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wy) drogi Stanis³awskiego na Ma³ym Kie¿marskim, siêgn¹æ w latach poprzedzaj¹cych wojnê do najwybitniejszych zdobyczy letnich
i zimowych. Równoczeœnie w dolinkach na coraz trudniejszych œciankach rozgryzaj¹ samodzielnie i doskonal¹ technikê hakow¹, podci¹gow¹, która w okresie okupacji doprowadza ich do zaatakowania

Tatry lat dawnych: Na nowych drogach - dokoñczenie
Wojna 1939 roku i okupacja niemiecka podciê³y zupe³nie rozwijaj¹cy siê piêknie alpinizm polski, który w³aœnie w przeddzieñ jej
wybuchu osi¹gn¹³ swój najwiêkszy sukces – rekordow¹ i tragiczn¹
wypraw¹ himalajsk¹ – i podkopa³y bardzo mocno korzenie taternictwa. Warunki, ciê¿sze jeszcze ni¿ w reszcie okupowanego kraju,
jakie zapanowa³y w Zakopanem i Tatrach z jednej strony, z drugiej
zaœ œmieræ lub niewola wielu czynnych taterników sprawi³y, ¿e na
parê lat Tatry niemal zupe³nie opustosza³y. Na pó³nocno-wschodniej œcianie Mnicha zawis³a wielka, drewniana swastyka. Dopiero
rok 1942 przynosi pewne o¿ywienie. Obok najwytrwalszych: Korosadowicza, Vogla i Or³owskiego pojawiaj¹ siê równie¿ inni. Zostaje
rozwi¹zanych parê pomniejszych problemów, a równoczeœnie zaœ
nad Morskim Okiem z najbardziej urwistych œcian zaczyna siê rozlegaæ uporczywe stukanie m³otków: to pracuj¹ „Pokutnicy”.
Oko³o roku 1930 pojawi³a siê w Krakowie grupka m³odych taterników, dobrych sportowców, nie nale¿¹cych do ¿adnej z istniej¹cych organizacji, która obok swego normalnego taternictwa
zwi¹za³a ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ z wapiennymi ska³kami podkrakowskich dolinek i ich urwiste œcianki uczyni³a celem swoich zdobyczy w wolnych godzinach oraz miejscem œwietnych, ca³orocznych
treningów wspinaczkowych. Trzon tej grupy stanowili Marian Paully,
Kazimierz Paszucha, Czes³aw £apiñski i Adam Górka. Nazw¹ „Pokutników” ochrzci³y ich wiejskie babiny, widz¹ce ich nieraz rankiem
lub o zmroku d¹¿¹cych ku ska³om, obwieszonych linami i podzwaniaj¹cych ¿elazem haków i m³otków. Ich dzia³alnoœæ taternicka rozwija³a siê nieco na uboczu od w³aœciwego nurtu wielkich zdobyczy,
dosyæ wolno, lecz bardzo systematycznie, by poprzez tak piêkne
powtórzenie, jak przejœcie uskoku Wschodniego Szczytu ¯elaznych
Wrót lub drugie przejœcie ca³oœci (a pierwsze w ci¹gu jednej wypra-

Widok na Bielskie Tatry z mozolnego, zimowego podejœcia, fot. Vilém Heckel
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œcian, wobec których bezsilna by³a technika klasyczna, a nawet pierwociny podci¹gowe zakopiañczyków.
Po szczegó³owej penetracji w lipcu 1942 roku Paszucha i £apiñski atakuj¹ odpieraj¹c¹ dotychczas wszystkie próby zdobycia górn¹
czêœæ pó³nocno-wschodniej œciany Mnicha, stosuj¹c na przestrzeni kilkudziesiêciu metrów po raz pierwszy w Tatrach w tak wielkiej
skali technikê hakow¹, zdobywaj¹ tê œcianê praw¹ po³aci¹. Przy

Taternik w pe³nym rynsztunku do wspinaczki technik¹ hakow¹, czyli tak zwanym
podci¹giem. Widzimy tu specjalne wi¹zania liny na piersiach i sprzêt hakowy.
fot. R. £ukasiewicz.
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okazji popukali trochê z boku – i w nied³ugim czasie swastyka spad³a. W dwa tygodnie póŸniej dodaj¹ do tego sukcesu drugi nie mniejszy – zdobycie œrodka pó³nocno-wschodniej œciany Kazalnicy,
wisz¹cej wprost nad toni¹ Czarnego Stawu nad Morskim Okiem.
W nastêpnym roku ci sami taternicy zdobywaj¹ urwist¹ wschodni¹
œcianê mniejszego s¹siada Mnicha – Mniszka, a wreszcie w sierpniu
przechodz¹ œrodek pó³nocnej œciany Galerii Gankowej drog¹ o ogromnych trudnoœciach, prost¹ jak strza³a, rozwi¹zuj¹c¹ idealnie i definitywnie problem tej wspania³ej, najoryginalniejszej w Tatrach,
pionowej, trzystumetrowej œciany.
Obok nich i inni taternicy zaczynaj¹ stosowaæ technikê podci¹gu: wkrótce po zaawansowanej a sp³ukanej przez deszcze próbie
Paszuchy i £apiñskiego Korosadowicz i Wicherkiewicz zdobywaj¹
œrodek pó³nocnej œciany ¯abiej Turni Miêguszowieckiej.
Równie¿ i taternictwo zimowe okresu wojny jest skromne pod
wzglêdem iloœciowym, jednak i tu mamy do zanotowania zdobycz
zupe³nie pierwszorzêdn¹, mianowicie wejœcie na Kozi¹ Prze³êcz
Wy¿ni¹ wprost od pó³nocy dokonane 9 i 10 kwietnia 1944 roku
przez Stanis³awa Siedleckiego i Jana Stryjeñskiego. I tu zastosowanie po raz pierwszy na wiêksz¹ skalê w zimie sztucznych u³atwieñ pozwoli³o na przezwyciê¿enie trudnoœci technicznych,
stoj¹cych dotychczas poza praktyk¹ taternictwa zimowego.
Pod koniec wojny, jesieni¹ 1944 roku, ukrywa siê na Wadze
i w Dolinie Rumanowej przed represjami niemieckimi grupa
taterników polskich, g³ównie krakowskich. Jeszcze i w tym czasie dokonuj¹ oni kilku ³adnych pierwszych wejœæ w grupie Smoczego Szczytu i Szarpanych Turni.
*
Pierwsze lata po wojnie – to okres intensywnego odradzania siê
taternictwa polskiego i pod wzglêdem organizacyjnym i w terenie.
Ju¿ w 1945 roku zostaje reaktywowany w Krakowie Klub Wysokogórski. Z przedwojennych taterników niewielu co prawda wraca do
pe³nej dzia³alnoœci: Tadeusz Or³owski, Pawe³ Vogel, ale ju¿ obok
nich narasta nowe, wojenne i powojenne pokolenie. Przoduje tu
zdecydowanie Kraków. Starzy „Pokutnicy” wprawdzie jakby siê
chwilowo nieco wyczerpali swoimi wielkimi sukcesami z okresu
wojny, które stanowi³y bez w¹tpienia nowy skok w rozwoju taternictwa, ale w solidnym treningu ska³kowym i w Tatrach przygoto-
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wali ju¿ dojrza³ych nastêpców i co roku kszta³cili nowych. Z okresu
wojny ju¿ jako dojrzali taternicy wychodz¹ krakowianie; Adam
Dobrowolski, Zbigniew Hegerle, Witold Ostrowski, Jerzy Piotrowski, Stanis³aw Worwa, a ka¿dy sezon przynosi now¹ falê „pokutniczych” wychowanków. Równoczeœnie ¿yw¹ dzia³alnoœæ rozwija
trójka m³odych zakopiañczyków: Henryk Czarnocki, Józef Januszkowski i Jerzy Mitkiewicz.
Lata 1945-1950 s¹ wiêc domen¹ przynajmniej pod wzglêdem iloœciowym wojennego i powojennego pokolenia taterników krakowskich
i nielicznych zakopiañskich. Tym wyraŸniej odbija na tym tle dzia³alnoœæ kilku dos³ownie osób spoza tych œrodowisk, g³ównie stoj¹cego u szczytu swojego rozwoju taternickiego Tadeusza Or³owskiego.
Sezon letni 1945 roku i zimowy 1945/46 si³¹ rzeczy s¹ jeszcze
bardzo s³abe. Dopiero rok 1946 przynosi sukcesy na miarê przedwojennych: Czarnocki i Januszkowski wchodz¹ z Doliny Hlinskiej
na Teriañsk¹ Prze³êcz Ni¿n¹ olbrzymim, dzikim kominem, atakowanym ju¿ przez Motykê, zaœ Or³owski z towarzyszami rozwi¹zuje piêkn¹
drog¹ p³ytowy œrodek pó³nocnej œciany ¯abiego Szczytu Wy¿niego.
Wspania³ym sukcesem niestarzej¹cych siê „Pokutników” staje siê
dokonane w dniach 15-20 lipca 1946 roku przez Górkê i Paszuchê
pierwsze przejœcie grani Tatr Wysokich od Prze³êczy pod Kop¹ do
Liliowego. Problem ten by³ w okresie miêdzywojennym parokrotnie
bezskutecznie atakowany przez wybitnych taterników, ale zawsze
jego rozmiary i wszechstronne trudnoœci wielkiej wyprawy stawa³y
na przeszkodzie ukoñczeniu drogi. Najbardziej zaawansowana próba Staszla i Vogla w 1934 roku za³ama³a siê po 11 dniach na Rysach
po przebyciu oko³o 3/4 trasy.
„Problem by³ powa¿ny – pisze Paszucha – Musimy przyznaæ, ¿e
zdawaliœmy sobie sprawê z wielkoœci przedsiêwziêcia, trudu i wysi³ku, ale zdawanie sobie sprawy z tego w domu, klubie czy schronisku jest jednak bardzo dalekie od rzeczywistoœci”. Trud wyprawy
wyrywa z ust temu niespo¿ytych si³ i wytrwa³oœci taternikowi zbuntowany okrzyk:
„O grani, skoñcz siê ju¿ wreszcie!”
Tak samo zima 1946/47 roku przynosi ju¿ wyniki dorównuj¹ce
najlepszym osi¹gniêciom przedwojennym. Na terenie Tatr spotykaj¹
siê teraz wybitni zimownicy przedwojenni z wychowankami „Klubu Wysokogórskiego Winterthur” w Szwajcarii i m³odzie¿¹ kra-
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kowsk¹ i zakopiañsk¹, a ich ju¿ to wspó³dzia³anie, ju¿ to rywalizacja daj¹ piêkne wyniki. Jako pierwsza pada niemal niespodziewanie w dniach 3 i 4 kwietnia pó³nocna œciana Wysokiej, zdobyta
przez przygotowuj¹cych siê do wyprawy alpejskiej Witolda Ostrowskiego i Jerzego Piotrowskiego. 26 kwietnia pada kilkakrotnie ju¿
w tym sezonie atakowana zachodnia œciana Ni¿nych Rysów. Zdobywa j¹ dwójka wytrawnych alpinistów: Jerzy Hajdukiewicz i Jan
Staszel.
Okres nastêpny przynosi coraz wiêksze ograniczenia ruchu
wysokogórskiego, coraz wiêksze jego niezrozumienie, a co za tym
idzie przymusowe obni¿enie jego lotów mimo du¿ego dop³ywu
m³odych si³.
Latem 1947 roku wyje¿d¿a jeszcze wprawdzie w grupê Mont Blanc
wyprawa pod kierownictwem Stanis³awa Siedleckiego, odnosz¹c tam
piêkne sukcesy, nawi¹zuj¹ce do dobrych przedwojennych tradycji
alpinizmu polskiego, ale ju¿ jej kontynuatorka – wyprawa w roku
1948, maj¹ca wprowadziæ w Alpy m³odzie¿ taternick¹, mimo daleko
posuniêtych przygotowañ nie dochodzi do skutku. Równie¿ zawiod³a planowana wyprawa alpejska w roku 1949.
W Tatrach prawie ca³kowite wyczerpanie wielkich problemów
sprowadza taternictwo z wolna do skrajnego ju¿ niemal konstruktywizmu. Tylko nieliczne jednostki potrafi¹ jeszcze wy³owiæ tu i ówdzie nie tkniête czy nie rozwi¹zane w³aœciwie urwiska.
Ca³a dzia³alnoœæ wysokogórska ogranicza siê z roku na rok coraz
bardziej do otoczenia Morskiego Oka i Hali G¹sienicowej. Przez szereg lat taternicy polscy nie dokonuj¹ ¿adnych wejœæ w Tatrach s³owackich, a nawet rzadko odwiedzaj¹ szczyty graniczne.
Lato 1947 roku pod nieobecnoœæ najlepszych, bawi¹cych w Alpach, jest dosyæ s³abe. Powojenna m³odzie¿ taternicka dopiero zaczyna siê ruszaæ. Przejœcie wschodniej œciany Granatów przez
Zbigniewa Abgarowicza i Ryszarda W. Schramma otworzy dopiero
za parê lat wrota penetracji zapomnianej Dolinki Buczynowej. Sukcesy roku 1948 ograniczaj¹ siê ju¿ niemal wy³¹cznie do otoczenia
Morskiego Oka.
Pomimo wielkich utrudnieñ i zmniejszania siê atrakcyjnoœci
taternictwa z roku na rok wzrasta dop³yw m³odzie¿y. Lata 19461948 wprowadzaj¹ w Tatry liczn¹ gromadê wychowanków krakowskich, zaœ w roku 1949 od¿ywa wreszcie po wojnie œrodowisko
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warszawskie g³ównie dziêki staraniom Or³owskiego i ¯u³awskiego. Rok 1949 przynosi te¿ jedyne w ci¹gu wielu lat zbiorowe wyjazdy w Tatry s³owackie, na których m³odzie¿ ma mo¿noœæ
poznania s³awnych zdobyczy poprzedniego pokolenia. Wielkim
osi¹gniêciem m³odych staje siê te¿ w tym roku drugie przejœcie
grani Tatr Wysokich, tym razem z zachodu na wschód, dokonane
przez Karola Jakubowskiego i Zenona Wêgrzynowicza.
W po³owie sierpnia wybrali siê te¿ w Tatry s³owackie, korzystaj¹c z paszportów, uczestnicy niedosz³ej wyprawy alpejskiej
Andrzej Nunberg i Jerzy WoŸniak. Tymczasem 17 sierpnia pogoda popsu³a siê ca³kowicie: zimny deszcz przeszed³ w kilkudniow¹
œnie¿ycê, zawierucha szala³a a¿ do podnó¿a gór. Do Zakopanego
œci¹gnêli taternicy na walne zebranie Klubu Wysokogórskiego,
na którym nieobecnego Nunberga wybrano sekretarzem Klubu.
Dopiero w kilkanaœcie dni póŸniej zaniepokojeni brakiem wiadomoœci koledzy udali siê do Doliny Kaczej i tam w kolebie znaleŸli
pozostawione rzeczy Nunberga i WoŸniaka oraz kartkê z 17 sierpnia o zamierzonym wejœciu wschodni¹ œcian¹ na Rumanowy
Szczyt. Wielka wyprawa ratunkowa, przeszukuj¹ca œciany Rumanowej i Ganku, odnalaz³a zw³oki WoŸniaka w ¿lebie spadaj¹cym z Gankowej Prze³êczy. Po trzech dniach ogromnych wysi³ków
uda³o siê œci¹gn¹æ je w dolinê. A dopiero w kilka tygodni póŸniej
trzecia z kolei ekspedycja pogotowia wy¿ej, w kominie, w który
przekszta³ca siê ¿leb pod sam¹ Gankow¹ Prze³êcz¹, w g³êbokiej
ny¿y odnalaz³a cia³o Nunberga i ca³y sprzêt taternicki obu wspinaczy. Ile czasu, ile dni i nocy spêdzili tam w szalej¹cej zamieci,
przemokniêci i zmarzniêci, g³odni i wyczerpani, zanim zmar³ Nunberg, a WoŸniak, w ostatniej rozpaczliwej próbie ratowania siê
ruszy³ w tragiczn¹ drogê w dó³ ¿lebem?
Lato 1950 roku znowu ogranicza siê niemal wy³¹cznie do Morskiego Oka. Nic te¿ dziwnego, ¿e w doszczêtnie schodzonym terenie
coraz mniej znajduje siê ciekawych problemów, a i te które s¹ rozwi¹zywane, ani rozmiarami, ani trudnoœciami nie dorównuj¹ wielkim zdobyczom poprzednich okresów, ani nawet pierwszych
powojennych sezonów.
Pewne o¿ywienie przynosi rok 1951. Dobrze zorganizowany obóz
efemerycznej Sekcji Taternickiej Centralnego Wojskowego Klubu
Sportowego oraz kursy dla zaawansowanych Sekcji Alpinizmu Pol-
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skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w któr¹ przerodzi³ siê Klub Wysokogórski z chwil¹ likwidacji P.T.T., umo¿liwi³y intensywniejsze uprawianie taternictwa szerokiej ju¿ czo³ówce. Rok
ten przynosi sukcesy g³ównie w eksploatacji otoczenia Dolinki Buczynowej. Na pierwszym miejscu nale¿y tu wymieniæ zdobycie czterystametrowej wschodniej œciany Buczynowej Stra¿nicy piêknym
“Kominem Pokutników” przez Jakubowskiego i Nowickiego, a nastêpnie wejœcia potê¿nymi filarami wschodniej œciany Granatów na

W œcianie, fot. Vilém Heckel
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Poœredni Granat i Zadni Granat. Najm³odsi: Andrzej Pietsch i Tadeusz Strumi³³o przechodz¹ podci¹giem przewieszony po³udniowy filar Zamar³ej Turni, rozgraniczaj¹cy œciany po³udniow¹ i wschodni¹.
Równoczeœnie m³odzie¿ taternicka, dorastaj¹ca ju¿ w okresie pozbawionym wielkich problemów, zaczyna coraz bardziej stawiaæ sobie
za cel powtarzanie wielkich, a przede wszystkim trudnych dróg („W
okresie tym odrabialiœmy dziêki Tatrom Wysokim kolejno wszystkie
drogi na Zamar³ej” – pisze T. Strumi³³o). W szczególnoœci zaœ m³odzie¿ ta zaczyna kierowaæ swe zainteresowania ku niepowtórzonym
dotychczas hakowym zdobyczom „Pokutników”.
Wokó³ wojennych dróg Paszuchy i £apiñskiego narós³ mit nie
mniejszy chyba ni¿ ongiœ wokó³ ¯abiego Konia, a maj¹cy znacznie
d³u¿ej trwaæ. Starsi poza „Pokutnikami” nie mieli dostatecznego
obycia z technik¹ hakow¹ do zaatakowania tych dróg, a na stylu
chodzenia wa¿y³, te¿ na pewno wiele autorytet ich najwybitniejszego powojennego przedstawiciela Or³owskiego, zdecydowanego przeciwnika stosowania sztucznych u³atwieñ – m³odsi
zaœ nie czuli siê jeszcze na si³ach.
„Ile razy – pisze Jaworowski – wypada³o mi przechodziæ ko³o
Czarnego Stawu nad Morskim Okiem, zawsze doznawa³em przykrego uczucia zawstydzenia i lêku, patrz¹c na wspania³e urwisko
Kazalnicy. Zawstydzenia, ¿e nikt z m³odszego pokolenia taterników nie zdoby³ siê dot¹d na powtórzenie jedynego przejœcia œrodka œciany, lêku, który budzi³ widok jej imponuj¹cych zerw.”
Ale wreszcie po innych sukcesach przychodzi latem 1951 roku
czas i na powtórzenia najtrudniejszych dróg lat 1939-1943. Pierwszego wy³omu dokonuj¹ Biel i Jaworowski, przechodz¹c w piêknym
stylu drogê œrodkiem pó³nocno-wschodniej œciany Kazalnicy. Run
na wielkie powtórzenia trwa przez ca³e lato 1952 roku. Coraz liczniejsze grono m³odych taterników osi¹ga ju¿ górn¹ granicê przedwojennych i wojennych trudnoœci w skale.
Wreszcie sierpieñ 1953 roku przynosi rozwi¹zanie ostatnich
wiêkszych problemów klasycznych w Tatrach polskich: wejœcie
wprost od po³udniowego-wschodu z Doliny Roztoki na Wo³oszyñsk¹ Prze³êcz Ni¿n¹, zamykaj¹ce prowadzon¹ przez parê lat
g³ównie przez Zbigniewa Bromowicza i Paw³a Vogla eksploatacjê
¿lebów wo³oszyñskich oraz przejœcie pó³nocnej œciany Hiñczowych

12
Czub. Reszta stanowi ju¿ zupe³nie szcz¹tkowe, choæ nieraz technicznie bardzo trudne problemy.
*
Lata powojenne, przynosz¹ce coraz wiêkszy zastój taternictwu
polskiemu, spowodowany g³ównie kompletn¹ jego izolacj¹ i zamkniêciem na terenie niespe³na trzech dolin, s¹ równoczeœnie okresem wielkiego rozwoju taternictwa czeskiego i s³owackiego.
W okresie wojny Czesi w ogóle nie mogli w Tatrach bywaæ, a i s³owaccy taternicy pojawiali siê zupe³nie sporadycznie, tote¿ powa¿niejsze sukcesy w tym czasie nale¿¹ po po³udniowej stronie Tatr do

Uchodz¹ca ongi za „karko³mn¹ wspinaczkê” turnia Mnicha nad Morskim Okiem
zesz³a dziœ do roli æwiczebnej wycieczki dla pocz¹tkuj¹cych alpinistów
tatrzañskich. Tote¿ - jak widzimy na zdjêciu rojno bywa na ska³ach „strasznego”
Mnicha!
fot. Z.Ma³ek
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zupe³nych wyj¹tków. Ju¿ jednak w pierwszych latach powojennych
pojawia siê nieliczna co prawda z pocz¹tku, ale silna i aktywna
grupa kierowana przez Arno Puskaœa i Juliusa Andraši’ego, której
zdobycz¹ staje siê ca³y szereg piêknych dróg. Oko³o roku 1948 zaczynaj¹ w³¹czaæ siê coraz liczniej Czesi. Ruch wysokogórski roz-

Przejœcie „Hokej k¹” w górnej czêœci, zachodniej œciany £omnicy
fot. Vilém Heckel
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szerza siê i krzepnie. Zostaje przebyta now¹ drog¹ po³udniow¹ œciana Ma³ego Ko³owego Szczytu, pada s¹siaduj¹ca z ni¹ dziewicza dot¹d, odstraszaj¹ca œciana Kopiniaka. Gdy zaœ w roku 1950 Frantisek
Piœek i Vaclav Zachoval zdobywaj¹ œrodek zachodniej œciany £omnicy drog¹ przez „Hokej”, ogromn¹, przewieszkê kszta³tu kija hokejowego – s³awny problem, atakowany bezskutecznie w poprzednich
latach przez kilka zespo³ów polskich – taternictwo czeskie i s³owackie wywalcza sobie w lecie po raz pierwszy zdecydowany prymat.
W tych warunkach taternictwo polskie zaczyna siê coraz bardziej zwracaæ ku zimie. Has³o ku temu daj¹ starsi, obyci ju¿ z zim¹
tatrzañsk¹ i lodami alpejskimi. Ci¹gle jeszcze dzia³a aktywnie Zbigniew Korosadowicz, atakuj¹c, co prawda bezskutecznie, kilka
nowych wielkich problemów i wprowadzaj¹c przy tym w taternictwo
zimowe m³odych zakopiañczyków. Paszucha i £apiñski przechodz¹
w dniach 22-24 kwietnia 1948 roku grañ Tatr Zachodnich od Kasprowego Wierchu do Salatyñskiego. M³odzie¿ musi siê stopniowo
oswajaæ i wprowadzaæ w zimê tatrzañsk¹, tote¿ w centrum zainteresowania szkolenia tatrzañskiego staj¹ teraz w ci¹gu paru kolejnych lat zimowe obozy szkoleniowe. Pierwszy z nich, zorganizowany
z koñcem marca i pocz¹tkiem kwietnia 1948 roku, kierowany przez
Witolda H. Paryskiego, a maj¹cy jako instruktorów tak doœwiadczonych alpinistów jak Hajdukiewicz i Staszel, daje solidn¹ podbudowê zimow¹ licznej grupie m³odych, którzy w czasie jego trwania
osi¹gaj¹ pierwsze powa¿ne samodzielne sukcesy.
Pocz¹tek sezonu zimowego 1948/49 roku przynosi wspania³¹
zdobycz: po d³ugich i pieczo³owitych przygotowaniach bracia Pawe³
i Janusz Voglowie przechodz¹ w dniach 13-15 grudnia 1948 roku
wschodni filar Ganku, jeden z najwiêkszych i najs³awniejszych
problemów zimowych w ca³ych Tatrach, który odpiera³ dot¹d
wszystkie szturmy najwybitniejszych taterników. W okresie Wielkanocy 1949 roku Pawe³ Vogel dorzuca do tego pierwsze przejœcie
zimowe wschodniej œciany Koœcielca, dokonane wraz z Ludwikiem
Ziemblicem, zaœ Jerzy Mitkiewicz i Ryszard W. Schramm wchodz¹
z Kot³a Miêguszowieckiego na Miêguszowieck¹ Prze³êcz Wy¿ni¹,
atakowan¹ ju¿ przez Groñskiego i Korosadowicza, dokonuj¹c równoczeœnie pierwszego zimowego jej trawersowania.
Zimy taternickie 1949/50, a zw³aszcza 1950/51 roku s¹ s³absze. Starsi taternicy z wolna siê wycofuj¹, m³odsi nie dorastaj¹ jesz-
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cze w pe³ni do ich klasy. Z powa¿niejszych problemów pada pó³nocna œciana Koziego Wierchu, przebyta praw¹ po³aci¹ przy pomocy sztucznych u³atwieñ przez Helenê Hajdukiewiczow¹ i Eugeniusza
Strzeboñskiego. G³ówne wysi³ki m³odych taterników id¹ w kierunku powtarzania najwiêkszych zdobyczy zimowych. Ju¿ w styczniu
1949 roku Karol Jakubowski i Stanis³aw Worwa dokonuj¹ w dwóch
dniach drugiego przejœcia pó³nocnej œciany Miêguszowieckiego Szczytu, a na pocz¹tku kwietnia Januszkowski i £apiñski powtarzaj¹ zachodni¹ œcianê Ni¿nich Rysów. W dwa tygodnie póŸniej próbê
trzeciego przejœcia pó³nocnej œciany Miêguszowieckiego podejmuje
Abgarowicz wraz z Nunbergiem. Abgarowicz wybiera do tego celu
nowy, krótszy w w œrodkowej czêœci œciany, jednak odpada na zalodzo-

Obuwie tamtych lat z blaszkami, zwanymi trikunie, umo¿liwiaj¹cymi poruszanie
siê zim¹ po terenie œnie¿nym i lodowym
fot. Vilém Heckel
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nych p³ytach, doznaj¹c skomplikowanego z³amania nogi. Nie zra¿ony tym, mimo ca³orocznej przerwy w uprawianiu taternictwa, wraca
na œcianê po roku, tym razem w towarzystwie Witolda Ostrowskiego, planuj¹c przejœcie œciany samym œrodkiem, „direttissim¹”. Pe³en zapa³u i chêci wziêcia rewan¿u na œcianie jest motorem ca³ej
akcji. Na noc dochodz¹ obaj pod spiêtrzenie kopu³y szczytowej. Jednak ogromny wysi³ek przy braku treningu, szybkie tempo posuwania siê i fatalna noc w przywalanej sypi¹cymi siê ze œciany lawinkami
p³achcie biwakowej rujnuj¹ jego si³y – rankiem 5 kwietnia 1950 roku
umiera na œcianie. Przez szereg dni w chwilach przerw wœród szalej¹cych nad Morskim Okiem zamieci trwa dramatyczna walka licznej
grupy kolegów o œci¹gniêcie jego cia³a, widocznego na zaœnie¿onej
œcianie z ganku schroniska.
Œmieræ Abgarowicza, jednego z najwybitniejszych taterników
zimowych pierwszego pokolenia powojennego, taternika pe³nego
zalet, niezwykle lubianego i popularnego wœród górskiej braci,
pierwszy taternicki wypadek zimowy od czasu zgonu Birkenmajera i tak bardzo do tamtego podobny, bez w¹tpienia przyhamowa³a
nieco rozpêd taternictwa zimowego w nastêpnym sezonie. Dopiero od roku 1952 datuje siê naprawdê masowy nap³yw m³odych
si³, a zarazem masowy atak na powa¿ne problemy, który w okresie nastêpnych paru lat przynosi nowy wielki skok taternictwa
zimowego. Najpiêkniejsze sukcesy zimy roku 1951/52 – wejœcia
pó³nocnymi œcianami g³ównego wierzcho³ka Giewontu i d³ugiego
wierzcho³ka Giewontu s¹ jeszcze zdobyczami starszej generacji.
Jednak ju¿ i m³odzie¿ ma szereg piêknych, choæ nie na tak wielk¹
miarê, osi¹gniêæ. Obok piêknych wejœæ œcianami zostaje te¿ dwukrotnie przebyta Orla Peræ – po raz pierwszy w dwóch dniach od
Zawratu do Roztoki przez Komusiñskiego i Rubinowskiego, po
raz drugi w odwrotnym kierunku w trzech dniach przez czwórkê
uczestników zimowego kursu instruktorskiego.
Zapocz¹tkowany w zimie 1952 roku atak m³odzie¿y taternickiej
na wielkie problemy zimowe przybra³ w roku 1953 charakter niemal
masowy. To raptowne rozszerzenie siê czo³ówki, a w zwi¹zku z tym
zwiêkszona rywalizacja sportowa i niezwykle przez to o¿ywiona dzia³alnoœæ szeregu taterników, wreszcie doskona³e warunki panuj¹ce
w Tatrach sprawi³y, ¿e osi¹gniêcia tego sezonu po raz pierwszy nie
tylko iloœciowo ale i jakoœciowo zdecydowanie przeœcignê³y najlepsze
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wyniki przedwojenne. Dobre przygotowanie kondycyjne, szybkoœæ
akcji, przemyœlenie taktyczne ³ zastosowanie nowoczesnej techniki
w skale i w lodzie pozwoli³y na szybkie pokonywanie najwiêkszych
œcian tatrzañskich i na skuteczne porywanie siê na drogi, które latem zaliczaj¹ siê do najwy¿szych klas trudnoœci. Szereg dróg, których zdobycie nale¿a³o nie tak dawno do najlepszych osi¹gniêæ
taternictwa zimowego, zesz³o w tym sezonie do roli przejœæ ju¿ niemal klasycznych, powtarzanych kilkakrotnie.
Najpiêkniejszymi osi¹gniêciami sezonu s¹ przejœcia œcian Miêguszowieckiego Szczytu: œrodka pó³nocnej oraz wschodniej, oby-

Na przystanku autobusowym przy Wodogrzmotach, fot. K.Harêdziñski
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dwa dwukrotnie. Pierwszego zimowego (i w ogóle) przejœcia „direttissimy” pó³nocnej œciany dokona³a œwietna trójka krakowska St.
Biel, J. Honowski i Zb. Rubinowski w dniach 12 i 13 lutego, pokonuj¹c najtrudniejszy odcinek drogi – wielkie, p³ytowe zaciêcie u wejœcia
w kopu³ê szczytow¹ – technik¹ hakow¹. Przejœcie to zosta³o powtórzone w kwietniu w jednym dniu przez J. D³ugosza i A. Skoczylasa.
Wschodni¹ œcianê zdoby³a w dniach 12 i 13 kwietnia trójka instruktorów zimowego kursu taternickiego – A. Pietsch, St. Worwa i A.
Wilczkowski, a ju¿ 24 i 25 kwietnia powtórzyli j¹ w znacznie gorszych warunkach – Mitkiewicz i Schramm.
Tak¿e i inne zdobycze tej zimy stoj¹ na wysokim poziomie: pó³nocno-wschodnia œciana Miêguszowieckiego Szczytu Poœredniego,
wejœcie od pó³nocy 600-metrowym filarem na Ma³¹ Wo³ow¹ Szczerbinê w Wo³owym Grzbiecie, zdobycie prawej po³aci Kazalnicy olbrzymim, prawie w ca³oœci zalodzonym kominem i wiele innych.
Po³owicznym zwyciêstwem uwieñczony zosta³ œmia³y atak Zb. Jaworowskiego, A. Skoczylasa i A. Truszkowskiego w lutym na Mnichow¹ Prze³¹czkê Wy¿ni¹ poprzez pó³nocno-wschodni¹ œcianê
Mnicha. Taternicy ci, przebywszy dwa biwaki w œcianie przy silnym
mrozie, po pokonaniu ogromnych trudnoœci, pod koniec trzeciego
dnia wspinaczki o kilkadziesi¹t metrów poni¿ej prze³êczy, wyczerpani obawiaj¹c siê trzeciego biwaku zmuszeni byli zawezwaæ w sukurs
kolegów i na prze³êcz wydostali siê ju¿ z ich pomoc¹ z góry. Piêknym
wyczynem, daj¹cym dobre œwiadectwo kwalifikacjom, kondycji i taktyce uczestników, by³o te¿ pierwsze przejœcie zimowe grani doko³a
Morskiego Oka od ¯abiej Czuby do Opalonego Wierchu zrobione
w czterech dniach (8-11 kwietnia) przez Biel¹, Jakubowskiego,
Nowickiego i Rubinowskiego.
Niemniej o¿ywiony ni¿ przy Morskim Oku by³ sezon w otoczeniu
Hali G¹sienicowej i Piêciu Stawów. Spoœród wielu rozwi¹zanych
tu problemów na pierwsze miejsce wysuwa siê przejœcie ¿lebu
Drege’a w Granatach przez Dziêdzielewicza, Mitkiewicza, Rogowskiego i Udzielê – droga o ogromnych trudnoœciach technicznych
– oraz dwukrotne wejœcie od pó³nocnego-wschodu na Prze³¹czkê
nad Dolin¹ Buczynow¹.
Zupe³nie podobnie jak i polskie kszta³tuje siê taternictwo zimowe po³udniowej strony Tatr. Wprawdzie w bezpoœrednim okresie
powojennym jest ono jeszcze s³abe i zaledwie jedno jego osi¹g-
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niêcie – zdobycie w kwietniu 1946 roku pó³nocno-zachodniej œciany Krywania przez A. Veverkê z trzema towarzyszami mo¿e byæ
porównywane z równoczesnymi sukcesami Polaków, ale ju¿ wkrótce rozpoczyna swoj¹ wielk¹ dzia³alnoœæ zimow¹ Arno Puškaš.
Zimy lat 1949-1951 stoj¹ zdecydowanie pod znakiem jego dzia³alnoœci podnosz¹cej systematycznie poziom stoj¹cego dot¹d daleko w tyle za Polakami taternictwa zimowego s³owackiego.
Zdobyczami Puškaša staj¹ siê zarówno wielkie œnie¿no-lodowe
œciany, jak i najzuchwalsze skalne urwiska: pó³nocna œciana ¯a-

Wjazd do Tatrzañskiego Parku Narodowego

biego Konia, po³udniowa Kopy Lodowej, wreszcie zachodnia £omnicy drog¹ Birkenmajera.
Równoczeœnie zapocz¹tkowane podobnie jak i u nas w roku 1948
zimowe obozy taternickie wprowadzaj¹ w góry coraz liczniejsze zastêpy
Czechów i S³owaków, reprezentuj¹cych ju¿ w lecie wysok¹ klasê, którzy, podobnie jak taternicy polscy, w sezonach lat 1951/52 i 1952/53
ruszaj¹ do generalnego ataku na najwiêksze problemy zimowe. Pierw-
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szy z tych sezonów przynosi miêdzy innymi przejœcie dolnej czêœci pó³nocnej œciany Ma³ego Kie¿marskiego Szczytu kominem Stanis³awskiego oraz zachodniej œciany £omnicy przez Hokej, pod któr¹ na dzieñ
przed tym zgin¹³ zabity lawin¹ kamienn¹ jej letni zdobywca – Zachoval. Zim¹ 1952/53 roku szturm najwiêkszych œcian ma ju¿, podobnie
jak i u nas, charakter masowy. Dwunastoosobowa wyprawa s³owacka
przechodzi w trzech dniach grañ Tatr Bielskich. Cerman i Puškaš pokonuj¹ ca³oœæ pó³nocnej œciany Ma³ego Kie¿marskiego (dó³ kominem
Stanis³awskiego), pada wschodnia œciana Gierlachu, zachodnia Ma³ej
Œnie¿nej Turni i wiele innych. Podobnie jak i w lecie sukcesy zimowe
taterników czeskich i s³owackich zaczynaj¹ przewy¿szaæ osi¹gniêcia zamkniêtych na w³asnym ciasnym terenie Polaków.
Pewne odprê¿enie w tej ciasnej i niewygodnej sytuacji taternictwa
polskiego i nieznaczne mo¿liwoœci dalszego rozwoju przynosi znowu
rok 1954. W drugiej po³owie marca zostaj¹ zorganizowane wielkie
manewry czo³ówki taternickiej, maj¹ce wykazaæ jej organizacyjn¹,
techniczn¹ i taktyczn¹ sprawnoœæ w przeprowadzaniu wielodniowych
ciê¿kich wypraw w trudnych warunkach gór wysokich. Impreza ta,
nazwana Pierwsz¹ Ogólnopolsk¹ Alpiniad¹ Zimow¹, zgromadzi³a 47
taterników z ca³ej Polski, reprezentuj¹cych Kraków, Górny Œl¹sk,
£ódŸ, Poznañ, Szczecin, Warszawê, Wroc³aw i Zakopane, ekipê Filmu Polskiego i przedstawicieli prasy. Ca³oœci¹ kierowa³ Tadeusz
Nowicki. Po okresie przygotowawczym, stanowi¹cym zaprawê kondycyjn¹ i techniczn¹, przyst¹piono do w³aœciwej akcji, któr¹ mia³o
byæ osi¹gniêcie Miêguszowieckiego Szczytu trzema wielodniowymi
trasami graniowymi przez trzy grupy szturmowe: pierwsza grupa,
czteroosobowa, pod kierownictwem Jakubowskiego wyruszy³a od
Wo³oszyna poprzez Kozi Wierch i Œwinicê maj¹c w planie szeœæ dni
drogi; szeœcioosobowa grupa druga prowadzona przez Schramma
wysz³a o dzieñ póŸniej na grañ od ¯abiej Czuby poprzez Rysy, maj¹c
zaplanowane przebycie swej trasy w ci¹gu piêciu dni, zaœ w trzy dni
po pierwszej opuœci³a Kasprowy Wierch grupa trzecia, któr¹ kierowa³ Dziêdzielewicz, aby w szeœæ osób osi¹gn¹æ Miêguszowiecki Szczyt
g³ówn¹ grani¹ Tatr.
Oprócz grup szturmowych bra³y udzia³ w akcji wspieraj¹ce je
grupy ³¹cznikowe, grupa ratunkowa, rezerwowa i grupa specjalnego przeznaczenia, opiekuj¹ca siê pras¹ i filmem. Pomimo zupe³nego za³amania siê pogody w ostatnich trzech dniach, wskutek
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doskonale zgranej i konsekwentnie przeprowadzonej akcji nie tylko
uda³o siê osi¹gn¹æ zamierzony cel, ale nawet przyspieszyæ osi¹gniêcie go o pe³ny dzieñ.
Okres Alpiniady, w którym poza w³aœciw¹ wypraw¹ dokonano
szeregu przejœæ œcianowych, zostaje zakoñczony piêknym akordem: w dniach 28 i 29 marca wytrwa³y Jaworowski wraz ze Strumi³³¹ i J. Wal¹ dokonuj¹ wejœcia wschodni¹ œcian¹ Mnicha na
Mnichow¹ Prze³¹czkê Wy¿ni¹.
Tak¿e kwiecieñ, choæ daleki od wspania³ych warunków poprzednich sezonów, przynosi szereg piêknych osi¹gniêæ. Przede
wszystkim pada jeden z najwiêkszych problemów ca³ych Tatr – pó³nocno-wschodnia grzêda Miêguszowieckiego Szczytu, zdobyta przez
czwórkê krakowsko-warszawsk¹: J. Mierzejewskiego, W. Ostrowskiego, J. Piotrowskiego i J. Sawickiego. Mimo ¿e nie rozwi¹zana zosta³a
górna czêœæ grzêdy, któr¹ ominiêto zachodami kopu³y szczytowej,
by³ to sukces ogromny.
Po stronie s³owackiej nast¹pi³o pewne zahamowanie rozmachu,
jeœli chodzi o przejœcia œcian. Bez w¹tpienia przyczyni³y siê do tego z³e
na ogó³ warunki panuj¹ce w ci¹gu zimy. Sukcesem najwy¿szej miary
sta³o siê natomiast dwukrotne przejœcie zimowe grani Tatr Wysokich; pierwszego – od Liliowego do Prze³êczy pod Kop¹ dokonali
Matras i Mlezak w czasie l-12 grudnia 1953 roku, drugiego, w odwrotnym kierunku, w ci¹gu dziesiêciu dni pod koniec marca 1954
roku doskona³a czwórka czeska: German, Masek, Kuchar i Svatoš.
Latem 1954 roku po raz pierwszy od piêciu lat ruszaj¹ znowu
obozy taterników polskich w Tatry s³owackie. Zostaj¹ wyszukane
nowe drogi na Kaczej, Zas³onistej, Hrubej Turni, Koziej Stra¿nicy,
Litworowym Szczycie, Ma³ym Lodowym – problemy szcz¹tkowe,
nie dorównuj¹ce rozmiarami i piêknoœci¹ dawnym zdobyczom,
ale choæ w czêœci zaspokajaj¹ce g³ód nowoœci.
G³ówny ciê¿ar zostaje przerzucony na powtarzanie najwiêkszych
dróg – zostaj¹ te¿ przebyte wszystkie niemal najwiêksze œciany g³ównie w otoczeniu Kaczej i Kie¿marskiej Doliny. W Tatrach polskich
zostaje dwukrotnie przebyta (a po raz pierwszy – w ci¹gu jednej nie
przerwanej wyprawy) ostatnia z nie powtórzonych, najtrudniejszych
wojennych zdobyczy – œrodek pó³nocnej œciany ¯abiej Turni Miêguszowieckiej. Dwukrotnie te¿ zostaje zrobiona grañ od ¯abiej Czuby
do Wo³oszyna, zwana przez taterników „Grani¹ Tatr Polskich”.
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Z przejœcia grani Tatr 1955,

fot. Ryszard Schramm

Sezon zimowy 1954/55 roku nie przynosi spodziewanych rezultatów. Pobyt licznej grupy taterników na obozach zimowych na S³owacji w marcu trafia na bardzo kapryœne warunki, tote¿ nawet
najwybitniejsze osi¹gniêcia, jak wejœcie wschodni¹ œcian¹ Wysokiej
czy zdobycie Zadniej Bednarzowej Turni w grani Hrubego z Doliny
Hliñskiej s¹ s³absze od zdobyczy Czechów i S³owaków, którzy, wykorzystuj¹c na w³asnym terenie okresy lepszej pogody, mog¹ zapisaæ
na swoje konto takie wejœcia œcianowe, jak ¯³obisty Szczyt z Doliny
Kaczej lub Galeria Gankowa kominem Stanis³awskiego i szereg
piêknych powtórzeñ z drugim przejœciem wschodniego filara Gan-
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ku na czele, w graniówkach zaœ – dwa zespo³owe przejœcia grani
Tatr Wysokich lub tak piêkn¹ wyprawê jak odcinek grani od Prze³êczy pod Kop¹ do Polskiego Grzebienia ze zrobieniem „po drodze”
pó³nocnych œcian Ramienia Lodowego i Jaworowego Szczytu.
Na wyj¹tkowo niepomyœlne warunki trafi³a II Alpiniada Zimowa, odbywaj¹ca siê w dniach 12–25 kwietnia 1955 roku pod kierownictwem Paryskiego, a pomyœlana jako ciê¿ka 35-osobowa
wyprawa treningowa systemem wielkich wypraw w zupe³nym
oderwaniu od cywilizacji na trasie od Wawrzeczkowej Cyrhli przez
Polanê Waksmundzk¹ i dalej grani¹ przez Koszyst¹ a¿ do Œwinicy
i z powrotem. Przez trzy dni przetransportowano ca³y 3-tonowy
baga¿ na Polanê Waksmundzk¹ i za³o¿ono wysuniêty sk³ad na
Ma³ej Koszystej. Czwartego dnia, w rozpoczynaj¹cej siê zamieci
za³o¿ono bazê na Krzy¿nem.
„W ci¹gu kilku godzin wytê¿onej pracy, bez chwili wytchnienia, oœlepiani œnie¿yc¹, t³amszeni przez wichurê, wyrównaliœmy
miejsce i rozbiliœmy namioty: dwa mieszkalne, kuchniê i czwarty ma³y na magazyn sprzêtu. O zmierzchu ukoñczyliœmy pracê
i mogliœmy ³ykn¹æ trochê ugotowanego naprêdce jedzenia –
pierwszy od rana posi³ek. Byliœmy niemal kompletnie mokrzy
i piekielnie zmêczeni. Ubrawszy siê we wszystko coœmy mieli
– suche i mokre (tylko tak mog³o wyschn¹æ bez s³oñca) – u³o¿yliœmy siê w œpiworach. Przez trzy dni bez przerwy szala³a burza
œnie¿na, odcinaj¹c nas zupe³nie od œwiata. Masy niesionego wiatrem œniegu i chmur otoczy³y nas ciasnym, wiruj¹cym, mlecznym tumanem. Namioty zasypa³o do po³owy dachu, ma³y namiot,
w którym urz¹dziliœmy sk³ad sprzêtu, znikn¹³ w ogóle z powierzchni. Spad³o oko³o metra œwie¿ego œniegu. Wewn¹trz szron osiad³
na œcianach na palec grub¹ warstw¹ iskrz¹cych kryszta³ków.
Spêdzaliœmy dnie niemal nie wychodz¹c ze œpiworów. Dopiero ko³o pierwszej – drugiej po po³udniu wstawaliœmy,
zdejmowaliœmy czêœæ rzeczy, w których le¿eliœmy, grzaliœmy
nad spirytusow¹ maszynk¹ zamarzniête na koœæ stale przemoczone buty a¿ da³y siê wcisn¹æ na nogi i usun¹wszy kilka
warstw peleryn, skafandrów i worków, którymi zatykaliœmy
nieszczelne wejœcie, przemykaliœmy siê do kuchni na jedyny w
ci¹gu dnia ciep³y posi³ek.”
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Najwiêkszy notowany w ogóle w Tatrach jednorazowy opad
œnie¿ny za³ama³ nierozwiniêt¹ nawet jeszcze dobrze akcjê. Przelotne rozpogodzenie rano 21 kwietnia pozwala jeszcze trzyosobowej
grupie na dotarcie do Granackiej Prze³êczy, ale ponowne pogorszenie siê pogody zmusza do ostateczne likwidacji ca³ej wyprawy.
Intensywna dzia³alnoœæ licznej czo³ówki wspinaczy z tej i z tamtej
strony Tatr wyczerpa³a ju¿ niemal ca³kowicie mo¿liwoœci letnie.
W lecie 1955 roku eksploatacja Jaworowych Turni przez taterników polskich, zgromadzonych na obozach w Dolinie Jaworowej,
przynosi rozwi¹zanie ju¿ chyba ostatnich powa¿nych problemów
tatrzañskich, Honowski i Wilczkowski przechodz¹ now¹ drog¹ pó³nocn¹ œcianê Jaworowego Rogu, Biel i Rubinowski – œrodek pó³nocnej œciany Wielkiej Jaworowej Turni.
W tych warunkach coraz czêœciej zaczynaj¹ zwracaæ uwagê
taterników urwiska, które opiera³y siê dotychczas zwyciêsko
wszystkim próbom i wobec których bezsilna okaza³a siê nawet do
perfekcji doprowadzona technika hakowa: lewa po³aæ pó³nocnowschodniej œciany Kazalnicy i œrodek pó³nocno-wschodniej œciany Mnicha.
Oba te problemy obra³ za cel swoich d³ugotrwa³ych wysi³ków Jan
D³ugosz. Lew¹ po³aæ Kazalnicy szturmowa³ ju¿ dwa razy w poprzednich latach; drugi atak zawiód³ go do ny¿y pod kluczow¹, ogromn¹,
lit¹ przewieszk¹ – nie do przebycia. Literatura podsunê³a jedyne
mo¿liwe rozwi¹zanie: specjalne wiert³o, umo¿liwiaj¹ce wykucie w litej skale otworów na osadzenie specjalnych haków. W lipcu 1955
roku D³ugosz wraz z Momatiukiem atakuj¹ po raz trzeci „lew¹ Kazalnicê”, zbrojni tym razem w klucz maj¹cy im otworzyæ przewieszkê.
„Atakujê przewieszkê po prostu tylko dlatego, ¿eby od razu siê nie
wycofywaæ – zupe³nie bez wiary w powodzenie. Wbijam hak i od razu
trzeba wierciæ. W niewygodnej pozycji drêtwiej¹ rêce, stukam i stukam – mijaj¹ minuty, dziesi¹tki minut, wreszcie jest. Z niedowierzaniem stajê na zawieszonej pêtelce – i takie coœ mia³oby mnie
utrzymaæ? A jednak wbrew zdrowemu rozs¹dkowi wiszê. Wzruszam
ramionami i zaczynam biæ drugi otwór.
Trwa to jeszcze d³u¿ej, potem wskakuje hak i znowu dziurka.
Mam ju¿ zupe³nie doœæ, przez ca³e dwie i pó³ godziny posun¹³em
siê 3-4 metry, a i to trawersem. Rêce jak z waty. Wracam. Atakuje
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Momo. Siedzê skulony na ruchomych g³azach i walczê z sennoœci¹. Momo stuka i stuka.
Jestem zupe³nie z³amany. W tym tempie nie zrobimy przewieszki ani za tydzieñ...
... Potwornie chce mi siê piæ. Wyssaliœmy ju¿ wszystkie nawi³g³e mchy naoko³o. Momo po drodze odrywa napêcznia³e œciekaj¹c¹
z przewieszki wod¹ kêpki, sprawiedliwie dzieli na pó³ i rzuca. Co
za smaki Nic to, ¿e w ustach zgrzyta piasek.”

Nadchodzi noc.
„Mia³em ju¿ w ¿yciu wygodniejsze biwaki – pisze dalej D³ugosz. – Momo ma nogi w pêtlach, ja trzymam mu g³owê na brzuchu – nogi wisz¹ z drugiej strony turniczki nad Czarnym Stawem
– a on z kolei uciska mój ¿o³¹dek... Ci¹gle siê poprawiamy, ale
delikatnie, ostatecznie jesteœmy nie byle gdzie.”

W po³udnie nastêpnego dnia – wyjœcie z przewieszki. Ale do koñca
jeszcze daleko – jeszcze dwa dni. Trudnoœci. Ekspozycja (– „Czarna toñ pod nami”). Pragnienie (– „Chodzê na czworakach po trawie
i jak pies usi³ujê zebraæ jêzykiem krople deszczu z liœci i traw”).
Poœpiech (– „Perspektywa trzeciego biwaku – a w wypadku deszczu ca³kowitej katastrofy”). I wreszcie – „kiedy ju¿ ca³kiem tracimy
nadziejê, ¿e œciana siê kiedyœ skoñczy – wychodzê na jakiœ wzgórek, widzê bia³o-zielony znak na szczytowym g³azie i œcie¿kê id¹c¹
na Prze³êcz pod Ch³opkiem...
... Po 63 godzinach w terenie, dwóch biwakach i 155 wbitych
hakach, le¿ymy szczêœliwi na szczycie.”
Po licznych, dwudziestoparoletnich próbach, pada tak¿e wreszcie œrodek pó³nocno-wschodniej œciany Mnicha, os³awiony „wariant
R”. Przechodz¹ go D³ugosz i Pietsch w dniach 5 i 7 paŸdziernika
stosuj¹c wypraktykowan¹ na Kazalnicy technikê.
Jednoczeœnie z tymi ostatnimi wielkimi zdobyczami œcianowymi
rozwi¹zany zostaje w 1955 roku tak¿e ostatni, a zarazem najwiêkszy, problem graniowy – przejœcie ca³ej grani Tatr,
G³ówna grañ Tatr ci¹gnie siê zygzakowat¹, ³aman¹ lini¹ od
Prze³êczy •dziarskiej na wschodzie po Prze³êcz Huciañsk¹ na zachodzie przebiegaj¹c na przestrzeni 75 kilometrów przez Tatry
Bielskie, Wysokie i Zachodnie. Wznosi siê w niej, licz¹c jako jednostki wszystkie szczyty wielowierzcho³kowe, a nawet wszystkie
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obejmowane wspóln¹ nazw¹ zbiorow¹, 98 szczytów, a ³¹czna ró¿nica wzniesieñ przekracza 22 000 metrów.
Przejœcie grani podjê³a pi¹tka: Hegerle, Krysa, Piotrowski,
Schramm i Staszel. „By³o rzecz¹ jasn¹, ¿e przejœcie ca³ej grani bêdzie
nie³atwym zadaniem i uwieñczenie go sukcesem bêdzie zale¿ne od
idealnego zgrania bardzo wielu czynników – no i od funta szczêœcia”. Du¿e doœwiadczenie wysokogórskie wszystkich uczestników i dobra pogoda panuj¹ca w tym okresie pozwoli³y na
ukoñczenie w czasie 3–13 wrzeœnia w dobrej formie tego wielkiego
przedsiêwziêcia o najbogatszej bez w¹tpienia dostêpnej w Tatrach
skali prze¿yæ wysokogórskich, pomimo jego powa¿nych i rozlicznych
trudnoœci.
„Jak opowiedzieæ tych sto szczytów, sto prze³êczy, ow¹ ca³¹
s³onecznoœæ wielkich wy¿yn, a równoczeœnie ca³y niezmierny trud
wyprawy!? Bolesn¹ szorstkoœæ granitu i oœlizg³oœæ namokniêtych
porostów. Przygniataj¹ce brzemiê worów, s³one stru¿ki potu sp³ywaj¹ce wzd³u¿ nosa. Gwizd kamienia, mierz¹cego kilkusetmetrowym ³ukiem wprost w g³owê Jurka, krzyk i skok, które
uratowa³y mu ¿ycie... I zapach trawy. I delikatne kszta³ty goryczek. I p³omieñ watry w ostatni wieczór pod Rohaczami. I smak
ostatniej tabliczki czekolady...
Ju¿ nawet nie jak, ale co powiedzieæ, aby w tym by³a Grañ...
Najwa¿niejsze – ¿eœmy doszli!”
Nastêpne lata nie przynosz¹, bo nie mog¹ ju¿ przynieœæ, rozwi¹zania ¿adnych powa¿nych problemów. Epoka letniego zdobywania
Tatr zosta³a definitywnie zakoñczona. Jeszcze tylko od czasu do czasu, coraz rzadziej, trafiaj¹ siê jakieœ okruchy, nietkniête fragmenty,
resztki: kilka nowych dróg w otoczeniu Doliny Staroleœnej, p³ytowy
œrodek lewej po³aci po³udniowej œciany Baty¿owieckiego Szczytu zdobyty przez Czechów. Z pocz¹tkiem lata 1957 trójka zakopiañczyków
– cz³onków G.O.P.R.: Berbeka, Gajewski i Wawra powtarza przejœcie
ca³oœci grani Tatr, tym razem z zachodu na wschód.
Droga postêpu przez zdobywanie nowych urwisk zostaje w Tatrach na zawsze zamkniêta. Pozostaje tylko droga postêpu technicznego przez przechodzenie coraz trudniejszych z ju¿ zdobytych
dróg w coraz lepszym stylu i czasie. W latach 1956 i 1957 s¹ te¿
powtarzane ju¿ wszystkie najtrudniejsze drogi, zdobyte wszystkimi technikami: droga Or³owskiego na Galerii Gankowej i hakowa
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Zdjêcie z pierwszego przejœcia Wariantu „R” na Mnichu, fot. Jan D³ugosz

droga „Pokutników” na tej samej œcianie i lewa po³aæ Kazalnicy.
Najwiêksze zdobycze sprzed dwudziestu czy nawet dziesiêciu lat
staj¹ siê przejœciami klasycznymi, ca³e Tatry schodz¹ do roli i wymiarów treningowych dla ludzi maj¹cych coœ wiêcej do powiedzenia w górach wysokich.
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Ci¹gle jeszcze natomiast na coraz wy¿szy poziom dŸwiga siê taternictwo zimowe, ta bezpoœrednia zaprawa do gór najwy¿szych,
i zimy tego okresu przynosz¹ coraz lepsze osi¹gniêcia. Pod koniec
marca 1956 roku D³ugosz i Pietsch w ci¹gu trzech i pó³ dnia przechodz¹ po raz pierwszy ca³oœæ pó³nocno-wschodniej grzêdy Miêguszowieckiego Szczytu, pokonuj¹c tak¿e dotychczas nie tkniêt¹ zim¹
jej górn¹ czêœæ. W drugiej po³owie kwietnia Karpiñski i Zarêbski
w trzech dniach zdobywaj¹ Gankow¹ Prze³êcz z Doliny Kaczej. Obok
tych dróg, nale¿¹cych do najwspanialszych w Tatrach, pada jeszcze
wiele innych, jak lewy filar pó³nocno-wschodniej œciany Cubryny,
zachodnia grzêda Ni¿nych Rysów przez Tomkowe Ig³y, pó³nocnowschodnia œciana Mnicha i szereg pierwszorzêdnych powtórzeñ
z pierwszym polskim (a w ogóle czwartym) przejœciem zimowym œrodka pó³nocnej œciany Ma³ego Kie¿marskiego Szczytu na czele.
Równie bogaty, choæ mo¿e nie uwieñczony tak wybitnymi sukcesami, jest sezon taterników czeskich i s³owackich.
W ostatnich dniach marca grupa taterników krakowskich przystêpuje te¿ wreszcie do planowanego od dawna polskiego przejœcia
zimowego grani Tatr Wysokich. Zostaj¹ za³o¿one sk³ady ¿ywnoœci na
grani, mimo to plecaki wa¿¹ po 20 kg, gdy 31 marca rusza od Prze³êczy pod Kop¹ 8-osobowa grupa szturmowa, kierowana przez J.
Walê, wspomagana przez posuwaj¹c¹ siê dolinami 6-osobow¹ grupê
pomocnicz¹. W ci¹gu dziesiêciu dni, przy stale pogarszaj¹cej siê pogodzie, grupa szturmowa, posuwaj¹c siê w zasadzie grani¹, osi¹ga
rejon Miêguszowieckich Szczytów i zak³ada biwak przy Hiñczowych
Stawach, gdzie zostaje uwiêziona przez zawiejê œnie¿n¹. Dopiero 12
kwietnia nastêpuje rozpogodzenie przynosz¹ce za sob¹ kontynuacjê
akcji – próbê wejœcia dwóch zespo³ów na Miêguszowieckie Szczyty:
nad Czarnym i Poœredni. Oko³o godziny 8 rano z po³udniowych zboczy Miêguszowieckiego Szczytu Poœredniego schodzi wielka lawina
porywaj¹c z sob¹ posuwaj¹cych siê w górê strom¹ depresj¹ Henryka
Czarnockiego i Tadeusza Strumi³³ê. Natychmiastowa akcja kolegów
i Pogotowia Górskiego T.H.S. doprowadza po kilku godzinach do
odnalezienia cia³. Pieczo³owicie przygotowana wyprawa, prowadzona z wielkim nak³adem si³ w bardzo ciê¿kich warunkach, przynosz¹ca zupe³nie nowe dla taterników polskich cenne i wielostronne
doœwiadczenia – zostaje przerwana w przeddzieñ ukoñczenia w najtragiczniejszy sposób.
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Zima 1956/57 roku, s³absza nieco na S³owacji, przynosi nowe
sukcesy po polskiej stronie. „Kto nie idzie naprzód, ten stoi w miejscu; kto stoi w miejscu, ten siê cofa. Atak na œrodek Kazalnicy
w zimie by³ nieunikniony”. Do rozwi¹zania tego najwiêkszego z pozosta³ych problemów Tatr polskich przystêpuj¹ czwórka: Jan D³ugosz, Czes³aw Momatiuk, Andrzej Pietsch i Marian W³asiñski.
„7 stycznia rozpoczêliœmy dzia³ania wojenne. Pogoda by³a nienadzwyczajna. Wed³ug planu pierwszy dzieñ mia³ przynieœæ za³o¿enie porêczówek do tzw. Turniczki, drugi dotarcie pod œciankê
problemow¹, trzeci ostateczny szturm. Plan za³ama³ siê od razu
pierwszego dnia: Turniczki nie osi¹gnêliœmy.”
Od pierwszego marca ca³a czwórka pracuje w œcianie, przygotowuj¹c przejœcie dolnych odcinków do ostatecznego ataku, do
którego przyst¹piono 6 marca. Dziêki uprzednio za³o¿onym linom
porêczowym przejœcie pierwszych 200 m wraz z transportem plecaków zajê³o „tylko” jeden dzieñ – ale jeszcze dwa dalsze up³ynê³y, nim wytrwali wspinacze zbli¿yli siê do koñca nieustannie
nadzwyczaj wielkich trudnoœci.
„Jeszcze 3 godziny do zmroku. Jak tak dalej pójdzie, nie skoñczymy. Mróz silny, ko³o 20 stopni, nogi mamy ju¿ trochê poodmra¿ane, trzeba siê na coœ zdecydowaæ. Decyzja jest
ryzykowna, ale w tym wypadku jedyna: zrzucaæ plecaki! Za chwilê
Momatiuk z okrzykiem radoœci puszcza pierwszy. Powietrze przecina œwiszcz¹cy warkot, plecak tr¹ca raz o ska³ê – potem d³uga,
przyd³uga chwila ciszy i przyg³uszone siekniêcie o lód. Ten sam los
spotyka dwa pozosta³e i drabinki.”
Desperacka decyzja rozstrzyga o sukcesie. „0 16.30 przekopujê siê z wysi³kiem przez ostatni nawis... Wbijam daleko czekan
i na brzuchu gramolê siê na œnie¿ny pagórek,”
W dzieñ po rozpoczêciu fina³u „Operacji Kazalnica” wychodzi ze
schroniska nad Morskim Okiem 7-osobowa grupa cz³onków Ko³a
Poznañskiego Klubu Wysokogórskiego pod kierownictwem Schramma na przygotowywane równie¿ od stycznia przejœcie zimowe grani
od ¯abiej Czuby do Wo³oszyna.
Mimo niezbyt korzystnych warunków, które w rezultacie przed³u¿y³y planowan¹ akcjê do oœmiu dni, wyprawa wymagaj¹ca wielkiego nak³adu si³ fizycznych i psychicznych, dzia³aj¹ca w ca³oœci w
oderwaniu od wszelkiej pomocy z zewn¹trz, zakoñczona zostaje pe³-
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nym sukcesem. Nie najgorsze w sumie, a w kwietniu wrêcz doskona³e warunki oraz o¿ywiona dzia³alnoœæ, czêsto o charakterze treningu przed wyprawami alpejskimi, coraz to nowych taterników
przynosi tej zimy szereg dalszych osi¹gniêæ. Padaj¹ wielokrotnie ju¿
atakowane: pó³nocna œciana ¯abiego Szczytu Wy¿niego, zdobyta przez
czwórkê poznañsk¹, póŸniejszych uczestników wyprawy graniowej,
Miêguszowiecka Prze³êcz pod Ch³opkiem wprost z Kot³a Miêguszowieckiego i Wo³owa Turnia od pó³nocy. Mno¿¹ siê te¿ najlepsze powtórzenia: grzêda i wschodnia œciana Miêguszowieckiego maj¹ po
cztery przejœcia w ci¹gu kilkunastu dni.
Sezon zimowy 1957/58 roku – to dalszy atak na coraz mniej
liczne nie zdobyte zim¹ œciany. Piêkne sukcesy przynosi pocz¹tek
zimy. Pod koniec sezonu pada po pieczo³owicie przygotowanej akcji
najtrudniejsza chyba droga w Tatrach – lewa po³aæ Kazalnicy.
Osi¹gniêta zostaje granica trudnoœci w Tatrach. Druga z kolei
polska próba przejœcia zimowego grani Tatr, prowadzona w ciê¿kich i niekorzystnych warunkach, koñczy siê niestety równie¿ tragicznie œmierci¹ w lawinie m³odego taternika i ratownika
zakopiañskiego Ryszarda Wawry.
Zimowe zdobywanie Tatr zbli¿a siê ju¿ szybkimi krokami do stanu
letniego – do wyczerpania problemów. To, co zosta³o do zrobienia,
nie jest ju¿ ani wiêksze, ani trudniejsze od tego, co ju¿ zrobiono.
Ekspansja odrodzonego przed dwoma laty Klubu Wysokogórskiego szuka swoich szlaków w Alpach, na Kaukazie, poza granicami
Europy – a Tatry, naturaln¹ kolej¹ rzeczy, z gór stanowi¹cych w
sensie alpinistycznym cel sam w sobie staj¹ siê coraz bardziej tylko
miejscem treningu dla coraz liczniejszej i na coraz wy¿szym poziomie stoj¹cej czo³ówki do wypraw w góry wiêksze, egzotyczne, mimo
¿e dla ka¿dego z nas s¹ one przecie¿ jedyn¹, prawdziw¹ górsk¹
ojczyzn¹, do której siê zawsze wraca – jak do matki.
Ryszard Wiktor Schramm
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Górami pisane
Kazimierz Przerwa Tetmajer: Jak siê Józek Smaœ
pojecha³ wys³uchaæ

Józek Smaś Solicarz od Mrowców z Olczy wielki to był
strzelec, a większy jeszcze zbójnik, zaciekły i zajadły, bo
nie z potrzeby, ale z ochoty. Ale największy był on bezbożnik. Nigdy na „Pokwalony Jezus Krystus” inaczej nie
odpowiedział, tylko: „Niekze ta, niekze ta” albo „Niek-ze
se będzie. Ja Mu się nie prociwiem” — co mu nawet nie
krócej, ale dłużej niż „Na wieki wieków. Amen” wychodziło.
Jeżeli jako strzelec równał się ku Jankowi z Jurgowa, który
od Hawrania przez Litworowe aż po Kościelec kozy niszczył; jako zbójnik ku Jankowi z Brzezawicki, o którym
śpiewali:

Na wysokim wirsku krzesom siubienicki, Wtoz hań
budzie wisiol? Janko z Brzezawicki !—
to jako bezbożnik całkiem on był jancykryst. A co przy
tym było dziwne, że był bogaty gazda i wszystko mu się
więdło, do wszystkiego szczęście miał. Nijakiego waloru
bieda ku niemu nie miała. Tak mu się więdło, jakby mu Pan
Bóg umyślnie błogosławił, a on nigdy może nawet w kościele nie był, chyba wtedy, kie go kścili.
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Nie, żeby już tak do imentu nie wierzył, ale nic o tym
wszystkim wiedzieć nie chciał.
— Ja ta nie widzem — mówił — coby się Pan Bóg do
mnie wrazoł, cos ja się Mu ta bodem popod ręce plątał?
Zasiejem, — zeżre mi; nie zasiejem — nie będzie nic. Pojem — nie głodnyk; nie pojem — to się mi jeść fce. Zyjem,
bok się urodził; umrem, bo przydzie śmierzć. Wiem, ze góry
som jest niemałe, bok bez nie seł; wiem, ze drzewo twarde, bok je rąbał; wiem, jako ogień pali, woda gasi, ale o
Panu Bogu lemze telo wiem, co o tym królu, co se ta we
swojej stolicy kasi władze. Ja ta ku temu, co ku mnie nie
idzie, nie wartki.
Dufny to w siebie chłop był, obrotny, mądry, a strasznie
śmiały.
Mimo tej bezbożności ludzie go kochali, a to dlatego, że
dobry był; nikomu krzywdy nie zrobił, pomógł w strapieniu, mądry był do rady i mowny, a już jak jakie dudki
skąd do chałupy przyniósł, mógł pić kto chciał i ile chciał.
Nie z samej Olczy, z Pardółówki, z Hrubego, ale ze Zakopanego, z Poronina, z Murzasihia, z Cichego, i z Bukowiny ludzie się schodzili do karczmy, gdzie pić lubił,
kiedy się zwiedzieli, że z pieniędzmi przyszedł. A on się w
tym cieszył i często nierzadko komu na krowę, na konia,
na siacie dał.
Ale się więdło i przewiedło. Niemłody już był, bo miał
koło 55 lat, zaskoczyła go przy Zmarzłym Stawie pod Polskim Grzebieniem na polewaczce kurniawa, wiatr, śnieg,
mróz; trzy dni i trzy noce pod skałą przesiedział, bo iść
niesposób. Tyle dobrze, że jeść tam jako tako ze sobą miał.
Przyszedł do domu, rozniemógł się. Dopiero się teraz zaczęło odzywać: w grzbiecie łapa niedźwiedzia, co go nią
zdzielił pod Rohaczami, nim na drzewo zdążył uciec; w kolanie, w prawej nodze, kamień, co się gdzieś w Młynarzu
urwał w żlebie i w kość trafił; w boku żebra potłuczone, co
go Spiżacy przy Pięciu Stawach Węgierskich oklepcami na
kozy dotłukli; w głowie dziury od bitek- z młodości. Zaczęło
łupać po kościach, wiercić, łamać — bieda było wytrzymać.
Spadł z ciała, zesłabł, trudno było z pościeli zleźć.
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Niedźwiedzie, świstacze sadło, czy to na wewnątrz, czy
smarowane, nic nie pomogło.
Przyszła baba, stara Katarzyna Magierka od Janików,
okadziła go — nic. Przyszła druga baba, jeszcze starsza,
Trzebuńka, zamówiła, zaczyniła — nic. Nie pomógł i Kubuś Bednarz, co mu już sto lat było, choć mu owce, krowy,
konie pod rękami zdrowiały.
Dopiero się zejdą baby sąsiadki radzić: siadły koło łóżka.
— Ej kumoterku, kumoterku, jus wy ta wnet dojńdziecie, dojńdziecie — powiada jedna.
— Hej, swoku, nie wiemy wam jus poradzić nijako —
powiada druga.
— Niwto haw jus nie poradzi, moi mieli, jedna śmierzć
— powiada trzecia.
— Ej, kumoterku, kumoterku, trza by o dusy myśleć.
— Coby zaś pote późno nie było, swoku.
— A wtoz wie? Nieraz tak bywuje — może by i popuściło
by kielo telo po komuniji świentej.
— Wiera, dobrze padacie, kumosicko. Cobyście tyś, kumoterku, dali się wysłuhać.
— Przed Matkom Boskom cudowriom w Ludzimirzu.
— E dy ta jest i w Odrowązie, pada j om, cudowna —
odezwał się Smaś, któremu się Odrowąż lepiej podobał,
bo dalej, a to już zbójecka i myśliwska natura, jak iść, to
daleko.
— Hej, moi mieli! Ona ku ludzimirskiej ani za kuharecke nie warce!
— Jedźcie, swoku, wysłuhajcie się!
— O jedźcie tyś, jedźcie, kumoterku, a pilno, ponaglajcie się, bo cas!
— Jedźcież, jedźcie, moi mieli!
— Diaboł ku wam nie będzie miał przystępu, a on haw
nie prec będzie!
— Hej, dobrze padajom kumosicka, oni ta wse mądrze
radżom. Nie prec, nie prec!
— Kiek haw wcora z domu sła, moi mieli, takie mi came
kocisko spod nóg smyrgło. Jazek się wzdrygła!!
— Diaboł nawoli w kota.
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— Ej, kumosicko, widowali go jus ludzie i w psiej skórze.
— Ale się mu za kota obrócić naracej widzi.
— Je cos ta takiemu? Co fce, potrefi. Diaboł i diaboł.
— Kie Symek Mrowca konał, to się zaś objawił za wilka.
Tu! tu! popod hałupe przęseł.
— Ej raty!
— A po cymze go poznali, co je nie wilk prawdziwy?
— Ej ci już wiedzieli, co poznajali! Pono w nurze miał
ogień. W nocy to beło.
— Ej raty!
— Nie wysłuhał się to stary Mrowca?
— Nie dowieźli mu ksiendza. Konie staneny w zaspak.
— Ej! wiecie! to ta już nie wto iny sprawieł, jino jacy
on, ten wilk.
— Tak tyś ukwalowali sytka, ze nie co ine, jacy on.
— Hej! Panjezusicku nasłodsy!
— Maryjo Przecysta!
— Syscy janieli, jacyście ta ka jino po niebie!
— Kumoterku, kumoterku! jedźcie się wysłuhać! Nic już
s was! Ino patrzyć!
— O nic! nic! Zbledliście! Pół was ubyło! Skapiecie!
— Jedźcież, jedźcież moi mieli, ono wam ta już nie przepuści tem rażę.
— Wiera ze nie!
— Ej nie!
I jak zaczęły nad nim jajczeć, a biadkać, a sklamrzyć,
zdecydował się Józek Smaś do Pana Boga do Ludzimierza
jechać.
Uchwalili na odpust, ósmego września, w samo Narodzenie Najświętszej Panny.
Ustały deszcze, co tego sierpnia lały bardzo, zaraz się
Józkowi lepiej zrobiło, przestało go tak strasecnie łupać
po kościach.
Wstał z pościeli, umył się, włosy masłem wysmarował,
czysto się oblókł, kapelusz nowy, czucha nowa, serdak
nowy, portki, kerpce, jak na wesele. Radowały się baby, co
go namówiły i jechać z nim miały; żony już nie miał, wdowcem był. Ale się dopiero zadziwią! — bo tu przed chałupę
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zajeżdża wóz, a we wozie skrzypkowie dwaj, basisty — jak
na wesele! A dopiero gęby otwarły, kiedy Smaś pistolety
dwa za pas, noże dwa, do garści ciupaga, a przez ramię
flinta.
— Zjeć, bójcie się Boga, kumoterku! Cos wy robicie?!
— Diabłów zjadło, swoku! Dy to przecie nie na kozy!
— Ani nie w Luptów, na dudki, moi mieli! A Józek Smaś
oparł się na ciupadze i powiada: Nigdy-jek ja nie seł inacyj ku niewtoremu panu: dziedzicowi, derektorowi, kaserowi, kupcowi abo co fciało, niek beło! A dy przecie, padacie,
Pan Bóg nawięksy ze syćkik! A hoj ta po inksym interasie
ku Niemu jadę, niegze mu nie ublizem, ze telo ku mnie nie
płaci, co hojwtory dziedzic abo i gazda, abo i Żyd psia para,
cok ku nim we zbroi seł. Niegze Mu to nie będzie krzywo,
niek se nie krziwdzi. A ze to się mamy jednać, to muzykę
bierem, coby wiedział, ze nie załujem na ten zgodę i zapłaceni. A niegze i to wiś, ze kie On gazda na niebie, to ja ta
tes niezgorsy, na swoim, w Olcy. Może On mi pierunem
zagrzmi, to ja Mu zaś basami dam odbrzęceć. Haj!
I pojechał. Na jednym wozie na przedzie muzyka, na
drugim on z babami.
Patrzą ludzie, dziwują się, przejechał wsie kunowotarskie, na Zaskalu skręcili do Ludzimierza, jadą. Raniutko
wyjechali, dobrze na czas zdążyli. Ludzi moc, odpust
ogromny, krzyk, gwar, ścisk — a co kto spojrzy, to się dobrze nie przeżegna! Tu muzyka na przedzie, za nią stary
chłop, siwy, pistolety za pasem, lufa mu się zza ramienia
świeci, patrzy śmiało jak orzeł, choć widno po nim chorobę.
— Je cos to takiego?! — pytają się jedni drugich. —
Wtoze to taki?
— Jakisi Podhalan, z tyk skrzidlatyk, be ka z Wirh-bukowiny abo od Kościeliska — mówią inni.
— Z flintom jedzie.
— Może jaki leśnicki wto wie skąd?
— Zeć tu niejeden leśny abo leśnicy prziseł, a bez to
przez flinty.
Dziwowali się, nie mogli na nic myślą przyjść.
Zajechał Smaś przed kościół.
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Tłum koło niego. Czarno i białodunajczanie, szaflarzanie,
z Ostrowska ludzie, z Pyzówki, z Wróblówki, z Podczerwiennego, z Koniówki, z Pieniążkowic, z Odrowąża, z Ochotnicy, z Niwy, z Lasku, z Klikuszowy, z Łopuszny, z Sieniawy,
z Krauszowa, z Rogoźnika, z Długopola, z Maruszyny, z Morawczyny, z Rabki, z Nowego Targu, z całej okolicy i z dalsza, od Suchej, od Żywca, od Wadowic, od Myślenic i z dalej,
z Orawy, ze Spiżu, od samego Kubina, od samego Kieżmarku. Tysiące. Ale między nimi wszystkimi Smasia z Olczy znać.
Mało w kościele miejsca było, księża słuchali i za kościołem pod lipami. Usłyszał jeden młody muzykę, bo Smaś
ustawać grać bronił, porwie się ze słuchanicy, odtrzepnął
od siebie babę, co ją słuchać właśnie skończył, skoczy,
patrzy — jak krzyknie!
Różnie ta skrzycał; żywy ksiondz beł.
Ustali grać.
— Coście wy za jedni?! — woła ksiądz. — Co tu chcecie?
...
Wyjdzie Smaś na przodek — baby za nim, kumoszki —
zdejmuje kapelusz i powiada:
— Nie wiem, jak ta do was. mówić: jegomość, ociec cy jako,
bo ja ta tego nie ucony, anik ta s tém nie rabiał , ba u mnie
kościół Gierlak, a zwonnica Lodowe. Ale mię baby namówiły,
wysłuhaj się, padajom, tos tok się przyjehał wysłuhać. Jak wam
wóla, to ja gotowy.
Potruchlały baby sąsiadki, bo go uczyły przez drogę i co
grzechy, i jak się spowiadać trzeba, i jak pięknie do duchownej osoby mówić, a ten tak po swojemu, ze zbójecka.
Ksiądz też oczy otworzył na tę przemowę, a ludzie dookoła aż się zakołysali tłokiem.
— Jagze? — pyta Smaś. Kazał mu ksiądz broń odrzucić.
— To jus tak na raty kazujecie? — powiada Smaś. — E
dy ja myślał, co mi tu w nawieńksym ryńśtunku przyńść
trza — ale niek ta już będzie, jako fcecie.
Rozzbroił się; oddał pachołkowi, co za nim szedł.
Ksiądz się kazał ludziom rozstąpić.
— Klęknijcie tu — powiada do Smasia. Kląkł Smaś.
— Ja was haw nie zabawiem długo — powiada — bo tu
widzem kieloro ludzi. Już mię to kumoski zucyły, jakie to
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te grzyhy, a ja ik haw nie bedem miał korzec ani ćwierć.
Lem słuhajcie.
Kraść-ek krad, alejek wse hudobnym dał z rabunku. Niejednemu jek nogi wprawiéł, co dobrze sozrembu głowom nie
dopadnie. Teli zrós. Anik ta nigda we swojej obronie nie zbijał, ba ku inéndej, po Wengrak. Bić-ek bił, alek ale nigda na
słabego nie zruwał. Raz mię jedna wereda, takie to małe béło,
od wojska przisło, w łeb wyciena, tok — przepytujem pięknie ik miłość duhownom — za brzuk i za kosule na garle
ręcami ujon, obróciłek to nogami do góry, wstawiłek do
smrecków głowom dołu i posełek. Nie tknonek się! Dzwierzęciu ja nie wyrządzał nigda, nie okalicyłek go, heba na
polowacce, ale to myśliwskie prawo. Nie pokłamałek nikogo, nie zradziłek nikogo, wsejek wierności dotrzimował, cy my co ka ukradli i sowali, cy się na bitkę smówili,
cy cosi kajsi. Nigdyjek towarzisów, cy przy dzielbie po
rabunku, cy przy świstakak, nie ukrziwdził, jescek ze swojego dołożył, jak to biedne beło. Pić-ek pił, ale to s tego
skody nijakiej nie bywało, ba jesce karcmarz zarobiéł. Zabić cłowieka, to jęk zabił, ale przez potrzeby nié, ba końcem trza béło, bo się to do bitki brało, a tu, sami dobrze
wiécie, zbójnik ni ma wielo casu przy rabunku. I jus nie
bacem, cy ta dwok, cy trzok, bo to beło dawno. Pote mi się
jus nie trefiło kiela cas. Telo na mnie tyk grzybów; mało,
nie dużo.
*
*
I co się nie zrobiło: wyzdrowiał Smaś. Ale już zbójeckiego rzemiosła zaniechał.
— Jesce mi nie tak to, co mi ta ten księzyk napedział,
hoć fajnie se mnom ugwarzéł, o piekle mi uradziéł telo,
co jaze cud radość béło słuhać, ani ta pokuta, co mi jom
wsuł, a godnie ta tego beło wsute, do rozumu wjehało:
jako to, cok ozdrowiał. Bo on mi ta, ten księzyk, gwarzi,
gwarzi, jakie to ta diabły w tém piekle, jako duse warzom we smole, jako kléscami targajom, po klińcak włócom, a ja se myślał za ten cas: hej! seleniejako mię ta
prógowało za życia, to ja się i tyk diabłów po śmierzci
nie bars bojem. Nie wiem, cy som jest ciętse hłopy jako
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spiscy hłopi, a przecie mię ci w rencak mieli, a wysełek.
Ty ta górala, a jesce myśliwego i złodzieja, diabłami nie
stras, bo on dość diasków wse uświacy. Przydzie kurniawa
we wirhak, zasuje cię; z niedźwiedzie się sprógujes; Luptacy abo hajduki cię przisiednom: cy nie diabły? Ale jęk
se to meślał: jak mi Ty dopomozes, Panie Boże, co pozdrowiem, to jek Twój.
I ono się wej tak stało. Świstace, niedźwiedzie sadło nie
zdołało nic, babskie, hłopskie cary, zamówienia, odcynienia nic, a On, Pan Bóg, zdołał. Tagek se pedział, kie mi ta
ten księzyk nakazowa!, jako to Panu Bogu zbójectwo przemierzłe: pozdrowis mię, Panie Boże, jus tyz więcyl w Luptów nie pude. Nie bedem więcyl zbijał, kie się Ty w tym
tak nie ciesys, ba Cię to wrodzi. Haj. Bedzies Ty se mnom
dobry, tak tyś i ja s Tobom. Ja wse taki beł: kiek béł s kim
zły, to nie daj Boże! Jaze mi płomienie biegały po ręcak.
Kiek zaś s kim béł dobry abo my udobrowali ze sobom,
pojednali się: to u mnie jedno słowo, tak jako i u Niego,
hań w górze, nad obłoke.

