
Zachodnia ściana Kościelca jest ścianą tak „histo-
ryczną”, że nawet nie mam zamiaru przybliżać dzie-
jów jej eksploracji; najprościej rzecz ujmując – nie 
ma w naszym cyklu 1+1 na to miejsca. Przewinęła się 
przez nią cała plejada najważniejszych polskich tater-
ników, każdy zostawił na niej coś z siebie, były mro-
żące krew w żyłach historię z happy endem i, niestety, 
nieszczęśliwe wypadki, w których ginęli najlepsi z naj-
lepszych – Mieczysław Świerz (1929), Jan Długosz 
(1962) i Piotr Dawidowicz (1993).

Do dziś ściana jest doskonałym poletkiem zarów-
no dla kursantów, jak i dla ekstremalistów. A co wię-
cej, i dlatego znajduje się w majowym numerze GÓR, 
jest ścianą niewysoką i litą – przez co relatywnie szyb-
ko schnącą – dzięki czemu na wielu drogach zachod-
niej ściany można się z powodzeniem wspinać jesz-
cze przed nadejściem kalendarzowego lata. Co więcej, 
można się na niej powspinać w promieniach popołu-
dniowego słońca, nie będąc zmuszonym do wczesnego 
wstawania (któż to lubi... brrr). Zrobienie kilku dróg 
jednego dnia także nie należy do rzadkości.

Jak już pisałem, zachodnia ściana Kościelca ofe-
ruje cały szereg fantastycznych, mniej lub bardziej 
znanych i popularnych dróg. Stąd prawdziwym pro-
blemem stało się ograniczenie tylko do dwóch – tej ła-
twiejszej i tej trudniejszej.

W ostatecznym rozrachunku wybraliśmy dro-
gi, z którymi związana jest historia KLASYCZNEGO 
zdobywania ściany. Pierwsza to klasyk przedwojenny; 

druga – klasyk powojenny (wliczając w okres wojny 
również „wolność” PRL-u). Pierwsza zakończyła pew-
ną epokę taternictwa, druga była wśród tych, których 
przejście i próby klasyczne, rozpoczęły nową. 

Z drogą Dziędzielewicza (bo to ona jest boha-
terką tego odcinka) konkurować mogły co najmniej 
trzy inne (nie wspominając o tych zupełnie łatwych) – 
Sprężyna, Kajka i Byczkowski, jednakże ich ahistorycz-
ność oraz niezwykła uroda Dziędzielewicza przesądzi-
ły o wyborze tego ostatniego.

Z kolei z Lewym Wolfem rywalizować mogły tak 
naprawdę tylko dwie linie – Okapy Jungera i Proszę się 
wspinać. Jednak Lewy Wolf niesie ze sobą wartość wy-
kraczającą ponad samą trudność techniczną: na niej to 
zginął jeden z prekursorów trudnych odhaczeń w Ta-
trach Polskich – Piotr Dawidowicz (nota bene autor 
odhaczenia Okapów Jungera).  

Droga Dziędzielewicza na zachodniej ścianie Ko-
ścielca to jedna z trzech wielkich szóstek z roku 1939. 
Obok drogi Orłowskiego na Galerii Gankowej i Kan-
tu Klasycznego na Mnichu jedna z trzech dróg będą-
cych ukoronowaniem taternictwa przedwojennego, 
dróg o największych trudnościach przebytych w tam-
tych czasach.

O drodze tej mawiano, że życie taternika dzieli 
się na trzy okresy: pierwszy kiedy jeszcze o tej dro-
dze nie słyszałeś, drugi, w którym wiesz już o jej 
istnieniu i wiesz już, że musisz ją zrobić oraz etap 

trzeci, w którym wreszcie masz ją już w swoim ka-
powniku. 

I tak chyba jest – dzięki temu, że wiedzie głów-
nie w płytach jest doskonałym przykładem finezyjnej
technicznej wspinaczki i tego, że „kiedyś to się wspi-
nano”. Więcej o Dziędzielewiczu – Tomek „Salvador” 
Markiewicz.

Z kolei z Lewym Wolfem (Luniak, Wolf, 1986) 
związana jest historia pierwszych klasycznych prób na 
drogach o takich trudnościach w ogóle (1988, Krzysz-
tof Pankiewicz, Maciej Tertelis), a także ze śmiercią 
jednego z wizjonerów klasyki w Tatrach – Piotra Da-
widowicza, który na swoim koncie miał pierwsze kla-
syczne przejścia takich dróg jak Wariant R i Saduś na 
Mnichu, Sayonara na Zamarłej Turni czy Okapy Jun-
gera na Kościelcu. Także on jako pierwszy próbował 
klasycznie walczyć na Wielkim Okapie na Kazalnicy. 

5 września 1993, po wcześniejszym rozpoznaniu 
najtrudniejszego wyciągu Lewego Wolfa, odpadł wraz 
z granitową płytą, która przecięła linę. 

Drogę jako pierwszy przeszedł klasycznie w ro-
ku 1996 Piotr Drobot, który dobił na niej kilka spi-
tów. Dzisiaj w powszechnej opinii droga ta jest piękna 
i bardziej bezpieczna niż kiedyś. Choć do miana w peł-
ni litej – z pewnością nieco jej brakuje... Zapraszam do 
przeczytania wspomnień Adama Pieprzyckiego z jego 
spotkań z mityczną drogą na przestrzeni kilku lat.

Jakub Radziejowski

Opracował: 
Jakub Radziejowski
Rysunki: 
Rafał Burczyński

GÓRY58

Końcówka dwuwyciągowego trawersu 
na Prawym Dziędzielewiczu 

1 + 1

Kościelec
Dziędzielewicz i  Lewy Wolf
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Droga Dziędzielewicza (VI-, 130m)
1p:. Zbigniew Dziędzielewicz i Zbigniew Kubiński  
05.07.1939 (pierwotnie 4xA0)
1p. zimą: Maciej Gryczyński i Jerzy Michalski 
13-14.02.1960

Prawy Dziędzielewicz to dla mnie historia prowokacji i przypadku.
Przypadkiem znalazłem się we wrześniu w Zakopanem. Nieco prowokacyjnie zabra-

łem ze sobą cały arsenał szpeju, chociaż jechałem z zamiarem spędzenia kilku dni na festi-
walu filmów górskich i zwiedzaniu Zakopanego, na które zawsze brak czasu, bo góry...

Drugiego dnia festiwalowego, o poranku, stojąc przed salą kinową z zakopiańskim 
gospodarzem, patrzyliśmy to na bezchmurne niebo, to na siebie. Szybka decyzja, szybkie 
pakowanie, szybki bieg na Halę, szybki marsz pod zachodnią Kościelca. Nawet wybór drogi 
był szybki i, o dziwo, zgodny; miało być coś z klasą, żebyśmy mogli powetować klęskę po-
niesioną dzień wcześniej na jednym z kościelcowych ekstremów.

Znaleźliśmy się pod ścianą i między drugim a trzecim okresem życia, według „Szma-
ciarza” Sawickiego. Na nic zdały się moje próby wyłozowania partnera (zawiódł m.in. spo-
sób na nadmiar schematów i ich rzekomą wzajemną niezgodność). Nim się zorientowałem, 
zdążyłem wygrać (sic!) losowanie o prowadzenie, stałem oszpejony, związany i gotowy(?) 
do przejścia pierwszego wyciągu. 

Dziś, z perspektywy czasu, za niedogodności pierwszego wyciągu winię zmęczenie, 
brak rozwspinania itp. Wówczas pomstowałem na los, że kazał mi robić to, co robiłem. 
Wiara w moją wrodzoną zdolność gubienia nawet najbardziej ewidentnych dróg umacnia-
ła mnie w przekonaniu o nieszczęściu, które nad nami zawisło. Kolejność prowadzeń spra-
wiła, że przypadł mi w udziale, oprócz pierwszego wyciągu, zaszczyt prowadzenia wyciągu 
z „trawersem na rękach” oraz kluczowego kominka. Do trawersu wystartowałem uzbrojony 
w arsenał szpeju, łącznie z camalotem nr 4 (bo wróg czai się wszędzie i nigdy nie wiadomo, 
kiedy trzeba będzie walczyć z przerysą; moja rada – nie zabierajcie na tę drogę nic większe-
go niż ekwiwalent camalota nr 2).

Wspomnienia z trawersu zachowam dla siebie, aby nie odbierać wam smaku przygo-
dy. Podobnie niech bę-
dzie z kominkiem, czu-
purna to bestia... Ale 
warto zmagać się z nią, 
żeby móc później cie-
szyć się spokojem trze-
ciego okresu życia.

Droga jest bardzo 
przyjemna, posiada 
zrównoważone trud-
ności na całej długo-
ści, a kluczowy komi-
nek jest o pół stopnia 
bardziej wymagający 
od reszty drogi. Ska-
ła trzyma kościelcowe 
standardy, nie przypo-
minam sobie horrorów 
typu: „po użyciu chwyt 
odłożyć na miejsce”. 
Droga nie przedsta-
wia trudności aseku-
racyjnych, w zupełno-
ści wystarcza zatem 
komplet kości wzmoc-
niony o kilka mecha-
ników. Ze względu na 
kluczenie drogi i moż-
liwość powstawania 
przesztywnień istotne 
jest poprawne prowa-
dzenie liny.

Dziędzielewicz VI-

Tomek „Salvador” Markiewicz
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Lewy Wolf (VIII+, 120 m)
1p.: Jacek Luniak, Jan Wolf 23.07.1986 (pierwotnie VI+, A1)
1p. klasyczne: Piotr Drobot, Grzegorz Wieczorek 20.06.1996
1p. zimą: Krzysztof Smutek, Jerzy Sikora 15.01.1991
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Odsłona 1, 1993 rok. Rozpoczynam swoją przygodę ze 
wspinaczką. Czytając o Piotrze Dawidowiczu i jego przed-
wczesnej śmierci, nazwa drogi, na której „Dawid” się zabił, 
budzi we mnie grozę. Jak się później miałem dowiedzieć, re-
jon Kościelców ze swoimi niewielkimi przecież ścianami był 
świadkiem niejednej taternickiej tragedii (Świerz, Długosz, 
Mucha i wielu  innych). 

Odsłona 2, czerwiec 1996. „Mikser” z Grześkiem Wie-
czorkiem uklasyczniają drogę o tak ponurej sławie... 

Odsłona 3, 1999 rok. Wraz  z Krzyśkiem Starkiem i Ro-
binem docieramy na Halę Gąsienicową – no i oczywiście na 
dzień dobry „problemy”. Celem naszej akcji wspinaczkowej 
jest Lewy Wolf. Jak zwykle po wielkich bojach udaje nam się 
„łaskawie” dostać nocleg w „Betlejemce”. Nazajutrz rano pod 
ścianą okazuje się, że muszę wrócić do Bazy PZA po buty, 
których jakimś cudem zapomniałem...  Spręż Robina szyb-
ko ulatuje po odgłosach akcji po samobójcę, który zapragnął 
odstrzelić sobie głowę na Świnicy. Po powrocie jestem świad-
kiem usilnego namawiania Robina do współpracy. Po długich 
namowach wbijamy się w ścianę, ale kluczowy wyciąg okazu-
je się dla nas zbyt trudny – „wycofujemy się” z drogi szóstko-
wym wyciągiem wariantu do Kajki ....

Odsłona 4, czerwiec 2000. Niesamowita burza na Le-
wym Dziędzielewiczu. Tym razem moim partnerem jest Ka-
rol. Ledwo żywi umknęliśmy ze ściany. Deszcz, grad i groźne 
błyskawice powodują, że bardzo szybko zmykamy z Kościelca. 
W schronie spotykamy kolegów, którzy dumnie oznajmiają: 
„zrobiliśmy... Lewego Wolfa – udało nam się przed burzą...”

Odsłona 5, sierpień 2001. Aby uzyskać dofinansowanie
na Alpy, zdaję egzamin na „UPRAGNIONĄ” Kartę Taterni-

ka. Razem z „Docentem” wspinamy się drogą Byczkowskiego. 
Od czasu do czasu spoglądam w stronę „Lewego” – fajnie by-
łoby kiedyś zrobić tę symboliczną drogę.  Boję się jednak za-
proponować zmianę egzaminacyjnej „trasy”.

Odsłona 6, październik 2001. Jestem na Wolfie z „Ro-
kiem”. Drogę znam w 90%. „Roko” gładko przechodzi kluczo-
wy wyciąg. Ja na drugiego w trudnościach łapie się wystają-
cej ze ściany „cegłówki” i... dostaję nią w twarz  – zawisam 
w powietrzu. I myślę sobie… – (te myśli niech będą swoistym 
memento dla każdego łojanta wybierającego się na tę symbo-
liczną drogę...) A jednak jest tam krucho. To przecież kamień 
(bloczek) urwany w trudnościach przeciął linę „Dawidowi” 
podczas prób jej uklasycznienia. To tylko 100 metrów ściany, 
litej na dole, a trochę kruchawej u góry. To tylko droga, której 
trudności oscylują w granicach  VI.3, a na dodatek, na którą 
wystarcza standard, a jednak ....

Idąc na drogę Luniaka - Wolfa  (Lewy Wolf),  warto mieć 
ze sobą zestaw standardowy. Inna sprawa, że dla niektórych 
zestaw standardowy to roksy i mechaniki, ale np. dla „Sza-
lonego” to „buła, technika i moral... w kolejności dowolnej 
w zależności od ‘orientacji’ łojanta, jak i charakteru drogi....”.

Stanowisko pod kluczowym wyciągiem warto założyć 
bardziej z prawej i wyżej od wbitego spita. Linę dobrze jest 
poprowadzić dwutorowo. Jedną całkowicie z prawej i wpiąć 
ją tylko do nita w trudnościach (jedynego po przejściu ha-
kowym). Należy pamiętać, że na kluczowym, przewieszonym 
wyciągu nadal jest trochę krucho, a w trudnościach jest tak-
że ruszająca się płytka (wafel), który grozi urwaniem i prze-
cięciem liny... 

Lewy Wolf  VIII+

Adam Pieprzycki

Adam Pieprzycki na dole Lewy Wolf 
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Kluczowy wyciąg Lewego Wolfa


