


d czasu naszej wyprawy 

w rejon turni Trango minęło już 

pół roku. Uświadomiłem sobie 

niedawno ze zdziwieniem, 

że przez cały ten czas 

właściwie nie powracam 

wspomnieniami do samego 

wspinania. Owszem często 

myślę o wszystkim, 

co wydarzyło się dookoła: 

o życiu w bazie, o podejściach 

i górskich biwakach, o naszym 

przewodniku i jego ekipie, 

o innych zespołach będących 

razem z nami w bazie, 

wreszcie o nas samych, 

będących po raz pierwszy 

w Karakorum, a tak naprawdę po 

raz pierwszy w Azji.

ciągle przyłapuję się na tym, 

że zdecydowanie silniejsze 

wspomnienie pozostawili 

we mnie mieszkańcy 

Pakistanu, ulice Rawalpindi 

i wieczór w Shigar niż szczyty, 

które zdobyliśmy. 

Po raz kolejny okazało się, 

że alpinizm to właściwie 

tylko przyjemny dodatek 

do podróżowania…
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połowie sierpnia Islamabad przywitał 
nas temperaturami dotąd nam obcymi  
i niełatwymi do zaakceptowania. Jednak 

silniejszy od szoku termicznego był szok kultu-
rowy, którego pierwszym symptomem okazał się 
wszechobecny zapach zgnilizny i rozkładających 
się odpadków… Czegoś takiego pieszczoszki eu-
ropejskiej cywilizacji - jakimi niewątpliwie jeste-
śmy – przyzwyczajone do sterylnej „plastikowej” 
czystości, nigdy dotąd nie miały okazji poczuć. 

Zmęczeni po podróży zdajemy się w pełni na 
naszego przewodnika Jaffera, który niezwykle 
sprawnie układa za nas rzeczywistość na lotnisku. 
W głowie mam zbyt wielu krasnali z młotami 
pneumatycznymi, co przy czterdziestostopnio-

wym upale o szóstej rano na lotnisku sprawia,  
że nawet nie staram się przejąć kontroli nad  
wydarzeniami. Niepokojem napawają mnie tylko 
dwie taksówki, jakimi podróżujemy przez Islama-
bad i Rawalpindi – żadna z nich nie przeszłaby  
z pozytywną opinią u nas w kraju badań tech-
nicznych. Ich właścicielom nie przyszło nawet  
do głowy poddawać ich jakimkolwiek badaniom. 
Początkowe przerażenie jazdą przez zatłoczone 
miasto „z ręką na klaksonie”, zmienia się stop-
niowo w obojętność. „Całe szczęście, ode mnie nic 
teraz nie zależy…”.

Po ulokowaniu nas w hotelu, Jaffer patrzy na 
zegarek i mówi mi, że za dwie godziny lider (czyli 
ja) pojedzie z nim załatwiać formalności. W ho-

telu spotykamy się z Grześkiem, który jest tu już  
od 2 dni i wygląda na przyzwoicie zaaklimatyzo-
wanego - jak na prawdziwego podróżnika przy-
stało. Kładę się na dwie godziny bez szans na sen 
gdyż zmęczenie i wrażenia są zbyt silne. O dziesią-
tej ruszam z przewodnikiem, właścicielem agencji 
turystycznej oraz Grześkiem na podbój pakistań-
skiej biurokracji. Absolutnie nie wyobrażam sobie 
załatwienia wszystkim niezbędnych „permitów”  
i innych papierów bez ich pomocy. Intuicyjnie 
czuję, że padłbym przy pierwszym szturmie. 

Z tego dnia pamiętam jeszcze wielki socrea-
listyczny budynek, gdzie swoje biura mają paki-
stańskie związki sportowe w tym i Alpine Club 
oraz pierwszy handelek na ulicy, gdy po trzech 

minutach targów, za 40 procent początkowej ceny, 
kupuję marzenie ośmiolatka – elektroniczny zega-
rek, którego designu nie powstydziłby się młody 
Sylwester Stallone. Odniosłem wtedy wrażenie,  
że handlować, to ja się tutaj dopiero nauczę…

Przyjechaliśmy do Pakistanu w celach stricte 
alpinistycznych. My, to znaczy Grzesiek, Maciek, 
Wawa i ja oraz Adam i Marcin tworzący nieza-
leżny zespół. Towarzyszy nam Kuba Czarnecki, 
który w planach ma trekking pod K2. W na-
szych planach są turnie rejonu lodowca Trango, 
gdzieś w połowie drogi z Askole pod K2. Po kilku  
wyprawach w górskie rejony obu Ameryk przy-
szedł wreszcie czas na Karakorum. 
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Trango Towers to marzenie każdego alpinisty. 
Bajecznie strzeliste turnie skalne tworzą jedyny  
w swoim rodzaju krajobraz. To ikona wielkościa-
nowej wspinaczki, blisko  patagońskich turni, 
amerykańskich bigwalli, alaskich mroźnych  
mitów i legendarnych alpejskich północnych 
ścian. „Blisko”, jednakże z małym „ale” – turnie 
Trango są znacznie wyższe, a żaden z nas nie był 
dotąd na wysokości powyższej pięciu tysięcy me-
trów. Stąd też strzeliste sześciotysięczniki stano-
wić będą dla nas z pewnością dodatkowe wyzwa-
nie związane z aklimatyzacją. Nie wiemy jeszcze 
jak duże. Nasz plan obejmuje dwie rzeczy: własną 
nową drogę na jednej z pomniejszych turni rejonu 
oraz zdobycie największego mitu - Bezimiennej 
Turni Trango. 

W drodze 

- „Wake up polish crazy climbers” - słyszę 
głos Jaffera. Zaledwie świta, a my ładujemy nasze 
bagaże do wynajętego przez agencję vana. Przed 
nami legendarna Karakoram Highway. Kolej-
ny „cud świata”. Otwarta w 1986 roku, budowa-
na przez dwadzieścia lat, trasa łącząca Pakistan  
z Chinami, przecinająca przy tym wielkie masywy 
górskie. Ta „autostrada” regularnie ozdobiona jest 
zawaliskami, których usunięcie zabiera kilka dni 
powodując oczekiwania na przejazd. Regularnie 
też na tej trasie dochodzi do wypadków, niejedna 
ciężarówka spadła tu w przepaść.

Jazda pozostawia wspomnienia upału, widoku 
wszechogarniającej biedy, zawsze uśmiechniętych 
ludzi, pysznej przydrożnej kuchni pakistańskiej 
i… pierwszych problemów żołądkowych. Na jed-
nym z przymusowych postojów celem szybszego 
udania się w krzaki wyskakujemy przez okno  
jadącego samochodu. Nocleg w Chilas zaskakuje 
nas temperaturami. Niby góry, niby środek nocy,  
a temperatury wciąż w okolicach 35˚C. Według 
słów naszego przewodnika jest to najgorętsze 
miejsce w całym Pakistanie.

Drugi dzień jazdy przynosi panoramę na Nan-
ga Parbat i pierwsze z trzech zawalisk, na jakie się 
natkniemy. Gdzieś w połowie trasy między Chilas 
a Skardu, w miejscu gdzie droga urywa się kilku-

setmetrowymi skalnymi ścianami, natykamy się 
na dziesiątki zaparkowanych ciężarówek. Droga 
okazuje się nieprzejezdna, a tempo w jakim pra-
cują nad usuwaniem zwaliska wojskowi sugeruje 
czterodniowy postój. My tyle czasu nie mamy  
i zawalisko pokonujemy na własnych nogach, 
niosąc przy tym cały dobytek wyprawy. Po dru-
giej stronie przewodnik błyskawicznie znajduje 
dla nas zastępczy środek lokomocji i przed wie-
czorem docieramy do Skardu. Tu poznajemy na-
szego kucharza Hussaina, na którego Adam tyleż 
bezrefleksyjnie, co uporczywie mówił „Saddam”  
i jego pomocnika. Załatwiamy formalności, prze-
pakowujemy rzeczy i po dwóch nocach rusza-
my wynajętymi samochodami terenowymi do  
Askole. 

Szybko okazuje się, że Karakoram Highway, 
to zaledwie niewinna igraszka przy drodze, którą 
obecnie podróżujemy. Niektóre zakręty wymaga-
ją od kierowcy „łamania na trzy”, a mijanie się  
z pojazdami z naprzeciwka wymaga złożenia  
lusterek, przy czym jeden jeep zmuszony jest je-
chać kołami po stromym stoku powyżej drogi,  
a drugi kołami niebezpiecznie zbliża się do prze-
paści. Dotrzeć do Askole samochodami nie mamy 
szans. Dwa zawaliska zmuszają nas do wynajęcia 
tragarzy najpierw dla pokonania sporego obsunię-
cia ziemi, a później w miejscu naszego noclegu, 
godzinę drogi przed Askole. 

O poranku następuje ważenie bagaży przez 
sirdara i przydział poszczególnych tobołów por-
terom. I tak zaczyna się trzydniowy trekking, 
podzielony na trzy etapy w celach aklimatyzacyj-
nych. Nasza baza ma znajdować się na wysokości 
4 tysięcy metrów. Dwa pierwsze dni mijają bez-
problemowo. Czujemy się w doskonale, zasypia-
my bez problemów, apetyt także dopisuje. Trzecie-
go dnia okazuje się, że Wawa nie jest w stanie iść  
dalej. Wysokość dała mu się we znaki i koniecz-
nie potrzebuje jednego dnia więcej do odpo-
czynku. Wawa zostaje więc z Grześkiem w Paju,  
a cała reszta wyrusza z tragarzami do bazy.
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W bazie

Pierwszy dzień w Base Camp. Wreszcie  
widzimy „nasze” góry. Gdzie się nie obejrzeć, 
same legendarne wierzchołki. Przed nami turnie 
Trango, a za nami Uli Biaho. Głowy kręcą nam się 
bezustannie. Jesteśmy wciąż nienasyceni widoka-
mi, a przecież mamy tu spędzić cztery tygodnie. 
W bazie siedzą Słoweńcy, Hiszpanie i Austriacy. 
Wcześniej byli Szwajcarzy, Belgowie i Ameryka-
nie. Mają już za sobą pierwsze sukcesy i porażki, 

planują następne cele, są też zaaklimatyzowani  
i  tego im najbardziej zazdrościmy. 

Przez pierwszych kilka dni poruszamy się 
jak muchy w smole. Głowa i żołądek nieustająco 
przypominają o wysokości. Pierwsze dni to space-
ry i wybieranie celów. Obserwacje przynoszą kilka 
ciekawych propozycji wejść na szczyty. Wydaje 
nam się, że co najmniej jeden z nich to dziewiczy 
wierzchołek i cel ten staje się naszym priorytetem. 
Zdobyć dziewiczy wierzchołek w Karakorum - na-
wet jeżeli znacznie niższy i nie tak wspaniały jak 
Bezimienna Turnia - to kąsek nie do pogardzenia. 
Jednak pierwsze wyjście aklimatyzacyjne i biwak 
na wysokości 5 tysięcy metrów synchronizują się 
perfekcyjnie z kilkudniowym załamaniem pogo-
dy. Prawie pięciodniowe opady śniegu i deszczu 
wprowadzają nas w stan lekkiej frustracji połączo-
nej z histerią – „A jak się nie poprawi?” Kilkugo-
dzinne okno pogodowe udaje nam się wykorzystać 
na powtórzenie krótkiej i łatwej drogi na płytach 
tuż ponad bazą. Ową rozgrzewkę o nazwie Oce-
ano Trango trudno jest traktować w kategoriach 
przejść górskich. Dlatego bardziej koncentrujemy 
się na robieniu zdjęć, niż na samym wspinaniu. 
Ot, taka sesja fotograficzna.

Pada już czwarty dzień. Na górze śnieg, u nas 
śnieg z deszczem. Śnieżne lawiny pyłowe scho-
dzą czasem aż do samej bazy. Powoli zaczyna się  
histeria. 

- „Wychodzimy!” „Zostajemy!”„ Na co jutro?” 
„Kiedy na Trango?”

 Obecność Słoweńców cierpliwie przeczekują-
cych załamanie pogody sprawia, że nie poddajemy 

się ostatecznie frustracji. Doskonalimy się za to  
w brydżu, czytamy kilogramy książek i prowa-
dzimy nieustające polityczne dysputy z naszym 
wspaniałym przewodnikiem. 

- “All terrorist are bad. Terrorist are in eve-
ry country. America is the biggest terrorist on 
the world” - to tylko kilka z powtarzanych przez 
niego prawd. Adam za wszelką cenę chce dowie-
dzieć się skąd bierze się fundamentalizm islamski.  
Momentami temperatura dyskusji sprawia, że wolę 
iść do namiotu i poczytać. Całe szczęście Jaffer,  
co jakiś czas deklaruje się jako nasz przyjaciel.

Garden Peak

Brakuje nam mięsa. Kury się skończyły, koza 
jeszcze nie nadeszła, a kiedy wreszcie przycho-
dzi, my działamy już w górach. Nasz pierwszy 
cel to dziewicza turnia oddalona o około godzi-
nę podejścia z bazy. Wspaniały kształt południo-
wo zachodniej ściany oraz fakt, że pomimo swej  
pozornej bliskości, wierzchołek pozostał dziewi-
czy sprawiają, że nie mamy dylematów. Zaczy-
namy tak, by pod pierwszym pasem okapów sta-
wić się wraz z pierwszymi promieniami słońca.  
Szukamy najpierw przejścia po prawej stronie. 
Okazuje się, że rysy są dość płytkie, a Wawa patrząc 
na pas okapów ponad nami deklaruje wolę walki 
„na wprost”. W pięknym stylu przechodzi okapy 
i zakłada stanowisko tuz ponad nimi. Następnie 
rusza wprost do góry i błyskawicznie orientuje się, 
że cienka rysa cała zapchana jest twardą ziemią i 
niezbędne okazuje się wahadło do „rysy-sąsiadki” 
po lewej stronie. Kwadrans później Wawa zakłada 
stanowisko na komfortowej półce. Prawie ósem-
kowe trudności cieszą, ale i budzą niepokój – co 
będzie wyżej? Prowadzenie przejmuje Maciek.  
Po dwóch względnie łatwych szóstkowych wycią-
gach rozpoczyna wspinaczkę systemem podwój-
nych rys w samym środku ściany. Przecinające 
gładkie płyty rysy, to jedyne połączenie dolnej  
i górnej części drogi. Szybko okazuje się, że po-
dobnie jak niżej, walka z trudnościami koncen-
truje się na walce z ziemią wypełniającą rysy.  
Po blisko godzinnych zmaganiach i trudnościach 
analogicznych do pasa okapów,  Maciek krzyczy 
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- „Mam stanowisko”. Wiemy juz teraz, że ściana 
musi puścić.

Wawa z Maćkiem są nieźle zmęczeni.  
Przejmuję prowadzenie i terenem nieprzekra-
czającym siódemki ciągnę do góry „ile pary  
w tłokach”. Kilka wyciągów wyprowadza mnie na 
grań. Jeszcze tylko jedna długość liny i będziemy 
na szczytowym plateau. Okazuje się, że pozornie 
nietrudny wyciąg wywołuje skurcze w ramionach. 
Ostatnie stanowisko zakładam niemalże samymi 
zębami. Chłopaki dochodzą do mnie i stwier-
dzają, że ostatnie kilkanaście metrów połogiego 
terenu, „którym i krowa by przeszła” nie zasługu-
je na dalszy „spacer”. Moja ochota na najwyższy 
punkt dziewiczego wierzchołka jednak przewa-

ża i wychodzę na niepełną długość liny do góry.  
Tu krótka radość zwycięzców i wspaniały widok 
na Masherbrum w ostatnich promieniach zacho-
dzącego słońca. Patrząc na ten wspaniały szczyt 
po raz pierwszy rozumiem, że można mieć obsesję 
na punkcie konkretnej góry. Maciek przejmuje 
teraz, tradycyjnie już w naszym zespole, odpo-
wiedzialność za zjazdy. W dwie godziny później 
znajdujemy się w żlebie po drugiej stronie gra-
ni. W bazie wita nas Grzesiek z przewodnikiem  
i kucharzem. Kolacja smakuje jak nigdy. 

Pozwalamy sobie ochrzcić, dopiero co zdoby-
ty wierzchołek, nazwą Garden Peak – na pamiątkę 
prac ziemnych wykonanych w wielu miejscach 
podczas wspinaczki. Droga otrzymuje nazwę PIA 
– od Pakistan International Airlines – częściej 
przez przyjezdnych określanych jako Pakistan  
Inshallah Airlines.

Trango Namless Tower

Czas na drugą część planu, zdobycie najbar-
dziej spektakularnego wierzchołka rejonu Tran-
go Nameless Tower. Kilka dni przeznaczamy  
na odpoczynek i opracowanie strategii. W planach 
mamy wejście droga słoweńską. Wydaje nam się, 
że jesteśmy w stanie zdobyć szczyt klasycznie. 
Niestety okazuje się, że organizm Wawy, pomi-
mo łącznie trzykrotnego wyjścia na przełęcz pod 
ścianą, odmawia współpracy nim jeszcze na dobre 
wbijamy się w ścianę. Wawa odczuwa piekielny 

ból głowy i ma poważne problemy żołądkowe. 
Nie mamy wyboru. Trango będziemy próbować  
z Maćkiem we dwójkę. Nieco stremowani sytua-
cją decydujemy się na inną drogę - Eternal Fla-
me. Rezygnujemy z czysto klasycznej wspinaczki  
na rzecz prędkości. Zamiast standardowych trzech 
dni planujemy półtora dnia.

Pierwszy etap projektu realizujemy w stu 
procentach. Po całym dniu wspinaczki znajdu-
jemy się zaledwie 250 metrów od szczytu. Jed-
nak dziewiętnaście wyciągów pozostawia w nas 
uczucie niedosytu. Po pierwsze nie wspinamy się  
klasycznie, wielokrotnie korzystamy z osadzo-
nych w ścianie przelotów, po drugie droga wydaje 
nam się niestety mocno zaśmiecona porzuconymi 

przez „wielkich alpinistów” poręczówkami i sta-
rymi pętlami, po trzecie wysokość daje nam się 
mocno we znaki. 

Nad ranem nasze dylematy zostają rozwiązane 
przez nadciągające załamanie pogody. Uciekamy 
przed nieuniknioną burzą. Mamy też wrażenie,  
że dzięki temu dajemy sobie drugą szansę –  bar-
dziej stylowe zdobycie Trango, kiedyś, w przy-
szłości...

„Let’s Go Home!”

 I co teraz? Kilkudniowe, kolejne załamanie 
pogody zmusza nas do podjęcia decyzji.  Kiedy 
wychodzi wreszcie słońce, na drugi atak na Tran-
go nie mamy już czasu. Trzeba by odczekać na 
wytopienie śniegu ze ściany, a co więcej, elimino-
wałoby to najprawdopodobniej udział Wawy we 
wspinaczce. Decydujemy się na niższe wierzchoł-
ki, a za to celem są nowe drogi. Spacery aklimaty-
zacyjne nie idą na marne. Wybieramy sobie dwa 
cele. Pierwszy to krótka czterystumetrowa droga 
na Sadu Peak, oddalona o kwadrans od namiotów 
(stąd i jej nazwa Pretty Close). Droga nietrud-
na, ma szansę stać się celem aklimatyzacyjnym  
przyjeżdżających w przyszłości zespołów.

Następnego dnia ruszamy na coś znacznie 
poważniejszego. Dokładna obserwacja połu-
dniowej ściany pierwszej turni Severance Ridge 
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przynosi piękną, potencjalną linię. Już pierwszy 
wyciąg okazuje się nadzwyczaj pionowy, znacznie 
bardziej niż nam się to z dołu wydawało. Wawa 
dzielnie walczy i dwukrotnie musi odpoczywać  
w przelotach. Jest pewny, że trudności nie są 
małe. A skoro on tak mówi, to nie mamy żadnych 
wątpliwości, że jest więcej niż ciężko. Wpływa to 
nieco na morale zespołu - „Jeśli tak będzie i wy-
żej, to chyba nie damy rady...”. Postanawiamy 
jednak iść, „w razie czego” łatwo się przecież wy-
cofać. Następne trzy wyciągi poprowadzone przez  
Maćka to wspinaczka w pięknej litej skale,  
w ósemkowych trudnościach. Co wyciąg zastana-
wiamy się nad tym, czy już nadszedł czas na wyco-
fanie. Wreszcie przychodzi moja kolej. Dwa ślicz-
ne wyciągi, w tym jeden w długim, wręcz idealnym 
zacięciu doprowadzają nas do połączenia z drogą 
Severance Ridge z 2005 roku. Następuje głosowa-
nie. Dwa do jednego na rzecz dalszej wspinaczki. 
Ruszam w górę: byle szybciej, byle zdążyć przed 
zmrokiem. Kilka szóstkowych wyciągów zajmuje 
mi ponad dwie godziny. Staram się jak najmniej 
myśleć, a niektórych stanowisk celowo nie ob-
ciążamy. Szczególnie jeden z wyciągów wywołuje  
we mnie strach. Odstrzelone skalne płytki szcze-
rzą się w uśmiechu i deklarują - „Jak się urwiemy 
to nie dasz rady kochanieńki”. Chwila wahania  

i kilka zdecydowanych ruchów. Uff, jestem powy-
żej złośliwego fragmentu drogi.

Dochodzimy do miejsca, gdzie nie trzeba już 
się asekurować. Zmrok zapadł, a nam nie chce się 
już wchodzić łatwym terenem na pobliski wierz-
chołek. Zmęczeni szukamy przez chwilę właści-
wej linii zjazdów. O północy lądujemy w bazie. 
Nazwa drogi oddaje nasze najgłębsze pragnienia 
- „Let’s Go Home!”

Nie obawiaj się

Odprężenie i spokój. Już nic nie musimy, 
ruszamy do domu. Cztery tygodnie spędzone  
w bazie to zdecydowanie wystarczająca ilość cza-
su. Wszyscy jednak myślimy o powrocie w to 
piękne miejsce. Zarówno my, jak i Adam z Mar-
cinem, którzy pomimo kilku ładnych dróg, także 
nie zdobyli Bezimiennej Turni, planujemy po-
wrót pewnego dnia by stanąć na szczycie Trango  
Nameless Tower...

 Następnych kilka dni to wciąż żywe wspo-
mnienia z wieczoru w Askole. Słynny alpinista 
Greg Child kiedyś napisał: „Najgorsze, co się  
w życiu może przydarzyć, to reinkarnacja w Asko-
le, w postaci kury”. Kury w Askole widzieliśmy  

i  trudno się z Childem nie zgodzić. Potem nocleg 
w Shigar, rodzinnej miejscowości naszego prze-
wodnika, pyszny posiłek, długie wieczorne roz-
mowy i wspaniała gościnność jego bliskich. Jeden 
nocleg w Skardu i następnego dnia podróż samo-

lotem do Islamabadu. Okazuje się, że PIA nie są 
takie złe. Naprawdę nie ma się czego obawiać!

Ostatnie dni w oczekiwaniu na samolot do 
Europy spędzamy w Rawalpindi. Szwendamy 
się po najróżniejszych zakamarkach miasta, od-
wiedzamy lokalne knajpy próbując coraz to no-
wych dań pakistańskiej kuchni Spotykamy ludzi, 
od których wiele dowiadujemy się o Pakistanie: 
dziennikarza miejscowej gazety zajmującego się 
tematem pracy dzieci, byłego przewodnika gór-
skiego, który obecnie organizuje międzynarodową 
pomoc dzieciom z górskich rejonów dotkniętych 
niedawnymi trzęsieniami ziemi i pakistańskie-
go protestanta, który długo tłumaczy mi, że nie  
łatwo być chrześcijaninem w islamskim kraju.

Spotkania z ludźmi, wizyta w Faisal Mosque 
- największym meczecie w Islamabadzie, wielkiej 
betonowej budowli u stóp pięknych zielonych 
wzgórz okalających miasto, nocne spacery po  
zaułkach Rawalpindi (analogiczne zaułki Warsza-

wy omijałbym z daleka, a tu czułem się absolutnie 
bezpiecznie), wieczorna burza w centrum miasta, 
początek Ramadanu, który oglądamy z dachu  
hotelu, hotel, którego standard odzwierciedla 
cena - około pięciu dolarów za trzyosobowy pokój.  
To wszystko składa się na kalejdoskop wrażeń, 
którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. 
Dopiero gdy pierwsze obrazki tego kalejdosko-
pu przewiną się samoczynnie, dalej pojawiają się 
strzeliste turnie nad Trango Glacier. Turnie, na 
które będzie kiedyś trzeba wrócić. I to nie tylko 
dla nich samych.
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