
W dniach 9 – 16 lutego oraz 9 – 15 marca odbyła się polsko – brytyjska wymiana 

wspinaczkowa. Jej celem była integracja środowisk wspinaczkowych, wymiana doświadczeń 

oraz nawiązanie kontaktów które mogą umożliwić wspólne organizowanie ekspedycji w 

przyszłości. 

 

Inicjatorem i pomysłodawcą był Janusz Majer, natomiast całość organizacji wziął na siebie 

jeden z uczestników – Wadim Jabłoński – który dopilnował wszystkich spraw logistycznych. 

 

Uczestnikami obozu ze strony polskiej byli głównie członkowie Klubu Wysokogórskiego 

SAKWA: (Wadim Jabłoński, Jakub Kokowski, Michał Czech, Karol Legaszewski i Damian 

Bielecki) oraz Wojtek Taranowski (KW Toruń). 

 

Ze strony brytyjskiej byli to Paul Ramsden, Richard Kendrick, Tim Miller, Tim Oliver, Alfie 

Maun oraz Ian Parnell. 

 

Zarówno w Szkocji jak i Tatrach warunki nie sprzyjały wspinaniu po długich i poważnych 

drogach. Podczas pobytu w Glen Coe obowiązywał czwarty stopień zagrożenia lawinowego, 

dlatego wspinaliśmy się głównie po krótkich i technicznych drogach, a Ben Nevisa mogliśmy 

zobaczyć jedynie na zdjęciach. Mimo to udało się przejść wiele ciekawych dróg, m. in. takie 

klasyki jak Central Grooves(VII,7) czy Messiah(VII,7). Nasi gospodarze starali się udowodnić 

nam że warun jest jedynie stanem umysłu, dlatego chodziliśmy się wspinać w każdą 

pogodę. 

W momencie przyjazdu gości z UK nadeszło dość duże ocieplenie, które skutkowało trzecim 

stopniem zagrożenia lawinowego w całych Tatrach. Działaliśmy w rejonie Morskiego Oka, a 

jedynymi „ścianami” po których można się było w miarę bezpiecznie wspinać były Czołówka 

Mięgusza oraz Próg Mnichowy. W miarę możliwości szukaliśmy lepszych warunków po 

słowackiej stronie Tatr, wspinając się w dolinie Złomisk, Kieżmarskiej oraz Wielickiej. 

 

Chcemy podziękować Polskiemu Związkowi Alpinizmu za wsparcie organizacyjne oraz 

Ministerstwu Sportu i Turystyki za wparcie finansowe polskich uczestników. Szczególne 

podziękowania należą się Januszowi Majerowi i Johnowi Porterowi za wyjście z inicjatywą 

zorganizowania wymiany. Dziękujemy również Paulowi Ramsdenowi za bycie “mentorem” 

dla nas wszystkich podczas tej wymiany i za wygłoszenie prezentacji, która na długo 

zostanie w naszej pamięci. W chwili obecnej pracujemy już nad wspólną wyprawą Polsko-

Brytyjską w 2019 roku. 

 

Michał Czech 

 

 

Podczas pobytu w Tatrach udało się przejść następujące drogi: 

 

Czołówka MSW: 

Szare Zacięcie, 

Czarne Zacięcie, 

Prawy Dziadek, 

Starek-Uchmański 

  

Próg Mnichowy: 



Rysa Strzelskiego 

 

Mały Kieżmarski Szczyt: 

Stanisławski+Szczepańscy 

 

Wielka Granacka Turnia: 

Tatarkova cesta, 

Lavym zarezom z kotla 

 

Tępa: 

Żebro Culka-Weincziller, 

Żebro Mączki, 

Żebro Galfiego, 

Banan Extra, 

Żebro Puskasa 

 

Kilka zdjęć ze wspinania w Szkocji i Tatrach: 

 

 
1. Paul Ramsden na Czołówce MSW 

 

 



 
2. Stanisławski na Małym Kieżmarskim, wspina się Tim Miller 

 
3. Alfie Maun na drodze The Promised Land 

 

 



 
4. Kuba Kokowski na drodze Messiah 

 
5. Impreza w klubie wraz z uczestnikami wymiany :) 


