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Jaffer, a w zasadzie Wazir Jaffer Shigri, był pierwszym poznanym przez nas Pa-
kistańczykiem. Agencja, którą wynajęliśmy, zatrudniła go jako naszego przewodni-
ka, w związku z czym jego pierwszym obowiązkiem było odebranie nas z lotniska. 
I całe szczęście.  Do Islamabadu przylecieliśmy wcześnie rano. Upał był koszmarny, 
a my po ośmiogodzinnym locie; kolejka do odprawy ciągnęła się w nieskończoność, 
a poziom wkurwienia osiągał maksimum. Wolę nie myśleć, co by się wydarzyło, 
gdyby po tym wszystkim przyszło nam jeszcze targować się z taksiarzami i szukać 
hotelu. Jaffer załatwił wszystko raz dwa. Dzięki czemu szybko wylądowaliśmy na 
łóżkach w klimatyzowanym pokoju. Dostał u nas pierwsze punkty.

W Islamabadzie siedzieliśmy pełen dzień. Szwendaliśmy się po mieście, 
ostrożnie smakowaliśmy lokalnych specjałów, a Jaffer, sam lub z Kubą, zajmował 

się wszystkimi formalnościami. Żeby było jasne – pakistańskiej biurokracji dale-
ko do weberowskiego ideału. Do zaliczenia były Ministerstwo Turystyki, tamtej-
szy PZA i jakieś wojskowe biura. Wszędzie trzeba zagadać, zapłacić i pobrać po-
zwolenie.

Do Pakistanu lecieliśmy przez Londyn, chwilę po udaremnionych próbach ter-
rorystycznych. Jednym z efektów tego całego zamieszania był zakaz posiadania ba-
gażu podręcznego. Dlatego czekając w Londynie, bez książek i gazet, nie pozosta-
wało nam nic innego do roboty, jak tylko chodzić po strefie sklepów wolnocłowych. 
Cóż, londyńskie lotnisko niczym się nie różni pod tym względem od innych, prze-
ważają sklepy z kosmetykami, sprzętem elektronicznym, angielskimi gadżetami, no 
i oczywiście z alkoholami. Pierwszy na pomysł zakupu wpadł Siwy. Z realizacją po-
szło mu już gorzej, bo trafił na spostrzegawczego sprzedawcę, który, sprawdzając 
kartę pokładową Adama, stwierdził, że Pakistan jest krajem islamskim i alkoholu 
wwozić tam nie można. Jednak niezrażeni tym niepowodzeniem Maciek i Marcin 
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udali się do innego wolnocłowca, gdzie po zdegustowaniu jednej z wódek, bez więk-
szych problemów zakupili 4 litrowe flaszki. Zasadniczo plan był taki, żeby wszyst-
kie donieść do bazy i wypić przy okazji świętowania wspinaczkowych sukcesów. Los 
owej wódki potoczył się zdecydowanie inaczej. Połowa naszych alkoholowych zapa-
sów poszła już w Skardu, gdzie dotarliśmy po dwóch zabójczych dniach jazdy Ka-
rakorum Highway z Islamabadu. Nie pamiętam już kto był inicjatorem otworzenia 
pierwszej wódki, ale za to dokładnie zarejestrowałem moment, w którym się skoń-
czyła. W chwili rozlania ostatniej kolejki do pokoju, w którym siedzieliśmy, wszedł 
Jaffer. Oczy mu się wyraźnie zaświeciły, nie mogliśmy nie otworzyć drugiej butelki. 
Trzeba było wypić bruderszaft z Jafferem. Nie do końca nam to wyszło. Jaffer, zacho-
wując resztki islamskiej przyzwoitości, powiedział, że pić z nami to nie będzie, ale 
chciałby dostać trochę wódki, co by mu się lepiej zasypiało. Rano zapytany jak mu 
smakowało, uśmiechał się jak pięcioletni urwis, któremu właśnie udało się coś sku-
tecznie zbroić.

Pierwsze dni w bazie, szczególnie kiedy to pogoda nie dopisywała, można na-
zwać chudymi latami. Siedzieliśmy całymi dniami w messie, grając w karty i czyta-
jąc, było zimno i wilgotno, a my ciągle byliśmy głodni. A wszystko przez to, że nie 
było przez chwilę z nami Jaffera, a kucharz Hussein bał się zbyt rozrzutnie zarzą-
dzać naszymi zapasami. Jak się później okazało, Jafferowi rozwiązywanie proble-
mu naszego nieustającego głodu przychodziło z niebywałą łatwością. Dogadując się 
z kucharzami z innych agencji, obsługujących rezydujących także pod Trango Sło-
weńców czy Hiszpanów, był w stanie załatwić prawie wszystkie potrzebne nam pro-
dukty. Warto przy okazji wspomnieć, że Jaffer cieszył się wśród agencyjnych „pra-
cowników” niebywałym szacunkiem. Chodzi mi tu zarówno o kucharzy czy innych 
przewodników, ale także, co i mo-
że ważniejsze, o porterów. Dla tych 
ostatnich Jaffer jest  prawdziwym 
mężem opatrznościowym, gdyż 
od kilku czy nawet kilkunastu lat 
walczy o ich prawa, negocjując 
z władzami. Ostatnio powołał coś 
na kształt związku zawodowego, 
dzięki czemu porterzy, najczęściej 
niewykształceni i nie znający swo-
ich praw, mogą być reprezentowa-
ni jako strona.

W drodze powrotnej spod 
Trango Jaffer zaprosił nas do swo-
jego rodzinnego domu w Shigar. 
Jest to miasto leżące niedaleko 
Skardu, jak na warunki pakistań-
skie wyjątkowo urokliwe. A Jaffer, 
będący na co dzień nauczycielem 
wychowania fizycznego i zdrowia, 
uczy w tamtejszym liceum. Jak 
można się domyśleć, pieniądze, 
które zarabia, pracując w szkole, są 
niczym w porównaniu z stawkami 
przewodnickimi, ale jak sam pod-
kreślał wielokrotnie w naszych rozmowach, ktoś musi ratować katastrofalną sytu-
ację pakistańskiej edukacji. Jest to chyba wśród elit gorący temat, gdyż poruszaliśmy 
go również w dyskusjach z napotkanym w Islamabadzie dziennikarzem oraz zapo-
znanym przez Grześka aktywistą lokalnym z Hunzy. Jaffer w jakimś stopniu do tej 
elity także należy. Być może tylko w wymiarze lokalnym, ograniczającym się do Shi-
gar i Skardu, gdzie jest bardzo szanowany. 

Wracając jednak do głównego wątku, czyli naszego pobytu u Jaffera. Spędzili-
śmy tam tylko jedną noc, ale to wystarczyło, żeby na własne oczy przekonać się, jak 
różne od europejskich są panujące w Pakistanie stosunki rodzinne. Po pierwsze, coś 
co nie powinno dziwić, czyli to, że w domu Jaffera nie widzieliśmy żadnej kobiety, 
ani żony, ani tym bardziej żadnej z córek. Po drugie, stosunek jego synów do niego 
samego, nie wiem czy oparty na autorytecie czy strachu, jednoznacznie wskazuje na 
niebywale silną pozycję ojca. Najbardziej zastanawiającą dla mnie rzeczą było to, jak 
taki człowiek jak Jaffer, który w rozmowach z nami wydawał się być osobą niebywa-
le otwartą i tolerancyjną, na swój sposób nawet światową, w rodzinnej rzeczywisto-
ści w jednej chwili stawał się dość tradycyjnym muzułmaninem.

 Z Jafferem pożegnaliśmy się w hotelu w Islamabadzie. Gdy próbowaliśmy wrę-
czyć mu tradycyjny napiwek, długo się bronił, mówiąc, że wie jak krucho u nas z ka-
są, że może będziemy jej jeszcze potrzebować i że w ogóle to on nie powinien, bo 
my jesteśmy już jego przyjaciółmi. Nie wiem, czy nazwałbym nasze relacje przyjaź-
nią, ale czas, który spędziliśmy z nim niewątpliwie będę długo pamiętał: chwile, kie-
dy zwoływał nas rano na śniadanie, jak nieustannie masował swój brzuch czy po-
prawiał fryzurę. 

Nade wszystko cieszę się, że udało nam się jednak ten napiwek Jafferowi 
wcisnąć...  

Wawa Zakrzewski
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Pocztówki z Karakorum

Maciek Ciesielski na nowej 
drodze Let’s Go Home 

Nasz przewodnik - Jaffer
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Kartki wyrwane 
z dziennika

Słońce, lekki wiatr, błękitne niebo. W przerwach spokój zakłóca jęczący Tran-
go Glacier i krzyki Jaffera: „Polish crazy climbers!!!!! Baba!!!! UUU!!”. Siedzimy we 
dwójkę, nasz przewodnik Jaffer i ja, na morenie lodowca, wpatrzeni w kolorowe zni-
kające punkty kilkaset metrów powyżej. Przed oczami dziewicza ściana, a na niej 
Kuba, Maćko i Wawa. Jaffer znowu ryczy: „Baba, you are very strong man”. Okrzyki  
przerywa mlaskaniem, charkaniem, pluciem i drapaniem po brzuchu i pośladkach. 
Jego wiecznie uśmiechnięte błękitne oczy tryskają energią. Na głowie czapka Papy 
Smerfa – ilekroć na niego spojrzę, uśmiecham się.

Patrzę na wschód i widzę Masherbruma schowanego pod białą czapką śniegu 
i Urdukas, patrzę na zachód, a tam sterczy wieczny płomień  Flame’a. Za moimi ple-
cami Uli Biaho i jego Mały Brat. Codziennie spoglądają na naszą ekipę niewidocz-
ne oczy wielkiego kota, który przycupnął za Hainabraakiem i nadstawia swe wielkie 
Kocie Uszy, wyłapując łoskot kamiennych lawin, jęki lodowca, trzask migawki apa-
ratu i zgrzyt długopisu na kartkach dziennika. 

***

Zaczyna zmierzchać, krzątam się w kuchni i w messie, zjadłem kolację i czekam 
na chłopaków. Na czarnym niebie gwiazdy błyszczą złotym światłem, księżyc oświe-
tla granitowe turnie. Kolacja dla moich przyjaciół gotowa, herbata czeka w termo-
sach. Wiem, że będą zjeżdżać w nieznanym terenie, gdzieś tam w środku przycza-
ił się mały lęk, ale walę go pangą po głowie, skuteczna metoda. Kilka spacerów po 
morenie, wypatruję czołówek. I nagle słyszę WOWOWOWO!!!UUUU!!!! To głosy 
Maćka i Wawy. Wiem, że są cali i zdrowi i zakosili nową drogę na dziewiczym szczy-
cie. Radość, uściski dłoni, gratulacje. Cieszę się z Wami, Chłopaki.

***

Gramolę się do góry powoli, w myślach klnę moją głupotę, która skutecznie 
wymusiła na mnie niezabieranie ze sobą kijków, na szczęście Adam mnie porato-
wał. Dzięki Ci za to, Wuju Sam Wąsie. Chłopcy pobiegli do góry, pewnie czekają 
sobie spokojnie w „obozie hiszpańskim”, który dla moich potrzeb nazwałem „Pik-
nikiem Pod Wiszącą Skałą”. Żleb spadający spod Bezimiennej Turni do miłych nie 
należy, wszędzie widać kamienne lawiniska, po których trzeba te dwa do przodu, 
a potem trzy do tyłu kroki urobić, aby dotrzeć na biwak. Serducho skacze z radości 
bo InShallah, jutro pójdziemy na Great Trango. Jedynie powietrze trochę zagęściło 
się i czasami leci z nieba śnieżny kapuśniaczek. Dotarłem powolutku, zmęczony, ale 
na szczęście bez sensacji. Wawa częstuje mnie liofem, którego nie jestem w sta-
nie przełknąć. Robi się klasyczna tatrzańska dupówa, kilka fotek i lulu. Kuba układa 
się do snu w płachcie na zewnątrz, a Maćko, Wawa i ja w namiocie, w którym każ-
dy ruch trzeba synchronizować ze wszystkimi współspaczami. Sytuacja standardo-

Wawa na pierwszym biwaku aklimaty-

zacyjnym. Zaczyna sypać śniegiem.

wa. Sypie, sypie, po raz nie wiem który strząsam z namiotu śnieg. Kuba od czasu do 
czasu opuszcza płachtę, odkopując nas przy okazji spaceru do miejsca, gdzie król 
chodzi piechotą. „Świtać już zaczyna i jak zwykle nie możesz wstać, już rzygać ci się 
chce, już dosyć tego masz”, te słowa były dosyć adekwatne do sytuacji. Mleko, śnieg, 
barometr pokazuje, że ciśnienie leci cały czas w dół. Dywagujemy i zapada decyzja, 
że my również jak ciśnienie lecimy w dół. Szkoda, ale jak mówi to stare tuareskie 
przysłowie – „kto się śpieszy, ten już umarł”.

***

– Meeeee, meeee, meeeee!!!!! – Kurna, zaczyna świtać, nasza koza dostaje w gło-
wę. W nocy zamykamy ją w messie, żeby biedaczka gdzieś nie zaginęła, gdy tylko 
wzejdzie słońce zaczyna meczeć, domaga się wypuszczenia na wolność.

– Good mornig polish crazy climbers!!!!! – a teraz Jaffer, codzienna śpiewka na 
dobry początek dnia.

Radość po zdobyciu dziewiczego 

wierzchołka Garden Peak 

Polish Crazy 

Climbing Koza 

Wspinaczka na jednowyciągowej 

drodze w okolicach BC 



Dzień się zaczął, pora wstać. Wystawiam głowę za okno, pogoda bez zmian, Great Trango pogrążo-ne we mgłach, oklejone śniegiem; każdy z nas przy śniadaniu wydaje jakieś pomruki. Wymiana uśmie-chów z Abasem – pomocnikiem kucharza – to co-dzienny rytuał. Maćko głaszcze kozę na dzień do-bry. Idę się przejść, siadam gdzieś pod kamieniem, lekko przymykam oczy. Czy to jawa czy sen? W pa-mięci opowiadanie Wojtka sprzed lat, „Trango To-wer”, od 18 lat marzyłem aby tu być i marzenie się spełniło. Dotykam delikatnie szorstkiego granitu, czuję jego zapach. Chłonę ten skalny amfiteatr każ-dą częścią swego ciała i kawałkiem duszy, rozpły-wam się gdzieś w niebyt. Gdzieś z głębi dobiega głos Nusrata i jego muzyka.

***

A co było potem? Potem mistyczne święto mu-zułmańskie, morena oświetlona lampkami oliw-nymi, chałwa własnej roboty na kolację, transowe tańce z okazji sukcesu Słoweńców i w dół. Cześć chłopaki, Maćko, Kuba, Wawa dziękuję Wam. Jaf-fer, Hussain, Rasul, Hedar, Abas, Wam też dziękuję. Ostatnie spojrzenie z moreny w kierunku Bezimien-nej, pomachałem niewidocznym w ścianie Adamo-wi i Marcinowi. Potem był bieg przez Baltoro, roz-mowy o bigosie i kapuście brukselce z Davidem, z Silvo o wyprawach z lat 80, potem jeszcze przepra-

wa przez rzekę w szufladzie, która była powiązana sznurkami, a każdą deskę miała z innej parafii, a po-tem problemy w Thongal z jeepami. Potem też był nieprzewidziany kibel z powodu wymyślonej przez kierowcę awarii reflektorów w naszej toyocie. Cała wioska przyszła nas oglądać, a w nocy niemal całego pożarły mnie pluskwy, bo to przecież polska krew – Hiszpanów nie ruszyły. Potem nad ranem chłopiec sadysta kopiący kury i już jestem w Skardu. Potem jeszcze 30 godzin w dziurawym autobusie, z drzwia-mi otwierającymi się na każdym zakręcie, kilkana-ście kontroli paszportowych, ścisk. Sąsiedzi w au-tobusie ciągle palili jakieś zioła, kiepując pety na podłodze, pierdząc i plując przy tym z uśmiechem na twarzy. Potem mój najbliższy sąsiad zadał mi py-tanie: „Are you China???” . Potem jeszcze była po-wódź, zalany autobus i miasta, zderzenie z kultową ciężarówką – Złym Fordem. Potem, w nocy, walka o życie na tamtejszym dworcu PKS, potem jeszcze wędrówki po zakamarkach miast, spotkania z ludź-mi, dziećmi, wykreślenie mnie z listy oczekujących na wcześniejszy lot do Europy, i jeszcze monsuno-we wesele, umierający chłopiec na ulicy, a na koń-cu „Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia” z Imamem Yar’em i chłopcami z zespołu Trango Rockers. Ale to już zupełnie inna historia, która trwa nadal i jesz-cze się nie skończyła.
Maćko, Wawa, Kuba, Adam, Marcin – dzięki.

Grzegorz Mikowski
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Pierwszy razem usłyszeliśmy o Nim od Niedźwiedzia. 
Wspomniał, coś w stylu, że może człowieka zniszczyć. 
Tysiąc dwieście metrów podejścia. Najpierw łatwo. Później zaczynają się kamienie. Cią-

gle łatwo. Nawet się nie zatrzymujesz, podziwiasz potężną i odległą sylwetkę Nameless. Robi 
się stromo i zaczyna się szuter. Nogi się zapadają. Trzy kroki w górę, metr osuwasz się na dół. 
Ciągle idziesz, ale już nie podziwiasz widoków. Głowa skierowana w dół, czujnie śledzisz każ-
dy swój krok. Oddech coraz szybszy. Gdy patrzysz przed siebie, Nameless jakby się nie przy-
bliżała. Niemożliwe. Odwracasz się w dół. Boże, przecież już tyle uszliśmy. Robi się chłodniej. 
Zaczyna prószyć śnieg. Super, pojawia się pretekst, by się zatrzymać i ubrać gore. Orientujesz 
się, że idziesz sam, swoim tempem. Żleb rozbił peleton.

Pojawiają się wielkie głazy, potem znów szuter. Robi się stromiej, ścieżka zaczyna bardziej 
kręcić. Już się zatrzymujesz, i to co kilkanaście kroków. Qwa – dlaczego ten wór musi tyle wa-
żyć? Nameless ciągle daleko. Widzisz Hiszpański Biwak. Pojawia się cel; byle tam dojść, tam 
odpocznę, tam mieliśmy na siebie czekać. W końcu. Po dziewięciuset metrach stoku pierwsze 
dziesięć metrów kwadratowych w miarę płaskiego terenu. Tak zwany Hiszpański Biwak. 

Generalnie syf. Wali śniegiem coraz bardziej. Do biwaku pod przełęczą jeszcze trzysta 
metrów. Dlaczego mnie tak przytyka? Przecież mam podobno niezłą kondychę? Trawersuje-
my lawinisko. I znów ostro do góry. Nameless przytłacza swym ogromem. Ścieżka kluczy. Jest 
stromo i pojawia się coraz więcej śniegu. Ślady zanikają. Każdy idzie swoją trasą. Wywracam 
się. Już nie myślę o odpoczynku, po prostu staję co parę kroków. Widzę biwak. Słońce grzeje. 
Śniegu pełno. Boże, ale ja się wlokę...

Patrzę na zachód słońca. Obok namiot. Stoi właściwie w jedynym możliwym miejscu. 
Za jego plecami, sto metrów wyżej startuje droga. Jestem przerażony, kiedy pomyślę sobie, iż 
pierwszy wyciąg ma około 7a, a nas dziś gnie na ścieżce podejściowej. Pocieszam się, że to do-
piero wyjście aklimatyzacyjne, wspinać będziemy się następnym razem. Pochmurnieje. Zdaje 
sobie sprawę, że to oznacza, iż będziemy tu podchodzić co najmniej raz jeszcze... 

Maciek Ciesielski

Nasze bazowe jeziorko 
i sąsiedzi po drugiej stronie...

„Ech, ten Żleb” – Maciek myśli 
z niechęcią o jutrzejszym podejściu
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O PIA mówią w Pakistanie wszyscy. Pakistan International Air-

lines nie cieszą się zbytnim zaufaniem wśród przybyszy z Zachodu. 

Wszechobecne opowieści o wypadkach, opóźnieniach, nieplanowa-

nych lądowaniach przekazywane są ku przestrodze przyjezdnych. 

Wśród samych Pakistańczyków bardzo popularne rozwinięcie skrótu 

PIA to Pakistan Insallah Airlines lub inaczej Please Inform Allah. Do-

prawdy, nie wiemy dlaczego.

Nowa droga na jednej z pomniejszych turni rejonu była dla nas 

priorytetem tego wyjazdu. Niby nie brak w okolicy turni wspanial-

szych i trudniejszych, ale jednak co własne, to własne...

Pierwszy spacer aklimatyzacyjny celem wypatrzenia potencjal-

nych linii przynosi pięć fajnych propozycji. Dwie z nich staną się 

udziałem naszym, dwie Marcina i Adama, a jedna okaże się zeszło-

roczną drogą Severence Ridge...

Pierwsza próba załamuje się, nim na dobre się rozpoczyna. Nie 

zaaklimatyzowani, nie rozgrzani, cały czas zajęci bardziej walką z wła-

snym żołądkiem niż wspinaniem kończymy po 70 metrach czwór-

kowo-piątkowego terenu. Na następną próbę przyszło nam czekać 

prawie 8 dni. Kiedy już nadeszła, wszystko poszło jak na idealnej 

wspinaczce. 

Piękna pogoda, fantastyczna ściana i pieczołowicie zaplanowana 

linia, wszystko to razem sprawiło, że przez cały czas byliśmy pewni 

swego. Niby nie powinno się być zbyt pewnym, ale patrząc na chłopa-

ków, wiedziałem, że tym razem tak łatwo nie odpuścimy.

Garden Peak

 Dwa przepięknie trudne wyciągi Wawy wyprowadzają nas ze strefy okapów pod płyty, na których wyczailiśmy wcześniej system rys, który po-winien nas wyprowadzić pod wyjściowe wielkie zacięcie. Po dwóch około szóstkowych długościach Maciek atakuje podwójne rysy, kolejny pięknie trudny odcinek drogi. Główna walka, jaką toczy, to wygrzebywane roślinności z idealnych rys celem asekuracji. Kiedy Maciek uprawia wspinaczkowe ogrodnictwo, zza naszych pleców dobiega nas me-lodia tytułowa z „Janosika”. Efekt amfiteatru skalnego potęguje wrażenie. Obydwaj, wraz z Wawą na stanie, rozglądamy się zdezorientowani dookoła. Po chwili okazuje się, że to Niedźwiedź rodem z Węgierskiej Górki uraczył nas góralskim akcentem w środku Karakorum – wprost z sąsiedniej ściany, na której wraz z Adamem powtarzają drogę Karakorum Khush. Potem jeszcze wspinaczka wielkim zacięciem i płytami w kopule szczy-towej oraz ostatnie 70 metrów po drugiej stronie grani i radość na szczycie. Uff, niby byliśmy przekonani, że się nam uda, ale widok ze szczytu na za-chmurzony Masherbrum jest już czystym bonusem. Patrząc na ten wspa-niały siedmiotysięcznik, po raz pierwszy rozumiem, że można mieć obsesję na punkcie jakiegoś wierzchołka…
Potem jeszcze długie, prawie siedemdziesięciometrowe zjazdy na dru-gą stronę grani i dobrze około północy lądujemy w bazie, gdzie witają nas Grzesiek, Jaffer i Hussain z wyjątkowo dziś smakującą kolacją. Teraz pozostało nam już tylko nazwanie szczytu i drogi. To pierwsze przychodzi samoistnie – bezpośrednie towarzystwo Gardy Peak oraz wy-konane prace ziemne nasuwają jedyne słuszne rozwiązanie: Garden Peak. A nazwa drogi…? Zaraz zaraz, co jest głównym przedmiotem żartów w Pa-kistanie…? PIA

Jakub Radziejowski

Wawa przebija się przez okapy podczas 

wspinaczki na dziewiczy szczyt

Maciek startuje w płyty z systemem podwójnych rys podczas wspinaczki na PIA
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Eternal Flame
Środek nocy, nieznośny budzik przywołuje mnie do 

rzeczywistości. Niby biwak na wysokości 5200 nie sprzy-
ja spaniu, ale i tak nie chce mi się wstawać.

Wczoraj podeszliśmy po raz drugi pod przełęcz, 
z której zaczynają się drogi na Nameless. I po raz drugi 
Wawa musiał zejść na dół. Trzeci raz w jego przypad-
ku okazało się, że pozornie niewielka wysokość może 
zmusić do zejścia gościa nawet z najlepszą kondycją. 
A szkoda, bo bez niego projekt klasycznej wspinaczki 
na Drodze Słoweńskiej raczej odpada. W naszym chy-
trym planie nie było miejsca na wspinanie we dwójkę. 

Trochę niekoniecznie w zgodzie ze sobą decydu-
jemy się na plan alternatywny: Eternal Flame. Mam na 

własne oczy prze-
konać się, jak to się 
robi w Yosemitach. 
Te całe szortfiksin-
gi i inne nowości, 
które sprawiają, że 
trzydniową drogę 
przebiega się w 10 
godzin. Niestety, 
za cenę rezygna-
cji ze wspinacz-
ki klasycznej, co 
chyba obydwu 
nam nie bardzo 
w tej chwili pa-
suje. Ale z nie-

wiadomych dla mnie do dziś przyczyn, wydaje nam 
się, że jak już nie musimy klasycznie, to pewnie pój-
dzie łatwiej.

Rezygnacja ze stylu na rzecz szybkości. A niech 
tam – spróbujmy.

Pierwsze dwa wyciągi drogi jeszcze po ciemku 
ciągnie Maciek. Trudności niebanalne, „a co gorsza” 
w naszym zasięgu, więc trzeba działać czysto. Przej-
muję prowadzenie na jedynym wyciągu mikstowym, 
a potem szybko, niezbyt trudnymi płytami podchodzę 
pod najdłuższy runout na drodze. Niby nie tak trud-
no, ale kilkanaście metrów obłego kantu w siódem-

kowych trudnościach 
sprawia, że z radością 
wpinam się w stano-
wisko. A potem szyb-
ko z lotną na Ramię. 
To tu rozpoczynają 
się legendarne rysy na 
płytach Eternala.

Dlaczego mi się tu 
tak nie podoba? Ciężki 
worek to jedno, styl bez 
stylu to drugie, ale chy-
ba najbardziej prze-
szkadza mi syf, jaki 
pozostawili po sobie 
Wielcy Alpiniści. Setki 

metrów starych i nowych poręczówek, stare pętle i cał-
kiem niemało śmieci upchniętych w rysach sprawia-
ją, że cała przyjemność przebywania na górze naszych 
marzeń traci blask i zmienia się w zwykłą górską haró-
wę. Maciek daje z siebie wszystko, ale tak naprawdę nie 
mamy ze wspinaczki grama radości. W pewnym mo-
mencie orientujemy się, że idziemy dalej bo tak trzeba. 
Pogoda jest dobra, a drugiej szansy Trango może nam 
już nie dać...

Człowiek to istota słaba. Raz po raz korzystamy 
ze spitów, jakby to były chwyty; co więcej, poręczów-
ka służy nam w kilku miejscach za asekurację. Jak się 
później okazuje wszystkie szybkie wejścia na szczyt tą 
drogą odbywają się przy mniej lub bardziej biernym 
ich użyciu. Nam to nie pasuje, ale przecież „tyle już 
urobione”, a jedno czy dziesięć przyazerowań więcej 
„chyba nie zaszkodzi...” Cholera, to nie jest to, co chcę 
w górach robić. Taki piękny granit, a syf większy niż na 
najpopularniejszych drogach w Tatrach. Czego ci lu-
dzie nie robią, by wejść na wierzchołek...

Pod wieczór docieramy na półkę, do której za-
zwyczaj dochodzi się po dwóch dniach. Niby jest szyb-
ko, tak jak chcieliśmy, ale gdy zaczynamy przygotowy-
wać się na biwak, Maciek mówi na głos to, co czujemy 
obaj od dłuższego już czasu: „Czuję się jak bym gwał-
cił tę górę”.

Sen nie nadchodzi. Pomimo względnego komfor-
tu, osiągnięta po raz pierwszy w życiu wysokość daje 
o sobie wyraźnie znać. Obydwaj bijemy się też z myśla-
mi: „zdobyć szczyt w takim stylu nie jest żadnym ho-
norem, a my przecież jeszcze ze 20 lat wspinania mamy 
przed sobą. Góra nie ucieknie...”

...no chyba, że się zawali...
Paradoksalnie, rano pogoda pozbawia nas dyle-

matu. Temperatura w okolicach minus 20 stopni, sil-
ny wiatr i ewidentnie nadciągające załamanie pogo-
dy sprzyjają decyzji o wycofie. Prawda jest taka, że nie 
zasłużyliśmy na ten wierzchołek. Bo cóż to za smak 
zwycięstwa, kiedy się człowiek nie czuje fair w stosun-
ku do samego siebie?

Dwa lata wcześniej z bardzo podobnych przy-
czyn wycofaliśmy się na około 40 metrów przed koń-
cem trudności na szczycie w argentyńskiej Patagonii. 
Trudne warunki śnieżne spowodowały, że kilkukrotnie 
przyazerowaliśmy, a czary goryczy dopełniły wszech-
obecne stare liny i widok włoskiego zespołu, który dla 
zdobycia wierzchołka gotowy był skorzystać (i sko-
rzystał) z naszej liny do przemieszczania się w górę – 
w czasie, w którym sami jej używaliśmy... Wtedy jed-
nak daliśmy sobie drugą szansę, dzięki czemu szczyt 
zdobyliśmy stylowo. Udało nam się też zwieźć ze 
dwie stare liny i zamontować je na samym dole – przy 
ogromnej szczelinie brzeżnej.

Na Trango także udało nam się zwieźć jedną linę. 
Ale na powrót i jeszcze jedną próbę w lepszym stylu 
nie było już czasu ani chęci.  

Jakub Radziejowski

Maciek walczy 

w rysach Eternala 

Nieco skwaszeni, 

po biwaku na 6000 m 

Kuba podczas wspinaczki na Shoulderze 
na Trango Nameless  

Maciek na pierwszym wyciągu 
ponad Ramieniem 
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Ostatni dzień. Jutro zwijamy bazę. Leżę w namio-
cie i nie chce mi się wstać. W całym ciele czuję wczo-
rajszą wspinaczkę na Sadu. Mimo że była krótka, ła-
twa i przyjemna, to czuję się zmęczony; tłumaczę to 
sobie tym, że miesięczny pobyt powyżej czterech ty-
sięcy daje o sobie znak. Mija 33 dzień od wyjazdu, już 
za 8 znów zobaczę Kasię. Kiero z Wawą już wstali. Nic, 
czas się ruszyć.

 
O dziwo podejście poszło gładko. Mimo zmę-

czenia mamy chyba niezłą kondycję, tylko po chole-
rę Wawa tak zapierdalał?

I ma za swoje. Kiero pierwszy raz oddaje prowa-
dzenie pierwszego wyciągu. Jak tak zapierdalał na po-
dejściu, to niech teraz pozapierdala w skale – rzucam 
mimochodem i trudno mi ukryć niewiadomo skąd 
pojawiającą się złośliwość. Chyba już też zaczynamy 
mieć siebie pomału dość.

Jest cholernie zimno. Wawa walczy. 20 metrów 
nad nim padają już promienie słońca. Wawa dajesz! 
Do słońca. Jeszcze tylko parę metrów – pierwszy raz li-
czą się nie pokonane trudności wyciągu, a samo do-
tarcie do słońca.

Idę na drugiego, azeruję z czego wlezie i przekli-
nam brak małp. Jak on to przeszedł? Stanowisko to na-

groda. Gigantyczna póła, morze słońca. Chyba 
nam też się poprawiło. Dobre humory dopisują. 

Wawa dobra robota.
Zajebisty ten granit. 
Jak na Nameless.
Niczego trudniejszego w życiu, chłopaki, 
w górach nie prowadziłem.

Teraz ja. Pierwszy raz jestem w sytuacji, 
kiedy chcę napierać, ale nie mogę. Nie mogę, bo 
nigdzie mnie nie puszcza. Nadchodzi zwątpie-
nie – czyżbyśmy planując naszą drogę z ziemi, 
spieprzyli sprawę i przecenili nasze możliwości? 
Wawa – pokazuje dobry kamień, z którego, w ra-
zie czego, można by się wycofać...

Napieram ostatni raz na pierwotnie wy-
braną linie. Wóz albo przewóz. Dobrze, że mam 
haki. Wawa uważaj! Trudno! Rysa zalana, nogi 
na tarcie. Procentuje wiosna w Haszczach. Do-
brze, że mam jedynki. Wawa luz! Jeszcze trochę 
i jestem na stanie.

No stary niezłe to było!
Trudne.
A widziałeś ten ruszający się kamień? – tu się bałem.
Późno już, co robimy? 
Idźmy tym offwidthem. Nie ma szans. Zakład? 
Skrzynka browca?

Przerysa pada od strzału, potem jeszcze wy-
pychające zacięcie, na którym parę razy azerujemy. 
Przedziwna sprawa, napieramy, ale na każdym stano-
wisku pierwsze co znajdujemy, to dobre miejsce na 
założenie stanowiska zjazdowego...

Prowadzenie przejmuje Kiero. Przepiękne, tech-
niczne i cholernie długie zacięcie doprowadza nas do 
połączenia się z oryginalną linią Severence Ridge. Pa-
trzymy na zegarki. Sześć naszych nowych wyciągów 
zabrało nam siedem godzin. Z miejsca, gdzie się znaj-
dujemy do szczytu i turni, pozostało około dziesięciu 
długości liny, nie licząc łatwego terenu. Czas na szyb-
ką decyzję. Jeden zdecydowany, drugi raczej tak, trze-
ci raczej nie. Wypadkowa decyduje, że Kiero rozpo-
czyna swój „bieg” w stronę szczytu.

Stary, ten to życia nie szanuje. 
Ty, to było trudne.
A takie tam VI...
Kiero załóż coś...

Dwie godziny później, tuż przed zmrokiem, Kie-
ro przemyka wyciąg z tych w stylu OS albo szpital. 
Ten, o którym tyle wcześniej opowiadał nam Niedź-
wiedź z Siwym. Obły połogi filar, gdzie za chwyty 
służyły odpadające płatami granitowe „blaszki”. Na 
szczęście mamy go za sobą. Robi się ciemno i zimno, 
ale nie jest jeszcze najgorzej. Jesteśmy już w łatwym 

terenie, coraz częściej znajdujemy ślady z przejścia 
ZHP-owców sprzed kilku dni. Ostatnie metry wspi-
naczki to prawdziwy wyścig z narastającym zmęcze-
niem, z umykającym dniem i ze swoimi słabościami. 
Gnamy z lotną w tempie ekspresowym. Gdzieś tutaj 
jest odbicie do zjazdów zostawionych przez chłopa-
ków. Kiero siłą rozpędu chce gnać jeszcze na szczyt 
turni, my usprawiedliwiając swoje zmęczenie, strach 
i Bóg jeszcze wie co, stwierdzamy, że nie warto, że to 
już tylko niecałe sto metrów po kupie kamieni.

Oczekiwanie, gasnąca nadzieja, lęk – to uczucia, 
jakie towarzyszą mi, gdy przez trudny do sprecyzowa-
nia czas, szukamy pozostawionych zjazdów. W końcu 
decyzja „zjeżdżamy na swoich”. A miało być tak fajnie, 
łatwo i szybko.  Nagle radość Wawy. Znalazłem!!! Ru-
szam w dół – taka to już u nas tradycja. Jakże to inne 
uczucie, dalej jestem uważny, ale już spokojniejszy. To 
nie zjazdy z Garden Peaku. Wiem, że nie czeka mnie 
decyzja, czy zjechać jeszcze niżej, czy już tu budować 
nowy sztant. Wiem, że nie muszę kalkulować czy star-
czy nam haczywa, czy ta pętla nie będzie za krótka, czy 
wystarczy nam kości, czy ten blok nas utrzyma... 

No kochana zejdź, bardzo Cię proszę – to jedyna 
myśl jaką miałem, gdy po ostatnim zjeździe, ściągali-
śmy linę. I nagle koniec. Już po wszystkim. Ręce mam 
opuchnięte, kostki mi krwawią – proszę Kiera o pa-
miątkowe zdjęcie. Mimo zmęczenia promieniuje z nas 
radość. I to chyba nie dlatego, że właśnie zrobiliśmy 
trudną drogę, granit był przepiękny, a ruchy wymaga-
jące i niebanalne. Cieszymy się jak dzieci, bo wiemy, że 
jutro Jaffer – nasz przewodnik – powie: „Polish Crazy 
Guys – Let’s go home!”. 

Maciek Ciesielski 

Maciek szuka drogi na trzecim 
wyciągu Let’ Go Home
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Przebieg 
Let’s Go Home 
na I Turni Severence 
Ridge
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Zespół: Maciej Ciesielski, Jakub Radziejowski, Wawrzyniec Zakrzewski. W wyprawie brał 
też udział Grzegorz Mikowski.
31 VIII 2006 Oceano Trango (6a, OS, 300m) na płytach ponad BC. Droga rozgrzewkowa
5 IX 2006 Nowa droga na prawdopodobnie dziewiczym szczycie na lewo od Garda Peak.
Trudności: VIII-, OS, 1 x A0 - wahadło, ok. 540 m. Drogę nazwaliśmy PIA czyli.... Pakistan 
Insallah Airlines – ew. Please Inform Allah. Pozwoliliśmy sobie ochrzcić szczyt nazwą Garden 
Peak od bujnej wegetacji w ścianie oraz ku uhonorowaniu sąsiedniego szczytu
17 IX 2006 Nowa droga środkiem płd. - zach. ściany Sadu Peak (VII, OS, 430 m) Pretty close
18 IX 2006 Nowa droga/wariant na pierwszej turni „Severence Ridge”, czyli grani, którą prze-
szedł w zeszłym roku zespół kanadyjsko-nowozelandzko- amerykański.
Trudności: VIII+ AF, wyciąg VIII OS, hakowo - C1, oraz 1 x A0, długość. ok. 670 m. Bez wej-
ścia na wierzchołek turni. Nazwa drogi/wariantu – Let’s go home 

Próba na Trango Nameless Tower (tylko Maciej Ciesielski i Jakub Radziejowski) na dro-
dze Eternal Flame (13-14 IX) – pierwszego dnia wspinaczki zrobiliśmy 19 wyciągów do tzw. 
Snow Ledge na wysokości ok. 6000 m,  gdzie zabiwakowaliśmy. Po mroźnej nocy przyszedł 
mroźny dzień wraz z załamaniem pogody – nastąpił wycof.

Podsumowanie wyprawy

Uczestnicy wyprawy pragnęliby jeszcze raz serdecznie podziękować instytu-

cjom i firmom, bez których wyjazd byłby niemożliwy: Polskiemu Związkowi Alpi-

nizmu, sponsorowi tytularnemu - firmie Sage Symfonia, firmie Atest, a także Uni-

wersyteckiemu Klubowi Alpinistycznemu z Warszawy oraz KW Poznań. Ogromne 

podziękowania za niezawodny sprzęt należą się też sponsorom sprzętowym, firmom 

Marmot, Yeti, Montano, Hannah, Lhotse, Climbing Technology i Tendon a także 

sponsorom wspierającym: Vasque, Sporting Brożyna-Travellunch, Maxim, Five-

Ten i Triop.

Działalność zespołu byłaby zdecydowanie ograniczona, gdyby nie doskonałe 

prognozy pogody sponsorowane przez agencję PAMIR.

Wsparcia udzieliły także: magazyn GÓRY, portale Wspinanie.pl i ONET, Spotka-

nia z Filmem Górskim w Zakopanem, Krakowski Festiwal Górski oraz warszawskie 

Radio PIN. Dodatkowo Maciej Ciesielski pragnie podziękować prezydentowi miasta 

Gdynia  – Wojciechowi Szczurkowi – fundatorowi Nagrody im. A.Zawady.

Widok na drugą stronę lodowca Baltoro – Urdukas 
Peak; za nim schowany Masherbrum

Trango Rockers Disco Beat w pełnej krasie: od lewej 
MC Lancer, Wujek Sam Wąs, Nameless Leader i DJ Bak
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Maciek i Wawa podczas wspinaczki na nowej 
drodze Pretty Close na Sadu Peak

Przebieg drogi PIA
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