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To miał być krótki, ale intensywny sezon. Przynajmniej taki był plan. Szybko 
zacząć, szybko skończyć. 

Żeby nawspinać się do końca stycznia, trzeba było zacząć wcześnie, w pierw-
szych dniach grudnia – niestety, zaczęliśmy od całkowitej wpadki topograficznej – 
jak za dawnych kursanckich czasów... Czołówka po raz kolejny okazała się być two-
rem figlarnym.

Dwa tygodnie później, po 12 godzinach akcji stoimy z Maćkiem na trawer-
sie wyprowadzającym z prawej części Ściany i patrzymy do góry, szukając dal-
szej drogi. Obu nam się już nie chce. Tak zwyczajnie i po ludzku. Niby jest noc, 
niby jest zima, ale wcale nie jesteśmy jakoś specjalnie zmęczeni, nie dzieje się nic, 
co zmuszałoby nas do wymknięcia się chyłkiem ze ściany. Najprostsze technicz-
nie miejsce staje się najbardziej selektywnym. Pod nami blisko 400 metrów wspi-
nania, pozostał jeszcze jeden wyciąg wspinania i ze 150 metrów do szczytu – a tu 
nęci łatwy teren, wyprowadzający do Bandziocha. Oj, jak nam się nie chce...

– Chłopaki też tylko tutaj doszli – przekonujemy sami siebie myślą, że nasi po-
przednicy wytrawersowali stąd do Bandziocha.

– Tak, tylko że pogoda załamała im się tak, że na kilka metrów nie widzieli, 
a mimo to próbowali się przebijać do góry...– sami sobie odpowiadamy, patrząc na 
piękny okrągły księżyc i tysiące gwiazd. Fantastyczna cisza, zero podmuchów wia-
tru, świadomość, że obok wspinają się koledzy...

Brak pretekstu do wycofu... No to jeszcze jeden telefon w nadziei, że stanie się 
coś, co sprawi, że będziemy mogli sobie spokojnie wymaszerować ze ściany... Naj-
pierw autor drogi mówi, że to tylko 30 metrów wspinania, potem dowiadujemy 
się, że właściwie to jest łatwo, a powyżej pozostaje wyłącznie podpieranie się cze-

kanem... Chcąc, nie chcąc biorę cały sprzęt i ruszam do góry. Z każdym krokiem 
uczucie zmęczenia mija, wspinanie rzeczywiście nie jest trudne i już po chwili je-
stem w wyraźnie łatwiejszym terenie. Jeszcze godzinka sapania ku wierzchołkowi 
i cieszymy się spokojem na szczycie. Właściwie to jest ciepło, okrągły księżyc spra-
wia, że jest jasno i jakoś tak przytulnie, a dobre warunki napawają optymizmem 
co do zejścia... Jest tak przyjemnie, że ociągamy się jakiś czas z drogą powrotną. 
Prawdę mówiąc, jeszcze nigdy zimą na szczycie Kazalnicy nie miałem tak wspa-
niałej pogody i tak przyjaznych warunków. I pomyśleć, że jeszcze dwie godziny 
temu byliśmy gotowi zdecydować się na odwrót bez ukończonej drogi... 

Kolejne dwa tygodnie później stoję na stanowisku okutany we wszystko, co 
mamy ze sobą w ścianie: dwie puchówki, trzy pary rękawiczek i jest mi zimno jak 
nigdy wcześniej. Wiatr przerzuca przez nas pyłówki, a parę metrów wyżej Ma-
ciek czyści przewieszoną rysę z luźnych kamieni, wypadając co jakiś czas z kamie-
niem wielkości sporego radyjka. Niewdzięczna, fizyczna praca. Wreszcie dopina się 
do haka na wyjściu z rysy i próbuje oczyścić jej końcówkę, żeby ponowić atak od 
dołu… Brzdęk!... I ląduje kilka metrów niżej. Hak wypadł pod ciężarem, a dziab-
ki zostały wyżej. Po chwili, odzyskawszy dziabki, Maciek zhacza w dół i decydujemy 
się na wyjście ze ściany linią obok – tak, żeby przynajmniej skończyć ścianę. Szkoda 
nam tego pierwszego uklasycznionego wyciągu – chyba najtrudniejszego, jaki kie-
dykolwiek przeszliśmy klasycznie zimą w Tatrach...

Na drogę wracamy dziesięć dni później. Dochodzimy w miarę szybko do tego 
samego miejsca łatwiejszym terenem i napieramy dalej. Najpierw oczyszczona rysa 
pada po zapatentowaniu ruchów. Następnie jeden ładny i dość ryzykowny wyciąg, 
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a potem wspaniałe, przewieszone długie zacięcie, które Maciek odhacza po dwu-
godzinnej wspinaczce. Zapada noc, z nogi spada mu rak – a do końca zostaje nam 
dziesięć metrów nietrudnej hakówki... Jest zimno, bardzo zimno – podobnie jak 
dziesięć dni wcześniej, po zmroku i w pyłówkach nie bardzo widzimy szanse na dal-
sze uklasycznienie. Siada nam psycha i nie mamy już siły. Wytrawersowujemy w le-
wo. Kończymy gdzieś pomiędzy...

Normalnie czułbym dużą satysfakcję – uklasyczniliśmy 95% drogi, trzy spo-
śród uklasycznionych wyciągów są najtrudniejszymi, jakie kiedykolwiek przeszli-
śmy; zmęczyliśmy się jak rzadko, a wymarzliśmy jak nigdy – ale jak to mówią kole-
dzy: „nie ma co z porażki robić sukcesu”. Droga cały czas czeka na pierwsze pełne 
powtórzenie i pierwsze przejście zimowo-klasyczne. Nam pozostaje tylko satysfak-
cja z dobrze wykonanej roboty i z tych kilku pięknych i niebanalnych ruchów – na 
krawędzi własnych umiejętności.

 

Jestem w Moku po raz kolejny. Jest koniec stycznia i mam pełną świadomość, 
że ten sezon dla mnie się kończy – 3400 gram o długości 54 cm czeka, by się wy-
kluć. Robię na zakończenie dwie drogi. Na pierwszej jestem pod wrażeniem tego, 
jak można się wspinać w pierwszym zimowym sezonie, mając 19 lat i zapas mocy ze 
skał. Pewność ruchów Krzyśka sprawia, że zazdrość „emeryta” odzywa się we mnie 
po raz pierwszy w życiu...

Następnego dnia idę z Piotrem na wariant do wariantu – ot, poruszać się na ko-
niec. Bawimy się dobrze, przechodząc klasycznie 20 metrów starej hakówki. Wyżej, 
jak się okazuje, dokładamy kolejne 20 metrów, prawdopodobnie nowego terenu, by 
dalej łatwo wyjść na „Plecy”. W zejściu pokazuję Piotrowi niewybitną grzędę, przez 
którą poleciałem rok wcześniej, łamiąc sobie bark. Wygląda to tak głupio i niemoż-
liwie, że sam nie jestem za bardzo w stanie w to uwierzyć. Nazajutrz wracam z Pio-
trem do Warszawy samochodem – po raz ostatni.

Dwa tygodnie później, dzwoni do mnie Maciek – znaleziono ciało Piotra w ko-
minie Filara. Nie do końca rozumiem, co się stało...

Sześć dni później rodzi mi się drugi syn. Wszystko inne na chwilę znika i sta-
je się nieważne.

Tydzień później w Kieżmarskiej ginie Maciek Sokołowski, którego znałem do-
brze jeszcze z czasów Chatki; Maciek, który przygarnął nas kiedyś w Alpach, gdy nie 
mieliśmy gdzie się podziać przed wyjściem w dużą ścianę... Jeszcze parę dni wcze-
śniej zapraszał mnie mailowo na skiturowy wyjazd klubu, którego był prezesem.

Trzy tygodnie później jesteśmy z Maćkiem znowu w Moku. Wbrew rozsądko-
wi i moim rodzinnym powinnościom. Fatalna pogoda w nocy sprawia, że czekając 
na poprawę i słońce wstajemy późno i zbieramy się dopiero około dziesiątej. Chwi-
lę później, niemalże na naszych oczach z Maszynki wychodzi lawina – zabierając ze 
sobą kolejną ofiarę tego sezonu.

Zbieramy się do domu.

 „Ma Pan dwóch synów. Nie boi się Pan dalej chodzić w góry?” – to najtrudniej-
sze pytanie, jakie usłyszałem tej zimy; nie wiem, czy nie najtrudniejsze w życiu. Do-
skonale wiem, że nie potrafię na nie uczciwie odpowiedzieć. Wiem jednak, że na-
stępnej zimy będę o nim pamiętał.


