze grał w rugby, w boksie był 
mistrzem wagi ciężkiej juniorów całej Repu
bliki. Po odbyciu służby wojskowej (1935— 
—37), zaczął pracę jako nauczyciel gimnazjal
ny w Nowej Wsi. Taternictwem zajmował się 
już przed wojną, a jego partnerami byli wte
dy m.in. Z. Brull, S. Zamkovsky, A. Krupicer, 
V. Hudyma, z Polaków zaś — S. Motyka i 
J. Sawicki. Po wyzwoleniu podjął pracę w 
rozgłośni radiowej w Koszycach i dzięki nie
mu istniała świetnie prowadzona „Audycja ta
trzańska" („Taranske vysielanie"). Później 
przeniósł się do Bratysławy, do wydawnictwa 
„Slovensky spisovatel". W tych latach był 
członkiem taternickiej kadry narodowej i 
członkiem zarządu Sekcji Wspinaczkowej. 

W historii taternictwa zapisał się zwłaszcza 
wejściami zimowymi i długimi graniówkami. 
24 marca 1949 przeszedł z A. Puśkaśem jako 
pierwszy w zimie północną ścianę Żabiego 
Konia, a w dniach 30 i 31 grudnia 1949 r. z 
tym samym partnerem — drogę klasyczną na 
północnej ścianie Galerii Gankowej (II przej
ście zimowe). 24 i 25 marca 1953 r. z 
J. Andraśim mł., K. Skfipskim i A. Puśkaśem 
przebył całą Śnieżną Grań — od Małej Śnież
nej Turni po Śnieżny Szczyt (I przejście zimo
we). Z pierwszych wejść letnich przypomnieć 
należy zachodni filar Ganku (z F. Kelem st. 
i Ą. Puśkaśem 30 sierpnia 1950) oraz wschod
ni filar głównego wierzchołka Baranich Ro
gów (z F. Kelem mł., M . Mereśem, R. Pre-
slerem i A. Puśkaśem 4 sierpnia 1952). W 
dniach 11—16 sierpnia 1952 r. uczestniczył w 
przejściu grani Tatr Wysokich — z F. Ke
lem mł., A. Mrkosem, J. Mesterem, M. Me
reśem i A. Puśkaśem. 

Pracę przekładową (z francuskiego) zaczął 
od „Pierwszego na linie" R. Frison-Roche'a 
(1950), a potem poszły „Gwiazdy i burze" 
G. Rebuffata (1956), „Kurdyjska noc" J.R. Blo
chem (1958), „Witaj smutku" F. Sagan (1958), 
„Makalu" J. Franco (1959), „Ziemia ojczyzna 
ludzi" A. Saint Exupery'ego (1963 — pisarz ten 
był mu szczególnie bliski)... W najbliższych 
latach wyjdą jego trzy dalsze przekłady. O¬
statnią pracą, której niestety już nie zdołał 
ukończyć, było tłumaczenie książki „Gargan-
tua i Pantagruel" F. Rabelaisa. 

Jako człowiek promieniał zawsze radością 
życia, której mu szczerze zazdrościliśmy. W 
obcych górach nie miał okazji się wspinać. 
W Tatrach jednak i w dziejach taternictwa 
jego nazwisko będzie zapamiętane na zawsze. 

Arno Puskaś 

JERZY 
KLAUZNICER 

26 grudnia 1976 r. zginął w wypadku sa
mochodowym w pobliżu Lublina Jerzy Klau-
znicer, taternik i alpinista. Urodzony w Lub
linie 20 stycznia 1940 r., zaczął się wspinać 
mając lat 16. Od r. 1956 był członkiem Koła 
Lubelskiego KW, a następnie członkiem zwy
czajnym Koła Warszawskiego. Należał też do 
Polskiego Klubu Górskiego i Stołecznego K l u 
bu Tatrzańskiego. W Tatrach przeszedł sze
reg trudnych dróg letnich, jak np. filar Gan
ku czy droga Puśkaśa na Galerii Gankowej, 
wspinał się także sporo zimą (np. trawers 
Dolinki Śnieżnej). Chętnie uczestniczył w or
ganizowanych przez Koło obozach zimowych 
w Tatrach Słowackich, uprawiał też narciar
stwo i brał udział w wyprawach jaskinio
wych. 

Działalność poza Tatrami rozpoczął w roku 
1965 przejściem krawędzi Jalovca w Alpach 
Julijskich. W r. 1968 uczestniczył w wypra
wie A K A w Hindukusz (T. 4/69 s. 148)", do
konując tam I wejścia na zachodni wierz-
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chołek Luncho-i Dosare (6868 m), co było je
go sukcesem życiowym. W następnym roku, 
jako uczestnik wyjazdu P K G w Kaukaz Cen
tralny, wszedł na Tetnuld i Nuam-kuam. W 
roku 1971 był zastępcą kierownika obozu P K G 
w Kaukazie Zachodnim, w rejonie Gwandry, 
gdzie wszedł m.in. północno-zachodnią granią 
na najtrudniejszy szczyt rejonu, Dałar (3979 
m). W r. 1974 poznał Alpy Szwajcarskie, 
wchodząc na Zinalrothorn i na Bellavista. 

Na co dzień był adiunktem Instytutu Tech
niki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Sto
pień doktora nauk technicznych uzyskał w 
r. 1973. Zajmował się zagadnieniami wymia
ny ciepła, ciesząc się opinią dużej klasy nau
kowca i dydaktyka. Tracimy w nim warto
ściowego człowieka i niezapomnianego kole
gę-

Piotr Misiurewicz 

DOUGLAS 
HASTON 

17 stycznia 1977 r. poniósł śmierć w Alpach 
Szwajcarskich jeden z największych alpinis
tów naszych czasów, Szkot Douglas (Dougal) 
Haston. Wypadek nastąpił wskutek niewiel
kiej lawinki, jaką strącił przy zjeździe żlebem 
w pobliżu swojej szkoły górskiej w Leysin. 
Był sam, a śnieg przykrył go warstwą dwu
metrowej grubości. 

Urodził się w r. 1940, a wspinaczki nauczył 
się w klubie młodzieżowym. Zainteresowania 
ograniczał zrazu do skałek szkockich, zwraca
jąc na siebie uwagę coraz to śmielszymi no
wymi drogami. Naturalne przejście do Alp 
stanowiły Dolomity, którym od r. 1960 po
święcił kilka sezonów. Później zafascynowała 
go północna ściana Eigeru, którą pokonał w 
r. 1963 w czterdziestym z kolei zespole. Punk
tem zwrotnym w jego karierze była propozy
cja Johna Harlina, by wziął udział w głośnej 
wyprawie „Eiger Direet". Wydarzenia dni 
23 lutego — 25 marca 1966 relacjonował „Ta
ternik" 3—4/1966 s. 89-91: śmierć Harlina, 
sukces odmrożonego Hastona. Po Harlinie Do
ugal odziedziczył nowo założoną szkołę alpi
nizmu w Leysin, z którą związał swój dalszy 
byt. Nastąpiła teraz seria świetnych wejść al
pejskich — letnich i zimowych, a jednocześ
nie udział w wyprawach, w których młody 

Szkot objawił dalsze talenty. W r. 1968 próba 
na Cerro Torre, 1970 uczestnictwo w przeło
mowej w historii himalaizmu wyprawie na 
południową ścianę Annapurny, zakończonej 
szczytowym zwycięstwem w wykonaniu Has
tona i Whillansa. Obaj oni otrzymali nieba
wem zaproszenie do udziału w międzynarodo-
wvvj wyprawie na Mount Everest. Haston o-
siąmął wtedy w południowo-zachodniej ścia
nie wysokość ok. 8300 m i mniej więcej tyleż 
samo w r. 1972, już jako członek wyprawy 
brytyjskiej. W roku tym wydał swą książko
wą autobiografię „In High Places" (224 stro
ny), której krytycy wytykali coldness of com-
petence. W tym czasie znalazł równego sobie, 
partnera w osobie Douga Scotta. Klasę jako 
zespół pokazali przy I wejściu na Changa-
bang (1974), zaś w r. 1975 stali się bohaterami 
drugiej brytyjskiej wyprawy na południowo-
zachodnią ścianę Everestu, przebywając ją ja
ko pierwsza dwójka (24 września — zob. T. 
4/75 s. 177). W kilka miesięcy później szybkim 
atakiem pokonali południową ścianę Mount 
McKinley. 

I oto razem z glorią światowej sławy przy
szła śmierć. Nie w trudnej ścianie, nie w bu
rzy śnieżnej, lecz —• jak to już bywało z wie
loma najlepszymi — w głupim wypadku, spo
wodowanym chwilą nieuwagi czy pomyłką w 
ocenie śnieżnego stoku. Cóż, w górach k a ż-
i y krok jest niebezpieczny, ale też każdemu 
zdarza się o tym nie pamiętać. 

Józef Nyka 

ZMARLI 

22 marca 1976 zmarli w Dolinie Pięciu Sta
wów Anna Reykowska oraz Jerzy Czecho
wicz. Dr Reykowska, wytrawna turystka 
górska — letnia i zimowa, liczyła 46 lat i była 
pracownicą Instytutu Programów Szkolnych 
Ministerstwa Oświaty. 57-letni inż. Jerzy Cze
chowicz, docent w Instytucie Techniki Bu
dowlanej, chodził po górach (zrazu Karpatach 
Wschodnich) od wczesnej młodości, był też 
świetnym narciarzem. Góry stanowiły jego 
pasję: zgromadził duży księgozbiór o tej te
matyce i doskonale znał problematykę alpi
nizmu, którym się zawsze żywo interesował. 

8 sierpnia 1976 w wyniku wysokościowego 
zapalenia płuc zmarł w Kabulu Szwajcar 
TJeli Hurlemann (ur. 1940), pierwszy zdobywca 
Pumori (7145 m) w r. 1962. Z bazy w Hindu
kuszu Wysokim, z głębi Wachanu, został on 
w ciągu 4 godzin przetransportowany do szpi
tala helikopterem, na co musiał wyrazić zgo
dę rząd Afganistanu. 

W marcu 1977 r. zmarł w Chamonix red. 
Philippe Gaussot, który w „Dauphine Liberę" 
przez długie lata prowadził dział alpinizmu i 
narciarstwa, będąc w tej tematyce prawdzi
wym autorytetem. <\) szczególną sympatią od
nosił się do alpinistów polskich i czechosło
wackich, których sukcesy sławił w reporta
żach i notatkach. (Tadeusz WowkanowKz) 
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Z PIŚMIENNICTWA 

Walery Goetel: Pod znakiem op
tymizmu. Wspomnienia. Wydaw
nictwo Literackie, Kraików 1976; 
s. 165. Nakiad 5000 egzemplarzy. 
Cena zł 35. 

Zapowiadanych od dłuższego 
czasu wspomnień Walerego Goet
l a wyczek iwa l i śmy z niecierpli
wością, to jednak, co ukaza ło się 
na półkach ks ięgarń , nieco nas 
rozczarowało : ty lko tyle? Wydaje 
się, że autor, świadom treści swe
go długiego i wype łn ionego dzia
łaniem życia, założył sobie zbyt 
ostry reżim objętościowy i w efek
cie da ł czytelnikowi nie wspom
nienia, lecz zwięzłą — i na doda
tek nie ukończoną — autobiogra
fię. Książka zyskała na tym nie
wątpl iwie jako dziełko literackie 
— nie zadowala jednak czytelnika 
nastawionego w y b i ó r c z o : na j e d-
n ą z wie lu dziedzin rozległej ak
tywności autora. Odnosi się to 
również, niestety, do taternictwa, 
k tó re zeszło na margines „wspom
n ień" , nie wnoszących nie nowego 
do znanego nam skądinąd portre
tu Goetla-alpinisty. Szkoda. W a 
lery Goetel uosabiał przecież szmat 
histori i polskiego ruchu wysoko
górskiego, bo choć sam zarzucił 
wyczynowe chodzenie już około 
1910 r., sprawom gór i taternictwa 
pozostał wierny do ostatnich dni 
swego wspania łego życia, prezesu
jąc, organizując, reprezentując . 
Wydawnictwo poskąpiło miejsca 
na indeks osób i nazw, nie zadba
ło też — choćby w miejsce pod~-
wójnego spisu ilustracji — o bo
daj w y r y w k o w ą bibliografię prac 
autora, k tóra wspomogłaby czy
te ln ików chę tnych poznania szcze
gółów. Cenny dodatek stanowi 
„ a l b u m i k " pamią tkowych fotogra
fii na końcu tomu, j ednakże po
ziom ich reprodukcji pozbawia 
większość z nich jakiejkolwiek 
wartości . 

Mimo wszystkich powyższych u¬
bolewań, książki Walerego Goetla 
nie powinno zabraknąć w biblio
teczce żadnego górołaza. 

Józef Nyka 

Francis Keenlyside: Peaks and 
Ploneers. The Story of Mountai-
neering. W s t ę p : Lo rd Hunt of 
L lanya i r Waterdine. London 1975, 
s. 248. 

Keenlyside, autor wielu opraco
w a ń i a r tyku łów na temat alpiniz
mu, redaktor „Ci lmber ' s Club Jo
urna l" (1950—1954) i „Alpine Jour
na l" (1954—1962), z wie lk im nak ła 
dem sił przygotował monumental
nie zakrojoną monograf ię dziejów 
alpinizmu. Książka — wydana luk
susowo, w albumowym formacie 
(cena ok. 35 doi.) — zawiera 260 
ilustracji (w tym 40 kolorowych) 
oraz 4 ogólne mapy. Założeniem 
autorskim było przekazanie dzie
jów alpinizmu poprzez relacje (i 
wspomnienia) publikowne w czo
łowych czasopismach fachowych i 
ks iążkach — f ragmentów takich 
zamieszczono 44, poczynając od 
klasycznych t eks tów Whympera, 
Tyndalla, Stephena czy Moora aż 
po wypowiedzi Dyhrenfurtha, 

Warda i Whillansa. Wybrane fra
gmenty zespolone zostały tekstem 
wiążącym Keenlyside'a, k tó ry cy
towane pozycje osadza w ogólnym 
przeglądzie dziejów alpinizmu. 
Tom podzielony został na 11 roz
dzia łów: 7 pierwszych (ok. 130 
stron) dotyczy lat przed 1939 r. a 
pozostałe (ok. 120 stron) — okresu 
do począ tku lat s iedemdziesiątych. 
W ramach tego generalnego po
działu chronologicznego, rozdziały 
obejmują zasadniczo główne ob
szary geograficzne eksploracji a l 
pinistycznej . 

Dość zrozumiały jest anglosaski 
monocentryzm, k tó ry wynik ł tak
że i z niewykorzystania przez au
tora pe r iodyków i ks iążek j apoń 
skich czy s łowiańskich (w dość 
obszernej bibliografii żadne z nich 
nie wys tępu ją ) . Ponieważ książka 
nie ma charakteru monografii, t ru
dno jej s tawiać zarzuty o pomi
nięcie wielu re jonów górskich (m. 
in . Tatr i Karpat) czy o omawianie 
ich niejako „p rzy okazj i" (np. H i n 
dukusz). Poloniców jest niewiele: 
wzmianka o Nanda Devi East i 
katastrofie pod Ti rsu l i , zdjęcie na 
Col du Peterey, na k t ó r y m w to
warzystwie Whillansa i Clougha 
stoi Janek Długosz (oczywiście: 
Djuglosz), wzmianka o wejściach 
na Oj os del Salado i Cerro el So
lo z 1972 r. (choć ani słowa o pio
nierskich wyprawach lat trzydzie
stych!), p a r ę słów o nowej drodze 
na Wie lk im Filarze Narożnym 
(1969). W zestawieniu pierwszych 
wejść na szczyty wyższe niż 7315 
m wymieniono Nanda Devi East 
oraz Kunyang Chhish (z nazwiska
m i zdobywców) — lista kończy się 
na lecie 1973 roku. 

Nie pozbawiona wad książka 
Keenlysida warta jest lektury a 
przynajmniej tylko obejrzenia. 
Wydanie francuskie znajduje się 
w zbiorach Bibl io teki Narodowej 
w Warszawie. W r. 1976 ukaza ł się 
też p rzek ład niemiecki, w recen
zjach ostro krytykowany. 

Andrzej Paczkowski 

Chris Bonington: Eyerest tlie 
Hard Way. Wyd. Hodder and Sto-
ughton, London — Sidney — A uc 
kland — Toronto 1976; s. 238. Ce
na f. 6,59. 

We wrześniu 1976 r. ukaza ła się 
w Londynie oczekiwana niecier
pliwie relacja z wyprawy na po¬
łudniowo-zachodnią ścianę Eve¬
restu. Wydała ją ta sama firma 
ks ięgarska , k tóre j nak ładem uka
zała się przed 23 laty (jak ten 
czas leci!) ks iążka Johna Hunta 
„The Ascent of Everest". 

Praca Boningtona jest bardzo 
zwięzła, zawiera 16 k ró tk ich roz
działów, a 1/3 objętości wypełniają 
aneksy (U) oraz mapy i wykresy, 
podobnie zresztą jak to było w 
książce Hunta. Szczególnie dużo 
miejsca poświęcono wyposażeniu , a 
przede wszystkim namiotom — 
nieledwie kuloodpornym. Od cza
sów Hillarego i Tenzinga wiele się 
w sprzęcie zmieniło, choć ciągle 
jeszcze nie jest on idealny. Tak 

np. mimo ulepszeń aparatury tle
nowej, Scott musia ł prawie godzi
nę ma j s t rować przy aparacie Has-
tona w pobliżu obozu IV, aby u¬
sunąć lód z przewodu, a i Boyse-
nowi zaciął się aparat w górnej 
części ściany. A le czytelnik książ
k i nie musi wgłębiać się w t reść 
(zwłaszcza w skomplikowany dla 
la ika opis k o m p u t e r ó w ) , gdyż i l u 
stracje nieledwie krok po k roku 
opowiadają całą historię tej fas
cynującej wspinaczki, dzięki k t ó 
rej po 22 latach szczyt osiągnęli 
po raz pierwszy rdzenni B r y t y j 
czycy, zważywszy, że Hi l la ry jest 
Nowozelandczykiem, zaś Tenzing 
Szerpą. 85 pe łnos t ron icowych bar
wnych zdjęć z książki Boningtona 
to majstersztyki najwyższej klasy! 
Aż łza się w oku kręc i , że na sze
rokim świecie a pisząc o n im 
mam na myśl i choćby piękną ksią
żkę A . P u ś k a s a i I. Urbanovića 
„Nanga Parbat 8125 m " — poligra
fia idzie naprzód , my zaś wciąż 
tkwimy w miejscu, jeśli wręcz 
nie cofamy s ię! 

Leon Szubert 

\ 
— A teraz możemy porozmawiać 
spokojnie! 

Rys. Marek Konecki 
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PRZYJAŹŃ NA LINIE 

Arno Puskaś ofiarował nam to interesujące zdjęcie, przedstawiające uczestników 
pierwszej po wojnie oficjalnej „wyprawy" taterników słowackich w Tatry Polskie 
(20-28 września 1954 r.). Grupa stoi na schodach schroniska przy Morskim Oku w to
warzystwie polskich kolegów (numeracja na osobnej fotografii): 1. Justyn Wojsznis; 
2. Arno Puśkaśś (kierownik obozu); 3. Krystyna Heller; 4. Jan Długosz; 5. Ewa 
Hegerle; 6. Stanisław Biel; 7. Julius Andraśi; 8. Ivan Galfy; 9. Jan Słupski 
10. Anna Chramiec (nad nią Maria Skroczyńska); 11. Marian Pauly; 12. Marian Ba 
ła ; 13. Ladislav Szabó; 14. Ivan Kluvanek; 15. Jozef Psotka; 16. Krystyna Sałyga; 17 
lvan Lehnotsky; 18. Zdeno Zibrin; 19. Stanisław Worwa; 20. Zbigniew Hegerle; 21 
Andrzej Radomski. Z 22 widocznych na zdjęciu osób dziś już tylko kilka czynnie upra 
wia alpinizm, choć większość pozostała wierna górom, jako miejscu relaksu i wypo 
czynku. Kto jest autorem zdjęcia - nie udało się ustalić. 
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CENA ZŁ 10.-

Na rysunku grań szczytowa masywu Langar Zom - n a podstawie zdjęcia Jana 
Weigla. Artykuły na ss. 75-78. U dołu mapka rejonu doliny Sar Szchaur (Sar 
Shkhawr) z marszrutami wyprawy śląskiej. Mapkę i szkic opracował Jerzy Wala. 
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