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WO£ANIE
Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa

Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR

Tatry lat dawnych: Na nowych drogach

Po zakoñczeniu dzia³añ I Wojny Œwiatowej turystyka
wysokogórska powoli wznawia³a dzia³alnoœæ. M³ode pokolenie
narzuci³o nowe spojrzenie na dotychczasowe taternictwo
polskie. Nowe, dot¹d nie rozwi¹zane problemy w Tatrach
przestawa³y byæ nieosi¹galne i niedostêpne. Doskonalenie
technik wspinaczkowych sprawi³o, ¿e nowe drogi pokonywano
w coraz lepszym stylu i coraz krótszym czasie.

W ten sposób pad³a po³udniowa œciana Zamar³ej Turni –
miejsce w Tatrach owiane legend¹, pó³nocna œciana Ma³ego
Kie¿marskiego Szczytu, maleñka, lecz znacz¹ca turnia
¯abiego Konia, zachodnia œciana £omnicy, pó³nocne zerwy
Galerii Gankowej, zêbata grañ Wide³, czy w koñcu wschodnia
œciana Mnicha, Kazalnica Miêguszowiecka, czy te¿ ca³a grañ
Tatr, przebyta tak w lecie, jak i potem w zimie.

I tak z biegiem lat (ostatecznie w 1936 roku) powstawa³
Klub Wysokogórski, Powstawa³ dziêki inicjatywie kilku
wybitnych postaci z dawnej Sekcji Turystycznej Polskiego
Towarzystwa Tatrzañskiego, Sekcji Taternickiej Akademickiego
Zwi¹zku  Sportowego w Krakowie i Ko³a Wysokogórskiego
przy Oddziale Warszawskim PTT.

Taternictwo zimowe by³o zapowiedzi¹ dalszej ekspansji
taternictwa polskiego w góry typu lodowcowego takie jak
Alpy, czy w koñcu Hindukusz, Andy, Himalaje i Karakorum.

Nasz Cz³onek Honorowy, wybitna postaæ, zas³u¿ona dla
Tatr i taternictwa, prof. Ryszard Wiktor Schramm przedstawia
te czasy w monografii zatytu³owanej „Na Nowych Drogach”,
powsta³ej pod koniec lat 50-tych ubieg³ego stulecia.
Wprawdzie tekst by³ ju¿ publikowany, ale warto go
przytoczyæ, by szerokie rzesze mi³oœników taternictwa i Tatr
(szczególnie m³odzie¿) zapoznaæ jak to dawniej by³o.

Pierwsza wojna œwiatowa zniszczy³a niemal zupe³nie
taternictwo polskie; Sekcja Turystyczna Polskiego Towarzystwa
Tatrzañskiego wysz³a z niej uboga liczebnie i s³aba pod wzglêdem
organizacyjnym, tak ¿e przez szereg lat ledwie wegetowa³a.
Niestrudzona, uparta dzia³alnoœæ Mieczys³awa Œwierza, stoj¹cego
u szczytu swojego rozwoju taternickiego, by³a zjawiskiem
zupe³nie wyj¹tkowym.

Nic dziwnego, ¿e w tych warunkach wchodz¹ca w Tatry m³odzie¿
nie umia³a znaleŸæ sobie w sekcji miejsca i odpowiedniej atmosfery,
a trzydziestoletni Œwierz by³ dla nich niedobitkiem minionego
pokolenia. Dzia³alnoœæ wybitniejszych jednostek zaczyna siê toczyæ
samopas, powstaj¹ niewielkie grupy elitarne, szukaj¹ce swojej
w³asnej ideologii i swojej drogi do taternictwa. Pierwsza tego
rodzaju grupa tworzy siê wokó³ braci Mariana i Adama
Soko³owskich, grupa zwi¹zana raczej luŸno. Jednak wp³yw
ideologiczny zw³aszcza Mariana Soko³owskiego na m³ode pokolenie
jest bardzo silny, a „Soko³owszczyzna” staje siê dominuj¹cym w
Tatrach romantycznym polskim odpowiednikiem malloryzmu.

W owym czasie, na prze³omie lat 1923 i 1924 powstaje przy
krakowskim Akademickim Zwi¹zku Sportowym Sekcja Taternicka,
skupiaj¹ca aktywn¹ grupê m³odych, pocz¹tkuj¹cych w³aœciwie
taterników. Akces do niej zg³aszaj¹ równie¿ bracia Soko³owscy,
obejmuj¹c te¿ od razu jej kierownictwo. Sekcja od pocz¹tku za-
znacza swoje sportowe oblicze: wyrazem tego jest zarówno przy-
st¹pienie do Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, jak i, po raz
pierwszy w taternictwie polskim, statutowe okreœlenie wymagañ
stawianych kandydatom na cz³onków.

Lata 1923-1926 to panowanie „Soko³owszczyzny”. Taternicy
tej grupy, mimo swego przeciwnego wspó³zawodnictwu
nastawienia, doganiaj¹, a wkrótce ju¿ i przeœcigaj¹, szczególnie w
zimie, najlepsze wyniki przedwojenne. Ten nowy okres rozwoju
taternictwa zimowego otwiera przejœcie 9 kwietnia 1924 roku grani
od Prze³êczy Œwinickiej do Zawratu przez Marka Korowicza oraz
Adama i Mariana Soko³owskich. W nastêpnym sezonie Adam
Karpiñski piêciodniow¹ samotn¹ wypraw¹ graniow¹ od Bobrowca
po Tomanow¹ Polsk¹ daje podwaliny bezschroniskowej wyso-
kogórskiej turystyki zimowej, zaœ wejœcie Jana Kazimierza
Dorawskiego, Kazimierza Piotrowskiego i Adama Soko³owskiego
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na Miêguszowiecki Szczyt z Kot³a Miêguszowieckiego otwiera
zimowej penetracji najwiêksze œciany tatrzañskie.

tworz¹ bracia Alfred i Jan Alfred Szczepañscy, Stanis³aw Krystyn
Zaremba, Jan Kazimierz Dorawski, nieco póŸniej tak¿e Mieczys³aw
Szczuka. Skupia siê coraz bardziej przy nich taternicka „moderna”.
„Syfony” zaczynaj¹ nadawaæ ton taternictwu.

Rok 1926 przynosi ich pierwsze powa¿ne drogi: wejœcie
pó³nocn¹ œcian¹ muru Hrubego na Zadni¹ Bednarzow¹ Turniê
oraz na Ciê¿ki Szczyt od pó³nocnego wschodu. Jednoczeœnie
Szczuka i Dorawski wariantem na wschodniej œcianie
Miêguszowieckiego Szczytu przekraczaj¹ granice dotychczas
pokonywanych trudnoœci. Dzia³alnoœæ „Syfonów” roœnie wszerz
i wzwy¿. Zostaje przebyta „pod w³os” grañ Wide³ – „najzuchwalsza,
najdziksza grañ tatrzañska” od Kie¿marskiego Szczytu ku £omnicy
poprzez dwa odstraszaj¹ce uskoki: wschodniego i g³ównego szczytu
Wide³ oraz po³udniowy komin Koziej Prze³êczy Wy¿niej. Zostaje
równie¿ postawiony i realizowany program przejœcia w jednym
sezonie wszystkich nadzwyczaj trudnych dróg w Tatrach. Ale
przede wszystkim d¹¿¹ „Syfony” ku rekordom zimowym. Jan A.
Szczepañski wraz z Jadwig¹ Honowsk¹ i Zofi¹ Krókowsk¹
zdobywaj¹ w ci¹gu kilku nastêpuj¹cych po sobie dni kwietniowych
1928 roku Ma³y Kie¿marski Szczyt od pó³nocy – „przedsiêwziêcie,
jakiego w owych czasach nikt jeszcze w Tatrach nie zaryzykowa³
siê podj¹æ”, pó³nocn¹ œcianê Jastrzêbiej Turni i wreszcie M³ynarza
wprost z Doliny Bia³ej Wody.

Obok „Syfonów” zaczynaj¹ dzia³aæ w Tatrach zim¹ i inni, szukaj¹c
nowych kierunków i wartoœci w taternictwie. Adam Karpiñski, od
pocz¹tku zmierzaj¹cy konsekwentnie ku wyprawom w najwy¿sze
góry, wyrusza wraz z Konstantym Narkiewiczem-Jodko na
pieczo³owicie przygotowywan¹ wyprawê, wyprzedzaj¹c¹ o przesz³o
25 lat nastêpne – pierwsz¹ próbê zimowego przejœcia grani Tatr.
Warunki panowa³y z³e. Szóstego dnia wyprawy jeden z uczestników
notuje w dzienniku: „Namiot do po³owy zasypany œniegiem. Robi
siê tak ciasno, ¿e le¿ymy prawie jeden na drugim. Huragan trwa
ju¿ 30 godzin. Je¿eli rano siê nie wypogodzi i nie bêdziemy mogli
wyschn¹æ...” W tych warunkach wyprawa za³amuje siê po 10
dniach na Bia³ej £awce.

Tak¿e i latem mimo supremacji „Syfonów” dzia³alnoœæ innych,
nie nale¿¹cych do klanu taterników, jest równie¿ o¿ywiona. Ich

Wspinaczki treningowe nad Morskim Okiem    fot. Bietkowski Henryk

Równoczeœnie krystalizuje siê z wolna, czêœciowo w ³onie Sekcji
Taternickiej Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, a czêœciowo poza
ni¹, zwarta grupa taterników o wybitnie sportowym nastawieniu
i rewolucyjnym programie œwiadomego podnoszenia rekordów
taternickich jak i wyprowadzenia wreszcie taternictwa polskiego
poza Tatry, nazywaj¹ca siê ¿artobliwym i bezpretensjonalnym
mianem „Grupy Syfonów”. Jej coraz bardziej rozrastaj¹cy siê trzon
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te¿ ³upem zupe³nie niespodzianie, staje siê pod koniec lata 1927
roku, skupiaj¹ca w sobie wszystkie najczynniejsze si³y taternictwa,
wschodnia œciana Rumanowego Szczytu; po próbach asów
przedwojennych – Kulczyñskiego i Króla, po upartych atakach
Soko³owszczyzny i „Syfonów” zdobywaj¹ œcianê Jerzy Golcz,
Tadeusz Krystek i Konstanty Narkiewicz-Jodko. Rozwija siê
taternictwo samotne i samodzielne taternictwo kobiece. S. K.
Zaremba, W. Krygowski, J. A. Szczepañski przechodz¹ samotnie
niejedn¹ piêkn¹ drogê latem i zim¹. Jak meteor lœni krótko na
tatrzañskim firmamencie poznañczyk Jerzy Leporowski, zuchwa³y
samotnik, chodz¹cy po najtrudniejszych drogach, przedmiot
podziwu i zgorszenia, dyskusji i sporów, maj¹cy na swoim koncie
miêdzy innymi dwukrotne samotne przejœcie po³udniowej œciany
Zamar³ej Turni, zanim zginie samotnie w lipcu 1928 roku przy

próbie pierwszego wejœcia pionowym pó³nocnym filarem Koziego
Wierchu. A w miesi¹c póŸniej wypadek na po³udniowej œcianie
Ostrego Szczytu poch³ania m³ode ¿ycia najwybitniejszych
taterniczek: Jadwigi Honowskiej i Zofii Krókowskiej, grzebi¹c
pocz¹tki samodzielnego taternictwa kobiecego.

Z rzadka pokazuje siê jeszcze w Tatrach mocno przetrze-
biona przedwojenna stara gwardia: Klemensiewicz, Piotrowski,
bracia Schiele. Nie schodzi z pola tylko ci¹gle jeszcze
najczynniejszy z nich, wiecznie m³ody Œwierz. „Mia³ przed sob¹
dwie drogi do wyboru”– napisze o nim przyjaciel z Klubu Kili-
mand¿aro – “albo stan¹æ na czele m³odych i zaj¹æ nale¿ne mu
miejsce przywódcy, ju¿ niejako honorowe, zwa¿ywszy dystans
lat i si³, lub te¿ podj¹æ z nimi pojedynek, staj¹c do nierównej
walki sam jeden, nawet bez moralnego poparcia ze strony swego
pokolenia. Wybra³... drugie.” I w tej sportowej walce rusza w lipcu
1929 roku na zachodni¹ œcianê Koœcielca, zdobyt¹ poprzedniego
roku przez dwukrotnie od niego m³odszych taterników,
wschodz¹ce gwiazdy, aby udowodniæ, „¿e dawne taternictwo nawet
pod wzglêdem sprawnoœci nie ustêpowa³o przed m³odym” – na
wyprawê ostatni¹, œmierteln¹. Ginie, odpad³szy w najtrudniejszym
miejscu z wykruszonym blokiem; bo „z lin¹ w górach bywa jak
z przyjaŸni¹ w ¿yciu: w chwili twego upadku najczêœciej pêka.”

Dziwnym zbiegiem okolicznoœci okres nowoczesnego taternictwa
otwar³o pierwsze wejœcie t¹ œcian¹, dokonane w dniu 13 sierpnia
poprzedniego roku przez Wies³awa Stanis³awskiego i Justyna T.
Wojsznisa.

W okresie pomiêdzy 1926 a 1929 rokiem przoduj¹ce w tater-
nictwie œrodowisko krakowskie, w szczególnoœci nadaj¹ca ton
„Grupa Syfonów”, osi¹gnê³o szczyty swojej dzia³alnoœci w Tatrach.
Równoczeœnie jednak œrodowisko to zaczê³o wykazywaæ objawy
pewnego zastoju, wyra¿aj¹ce siê miêdzy innymi w braku dop³ywu
m³odych si³. Nie by³o to wyczerpanie – czo³owi przedstawiciele
Krakowa byli to ludzie jeszcze zupe³nie m³odzi i w pe³ni swojego
wysokogórskiego rozwoju, ale uznali dotychczasowy sens
taternictwa za wyczerpany, a przynajmniej bardzo szybko siê
wyczerpuj¹cy i w myœl odpowiadaj¹cego ich marzeniom has³a
sprecyzowanego jeszcze przez Kordysa, ¿e przysz³oœæ taternictwa
le¿y poza Tatrami, zwrócili sw¹ uwagê i dzia³alnoœæ, zrazu

Widok z Litworowego Szczytu na Polski Grzebieñ, Rohatkê i Ma³¹ Wysok¹
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teoretycznie, na góry inne. W stosunku do Tatr zabrak³o im owej
œwie¿oœci spojrzenia, która by pozwoli³a dojrzeæ w nich coœ jeszcze
nowego i naprawdê wielkiego.

Rola ponownego otwarcia oczu na Tatry i pchniêcia taternictwa nie
o krok ju¿, ale o skok ca³y naprzód, mia³a przypaœæ nie istniej¹cemu
dotychczas œrodowisku warszawskiemu.

roku do zmierzenia siê z najtrudniejsz¹ wówczas drog¹
tatrzañsk¹ – po³udniow¹ œcian¹ Zamar³ej Turni. Ale brak do-
œwiadczenia i trudnoœci techniczne zwyciê¿aj¹ pasjê i m³odzi
wspinacze koñcz¹ drogê pod opiek¹ T.O.P.R. Nieudana wyprawa
dodaje tylko bodŸca Stanis³awskiemu: jeszcze tego samego lata
przechodzi Zamar³¹ czterokrotnie z ró¿nymi towarzyszami, aby
do niej ju¿ póŸniej nie wróciæ, ale na dzieñ przed czwartym
przejœciem zdobywa wraz z Wojsznisem atakowan¹ wielokrotnie
przez s³awy starszego pokolenia zachodni¹ œcianê Koœcielca i poznaje
smak wielkiego problemu.

Pocz¹tek lata 1929 roku przynosi w Tatrach sensacjê
najwiêkszego kalibru; 16 czerwca pada pó³nocna œciana ¯abiego
Konia. Ta stosunkowo niewielka, ponura œciana, wypiêtrzaj¹ca siê
pionem ponad kruszyzny ukosem ograniczaj¹cych j¹ ¿lebów, owiana
by³a mitem niedostêpnoœci do tego stopnia, ¿e nawet nie by³o
powa¿niejszych prób jej zdobycia i sta³a siê w pojêciach wszystkich
ludzi gór symbolem niezdobytego urwiska tatrzañskiego. I oto to
urwisko, przed którym dr¿a³y serca najmê¿niejszych, zdobywa od
pierwszego uderzenia 20-letni Stanis³awski wraz z Bronis³awem
Czechem i m³odziutk¹ Lida Skotnicówn¹.

Urasta legenda o wyj¹tkowych t rudnoœciach ¯abiego Konia,
nie daj¹cych siê w ogóle porównaæ z ¿adn¹ z dotychczasowych
dróg tatrzañskich. Czyn Stanis³awskiego wyrasta ponad wszyst-
ko, co zrobiono w Tatrach. „Wieœæ jak lawina gruchnê³a w doliny.
Œwiat taternicki oniemia³ na chwilê. Zachwyt, niedowierzanie,
g³uche zdumienie, milcz¹cy podziw, t³umiona zazdroœæ, gratulacje
(gratulacje!), ciesz¹ siê, ca³uj¹ siê... Panie! Panie! Pó³nocna œciana...
zdobyta! Cisza!...”

Jeszcze nie znajduj¹ siê œmia³kowie zdolni zaatakowaæ powtór-
nie rekordow¹ drogê, có¿ dopiero obaliæ jej legendê, a ju¿ sypi¹ siê
nastêpne wielkie problemy Stanis³awskiego, do tej chwili
znajduj¹ce siê poza praktyk¹ taternick¹: wspania³e lewe ¿ebro
wschodniej œciany Rumanowego Szczytu, zachodnie œciany £om-
nicy, ¯ó³tego Szczytu, Ma³ej Œnie¿nej Turni. „Zrobiliœmy Ma³¹
Œnie¿n¹” – pisze Stanis³awski – „Œciana nad nami wspania³a,
przewieszona. Gdyby j¹ postawiæ do góry nogami, by³aby du¿o

W tych w³aœnie latach wzrasta
w Warszawie grupka m³odych
ch³opców ogarniêtych dziwn¹
pasj¹ górsk¹. Wchodz¹ w góry
sami, przygodnie czasem
tylko zwi¹zani z kimœ ze
starszych, doœwiadczonych
taterników. Wchodz¹ w góry
z rozmachem i œmia³oœci¹.
Stawiaj¹c pierwsze swe kroki
w otoczeniu Hali G¹sie-
nicowej patrz¹ ju¿ na ca³e
Tatry, na œciany, które ich
poprzednikom wydawa³y siê
poza granicami mo¿liwoœci,
osiemnastoletnimi oczyma
zdobywców. Nie uznaj¹ mitów,
autorytetów i psychicznego
ucisku gór, wywieraj¹cego tak
charakterystyczne piêtno na
dzia³alnoœci poprzednich
pokoleñ. Taternictwo swoje i swój stosunek do gór kszta³tuj¹ sami.
Tak wchodz¹ w góry rówieœnicy niemal i koledzy ze szkolnej ³awy –
Boles³aw Chwaœciñski, Wies³aw Stanis³awski, Justyn Wojsznis, a obok
nich Henryk Mogilnicki, Tadeusz i Stefan Bernadzikiewiczowie i inni.

Wyj¹tkowe miejsce wœród nich przypad³o Wies³awowi
Stanis³awskiemu. Jeden z najm³odszych wiekiem zaj¹³ od pocz¹tku
niemal stanowisko przoduj¹ce nie tylko w swojej grupie, ale wkrótce
i w ca³ym taternictwie polskim.

Szukanie maksymalnych trudnoœci technicznych i psychicznych
doprowadza m³odego Stanis³awskiego w towarzystwie równie
pocz¹tkuj¹cego Zbigniewa Korosadowicza na pocz¹tku lata 1928

Wies³aw Stanis³awski na szczycie Ma³ej
Œnie¿nej Turni, fot. Mogilnicki Henryk
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³atwiejsza, by³by taras za tarasem – ale pewnie wtedy nie
przyszlibyœmy tutaj.

Na pionowej skale, w w¹skiej szczelinie, roœnie mizerny, zag³o-
dzony kwiatek. Ta szczelinka, to najlepszy chwyt. Jednak nikt go
nie zniszczy³. Obeszliœmy go wariantem...

Jesteœmy na szczycie.
I po co mia³bym sobie zepsuæ ca³¹ rozkosz szesnastogodzinnej

walki i napisaæ, co czu³em i jaka jest moja „ideologia?”
Obok Stanis³awskiego w roku 1929 dochodzi do g³osu grupa

m³odych zakopiañczyków. Dusz¹ jej jest wspania³y taternik,
póŸniejszy wieloletni mistrz narciarski, Bronis³aw Czech. On i jego

przyjaciele i do pewnego stopnia uczniowie tatrzañscy, choæ czasem
starsi wiekiem; Stanis³aw Motyka, Jan Sawicki, Witold Paryski
zapisuj¹ na swoje konto szereg piêknych dróg w otoczeniu Hali
G¹sienicowej. Brak im mo¿e jeszcze rozmachu Stanis³awskiego,
jego pêdu nie tylko do najtrudniejszych, ale i najwiêkszych œcian,
mimo to jednak pod wzglêdem sportowym ich wyniki stoj¹ na
doskona³ym poziomie.

Ten wspania³y, prze³omowy sezon, pierwszy sezon prawdziwie
sportowego taternictwa, zamkniêty zostaje jednak tragicznie;
w dniu 6 paŸdziernika na po³udniowej œcianie Zamar³ej Turni
gin¹ dwie m³ode dziewczyny, œwietne wspinaczki, uczestniczki

Wschodnia œciana ¯abiego konia,       fot. Vilém Heckel

Zjazd w kluczu zjazdowym,       fot. Vilém Heckel
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najwspanialszych przejœæ tatrzañskich, siostry – 18-letnia Ma-
rzena i 16-letnia Lida Skotnicówny. Gin¹ w czasie próby pierw-
szego kobiecego przejœcia tej groŸnej œciany na oczach robi¹cego
równoczeœnie tê drogê z kolegami swego przyjaciela i mistrza
tatrzañskiego – Bronka Czecha.

Rozgor¹czkowany Stanis³awski po sezonie letnim 1929 roku
wystêpuje z projektem podwy¿szenia skali trudnoœci tatrzañskich
przez dodanie nowego stopnia – dróg skrajnie trudnych. W klasie
tej umieszcza 7 w³asnych przejœæ z ̄ abim Koniem na czele i 4 drogi
zakopiañczyków oraz 2 dawniejsze warianty. Najbli¿sze lata obali³y
co prawda mity o niesamowitej trudnoœci dróg Stanis³awskiego,
podobnie jak on obala³ mity o niedostêpnoœci zdobywanych przez
siebie œcian. Pierwsza rozpad³a siê legenda ̄ abiego Konia. „W œcianê
przychodz¹ ludzie spokojni, trzeŸwi... Id¹, asekuruj¹ siê, patrz¹,
mierz¹, koryguj¹... Sucha, rzeczowa, œcis³a relacja brzmi... droga
nadzwyczaj trudna tylko na przestrzeni kilku metrów... Œcianka
jak wiele innych! Tak siê przedstawia rzeczywistoœæ.”

Za ni¹ posz³y inne. Z dróg typowanych przez Stanis³awskiego
do klasy skrajnie trudnych, czasem nawet wbrew opinii i chêciom
ich zdobywców, nie osta³a siê ani jedna, a prawem reakcji uznano
w ogóle wprowadzanie pojêcia dróg skrajnie trudnych za nies³uszne
i niepotrzebne. Niespodziewanie, po latach, gdy znowu od¿y³y
pomys³y podwy¿szenia skali trudnoœci, mia³a do niej awansowaæ
jako typowa niedoceniona pocz¹tkowo i niemal nie zauwa¿ona
przez œwiatek tatrzañski droga pó³nocn¹ œcian¹ Mnicha, zdobyta
w roku 1930 przez Justyna Wojsznisa z trójk¹ towarzyszy.

Tymczasem pchniête przez Stanis³awskiego ko³o obraca³o siê
coraz szybciej. Sezon letni 1930 roku przynosi rekordow¹ iloœæ
ponad 130 nowych dróg zdobytych w Tatrach. I znów imiê
Wies³awa Stanis³awskiego zapisuje siê ca³ym szeregiem wspania-
³ych dróg. Padaj¹: pó³nocna œciana Ramienia Lodowego, opada-
j¹ca ku najdzikszej w Tatrach Dolince Œnie¿nej, Gankowa Prze³êcz
wprost od wschodu – i znowu jeden z najg³oœniejszych, choæ nie
najwiêkszych, problemów tatrzañskich – pó³nocno-wschodnia
œciana Mnicha.

Znana dobrze ka¿demu, kto sta³ nad Morskim Okiem, jasna,
p³ytowa zerw¹ pó³nocno-wschodniej œciany Mnicha od lat prze-
sz³o dwudziestu by³a jednym z g³ównych ognisk zainteresowañ

taterników polskich i widowni¹ kilku prób. Penetrowa³ œcianê
równie¿ parokrotnie Stanis³awski i wreszcie w dniu 28 lipca 1930
roku utkn¹wszy wraz z Janem Gnojkiem, podobnie jak i wszyscy
poprzednicy, na pó³kach u stóp górnej, litej i pasami ogromnych
okapów skalnych zamkniêtej czêœci œciany, przedar³ siê spod niej
ukosem przez przewieszki w lewo do ¿lebu spadaj¹cego z prze³¹czki
le¿¹cej nieco na po³udnie od wierzcho³ka, zwanej dziœ Mnichow¹
Prze³¹czk¹ Wy¿ni¹ i ¿lebem tym osi¹gn¹³ po³udniow¹ grañ Mnicha
i szczyt. Przejœcie to, którego kluczowy odcinek pokonano przy

Na wschodniej œcianie Mnicha fot. Rubinowski Zbigniew
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pomocy haków i pêtli, nabra³o du¿o rozg³osu nie tylko jako
rozwi¹zanie jednego z najbardziej okrzyczanych problemów
tatrzañskich, ale równie¿ i wskutek zastosowania sztucznych
u³atwieñ, zyskuj¹cych sobie z wolna, mimo wielkich oporów, prawo
obywatelstwa w alpinizmie zachodnioeuropejskim. Na g³owê
Stanis³awskiego posypa³y siê gromy oburzenia i pogardliwie
lekcewa¿¹ce docinki, usi³uj¹ce odmówiæ wartoœci jego zdobyczy,
nie mieszcz¹cej siê w technicznych ramach dotychczasowego
taternictwa.

Osobny rozdzia³ w tym okresie taternictwa przypada Wincen-
temu Birkenmajerowi, którego dzia³alnoœæ koncentruje siê w³aœ-
nie we wspania³ym lecie 1930 roku. Starszy o 10 lat od
Stanis³awskiego, nieco wczeœniej te¿ od niego wszed³ do
taternictwa, ale przez kilka lat nic nie zapowiada³o jego ogromnej
indywidualnoœci i jego zupe³nie ró¿nego od Stanis³awskiego
wp³ywu i piêtna, jakie mia³ wycisn¹æ na tym samym pokoleniu.
On tymczasem, niemal od pocz¹tków swojej znajomoœci z górami,
ca³y swój rozwój tatrzañski i ca³¹ dzia³alnoœæ kierowa³ z niezwyk³¹
celowoœci¹ i konsekwencj¹ ku jednemu wymarzonemu celowi –
ku najpiêkniejszej œcianie Tatr, zachodniej œcianie £omnicy.

Stosunek Birkenmajera do £omnicy, a w szczególnoœci do jej
zachodniej œciany, opowiedziany przez niego samego w znako-
mitym wspomnieniu „Szklana góra”, jest zjawiskiem zupe³nie
niezwyk³ym i jedynym w historii zdobywania Tatr. Od roku 1925
sezon po sezonie odwiedza³ Piêæ Stawów Spiskich i Zimn¹ Wodê,
kr¹¿y³ ko³o wymarzonej œciany coraz dok³adniej precyzuj¹c myœl
o jej zaatakowaniu. Stowarzyszy³ siê w tym celu z grup¹ „Syfonów”,
w szczególnoœci z Janem Dorawskim, z którym ³¹czy³y go wiêzy
g³êbokiej przyjaŸni i wkrótce sta³ siê sercem i mózgiem ca³ego
zespo³u, który gromadzi³ wokó³ ukochanego problemu.

Po paruletnich szczegó³owych studiach przygotowuje generalny
atak na pocz¹tek sierpnia 1929 roku. Ale w Tatrach czuwa upo-
jony sukcesami, pe³en m³odzieñczej, nie licz¹cej siê z niczym pasji
Stanis³awski i gdy Birkenmajer przybywa do schroniska Tery’ego
na spotkanie z towarzyszami, aby przyst¹piæ do szturmu – tamten
jest ju¿ na miejscu z w³asnym zespo³em. Œwit 8 sierpnia przynosi
tragikomiczn¹ pomy³kê Birkenmajera, która niemal nie obróci³a

w niwecz jego wieloletnich wysi³ków: w zat³oczonej sali ciemnego
schroniska, chc¹c obudziæ po cichu towarzyszy, budzi przez
pomy³kê jako pierwszego jednego z uczestników konkurencyjnej
grupy, która czym prêdzej wyrusza w drogê. Duma taternicka i
wstrêt do wspó³zawodnictwa dla wspó³zawodnictwa nie pozwalaj¹
Birkenmajerowi na wyœcigi pod œcianê czy wprost na œcianie. Przez
ca³y beznadziejnie d³ugi dzieñ czeka z niepokojem w sercu na
wynik. Wieczorem wraca Stanis³awski – zwyciêski: pokonali
zachodni¹ œcianê, co prawda daleko na lewo od œrodka urwiska i
od planowanej przez Birkenmajera drogi.

Nie za³amany tym po³owicznym sukcesem konkurentów
Birkenmajer ju¿ nastêpnego dnia podejmuje próbê rozwi¹zania swo-
jego problemu. Wraz z Dorawskim, A. Szczepañskim i Wallischem
przechodz¹ prawie po³owê œciany i ustalaj¹ kierunek dalszego
ataku. W 19 dni póŸniej druga próba bez udzia³u Birkenmajera,
odwo³anego niespodzianie do zajêæ zawodowych, za³amuje siê pod
kluczowymi trudnoœciami œciany. Przez ca³¹ zimê wertuje
Birkenmajer i przygotowuje teoretycznie rozwi¹zanie problemu.
Od pocz¹tku czerwca 1930 roku jest w Tatrach: pod £omnic¹, na
£omnicy, doko³a £omnicy, osacza j¹ ze wszystkich stron, by
wreszcie 21 czerwca przyst¹piæ do trzeciego ataku we dwójkê tylko
z serdecznym swoim m³odym przyjacielem i uczniem tatrzañskim
– Kazimierzem Kupczykiem, uczestnikiem drugiej próby. Atak
zostaje uwieñczony pe³nym sukcesem: pada œrodek zachodniej
œciany £omnicy, droga piêknem, trudnoœciami i sposobem
rozwi¹zania przewy¿szaj¹ca wszystko, co przed tym w Tatrach
dokonano.

Zdobycie zachodniej œciany £omnicy wyzwala w pe³ni skrêpo-
wan¹ dotychczas ca³kowitym podporz¹dkowaniem siê wielkiemu
celowi indywidualnoœæ taternick¹ Birkenmajera. Jego fantastyczny
zupe³nie plan sezonu letniego 1930 obejmuje 60 pierwszych wejœæ.
Chodzi tego lata stale z Kupczykiem; razem zdobywaj¹ olbrzymi,
blisko 800-metrowy wschodni filar Ganku i wschodni¹ œcianê
Nawiesistej Turni, wisz¹c¹ nad Dolin¹ Bia³ej Wody; razem
wspó³uczestnicz¹ w rozwi¹zywaniu problemów „Syfonów” –
wschodniej œciany Gierlacha i pó³nocnej Œwistowej Czuby z doliny
Roztoki. Wspania³y ten pochód zdobywczy przecina tragiczna



1817
œmieræ Kupczyka l sierpnia na Ostrym Szczycie, jednak i tak 36
nowych dróg zdobytych owego lata przez Birkenmajera jest
zupe³nie niezwyk³ej miary rekordem tatrzañskim.

Lata 1929 i 1930 przynios³y wielki skok taternict wa, wyra¿aj¹cy
siê z jednej strony tak uchwytnymi wynikami, jak ponad 200 nowych
dróg, rozwi¹zanie najwiêkszych i najdzikszych urwisk, podniesienie

skali trudnoœci i mo¿liwoœci cz³owieka w skale –  z drugiej zaœ
niew¹tpliwym przewrotem natury psychicznej –  przezwyciê¿eniem
ucisku psychicznego Tatr. W rezultacie tych osi¹gniêæ taternictwo
polskie zdecydowanie ju¿ zaczyna sobie szukaæ celów poza Tatrami
i w latach 1931 i 1932 wyje¿d¿aj¹, g³ównie wskutek starañ
dojrzalszego i bardziej doœwiadczonego œrodowiska krakowskiego,
pierwsze zorganizowane grupy w Alpy.

Odp³yw szeregu najwybitniejszych taterników na wyprawy
alpejskie obok równoczesnego wyczerpywania siê wielkich pro-
blemów (a problemem w ówczesnym zrozumieniu by³a naprawdê
tylko nie zdobyta œciana) spowodowa³ z jednej strony pewne
zmniejszenie intensywnoœci akcji wysokogórskiej, z drugiej zaœ
szukanie nowych form postêpu, które objawi³y siê ponownie sil-
niejszym zainteresowaniem siê Tatrami w zimie oraz rozwojem
konstruktywizmu taternickiego, polegaj¹cego na rozwi¹zywaniu
ju¿ zdobytych œcian nowymi, z taternickiego punktu widzenia
doskonalszymi drogami. W obu tych kierunkach na czo³o braci
taternickiej wysun¹³ siê znowu Stanis³awski nie bior¹cy udzia³u
w wyprawach alpejskich.

W taternictwie zimowym, podobnie jak i w letnim, Stanis³awski
uderzy³ od razu z w³aœciwym sobie rozmachem na najbardziej
os³awione problemy swojej doby. 7 i 8 stycznia 1930 roku prze-
chodzi z Aleksandrem Staneckim pó³nocno-zachodni ¿leb Zadniego
Gierlacha, dokonuj¹c w ogóle drugiego wejœcia zimowego na ten
szczyt. Na pocz¹tku nastêpnego sezonu zimowego, 28 i 29
grudnia 1930 roku, po nieuda³ej próbie 26 grudnia zdobywa wraz
z Henrykiem Mogilnickim Lodow¹ Prze³êcz Wy¿ni¹ od pó³nocy przez
Dolinê Œnie¿n¹ drog¹, której przejœcie jej letni zdobywca Mieczys³aw
Œwierz uwa¿a³ za swoj¹ najwspanialsz¹ wyprawê tatrzañsk¹. Na
równym niemal poziomie z tymi wyprawami nale¿y postawiæ piêkne
sukcesy zakopiañczyków osi¹gniête w kwietniu 1931 roku:
samotne wejœcie Sawickiego na Szczerbê w Giewoncie od pó³nocy
oraz zdobycie pó³nocnej œciany Kozich Czub przez Bronis³awa
Czecha i Jana Gnojka. Na tym jednak zimowa dzia³alnoœæ
taterników zakopiañskich w³aœciwie siê koñczy – w nastêpnych
latach uprawiaj¹ ju¿ niemal wy³¹cznie narciarstwo.

Dzia³alnoœæ Stanis³awskiegb dojrzewa coraz bardziej i kieruje
siê nie tylko ku zdobywaniu œcian tatrzañskich, ale ku rozwi¹-Wspinaczka na zachodniej œcianie £omnicy,      fot Vilém Heckel
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zywaniu ich zagadek. W roku 1931 wyszukuje now¹ drogê pó³nocno-
zachodni¹ œcian¹ Galerii Gankowej, wielkim, poprzewieszanym
kominem, przerzynaj¹cym praw¹ po³aæ urwiska, technicznie
najtrudniejsz¹ chyba z jego wielkich dróg. Latem 1932 zdobywa
900-metrow¹ pó³nocn¹ œcianê Ma³ego Kie¿marskiego Szczytu,
„najwiêksz¹ otch³añ Tatr”, drog¹ zbli¿on¹ do idea³u: olbrzymim,
prostym jak ciêcie no¿a pionowym kominem w dole i œrodkiem
p³ytowej, górnej czêœci, spiêtrzaj¹cej siê ponad ¿lebem Niemieckiej
Drabiny. Dó³ rozwi¹zuje Stanis³awski w dniach 12 i 13 lipca w
towarzystwie swoich warszawskich przyjació³: Bronis³awa
Chwaœciñskiego i Wiktora Ostrowskiego, a górê wraz z Paw³em
Voglem 4 sierpnia. Napotykaj¹ oni wielkie trudnoœci.

„Wtedy najwyraŸniej odczu³em taternicki geniusz towarzysza” –
wspomina Vogel. „Talent wielkiego wspinacza i nieugiêtoœæ woli
pcha go ku górze wœród naprawdê najciê¿szych warunków.
Lodowata woda strumieniami leje siê za ko³nierz i wyp³ywa przez
nogawice spodni – mrozi cia³o i usztywnia d³onie. Cz³owiek
powoli, lecz nieustannie, spokojnie i pewnie zwyciê¿a cal po calu.”
Stanis³awski dodaje: „Taka droga to jest radoœæ dla serca
taternika, a on sam patrzy na swe podrapane, przeziêbniête rêce,
czy mu skrzyd³a nie wyros³y w czasie tej wêdrówki w górê.”

Pomimo ¿e zrobiona na raty i jeszcze d³ugo w ten sposób tylko
powtarzana pó³nocna œciana Ma³ego Kie¿marskiego przez wiele lat
mia³a byæ wraz z zachodni¹ œcian¹ £omnicy symbolem najwiêkszych
osi¹gniêæ w Tatrach, stanowi¹c, zdaniem nie tylko zdobywców, ale
i szeregu ich nastêpców, „wyprawê najtrudniejsz¹ w Tatrach,
najd³u¿sz¹, najbardziej urozmaicon¹ i efektown¹, pod ka¿dym
wzglêdem najwspanialsz¹”. Do tego sukcesu dorzuca Stanis³awski
w tym samym sezonie jeszcze kilkanaœcie innych, a przede
wszystkim koñczy „epopejê Jaworowego Szczytu”.

Trzy piêkne, proste drogi rozwi¹zuj¹ œcianê, wyprowadzaj¹c
na oba wierzcho³ki i rozdzielaj¹c¹ je prze³¹czkê.

Tak¿e i inne osi¹gniêcia tego sezonu nawi¹zuj¹ równorzêdnie
do wspania³ych zdobyczy lat 1929-1930. Pada œrodek s³awnej
wschodniej œciany Rumanowego Szczytu. A. Szczepañski i Wallisch
dokonuj¹ nowego wielkiego wy³omu w murze Hrubego,
przechodz¹c pó³nocn¹ œcianê Wielkiej Teriañskiej Turni. Ogrom-
n¹ aktywnoœæ rozwija dwójka zakopiañska: Motyka i Sawicki,
stanowi¹ca jeden z najlepszych zespo³ów w historii taternictwa.
Wœród szeregu sukcesów zapisuj¹ na swoje konto tak œmia³e
przejœcia, jak dziki komin Basztowej Prze³êczy Wy¿niej z Doliny
Miêguszowieckiej i trawers w poprzek po³udniowej œciany Zamar³ej
Turni od Zamarz³ej do Koziej Prze³êczy, jedn¹ z najoryginalniejszych
dróg tatrzañskich, zaatakowan¹ ostro przez starego Jana Gwalberta
Pawlikowskiego, widz¹cego w górach zapatrzonymi w minion¹,
pierwotn¹ wielkoœæ oczami tylko drogi wzwy¿. Zakopiañczycy te¿,
po raz pierwszy od piêknych, wspólnych wypraw Himalaja Clubu
z braæmi Komarnickimi, nawi¹zuj¹ bliskie i serdeczne stosunki
z taternikami z po³udniowej strony, g³ównie spiskimi: Zsoltánem
Brüllem i Stefanem Zamkovškym, dokonuj¹c wspólnie z nimi
szeregu przejœæ, przede wszystkim przewidzianego ju¿ przez
Birkenmajera dojœcia wprost od do³u do „trawnika po ¿ó³tymi
plamami” w po³owie drogi zachodni¹ œcian¹ £omnicy.

W tym te¿ okresie dojrzewa w pe³ni taternictwo Zbigniewa
Korosadowicza. Rówieœnik i przez pewien czas towarzysz w po-
cz¹tkowym okresie Stanis³awskiego, Korosadowicz rozwija siê
znacznie wolniej i dopiero latem 1931 roku wchodzi na dobre do
ekstraklasy taternickiej kilku piêknymi drogami z po³udniowo-
wschodni¹ œcian¹ Ko³owego Szczytu i powtórzeniem (drugim
przejœciem) zachodniej œciany £omnicy drog¹ Birkenmajera na
czele. W roku 1932 jest ju¿ jednym z najlepszych i najczynniejszych
taterników: koñczy rozpoczêt¹ w roku poprzednim eksploatacjê
grupy ¯elaznych Wrót, zamykaj¹c j¹ zdobyciem wielokrotnie
atakowanego, fantastycznymi p³ytami opancerzonego, pó³nocno-
zachodniego uskoku Wschodniego Szczytu ¯elaznych Wrót,
ostatniego dziewiczego fragmentu g³ównej grani Tatr. Uskok by³
istotnie odstraszaj¹cy.

„W niezwyk³ej ekspozycji wiedzie w¹ziutka listewka, a na niej
p³aski, ruchomy blok, który jest tu wszystkim, czego siê mo¿na
trzymaæ, to znaczy raczej delikatnie musn¹æ, gdy¿ dr¿y pod
rêk¹. Dalej gzymsik – cia³o przyp³aszcza siê do g³adkiej ska³y,
potem wychyla w powietrze – i najd³u¿szy krok, jaki wykona³em
kiedykolwiek – decyduje o ¿yciu. Ten trawers odda³ nam œcianê,
a z ni¹ b³ogoœæ i s³onko na szczycie.”
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A kiedy stan¹³em na prze³êczy u stóp uskoku, zw¹tpienie
przerodzi³o siê w pewnoœæ: “Nie, têdy cz³owiek nie przejdzie...
Jednak... Ambicja cz³owieka gór nie pozwala zawróciæ – muszê
chocia¿ spróbowaæ.” I uskok pad³.

W tym samym sezonie Korosadowicz przechodzi wschodni¹
œcianê Poœredniej Grani, pó³nocn¹ ̄ abiej Turni Miêguszowieckiej
i œrodek dzikiego urwiska pó³nocnej œciany Ramienia Lodowego.
Równoczeœnie wyrasta na wielkiej miary taternika zimowego; ju¿
w grudniu 1931 roku samotnym wejœciem na Ciê¿k¹ Turniê zbli¿a
siê do osi¹gniêæ Stanis³awskiego, a w sezonie zimowym 1932/33
roku w towarzystwie 18-letniego Jana Staszla rusza do
skutecznego ataku na najwiêksze œciany tatrzañskie. We dwójkê
zdobywaj¹ w dniach 5–7 stycznia pó³nocn¹ œcianê Jaworowego
Szczytu, zaœ w dniach 13-15 kwietnia s³awn¹ pó³nocn¹ œcianê
Ma³ego Kie¿marskiego Szczytu, dokonuj¹c trzeciego w ogóle
przejœcia ca³oœci tej olbrzymiej œciany drog¹ do niedawna uwa¿an¹
nawet w lecie za jedno z najpowa¿niejszych przedsiêwziêæ w Tatrach.
Te rekordowe przejœcia, którymi, rzecz zupe³nie niezwyk³a w owych
czasach, zainteresowa³a siê samorzutnie nawet prasa codzienna,
wydŸwignê³y nieliczne pod wzglêdem iloœciowym zimowe
taternictwo polskie do poziomu, na którego zdecydowane
przekroczenie mia³o czekaæ dwadzieœcia lat.

W tym samym czasie, gdy Korosadowicz i Staszel szturmuj¹
pó³nocn¹ œcianê Ma³ego Kie¿marskiego, przyje¿d¿a w Tatry
po dwóch sezonach letnich w Alpach oswojony tam ze œniegiem
i lodem, których przedtem w górach unika³, W. Birkenmajer i wraz
z wspó³towarzyszem ostatniego pobytu alpejskiego, Stanis³awom
Groñskim, rusza do ataku na wschodni filar Ganku drog¹ maj¹c¹
byæ rekordem osi¹gniêæ zimowych w Tatrach.

Po biwaku 13 kwietnia w Dolinie Kaczej, atakuj¹ œcianê 14 i po
pierwszej nieuda³ej próbie póŸno w nocy z 14 na 15 osi¹gaj¹ wierzch
buli skalnej, wypiêtrzaj¹cej siê u podnó¿a filaru i spadaj¹cych z obu
stron ¿lebów – najtrudniejszy zreszt¹ odcinek drogi, gdzie zmêczeni
zostaj¹ na odpoczynek na ca³y nastêpny dzieñ. Tymczasem pogoda
zepsu³a siê – rozpêta³a siê œnie¿yca. Pomimo tego i pomimo z³ego
samopoczucia rano 16 Birkenmajer atakuje ostrze filara. Ko³o
po³udnia wobec coraz bardziej wzmagaj¹cej siê niepogody i z³ego
stanu Birkenmajera obaj wspinacze decyduj¹ siê na wytrawersowanie

Widok z Gerlacha na zachód, fot. Vilém Heckel

„Kiedy spojrza³em na g³adkie, wypolerowane jak szk³o p³yty
skalne, wœród których nie dojrzysz oparcia dla r¹k ni stóp,
straci³em wszelk¹ nadziejê, zw¹tpi³em. I pad³y tylko dwa s³owa,
jakby zduszone g³êbokim ¿alem i zawodem: Nie puœci. Ale nie
wszystkich – jeden, m³ody zapaleniec, upar³ siê: namawia³,
przekonywa³, zaklina³, Spróbujmy, zobaczycie, ¿e on musi ulec.
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ku Galerii Gankowej, któr¹ osi¹gaj¹ póŸnym wieczorem. Wita ich
tam istny huragan. Nie udaje siê rozbiæ namiotu – wiatr porywa jego
pod³ogê. Okryci p³acht¹ namiotow¹, ca³kowicie przemokniêci, nie
mog¹c w szalej¹cej wichurze rozpaliæ kuchenki i zagrzaæ sobie choæ

Widok z Szerokiej Jaworzyñskiej na Gerlach,      fot. Vilém Heckel

trochê strawy lub napoju, przesiaduj¹ tak, drzemi¹c chwilami, resztê
nocy. Rankiem 17 kwietnia ca³kowicie wyczerpani, wœród nieustaj¹cej
zawieruchy, zbieraj¹ siê do dalszej drogi przez Galeriê, lecz
Birkenmajer nie mo¿e ju¿ iœæ o w³asnych si³ach. Podtrzymuje go,
potem wlecze Groñski.

„W jednej rêce nios³em mój worek, drug¹ podtrzymywa³em
towarzysza, którego s³owem i groŸb¹ musia³em ju¿ zmuszaæ
do ka¿dego kroku. Musia³em krzyczeæ: „teraz prawa noga! Teraz
lewa! Teraz czekan! – i tak ci¹gle. Przy ka¿dym kroku jednak
upada³ i trzeba go by³o podnosiæ”.
Wreszcie o 100 metrów od ostatniego biwaku Birkenmajer

pada bez ¿ycia. Groñski resztkami si³ osi¹gn¹³ Rumanow¹
Prze³êcz i zeszed³ do Popradzkiego Stawu.

Œmieræ Birkenmajera, cz³owieka, którego szerokie i g³êbokie
podejœcie do gór, wspania³a dzia³alnoœæ, œwietne pióro i dar
oddzia³ywania na innych predestynowa³y do odegrania wyj¹tko-
wej roli w wyrastaj¹cym alpinizmie polskim, wywo³a³a w opinii
publicznej wra¿enie, jakie towarzyszy³o swego czasu œmierci
Kar³owicza i Œwierza. Jeszcze taternictwo nie otrz¹snê³o siê z tego
wra¿enia, gdy spad³ na nie nowy druzgoc¹cy cios: 4 sierpnia ginie
Stanis³awski.

M³ody, dojrzewaj¹cy jeszcze ci¹gle, a ju¿ najs³awniejszy
z wspó³czesnych sobie zdobywca rekordowych dróg na najwiêkszych
œcianach tatrzañskich, cz³owiek, który swoj¹ niebywa³¹ pasj¹ górsk¹
i nie maj¹c¹ równej dzia³alnoœci¹ zapocz¹tkowa³ najœwietniejsz¹
epokê taternictwa i wywar³ na ni¹ wp³yw tak decyduj¹cy, ¿e lata
1929-1932 nazywamy dziœ w Tatrach po prostu „epok¹
Stanis³awskiego” – zgin¹³ wraz z towarzyszem swej ostatniej drogi
Witoldem, Wojnarem w niewyt³umaczony sposób nie na wielkiej
drodze, nie na okrzyczanym, skrajnie trudnym problemie, lecz na
ma³ej turni Koœció³ek w Dolinie Baty¿owieckiej.

Œmieræ Birkenmajera i Stanis³awskiego podwójn¹ pieczêci¹
zamknê³a trwaj¹cy kilka lat najwiêkszy i najtragiczniejszy okres
naszego taternictwa, okres niebywa³ego, sportowego, wolnego od
mitów i psychicznego balastu rozmachu, który podniós³ i rozszerzy³
ogromnie skalê i rozmiary pokonywanych w Tatrach trudnoœci,
pchn¹³ taternictwo na najwiêksze urwiska, a wreszcie wyprowadzi³
je po raz pierwszy na wiêksz¹ i zorganizowan¹ skalê poza Tatry,
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na po³udniow¹ œcianê Meije, na grañ Peuterey, na najwy¿sze
szczyty Andów. W tym te¿ okresie obok wyros³ej g³ównie w krêgu
Stanis³awskiego grupy ludzi, która ju¿ wkrótce mia³a niemal
niepodzielnie pokierowaæ losami ca³ego naszego ruchu

wysokogórskiego, pojawiaj¹ siê jeszcze m³odsi, nieraz
kilkunastoletni ch³opcy, którzy przez nastêpne æwieræwiecze
mieli byæ filarami taternictwa i alpinizmu polskiego: Marian
Paully i Kazimierz Paszucha z ca³¹ zwart¹ wokó³ nich grup¹
sportowców krakowskich, Stanis³aw Siedlecki, Jan Staszel,
Jerzy Pierzcha³a i najm³odszy z nich, cz³onek s³ynnego rodu
taternickiego, Wawrzyniec ¯u³awski.

Po wspania³ych osi¹gniêciach lat 1929-1932 i po niew¹tpliwych
sukcesach dwóch pierwszych wypraw alpejskich w latach 1931
i 1932, na terenie Tatr pojawia siê zupe³nie wyraŸny zastój.
Pokolenie, które dokona³o wielkiego skoku, straciwszy niemal
równoczeœnie dwóch czo³owych przedstawicieli, wyczerpawszy w
ogromnej mierze swój tatrzañski program, a równoczeœnie
dojrzawszy do wiêkszych celów (Alpy by³y tu pomyœlnie zdanym
egzaminem), jak gdyby przestaje siê Tatrami zajmowaæ. Wysi³ki
œrodowiska warszawskiego, skupionego od roku 1930 w Kole
Wysokogórskim Oddzia³u Warszawskiego P. T. T., zbiegaj¹ce siê
coraz bardziej z d¹¿eniami ci¹gle m³odych „Syfonów”, zmierzaj¹
w zakresie organizacyjnym do zjednoczenia ca³ego ruchu
wysokogórskiego w Polsce w jedn¹ organizacjê. W dzia³alnoœci swej
taternicy polscy wybiegaj¹ myœlami ju¿ nawet nie ku Alpom, ale
ku wyprawom polarnym, ku Wysokiemu Atlasowi, Kaukazowi,
ku najwiêkszym górom œwiata – Andom i Himalajom. Tote¿ lato
1933 roku i zima 1933/34 s¹ w Tatrach wyj¹tkowo s³abe. Na
placu zostaj¹ w³aœciwie tylko zakopiañczycy i w roku 1934, pod
nieobecnoœæ licznej grupy najczynniejszych w poprzednich latach
taterników, dzia³aj¹cych w tym sezonie w Atlasie i na Spitsbergen,
supremacja ich w Tatrach jest bezsporna.

Latem 1935 roku pojawia siê znowu w Tatrach w przerwie
miêdzy pobytem w Atlasie i Alpach Zbigniew Korosadowicz.

Wespó³ z Wawrzyñcem ¯u³awskim rozwi¹zuje w ci¹gu sezonu
szereg najwy¿szej miary problemów. Sukcesy ich przypominaj¹
najlepsze czasy Stanis³awskiego. Pada zdobyta pó³nocna œciana
Ma³ego M³ynarza i wspania³a wschodnia œciana £omnicy, ostatnia
z rzêdu najwiêkszych niezdobytych œcian tatrzañskich, atakowana
ju¿ przez Korosadowicza w 1931 roku. Wreszcie w dwóch dniach
Korosadowicz i ̄ u³awski przechodz¹ ca³oœæ pó³nocno-wschodniej
grzêdy Miêguszowieckiego Szczytu, drogê pod wzglêdem rozmiarów

Wielicki Staw z dawnym (przed 1964 rokiem) Œl¹skim Domem
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i trudnoœci daj¹c¹ siê porównaæ tylko z drog¹ Stanis³awskiego na
Ma³ym Kie¿marskim. 19-letni ̄ u³awski przejœciami tymi wysuwa
siê na czo³o elity tatrzañskiej.

Obok nich systematycznie dzia³aj¹cy Motyka zdobywa wraz
z Karolem Mrózkiem po³udniow¹ œcianê Wschodniego Szczytu
¯elaznych Wrót drog¹, któr¹ Motyka – jeden z najlepszych
znawców dróg tatrzañskich i zdobywca dziesi¹tków s³awnych
problemów – uwa¿a³ do koñca za najtrudniejsz¹ z przebytych
przez siebie. Pod koniec sezonu przechodzi te¿ w miêdzynarodo-
wym towarzystwie (Czech, S³owak i Wêgier) równie piêkn¹ jak jej
po³udniowa s¹siadka po³udniowo-wschodni¹ œcianê Zamar³ej Turni.
I przez nastêpne lata drobny, szczup³y Staszek Motyka, nie garn¹cy
siê do zimy taternickiej, nie wysy³any w Alpy, nale¿y stale latem do
najczynniejszych w Tatrach. Jego te¿ ogromnym sukcesem staje siê
w lecie 1938 roku, oblegana wielokrotnie przez najlepszych, piêkna
i trudna po³udniowa œciana Ma³ego Ko³owego Szczytu, wygrana
niemal w bezpoœrednim wyœcigu taternickim z równoczeœnie
szturmuj¹c¹ inn¹ drog¹ to urwisko parti¹ dawnego druha
i towarzysza wypraw Jana Sawickiego, którego nadspodziewanie du¿e
trudnoœci zatrzyma³y o 30 metrów poni¿ej grani.

Inni dzia³aj¹ w Tatrach ju¿ tylko sporadycznie. G³ówn¹ aren¹
sukcesów czo³owych taterników polskich staj¹ siê ju¿ teraz Alpy,
traktowane zreszt¹ coraz bardziej treningowe, wyprawy polarne
i góry pozaeuropejskie, tote¿ do rzadkoœci na terenie Tatr nale¿¹
teraz drogi w wielkim stylu, rozwi¹zywane przez g³oœnych zdo-
bywców epoki Stanis³awskiego.

Równoczeœnie do coraz wiêkszego g³osu dochodz¹ taternicy
z po³udniowej strony Tatr, g³ównie S³owacy i Niemcy spiscy. Obok
niezmordowanego Zamkovœky’ego coraz bardziej o¿ywion¹, na
coraz wy¿szym poziomie dzia³alnoœæ objawiaj¹ Nitsch, Kubin,
Roland, Holy, Baron, a ich najlepsze sukcesy w lecie 1937 roku
powa¿nie ju¿ zagra¿aj¹ bezspornej dotychczas letniej supremacji
Polaków w Tatrach.

Okres ten przynosi równie¿ zjednoczenie polskiego ruchu wy-
sokogórskiego, rozbitego dotychczas na trzy oddzielne organizacje:

niewygodna, szczególnie dla poczynañ zagranicznych, wielotorowoœæ
ju¿ na pocz¹tku lat trzydziestych sk³oni³a kierownictwa wszystkich
organizacji do podjêcia rozmów i starañ na temat utworzenia
jednego stowarzyszenia taternickiego. W jesieni 1933 roku po
d³ugich i ¿mudnych pracach przygotowawczych doprowadzono
sprawê zjednoczenia do pomyœlnego koñca: powsta³ mocny pod
wzglêdem organizacyjnym i liczebnym Klub Wysokogórski P.T.T.,
którego ster wziê³o w rêce œrodowisko warszawskie, a na jego czele
stan¹³ w³aœciwy twórca odrodzenia taternictwa polskiego po
pierwszej wojnie œwiatowej, Marian Soko³owski.

Dzia³alnoœæ zimowa po wspania³ych sukcesach na Jaworowym
i Ma³ym Kie¿marskim utrzymuje siê nadal na wysokim poziomie,
choæ jest domen¹ niewielkiej tylko grupy, l kwietnia 1934 roku
Jakub Bujak, Marian Soko³owski i Maciej Zaj¹czkowski wchodz¹
na Ma³y Durny Szczyt z kotliny pod Miedzianymi £awkami,
dokonuj¹c przy okazji pierwszego trawersowania zimowego Dur-
nej Prze³êczy. Tak ulubione przez taterników polskich otoczenie
Doliny Czarnej Jaworowej eksploatuj¹ w kwietniu 1935 roku
Stefan Bernadzikiewicz, Stanis³aw Luxemburg i Wawrzyniec ¯u-
³awski, dokonuj¹c przede wszystkim piêknego i w wielkim stylu
wejœcia przez Dolinê Œnie¿n¹ na Lodowy Szczyt.

Wreszcie zima 1936 roku przynosi decyduj¹cy atak na
spiêtrzaj¹c¹ siê wprost nad Morskim Okiem olbrzymi¹ pó³nocn¹
œcianê Miêguszowieckiego Szczytu, podjêty przez doskona³¹ dwójkê
zimowych rekordzistów tatrzañskich: Korosadowicza i Staszla.

Sekcjê Turystyczn¹ P.T.T., Sekcjê Taternick¹ A.Z.S. w Krakowie
i Ko³o Wysokogórskie Oddzia³u Warszawskiego P.T.T. Ta

„Id¹c po raz trzeci na Miêguszowiecki z Jaœkiem Staszlem
w kwietniu” – pisze Korosadowicz – „byliœmy zdecydowani na
wszystko: albo ty nasz, albo my twoi. Postanowiliœmy
sforsowaæ œcianê za wszelk¹ cenê... Dlatego wszystkie si³y
w³o¿yliœmy w pierwsze uderzenie. Tak od razu Miêguszowiecki
po ³bie. Uderzenie by³o istotnie potê¿ne – komin puœci³ wzglêdnie
³atwo – haki lodowe i raki systemu Grivel zrobi³y swoje.”

Trzy dni ciê¿kiej walki przynios³y najpiêkniejszy sukces zimowy
na przestrzeni wielu lat.

Po tym sukcesie nastêpuje jakby pewne zahamowanie
taternictwa zimowego i dopiero sezon 1938/39 roku przynosi znowu
zdobycz naprawdê wielkiej miary. 10 kwietnia Gos³awski, Koro-
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sadowicz, Paszucha i Paully atakuj¹ pó³nocn¹ œcianê Galerii
Gankowej drog¹ klasyczn¹, osi¹gaj¹c pod wieczór koñcowy komin.
Niestety podczas biwaku w œcianie prowadz¹cy atak Paully, oraz
Korosadowicz ulegaj¹ odmro¿eniom. Gos³awski i Paszucha,
odprowadziwszy ich do Roztoki, wracaj¹ 12 pod œcianê i prze-
nocowawszy w namiocie dokonuj¹ wejœcia 13 kwietnia.

W paru ostatnich sezonach przed wybuchem drugiej wojny, po
okresie pewnej posuchy i braku dop³ywu m³odych si³, zaczynaj¹
siê pojawiaæ w Tatrach, choæ z rzadka, nowi ludzie. W roku 1937
zwraca na siebie uwagê szeregiem pierwszorzêdnych powtórzeñ
W³odzimierz Gos³awski oraz Tadeusz Or³owski rozwi¹zuj¹cy w tym
sezonie kilka nowych problemów. W jesieni 1938 roku Or³owski
dokonuje œmia³ego wejœcia g³oœnym z tragicznych wypadków ¿lebem
Drege’a w zachodniej œcianie Granatów, wreszcie w 1939 roku obaj
ci taternicy przechodz¹ pó³nocn¹ œcianê Galerii Gankowej – now¹,
skrajnie trudn¹ drog¹, wiod¹c¹ otwart¹ œcian¹ pomiêdzy biegn¹cymi
depresjami drogami klasyczn¹ i Stanis³awskiego.

Zakopiañskim wychowankiem taternickim jest lwowianin Jerzy
Hajdukiewicz. Równoczeœnie z nim pod okiem starszych – Motyki,
Sawickiego, Staszla, wchodzi w Tatry grupa m³odych wspinaczy
zakopiañskich, rozwi¹zuj¹cych szereg problemów o bardzo du¿ych
trudnoœciach. Rok 1939 przynosi zdobycie pó³nocnej œciany
Jaworowego Rogu przez Sawickiego, Hajdukiewicza i Nesseltucha.
Ci sami taternicy wchodz¹ te¿ wprost od pó³nocy na Rówienkow¹
Prze³êcz Wy¿ni¹, odstrêczaj¹cym, ponurym kominem, atakowanym
ju¿ bezskutecznie przez Sawickiego. W otoczeniu Hali G¹sienicowej
zostaje przebyty szereg dróg piêknych i trudnych, choæ niezbyt
wielkich. Niemal wszystkie nowe drogi zakopiañczyków w tym
sezonie s¹ ju¿ rozwi¹zywane przy pomocy pierwotnych jeszcze trochê
i ma³o umiejêtnie stosowanych sztucznych u³atwieñ, wkraczaj¹cych
za alpinizmem dolomitowym na teren Tatr.

Tymczasem jednak nadesz³a wojna.

 Ryszard Wiktor Schramm

Górami Pisane
Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Babski Wybór *

Byli w jednej wsi gazdowie bardzo bogaci, mieli syna
jedynaka i chcieliby go byli strasznie dobrze ożenić. Ale
wybór był trudny, bo się dziewki pchały jedna przez dru-
gą i każda swoje cnoty przedstawiała.

Aż raz powiada baba do chłopa:
— Wiós, Wojtek, tak nie zrobimy nic. Nie poznas

cłowieka, ino wtedej, kie nie wie, ze na niego patrzis.
Oblec się za dziada i pomiendzy hałupy idź — wtóra cię
dziewka nolepi obdarzy, s to.m nasego Kubę ozenime.
Będzie nolepsa.

Zwidziało się to chłopu, ta babska rada, wdział starą czuchę,
łatane portki, wziął na plecy torbę, w rękę kij i poszedł.
Rzekomo dziad.

Idzie pomiędzy chałupy, chodził cały dzień, wrócił wie-
czorem i siada na ławie zmartwiony, a gębę miał z jednej
strony spuchniętą.

— No cóż? — pyta się go baba. — Wtoraz ci się na
niewiastę udała?

— Hę — powiada chłop — obiór trudny. Zasełek ku
piersej: dała mi spyrki, zasełek ku drugiej: dała mi obró-
żek świencony, zasełek ku trzeciej: wyprała mi kosule —
i cos teroz wiés? Jedno scodra, drugo nabożna, trzecio
robotna — syćkie dobre.Tak oto koñczy siê pierwsza czêœæ wspomnieñ z dawnych dziejów

Klubu Wysokogórskiego. Ci¹g dalszy w nastêpnym Wo³aniu
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— Hm — mruknęła baba. — Iści ze ze ze ze ze obiór trudny...
Ale cóż ci to, co mas gębę spuchnionom?

— E to nic, ani gwary nie warce. Zasełek ku scwortej,
dała mi w pysk — powiada chłop. A baba jak nie skoczy
z ławy, jak nie krzyknie:

— E głuptaku jeden! Nie gados nic? I jesce medetujes?!
Jedy to tak, jakby ci sam Pon Jezus Przenajświentsy z nieba
palcem pokazał!

*  Kazimierz Tetmajer, Skalnym Podhalu - Wydawnictwo Literackie Kraków 1955


