
Joanna Miedzińska podczas przejścia 
American Beauty VIII+
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W życiu „sportoWym” każdego mężczyzny pojaWia się podobny schemat: 

najpierW jest się na krzyWej Wznoszącej – organizm regeneruje się sam, 

możemy pić, palić i trenoWać „przy okazji”, a Wyniki przychodzą same. po-

tem jest okres stabilizacji: praca, dzieci, znudzenie tym, co robiliśmy do-

tychczas, brak motyWacji, na aktyWność sportoWą często brakuje czasu. 

Wreszcie przychodzi kryzys Wieku średniego (czy też jak określił to kiedyś 

poetycko mój przyjaciel: „drugi sztos na ruchanie”), który kończy się za-

zWyczaj dość schematycznie – Własna firma Wysoko notoWana na gieł-

dzie, my W czerWonym cabrio (z leWym łokciem bajerancko WystaWionym 

za okno), a na siedzeniu pasażera – tak ze dWadzieścia pięć lat młodsza 

sekretarka. straszna perspektyWa, niepraWdaż ?

Co ma więc zrobić podtatusiały taternik, żeby 
doszczętnie nie statusieć? Co zrobić, kiedy szanse na 
cabrio są niewielkie, a pespektywa partnerki młod-
szej od własnej córki nie wypełnia wszystkich ambi-
cji? Można na przykład, niczym inny mój przyjaciel, 
powiedzieć małżonce: „dziewczyny albo motor” (do 
tej pory nie ma ani jednego, ani drugiego – jak ro-
zumiem, za jakiś czas będzie i jedno i drugie…?). 
Czyli: piękny letni dzień, gierkówka w kierunku na 
Katowice, Hayebusa przekracza dwie paczki na licz-
niku, a z tyłu oczywiście „plecaczek”, …tak ze dwa-
dzieścia lat młodsza…

No więc może być motor, może być cabrio. Jed-
nak w sytuacji, gdy pierwsze i drugie nie ekscytuje 
tak bardzo, a ze „starą” wciąż mamy o czym poroz-
mawiać i wciąż się lubimy – trzeba poszukać cze-
goś innego.

Gdy więc mimo upływu czasu i formy „już nie 
tej” czujemy drugi sztos na... (dajmy na to)... życie, 
pewną alternatywą może być pokazanie otoczeniu, 
że jeszcze coś znaczymy. Że jeszcze nie wszystko za 
nami, że co prawda organizm nie regeneruje się jak 
u dwudziestolatka, a „łysiakowego” kutra wciąż nie 
nabyliśmy, ale jeszcze nas stać na to duże „coś”. Na 
co – no, to zależy. Zajmujemy się na przykład pi-
saniem skandalicznej powieści o byłych przyjacio-
łach, pniemy się po szczeblach związkowej kariery, 
piszemy niezwykle odważne posty na forum Bry-
tana, realizujemy film lub też pozwalamy kolegom 
zrobić film o sobie, piszemy wspomnienia, względ-
nie chcemy zmieniać świat lub też w ostateczności 
– realizujemy projekt przez duże „P”.

I o ile nie wszyscy mają zasoby Steve’a Fosseta, 
pozwalające na realizację każdego projektu (przez 
duże „P”, przypominam), to przecież każdy może 
sobie jakiś projekt znaleźć – na przykład o równo-
wartości jednego (dziesięcioletniego) cabrio albo 
dwóch (po lekkim szlifie) Hayebus. Kiedy dodamy 
do tego utrzymanie dwóch domów, żon – młodej 
i starej, oraz trójki dzieci z pierwszego małżeństwa, 
to może się okazać, że projekty przez duże „P” nie 
wychodzą tak drogo.

Projekt przez duże „P”? Dajmy na to – „naj-
wyższe szczyty wszystkich kontynentów w rok”, 
„sześciopak himalajski”, „600% normy”, „pięć ży-
wiołów”, kierowanie polskim wspinaniem z tylne-
go siedzenia albo wręcz przeciwnie – trzymanie 
kierownicy polskiego wspinania mocno w dłoni, 
przy pomocy klawiatury komputera oczywiście. 
Problem w tym, że we wszystkich tych dziedzinach 
jest bardzo silna konkurencja, a szansa na sukces 

i „pokazanie się” znikoma. Trzeba więc wymyślić coś, na co żaden inny podtatu-
siały kretyn nie wpadnie.

Z uwagi na to, iż na krzywej wznoszącej już nie jestem, a na czerwone cabrio 
mnie nie stać, jeden taki projekcik (przez średnie „p”, w żaden sposób niemogący się 
równać z tymi przez „P” właściwe) kiełkował we mnie od września zeszłego roku. 
Wziąłem wtedy pierwszy raz w życiu udział w maratonie (był to jednocześnie mój 
pierwszy bieg uliczny w ogóle) w tempie, które jak na amatora – debiutanta „roko-
wało”. Jednak, jako że jasne jest, iż wspinania się „nie rzuca” (bo za rogiem czai się 
ponura perspektywa sukcesu – cabrio i dwudziestopięcioletnie ciało…), stąd też na 
trening biegowy czasu miało nie być (i w sumie nie było). Ale że czar maratonu ma 
swoją niepowtarzalną siłę, zdecydowałem, że i w tym roku pobiegnę.

Znakomicie zgrało się to z pewną obsesją, jaką zostałem zarażony mniej więcej 
dwanaście lat temu w Dolinie Kieżmarskiej. Przecinający północną ścianę Małego 

Już nie na 
krzyweJ 
wznosząceJ...

Jakub Radziejowski

54   GÓRY  listopad 2010

»  Tatry podsumowanie



Bujdałka  »  

fo
t. 

Ig
or

 D
yb

iz
ba

ńs
ki

łych haków na drodze (na 28 wyciągów) znaleźliśmy nie więcej niż sześć, może sie-
dem. Kluczowe trudności zdają się lekko zaniżone, a pierwsze trzy wyciągi są trudne 
nawigacyjnie i miejscami kruche (lot z urwaną krawądką plus jedno „o mało co” na 
początku, kiedy to na 7-8 metrze wspinaczki ukruszył się „pewny” chwyt, a między 
szczerzącymi się piargami i mną nie było jeszcze żadnego przelotu). Droga jest też 
miejscami piękna i bardzo lita, co sprawia, że śmiało można ją porównać do długich 
alpejskich dróg, gdzie kamieniołom często przeplata się z pancernym granitem. Jak 
na kapryśne lato AD 2010, mieliśmy dużo szczęścia, bo mimo kłębiących się chmur, 
nie spadła ani jedna kropla deszczu, a ze szczytu schodziliśmy przy pięknym, czy-
stym lipcowym niebie, tuż przed zachodem słońca.

Niestety – już ponad Niemiecką Drabiną, na pierwszych dwóch wyciągach gór-
nej części drogi płynęła rzeka (efekt tegorocznego lata), co spowodowało, że jedne-
go z wyciągów nie przeszliśmy czysto – drugi musieliśmy ominąć piątkowym, dużo 
łatwiejszym terenem po lewej. Wcześniej, na jednym z kluczowych wyciągów także 
nie poszło nam „w ciągu”, blok był spowodowany niespecjalnie ewidentnym w tym 
miejscu schematem.

Do szczytu wspinaliśmy się ponad dwanaście godzin, a – raczej zmęczeni – do 
schroniska wracaliśmy kolejnych kilka. W trakcie zejścia, niczym świeżo upieczony 
kursant postanowiłem pójść na skróty, co zakończyło się rozpaczliwym nawoływa-
niem „Biszona” (żeby wskazał mi wśród kosówek, gdzie mam się kierować, by wró-
cić na szlak) oraz eksponowanym trawersem wykorzystującym ścieżkę kozic ponad 
kilkudziesięciometrowym uskokiem. Prawdę mówiąc, tego dnia byłem chyba za bar-
dzo zmęczony na to, by się cieszyć. Ale zmęczony tak zdrowo – wiedziałem, że przede 
mną jeszcze wiele wspinaczkowych marzeń.

Kieżmarskiego Szczytu Maraton braci Coubali, to chyba najbardziej enigmatyczna 
tatrzańska droga, o jakiej słyszałem.

Po pierwsze, podobno nikt z Polaków nawet się do niej nie wstawił na poważ-
nie. (Czy to prawda? Czy były jakieś zaawansowane próby? A może ktoś to zrobił? 
Nie wiem...). Po drugie, gdzie w Tatrach znajdziecie 900 metrów skalnego wspina-
nia o równomiernie rozłożonych trudnościach? Po trzecie, opowieści o śmiertelnej 
ponoć asekuracji i nie ewidentnym przebiegu, nie pozwalały o drodze zapomnieć. 
Wreszcie opinie osób, które stanowiły dla mnie wtedy ważny punkt odniesienia („Ma-
raton? Przecież on nie istnieje. Ci bracia to ściemniacze byli, im nawet w Czechach 
nikt nie wierzy” mówił jeden, inny z kolei miał w kuchni, na lodówce powieszony 
schemat Maratonu w powiększeniu bodajże dwóch kartek formatu A4), sprawiły, że 
złożyłem sobie solenną obietnicę, iż kieżmarskiego maratonu kiedyś przynajmniej 
spróbuję. Tak więc plan AD 2010 powstał samoistnie i był dość prosty: we wrześniu 
„Maraton Warszawski”, a w lipcu „Maraton Kieżmarski”.

A że Boh Trojcu Liubit („Tryptyk himalajski”, „300 % normy”, trzy północne ścia-
ny zimą), pozostało znalezienie jakiegoś dopełnienia. A że innym moim pragnieniem 
było przejście którejś z dróg na jurajskiej ścianie ścian – północnej Okiennika Skar-
żyskiego, to i wybór okazał się prosty – Maratończyk. Wiem, wiem – to tylko ambit-
na turystyka, ale tak się składa, że to akurat granica moich sportowych możliwości 
– tak więc od Maratończyka miało się zacząć.

W całym tym projekciku nęciło mnie coś jeszcze – każdy z jego elementów to 
inna dyscyplina, wymagająca innych umiejętności, innego rodzaju motywacji i wy-
trzymałości. „Ładnie by było połączyć te trzy ‘maratony’ w jednym trzymiesięcznym 
cyklu...” mruczałem sobie w chwilach zimowej autopsychoterapii.

Czerwiec 2010
Dwa dni spędzone na rozkminianiu patentów i bezowocnych próbach za mną, 

przyjeżdżam w sobotę po raz kolejny pod Okiennik. Szymon i Jeremiasz mają już 
wyraźnie dosyć tego samego kawałka pod skałami, Ania całe szczęście sama sobie 
znalazła cel do zacykania. Rozgrzewam się na czymś po lewej i czuję, że dzisiaj jest 
„ten dzień”. Na drodze wiszą ekspresy Piotrka, on sam mówi mi, że dobra klama na 
końcu trudności jest mokra i żeby z niej nie korzystać. Nie mam alternatywnego pa-
tentu, więc kiedy dochodzę do tego miejsca, nie zastanawiam się i korzystam z niej, 
jakby nic się nie zmieniło. Jeszcze o mało co nie spadam na przewieszonym odcin-
ku Karimat i po chwili daję upust emocjom. Projekt można uznać za otwarty, jesz-
cze tego dnia przyznaję się Ani do skrywanych dotąd planów.

Lipiec 2010
Dokładnie w połowie lipca ląduję w Kieżmarskiej z „Biszonem”. Podchodzimy 

dość późno, na kamzikowym wspomaganiu. Kładziemy się spać w wojskowym na-
miocie rozstawionym przez chatara na przyschroniskowym terenie, z budzikiem na-
stawionym na piątą rano.

Przygotowania praktyczne do Maratonu zacząłem dwa lata wcześniej, kiedy to, 
także z „Biszonem”, zrobiliśmy Ŝmida-Rybičkę na tej samej ścianie, drogę biegnącą 
równolegle do Maratonu. O ile co do istnienia tej drugiej linii wątpliwości nadal nie 
były rozwiane, to wiedziałem, iż Ŝmid-Rybička istnieje na pewno, więcej ponadto – 
ma już co najmniej jedno letnie przejście polskie (i co najmniej jedno, jak nie dwa, 
zimowe). A że drogę tę odhaczyli, mniej więcej w tym samym czasie, właśnie auto-
rzy Maratonu stanowiła ona dobry próbnik tego, czego możemy się spodziewać na 
właściwym Maratonie. I o ile na drodze Ŝmida-Rybički (inaczej – Przez płyty Bočko-
vej Wieży) asekuracja rzeczywiście okazała się dość wymagająca (konieczność użycia  
4 jedynek na każdym z pierwszych trzech kluczowych wyciągów, alieny), to trud-
ności absolutnie nie były zaniżone – wręcz przeciwnie, większość wyceniłbym o pół 
stopnia niżej, co napawało optymizmem. Droga padła w sześć godzin, trochę zasko-
czeni obiecaliśmy sobie szybki powrót na Maraton.

Jak już wspomniałem, zbyt szybko się nie udało – jednak po dwu latach, tym 
razem w ramach szerszego projekciku, znowu stanęliśmy z „Biszonem” pod ścianą. 
Najzabawniejsze o poranku było to, że chyba z wrażenia i spodziewanych emocji, 
najpierw „Biszon” próbował zabrać w ścianę dwie wielkie konserwy rybne (wzorem 
starych mistrzów), a następnie ja na drugim wyciągu pozbawiłem nas jedynej v-ki 
i jedynego listka, jakie zabraliśmy w ścianę (jedynki całe szczęście się ostały, bo bez 
nich byśmy raczej nie dali rady).

O samej wspinaczce, poza informacjami technicznymi, niewiele potrafię napisać 
– droga jest długa, wytężająca, rzeczywiście w niektórych miejscach ryzykowna. Sta-
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Rafał „Biszon” Burczyński na stanowisku 
w dolnej części Maratonu 
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Technicznie...
...rzecz biorąc, czyli trzy zdania od purysty dla purystów.
Maratończyka nie wystartowałem od dołu; po jakimś czasie dowiedziałem 

się, że za radą spotkanych pod Okiennikiem „lokalsów” wszedłem wejściem, 
co prawda powszechnie chodzonym również w przypadku Maratończyka (czy-
li od prawej, Wycieczką do Ojcowa), ale nie oryginalnym.

Maraton na Małym Kieżmarskim (trudność: VII+, chyba trochę trud-
niej, długość: 900 metrów) przeszliśmy z Rafałem „Biszonem” Burczyńskim 
(któremu serdecznie dziękuję za wspaniałe partnerstwo) w 12,5 godziny, nie-
stety w stylu 2 x AF. Jeden z siódemkowych wyciągów w górnej części, z racji 
na płynącą nim rzekę, ominęliśmy piątkowym terenem po lewej, na innym 
z kolei wycięliśmy własny wariant nieco trudniejszy od oryginalnego. W ko-
pule szczytowej (ostatnie 4-5 wyciągów) szliśmy raczej zgodnie ze schema-
tem, ale bardziej zgodnie z intuicją, nie mamy więc 100% pewności, że droga 
nie biegła ciut na lewo bądź ciut na prawo.

Maraton Warszawski przebiegłem niestety w czasie trochę ponad trzy-
godzinnym, mimo że nastawiałem się na przekroczenie tej bariery. Co gor-
sza, z racji na kontuzję pachwiny, która przytrafiła mi się mniej więcej na 
dwudziestym kilometrze, nie dopełniłem najważniejszego warunku mara-
tończyka, o którym wspomina w swojej autobiografii japoński pisarz Haru-
ki Murakami – pisząc z dumą o sobie: „At least he never walked”, bowiem 
od prawie trzydziestego kilometra każde siedemset, osiemset metrów biegu 
przerywałem chwilą spaceru.

No cóż, następny głupi projekcik postaram się zrealizować w lepszym 
stylu .

Rafał Pietrasiak podczas przejścia 
Kastratora, Młynarczyk
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Wrzesień 2010
Kiedy przebiegam metę przy Kościele Świętej Anny, jestem tak zmęczony i obo-

lały, że jakiekolwiek wcześniejsze wątpliwości co do idiotyzmu biegania dystansów 
maratońskich i skretyniałego projektu „trzech maratonów” już dawno się ulotniły...
przestały mnie nachodzić gdzieś przy trzydziestym kilometrze. Bieganie to po pro-
stu czysta głupota.

Kiedy przebiegam metę, wiem, że z bieganiem kończę na dobre. Po pierwsze, tak 
zmęczony byłem w górach zaledwie kilka razy – po 24-godzinnych akcjach non stop 
zimą czy czterdziestoparugodzinnych akcjach bez snu gdzieś na świecie. Po drugie, 
rwący ból w pachwinie, który napatoczył się gdzieś na 20 kilometrze, i płuca, któ-
re wyplułem i zgubiłem, przebiegając gdzieś koło własnego mieszkania na Powiślu, 
to najlepsze memento skretyniałego pomysłu biegnięcia maratonu bez odpowied-
niego przygotowania.

Na mecie jestem szczęśliwie na tyle wcześnie, że bez dłuższej kolejki załapuję się 
na wolny stolik u masażystów i przez następne pół godziny jęczę, bynajmniej nie z roz-
koszy. Kiedy wstaję, czuję, że panowie masażyści uratowali mnie prawdopodobnie 
przed przewlekłą kontuzją, ale szok pourazowy trzyma mnie jeszcze przez jakiś czas 
w stanie wskazującym. Cieszę się, bo projekt zakończony, cieszę się, bo czas sprzed 
roku poprawiłem o ponad pięć minut. Po chwili przychodzi refleksja, że jednak do 
trzech godzin zabrakło tyleż samo, a styl realizacji projektu nie był mimo wszystko 
wzorowy (patrz „Technicznie...”).

Ale że statusienie jako stan dożywotni już raczej nie minie – jeszcze tego same-
go wieczoru snuję rozważania nad następnymi równie irracjonalnymi pomysłami – 
okazuje się, że jest ich całkiem sporo i nim dopadnie mnie kryzys wieku średniego, 
mam szansę jeszcze niejeden projekt (przez średnie „p”) zrealizować. A co do biega-
nia i obietnicy definitywnego końca – to w ciągu następnych sześciu tygodni pobie-
głem sobie kolejne dwa biegi. Bo najważniejsza w życiu jest konsekwencja i podążanie 
raz wyznaczonym kursem!

Grunt to głupie pomysły. Chętnych do ich realizacji mam wśród bliskich mi lu-
dzi na pęczki .

PS. Właśnie przeczytałem tekst autorstwa bieDrunia pt. „Szczęśliwy człowiek”, któ-
ry ukazał się w październikowym numerze GÓR. Cieszę się, że nie ja jeden mam głu-
pie pomysły. Mariusz ma chyba jeszcze bardziej abstrakcyjne. Szacun dla bieDrunia!
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Przedostatnia prosta
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