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Sypi¹ siê nam ostatnio jubileusze. W roku ubieg³ym
obchodzilimy 125 lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
powsta³ego w roku 1873. Okr¹g³a to rocznica - przypominaj¹ca
o starych, pionierskich latach, kiedy to ludzie epoki doktora
Cha³ubiñskiego uczyli siê Tatr, stopniowo odkrywaj¹c ich skarby.
Lecz tego roku jubileusz jest równie wysokiej rangi. Niedawno
Nasz Prezes Maciej Mischke - piastuj¹cy godnoæ Prezesa
Honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego ukoñczy³ 90
lat. Sêdziwe lata - w ogromnej czêci spêdzone w górach i górom
powiêcone.
Urodziny Prezesa zbieg³y siê z kolejnym jubileuszem.
Dziewiêædziesi¹t lat temu powsta³o Tatrzañskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, którego inicjatorem i g³ównym za³o¿ycielem
by³ genera³ Mariusz Zaruski - taternik, zdobywca wielu
tatrzañskich cian i szczytów, w latach póniejszych - znakomity
¿eglarz, po Kampanii Wrzeniowej internowany w ZSRR, gdzie
wycieñczony i schorowany zmar³ w 1941 roku w Chersoniu.
Nasz Prezes równie¿ w roku 1959 z³o¿y³ uroczyste lubowanie
zostaj¹c cz³onkiem Grupy Tatrzañskiej GOPR. Z okazji jubileuszu
stan¹³ niedawno w szeregu z innymi zas³u¿onymi ratownikami
TOPR-u; Józefem Uznañskim, Micha³em Gajewskim i Antonim
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Janikiem, których odznaczono przyznanym przez Prezydenta RP
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Sama
uroczystoæ odby³a siê w Kocielisku, w hotelu Siwarne.
Niefortunny maria¿ z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym
w roku 1950 zmieni³ nieco profil dzia³ania przedwojennego
Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. Powsta³e PTTK by³o
organizacj¹ nastawion¹ na modn¹ wówczas i zgodn¹ z duchem
epoki turystykê dla mas, która póniej po latach okaza³a siê
zgubna w skutkach nie tylko dla samej przyrody, lecz równie¿
dla swobody górskiego wêdrowania.
Dlatego, gdy po Sierpniu nadarzy³a siê okazja dokonania
odnowy w narodzie - Nasz Prezes wespó³ z innymi usilnie stara³
siê o reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego,
organizacji powiêconej wy³¹cznie górom, skupiaj¹ce w swych
szeregach ludzi, którzy w swych pasjach d¹¿yli do emocjonalnego
i bardziej osobistego obcowania z górami. 13 grudzieñ 1981 roku
zatrzyma³ proces reaktywowania siê PTT. Pozosta³y nieformalne
spotkania w gronie ówczesnego Tymczasowego Zarz¹du.
Gdy po odwo³aniu stanu wojennego organizowa³ siê Oddzia³
Krakowski PTT Maciej Mischke zosta³ jego prezesem. Niestety
mimo odwo³añ do Naczelnego S¹du Administracyjnego ówczesne
w³adze nie wyrazi³y zgody na reaktywowanie PTT i w lutym 1984
przyszed³ nakaz rozwi¹zania Tymczasowego Zarz¹du i wszystkich
struktur Towarzystwa. Wkrótce zaczê³y siê spotkania zwolenników
reaktywowania dawnego PTT, którzy uznali Macieja Mischke
swoim liderem. Kilkuletnie przedzierania siê przez meandry
przepisów i zarz¹dzeñ administracyjnych zakoñczy³y siê wreszcie
sukcesem 9 grudnia 1988 roku. Towarzystwo Tatrzañskie
uzyska³o wówczas status prawny, a rok póniej Maciej Mischke
zosta³ prezesem ca³ego Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego.
Towarzysze Tatrzañscy licznie przybyli na urodzinowe
spotkanie z Prezesem. By³y ¿yczenia, gratulacje, toasty,
wspomnienia z chwil wspólnie spêdzonych w górach. Nastrój
wi¹teczny udzieli³ siê wszystkim. Nazajutrz w krakowskiej prasie
ukaza³a siê okolicznociowa notatka.

O jubileuszu nie zapomnieli równie¿ dawni towarzysze
broni. Po klêsce wrzeniowej losy wojenne rzuci³y Naszego
Prezesa do Francji, gdzie walczy³ w I Dywizji Grenadierów.
Z tej okazji otrzyma³ od Zwi¹zku b. ¯o³nierzy Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie okolicznociowe gratulacje.
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Nasze pisemko te¿ ma swój okr¹g³y jubileusz. Obecny
numer to kolejny - dwudziesty pi¹ty. WO£ANIE powsta³o dziêki
z inicjatywy Prezesa. On to od maja 1987 roku pe³ni³ funkcjê
naczelnego redaktora. W roku 1995 przekaza³ redakcjê w inne,
m³odsze rêce.
WO£ANIE w zasadzie nie zmieni³o swej dawnej formy. W dalszym
ci¹gu zajmuje siê sprawami turystyki, ochrony przyrody i wszystkim
tym co z górami jest zwi¹zane. Informuje o nowych pozycjach
wydawniczych ukazuj¹cych siê na rynku. Kultura, literatura
zwi¹zana z górami, a Tatrami w szczególnoci zajmuje poczesne
miejsce. Jest odbiciem naszych górskich dowiadczeñ, wspomnieñ,
pragnieñ.
Jedynie z powodu pó³rocznych odstêpów w wydawaniu
ka¿dego numeru - funkcjê informacyjn¹, zwi¹zan¹ z najnowszymi
aktualnociami ze wiata gór przejê³o CO S£YCHAÆ, jako ¿e
nasza ogólnopolska (ju¿ setna) gazetka ukazuje siê co miesi¹c.
Kochany Nasz Prezesie! - Chwa³a Ci za to co uczyni³e. Dziêki
Tobie - Polskie Towarzystwo Tatrzañskie istnieje w obecnej
formie. Za wszystko co zrobi³e dla naszego, Odrodzonego PTT,
dla wszystkich nas - zakochanych w górach
Tatrzañscy Towarzysze z Oddzia³u
Krakowskiego
- sk³adaj¹ Ci serdeczne dziêki.
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Gdyby to nie by³ Prezes...

co relacjonowa³ Absolutny rekord (Wo³anie Nr 20/24) - to
nie wierzy³em.
Choæ... przypomina mi siê opowiadanie o przygodzie jakiego
cepra, który laz³ z Kondratowej do Kunic 12 godzin. Albo inne
opowiadanie, jak Pogotowie znalaz³o w Suchej Kasprowej faceta
zagrzebanego po pas w niegu. A wiêc?
Sam wspominam przygodê z lat trzydziestych. W Murowañcu
gospodarzy³y warszawskie damy. Sypialnie by³y wtedy jeszcze
przed rozbudow¹, na parterze. Przyszed³em do schroniska
zmoczony do suchej nitki. Kto znajomy wprowadzi³ mnie do swojej
izby, ¿ebym siê osuszy³. Zdar³em z siebie mokre szmaty, a tu
pokojówka z wrzaskiem, ¿e nie wolno we dnie siedzieæ w sypialni.
Uratowa³o mnie, ¿e by³em golusieñki. Dziewczyna zawstydzi³a siê
i uciek³a z wrzaskiem. Tempora mutantur. A wiêc?
Albo wspomnienie z roku 1981. Do Klubu Wysokogórskiego
przyjecha³o na wymian¹ trzech alpinistów z Heidelbergu i ja
mia³em ich zaprowadziæ do MOka. Wyszlimy z Kunic o 11.40,
a na Hali, gdzie mia³ byæ nocleg bylimy o 16.00. W Piêci
musielimy tak¿e nocowaæ...
A wiêc... przesta³em siê dziwiæ, ¿e Prezes prowadzi³ swoich;
dwóch doros³ych, sto kilo baga¿u plus dwunastoletnia
dziewczynka przez 12 godzin.
A wiêc... tytu³ tej notatki winien brzmieæ po prostu:
Opowiadanie Prezesa.
Maciej Mischke

90 lat górskiego ¿ywota Macieja Mischke
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Urodzi³ siê 11 marca 1909 roku w Czerniowcach, na
Bukowinie, w najdalej na po³udniowy-wschód wysuniêtym cyplu
II Rzeczpospolitej. Gdy mia³ cztery lata, w 1913 roku zamieszka³
wraz z rodzin¹ w Zakopanem i od tego czasu ¿y³ pod urokiem
Tatr. Jego ojciec - znany zakopiañski stomatolog, te¿ by³
cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego.
Bêd¹c dzieckiem chodzi³ na spacery w dolinki, potem kolejno
na Halê G¹sienicow¹ i do Czarnego Stawu, który wywar³ na
ch³opcu niezatarte wra¿enia. Spacery odbywa³y siê w gronie
rodziny i przyjació³ domu, ale najwiêkszym autorytetem
uznawanym przez niego za swego mistrza by³ starszy o 10 lat
brat Kazimierz. Taka prze¿yta przez niego osobicie droga do
gór by³a dla niego wzorcowa - zawsze uwa¿a³, ¿e najlepszym jest
indywidualny sposób wprowadzania m³odego cz³owieka w góry;
relacja mistrz - adept.
Urodzi³ siê w roku za³o¿enia Tatrzañskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Mo¿e dlatego problemy bezpieczeñstwa
w górach i ratownictwa by³y mu zawsze bliskie. Sam pamiêta
za³o¿yciela Pogotowia i pierwszego naczelnika Mariusza
Zaruskiego, który mieszka³ niedaleko w willi Krywañ na ul.
Ogrodowej, w s¹siedztwie rodziny Mischków. Jako kilkuletni
ch³opiec patrzy³ siê na niego z podziwem.
- Na nartach zacz¹³em jedziæ w roku 1918 - wspomina,
ale ju¿ now¹ szko³¹ - z dwoma kijkami.

W Zakopanem z nartami ¿y³o siê na co dzieñ.
Na nartach jecha³o siê do szko³y - do gimnazjum Liliana, po
lekcjach sz³o siê z kole¿ankami na Anta³ówkê, podchodzi³o siê
wytrwale na Halê G¹sienicow¹ i wy¿ej by potem szusowaæ...
Beztroskie szkolne lata dwudzieste prze¿yte pod Tatrami
szybko minê³y.
Brat Kazimierz pracowa³ wówczas w Borys³awiu i byæ mo¿e to
zadecydowa³o, ¿e nie Kraków a Lwów sta³ siê miastem
uniwersyteckim Macieja. Nie by³ to uniwersytet, a Politechnika
Lwowska, uczelnia w okresie dwudziestolecia o najwy¿szym
poziomie. Na Politechnice Maciej studiowa³ budownictwo.
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Dok³adnie ale i niespiesznie, jak wspomina - siedem lat. Zreszt¹
czy¿ warto siê spieszyæ? Mo¿na by³o w tym czasie jedziæ w góry latem,
zim¹, poznawaæ Karpaty Wschodnie, a poza tym bywaæ w Zakopanem
i Tatrach. Mo¿na by³o siê bawiæ i u¿ywaæ ¿ycia.
W tych latach na Politechnice Lwowskiej nie studiowa³o wiele
dziewcz¹t, ale i tak Maciej wród nich upatrzy³ sobie tak¹ jedn¹
Danusiê i to upatrzenie zosta³o na ca³e ¿ycie. Narzeczon¹
oczywicie trzeba by³o wprowadziæ w Tatry. Chrzest bojowy - jak
wspomina - przesz³a z nim na pó³nocnej cianie Miêgusza;
- Mielimy noc przedlubnom w cianie i burzy, woda la³a
sie za ko³nirz, a wychodzi³a butami...

Trzeba by³o zakoñczyæ te studia, pomyleæ o odpowiedniej
posadzie i o¿enku. Pobrali siê w 1937 roku i zamieszkali w Krakowie,
st¹d by³o bli¿ej do Zakopanego i Tatr. Zamieszkali na ulicy
Kapucyñskiej 5/7. Tak jest i dzi.
Szczêcie nowo¿eñców nie trwa³o d³ugo. Nadszed³ rok 1939.
Maciej wyruszy³ na front. Niemcy parli na wschód i tym sposobem
Maciej z armi¹ znalaz³ siê w kraju swych narodzin.
Pamiêtam jak w czasie jednego z naszych oddzia³owych
wyjazdów, na wieczornych posiadach u ojca Leonarda na
Wiktorówkach, opowiada³ nam swoj¹ wojenn¹ epopeê.

Jego jednostka na szczêcie nie wpad³a w objêcia
wyzwoleñczej armii sowieckiej. Uda³o mu siê wydostaæ do
Rumunii. St¹d po paru miesi¹cach przez Jugos³awiê i W³ochy
dotar³ do Francji, do I Dywizji Grenadierów.
W 1940 roku Hitler wkroczy³ do Francji, a ta szybko
skapitulowa³a. Maciej z kolegami przekroczyli granicê
francusko-szwajcarsk¹. Tu zostali internowani i znaleli siê
w obozie w Winterthur. Pobyt w obozie sta³ siê okazj¹ do poznania
Alp. Tak pisze póniej:
[... ] Los by³ dla mnie ³askawy pozwalaj¹c uganiaæ mi siê
po szczytach za mira¿em szczêcia, w czasie wojny [... ].

W obozie Winterthur spotka³o siê kilku taterników. Miêdzy
nimi by³ Jerzy Hajdukiewicz. Dnia 15 marca w czasie wycieczki
na Piz Sol powo³ali Klub Wysokogórski Winterthur. Klub zrzesza³
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7 cz³onków honorowych, 23 zwyczajnych (w tym 6 za³o¿ycieli) i 4
nadzwyczajnych. W ci¹gu czterech lat dzia³alnoci cz³onkowie
Klubu odbyli 162 wyprawy letnie i zimowe z 237-ma wejciami,
z czego 26 na szczyty czterotysiêczne.
Maciej zosta³ prezesem. Byæ mo¿e ju¿ wtedy odkry³ w sobie
prezesowsk¹ ¿y³kê. Prowadzi³ skrupulatnie kronikê i pisa³
pamiêtnik. Dziêki temu mo¿emy dzi czytaæ jego wspomnienia
publikowane w kolejnych tomach Pamiêtników PTT (patrz tom
VI i VII). Klub wyda³ te¿ piêæ zeszytów Taternika.
Najwiêkszym jednak szczêciem w okresie internowania by³o
zdobycie przepustki i wykorzystanie jej na alpejsk¹ wyprawê,
by wspinaæ siê po niegu na szczyt, a potem zjechaæ na nartach.
Zdarza³y siê te¿ kary za spónione powroty z alpejskich eskapad.
W tym przypadku nie dostawa³o siê przepustek przez czas jaki.
No có¿? Zostawa³o tylko ³akome i têsknie spozieranie z nad
zagonów na dalekie góry. W Winterthur zawi¹zywa³y siê
przyjanie, które przetrwa³y lata. Wród Szwajcarek trafia³y siê
mi³e dziewczêta, które wodzi³o siê po alpejskich graniach.
Wojna siê skoñczy³a, trzeba by³o podj¹æ decyzjê o swym
dalszym losie. Maciej postanowi³ wróciæ do kraju, do Krakowa,
gdzie cierpliwie czeka³a Dana. Wtedy dopiero, po dziesiêciu
latach ma³¿eñstwa urodzi³ siê w 1947 roku ich jedyny syn Wojciech. Tworzyli szczêliw¹ rodzinê.
Drugim ich rodzinnym domem by³a zakopiañska willa
Baka przy ul. Witkiewicza, z której stale wychodzili w Tatry.
W lecie wspinaczka, w zimie narciarstwo wysokogórskie. Maciej
sta³ siê propagatorem krótkich nart znacznie wygodniejszych
do jazdy terenowej, nazwanych od jego nazwiska miszkami.
Syn rós³ i stawa³ siê towarzyszem ich górskich wypraw, dumnie
nosi³ plecak i buty jak tata, od wczesnego dzieciñstwa jedzi³
na nartach.
Ulubionym terenem penetracji taternickiej Macieja by³y Tatry
Zachodnie, zw³aszcza Czerwone Wierchy. Zrobi³ tam i opisa³
szereg pierwszych przejæ. Wszystkie wyjcia w góry skrzêtnie
notowa³, ³¹cznie z czasami przejæ i warunkami pogodowymi.
Czterdziestoletnie obserwacje pogodowe pozwoli³y mu na syntezê
- okrelenie granic sezonów tatrzañskich (Wo³anie, maj 1988).
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Po powrocie do kraju Maciej wst¹pi³ do Krakowskiego Ko³a
Klubu Wysokogórskiego. Równorzêdny sta¿em wielu kolegom,
by³ od nich starszy wiekiem i dowiadczeniem. W Klubie czêsto
zajmowa³ siê szkoleniem, bywa³ kierownikiem kursów i obozów
taternickich.
rodowisko klubowe da³o mu wielu partnerów i przyjació³,
choæ najczêstszym i najwierniejszym partnerem eskapad letnich
i zimowych by³a zawsze ¿ona. Dzia³a³ w zarz¹dach klubowych,
by³ przez krótki okres czasu redaktorem Taternika, który siê
nie ukaza³. By³o to wyrazem represji klubu ze strony
ówczesnych w³adz, które chcia³y podporz¹dkowaæ taternictwo
Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Krajoznawczemu. Próby
by³y krótkie i nieudane. W 1956 roku taternicy uzyskali sw¹
niezale¿noæ organizacyjn¹.
Niezbyt dobrze pamiêtam Macieja z po³owy lat piêædziesi¹tych
gdy sama zaczê³am siê wspinaæ. Maciej chodzi³ swoimi drogami,
mniej ju¿ bywa³ w Podkrakowskich Dolinkach, a w zarz¹dzie
Ko³a przesta³ dzia³aæ. Oczywicie trudno by³o nie zauwa¿yæ tego
postawnego pana.
Maciej udziela³ siê równie¿ w rodowisku zakopiañskim, gdzie
mieszka³ i pracowa³ jego dawny partner alpejski Jerzy Hajdukiewicz.
Zosta³ te¿ ratownikiem - ochotnikiem, w roku 1959 z³o¿y³
uroczyste lubowanie i odt¹d przy ka¿dej bytnoci w Zakopanem
by³ w gotowoci. Czêsto dy¿urowa³ w schroniskach.
Kiedy na zebraniu klubowym u¿ala³am siê na brak
partnerów do wspinaczek. Jaki czas póniej zadzwoni³ do mnie
Maciej ofiarowuj¹c swe towarzystwo. Teraz ja nie mog³am
skorzystaæ, gdy¿ w³anie zacz¹³ siê w³anie dla mnie okres
tworzenia rodziny, chowania dzieci, okres wakacji w górskich
miejscowociach, spacerów i wycieczek rodzinnych.
Za ówczesny swój wyczyn uzna³am wówczas wyniesienie
w nosidle na plecach dwuletniej Ani z Murzasichla na Halê
G¹sienicow¹, do Czarnego Stawu i przeniesienie jej przez
Karb do Stawów G¹sienicowych po drugiej str onie
prze³êczy. W wyprawie bra³a udzia³ ca³a rodzina.
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W listopadowy wieczór 1981 roku spotkalimy siê z Maciejem
w Klubie pod Gruszk¹. Ucieszy³ siê na mój widok. By³o to po
proklamowaniu reaktywowania PTT przez Sejmik Obywatelski,
w którym bra³ udzia³. Odby³o siê zebranie informacyjne i zapisy
do Oddzia³u Krakowskiego.
Stan wojenny przeszkodzi³ organizowaniu oddzia³u. Maciej
jako cz³onek Zarz¹du Tymczasowego uczestniczy³ w jego
nielegalnych posiedzeniach, które mia³y miejsce w Klubie
Wysokogórskim na D³ugiej. Denerwowa³o go na tych zebraniach
nadmierne gadulstwo. Wola³ konkretne dzia³anie.
Po odwo³aniu stanu wojennego mo¿na by³o powróciæ do
ponownego organizowania Oddzia³u, Zarz¹d Tymczasowy
wyst¹pi³ o rejestracjê PTT. Inicjatywa wówczas by³a w rêkach
m³odego Mariana Zurzyckiego. Nawi¹zywa³ kontakty z ludmi,
którzy zg³osili w 1981 roku akces do PTT. Gdy przyszlimy na
Limanowskiego zapyta³, czy chcielibymy dzia³aæ w Oddziale.
- Ja nie, ale ¿ona lubi takie rzeczy - odpar³ mój m¹¿.
Marian uzna³, ¿e prezesurê nale¿y oddaæ osobie z górskim
dowiadczeniem i autorytetem. I tak w trójkê z Maciejem
rozpoczê³a siê organizacja pierwszego walnego zgromadzenia
Oddzia³u Krakowskiego PTT. Odby³o siê ono 23 lutego 1983 roku.
Maciej wkrótce zosta³ prezesem, a ja sekretarzem Oddzia³u.
Tymczasem nie powiod³y siê próby rejestracji, przyszed³ nakaz
zaprzestania dzia³alnoci PTT. Po rozwi¹zaniu - wielu cz³onków
³¹cznie z ówczesnym prezesem Zarz¹du Tymczasowego
zniechêci³o siê i odesz³o. Inicjatywa pozosta³a na dole - w orodkach
terenowych PTT. Zaczê³y siê coroczne spotkania przedstawicieli
by³ych orodków PTT, a nastêpnie ponownie podejmowano
inicjatywy zmierzaj¹ce do rejestracji Towarzystwa. Maciej sta³ siê
w tym gronie niekwestionowanym liderem. Ja - jego najbli¿szym
wspó³pracownikiem, tworz¹c zgrany zespó³ wiod¹cy.
Wreszcie sukces. Rejestracja - choæ tylko Towarzystwa
Tatrzañskiego w Katowicach. Ponownie przejêlimy z Maciejem
inicjatywê, gdy¿ w tym pocz¹tkowym okresie zanosi³o siê na
rozmycie dzia³alnoci. Doprowadzilimy do zwo³ania I Zjazdu
Towarzystwa, na którym proklamowano powrót do nazwy
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Polskie Towarzystwo Tatrzañskie. Osiemdziesiêcioletni ju¿
wówczas Maciej zosta³ pierwszym prezesem odrodzonego PTT.
By³ jeszcze czynny, chodzi³ na górskie wycieczki, jedzi³ na
nartach. Bra³ wraz z ¿on¹ udzia³ w wielu górskich spotkaniach
Oddzia³u - w Tatrach, Beskidach, w tym na naszym ulubionym
Bereniku. piewy i gawêdy przy ognisku, a nawet tañce
wype³nia³y przemi³e wieczory.
Teraz ju¿ gorzej mu siê chodzi, narty odstawi³ w k¹t, ale i tak
trzyma siê wietnie i pomylunek ma lepszy od niejednego
m³odego. Po dwóch kadencjach prezesowania odda³ w³adzê w
Towarzystwie w m³odsze rêce. Ostatni Zjazd PTT nada³ mu
godnoæ Prezesa Honorowego.
W 90-te urodziny, które prawie zbieg³y siê z obchodami 90lecia TOPR-u spotka³ go wielki zaszczyt. Na wniosek TOPR-u
odznaczony zosta³ Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, przyznanym przez Prezydenta RP. Otrzyma³ gratulacje
od Burmistrza Zakopanego.
Barbara Morawska-Nowak

Jerzemu Turowiczowi

Towarzysze Tatrzañscy z Krakowa obchodzili w marcu moje
dziewiêædziesi¹te urodziny.
Te 90 lat to: okres lwowski, krakowski, wojenno - alpejski
i najd³u¿szy - zakopiañski. A w ka¿dym z tych okresów pojawia
siê niez³omny filar w osobie Jerzego Turowicza. Musielimy
zetkn¹æ siê w Odrodzeniu i w latach trzydziestych, we Lwowie
na Politechnice.
Zapewne dlatego na pocz¹tku okresu krakowskiego w roku
1946 - zaraz po powrocie z internowania w Szwajcarii
odnowi³em znajomoæ z Turowiczem. Zg³osi³em siê wtedy do
Redaktora z genialnym (jak s¹dzi³em) pomys³em, by rozwodniæ
wp³ywy komunistyczne przez masowe przystêpowanie do
partii. Na szczêcie Jerzy wybi³ mi to z g³owy, przypominaj¹c
dyktaturê proletariatu.
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Inny incydent. Zjawi³em siê u Jerzego Turowicza z datkiem
na cele KOR. Ledwie wymówi³em to trefne s³owo - Redaktor
zacz¹³ co gryzmoliæ i podsun¹³ mi kartkê:
ciany maj¹ uszy. W redakcji Tygodnika Powszechnego.
Przykro wspomnieæ, ale takie by³y czasy. Uszy by³y wszêdzie.
Z w³asnych dowiadczeñ pamiêtam inn¹ rozmowê. W pewnym
czasie lubi³a ze mn¹ rozmawiaæ Bezpieka. Pytano mnie,
dlaczego nie chcê iæ na pochód 1 Maja. A by³o to tak.
Do biura przyszed³em z lask¹. Na korytarzu spyta³ mnie kto.
¯artuj¹c powiedzia³em, ¿e okula³em, by nie maszerowaæ. Ju¿
nazajutrz w Bezpiece wiedzieli o tak wa¿nej sprawie...
Umiejscowienie Turowiczowego filara w okresie zakopiañskim
jest trudniejsze. Przede wszystkim dlatego, ¿e okres ten trwa
najd³u¿ej - od 1913, czyli mojego czwartego roku ¿ycia. W zasadzie
- od tamtej pory trwa do dzi. Po okresie studiów we Lwowie w
Zakopanem i Tatrach spêdza³em ferie wi¹teczne i wakacje letnie.
W okresie krakowskim co trzeci weekend by³em w Tatrach.
Okres wojenny by³ w zasadzie przed³u¿eniem okresu
zakopiañskiego, tyle ¿e w Alpach - na wysokoci dwa razy wiêkszej.
Z internowania w Szwajcarii przywioz³em masê wspomnieñ,
które w Tygodniku Powszechnym chêtnie publikowa³ Jerzy
Turowicz. Wydaje mi siê, ¿e w tamtym czasie moje wspomnienia
zza ¿elaznej kurtyny przynosi³y tak potrzebny powiew
wolnoci. Mo¿e w ten sposób odbiera³ je Redaktor Turowicz,
skoro jeden z moich reporta¿y opatrzono podtytu³em Zamiast
Kisiela. Jak¿e by³em z tego dumny.
I w ten sposób Jerzy Turowicz wkroczy³ w problematykê
alpinistyczn¹, tatrzañsk¹, tym samym ³¹cz¹c siê z odnow¹
Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego z roku 1988.
Maciej Mischke
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KLUB WYSOKOGÓRSKI WINTERTHUR 1
Sytuacja moja w Obozie Uniwersyteckim Winterthur by³a pod
wieloma wzglêdami nietypowa, mo¿na by wrêcz rzec paradoksalna.
Po dwu wypadkach spowodowanych przekroczeniem godziny
policyjnej, a przede wszystkim ewenementem bez precedensu,
jakim by³a bijatyka w restauracyjnym ogródku, nasze rodzime
w³adze obozowe owiadczy³y wszem i wobec, ¿e koniec z tymi,
którzy hañbi¹ dobre imiê i tak dalej, ale tu z jednej strony uj¹³
siê za mn¹ szwajcarski komendant obozu, cz³owiek dla którego
by³em ca³kowicie nie znanym mu szeregowym ¿o³nierzem obcej
armii, z drugiej za strony zbyt dobrze zda³em egzaminy, aby
mnie mo¿na wylaæ z obozu. Do tego doszed³ jeszcze jeden wa¿ny
element, a mianowicie gdy do obozu Winterthur przyby³ genera³
Prugar Ketling, aby dokonaæ dekoracji, adiutant genera³a
wyczyta³ te¿ i moje nazwisko, stan¹³em w szeregu, genera³
przypi¹³ mi Krzy¿ Walecznych, ucisn¹³ d³oñ i uca³owa³ policzek.
Có¿ wiêc mo¿na by³o pocz¹æ z takim Hajdukiewiczem - sami
Pañstwo chyba przyznacie - którego broni szwajcarski major,
dekoruje polski genera³, a on, ten¿e kapral z cenzusem, zdaje
egzaminy na celuj¹co? Prawda, ¿e trudna decyzja?
Innym paradoksem by³ fakt, ¿e znajdowa³em siê w najbardziej
alpejskim z alpejskich krajów, a od tych Alp, których mi siê tak
chcia³o, ¿e a¿ mnie skrêca³o w do³ku, by³em bardziej oddalony, ni¿
wtedy, gdy z Janem Staszlem robi³em w lipcu 1938 roku filar Staszla
w Granatach, bo ju¿ wówczas knulimy obaj plany, jak to by
wyjechaæ w Alpy bez ogl¹dania siê na zarz¹d Klubu Wysokogórskiego
i przez Wiedeñ, Wenecjê, Mediolan do Aosty i autokarem pod Mont
Blanc de Courmayeur.
Teraz w Winterthur mog³em jedynie chodziæ na lesiste
wzgórza otaczaj¹ce zewsz¹d to szeædziesiêciotysiêczne
fabryczne miasto i ³udziæ siê, ¿e zobaczê Clariden (3270), piêknie
zalodzony szczyt, oddalony zaledwie o 70 kilometrów i w tym
nastroju beznadziei napisa³em TRYPTYK.
Pod koniec lata mój Jano Sawicki z sobie jedynie wiadomych
powodów opuci³ Szwajcariê, a ja zosta³em sam ze snami o wielkoci
1
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najwiêkszych gór Europy, które widzia³em przed sob¹, ale które
by³y dla mnie tak nieosi¹galne, jak dla g³odnego wêdliny za grub¹
szyb¹ okna wystawowego.
Znalaz³em w koñcu wspó³cierpiêtnika, którym by³ Maciej
Mischke, zakopianin, dziesiêæ lat starszy ode mnie in¿ynier
l¹dowy, taternik i narciarz.
Maciej mia³ to, czego ja nigdy nie mia³em, a mianowicie
prezentacjê wzbudzaj¹c¹ zaufanie. Przy moim wzrocie jego
metr osiemdziesi¹t dwa i siedemdziesi¹t osiem kilo wagi
stwarza³o kontrast rzucaj¹cy siê w oczy. Maciej zna³ niemiecki,
francuski, trochê angielski i mia³ sposób bycia, który wzbudza³
szacunek. Maciej gdy chcia³ co powiedzieæ, najpierw siê
namyla³, potem chrz¹ka³ dwa razy i wtedy dopiero zaczyna³
kwestiê. Mia³ w sobie co z grand-seigneura w tym znaczeniu,
a przy tym by³ równie napalony na Alpy jak ja.
Kto postronny móg³by mi zarzuciæ, ¿e wpad³em w pewnego
rodzaju Alpo-monomaniê i na pewno mia³by w tym os¹dzie
sporo racji, lecz z drugiej strony trudno nie zgodziæ siê z faktem,
¿e nie mo¿na ¿yæ tylko i wy³¹cznie fizjologi¹, anatomi¹, oraz
innymi dzia³ami medycyny, bo od tej drugiej skrajnoci te¿ wira
mo¿na dostaæ, a ja chcia³em te dwa kierunki pogodziæ i co
Alpom, to Alpom, a co medycynie to medycynie oddaæ wedle
wa¿noci i dostojeñstwa.
Na w³asn¹ jednak rêkê nie mog³em ¿adn¹ miar¹ ani te¿
sposobem dorwaæ siê do jakiego alpejskiego raju, gdy¿ wrota
zamkniête by³y szczelnie, precyzyjnie i nic tu na si³ê do
zdzia³ania trzeba znaleæ szyfr otwieraj¹cy ten safes skarbów
ziemskich, o których doktor Gönter Oscar Dyhrenfurth napisa³
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jak¿e¿ piêknie i trafnie, ¿e: góry s¹ najbardziej spektakularnym
tworem naszej planety.
W osobie Macieja znalaz³em wspólnika do starañ, zdawa³oby
siê utopijnych, ale Maciej nie zniechêca³ siê, szturmowa³, szuka³
dróg, sposobów i forteli, a¿ w koñcu znalelimy pe³nego werwy
protektora naszych starañ i on to nie dosyæ, ¿e wyrazi³ swoj¹ cich¹
aprobatê, to jeszcze pcha³ nas do czynu i umacnia³ w planach
i poczynaniach.
Tym naszym protektorem i opiekunem by³ Herman Siegrist,
który mimo ¿e awansowa³ tymczasem do rangi podpu³kownika,
to jeszcze nie zapomnia³ o mnie i moich perypetiach.
Nie ka¿dy Szwajcar jedzi na nartach i nie ka¿dy jest te¿ alpinist¹,
ale ka¿dy szwajcarski robotnik i ka¿dy szwajcarski ch³op ze wsi ma
zrozumienie dla ludzi, którzy bawi¹ sie jak dzieci na niegu, lub
wysilaj¹ siê wysi³kiem skrajnym i nie zawsze bezpiecznym, aby
odnieæ gdzie tam w górze jakie bezu¿ytecznie czy te¿ niepotrzebne
zwyciêstwo nad w³asn¹ s³aboci¹ i niedoskona³oci¹, bo gór nie
mo¿na zwyciê¿yæ, zdobyæ i pokonaæ, gdy¿ góry s¹ poza Dobrem
i Z³em, jak to okreli³ Goethe.
Tak wiêc Harry Siegrist sta³ siê naszym anio³em stró¿em
i opiekunem, który pomaga³ w pokonywaniu przeszkód, jakie
napotykalimy ze strony naszych obozowych wodzów, dla których
na chodzenie po górach szkoda by³o butów, tak jakbymy w tych
kominych butach chcieli podbijaæ Alpy niczym Hannibal
w sanda³ach, ze s³oniami i swoim spódniczkowym wojskiem
dwiecie osiemnacie lat przed nasz¹ er¹.
Dwa lata pe³ne starañ, przekonywañ, memoria³ów i pertraktacji.
Pierwszym przejanieniem na tym zachmurzonym horyzoncie
by³y dwa obozy narciarskie zorganizowane i poprowadzone
osobicie przez pu³kownika Siegrista w zimie 1942 roku. Najpierw
na jesieni Siegrist poprowadzi³ dla nas marszobiegi po wzgórzach
i lasach otaczaj¹cych Winterthur, a przyznaæ trzeba, ze tempo
dyktowa³ ostre, a potem ju¿ w zimie wywióz³ nas kilkunastu raz
o Ebnat-Kappel, a potem do Engelbergu.
Moja jazda podoba³a siê Siegristowi, wiêc kaza³ mi
poprowadziæ instrukta¿, któremu sam siê te¿ z przyjemnoci¹
i bez reszty podporz¹dkowa³. W Ebnat-Kappel mia³em na pólku
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szwajcarskiego podpu³kownika, polskiego majora, docenta
ginekologii i po³o¿nictwa Uniwersytetu Jagielloñskiego,
doktora Tadeusza Kellera i paru oficerów. Docent Keller by³
cudownym cz³owiekiem o go³êbim sercu i wyj¹tkowej pogodzie
ducha, a w obozie Winterthur pe³ni³ funkcjê kierownika
naukowego borykaj¹c siê umiejêtnie z naszymi wodzami.
Tak wiêc powoli, krok po kroku, zaczyna³o co jakby witaæ,
nadzieja ros³a, czu³em przez skórê, ¿e prze³om ju¿ niedaleko i trzeba
jeszcze jednego posuniêcia, by zbli¿yæ siê do celu.
I tak oto 15 marca 1942 siedzielimy w poci¹gu popiesznym
Winterrthur-Zurych-Sargans. By³o nas piêciu: Romek Golczewski.
Staszek Hirsch, Marian Jankowski i ja, no i naturalnie Maciej
Mischke.
Celem naszym by³ popularny narciarski szczyt Piz Sol (2849
m). Ze stacji Sargans 1800 metrów podejcia do schroniska, tu
nied³ugi odpoczynek i jeszcze tego samego popo³udnia 600
metrów w górê na szczyt.
Widok ze Szczytu S³oñca wspania³y, pogoda marcowa, na
horyzoncie Piz Bernina (4049 m) z przes³awn¹ Grani¹ Bianco,
Sardona, Silvretta, morze gór, wyspy szczytów - to wszystko
musi byæ moje, musi, inaczej gard³o sobie poder¿nê!
Z siode³ka pod szczytem, gdzie zdeponowalimy narty
paln¹³em krechê w kocio³, wist, gwizd i radoæ pêdu, a wieczorem
w schronisku Piz Sol (2230 m) wyci¹gn¹³em rocznik Wierchów,
po¿yczony z Muzeum Polskiego w Rapperswilu i odczyta³em
sprawozdanie Tatrzañskiego Pogotowia Ratunkowego z roku
takiego, a takiego i w nastroju chwili tatrzañsko-têsknopodnios³ej postanowilimy za³o¿yæ Klub Wysokogórski Obozu
Uniwersyteckiego Winterthur.
Dwunastego kwietnia zebranie za³o¿ycielskie i wybór
zarz¹du: prezes - Maciej Mischke, skarbnik - Marian Jankowski,
kierownik techniczny Hajdukiewicz.
Dla Mariana Jankowskiego wymyli³em jeszcze jedn¹ wa¿n¹
rolê, a mianowicie oficera ³¹cznikowego. Marian by³ oficerem i
podporucznikiem rezerwy i móg³ ³atwiej przekonywaæ naszych
obozowych komendantów, na co Maciej jako sier¿ant
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podchor¹¿y, a ja jako zwyk³y kapral szanse mielimy raczej
znikome.
24 kwietnia 1942 roku w dniu wiêtego Jerzego, patrona
mojego, statut zosta³ przez w³adze obozowe zatwierdzony.
Przy wieczornym apelu oficer s³u¿bowy odczyta³ punkt
mówi¹cy o zatwierdzeniu statutu Klubu Wysokogórskiego Obozu
Uniwersyteckiego Winterthur, którego to klubu zadaniem jest
odbywanie wypraw alpejskich w wielkim stylu.
I có¿ siê teraz zaczê³o dziaæ! Trzystu ch³opa w niskiej betonowej
hali naszego Domu Protestanckiej Gminy Kocielnej zaczê³o wyæ
ze miechu tarzaæ siê po sto³ach, przewracaæ krzes³a w
konwulsjach r¿enia, t³uc piêciami w blaty sto³ów, a echo od cian
i sufitu tumult potêgowa³o. Cyrk nie do opanowania, piek³o
pomieszane z fars¹, dom wariatów w sile pó³batalionu, dyscyplinê
szlag trafi³!
Ale poniewa¿ nasza Ziemia te¿ rodzi³a siê w konwulsjach
eksplozji plazmy kosmicznej i te¿ w koñcu spokój jaki taki
zapanowa³, tak i tu spo³ecznoæ obozowa chwyci³a za ³y¿ki i dalej¿e
do spo¿ywania kolacji. A posz³o po prostu oto, ¿e nam wszystkim
poza rogatki miasta nosa nie wolno by³o wychyliæ, a tu paru
idiotów-mato³ów-idealistów tak sobie, ni z tego, ni z owego zak³ada
klub, którego celem jest odbywanie wypraw alpejskich w wielkim
stylu.
Wzburzone fale miechu wyg³adzi³y siê, emocje opad³y, a klub
pozosta³ i sta³ siê faktem dokonanym.
Pocz¹tki skromne, wiêcej ni¿ skromne: sprzêtu ani na
lekarstwo, przepustki na dzia³alnoæ górsk¹ w strefie marzeñ
i nas dwu - Maciej i ja - maj¹cy dowiadczenie jedynie
taternickie. Ale s¹ ju¿ jakie, takie szanse, bowiem mamy klub,
nasz klub i tego nam ju¿ nikt nie odbierze. Pierwsze zasadnicze
trudnoci mamy za sob¹, teraz nale¿y jako sensownie
ukierunkowaæ nasz¹ dzia³alnoæ, wypracowaæ w³asny styl. Jestem
sam i poza Maciejem nie mogê na nikogo liczyæ. Muszê ten swój
styl wypracowaæ sam. Ju¿ mi teraz ani Staszel, ani Sawicki nie
pomo¿e. Nie mam siê na kogo ogl¹daæ w sytuacji, w której wszyscy
patrz¹ na mnie, na kierownika technicznego klubu.
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Mylê, mylê, po nocach sam ze sob¹ gadam, jedno
odrzucam, drugie przyjmujê. Przypomina mi siê opowieæ Jana
Staszla, jak to z Korosadowiczem w trzy doby, 7, 8 i 9 kwietnia
dokona³ pierwszego zimowego przejcia pó³nocnej ciany
Miêguszowieckiego Szczytu. Namiot, piwory, kilka litrów
denaturatu, prowiant, no i sprzêt wspinaczkowy. Trzy biwaki,
ostatni na szczycie, po 20 kilogramów na grzbiecie. O nie! Taki
alpinizm to nie dla mnie, osi³kiem nigdy nie by³em, pod
plecakami, jakie oni wlekli przez tê cianê, mnie ju¿ pierwszego
dnia krêgos³up by pêk³ w trzech miejscach, wyzion¹³bym ducha
z wyczerpania, lub rzuci³ siê w akcie rozpaczy ze ciany na taflê
Morskiego Oka.
A jeli nie tak, to jak? I tu znalaz³em dla siebie pierwowzór
klasyczny, doskona³y, godny naladowania. Znalaz³em
natkn¹wszy siê na ksi¹¿kê, biografiê doktora in¿yniera Willo
Welzenbacha, znakomitego monachijskiego alpinisty, pionierazdobywcy piêædziesiêciu wielkich lodowych alpejskich cian.
Welzenbach zmar³ przy turni zwanej G³ow¹ Murzyna na grani
Nanga Parbat w Himalajach 13 lipca 1934 roku, ale pozostawi³ po
sobie oprócz wynalazku, jakim by³ hak lodowy, godny naladowania
styl, który to styl zapocz¹tkowa³ prze³om w alpinimie lat
miêdzywojennych.
Po analizie Welzenbacha doszed³em do wniosku, ¿e regu³y,
na których opiera³ swe sukcesy by³y genialnie proste.
Po pierwsze: optymalne warunki.
Po drugie: redukcja obci¹¿enia do rozs¹dnego minimum, a przez
to zwiêkszenie tempa do granic mo¿liwoci.
Jeli wiêc mam zamiar do czego tam dojæ w wielkim alpinimie
na tysi¹cmetrowych cianach alpejskich czterotysiêczników i to
przy moich raczej przeciêtnych walorach fizycznych, to muszê na
swój w³asny u¿ytek wypracowaæ taki styl, który by mi to umo¿liwi³.
Ogólny kierunek znalaz³em u Welzenbacha, reszta nale¿y ju¿ do
mnie, bez ogl¹dania siê na jak¹ pomoc. Muszê wreszcie wyjæ
z okresu ucznia-czeladnika i stan¹æ na w³asnych nogach, wyzwoliæ
siê i usamodzielniæ.
Drog¹ porównañ i spekulacji doszed³em powoli do wniosku,
¿e dobre tempo w alpinimie nie polega na niebezpiecznym
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popiechu, na ³apu-capu, ale przede wszystkim na tym, aby
nie trwoniæ czasu na niepotrzebne i zbêdne czynnoci, posiady
i narady przy zmianie w prowadzeniu, na stanowisku
asekuracyjnym i tym podobne ceregiele.
Widzia³em w ¿yciu wielkich chirurgów, którzy operowali
spokojnie, elegancko, bez jednego zbêdnego ruchu, a przez to
szybko i widzia³em równie¿ takich, którzy rzucali narzêdziami,
szamotali siê z jednego w drugi kraniec pola operacyjnego,
wykonywali masê niepotrzebnych ruchów, klêli, a gdy co nie
sz³o to winê zrzucali na asystê, czy te¿ instrumentariuszkê.
Miêdzy chirurgi¹, a alpinizmem mo¿na doszukaæ siê szeregu
parareli i to pod wieloma wzglêdami, wróæmy jednak do Klubu
Wysokogórskiego Winterthur i naszych alpejskich perypetii.
Sezon letni przyniós³ ca³kiem niez³e wyniki ukoronowane
wejciem na Piz Bernina (4049 m), oraz szereg trzytysiêcznych
szczytów doliny Safien. Klub liczy³ pod koniec sezonu ju¿
dwunastu przeszkolonych cz³onków, zaopatrzenie w sprzêt
uleg³o równie¿ pokanej poprawie.
W zimie 1943 cz³onkowie klubu prowadzili w obozie Winterthur
szkolenie narciarskie na szerok¹ ju¿ skalê, a w alpinimie
narciarskim osi¹gniêto szereg szczytów trzy- i czterotysiêcznych,
jak Tödi (3620 m) w Alpach Glarneñskich, czy te¿ Mönch (4099
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m), Gross Grünhorn (4043 m) i Jungfrau (4158 m) w Alpach
Berneñskich.
Tödi, oddalony w linii powietrznej o 70 kilometrów od Winterthur,
by³ dla nas idealnym poligonem narciarskich i letnich poczynañ.
Tödi jest gór¹ sto³ow¹ o trzech punktach trygonometrycznych, ale
bez jakiego wybitnego szczytu. Góra ma p³askowy¿, z którego na
pó³noc, zachód i wschód obrywaj¹ siê skalne skarpy cian, czy te¿
flank.
Najwy¿ej po³o¿ona stacja kolejowa to Linthal (650 m), a szczyt
Tödi wznosi siê o 3000 metrów ponad ni¹. Proporcje zbli¿one do
tych jakie wystêpuj¹ w Alpach Berneñskich, lub w Wallis. Na
Tödi zrobilimy z Maciejem w³aciwie wszystko, co by³o godne
uwagi.
- Nasz wielki przyjaciel Tödi - jak Maciej zwyk³ by³ mawiaæ o tej
górze da³ nam niezmiernie wiele i to pod ka¿dym wzglêdem. Od
popularnego, narciarskiego wejcia lodowcem Bifertengletscher,
a¿ po drugie przejcie drogi Paula Schafflützela na pó³nocnozachodniej cianie Piz Rusein (3023 m).
Terenem kursów wspinaczkowych by³a ruina wierzy
Wülflingen na zachodznim krañcu Winterthur, oraz grañ
Kreuzbergów w wapiennej grupie Alpstein.
Wspania³e rejony Alp Glarneñskich, Berner Oberlandu i Wallis
stwarza³y fenomenalne perspektywy dla alpinizmu wiosennonarciarskiego.
Skromne mo¿liwoci finansowe cz³onków klubu, którzy w lwiej
czêci byli podoficerami o niskim ¿o³dzie, kompensowano wy¿szymi
sk³adkami ci¹ganymi od oficerów. Sprzêtem wspomagali nas
znajomi Szwajcarzy, w schroniskach korzystalimy ze zni¿ek.
Kiepsko by³o z prowiantem, poniewa¿ wszystko racjonowano
z wyj¹tkiem dziczyzny, bo jej nie by³o w ogóle. Czarny rynek
w Szwajcarii nie istnia³. Ale jako tam ciubilimy serek do serka,
puszkê rybek, czy te¿ serwolatkê, bochenek chleba do plecaka
i wio w góry. Za to linia dopisywa³a, ch³opcy zgrabni, ¿e hej, nikt nie
by³ zapasiony, ani te¿ prze¿arty i nikt nie narzeka³, bo w ca³ej
Szwajcarii wszyscy podlegali tym samym prawom i nawet Aga Khan,
który przebywa³ wówczas w Zurychu, nie móg³ sobie na wiêcej
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pozwoliæ ni¿ zwyk³y urzêdnik biurowy, nie mówi¹c ju¿ o kategorii
ciê¿ko pracuj¹cych, którzy mieli wy¿sze racje ¿ywnociowe na kartki.
W sezonie letnim 1943 dalszy krok naprzód, a w³aciwie nie
krok, ale skok, gdy¿ szereg zespo³ów osi¹ga wartociowe wyniki
na klasycznych drogach lodowych. Maciej Mischke przechodzi
z Jurkiem Latoszyñskim s³ynny nos lodowy na Piz Scerscen
(3971 m) w grupie Berniny, a wraz z Romanem Latoszyñskim
now¹ drogê na pó³nocnej cianie Bifertenstocka (3425 m).
Do tego mo¿na by jeszcze dorzuciæ moj¹ w³asn¹ dzia³alnoæ
w Alpach Wallis.
Rok 1944 otwiera przejcie pó³nocno-zachodniej ciany
Biferstenstocka dr og¹ Akademików, dokonane przez
Hajdukiewicza, Mischkego i P³otkowiaka.
Drogê Akademików zrobilimy w nietypowym, jak na
szwajcarskie kantony okresie, a mianowicie w Zielone wiêta.
By³a to pewnego rodzaju rewolucja dla kilkudziesiêciu
szwajcarskich alpinistów, którzy tego dnia wybrali siê
normalnym, narciarskim szlakiem na Tödi i mogli nas
obserwowaæ przez ca³y dzieñ.
ciana Bifertenstocka, 1200 metrów wysoka, wznosi siê
bezporednio naprzeciw schroniska Fridolina tak, ¿e dla
pohukuj¹cych z do³u turystów bylimy widoczni jak muchy na
szybie okiennej, a propagandowej oliwy do ognia dolewali jeszcze
nasi dwaj koledzy, Teodor Blachut i Zbyszek Bem, którzy z ca³ym
tym konserwatywno-statecznym t³umem poszli na Tödi, bo Tödi
to typowa droga na czas Zielonych wi¹t, a Bifertenstock przez
pó³nocn¹ to schizma, obrazoburstwo, ekstrawagancja i jawne
wy³amywanie siê z regu³ ustalonych tradycj¹.
W cianie posz³o nam niele, zawik³ane zejcie ze szczytu
rozwi¹zalimy bezb³êdnie i po dwudziestu dwóch godzinach
ciê¿kiej roboty wrócilimy po nocy do schroniska.
W drugi dzieñ wi¹t z Linthal, wieczornym poci¹giem
rozjecha³a siê wraz z t³umem turystów wieæ o zwariowanych
polskich alpinistach po ca³ej Szwajcarii.
Potem przyszed³ dzieñ upragniony i od dawna ostrym
treningiem przygotowany, a mianowicie dzieñ, który przyniós³
XV przejcie renomowane, nadzwyczaj trudnej, wschodniej
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grani Pierwszego Kreuzberga, najtrudniejszej drogi w Alpach
wapiennych, jaka by³a do owego czasu zrobiona przez polski
zespó³. Pierwszy Kreuzberg, wprost od wschodu, zrobi³em ze
Staszkiem Hirschem 13 sierpnia 1944.
Tego¿ lata Maciej Mischke i Józek P³otkowiak przechodz¹
21 sierpnia grañ Triftje na Breithornie (4165 m), a w trzy dni
póniej klasyczn¹ grañ Zmutt na Matterhornie (4477 m). Do
tego P³otkowiak dorzuca jeszcze 26 sierpnia samotne wejcie
na Dent Blanche (4356 m), 31 sierpnia Karol Domadzierski,
Hajdukiewicz i Mischke wchodz¹ na Mönch (4099 m) przez nos
lodowy Nollen.
Mo¿e komu wydaæ siê nudne to wyliczanie szczytów, cian,
grani, dat i nazwisk, ale dla mnie byli to moi koledzy, którzy
tworzyli klub, który by³ moim klubem, z mojej krwi i koci i
potu s³onego, który nierzadko zalewa³ mi oczy przy pokonywaniu
i prze³amywaniu bzdurnych trudnoci stwarzanych przez tych
¿yczliwych, którzy sami nie potrafili wznieæ siê ponad przeciêtnoæ
i tê¿e przeciêtnoæ kompensowali co najmniej obojêtnoci¹, jeli
nie cich¹, zawistn¹ pogard¹. Ale takich ludzików nie trzeba siaæ,
sami siê rodz¹ na kamieniu i ¿eby to tylko na kamieniu...
Dla mnie sukcesy moich klubowych towarzyszy od liny by³y
te¿ i moimi w³asnymi sukcesami. Patrzy³em z ogromn¹ radoci¹, jak
to oni z turystów typu karpackiego przekszta³caj¹ siê w alpinistów
samodzielnych, dla których klasyczny repertuar wielkich dróg
alpejskich stawa³ siê z roku na rok, z sezonu na sezon, coraz
bardziej osi¹galny.
Radowa³em siê ka¿dym ich sukcesem, bo to przecie¿ my dwaj
z Maciejem stworzylimy dla tych ludzi mo¿liwoæ alpinizmu
prawdziwego i otworzylimy szerokie przestrzenie lodowców,
s³oñca, burz i piorunów, wichru i ciszy tych ogromnych gór,
trudnych, a przez to wspania³ych.
Muszê te¿ przyznaæ, ¿e wiele osi¹gniêæ moich kolegów by³o,
tak pod wzglêdem rozmachu jak i stylu, osi¹gniêciami tej miary,
i¿ mog³o byæ bez przesady okras¹ ka¿dej z piêciu wypraw w Alpy
zorganizowanych w okresie miêdzywojennym przez Klub
Wysokogórski dla czo³ówki polskich alpinistów.

25

Ju¿ na dorocznym walnym zebraniu 12 grudnia 1943 roku
zatwierdzono projekt odznaki klubowej, oraz wydawania
kwartalnika Taternik.
Ustanowiono tê godnoæ cz³onka honorowego KWW. Jako
pierwszy otrzyma³ j¹ naturalnie pu³kownik Herman Siegrist.
W ten sposób Klub Wysokogórski Winterthur sta³ siê klubem
z prawdziwego zdarzenia, poniewa¿ mia³ ju¿ wszelakie atrybuty
jakie przystoj¹ powa¿nemu klubowi: by³ prezes, zarz¹d
cz³onkowie honorowi, siedemnastu zwyczajnych, odznaka
klubowa, w³asny organ, kasa i trochê komunalnego sprzêtu.
Czego¿ wiêcej trzeba do szczêcia? W latach 1944-1945
ukaza³o siê piêæ numerów naszego Taternika KWW i gdy dzi
biorê te zeszyty z ok³adkami wykonanymi przez Zbyszka Bema,
to z rêk¹ na sercu mogê stwierdziæ, ¿e jako redaktor Taternika
KWW nie muszê siê wcale wstydziæ tego jeszcze jednego
grzechu mojej m³odoci.
Oprócz Taternika wypracowalimy sobie dostêp do periodyku
Szwajcarskiego Klubu Alpejskiego Die Alpen, w którym dziêki
przyjani i przychylnoci ówczesnego redaktora h.c. Maxa
Oechslina moglimy zamieszczaæ przeró¿ne polonica, co te¿ nie
by³o nie bez znaczenia, jeli chodzi o propagowanie polskiego
alpinizmu od czasu wejcia Antoniego Malczewskiego na Mont
Blanc w 1818 roku a¿ po nasze winterthurskie poczynania.
Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o dzia³alnoci odczytowej.
Zapraszalimy do nas interesuj¹cych prelegentów, jak profesora
Antona Krupskiego, Szwajcara - potomka Sybiraka, pu³kownika
GSC Trencha - oficera ³¹cznikowego amerykañskiej wyprawy na
K2 (8611 m) w Himalajach z roku 1939. Arnolda Vogta z Zurychu
z wspania³ymi przeroczami, czy te¿ K.R. Schäfera o dziejach
schronisk na Matterhornie.
My te¿ prowadzilimy akcjê odczytow¹ na szerok¹ skalê. Tu
muszê odnotowaæ swoje referaty na temat polskiego alpinizmu
i narciarstwa wyg³oszone w Akademickich Klubach Alpejskich
w Bernie i Zurychu, oraz w Ski-Club Basel.
W sumie nasza propagandowa dzia³alnoæ by³a nie tylko
szeroko zakrojona, ale te¿ i wielce owocna, gdy¿ ³atwiej do
wiadomoci i przekonania Szwajcarów trafia³y nasze
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alpinistyczne osi¹gniêcia, ni¿ przekonywanie, ¿e Chopin by³
Polakiem. Porównanie szokuj¹ce, ale trafne w sytuacji, gdy nasi
szwajcarscy znajomi zapytywali z regu³y i bez wyj¹tku, czy my
wogóle jakie tam góry w Polsce mamy, gdy¿ o czym takim jak
Tatry nikt nigdy w ¿yciu nie s³ysza³.
Tak wiêc nasz obozowy kolega, strzelec Aleksander Kagan,
dawa³ w Winterthur chopinowskie recitale, a my w górach
pokazywalimy co potrafimy, w sumie piêkno uzupe³niane by³o
nadobnym, ku chwale i s³awie...
Rok 1945 by³ dla mnie rokiem wspania³ym i niezrównanym
pod ka¿dym wzglêdem.
W lutym w Urnäsch wygra³em konkurs skoków o Akademickie
Mistrzostwo Zurychu, a na prze³omie marca i kwietnia wchodzê
w ci¹gu szeciu dni na piêæ czterotysiêczników w Wallis.
Na pocz¹tki czerwca zdajê u Bleulera psychiatriê, ostatni mój
egzamin dyplomowy i tego samego dnia sk³adam w dziekanacie
Uniwersytetu Zuryskiego swoj¹ pracê doktorsk¹.
17 czerwca przechodzê z Maciejem pó³nocno-zachodni¹
cianê Tödi-Sandgipfel (3390 m), a 12 lipca Rötifirn Couloir na
Glarnet Tödi (3582 m).
20 lipca przynosi nam dziesi¹te przejcie drogi Welzebnacha
na pó³nocnej cianie Dent d Hérens (4171 m), a w trzy dni
póniej przechodzimy drogê Kluckera na pó³nocno-zachodniej
cianie Lyskamm (4527 m).
Mój dyplom lekarza uzyskany w ramach Obozu Uniwersyteckiego
Winterthur nosi datê 31 lipca 1945.
5 sierpnia dokonujemy z Maciejem drugiego przejcia drogi
mego przyjaciela Paula Schafflützela na pó³nocno-zachodniej
cianie Tödi-Piz Rusein (3620 m) i to w rekordowym czasie 5 godzin
45 minut w porównaniu z 10 godzinami pierwszego przejcia.
Na jesieni zdajê uzupe³niaj¹ce egzaminy i 15 listopada 1945
roku otrzymujê dyplom lekarski Uniwersytetu Zuryskiego.
Mój doktorat zuryski nosi datê 11 lutego 1946.
20 sierpnia 1945 zacz¹³em pracê w Klinice Chirurgicznej
Szpitala Kantonalnego Winterthur pod kierunkiem profesora
Otto Schürcha.
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W klinice tej pracowa³em w charakterze asystenta-wolontariusza
przez dwanacie miesiêcy, od 8 rano do 8 wieczór, bez ¿adnego
wynagrodzenia. Prac¹ w klinice by³em tak zafascynowany, ¿e nawet
nie dostrzeg³em jak ucieka czas.
19 sierpnia 1946 dano mi zoperowaæ mój pierwszy wyrostek
robaczkowy.
W nocy zapakowa³em swój skromny dobytek, a na drugi dzieñ
20 sierpnia 1946 roku, po szeciu latach i dwu miesi¹cach
spêdzonych w Szwajcarii, wyjecha³em do kraju.
Ale jeszcze na wiosnê, 20 kwietnia, dane mi by³o wejæ z Maciejem
na Gross Fiescherhorn (4048 m) i Hinter Fiescherhorn (4025 m),
a 21 kwietnia na Finsteraarhorn (4273 m).
Podczas tego ostatniego wypadu w Bener Oberland
uratowalimy wspólnie jednego Szwajcara, wyci¹gaj¹c go ze
szczeliny lodowcowej, w któr¹ wpad³ 10 metrów g³êboko, a w
schronisku Finsteraarhorn-Hütte nastawi³em zwichniêcie
barku u przygodnie napotkanego alpinisty.
By³o to po¿egnanie z Berner Oberlandem.
Maciej Mischke napisa³ póniej jak¿e¿ piêknie:
¯egnalimy Alpy, które sta³y siê drogie naszemu sercu.
Los by³ dla nas ³askawy, pozwalaj¹c uganiaæ siê po szczytach
za mira¿em szczêcia. ¯egnalimy Alpy z ¿alem za
odniesionymi zwyciêstwami, ale bez ¿alu za poniesionymi
pora¿kami, gdy¿ w³anie marzenia nie spe³nione s¹
marzeniami najpiêkniejszymi.

Dziêkujê ci Macieju! Dziêkujê za te s³owa i za te lata spêdzone
razem na wspólnych marzeniach i pora¿kach.

Górami pisane 2
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O tym jak
W³adek Trebunia-Tutka,
nas podhalañski Platon,
t³umacy³ dusy W³adka Pilarcyka z Orawy,
ze sie jej mierzæ nie chyto
Razu jednego przise³ ku nasemu podhalañskiemu
Platonowi niejaki W³adek Pilarcyk z Orawy, coby sie
spytaæ, jako sie rzecy majóm z dusóm. Mio³ ci ón ze
swojóm dusóm k³opot niema³y. No bo óna sie mu kry³a.
Przed nim samym sie kry³a. Casym widzia³a mu sie, jak ta
gm³a, co z gemby wychodzi, a pote sie w powietrzu traci.
Za inksym razym jak tyn dzwon, co w piersi bije, a pote
cichnie.
Nie doæ tego, bo byli tacy, co piewowali: Ona wys³a
na drabine, jo uwidzio³ odrobine, jo se mylo³, ¿e to dusa,
uchyly³ek kapelusa. No i kaz je ta dusa? A W³adu jedno
wiedzio³: kie nie wiec, ¿e mos duse, to jakby ni mio³
dusy. Z dusom jak z babom: coby jóm mieæ, musis wiedzieæ,
¿e jóm mos. A górolowi ca³kiem nie pasuje bez dusy. I to
niemiertelnej! Tak cu³ W³adek Pilarcyk.
A nas umie³owany Platon tak zacon:
- A to co? - wyci¹gnón rêke i palcyma pokazowa³ wode.
A W³adziu na to:
- Woda, Bia³o Woda. Na to Platon:
- Cym ty widzis, ze to jest Bia³o Woda? Za W³adziu:
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- Okiem, uchym, gorzcióm, kie jóm chcym chyciæ. Za
Platon:
- Okiem to ty widzis barwe, widzis jako p³ynie i sie
³ysko, uchym chytos sum. Gorzcióm cujes, ze jest zimne,
abo ciep³e... Ale cym ty sie dowiadujes, ze to jest Bia³o
Woda, a nie Bia³ka, Dunajec, nie Lepietnica?
Podumo³ nas W³adziu chwile i pedzio³:
- Wyim, rozumym!
Uciesy³ sie nas Platon z takiej odpowiedzi i W³adzia
pokwoly³:
- Bedóm z ciebie ludzie. Bo przecie dorozumieæ sie tego
mozno, ¿e trza odróniæ dwa poznania: jednym poznajes
to, co sie bez ustanku przemiynio, a drugim to, co jest
wiekuiste. Pirse to zmys³y, drugie to rozum.
W³adziu przykwoly³:
- Nejci trza. Jedno to zmys³y, a drugie to rozum.
I zaraz W³adziowi wiat zacon sie dzieliæ na po³y - na
to co sie zmiynio, i na to co wiekuiste. Patrzys i rozumies,
rozumies i patrzys. Rozumies: to jest drzewo, to jest
smyrek, to jest baba, to jest ch³op. A co widzis? Do koñca
wiata by musio³ opowiadaæ, co widzis, a i tak by tego
nie opedzio³, bo by ci sie furt przemienia³o. Inacyj przy
s³ónku. inacyj przy dyscu, inacyj rano, inacyj w po³ednie.
wiat sie dzieli na dwa wiaty: dzisiejsy i wiekuisty.
Kie siê juz W³adziowi wiat dok³adnie podziely³,
dopiero obezwo³ siê nas podhalañski Platon:
- Kie dusa poznaje to, co wiekuiste, to sama tyz musi
byæ wiekuisto, bo jakby nie by³a, to by tego nie poznawa³a.
A kie jest wiekuisto, to mierzæ siê jej nie chyto.
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I wtedy objawiy³a siê W³adziowi Pilarcykowi jego
w³osno dusa. O tego casu nie ino mio³ duse, ale i wiedzio³
ze jóm mo. Tak ze mio³ jom jakby podwójnie. A inksi
Orawcy podobnie. Ale nie wszyscy, bo byli tacy, co go nie
s³uchali. Ci podwójnie dusy ni mieli.
Bo z dusom jak z babóm: jak mos babe, a nie wiys ze
jóm mos, to baby ni mos podwójnie. Po pirse nie mos, bo
nie wiys, ze mos, po drugie nie mos, bo inksi jóm majom
za ciebie.
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