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– Jeszcze dziesięć metrów i  będę na stanie 
– dobiegło Arka z góry – już powinno być 
łatwiej. 

Odetchnął spokojnie i  pomyślał, że te 
dziesięć metrów wytrzyma bez złośliwych 
komentarzy. Wytrzymał ostatnią godzinę, 
to poczeka jeszcze chwilę. Był przyzwycza-
jony do innego tempa wspinaczki. Z  Ryś-
kiem, z  Czarkiem czy jeszcze niedawno 
z Witkiem w takim terenie zazwyczaj bie-
gli, asekurując się z rzadka. Czasem poko-
nywali taki teren z lotną. 

No ale dziś nie wspinał się z  żadnym 
z  nich, warunki nie były idealne, a Słoniu… 
strasznie się guzdrał. Właściwie to nie można 
mu było niczego zarzucić. Wspinał się spraw-
nie, pewnie i dobrze, według wszystkich kry-
teriów, jakie można by przyłożyć. To nie jego 
wina, że wcześniej Arek wspinał się z lepszymi.

Tym razem wyszło tak, że na północną 
Charmozów poszli we dwójkę. Rysiek mu-
siał wracać do domu. Czarek odmroził sobie 
paluchy i wrócił z Ryśkiem. A Witek… Wit-
ka nie było z nimi już dwa lata.

Tymczasem on miał jeszcze parę dni. Po-
goda nad Alpami ustabilizowała się i grzech 
było nie wykorzystać czasu przed powrotem 
do szarej rzeczywistości. A  że Słonia nie 
dało się nie lubić, że miał opinię rzetelnego 
zimowego wspinacza i, tak jak Arek, szukał 
partnera…  Był sporo młodszy i co prawda 
z Warszawy, ale niech tam, nie takie grzechy 
ludzie mają na sumieniu. Cel – Grandes 
Charmoz – zaproponował właśnie Słoniu. 
Arkowi to pasowało, bo na północnej jesz-
cze nie był. A  nowa linia w  Chamonix za-
wsze jest warta uwagi.

Pierwsze kilka wyciągów szybko popro-
wadził Arek. Był rozwspinany, zaaklima-
tyzowany i  pewnie czuł się w  mikstowym 
terenie. Pierwsze pole przeszli z lotną. Teraz 
prowadził partner…
– Słoniu… to nawet zabawne – Arek myślał, 
asekurując. – „Słoń” był bohaterem mojej 
młodości, a  teraz wspinam się z  jego imien-

SŁOŃ Tekst i zdjęcie  /
 JAkuB RAdZieJOWSki

L i T e R A T u R A

nikiem. Muszę mu o tym powiedzieć, kiedy 
skończymy, właściwie to ciekawe, czemu ma 
taką ksywkę…

Arek podał kolejny metr liny i pogrążył 
się w myślach. kiedyś była to jego najwięk-
sza fascynacja. i naprawdę lubił do niej wra-
cać… „Słoń”, a właściwie Jerzy Gawin, ostat-
ni dowódca plutonu „Felek”, był patronem 
jego drużyny harcerskiej. Patronem grupy 
chłopaków, którymi zaopiekował się ich 
ulubiony nauczyciel szkolny. To on zabrał 
ich po raz pierwszy w  skały. To zastępowi 
„Słoni” Arek zawdzięczał swoją życiową 
pasję – wspinanie. Ale czemu przynależność 
do zastępu przerodziła się w  obsesję – jak 
czasem nazywała to Miśka – związaną ze 
„Słoniem”? Nie wiedział, prawdę mówiąc, 
już dawno przestał się nad tym zastanawiać. 

Arek nie był z Warszawy, mieszkał na po-
łudniu, tam też studiował. A jednak od chło-
pięcych czasów, od momentu wstąpienia do 
zastępu, fascynował go ten cichy bohater Po-
wstania Warszawskiego, człowiek, który prze-
szedł cały szlak Batalionu Zośka, przyjaciel 
i  towarzysz chłopców znanych z  „kamieni 
na szaniec”. O „Słoniu” historycy Powstania 
nie wiedzieli prawie nic, a przynajmniej takie 
wnioski wyciągał Arek. Z  kolei we wspo-
mnieniach żołnierzy Batalionu Zośka „Słoń” 
występował właściwie mimochodem… 

A  przecież brał udział w  najważniej-
szych akcjach Zośki, z Akcją pod Arsenałem 
włącznie. Przeszedł cały szlak powstańczy, 
wydostał się z Woli do kampinosu, by przez 
Żoliborz wrócić do przyjaciół na Starówkę 
tuż przed jej upadkiem. Potem Czerniaków, 
z  każdym kolejnym etapem coraz gorzej, 
a  on był ciągle obecny. i  milczał. Czytając 
historie powstańcze, Arek miał nieodparte 
wrażenie, że przez całe Powstanie „Słoń” nie 
wypowiedział ani słowa, nie złożył jednego 
meldunku. To go fascynowało.

Wreszcie, w chwili gdy piekło powstańcze 
opanowało Czerniaków, Gawin jako jeden 
z nielicznych był w stanie wziąć na siebie odpo-

wiedzialność i próbował wyprowadzić resztki 
plutonu do Śródmieścia. Szedł oczywiście 
pierwszy. Zginął gdzieś przy Czerniakowskiej. 

Później, kiedy Arek był już na studiach, 
podczas jednej z  podróży do Warszawy, 
gdzie od czasu do czasu pracował na wyso-
kościach, wybrał się na spacer szlakiem po-
wstańczym „Zośki”. Poszedł sam, nikomu 
z  kolegów o  tym nie mówiąc. Poza Miśką 
nie chwalił się swoją fascynacją. Czuł, że jest 
trochę śmieszna, może nawet się jej wstydził.

Zwiedził Wolę i  cmentarze, poszukał 
leżącej na uboczu ulicy Spokojnej, na któ-
rej podczas odwrotu z Woli odcięta została 
drużyna „Słonia”. Szwendał się po Starów-
ce, szukając kolejnych kwater Zośkowców. 
Wtedy poza kościołami nie było jeszcze żad-
nych tablic. Warszawa zdawała się nie pa-
miętać swoich bohaterów. Zszedł na Górny 
Czerniaków, znalazł miejsce po ostatniej re-
ducie na ulicy Wilanowskiej, bezskutecznie 
szukał miejsca, gdzie zginął „Słoń”. 

dopiero wiele lat później, podczas rodzin-
nego spaceru po Warszawie, kiedy chciał poka-
zać te same miejsca Miśce i dziewczynkom, by 
w ten sposób podzielić się swoją dziwną, szcze-
gólnie jak na niewarszawiaka, obsesją, trafił 
przez przypadek na świeżo odsłoniętą tablicę: 

23 IX 1944 R. 
W POWSTANIU WARSZAWSKIM  

PRZY PRZEBIJANIU SIĘ  
ODDZIAŁU Z CZERNIAKOWA  

DO ŚRÓDMIEŚCIA 
POLEGŁ  

POR. PHM. JERZY GAWIN 
„SŁOŃ” 

DOWÓDCA PLUTONU „FELEK”

Czyli jednak ktoś pamiętał…
W tym okresie pojawiło się trochę wię-

cej książek o Powstaniu, Arek kupił i prze-

czytał parę z nich, choć już bez tej fascynacji co 
kiedyś. dowiedział się nieco więcej, ale w su-
mie miał wrażenie, że tak naprawdę nic o „Sło-
niu” nie wiadomo. Czy uprawiał jakiś sport? 
Czy miał narzeczoną? Jakie miał marzenia? 
A  może chciał być taternikiem? Może jako 
młody chłopak fascynował się, dajmy na to, 
Stanisławskim albo czekał z  niecierpliwością 
na powrót polskiej wyprawy na Nanda devi 
east? Na powrót, który uniemożliwił wybuch 
wojny? Mało to prawdopodobne, pewnie miał 
inne fascynacje, ale w sumie? Czemu nie… 

Takie rozważania wydawały się Arkowi 
fascynujące. Stworzyć przerwany życiorys od 
początku, uzupełnić luki, wypełnić treścią i emo-
cjami. Pozostali rówieśnicy Gawina doczekali się 
mniejszych czy większych hagiografii, stali się 
symbolem pokolenia kolumbów, a „Słoń”? Był 
patronem jednego jedynego zastępu w Polsce.

– Chciałbym, żeby ktoś mi o nim powiedział 
coś więcej – uśmiechnął się do siebie Arek, poda-
jąc kolejny metr liny. – W sumie Zośkowcy wy-
mierają z  każdym rokiem, może pojadę znowu 
do Warszawy, poszukam kogoś, kto go znał. Po-
pytam. – Obiecywał to sobie od kilku lat, zawsze 
coś wyskakiwało, nigdy nie mógł się zmobilizo-
wać. Teraz też nie wierzył, że się ud…aaaa…
 …aaaaa!!!

Świst, krzyk, wyłaniający się zza załomu 
cień. 

– kurwaaa!!! – dobiegł Arka rozpaczliwy 
krzyk partnera. kątem oka dostrzegł Słonia 
lecącego bezwładnie w dół, jak kot. Tuż obok 
spadał wielki skalny blok. 

Arek nie czuł napięcia na linie. A przecież 
powinien… Nie zdążył nawet pomyśleć, wie-
dział, że przeloty nie trzymają i  że za chwilę 
poczuje szarpnięcie, jak nigdy dotąd. i że poleci 
w dół wraz z marnym stanowiskiem. 

dlaczego nie dołożył jeszcze jednego haka…?
– A więc to tak się dzieje, tak to wygląda – zdzi-
wienie przemknęło mu przez głowę, nie wie-
dział, że myśli potrafią być takie szybkie. – Tak to 
się, kurwa, kończy. kurwa, dlaczego nie dokoń-
czyłem rozmowy, dlaczego nie zadzwoniłem…
…do domu…

* * *

– Będziesz na siebie uważał?
– Będę, kotek, daj już spokój. Rozmawialiśmy już…
– dzwoń proszę, jak będziesz na dole po 
wspinaniu. Wieczorami będę czekać u  mamy 
z dziewczynkami.
– kotek, przecież wiesz, że międzynarodowe 
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kosztują, a  pieniędzy ledwie nam na kam-
ping wystarczy.
– Arek, dzwoń proszę, wyjeżdżasz pierwszy 
raz od roku, denerwuję się.
– kot! Nie pierwszy, nie ostatni, daj spokój. 
Nic się nie zmieniło, wspinam się jak dawniej.
– dawniej wspinałeś się z Witkiem…
– Miśka, nie wspinałem się z nim, jak spadł. 
Ze mną by nie spadł. Mnie się nic nie stanie.
– Wiem, denerwuję się.
– Muszę lecieć, chłopaki czekają w  aucie 
pod domem.
- Arek, zadzwoń…
– Spróbuję.
– Nie próbuj. Zadzwoń.
– daj już spokój, bo obudzisz dziewczynki.
– Arek…

* * *

Szarpnięcie, uderzenie w ścianę. Smród 
przypalonej skóry. 

Ból. Cisza. Lekkie kołysanie na sta-
nowisku. 

„Co tak kurwa boli? …aha, zaciśnięte 
oczy, muszę je otworzyć” – Arek spojrzał 
przed siebie. Nadal wisiał na stanowisku, 
zgięty wpół, kurczowo trzymając linę. Wi-
dział nad sobą pierwszy przelot, założony 
wcześniej przez Słonia. Przez przelot przepię-
ta była jedna z żył. Czerwona. Szła w dół. Na 
niej czuł partnera, który wisiał gdzieś poniżej 
stanowiska.

druga żyła wisiała swobodnie. Arek 
wiedział, co to znaczy. Została przecięta 
i żaden z założonych na niej przelotów nie 
zadziałał. Wisieli na słabym stanie („Jak to 
wytrzymało…?”) i  jedynym przelocie trzy 
metry powyżej. Miał ochotę puścić linę 
i zobaczyć, co się stanie. Może przylecą po 
niego, może ratownicy rozwiążą problem? 
Może zamknę oczy…
– uuuuach… – usłyszał jęk. Przełamując 
się, spojrzał w dół. Słoniu wisiał dwadzieścia 
metrów niżej, praktycznie w  pełnej lufie. 
Przeleciał nad stanem, przeleciał nad pół-
ką i wisiał w miejscu, które ponad godzinę 
temu minęli, wspinając się do góry. Jęczał, 
próbując złapać powietrze.
– Słoniu, kurwa, Słoniu, co jest? Słyszysz mnie!
– aauuaauhgrh…
– Słoniu, Słoniu. Możesz coś zrobić, sły-
szysz mnie?
– …rrrwa, coo? – jęki zaczęły brzmieć zna-
jomo.

– Tu na górze, spójrz na mnie do góry – 
Arek już był opanowany, już wiedział, co ma 
robić. – Cały jesteś?!
– Arek…?
– Tak. Tutaj. Spokojnie, jestem. Muszę cię 
szybko opuścić na półkę poniżej, widzisz? 
Mamy syfiasty stan. Muszę odciążyć. dasz 
radę założyć coś na tej półce?
– Arek? Taaak, tak, chyba cały, trochę boli… 
Jaka półka?
– Niżej, widzisz? Powoli cię opuszczę, spró-
buj coś tam założyć i siądź. Zaraz dojadę…
– Tak… Arek?
– Co? – Arek powoli zaczął odblokowywać 
linę, uważnie patrząc na przelot powyżej.
– Zarzygałem się…
– To dobrze – Arek koncentrował się na 
przelocie, podtrzymywał go wzrokiem. Nie 
słyszał Słonia, pamiętał, że najważniejszy jest 
kontakt głosowy.
– Zarzygałem się, kurwa, Arek!
– Tak, tak. Słyszę. To dobrze, zaraz zjadę. 
Jesteś na półce? Tam po lewej da się założyć 
kość. Załóż, ja zjadę.

Po kwadransie Arek był już na półce, 
gdzie siedział jego partner. dołożył dwa 
haki, spojrzał Słoniowi w  źrenice. Ode-
tchnął. Wyglądały normalnie. Poza podar-
tymi ciuchami, obtarciami na ramieniu 
i biodrze, Słoń wyglądał na całego. Obitego, 
ale całego. Poza tym, że śmierdział rzygowi-
nami.
– Możesz ruszać nogami, nie boli? A ręce?
– Chyba całe. Boli, ale to chyba od szarpnięcia. 
Wszystko spieprzyłem, co? Przepraszam cię…
– daj spokój, każdemu się może zdarzyć. 
Grunt, że jesteśmy cali. Rzyganie nie boli.
– Przepraszam… Co robimy?
– Na razie siedzimy, sklaruję sprzęt i  odzy-
skam, co się da. Jak nie umrzesz za dwadzieścia 
minut i nikt tu po nas nie przyleci, to zacznie-
my zjeżdżać. Chyba że masz lepszy pomysł…

* * *

Nikt nie przyleciał. Posiedzieli godzinę 
i zaczęli zjeżdżać. Powoli, wyciąg za wycią-
giem, uważni jak nigdy dotąd, klepali ha-
czyki na kolejnych stanach, dwa razy spraw-
dzając każdą czynność. Mieli już dosyć 
emocji. Z  każdym kolejnym kwadransem 
Słoniu czuł się bardziej obolały. Adrenalina 
odpuściła, czuł teraz efekt szarpnięcia na 
całym ciele. Wszystkie operacje sprzętowe 
wykonywał Arek, a Słoniu robił co mógł. 

To znaczy słuchał poleceń, wykonywał je 
i  starał się nie przeszkadzać w  sprawnym 
zakładaniu stanowisk. 

O zmroku osiągnęli lodowiec pod ścia-
ną. W tym sezonie był dość bezpieczny i po 
kilkunastu minutach przy świetle czołówki 
doszli do kamieni, przy których biwakowali 
przed wejściem w  ścianę. Arek zrzucił wór 
i  odetchnął. Wyglądało na to, że wywinęli 
się bez żadnych konsekwencji. Słoniu wyda-
wał się kontaktować w pełni, mógł chodzić. 
Mieli szczęście.

Wyciągnął maszynkę i puchówki, zaczął 
gotować. Słoniu znikł za kamieniem przy 
strumieniu. Poszedł obmyć ciuchy. Śmiesz-
ne, ale Arek w  trakcie zjazdów właściwie 
przestał czuć smród, teraz dopiero przy-
pomniał sobie żale Słonia po blisko czter-
dziestometrowym locie. „Zarzygałem się 
Arek…”. uśmiechnął się…

Wsypał do wrzątku sproszkowaną 
zupę i, mieszając, zaczął myśleć o  kil-
ku ostatnich dniach. Przypomniał sobie 
ostatnią rozmowę z Ryśkiem. A właściwie 
monolog, bo przecież Rysiek swoim zwy-
czajem prawie się nie odzywał. Zbierał się 
do powrotu do kraju. 

* * *

– Ale nam się sezon udał, nie Rysiu?! Ale 
drogi… Te „druaty” to chyba najfajniejszy 
wspin od dwóch lat. Ale nam to sprawnie 
poszło, jakbyśmy się na Mnichu wspinali, 
nie?  – Rysiek spojrzał znad worka, do któ-
rego wpychał sprzęt, uśmiechnął się, kiwnął 
głową. Arek kontynuował – Wiesz, trochę 
mi nawet czasem brakuje nutki przygody. 
Tych początków, kiedy nawet Granaty był 
wielką zimową tajemnicą, a  myśmy spać 
z  nerwów nie mogli przed wyjściem z  Be-
tlejemki. Albo pierwszy wyjazd w  Alpy, 
pamiętasz, jak żeśmy patrzyli na igły? Fren-
do to był gigant… A teraz przyjeżdżamy, ot 
tak sobie i machamy od lewej do prawej, jak 
w skałach. Nie to, żebym żałował, ale wiesz, 
przygody mi trochę brakuje. Takiej niepew-
ności, czy damy radę… 

Rysiek kiwnął głową, dopchnął pucho-
wy śpiwór i  swoim zwyczajem rzucił lako-
nicznie:
– Ty uważaj, bo życzenia czasem się spełniają…

Roześmiali się. Rysiek z Czarkiem po-
jechali do Polski. Arek został ze Słoniem na 
kampingu.

* * *

„No to chciałem przygody i ją mam. Nie do końca o to chodzi-
ło, ale przygoda była na sto dwa…” – uśmiechnął się do swoich 
myśli.
Siedzieli już obaj zakutani w puchy, dojadali kawałek czekolady, 
który Słoniu wyciągnął z worka. Miała być szczytowa, ale niech 
tam, tym razem na szczycie jej nie zjedzą.
– Ale szczęście mieliśmy, co Arek? Próbowałem sobie przy-
pomnieć, jak to się stało. Stałem koło przyklinowanego bloku 
skalnego, posadziłem nawet kość, poniżej i wiesz, tak delikatnie 
sprawdziłem, czy jest stabilny. Nie chciałem z niego korzystać. 
Tak tylko dla pewności, lekko poruszyć… Musiał wisieć, nie był 
oparty, zjechał w dół, chyba mnie ściął z nóg. dalej nie pamię-
tam… dopiero to rzyganie…
– Będzie co opowiadać po powrocie, nie? Sam nie wiem, jak 
ten stan wytrzymał – Arek ugryzł kawek gorzkiej czekolady, po-
pił resztką herbaty. – Ale dobrze się skończyło, nauczkę mamy 
obaj…
– A wiesz – Arek dodał po chwili milczenia – właściwie to mia-
łem cię zapytać już wcześniej. Skąd masz tę ksywkę? i właściwie 
to ty jesteś Słoń czy Słoniu?
– …Słoniu, tak się przyjęło w  klubie – usłyszał odpowiedź. – 
Choć właściwie to powinien być Słoń. Wiesz, to taka warszaw-
ska historia, trochę bez sensu.
– Opowiadaj, i  tak mamy kilka godzin do świtu, a nie jestem 
pewien, czy zasnę po dzisiejszych wrażeniach.
– Jak chcesz… Mam dziadka, ze strony matki. Jest kaleką, 
stracił nogę w czasie wojny. Sporo nam o walkach opowia-
dał. To znaczy mi i mojemu bratu, kiedy byliśmy dziećmi. 
Potrafiliśmy godzinami słuchać o partyzantce, Ak i tak da-
lej. Bo… ja taki warszawiak z dziada pradziada jestem. Moja 
babcia to w  ruinach Warszawy do stycznia czterdziestego 
piątego przesiedziała, nie chciała domu zostawiać. Nie był 
całkiem spalony... i  na dziadka czekała – dodał po chwili 
– czy z niewoli wróci. Wyszedł ranny z Warszawy po kapi-
tulacji i nie było z nim kontaktu. Wrócił po dwóch latach, 
bez nogi. Ale babcia czekała. Potem tak się cieszyli, że za-
nim go aresztowała komuna, to jeszcze na gruzach urodziła 
się moja mama. A ja się urodziłem dwadzieścia lat później, 
szybko się z  ojcem uwinęli. No i  od małego zostawałem 
z  dziadkiem w  domu, jak oni szli do pracy. Zostawaliśmy 
razem z  bratem – poprawił się. – Jak miałem kilkanaście 
lat, to wiedziałem wszystko o Powstaniu. dziadek wspania-
le opowiada. i była taka jedna historia, którą dziadek opo-
wiedział wiele razy. O  swoim przyjacielu, który go chyba 
ze dwa razy uratował, zanim zginął. Raz na początku Po-
wstania, podczas walk na Cmentarzu Żydowskim, potem 
jeszcze na Czerniakowie pod sam koniec. i stąd się wzięła 
ta moja ksywa. Brat tak na mnie zawsze mówił. Od tego 
przyjaciela naszego dziadka. Bo on miał taki pseudonim 
konspiracyjny, właśnie „Słoń”… 

Arek siedział, wpatrując się w niebo nad Chamonix. Powoli 
oswajał się z tym, co usłyszał. 
„Jak to było, Rysiu? Życzenia się spełniają…?”. n

„Najmniejszy na świecie palnik wielopaliwowy: 
potrafi spalać zarówno gaz jak wszystkie rodza-
je paliw płynnych od benzyny do ropy. Cóż za 
genialna innowacja!”

NASZ NAJBARDZIEJ 
ZAAWANSOWANY
PALNIK W HISTORII 

- Palnik waży tylko 239 g

- Zagotowuje 1 l wody w czasie poniżej 3 minut

- Zamknięty obieg paliwa eliminuje 

niekontrolowane rozlewanie i podpalenie

- Stalowa powłoka węża paliwowego pozostaje

 elastyczna nawet w bardzo niskich temperaturach

OmniLite™ Ti

Listę sprzedawców można znaleźć na: ww.primus.se   




