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Na Grani Wideł



Tatrzańskie 
Granie

 iedy powstawała koncepcja tego-
rocznego numeru tatrzańskiego, nieja-
ko w opozycji do zeszłorocznego tema-
tu wiodącego – dróg sportowych na 
Jarońcu, Kościelcu i Zadnim Mnichu – 
padła propozycja zajęcia się „tatrzań-
skimi wyrypami”. Z początku zapaliłem 
się do tego pomysłu i zacząłem plano-
wać – Rumanowy, Filar Ganku, Krywań 
od Koryta, mur Hrubego, Filar Mięgusza, 
Kazalnica... Po czym przyszła zaskaku-
jąca refleksja, że owszem to wszystko są 
wyrypy... ale zimowe. To znaczy, oczy-
wiście można spędzić cały dzień, a na-
wet i dwa, latem na Kazalnicy, jednakże 
przeciętnie sprawny zespół przecho-
dzi naszą Zerwunię w sześć do ośmiu 
godzin. Filar Mięgusza latem jest mało 
atrakcyjny, Krywań oferuje wspinanie 
typowo zimowe, podobnie jak drogi na 
Murze Hrubego. A jeśli chodzi o Ruma-
nowy czy Filar Ganku, to oprócz tego, że 
są to także ściany o charakterze bardziej 
zimowym, latem można przecież spać 
na Polanie pod Wysoką, co sprawia, że 
letnie wspinaczki tymi ścianami zmie-
niają się w normalne, „jak Bóg przy-
kazał”, tatrzańskie tury – nie podpa-
dające pod miano jakichś specjalnych 
wyryp. Oczywiście wszystko można 
atakować, wychodząc wcześnie rano 
z Zakopanego, ale wtedy wspinacz-
ka na Wołowej Turni od południa staje 
się całodzienną wycieczką, a przecież 
nie o to chodzi, żeby szukać wyryp na 
150-metrowych ściankach. Taką wyry-
pą byłby też z pewnością Mały Młynarz 
z podejściem od Morskiego Oka, ale 
czy ścianę, którą można przejść latem 
w cztery godziny, można określić jako 
„wyrypiastą”? Nawet 900-metrową 

Direttissimę Małego Kieżmarskiego Szczytu, nietrudno 
jest przejść latem w 7-8 godzin do szczytu.

Oczywiście mógłbym się skoncentrować na zimo-
wych wyrypach, ale czytelnicy otrzymując ten numer, 
będą pławić się (miejmy nadzieję) w upale i cały materiał 
musiałby być przeniesiony, niezgodnie z GÓR-ską trady-
cją, na grudzień. Reasumując – nie o to chodzi.

Z drugiej strony, jasne jest to, że na większości 
ścian tatrzańskich są drogi, które swoimi trudnościami 
sprawiają, że nie da się ich zrobić w kilka godzin. Zgo-
da, jednakże są to zwykle drogi bardzo trudne – o cha-
rakterze sportowym (w sensie ambicji wspinaczkowych, 
a nie asekuracji) i przyjmując takie kryteria, należałoby 
zacząć od Czasu Pogardy na Cubrynie, którą otwierano 
na raty tak długo, że skutecznie odstraszyło to wszyst-
kich amatorów powtórzeń. Mówimy jednak w tym przy-
padku o drodze ekstremalnie trudnej, dla której nie bardzo 
jest miejsce w materiale zachęcającym w założeniu do 
powtarzania długich „alpejskich tur”. Nawet na Kościelcu 
znajdziemy wielodniową wspinaczkę – Oksymoron, któ-
rego z pewnością nie da się powtórzyć w 3 godziny – jed-
nak i w tym przypadku mówimy o drodze, która nigdy nie 
będzie „klasykiem” wśród dróg długich.

Zacząłem się więc zastanawiać nad synonimem 
„wyrypy”. Nad drogami, które będąc klasykami, czasem 
nawet niebanalnymi, stanowią przykład tego, co dla al-
pinistów mogłoby być w Alpach „wyrypą” – a następnie 
nad znalezieniem, przy zachowaniu odpowiednich pro-
porcji, odpowiedników tatrzańskich.

Nie da się ukryć, że brak nam Filara Walkera, Grani 
Jaskółek, drogi Cassina na Civecie, czy Idealki na Marmo-
ladzie. Prawdę mówiąc, brakuje nam po prostu tysiącme-
trowych ścian. Potem zacząłem szukać innych symboli: 
zachodnia Dru (no cóż....), Filar Freneya (ponownie „no 
cóż”...), Północna Eigeru (he, he...), Grań Peuterey... (!)

I w ten sposób mnie olśniło. Przecież najdłuższa dro-
ga tatrzańska wiedzie właśnie granią. Nie jest to niewąt-
pliwie droga ekstremalna i każdy może się z nią zmierzyć, 
ale trudno oczekiwać, że zajmie nam kilka godzin. Aktual-
ny rekord „netto” na grani całych Tatr (Bielskie, Wysokie, 
Zachodnie) wynosi 48 godzin, rekord samych Tatr Wyso-

kich to czas 27 godzin non-stop – oba to rekordy solowe 
(więcej na stronie ...). Przeciętne przejście grani Tatr Wy-
sokich zajmuje jednak kilka dni i jest osiągalne dla każ-
dego, w miarę doświadczonego i DOBRZE PRZYGOTO-
WANEGO zespołu.

I w ten sposób problem sam się rozwiązał. Postano-
wiliśmy w tym numerze odejść od tematu wyrypy i po-
święcić parę stron na tatrzańskie graniówki. Oczywiście, 
nie wszystkie z nich to wymagające wielodniowe wspi-
naczki, jednakże by stać się taternikiem mającym w do-
robku „najpiękniejszą drogę wspinaczkową na świecie” 
(patrz wspomnienie Artura Paszczaka na str...), od cze-
goś trzeba zacząć.

Zacząć w takim razie należy z pewnością od krót-
kich graniówek po polskiej stronie Tatr – od tych kurso-
wych z Hali Gąsienicowej, przez nieco bardziej wyma-
gające, morskooczne – przygotowujące do ostatecznego 
starcia z Wielką Granią. Autorem tego opracowania jest 
Bogusław Kowalski. 

Na stronie (...) znajdziecie z kolei fotoreportaż, a tak-
że materiał wspomnieniowy autorstwa Marcina Kacper-
ka o ponoć najciekawszej, a może i najpiękniejszej jed-
nodniowej graniówce Tatr, jaką jest Grań Wideł. Zawsze, 
żeby uczynić tę Grań bardziej „wyrypiastą”, można po-
łączyć ją właśnie z południową ścianą Kieżmarskiego 
(a może i zachodnią Łomnicy...).

Propozycję wiosenno-zimową, jaką jest wspaniała, 
obecnie często pokonywana na ski-turach, grań Tatr Za-
chodnich, wspomina specjalista od himalajskich wypraw 
– Darek Załuski. Wreszcie ukoronowaniem Waszej dro-
gi Granią może być Wielka Grań Tatr, której taternicką hi-
storię wraz ze wspomnieniem Artura Paszczaka z bojów 
o grań Tatr Słowackich możecie znaleźć na stronie (...) 
Zdecydowanie zachęcam też do przeczytania bujdałki ta-
trzańskiego rekordzisty – Krzysztofa Żurka (str...).

Przydatnym dodatkiem do sierpniowych Gór jest 
z pewnością graniówka Tatr autorstwa Mariana Kunickie-
go i Tadeusza Szczerby opracowana przez Izabelę Ługie-
wicz i Marcina Zembala.

Nie pozostaje teraz nic innego niż wyruszenie na 
Grań!

Jakub Radziejowski
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Kiedy instruktor czy przewodnik chce zagiąć młode-
go adepta taternictwa, ma w zanadrzu przygotowany ze-
staw pytań i zagadek z cyklu „pół żartem, pół serio”. Coś 
w stylu: jak najłatwiej zdobyć tatrzańską Szklaną Górę? Ja-
kie trudności oferuje droga Oswalda Balzera? Względnie: 
jaka jest najdłuższa wspinaczka w Tatrach? Dwie pierw-
sze zagadki wymagają raczej wiedzy ciekawostkowej – 
Szklana Góra to oczywiście Łomnica, na którą najłatwiej 
dostać się można dzięki lanovce z Tatrzańskiej Łomnicy. 
Droga Oswalda Balzera, biegnąca z Zakopanego do Mor-

skiego Oka, wymaga umiejętności lawirowania po asfalcie 
wśród nieprzebranej ludzkiej masy i końskich zaprzęgów. 
Za to odpowiedź na trzecie pytanie wprowadza nas w te-
mat największego wyzwania Tatr, najdłuższej drogi wspi-
naczkowej zarówno latem, jak i zimą – wyzwania, które-
go pokonanie wymaga wielu dni ciężkiej taternickiej pracy, 
jednocześnie wyzwania, które w każdym, kto ośmielił się 
je podjąć, pozostawia wspomnienie najwspanialszego 
doświadczenia wspinaczkowego. Chodzi tu oczywiście 
o główną Grań Tatr, zwaną niekiedy Wielką.

Dwa zdania wprowadzenia
Licząca sobie – według „mistrza” Witolda H. Paryskiego 
– ponad 75 kilometrów (idąc ściśle granią) rzeczywiście 
jest najdłuższą drogą wspinaczkową Tatr. Różnica 
wzniesień (również według WHP, licząc wejścia i zejścia) 
to ponad 22 tysiące metrów, co czyni ją również 
„najwyższą”.

Wielka Grań Tatr składa się z trzech osobnych geo-
logicznie części, z których każdą można pokonać osob-
no, w ramach niezależnych taternickich przygód.

Najdłuższa wyrypa tatrzańska
Historia zdobywania Wielkiej 
GraNi  TaTr Jakub Radziejowski

Początek Wielkiej Grani Tatr – od wschodu. Widok 
z Kieżmarskiego Szczytu na Tatry Bielskie, Jagnięcy, czyli 
pierwszy szczyt Tatr Wysokich  oraz Mały Kołowy Szczyt
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Grań Tatr Bielskich zbudowana ze skał osadowych 
(wapienia, dolomitu) tylko częściowo (na odcinku sied-
miu kilometrów, od Hawrania do Szalonego Wierchu) po-
krywa się z główną granią Tatr, jednakże w odróżnieniu 
od pozostałych części, których najwyższe szczyty usy-
tuowane są nieco z boku, na odcinku pokrywającym się 
z główną granią Tatr znajduje się najwyższy szczyt Tatr 
Bielskich – wspomniany Hawrań (2152 m). Sama grań 
Tatr Bielskich liczy sobie dwanaście kilometrów, nie po-
siada trudności taternickich jako takich (0+/I), jednakże 
ani odcinki wschodnie (w kierunku Murania), ani zachod-
nie (w kierunku Bujaczego Wierchu) nie pokrywają się 
z główną granią. Tatry Bielskie zaczynają się na Ździar-
skiej Przełęczy, a kończą na Przełęczy pod Kopą, od któ-
rej to rozpoczyna się najbardziej taternicki odcinek – Ta-
try Wysokie.

Fragment Wielkiej Grani biegnącej granią Tatr Wy-
sokich to już właściwy, wspinaczkowy, trudny topogra-
ficznie i logistycznie teren, którego przejście zajmuje 
najwięcej czasu i nastarcza największych problemów fi-
zycznych i psychicznych. Odcinek grani Tatr Wysokich 
pokrywający się z granią główną liczy sobie około 26 ki-
lometrów i ma ponad 10 tysięcy metrów przewyższenia 
(chodzi o sumę przewyższeń – wejścia i zejścia). War-
to zaznaczyć, że najwyższy szczyt Tatr Wysokich będą-
cy oczywiście najwyższym szczytem całych Tatr – Gier-
lach (2663 m) nie leży na grani Głównej, a nieco z boku, 
w grani odchodzącej od Zadniego Gierlacha na południe. 
Najwyższym szczytem Tatr leżącym w grani głównej jest 
Lodowy Szczyt (2627 m). Tatry Wysokie zbudowane są 
oczywiście z granitu, a kończą się na przełęczy Liliowe.

Najtrudniejsze odcinki grani w zależności od kie-
runku i ortodoksji zespołu (w kwestii ścisłego trzymania 
się grani) sięgają stopnia przynajmniej piątego (szóste-
go, jeśli robi się np. Uskok Zadniego Mnicha), aczkolwiek 
należy się liczyć z wieloma zejściami trudnym terenem 
wspinaczkowym oraz zjazdami, których nie da się łatwo 
i szybko obejść. Z pewnością jest to najtrudniejszy i naj-
bardziej wymagający odcinek grani głównej Tatr.

Trzecim odcinkiem – licząc od wschodu – są Tatry 
Zachodnie, najdłuższe (ponad 42 kilometry), lecz podob-
nie jak Tatry Bielskie – wapienne i niewymagające pod 
względem wspinaczkowym. Suma przewyższeń liczy po-
nad 9 tysięcy metrów. Najwyższy szczyt – Bystra (2248 
m) leży kilkanaście minut na południe od grani głównej, 
w ramieniu biegnącym na południe od Błyszcza. Najwyż-
szymi wierzchołkami Tatr Zachodnich, leżącymi na odcin-
ku pokrywającym się z Wielką Granią są: Banówka (2178 
m) i Starorobciański Wierch (2176 m). Tatry Zachodnie 
bywają też częstym celem samym w sobie, głównie zimą 
i wczesną wiosną. Popularne są przejścia skiturowe po-
łączone z biwakowaniem na grani. Poza odcinkiem Ro-
haczy nie oferują wyrafinowanych trudności logistyczno-
taternickich. Grań Tatr Zachodnich, a więc i grań główna 
Tatr kończy się (lub, jak kto woli, zaczyna, patrząc od za-
chodu) na Przełęczy Huciańskiej.

Wyzwanie, historia bojów o Grań Tatr
Mimo że pierwsze spacery graniowe odnotowa-

no już na początku dwudziestego wieku (1902, dzie-
więciodniowy „spacer” od Salatyna do Cubryny, z licz-
nymi obejściami), to o pierwszych poważnych próbach 
przejścia Grani Tatr możemy mówić dopiero w odniesie-

niu do lat 1928–1934, kiedy to najlepsi ówcześni tater-
nicy skoncentrowali się na problemie przejścia grani Tatr 
Wysokich.

Pierwsza próba miała miejsce w kwietniu 1928 roku 
i została podjęta przez Adama Karpińskiego i Konstante-
go Narkiewicza-Jodko. Pierwszy z nich w późniejszym 
czasie był kierownikiem wyprawy będącej jedynym pol-
skim sukcesem himalajskim przed wojną (pierwsze wej-
ście na Nanda Devi East w lipcu 1939). Poniósł śmierć 
dwa tygodnie później podczas próby zdobycia szczytu 
Tirsuli leżącego nieopodal Nanda Devi. Wcześniej, poza 
wieloma wspinaczkami – także zimą, miał za sobą cztery 
biwaki na Grani Tatr Zachodnich, której długi odcinek po-
konał samotnie w zimie 1925 roku; niósł wtedy ze sobą 
własnoręcznie zaprojektowany namiot i śpiwór. Narkiewi-
cz-Jodko to autor między innymi późniejszego (jeszcze 
przed Nanda Devi East) polskiego rekordu wysokości – 
na wierzchołku Aconcagui w 1934 roku. 

Wspomniana próba przejścia Tatr Wysokich trwała 
9 dni i skończyła się na Białej Ławce (taternicy rozpoczęli 
od Przełęczy pod Kopą); wcześniej na Lodowej Przełęczy 
w wyniku kurniawy czekali 36 godzin. Pomimo wspar-
cia ze strony zespołu wspomagającego, ze względu na 
ogromną ilość śniegu, taternicy zmuszeni zostali do rezy-
gnacji z celu i zejścia do Doliny Staroleśnej.

Trzy lata później, latem i w odwrotnym kierunku – 
od Liliowego – grań atakują Bronisław Czech, Jan Gnojek 
i Zofia Stopkówna. Także i ta próba załamała się w wyni-
ku złej pogody – tym razem po 4 dniach. W roku 1932 
ma miejsce jedyna przedwojenna niepolska próba przej-
ścia Grani (Ladislav i Arnold Toth), zakończona na Ka-
czym Szczycie.

Najbardziej zaawansowana przedwojenna próba 
jest udziałem bardzo doświadczonej dwójki, Jana Stasz-
la i Pawła Vogla, którzy w ciągu 13 dni, na przełomie lip-
ca i sierpnia 1934 r. przeszli odcinek od Murania po Rysy. 
Także i tym razem powodem przegranej była fatalna po-
goda. Zespół jako pierwszy postanowił działać bez wspo-
magania z zewnątrz, jednak założył sobie wcześniej skła-
dy żywności na grani.

W lipcu 1946 za Grań Tatr Wysokich biorą się Adam 
Górka i Kazimierz Paszucha. W odróżnieniu od poprzed-
nich prób, zespół postawił po pierwsze na tempo (założył 
sobie 6-7 dni), a po drugie na czystość stylu. „Bierzemy 
ze sobą wszystko, a po wodę będziemy schodzić z grani 
do żlebów”. Już pierwszego dnia, narzucając sobie ostre 
tempo, taternicy dokonują wyboru: „Idziemy ściśle gra-
nią, ale nie przychodzi nam ubezpieczyć się. Ten pierw-
szy dzień zdecydował o następnych: przeszliśmy Grań 
prawie w 80% bez ubezpieczenia”. Już pierwszego dnia 
zespół naszły wątpliwości, co do sensowności przed-
sięwzięcia, czy nie lepiej „połazić po ścianach”. Jednak 
„zwycięża chęć walki” i pierwsza noc mija w deszczu na 
Ramieniu Lodowego. Drugiego dnia pada aż do połu-
dnia i taternicy bliscy są rezygnacji – jednak już o pierw-
szej biegną dalej, pchani do przodu promieniami słoń-
ca. „Widoki cudne (...) warto żyć i robić grań”. Następne 
dni mijają na naprzemiennym zniechęceniu i zachwycie, 
ciężkiej pracy i typowo tatrzańskiej, zmiennej pogodzie – 
od fantastycznego słońca po burze z piorunami, w któ-
rej obaj uczestnicy zostają lekko porażeni. Twarde trzy-
manie się dobrego stylu nie pozwala im nawet napić się 
herbaty w Schronisku pod Wagą. Całość mija pod ha-

słem „muszę iść tą Granią, choć się buntuję”. Podczas 
trawersu Mięguszowieckich nadchodzi najostrzejszy do-
tąd kryzys, który zabijają Koraminą: „Stwierdzamy cud. 
Jesteśmy znów najlepszych myśli, najlepszych sił i zno-
wu na szlaku”. O 19.15 szóstego dnia kończy się przy-
goda i pierwsze przejście Grani Tatr Wysokich. „Grań 
skończona, siedzimy na Liliowem, mgły się rozstępują, 
a zachodzące słońce ukazuje się w najpiękniejszej kra-
sie”. W podsumowaniu wyprawy Paszucha przyznaje, że 
Grań nie została zrobiona ściśle – wspinacze ominęli kil-
ka znaczących wierzchołków – między innymi Śnieżny, 
Ostry, Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót, Zadni Mnich.

Mnie osobiście w starych sprawozdaniach ze wspi-
naczek najbardziej zachwycają spisy tego, co było wypo-
sażeniem zespołu. Kiedy porównamy z dzisiejszym nie 
tylko ówczesny sprzęt (co oczywiste), ale np. szturm-
żarcie (m.in. 1 kg cukru, ½ kg sucharków, 1 kg śliwek, ½ 
kg cukierków, 2 puszki konserwy fasolowej, ½ kg słoni-
ny, 1 ½ kg chleba, 3 kg jabłek itd.), dopiero możemy so-
bie uświadomić, czym w 1946 roku było przedsięwzięcie 
podjęte przez Paszuchę i Górkę.

Kazimierzowi Paszusze, mimo pierwotnego wyrze-
kania, tak bardzo spodobała się przygoda, że dwa lata 
później wraz z Czesławem Łapińskim przeszedł on Grań 
Tatr Zachodnich w ciągu trzech śnieżnych dni. Jest to 
pierwsze przejście prawie zimowe (22-24 kwietnia 1947 
roku) i prawie w całości (od Kasprowego po Salatyń-
ski Wierch). Jest to też prawdopodobnie pierwsze ta-
kie przejście w warunkach zimowych. Tym razem pogo-
da dopisała, a słynny duet zrezygnował z nart i przeszedł 
całość na piechotę, choć jak sam przyznał, w wielu miej-
scach narty by się przydały.

W następnym roku mają miejsce dwa ważne letnie 
przejścia grani Tatr. Najpierw Karol Jakubowski i Zenon 
Węgrzynowicz jako drudzy przechodzą grań Tatr Wyso-
kich, jednak tym razem w odwrotnym kierunku – rozpo-
czynając od Liliowego – a także z wydłużeniem o Tatry 
Bielskie, kończą bowiem na Zdziarskiej Przełęczy. Wspi-
naczka zajmuje im osiem dni i podobnie jak pierwsza 
dwójka nie korzystają z zapasów ani pomocy z zewnątrz. 
Także i oni nie idą ściśle granią. W tym samym roku za 
sprawą słowackiego zespołu Zachoval–Záboj pada Grań 
Wysokich, jednakże „po słowacku”, czyli z rozwiąza-
niem stosowanym czasem przez niektóre słowackie ze-
społy – z zakończeniem na Krywaniu zamiast na Lilio-
wem. Na wysokości Cubryny taternicy skierowali swe 
kroki na Koprowy Wierch, a dalej przez Hruby aż na na-
rodowy szczyt Słowaków, gdzie zameldowali się piątego 
dnia wspinaczki.

Jeszcze inny wariant wybierają Polacy w lecie 1953 
roku, kiedy to rozpoczynają wspinaczkę na Rakuskiej 
Przełęczy, po czym po przejściu przez Mały Kieżmarski 
Szczyt, Grań Wideł „pod włos”, Łomnicę i Durny łączą 
się z granią główną, którą podobnie jak Słowacy w 1949 
roku opuszczają na Cubrynie, by zakończyć wyprawę 
na Krywaniu. Po drodze zaliczają też Gierlach, co spra-
wia, że w trakcie tego przejścia zaliczają 13 z 15 naj-
wyższych tatrzańskich szczytów. Jak pisze Biel: „Uwa-
żaliśmy bowiem, że jest to najciekawsza z logicznych 
możliwości przebycia grani Tatr Wysokich: dłuższa, trud-
niejsza i bardziej reprezentatywna od klasycznej «wielkiej 
grani»”. Wyprawa zajęła piątce Polaków (Wiesław Czyż, 
Jerzy Honowski, Zbigniew Rubinowski, Marek Stefański 
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i Stanisław Biel) dziesięć dni, a po jej ukończeniu Stanisław Biel podjął jeszcze pró-
bę powrotu Granią wraz z Henrykiem Bednarkiem i Zbigniewem Jaworowskim, któ-
rych (idących z zamiarem przejścia grani w odwrotnym kierunku) napotkał ostatniego 
dnia wspinaczki na Hrubym. Jednakże po trzech dniach załamanie pogody zmusiło ich 
do rezygnacji z ambitnego celu. Jest to prawdopodobnie jedyna próba przejścia Gra-
ni w dwie strony „w ciągu”. Według relacji Biela: „Podczas przejścia trzymaliśmy się 
uczciwie samej grani, wchodząc na wszystkie ważniejsze szczyty i turnie. Również bi-
waki zakładaliśmy na górze”.

W lecie 1953 za sprawą Radovana Kuchařa i Bouhumi-
la Stavoša pada grań Tatr Wysokich w ciągu zaledwie trzech 
i pół dnia, co było ówczesnym rekordem na tym odcinku. Co 
więcej, w sezonie zimowym 1953/54 mają miejsce dwa inne 
ważne przejścia słowackie. Najpierw w dwanaście grudnio-
wych dni Miloš Matras i Jaroslav Mlezak przechodzą grań 
Tatr Wysokich od Liliowego do Przełęczy pod Kopą. Oczy-
wiście jako pierwsi. Z kolei w marcu 1954 Radovan Kuchař, 
Karel Cerman, Jiři Mašek i Bouhumil Stavoš przechodzą tę 
samą grań w warunkach zimowych, z tym że w odwrotnym 
kierunku. Był to niewątpliwie ogromny krok naprzód. A na-
stępnym posunięciem mogło być tylko przejście zimowe 
grani całych Tatr.

Najpierw jednak paść musiała Wielka Grań Tatr w le-
cie. Stało się udziałem polskiego zespołu, który we wrze-
śniu 1955 dokonał tego w przeciągu 11 dni. Kierownikiem 
pięcioosobowego zespołu i pomysłodawcą projektu był au-
tor najbardziej zaawansowanej próby przedwojennej – Jan 
Staszel (pozostałymi członkami byli: Zbigniew Haegerle, Zbi-

gniew Krysa, Jerzy Piotrowski, Ryszard W. Schramm). Zgodnie z relacją zamieszczo-
ną w „Taterniku” pogoda była przez cały czas niemal idealna, jednakże, jak mówią 
uczestnicy: „dwie przelotne burze w połączeniu z ograniczonym czasem i koniecz-
nością oszczędzania sił zmusiły nas niemal od początku do odstąpienia od planu 
maksimum i opuszczenia kilku szczytów.” Trawersowano Tatry od wschodu na za-
chód, ominięto sześć dość istotnych wierzchołków i niektóre fragmenty grani. Nie 
na wszystkie wierzchołki wchodził cały zespół, jednakże mimo tych niedociągnięć, 
jest to niewątpliwie pierwsze przejście Wielkiej Grani, a uczestnicy przejścia zostali 
nawet odznaczeni medalami za wybitne osiągnięcia sportowe. Warto pamiętać, że 
w czasach alpiniad, w których liczył się „kolektyw”, takie przejście dużego zespołu 
miało także swoją rangę pozawspinaczkową. A ciekawy przykład tego, jak się wte-
dy pisało, zawiera relacja w „Taterniku”. „Przez jedenaście dni – w czasie, co mi-

Wariant Łomnica-Krywań, polskie przejście w 1953. Od lewej 
Jerzy Honowski, Wiesław Czyż, Marek Stefański

Grań Tatr 1955 – w Tatrach Zachodnich,  
po lewej Rohacz Ostry

Grań Tatr 1955 – Jan Staszel (z lewej) i Zbigniew Krysa
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nął – przeżywaliśmy najwyższą szkołę górskiego życia, zdawaliśmy najtrudniejszy egza-
min. Wyszliśmy z niego bogatsi i mocniejsi. I bogatsi, i mocniejsi stajemy przed czasem, 
który nadchodzi i który niesie – wierzę – nowy szeroki oddech dla alpinizmu polskiego”. 
I jest to poniekąd prawda, bo od tego roku obozy wspinaczkowe w Alpach zaczęły być 
regularnie organizowane.

W latach pięćdziesiątych ma miejsce coraz więcej przejść grani Tatr Wysokich oraz 
wiele prób zarówno polskich, jak i słowackich na Wielkiej Grani. Rekordowe jak na owe 
czasy było zaledwie tygodniowe przejście całości przez Krzysztofa Berbekę, Michała Ga-
jewskiego i Ryszarda Wawro w 1957 roku (jednak z ominięciem ośmiu szczytów i gru-
pą wspierającą). Wcześniej, w dniach 4-6 sierpnia 1954 odbyło się pierwsze przejście 
grani Tatr Polskich od Żabiej Czuby po Wołoszyn (Stanisław Biel, Andrzej Bonarski, Je-
rzy Mitkiewicz, Bronisław Siadek, Jerzy Surdel). Trzy lata później, po raz pierwszy zimą, 
za sprawą siedmioosobowego zespołu pod kierownictwem Ryszarda Schramma, pada 
ta sama grań Tatr Polskich. Przejście zajmuje siedem marcowych dni, jednakże na róż-
ne szczyty wchodzą różni wspinacze (nie zawsze ci sami), podczas gdy pozostała część 
transportuje sprzęt biwakowy dolinami. W dodatku pominiętych zostało kilka istotnych 
wierzchołków (m.in. Żabi Koń). W tym samym roku, po raz pierwszy zimą, pada odci-
nek Tatr Polskich od Rysów do Liliowego (w zespole był między innymi Andrzej Sobo-
lewski).

W latach 1956-58 podczas zimowych prób na grani Tatr Wysokich ginie aż czterech 
polskich taterników, w efekcie czego kolejne próby spotykają się ze sprzeciwem opinii 
publicznej, a Zarząd Główny Klubu Wysokogórskiego wystosowuje nawet apel do środo-
wiska o niepodejmowanie ryzykownych i długich przejść graniowych zimą.

Z tego też powodu przejście, które miało miejsce na przełomie marca i kwietnia 
1959 roku i trwało 18 dni, przez wiele lat pozostało poza oficjalnymi kanałami infor-
macji, mimo iż było jednym z najważniejszych w ogóle. Chodzi tu oczywiście o pierw-
sze zimowe przejście Wielkiej Grani Tatr – od Zdziarskiej Przełęczy do Przełęczy Huciań-
skiej. Skład wyprawy tworzyły same najważniejsze wtedy (i później) nazwiska polskiego 
taternictwa – Jerzy Krajski, Czesław Mirowiec, Kazimierz Olech, Andrzej Sobolewski, 
Szymon Wdowiak i Andrzej Zawada. Zespół zdecydował się nie korzystać ze wspar-
cia zewnętrznego, jednakże na trasie przejścia założono sześć depozytów z paliwem 
i jedzeniem. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych przejść, także 
i tym razem ominięto kilka fragmentów grani, a niektóre odcinki pokonywali tylko niektó-
rzy członkowie zespołu. Niemniej jednak było to ogromne przedsięwzięcie i wielki suk-
ces. Był to też dla niektórych pierwszy krok w stronę wielkiego alpinizmu na arenach 
międzynarodowych. Jak już wcześniej napisałem, przejście to zostało „prawie” pomi-
nięte milczeniem. Jedyną adnotację można odnaleźć w komunikacie Sądu Koleżeńskie-
go KW „w sprawie I polskiego [?!] przejścia zimowego grani Tatr”. Udało się uniknąć 
niekorzystnego wyroku w wyniku pewnych ogólnikowych stwierdzeń w zajętym stano-
wisku. Stwierdzono między innymi, że Sąd Koleżeński „nie dysponuje kompletnym ma-
teriałem dowodowym i może do niej [do sprawy] powrócić, (...), że nie istniał żaden 
formalny zakaz organizowania i przeprowadzania przejść zimowych granią Tatr w sezo-
nie zimowym 1958/59, (...) że nie zastosowanie się do apelu ZG KW w rozumieniu nie 
zrezygnowania z przejścia, nie świadczy o lekceważeniu apelu przez uczestników tego 
przejścia”, a na koniec, że zaakceptowano „na marginesie powyższej sprawy fakt ist-
nienia niedociągnięć w operatywności prac Sekretariatu Biura Zarządu Głównego KW”. 
Uff, ależ to były czasy....

Jako że nic więcej (w rozumieniu długości i pory roku) nie można już było zrobić 
w kwestii przejścia Grani Tatr, następne zespoły skoncentrowały się na stylu i czasie 
przejścia. Już rok później, na przełomie sierpnia i września 1960, czwórka młodych za-
kopiańczyków przechodzi Wielką Grań Tatr ściśle granią. Marian Kruczek, Stanisław Ob-
rochta, Józef Olszewski, Henryk Szot spędzają 23 dni (w tym łącznie blisko tydzień zaj-
mują im przymusowe przerwy pogodowe) wspinając się tak, by nie ominąć ani jednego 
nazwanego punktu – ani wierzchołka, ani turniczki. Inicjatorem tego przejścia jest part-
ner Staszla z najbardziej zaawansowanej, przedwojennej próby przejścia Grani Tatr Wy-
sokich – Paweł Vogel, który z racji wieku nie towarzyszy wspinaczom dalej niż przez Ta-
try Bielskie. Taternicy cały czas wspinali się ściśle granią i nie odpuścili żadnego uskoku 
– jest to prawdopodobnie najbardziej ortodoksyjne przejście grani w ten sposób; naj-
prawdopodobniej dotąd niepowtórzone. Zespół przyjął ciekawą taktykę. W całości po-
konane zostały wszystkie fragmenty grani, jednakże w Tatrach Wysokich każdy odcinek 
pokonywali trzykrotnie. Najpierw wspinali się ściśle granią, następnie wracali naokoło, 
dolinami, po zostawiony sprzęt i tą samą drogą wracali do wcześniej osiągniętego miej-
sca na biwak. Bardzo ciekawa i wyczerpująca relacja Stanisława Obrochty zamieszczo-



na została w 14 numerze „Tatr” (4/2005). Warto przyto-
czyć z niej kilka fragmentów. (1 września) „Poprzednie 
wyprawy idące granią Tatr omijały mniejsze turnie. My 
postawiliśmy sobie za cel wejść na każdy szczyt i nazwa-
ną turnię. Trzeba dokonać wejścia na Zbójnickie Turnie, 
a potem na Ostry i Mały Ostry. Nazwy dwóch ostatnich 
nie są przypadkowe. Grań jest tak ostra jak kalenica gór-
skiego dachu. Wspinaczką jesteśmy zachwyceni (…)”. 
(9 września) „Po całonocnym opadzie rano jest około 20 
cm śniegu. Przymusowa przerwa.” (14 września) „(…) 

ściana tej osobliwej turni (Zadniego Mnicha) wycenio-
na jest zgodnie ze skalą taternicką jako skrajnie trudna. 
Wszyscy mamy lekką tremę, ale największą ma Heniek, 
bo jemu powierzyliśmy prowadzenie, (...) w myśli zadaję 
sobie pytanie, czego on się tam trzyma? (...) Podbudową 
mojej psychiki była asekuracja z góry, ale tylko do mo-
mentu, kiedy ujrzałem sposób założenia stanowiska. Pod 
przewieszką, a raczej pod okapem, Heniek stał w pętlach 
umocowanych tylko na hakach, a pod nim prawie cała 
wysokość uskoku.” (18 września) „Siwy Wierch jest tuż 
nad nami. Po kilkudziesięciu minutach podejścia składa-

my sobie wzajemne gratulacje z okazji wejścia na ostatni 
nazwany wierzchołek Głównej Grani Tatr.”

W późniejszych latach przejść letnich oraz zimo-
wych (głównie grani Tatr Wysokich) jest więcej i samo 
przejście Grani przestaje mieć taką wartość jak wcze-
śniej. Ciekawym przykładem tego, w jaki sposób można 
było iść granią (z niemiecką perfekcją) jest króciutka not-
ka w Taterniku z roku 1975. „W dniach od 5 do 12 marca 
1975 r. 27-osobowa grupa wspinaczy z NRD, kierowana 
przez W. Knochenhauera zrealizowała przejście grani Tatr 

Zjazd z Papirusowych Turni podczas  
przejścia ściśle granią w 1960 roku
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Wysokich od Przełęczy pod Kopą do 
Krywania. Przyjęto metodę wypra-
wową – z dość złożoną taktyką: gra-
nią posuwał się zespół 4-osobowy, 
w zasadzie bez obciążenia. Wspie-
rała go 11-osobowa grupa ubezpie-
czająca, która szła dolinami z wyko-
rzystaniem dogodnych przełęczy, 
niosła ekwipunek, przygotowywała 
obozy, a nadto co dnia wymieniała 
dwie osoby w grupie szturmowej. 
Do pracy włączono też dwa zespoły 
4-osobowe transportowe, które za-
kładały składy żywności i ekwipun-
ku. W marszu samą granią wzięło 
udział łącznie 9 osób. Dla zgrania 
całej machiny opracowano skom-
plikowany system rakietowy, któ-
rym się sprawnie porozumiewa-
no. „Oszczędne używanie rakiet 
(...) umożliwiło nam urządzenie na 
Krywaniu, na który weszli członko-
wie wszystkich ekip, pokazu ogni 
sztucznych, w którym daliśmy wy-
raz naszej radości ze zwycięskiego 
zakończenia przedsięwzięcia.” Faj-
nie się panowie bawili, ale czy można to nazwać przej-
ściem grani?

Następne warte odnotowania przejścia mają już 
charakter stricte sportowy – kolejne „ścinanie rekor-
dów” (Ryszard Szafirski i Adam Zyzak w sześć dni la-
tem 1964 roku) i przejścia samotne (prawdopodobnie 
pierwsze – Stanisław Zdrojewski w 1969 roku) znajdu-
ją wspólny mianownik latem 1975, kiedy to mają miej-
sce dwa najszybsze dotychczas przejścia Wielkiej Gra-
ni Tatr – oba samotne.

Najpierw w dniach 21-23 czerwca, samotnie, w cią-
gu 70 godzin (w tym 48 godzin marszu) grań przechodzi 
Krzysztof Żurek. Jak sam pisze w relacji zamieszczonej 
w „Taterniku”: „Przeszedłem wszystkie nazwane szczyty, 
turnie i zęby skalne z wyjątkiem Targanej Turni, Bartko-
wej Turniczki i Igły w Banówce. Korzystałem z uprzednio 
założonych składów żywności, a także z pomocy kole-
gów, którzy donieśli mi sprzęt biwakowy. W czasie dro-

gi miałem 6 m zjazdówki, 1 pętlę i 1 karabinek. Poza tym 
w składzie pod Żabim Koniem przechowywałem 20 m 
zjazdówki, zaś na Grań Tatr Zachodnich przygotowałem 
kijki narciarskie. Mój plecak ważył ok. 3 kg”. Jest to do-
tychczasowy rekord i podobnie jak przejście Władysła-
wa Cywińskiego – 3 i pół dnia (15-18 lipca) ma charakter 
stricte sportowy – celem było jak najszybsze przejście, 
opracowana została specjalna taktyka, by skrócić czas, 
dzięki czemu ten cel został osiągnięty. Podobnie jak Żu-
rek, tak i Cywiński nie opuścił żadnego ważnego wierz-
chołka (poza Ostrymi Czubami, Bartkową Turniczką 
i Igłą w Banówce), jednak poza przygotowanymi linami 
na zjazd, resztę niósł sam i nie korzystał z pomocy gru-
py wspomagającej. Poza zjazdami nigdzie nie korzystał 
z autoasekuracji. 

Dla Władysława Cywińskiego była to czwarta sa-
motna próba. Już podczas pierwszej z nich w sierpniu 

Zakopiańska wyprawa graniowa 
w 1960 – organizatorem był 
Paweł Vogel. W środku trójki 
Józek Olszewski.

Najbardziej spektakularny fragment grani 
polskich Tatr Wysokich: Żabi Koń, Żabia Turnia 

Mięguszowiecka i Wołowa Turnia 
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1973 roku, mimo niesionych na plecach 18 kilogramów, 
zorientował się, że może być sporo szybszy niż dotych-
czasowi rekordziści z roku 1964. Dwie następne próby, 
podczas których redukuje niesione wyposażenie, tylko go 
w tym utwierdzają. Mimo że wie o udanej próbie Krzysz-
tofa Żurka, startuje 15 lipca, by po efektywnych 54 go-
dzinach (i 20 minutach) marszu, rozłożonych na nieca-
łe 3,5 dnia zameldować się na Huciańskiej Przełęczy. 
W swojej książce („Góral z Wilna”) Cywiński dość rady-
kalnie wypowiada się na temat stylu, jaki według niego 
nie powinien być brany pod uwagę przy przejściach Gra-
ni. Bardzo krytycznie pisze on między innymi o uznawa-
nym za pierwsze przejściu Wielkiej Grani z roku 1955, 
wytykając zespołowi zarówno sporo obejść, jak i niekon-
sekwentne zdobywanie szczytów (nie wszyscy wcho-
dzili na każdy wierzchołek), co jego zdaniem „nie było 
przejściem Głównej Grani Tatr, lecz co najwyżej wytęża-
jącą wycieczką wzdłuż grani z wchodzeniem na niektóre 

szczyty”. Inną ciekawostką jest fragment poświęcony bi-
ciu rekordów wspinaczkowych oraz wyścigom pod ha-
słem „kto pierwszy”:

„Taternictwo – sport to czy...? No co? Rozrywka? 
Rekreacja? Sprawdzanie siebie? Leczenie kompleksów? 
Definicji i gadania mnogość. Iście salomonowy jest po-
gląd Bonattiego: walka, przygoda, romantyzm, ucieczka, 
sport. (...) Były wyścigi o ścianę Matterhornu i północ-
ną Eigeru, o zachodnią Łomnicy, o filar Kazalnicy. W każ-
dym razie, jeśli ktoś całkowicie przekreśla element sportu 
– podejrzewam fałsz i nieszczerość. Mnie osobiście naj-
bardziej odpowiada ocena Heinricha Harrera: teoretyczne 
poszukiwania istoty alpinizmu – to «tłumaczenie niewy-
tłumaczalnego»”.

Trzy lata później, w rekordowo szybkim czasie (14-
23 stycznia 1978) autor najszybszego przejścia letniego, 
późniejszy współautor nowej drogi na Changabang w Hi-
malajach Gharwalu, Krzysztof Żurek wraz z Piotrem Mali-

nowskim i Józefem Olszewskim, przechodzi Grań Tatr od 
Przełęczy Zdziarskiej po Huciańską. Podobnie jak to mia-
ło w przypadku innych przejść zimowych (to było czwar-
te całej Grani), także i w tym wypadku pominięto kilka 
(w sumie dość istotnych) odcinków.

Już rok później ma miejsce pierwsze samotne przej-
ście Grani Tatr zimą w wykonaniu legendarnego Pająka – 
Pavela Pochylego (29 lutego – 9 marca 1979, bez wspar-
cia z zewnątrz i składów żywności). Wreszcie w roku 
1990 pierwsze samotne kobiece przejście całej grani sta-
je się udziałem naszej wybitnej himalaistki Anny Czer-
wińskiej. Obszerny fragment poświęcony temu przejściu 
znaleźć można w pierwszej GórFance. Była to jej trzecia 
próba (pierwsza, podjęta w sezonie zimowym 1976/77 
wraz z Urszulą Żuławską, skończyła się ona przy Jawo-
rowych z racji na bardzo ciężkie warunki śniegowe; dru-
gą próbę podjęła z Krystyną Palmowską) i początkowo 
w planach była wspinaczka w duecie z Amelią Kapłoniak.

„Myśl o zrobieniu grani wciąż za mną chodziła, bo 
to było przedsięwzięcie o himalajskim wymiarze”. Już 
pierwszego dnia taterniczki dopadła burza, a po mroź-
nym biwaku Kapłoniak zdecydowała, że nie chce iść dalej 
i panie rozstały się przy Pięciu Stawach Spiskich.

„Od tej pory pogoda dopisywała – miałam sześć 
słonecznych dni. Z drugiej strony byłam sama jak palec. 
Wówczas następowały w Polsce gwałtowne wahania na 
rynku dolarowo-złotówkowym, pewnie na Słowacji dzia-
ło się podobnie, sądzę więc, że to miało wpływ na fakt, 
że w górach było pusto”.

Cały sprzęt Czerwińska niosła ze sobą – linę, pę-
tle, haki, młotek, kask, co z pewnością nie sprzyjało tem-
pu wędrówki, nie korzystała też z wcześniej założonych 
składów ani pomocy z zewnątrz. Parę trudniejszych frag-
mentów grani zostało ominiętych. Największą psychicz-
ną mordęgą, podobnie jak to chyba było w przypadku 
wszystkich przejść Wielkiej Grani ze wschodu na zachód, 
były ciągnące się w nieskończoność Tatry Zachodnie. Za-
bawny, choć z pewnością tylko z perspektywy czasu, był 
problem braku naczynia, w którym Czerwińska mogła-
by wziąć ze sobą wodę. Ledwo udało jej się wyżebrać 
na Kasprowym dwa zakręcane słoiki, w których ją trans-
portowała.

„Ostatnie pół litra wody wypiłam szybko, a cze-
kały mnie jeszcze spore przewyższenia, więc dosłow-
nie szłam na ostatnich nogach. Nie miałam kijków, ko-
lana mi wysiadły. (...) Pewien słowacki chłop krzątał się 
koło obejścia przy swoich sprawach, ale na mój widok 
wszystko rzucił, bez słowa podszedł do studni, spuścił 
wiadro, wyciągnął je i postawił na cembrowinie, po czym 
mnie z tym wiadrem sam na sam zostawił (...) Poczciwy 
chłop wiedział, czego mi trzeba”.

Anna Czerwińska jest nie tylko pierwszą kobie-
tą, która przeszła Wielką Grań samotnie, ale jest też naj-
prawdopodobniej pierwszą Polką, która w ogóle przeszła 
całe Tatry granią. Przed nią dwie kobiety, Anna Okopiń-
ska i Danuta Szelenbaum, przeszły jako pierwsze Polki 
grań Tatr Wysokich w ciągu dziewięciu dni (15-23 sierp-
nia 1970) – prawdopodobnie jako drugi kobiecy zespół.

W roku 1999 pada letni rekord szybkości na grani 
Tatr Wysokich. W czasie zaledwie 27 godzin (chyba non 
stop) „przebiega” ten odcinek słowacki himalaista, nie-
dawno tragicznie zmarły w Himalajach, Vlado Plulìk. Do 
niego należy też absolutny rekord zimowego przejścia tej-

Pierwsze polskie zimowe 
przejście całej grani Tatr 
(1959) – biwak na Polskim 
Grzebieniu.
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że samej grani Tatr Wysokich, gdyż pokonuje ją w czasie 
efektywnych 50 godzin, rozłożonych na trzy dni (16-19 
stycznia 1997), bez wsparcia z zewnątrz i bez składów 
żywności czy sprzętu. Nie bardzo wiem, jak porównać 
te czasy z polskimi rekordami szybkości na grani całych 
Tatr. W gruncie rzeczy efektywne 48 godzin Krzysztofa 
Żurka na 75 kilometrach nie jest z pewnością gorsze od 
„letnich” 27 godzin Plulìka na 26 kilometrach, na których 
znajdują się skumulowane trudności techniczne będące 
też trudnościami Wielkiej Grani... Pozwolę sobie nie roz-
strzygać tego porównania:-)

W ostatnich latach rzadko słyszy się o przejściach 
graniowych, a jeśli już to tylko o pewnych dłuższych od-
cinkach (np. Grani Morskiego Oka). Być może zamiłowa-
nie do Buli pod Bandziochem wyczerpuje kryteria wyry-
py tatrzańskiej i ciekawsze wydaje nam się (co sam ze 
skruchą przyznaję) wyjechanie na „łest”, by poruszać się 
na Colodri, względnie Aničy Kuk. Z drugiej strony osoby, 
które przejścia Wielkiej Grani Tatr próbowały w ostatnich 
latach, wspominają to jako najpiękniejsze taternickie do-
świadczenie swojego życia. Może warto spróbować?

Post Scriptum:
Niemożliwe jest opisanie przebiegu Wielkiej Grani 

w tak krótkim materiale. Zainteresowanych pozostaje mi 
odesłać do przewodnika Adama Piechowskiego (niestety 
opis grani tylko od zachodu na wschód, w większości po-
krywa się z opisem WHP) lub do przewodników Witolda 
H. Paryskiego, Władysława Cywińskiego i Arno Puškáša, 
z których trzeba sobie wybrać interesujące nas odcin-
ki. Informacje praktyczne znajdziecie we wspomnienio-
wym tekście Artura Paszczaka na stronie (…). Odsyłam 

dzieć, gdzie znajdują się np. Igła w Banówce, Targana 
Turnia czy Bartkowa Turniczka – co by nie ominąć cze-
goś po drodze ;-)

Na koniec pozostaje mi tylko zadać nieco prowo-
kacyjne pytanie: czy pobicie rekordów Krzysztofa Żurka 
i Vlado Plulìka jest w ogóle możliwe?
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też oczywiście wszystkich zainteresowanych do gra-
niówki Mariana Kunickiego i Tadeusza Szczerby, doda-
nej do tego numeru GÓR. Warto się zawczasu dowie-

Stanisław Obrochta, Józef Olszewski i Henryk Szot 
podczas przejścia Wielkiej Grani Tatr ściśle granią

Stanisław Obrochta schodzi  
z Małego Ostrego Szczytu 
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Trzykrotnie na grani 
Słowackich Tatr Wysokich

– Słuchaj Paszczu – zagadnął mnie kiedyś młodszy 
kolega – te czwórki na grani Tatr to trudne są?

– A co, wybierasz się?
– Ano, szukam jakiejś łatwej, ale długiej drogi.
Uśmiechnąłem się mimowolnie.
– Te czwórki są tam najłatwiejsze ze wszystkiego – 

odpowiedziałem – no, może za wyjątkiem zer i jedynek. 
Nie bój się czwórek, one nie będą problemem.

– No to co jest problemem? Dwójki?
– Dokładnie tak – upewniłem go – te niby łatwe 

dwójki i trójki. Ale dodaj do tego ekspozycję, zawikłany 
przebieg, a przede wszystkim – kruszyznę. I będziesz 
miał Grań Tatr.

Ale nie powiedziałem przecież wszystkiego. Trze-
ba by jeszcze dorzucić zmęczenie, deszcz, zimno, spory 
plecak i oczywiście jeszcze to, że poruszamy się z lotną 
asekuracją albo w ogóle bez niej. Dopiero to wszystko ra-
zem daje niejakie wyobrażenie o tym, czego należy ocze-
kiwać na najdłuższej spośród tatrzańskich dróg.

Trzykrotnie atakowaliśmy wraz z Alicją grań Słowac-
kich Tatr Wysokich (tylko słowackich, bo polskich robi-
łem wielokrotnie). Tak naprawdę była to idée-fixe Alicji, 
ale potem stała się już sprawą honoru. Za pierwszym ra-
zem, w roku 1993, wzięliśmy namiot, śpiwory i pełny nie-
mal szpej. Biwakowaliśmy od razu na początku, na Ko-
łowej Przełęczy. W nocy przyszła burza i zerwała nam 
tropik. Potem było trochę lepiej, trzeci biwak wypadł pod 

Ostrym Szczytem, wreszcie znowu lunęło, a na koniec 
sypnęło śniegiem. Piątego dnia poddaliśmy się i przez 
Rohatkę wróciliśmy do domu.

Drugi atak, w 1995 roku, zaczął się o północy na 
Łysej – podchodząc Jaworową, wskutek trwających tam 
robót leśnych (poryte ciężkim sprzętem szlaki, całe roz-
lewiska błota w miejscu polan), zgubiliśmy szlak. Doszli-
śmy gdzieś w ciemnościach i zalegliśmy na noc. Rano 
obudził nas nieznany widok, panorama dzika, lecz nie-
zwykle piękna. Była to mityczna dolina Czarna Jawo-
rowa. Nie było wyboru – weszliśmy na grań nieco nie-
sportowo, z pominięciem całego sporego fragmentu 
Jagnięcego i Koprowego. Mieliśmy tym razem znacznie 
mniej sprzętu, płachty zamiast namiotu, tylko jedną żyłę 
liny podwójnej, sześć ekspresów i komplet kostek. Szło 
nam przez to dużo szybciej. Drugi biwak wypadł tym ra-
zem na Lodowej, trzeci pod Małym Jaworowym, czwar-
ty na Polskim Grzebieniu i… – i tam skończyła się psy-
cha. Wyszło na to, że niełatwo wspinać się z żoną, kiedy 
90% wspinaczki odbywa się bez asekuracji. Nieustanne 
napięcie psychiczne, ciągły lęk o drugą osobę, szczegól-
nie w zejściach, stwarza trudne do wytrzymania obcią-
żenie. Miałem dosyć. Zaczęło padać i wykorzystałem to 
jako pretekst do odwrotu, pomimo oporu Alicji.

Trzeci nasz atak nastąpił w roku 2000 i był najlepiej 
przemyślany, również pod względem kwestii psychicz-

nych. Tym razem ruszyliśmy w trójkę – Alicja, ja i dok-
tor Zioło (Michał Ziółkowski). Dzięki temu Alicja, która 
szła w środku, miała zawsze asekurację – albo z góry, 
albo z dołu. Czułem się dzięki temu dużo spokojniej, była 
to ogromna różnica. Sprzętu zabraliśmy jeszcze mniej, 
jeszcze lżejszego, jedzenia absolutne minimum. Byli-
śmy dobrze przygotowani kondycyjnie i efekty nie ka-
zały na siebie czekać. O 6 rano wystartowaliśmy z Ły-
sej, o 22 byliśmy na Lodowej Przełęczy. Następnego dnia 
rano spotkaliśmy ciężkozbrojną ekipę, asekurującą się na 
sztywno na grani Zbójnickich Turni.

– Czwarty dzień idziemy – westchnął jeden kolega.
– Hm – powiedziałem i poszliśmy dalej, zostawiając 

chłopców z ich wielgachnymi worami na niechybną po-
rażkę. Cóż, każdy się uczy na błędach.

Powiem wprost – uważam Grań Tatr Wysokich za 
najpiękniejszą tatrzańską drogę, a nawet, co mi tam, za 
jedną z najpiękniejszych dróg na świecie. Powiedziałem 
to Lindsayowi Griffinowi i wcale się nie śmiał… I nikt 
z tych, co ją zrobili też się nie zaśmieje, wielu ich zresztą 
nie ma, a ich nazwiska mówią najczęściej same za siebie. 
Grań to droga absolutnie niezwykła, w zupełnym oderwa-
niu od ludzi i zgiełku, w niesamowitej łączności z przyro-
dą i tym wszystkim, co tak łatwo na co dzień przemyka 
koło nas – to jest przeżycie niezapomniane. Pamiętam, 
jak schodziliśmy z Rysów i uderzył nas zapach tych ło-

Artur Paszczak
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Rok 1993. We mgle na szczycie 
Lodowego, trzeci dzień. W roku 
2000 byliśmy w tym miejscu po 
12 godzinach.
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pianów, trawy, zieleni – tak ostry, że aż kręciło w nosie. 
Żal było wracać, naprawdę. Mieliśmy jakąś ulotną świa-
domość, że zostawiamy za sobą coś bardzo szczególne-
go. Do dziś żadna chyba droga nie wywołuje we mnie tylu 
wspomnień i muszę przyznać, że mam dla niej ogromny 
szacunek. Zaś przed tymi, co zrobili całość – po prostu 
zdejmuję czapkę.

Ale dość bajdurzenia, teraz o konkretach.
Grań to droga trudna, nie wolno jej sądzić po nu-

merkach. Jeśli ktoś chce ją zrobić, to musi pewnie po-
ruszać się po kruchych dwójkach czy trójkach, i to tak 
„pewnie-pewnie”; nie może być mowy o żadnych obsu-
wach. Jeżeli ktoś zacznie się asekurować na sztywno, to 
„cześć pieśni” – nie każdemu trafia się, jak Dudusiowi, 7 
dni lampy – na to nie można liczyć. Trzeba wkalkulować 
okresy złej pogody i trzeba się spieszyć, nie wolno jednak 
popełniać błędów. I nade wszystko trzeba iść na lekko: 
płachta, śpiwór i nie za dużo jedzenia. Myśmy na przy-
kład stosowali „wypatentowany” podczas Eco-Challenge 
zestaw zupy w proszku mieszanej dla zagęszczenia z pu-
ree ziemniaczanym, co jest lepsze w smaku niż liofy i nie 
daje gazów. Sprzętu mało albo bardzo mało – wystarczy 
pojedyncza żyła liny połówkowej 50 m (najdłuższy zjazd 
to 25 m), 5-6 ekspresów, kilka pętli (6 szt.), małe kostki 
i kilka friendów do nr 2. Można zabrać kilka pętli zapaso-
wych, aby wzmocnić zjazdy.

Problemem na grani jest woda, dlatego najlepiej ata-
kować w czerwcu, gdy jest jeszcze sporo śniegu. Czasem 
sprawia to problemy – myśmy np. musieli zejść przed Że-
laznymi Wrotami aż na dno Kotliny Żelaznej, bo nie byliśmy 
w stanie zejść ze Wschodnich Żelaznych Wrót – wytopio-
ny lód w żlebie nie dał nam szans. Jednak per saldo bardzo 
się to opłaca, potrzeba tylko nieco więcej gazu, choć czę-
sto z tych płatów śniegu wypływają małe strumyczki. Zbie-
raliśmy je wtedy do 4-litrowego liquid-packa i na wieczór, 
a zwłaszcza rano, była woda jak znalazł.

Wspinaliśmy się w lekkich butach typu „adidasy 
wspinaczkowe”. Stricte wspinaczkowych butów nie mie-
liśmy – zresztą nie są potrzebne. Używaliśmy graniówki 
Kunickiego i Szczerby (dołączonej do GÓR), natomiast za 
opis służył nam wyciąg z przewodnika Kurczaba-Woło-
szyńskiego „Najpiękniejsze szczyty tatrzańskie” (jest wy-
starczająco dobry).

Pierwszy biwak mieliśmy na Lodowej 
Przełęczy, drugi na Graniastej Turni, trzeci 
na Litworowej Przełęczy (po burzy i wycofie 
z Grani Gerlacha), czwarty w Rumanowej Do-
lince. Na Rysach byliśmy ok. godziny 13 piąte-
go dnia. Ominęliśmy Mały Lodowy, Krzesany 
Róg, Małą Wysoką oraz Żelazne Wrota i Żło-
bisty. Na koniec, w totalnej burzy, minęliśmy 
jeszcze Ciężki Szczyt. Trochę słabo, ale lepiej 
nie umieliśmy.

Grań ma wiele wariantów trudnościo-
wych. My robiliśmy grań „czwórkową”, ale są 
też warianty dwójkowe i szóstkowe. Wersja 
czwórkowa pokonywana od Przełęczy pod 
Kopą jest chyba najbardziej klasyczna.

Pierwszy odcinek grani do Kołowego jest 
względnie łatwy, za wyjątkiem kruchego odcin-
ka Modrej i Czerwonej Turni, dającego przed-
smak tego, co czeka nas dalej. Potem Papi-
rusowe Turnie, Czarny Szczyt i Baranie Rogi 
– bez problemu. Dalej zaczyna się Barania 
Grań, która ze względu na kruszyznę i ekspo-
zycję stanowi pierwszą poważną przeszko-
dę. Po osiągnięciu Śnieżnego Szczytu teren 
staje się łatwiejszy  – dopiero zejście z Lodo-
wej Kopy na Lodową Przełęcz, z powodu luź-
nych piargów i zawikłania, może sprawić pro-
blemy. Kolejny odcinek przez Mały Lodowy 
i Ostre jest wręcz przyjemny – zejście z Ma-
łego Ostrego, choć eksponowane, jest jednak 
dość proste, bo lite. Niestety potem zejście 
z Jaworowego do żlebu Rozdziele to praw-
dziwa przygoda – trzeba uważnie czytać opis, 
wszystko się zgadza, ale jeśli coś „poknocić”, 
to można wylądować w pionowych, kruchych 
trawach i wtedy wesoło nie będzie. Dalej pięk-
na Rówienkowa Turnia i Krzesany Róg, który pomimo uro-
dy ominęliśmy.

Grzbiet Graniastej Turni i Świstowego to zasłużony re-
laks, ale po nim zaczyna się odcinek od Świstowego do 
Rohatki – długi, kruchy i bardzo nieprzyjemny. Następnie 
do Litworowej Przełęczy łatwiej, po czym długą, ale zupeł-
nie fajną granią na Zadni Gerlach. Zejście stąd bardzo kru-
che i zawikłane, za to można zobaczyć resztki słynnego 

samolotu. Krótki oddech na Batyżowieckim, po którym na-
stępuje (w mojej opinii) jeden z najgorszych odcinków: do 
Kaczego Szczytu – potwornie kruchy, bez asekuracji, za to 
stosunkowo stromy. Dalej grań do Żłobistego – nietrudna, 
ale z licznymi obejściami, dużo schodzenia. Ze Żłobiste-
go, Żłobistą Ławką na Rumanowy, skąd łatwo na Ganek. 
Trawers Ganków znowu kruchy, zejście na Galerię w su-
mie łatwe, ale skomplikowane, po czym prosty trawers 
na Wschodnią Batyżowiecką Przełęcz. Dalej grań Batyżo-
wieckich Czub – piękna, ale trudniejsza niż w opisie, na 
koniec ze zjazdem. Po zjeździe odcinek czwórki na Wy-
soką i dalej łatwo na wierzchołek. Stąd na Rysy przeszli-
śmy przez przełęcz pod Kogutkiem, omijając Ciężki Szczyt. 
Tu, jako się rzekło, nasze przejście się zakończyło, ale jeśli 
ktoś podąża dalej, to do Żabiego Konia jest nietrudno, tyl-
ko trawers na Żabią Przełęcz wymaga uwagi, potem pięk-
ny Żabi Koń i dalej szmat drogi, ale cały czas łatwo, aż do 
szczytu Pośredniego Mięgusza. Dopiero przed Mieguszo-
wiecką Przełęczą Wyżnią trzeba wykonać zjazd, a potem 
wspiąć się krótkim kawałkiem czwórki w Kominie Martina. 
Zejście z MSWU jest dość proste, za to z Cubryny napraw-
dę można się zdziwić – jakieś straszne hektary terenu, nie 
wiadomo skąd, trzeba tam pokonywać. Za to od Zadniego 
Mnicha to już tylko wesoły spacer, z ewentualnością wyję-
cia liny na krótkim odcinku dwójki na Walentkowym Wier-
chu. A dalej to już tylko ścieżka, szlak i do domu, i to na 
pewno z poczuciem dobrze wykonanej roboty!
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Biwak na Strzeleckich Polach, 
gdzie dwa dni przeczekiwaliśmy 
niepogodę 

Rok 1993. Alicja na 
charakterystycznym uskoku 

na Białej Ławce, przed Ostrym 
Szczytem. W tle – Mały Lodowy.
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Rekord na Grani
Było juz całkowicie ciemno, tylko skała bielejąca po-

między mchami i krzakami wskazywała drogę. Z wście-
kłością robiłem te ostatnie kilkanaście metrów. Na wierz-
chołku usiadłem i nie miałem ochoty schodzić – a niech 
teraz tam czeka, jak taka przemądrzała.

Zepsuła mi cały humor – po takiej wyrypie, po tym 
wiekopomnym, gigantycznym sukcesie – zamiast pie-
ścić i utulić biednego Krzysia do snu, ona goni go na ja-
kąś bezsensowną skałkę w lesie. Co za znieczulica.

A jeszcze przed chwilą byłem pełen wdzięczności do 
niej, że przyszła – co ja bym tu zrobił sam, bez wody, je-
dzenia i śpiwora, w nocy w lesie?

Przyszła pomimo trudności ze znalezieniem drogi 
z Hut, a potem szukając właściwej Białej Skały pomiędzy 
wieloma białymi skalami sterczącymi w okolicy. Doszła, 
w obcym kraju, sama w nieznanym terenie. Przyniosła je-
dzenie i dużo, dużo picia. Poza tym płachtę namiotową, 
śpiwory, bluet i lampę gazowa, którą to wymachiwała na 
moje powitanie. Ale dwa dni wcześniej, jak Antek Ada-
mowski podszedł z jedzeniem, śpiworami i juwlem do 
Nyży w Batyżowieckim, to on mną tak nie pomiatał.

* * *

Godzinę wcześniej, kiedy słońce dotykało juz hory-
zontu, schodziłem z Siwego Wierchu. Potem biegłem wą-
ską, krętą ścieżką pomiędzy kosówkami, w szybko za-
padającym zmroku. Raz zabłądziłem. Szamotałem się tu 
i tam w panice, że nie wyjdę z tych krzaków do rana, ale 
znalazłem szlak. Przy czołówce – już wolniej – schodzi-
łem coraz niżej i niżej, od czasu do czasu wlepiając oczy 
w ciemną linię dalekiego lasu i nerwowo zastanawiając 
się, czy ona tam będzie – czy trafiła, czy nie stanęło jej 
coś na przeszkodzie. Bałem się, że mogę się z nią minąć. 
Zacząłem nawoływać, usłyszałem odpowiedź i zaraz po-
tem zobaczyłem nikłe światełko. Ogarnęła mnie euforia 
i w tym stanie przeszedłem ostatnie kilkaset metrów.

„Tu masz piwo” – powiedziała.
Ja: „A masz wodę?”

Gdy juz opity i dokarmiony, leżąc wygodnie na mięk-
kiej trawie i masując zbolałe nogi, usłyszałem: „A teraz 
zasuwaj na tamtą skałę”, myślałem, że się przesłysza-
łem. Ale ona uparcie – z ręką wskazującą w ciemno-
ści: „Przecież nie skończyłeś grani, jeszcze Biała Skała; 
leć, to niedaleko, byłam na niej, nieduża”. Zamurowało 
mnie. Ogarnęła mnie niechęć i oburzenie – ja przecież już 
skończyłem; 24000 metrów w górę i w dół, 72 kilometry 
w poziomie, 98 szczytów, 3 dni w upale – tylko tego dnia, 
od Kasprowego, zrobiłem 42 km i prawie 10 km w pio-
nie – czego ona jeszcze ode mnie chce? Ja już się uwa-
liłem do spania! Poza tym, co ją to obchodzi, wspina-

Krzysztof Żurek

nie to moja prywatna sprawa. Na Grań poszedłem, bo... 
miałem ochotę: po pierwsze – wspinać się, po drugie – 
wspinać się i po trzecie – wspinać się. („He, he... po-
nieważ była taka konkurencja i chciałeś się przymierzyć; 
ponieważ – z powodu braku wyobraźni – skończyły ci 
się pionowe problemy w Tatrach, a przede wszystkim dla 
sławy” – podpowiada ktoś trzeci).

Powoli obróciłem się na brzuch, podniosłem na ko-
lana i podpierając się rekami, wstałem. Potykając się, po-
człapałem wolno w ciemność z ogromnym poczuciem 
krzywdy. Skała rzeczywiście była niedaleko. Jeszcze raz 
ogarnął mnie bunt przeciwko dźwignięciu nogi w górę, 
ale zmusiłem się. Na szczycie długo siedziałem, odzy-
skując równowagę (psychiczną). Przez moment stara-
łem się wzniecić w sobie nastrój pompatyczny: „Oto do-
konałeś wielkiego czynu, uwieńczenie, spełnienie ...”, ale 
mi to nie szło. W głowie miałem tylko pustkę, a poza tym 
chciało mi się spać. Dopiero następnego dnia ogarnę-
ła mnie głęboka satysfakcja, że DOKONAŁEM, że zreali-
zowałem ambitny cel i że logistyka była dobrze zapla-
nowana, a wykonanie perfekt. („Plus niezawodna Grupa 
Wspomagającą i pogoda” – dodał słusznie ten trzeci).

* * *

A zaczęło się tak: pewnego popołudnia Włodek (Cy-
wiński) przychodzi do Klubu.

– Gdzie byłeś?
–  Próbowałem Grań Tatr, ale pogoda się s....... i mu-

siałem schodzić.
– Dokąd doszedłeś?
– Ze Żdziarskiej na Żelazne Wrota.
– O kurwa!

Może nie całkiem rozmowa i inne szczegóły tak wy-
glądały, ale dowiedziałem się, że trudności na całej Gra-
ni są nieduże – poza kilkoma miejscami poniżej IV. Zjazdy 
na linie – Wielka Papirusowa Turnia i Żabi Koń – nie prze-
kraczają 10 metrów.

Ziarno zostało zasiane. Myślałem o Grani coraz czę-
ściej. Zacząłem kalkulować ile dni może trwać całe przej-
ście i ile bagażu trzeba wziąć. Wyszło mi 7 dni. Był to 
czas znacznie krótszy niż osiągnięty podczas dotychcza-
sowego najszybszego przejścia, ale nie miałem najmniej-
szej ochoty ryzykować, wspinając się po trójkowych dro-
gach z ciężkim plecakiem.

Potem, nagle, Bogdan Probulski – mój partner wspi-
naczkowy – włączył się do „konkurencji”. Zaoferowałem 
się z pomocą. Czekałem całą noc i ranek z jedzeniem 
i śpiworem na Walentkowej Przełęczy. Bogdan nie przy-
szedł – pokonany przez nowe, niedopasowane samolezki 

zszedł z Polskiego Grzebienia, po pierwszym dniu wspi-
naczki.

Ponowna kalkulacja, uwzględniając taktykę Bogda-
na – bez sprzętu biwakowego – wykazała, że da się Grań 
przejść w 4-5 dni. „A jeżeli tylko 4 dni” – myślę sobie – 
„to mogę dziennie iść/wspinać się więcej godzin”.

Ponowna kalkulacja wykazuje trzy i pół dnia. Ten 
proces iteracji (mniej bagażu = szybciej = większy dy-
stans dziennie = krótszy czas przejścia, więc znowu 
mniej bagażu) doprowadza mnie w końcu do 3 kg baga-
żu i 3 dni. To szaleństwo. Bardzo mi się podoba.

W maju 1975 zaczynam przygotowania. Czytam 
opisy w WHP, notuję czasy i przewyższenia szczyt – 
przełęcz. Robię wypady na odcinki Grani, których jeszcze 
nie znam. Robię próbę szybkości na Gubałówce – mia-
łem zamiar wejść jednego dnia 10 razy, ale już po drugim 
zejściu na dół kretynizm tego przedsięwzięcia wyparo-
wał mi z nóg. Zrobiłem natomiast jednodniową próbę ge-
neralną na odcinku Żdziarska Przełęcz – Polski Grzebień. 
Założyłem składy z jedzeniem: Baranie Rogi, Mały Lodo-
wy, Krzesany Róg, Batyżowiecka Przełęcz, Żabi Koń, Ka-
sprowy Wierch, Tomanowa Przełęcz, Wołowiec. W skła-
dach: soki, suchary, rodzynki, czekolada, cukier, herbata, 
konserwy, zupy, paliwo turystyczne. Na atak wybieram 
trzy najdłuższe w roku dni. W ostatnim momencie do-
koptowuję do projektu Joannę Piątkowską i Antka Ada-
mowskiego. Joanna jedzie ze mną wieczorem 21 czerw-
ca na Zdziarską Przełęcz, gdzie nocujemy w lesie. Rano 
zabiera mój śpiwór, żeby za dwa dni przynieść go na Hu-
ciańską Przełęcz. Antek ofiarował się dojść z jedzeniem 
i innym śpiworem na Batyżowiecką Przełęcz, a właści-
wie do Nyży w Batyżowieckim, gdzie miałem zaplanowa-
ny pierwszy biwak. W ten sposób mój zamiar przejścia 
w czystym stylu – tak jak to zaraz po mnie zrobił Wło-
dek Cywiński – zamienił się w przejście z grupą wspo-
magającą.

* * *

Przejście
Wyszedłem o godzinie 0:30. Pierwsze wzniesienie 

na Grani, w masywie Hawrania, które nazywa się Bia-
ła Skala – dokładnie tak samo jak ostatnie wzniesienie – 
pominąłem w nocy. Gdy się zorientowałem – byłem już 
ponad lasem i widoczność była lepsza – kontynuowa-
łem w górę jeszcze przez moment, ale sumienie (chy-
ba to się tak nazywa) nie dawało mi spokoju. Zszedłem 
na szerokie siodło z powrotem w las i szukałem, gdzie tu 
jest najwyższy punkt tej bałuchy. Wróciłem zdetonowany 
na stok i już bez przygód wszedłem na Hawrań – 1000 
m przewyższenia w 2 godziny, tak jak planowałem i ta-
kie też będzie średnie tempo wchodzenia w trakcie po-
konywania pozostałej trasy. Świt zastał mnie, gdy scho-
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Żurek w latach 

siedemdziesiątych...
...oraz AD 2006

dziłem z Szalonego Wierchu. Widziałem juz łańcuch Tatr 
Wysokich rozciągający się wielkim łukiem na zachód. 
Był to deprymujący widok. „Ja tam chyba nigdy nie doj-
dę” – pomyślałem. Nisko pode mną Przełęcz pod Kopą 
i ogromne – takie miałem wrażenie – stoki Jagnięcego 
Szczytu. Wątpliwości ogarnęły mnie ponownie, ale wie-
działem, że to się tylko tak wydaje i że trzeba po prostu 
iść. „Patrz pod nogi, nie przyspieszaj, wyrównaj oddech 
– dokładny, sprawdzony harmonogram masz przy sobie 
i jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem”:

Przełęcz Pod Kopą   – 3:40
jagnięcy      – 4:25
Kołowy   – 5:35
czarny   – 6:00
Barani zwornik  – 6:50
śnieżna Przełęcz  – 7:35
śnieżny Szczyt  – 7:55
Lodowy  – 8:20
....
rohatka  – 16:10
Mała Wysoka  – 16:30

Gdzieś w tych okolicach – pamięć już zawodzi – idąc 
w stanie lekkiego zamroczenia (celowo, żeby oszczędzać 
siły), depnąłem nieostrożnie pół stopy za bardzo w pra-
wo i noga nie trafiła na skałę. Złapałem się rękami grani, 
gdy była już na poziomie moich oczu. Otrzeźwiałem na-
tychmiast – w tym miejscu można było daleko polecieć, 
kończąc przedwcześnie całą eskapadę.

Litworowy Szczyt  - 17:35
Było gorąco, na zachodzie kłębiły się chmury bu-

rzowe, słyszałem dalekie grzmoty. Jakieś 50 m przed 

szczytem usłyszałem dziwne syczenie powtarzające się 
co chwilę. Zrozumiałem, że to wyładowania elektryczne. 
Chyłkiem wycofałem się w dół i wielkim łukiem obsze-
dłem szczyt.

zadni Gerlach  – 18:45
Idę na główny wierzchołek i z powrotem.

Batyżowiecka Przełęcz  – 19:20
Schodzę z grani i szukam Nyży w Batyżowieckim 

Szczycie – ogromnej, podobnej do jaskini dziury, gdzie 
mam biwakować. Szukam Antka – ma dojść z całym 
majdanem biwakowym z Tatrzańskiej Polanki. Robię plat-
formę do spania w pochylonym dnie Nyży; czekam, mar-
znę, a jego dalej nie ma. Myślę, że noc przetrwam, ale 
rano nie będę w stanie kontynuować Grani. Po godzinie 
widzę, że coś się rusza w dole pod Kościółkiem. Wołam. 
Odpowiada. Dzięki Antek!

Następnego dnia wystartowałem o 5:00. Na Ka-
sprowy dotarłem o 21:45. Nikogo już tam nie było. 
Klucz do goprówki znalazłem w umówionym miejscu. 
Było zimno i samotnie. Byłem też zmęczony i nawet 
przemknęła mi osobliwa myśl zjechania na dół następ-
nego dnia kolejką.

Zwlokłem się z wyra obolały przed świtem i o 5:50 
w drogę. Optymizm wrócił mi dopiero na Ciemniaku, żeby 
zaraz przygasnąć, gdy długo nie mogłem znaleźć składu 
żywnościowego nad Tomanową Przełęczą. W końcu, kie-
dy znalazłem i „wpiłem się” łapczywie w upragniony sok 
śliwkowy, to stanął mi on w gardle kołkiem. Moj organizm 
mógł przyjąć tylko wodę. Na szczęście były tam dalej pła-
ty śniegu i mogłem ten sok rozcieńczyć.

Błyszcz  – 11:30
Wchodzę też z rozpędu na Bystrą, jakkolwiek nie jest 

ona w grani głównej.

Wołowiec  – 14:20
Podejście na Rohacz Ostry wygląda jak Golgo-

ta. Ostatnia szansa wycofania się – za godzinę mogę 
być w schronisku na Chochołowskiej. Idę jednak na 
Golgotę. Od Kasprowego używam kijków narciarskich 
i już od dłuższego czasu stosuję technikę: obie ręce do 
przodu, wieszam się na kijkach i cztery małe krocz-
ki w górę. Cykl się powtarza 200-400 razy i kolejny 
szczyt mam pod nogami. Najlepiej przy tym nie pa-
trzeć w górę, ile jeszcze zostało. Odpoczynek zawsze 
w połowie stoku (3 minuty leżąc głową w dół), nigdy 
na szczycie lub przełęczy – inne mięśnie pracują przy 
schodzeniu, więc te od podchodzenia mają i tak od-
poczynek.

Banówka  – 17:25
Zaczynam się niepokoić, czy zdążę przed nocą. 

Sylwetka Siwego Wierchu wydaje się daleko, daleko na 
horyzoncie, a tu jeszcze Pachola, Salatyn, Brestowa. Ni-
gdy przedtem nie byłem w Zachodnich Tatrach Słowac-
kich i obawiam się, że zabłądzę gdzieś na jakiejś bocz-
nej grani.

Brestowa  – 19:10
Stok wiodący na Palenicę Jałowiecką jest łagodny, 

pokryty mchami. Po raz pierwszy biegnę. Siwy Wierch 
nagle znajduje się blisko, nowa nadzieja. Przed szczytem 
szlak odchodzi w bok – to musi być grań do Białej Skały. 
Jest już po ósmej. Zostawiam plecak i idę na szczyt. Tar-
cza słońca dotyka horyzontu.
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Zaproszenie na 
podniebny taniec

Bogusław Kowalski

spinaczka granią jest wyjątkowa. Ogromne prze-
strzenie, ekspozycja z każdej strony, a jednocześnie nie 
zawsze wielkie trudności. Dominują raczej trudności logi-
styczne i wymagana jest bardziej znajomość gór, strate-
gii, taktyki, topografii niż efektywny trening na campusie.

Hala Gąsienicowa
Na początku zapraszam na grań, którą tysiące taterników 
robiło, choć w odcinkach. Jej fragmenty pokonywały ko-
lejne pokolenia kursantów. Uważam, że jest to doskona-
ła zaprawa przed poważniejszymi turami graniowymi, z 
wieloma możliwościami ucieczki na jedną lub drugą stro-
nę. My przejdziemy ją w całości od Świnicy po Prze-
łęcz Karb. Aby ją rozpocząć, musimy dostać się poprzez 
Przełęcz Świnicką na południowo-wschodni wierzcho-
łek Świnicy, potocznie zwany turystycznym. Wiele kur-
sów rozpoczyna ten fragment grani nieco wcześniej – 
na wierzchołku „taternickim”, północno-zachodnim, po 
przejściu Filara Świnicy. Jest to zresztą miejsce, w któ-
rym każdy kursant czuje się kimś wyjątkowym, dopusz-
czonym do Tajemnicy, zwłaszcza gdy obserwuje go tłu-

mek z sąsiedniego piku. Oba wierzchołki dzieli przełączka 
i niewielkie trudności, choć jest tam spora ekspozycja i 
dobrze byłoby zrobić ten fragment z liną. Ze szczytu tu-
rystycznego ruszamy granią, łatwą ścieżką w kierunku 
wschodnim, nie pozwalając sobie na jakiekolwiek upusz-
czenie kamienia. Pod granią trawersuje ścieżka – Orla 
Perć – ze Świnicy na Zawrat.

Podążamy więc dalej na Gąsienicową Turnię i gdy 
znajdziemy się po południowej stronie wierzchołka, po-
winniśmy się związać. Schodzimy uskokiem w pobliże 
ostrza – jednego z najładniejszych odcinków grani. Tra-
wersujemy tuż poniżej, w pewnym momencie się obni-
żając i dalej grańką do Niebieskiej Przełączki Wyżniej, na 
wierzchołek Niebieskiej Turni. Po południowej jej stronie 
znajduje się łańcuch zjazdowy, skąd dwoma zjazdami – 
kolejny łańcuch – opuszczamy się do Niebieskiej Prze-
łęczy. Nie należy ulegać pokusie zjazdu „na raz”, gdyż 
miejsce to było świadkiem bardzo wielu zaklinowań liny. 
Na przełęczy należy uważać na kruszyznę. Najlepiej po 
zjeździe przejść kilka metrów dalej granią i założyć sta-
nowisko z bloku skalnego. Stąd jeszcze jeden wyciąg z 

niewielkimi trudnościami i dalej ścieżką podążamy do 
słupka granicznego na Zawratowej Turni. Po odpoczyn-
ku mamy dwie możliwości – uciec ścieżką wijącą się po-
łudniowymi stokami do szlaku nieopodal Zawratu, albo, 
co bardziej kuszące, udać się w kierunku Mylnej Przełę-
czy. Droga wiedzie północną granią Zawratowej, z kilko-
ma niezbyt trudnymi uskokami i wspaniałym widokiem 
na Kościelce od południa. Gdy już staniemy na Mylnej, to 
mamy znowu możliwość ucieczki w lewo pod zachodnią 
ścianą Zadniego Kościelca, lub w prawo wyraźną ścież-
ką z dość eksponowanym miejscem do wyjścia z Pły-
ty Lerskiego. Tą drogą wiodą dwa wygodne zjazdy pod 
ścianę, skąd możemy uciec albo do szlaku schodzące-
go z Zawratu, albo grzędą Kościelcową. My jednak po-
dążymy drogą, którą można robić z Mylnej i „pod włos”, 
słynną granią, która jest w kanonie dróg kursowych i któ-
ra w końcu była świadkiem śmierci Jana Długosza – Gra-
nią Praojców. Startujemy do góry nietrudnym terenem do 
stanowiska z blokiem, a stąd na charakterystyczną turnię 
– Uszatą Wieżę, zwaną Szafą. Następnie, czasem obni-
żając się granią, czasem wchodząc na kolejne zęby gra-

„Poręczówka Palusa" na 
trawersie Wołowego Grzbietu 

fo
t. B

og
us

ław
 K

ow
als

ki

granie tatrzańskie

96   GÓRY  Listopad 200896   GÓRY  sierpień 2009



ni, aż do miejsca, do którego od wschodu dochodzi inna 
sławna droga – Setka. Stąd możemy uciec w lewo, omi-
jając ostatnie uskoki Zadniego Kościelca lub podążyć 
nimi do Kościelcowej Przełęczy. W przypadku niepogody 
znowu mamy możliwość ucieczki pod zachodnią ścianą 
Kościelca, a dla koneserów pod wschodnią ścianą, skąd 
wychodzimy mniej więcej w połowie zejścia z wierzchoł-
ka na Karb. My jednak najpierw wchodzimy na taras po-
wyżej Kościelcowej Przełęczy, a później dwoma wycią-
gami docieramy do wierzchołka, skąd po rozwiązaniu 
zbiegamy na Karb. Udanej wyprawy i ładnych widoków!

Grań w Morskim Oku 
Jest o wiele trudniejszym i poważniejszym przedsię-
wzięciem. Możliwości ucieczki są mniejsze, a szlak tu-
rystyczny styka się z nią jedynie na Rysach, Przełęczy 
pod Chłopkiem i Wrotach Chałubińskiego. Trudno jest ją 
zrobić w czasie jednodniowej wycieczki, dlatego propo-
nuję rozwiązanie z ominięciem kilku fragmentów: przede 
wszystkim masywu Niżnych Rysów i zakończenia od 
Przełączki pod Zadnim Mnichem do Wrót Chałubińskie-
go. Wychodzimy najpierw nad Czarny Staw, skąd podą-
żamy na szerokie siodło Białczańskiej Przełęczy Niżnej. 
Następnie idziemy granią poprzez Żabie Zęby aż do jed-
nego z trudniejszych miejsc – uskoku na Żabich Wrót-
kach. Stąd podążamy w kierunku Żabiego Mnicha, a wła-
ściwie Żabiej Szczerby oddzielającej Żabiego Mnicha od 
Żabiego Kapucyna. Ze Szczerby zjeżdżamy na ścieżkę, 
którą dochodzimy do Białczańskiej Przełęczy Wyżniej. 
Stąd wyruszamy na Ciężką Przełączkę, a następnie po le-
wej stronie grani na Kopę Spadową. Z niej idziemy granią 
na Spadową Przehybę i dalej poziomymi tarasami, tra-
wersując kopułę szczytową Niżnych Rysów do Kotła pod 
Rysami, docieramy do szlaku tuż pod ostatnimi łańcu-
chami wiodącymi na wierzchołek Rysów. Po zakończeniu 
rozkoszowania się jednym z najpiękniejszych widoków 
tatrzańskich żegnamy się z tłumem turystów. Kierujemy 
się zachodnią granią, która nie stanowi wygórowanych 

trudności, poza dwoma progami położonymi bezpośred-
nio nad Żabią Przełęczą. Należy tu wyjąć linę i albo zje-
chać, albo zejść z asekuracją. Z przełęczy można łatwo 
uciec do szlaku biegnącego z Wagi na Rysy.

My jednak stajemy przed jednym z najwspanial-
szych odcinków w Grani Tatr. Ostrze Żabiego Konia sta-
nowi kwintesencję wspinaczki graniowej i pomimo nie-
wielkich trudności pozostawia naprawdę niezapomniane 
wrażenia. Po wejściu na wierzchołek Żabiego Konia 
mamy możliwość wpisania się do puszki szczytowej. 
Następnie zjeżdżamy na Żabią Przełęcz Wyżnią i kieruje-
my się na lewą stronę grani w stronę Tylkowej Przełęczy 
oddzielającej Żabią Turnię Mięguszowiecką od Tylkowej 
Turniczki. Należy przy tym uważać na sporą kruszyznę. 
Stąd znów możemy uciec, tym razem do Doliny Mięgu-
szowieckiej. My podążamy na ŻTM, a następnie schodzi-
my na Żabią Przełęcz Mięguszowiecką. Tu również mamy 
możliwość ucieczki z grani.

Następnie kierujemy się nieco po prawej stronie gra-
ni na Wołową Turnię. Z niej w dół na przełączkę, gdzie 
trawersujemy po południowej stronie Wołowego Grzbie-
tu aż do poręczówki, która może być bardzo pomocna 
przy zalodzeniu lub niewielkiej mżawce. Zaraz po wyjściu 
z poręczówki, około pięćdziesiąt metrów dalej, możemy 
przejść na drugą stronę grani. Stąd, czyli z Małej Wołowej 
Szczerbiny, możemy zejść Zachodem Grońskiego do Ko-
tła pod Rysami. Idziemy jednak dalej, znowu napotykając 
trudne miejsce wymagające asekuracji w okolicach Hiń-
czowej Turni. Docieramy do Czarnostawiańskiej Przełę-
czy, skąd – omijając grań po stronie słowackiej – idziemy 
na Przełęcz pod Chłopkiem. Ten ostatni odcinek może-
my pokonać ściśle granią, wchodząc przy okazji na pięt-
nastometrowego Chłopka. Z przełęczy znowu możemy 
uciec, tym razem na obie strony. Jeśli jednak pogoda jest 
stabilna, pora niezbyt późna, a siły dopisują, przemierza-
my grań Pośredniego Mięgusza, zjeżdżając z progu znaj-
dującego się pod Igłą Milówki na Mięguszowiecką Prze-
łęcz Wyżnią. Nazwa tej turniczki wzięła się od tragedii, 

Odcinek grani od Rysów po 
Żabią Turnię Mięguszowiecką, 
zdjęcie z Wołowej Turni

Grań Mięguszowieckich 
Szczytów 
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która spotkała Adama Milówkę i Tadeusza Westwalewi-
cza, a która sugestywnie została opisana przez Waw-
rzyńca Żuławskiego, a także Andrzeja Wilczkowskiego.

Z powrotem na grań dostajemy się osławionym, 
czwórkowym Kominem Martina. A następnie idziemy 
granią na Mięguszowiecki Szczyt Wielki, majestatycz-
ny wierzchołek górujący nad basenem Morskiego Oka. 
Z wierzchołka kierujemy się na zachód, trafiając na pro-
gi skalne, aż do mikroprzełączki, na której wyryta zo-
stała strzałka. Stąd można przedostać się Zachodem 
Janczewskiego na siodełko w Filarze MSW i dalej do 
Bandziocha. My zaś kierujemy się na słowacką stronę, 
a następnie trawersując ścianę, dochodzimy do Hińczo-
wej Przełęczy. Z tego miejsca możemy bardzo kruchym 
żlebem zejść na Wielką Galerię Cubryńską, a następnie 
przez Małą i Zadnią dotrzeć do Dolinki za Mnichem. Je-
śli jednak mamy siły i ochotę, ruszamy bez trudności na 
wierzchołek Cubryny, a następnie podążamy dalej nad 
uskok, z którego zjeżdżamy na Przełączkę pod Zadnim 
Mnichem. Po wspaniałym dniu czeka nas jeszcze zej-
ście piargami na Zadnią Galerię Cubryńską, a następnie 
dotarcie w okolice Mnicha, skąd wydeptaną ścieżką do-
cieramy do szlaku schodzącego z Wrót Chałubińskiego. 
Po godzinie marszu możemy, siedząc na balustradzie, 
rozkoszować się widokiem podniebnej grani, którą uda-
ło nam się przemierzyć.
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Grań Tatr Zachodnich 
zimą Darek Załuski

dkąd zacząłem jeździć w Tatry, hasło przejścia tej 
zimowej graniówki działało na mnie elektryzująco. Dużo 
słyszałem o huraganowych wiatrach, nawisach, ciężkich 
biwakach i nieudanych próbach. To wszystko pobudzało 
wyobraźnię. W czasach, kiedy zaczynałem się wspinać 
(początek lat 80), Grań była dość popularnym i całkiem 
poważnym wyzwaniem.

Zwyczajowo na Grań startowało się ze schroni-
ska w Dolinie Chochołowskiej. Czasami udawało się 
tam przewaletować na podłodze w którymś z pokoi. Po-
czątek trasy to mozolne wejście na Grzesia, najczęściej 
przetorowane. Prawdziwa Grań zaczynała się na Rako-
niu. Znam przypadki zakończenia przejścia jeszcze przed 
podejściem na Wołowiec z powodu zwiania do doliny. Na 
szczęście na stronę Chochołowskiej.

Nie wiem, czy to ja miałem takie szczęście, czy to 
rzeczywiście jest reguła, że na Grani zawsze strasznie 
wieje. W każdym razie na przełomie grudnia i stycznia 

w czasie moich prób jak najbardziej znajdo-
wało to potwierdzenie.

Nosiłem wtedy długi seledynowy anorak 
z dość luźnym kapturem, który tak głośno fur-
kotał na wietrze, że potem w namiocie po ca-
łym dniu marszu byłem ciągle ogłuszony.

Podstawowym problemem sprzętowym 
były buty. Mało kto miał szansę na podwójne 
„Zawraty”, a pojedyncze „Himalaje” po dwóch 
noclegach były zazwyczaj mokre i strasz-
nie ciężkie. Raki – wiadomo – na paski, produkcja kie-
lecka, czasami spadały, ale w końcu na Grani wielkiego 
wspinania nie ma. Kolejny problem to ciepły śpiwór. Pu-
chy należały wtedy do rzadkości, więc najczęściej marz-
ło się w anilance. Gotowanie oczywiście na benzynowym 
juwlu rosyjskim. Zawsze były z nimi jakieś przygody, ale 
w sumie, jak już się udało bezpiecznie rozpalić, to dzia-
łały świetnie.

Przeszedłem Grań za drugą próbą. Pierwszą skończy-
łem na Raczkowej. Po drodze, na Jarząbczym poszliśmy 
nieopatrznie na Słowację, dodając sobie drogi. Wieczorem 
błądziliśmy w totalnej zadymie na zboczach Starobociań-
skiego i gdy w końcu kompletnie się zgubiliśmy, trochę się 
wypłaszczyło i rozbiliśmy namiot. Następnego ranka przy-
witała nas lampa i okazało się, że wcale tak bardzo nie 
pobłądziliśmy. Ale śpiwory były totalnie mokre, więc osta-
tecznie zdecydowaliśmy się zejść na Ornak.

Za drugim razem było już lepiej. W nocy w okoli-
cy Raczkowej (są tam takie śnieżne wąwozy, które – jak 
się okazało – wcale od wiatru nie chronią, a wręcz prze-
ciwnie) walczyliśmy z wiatrem na Błyszczu. Pamiętam, 
że jak żołnierze w okopach czekaliśmy przycupnięci za 
występem grani aż wiatr zelżeje, żeby w kilku szybkich 
krokach schować się w kolejnym w miarę osłoniętym 
miejscu. Jeszcze nocleg pod Tomanową i jakoś do-
brnęliśmy do Kasprowego. Na Ciemniak wchodziliśmy 
Czerwonym Żlebem, omijając niestety kawałek właści-
wej grani.

Dopiero wiele lat później, w zeszłym roku, przeko-
nałem się, że ten ominięty kiedyś odcinek jest dość trud-
ny i niebezpieczny. Podczas przejścia non stop Artur 
Hajzer idący jako pierwszy wszedł nieopatrznie na na-
wis i poleciał z lawiną. Tylko dzięki szybkiej akcji TOPR 
skończyło się na strachu. Grań pokazała pazury...

Poznałem wtedy uroki Grani podczas pełni księży-
ca. Polecam, choć łatwo się pogubić. My na przykład 
z uporem maniaka wchodziliśmy na Bystrą, nie mo-
gąc znaleźć właściwego zejścia z Błyszcza. Ale wte-
dy nie wiało tak jak zwykle, bo właściwie była już pra-
wie wiosna.

Teraz, gdy przypominam sobie moje górskie po-
czątki, myślę, że Grań była ważnym doświadczeniem 
w drodze na wyższe szczyty. To była moja pierwsza 
prawdziwa wyprawa. I to dużo krótsza i tańsza niż te 
himalajskie.

Darek Załuski
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Grań Wideł
„Wśród nich królowała dzika, ponura, cudna grań 

niedostępnych Wideł. Dziwnie piękna to grań. Poszar-
pane fantastyczne baszty, smukłe igły skalne, głęboko 
wdarte przełęcze, wszystko związane w dziką linię wstę-
gi łączącej Kieżmarski Szczyt z Łomnicą – to Widły. Mało 
w Tatrach turni równie śmiałych, mało ścian równie sza-
lonych.”

Tak pisał we Wspomnieniach o Widłach Roman Kor-
dys współautor nie tyle pierwszego przejścia grani, co 
współautor przejścia wszystkich odcinków grani, „meto-
dą śmiałych ominięć” w dwóch ratach (1 sierpnia 1906 
wraz ze Zbigniewem Klemensiewiczem oraz 15 sierpnia 
1906 we trójkę z Jerzym Maślanką).

Pierwsze wejścia na szczyty Wideł, Zachodni i Wiel-
ki miały miejsce w sierpniu 1903 roku. Na Zachodni 
wszedł samotnie Karol English, a na Wielki Szczyt Wideł 
– Węgier Miklosh Szontag wraz z przewodnikiem Joha-
nem Hunsdorferem. Wschodni Szczyt Wideł poddał się 
po raz pierwszy Romanowi Kordysowi i Zbigniewowi Kle-
mensiewiczowi 1 sierpnia 1906 podczas ich pierwszej 
próby przejścia całej Grani Wideł.

Zejście z Miedzianego Muru
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Jakub Radziejowski

Ostatecznie Grań Wideł po raz pierwszy uległa tater-
nikom 6 września 1906 roku – Jędrzejowi Marusarzowi 
i Aleksandrowi Znamięckiemu, który w tamtym czasie był 
studentem słynnej London School of Economics, w cza-
sach późniejszych bankowcem, a także politykiem dzia-
łającym na rzecz odzyskania niepodległości. Grań pa-
dła w kierunku od Łomnicy ku Kieżmarskiemu Szczytowi 
w czasie zaledwie 6 godzin.

Odwrotny kierunek – „pod włos” – był znacznie 
trudniejszy i mimo wielu prób (również Znamięckiego 
i Marusarza) pokonany został w całości dopiero 6 sierp-
nia 1933 roku za sprawą Tadeusza Pawłowskiego i Jana 
Staszla. Wcześniej, 27 lipca 1927 roku, Mieczysław 
Szczuka oraz bracia Alfred i Jan Szczepańscy przeszli 
grań od Kieżmarskiego aż do Niżnej Miedzianej Przełącz-
ki, skąd zeszli do Doliny Łomnickiej. Warto wspomnieć, 
iż Przełączka ta od szczytu Łomnicy położona jest niecałą 
godzinę nietrudnego, acz eksponowanego terenu.

Wybitna i niełatwa, a nade wszystko piękna graniów-
ka stała się jedną z wizytówek nie tylko wszystkich trzech 
Szczytów Wideł, ale także Łomnicy i Kieżmarskiego. We-

dług Witolda H. Paryskiego jest to jedna z „najpiękniej-
szych i najtrudniejszych graniówek tatrzańskich”. Można 
ją przejść na dwa sposoby: łatwiej – czwórkowo z dwo-
ma zjazdami, w kierunku od Łomnicy do Kieżmarskiego, 
i trudniej – piątkowo wraz z jednym lub dwoma zjazda-
mi, „pod włos”, czyli rozpoczynając od wierzchołka Kież-
marskiego Szczytu. Najdoskonalszy i bardzo szczegóło-
wy opis tejże grani znajduje się oczywiście w 22 tomie 
przewodnika Paryskiego.

Sama w sobie jest doskonałą namiastką trudne-
go wspinania graniowego i może stanowić rozgrzew-
kę przed próbą przejścia dłuższych odcinków Grani 
Tatr Wysokich. Bardzo ciekawą wspominkę autorstwa 
Marcina Kacperka zamieszczamy na następnej stronie. 
Jest to doskonały przykład tego, że nawet krótki odci-
nek Grani może stanowić niezłą wyrypę – szczegól-
nie jeśli połączy się ją z dwiema poważnymi tatrzań-
skim ścianami...

Zapraszamy także do obejrzenia relacji fotograficz-
nej z przejścia Grani – na stronie (...) znajdziecie zdjęcia, 
które przybliżą również jej topograficzne niuanse.

granie tatrzańskie
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Kieżmarski, Grań Wideł, 
Łomnica w 3 godziny 
i 28 minut

starym notesie-kalendarzu na stronie 19 październi-
ka 2001 roku mam zapisany następujący tekst:

rOzKŁAD jAzDY
8.58 – start w Kieżmarski
10.04 – szczyt
10.06 – start do grani Wideł
11.05 – Łomnica (barierka)
11.24 - start w Hokejkę
12.22 – lej podszczytowy
12.26 – barierka
Kieżmarski: 5 m z asekuracją + dwa dopięcia się 

do punktów
Hokejka: 3 m z asekuracją + dwa dopięcia się do 

punktów

Tak właśnie było…
Z domu wyruszyłem niespecjalnie wcześnie, w sam 

raz, żeby dostarczywszy sobie adrenalinowej rozgrzewki 
na pięćdziesięciu kilometrach szybkich zakrętów między 
Zakopanem a Tatrzańską Łomnicą, zabrać się na pierw-
szą kolejkę do Łomnickiego Stawu. Z prawie pustym ple-
cakiem byłem pod ścianą chwilę po wyjściu z kolejki 
– o ile pamiętam podchodziłem w sandałach, żeby jak 
najmniej nieść podczas wspinaczki. Lekkie chmury i nie-
pewna prognoza pogłębiały wrażenie, że wejście w ścia-
nę jest decyzją ostateczną, całkowitym „powierzeniem 
się”, jak to nazywał Wojtek Kurtyka.

Wielkie zacięcie na południowej ścianie Kieżmar-
skiego znałem z przejścia sprzed kilku lat. Teraz też zde-
cydowałem się na przejście dolnej części ściany warian-
tami mniej więcej w linii spadku zacięcia. Jak zawsze 
przy samotnym wspinaniu czułem się bardziej obserwa-
torem niż aktorem – po prostu wspinało się samo. Wej-
ście w samo Wielkie zacięcie zaczyna się od pięcio-, sze-
ściometrowej stromej ścianki i kilkumetrowego trawersu 
w lewo po jej górnej krawędzi. Trawers robi się noga-
mi po poziomej rysie – niemal półeczce, ale żeby wejść 
na rysę nogami, trzeba zrobić bardziej czujny ruch. Wło-

Marcin Kacperek

żyłem tam bombowego złotego Camalota i dopiąłem się 
do niego, ale po wstaniu nie bardzo miałem jak sięgnąć 
z powrotem, żeby go zabrać. Przedłużając pętlę, którą 
byłem wpięty w camalota zrobiłem cały łatwy już trawers 
wzdłuż gładkiej litej płyty i dopiero za jej krawędzią zdoła-
łem założyć coś, co pozwoliło mi wrócić i zabrać pierw-
szy punkt. W zacięciu jeszcze dwukrotnie dopinałem się 
do pojedynczych punktów – wkładając je dosłownie na 
jeden delikatny ruch i wyjmując po zmianie pozycji.

Byłem tak wciągnięty we wspinanie, że dopiero na 
szczycie sprawdziłem czas na telefonie. Było nieźle – napi-
łem się wody i po dwóch minutach ruszyłem granią Wideł.

– Nie powinieneś mieć problemów – mówił mi 
Włodek dzień wcześniej – jak będziesz się rozglądał, to 
znajdziesz właściwe warianty. Częściowo droga idzie 
ostrzem, ale jest kilka obejść głównie po stronie Miedzia-
nej Kotliny. Generalnie przebieg raczej się narzuca. Je-
śli chodzi o przejście bez asekuracji, to też sądzę, że nie 
będzie to wyzwanie. Trudności jest niewiele i raczej na 
krótkich odcinkach. Ekspozycja miejscami duża, ale nie 
myślę, żeby miała na ciebie szczególny wpływ. Powo-
dzenia.

Włodek wyraźnie we mnie wierzył – parametry drogi 
nie były w żaden sposób wyzwaniem, jedyny potencjalny 
kłopot wynikał z charakteru graniówki. Wybrać właściwą 
drogę i wspinać się na żywca do góry, nie miało tu być 
największym wyzwaniem. Wyzwaniem miało być, przy-
najmniej o tym wcześniej myślałem, wybranie właściwej 
drogi zejścia z kolejnych turni i wspinanie się bez aseku-
racji w dół, z bardzo ograniczoną możliwością obejrzenia 
tego, co jest niżej.

Nie było tak źle – nie zapchałem się nigdzie i po 
pięćdziesięciu ośmiu minutach przechodziłem przez ba-
rierkę na Łomnicy. Było wcześnie i w zasadzie mogłem 
zrobić sobie przerwę, ale to nie wchodziło w rachubę. 
Rozkręcony we mnie silnik nie schodził z obrotów i nie 
było szans, że zwolnię przed zakończeniem akcji. Mimo 
że przeszedłem kilkadziesiąt metrów wśród łomnickich 
kolejkowych turystów, byłem zupełnie gdzie indziej niż 

oni. Szedłem po schodkach, mijałem ludzi, ale czułem, 
jakbym był półprzeźroczysty – jak duchy pokazywane 
w filmach. Przenikałem przez nich, przez ich świat – by-
łem wciąż w trakcie wspinaczki.

 Hokejka jest fantastyczną drogą – od samego po-
czątku w miarę stromo i cudownie lito. Początkowe wy-
ciągi przelatuję jak pociąg pospieszny, na trawersie 

granie tatrzańskie

Dochodziła druga po południu, kiedy Włodek Cywiński otworzył mi drzwi. 
Na mój widok zrobił trochę niepewną minę, coś pomiędzy zdziwieniem, 
a współczuciem.
    – Nie poszedłeś? – zapytał.
     – Nie, już wróciłem – uśmiechnąłem się i jego twarz też rozjaśniła się w uśmiechu. 
Dzień wcześniej pytałem go o Grań Wideł, której nie przechodziłem wcześniej, 
i wiedział, na co się wybierałem.

Marcin Kacperek
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z krzyżem dopinam się do nita i odpinam, kiedy wciąż 
mam go w zasięgu ręki. Na okapie Hokeja znów dopię-
cie do punktu na jeden ruch – też pewnie niepotrzebne, 
ale to mój sposób na nietracenie rozpędu. Jeśli miałbym 
stać, myśleć, magnezjować i spędzić w danym miejscu 
więcej czasu, to dzisiaj nie jestem zainteresowany – dziś 
lecę nad światem. Kluczowa ścianka przy górze wyma-
ga znów wydłużenia pętli – wchodzę, zakładając punkty, 
schodzę po założeniu czegoś nad trudnościami i wcho-
dzę z powrotem, likwidując asekurację. Reszta to błysk 
– przechodzę przez barierkę na Łomnicy 3 godziny i 28 
minut od startu w ścianę Kieżmarskiego i wracam do 
normalnego świata. Wchodzę do budynku kolejki – nie 
było tam jeszcze wtedy możliwości kupienia biletów na 
zjazd, ale nie miałem zamiaru schodzić na nogach.

Łamanym słowackim tłumaczę kolejarzowi, że zro-
biłem wielkie rzeczy i zasługuję na zjazd kolejką – nie są-
dzę, żeby wiedział o czym mówię, ale zrozumiał, że coś 
się wydarzyło i znalazłem się w pierwszym jadącym 
w dół wagoniku. Oczywiście przy okazji sto czy dwieście 
koron zmieniło właściciela.

Trochę szybkich zakrętów i dzwoniłem do drzwi Włodka.
Tak pamiętam te kilka godzin – głównie jako wspa-

niałe uczucie, jak zwykle przy przejściach samotnych. 
O czymś takim mówią mistrzowie zen, w psychologii 
używa się terminu „przepływ”. Co by to nie było, zawsze 
za tym przepadałem.

POST ScriPTUM
Jeśli zaś chodzi o bardziej trzeźwe spojrzenie na całą 

tę akcję, to warte wzmianki wydają mi się dwie rzeczy. 
Wybór linii był oczywisty i jak tylko na niego wpadłem, 

wiedziałem, że będę chciał go zrealizować – niewiele jest 
tak logicznych połączeń, tak pięknych dróg. Ponad kilo-
metr wspinania przedzielony jedynie zejściem ze szczy-
tu pod Hokejkę. Po drugie – co było dla mnie napraw-
dę zaskoczeniem – przejście odbiło się głośnym echem, 
chyba mocniejszym niż uzasadniałaby to jego sportowa 
wartość. Myślę, że stało się to ze względu na specyficz-
ny dobór dróg – starych i uznanych klasyków. Doświad-
czeni, opiniotwórczy wspinacze mogli się do nich od-
nieść, pamiętali, jak spędzali na tych drogach długie dni 
i były one strasznie trudne. To spowodowało, że uznali 
moje przejście za poważny wyczyn. Ja osobiście za cen-
niejsze uważam kilka innych przejść tego typu – samot-
nych, bardzo szybkich i lekkich, opartych o motto: „czas 
jest wyznacznikiem stylu”. Niektóre z nich robiłem w Sta-
nach czy w Alpach, więc nie odnosiły się do polskich lo-
kalnych mitów, ale jedno dokonane w Tatrach jest szcze-
gólnie drogie mojemu sercu. Korzystam z tej okazji, aby 
je przypomnieć.

Przeszedłem kiedyś direttissimę Giewontu w 2 
godziny i 4 minuty z asekuracją jedynie na kluczowym 
kominku. Moim celem było zejście poniżej dwóch go-
dzin, ale złamałem ostrze w pulsarze tuż nad komin-
kiem i połowę ściany pokonywałem z jednym przy-
rządem – drugą ręką dziobałem grotem dziabki, bo 
ostrze złamało się tuż przy głowicy. Sądzę, że spo-
wolniło mnie to co najmniej o te cztery minuty, więc 
byłem blisko subiektywnie wyznaczonego celu. Na-
wet bez historii o dwóch godzinach i złamanym ostrzu 
moim zdaniem jest to przejście bardziej war tościowe 
lub przynajmniej z tej samej półki, co opisywana tu ak-
cja. A nigdy nie doczekało się takiego rozgłosu…

Grań Wideł znad  
Skalnatego Plesa



„Pod włos"
Przyznam się szczerze, że nigdy nie przepadałem za 

graniówkami. Do góry, na dół, targanie wora i sprzętu w 

łatwym terenie, częsta kruszyzna, chwała żadna, a wy-

siłek spory. Nie ma to jak środek dużej ściany – tak za-

wsze myślałem. Jednak po tegorocznej „wyrypie” – kie-

dy z Jarkiem Mazurem połączyliśmy południową ścianę 

Kieżmarskiego z Granią Wideł „pod włos”, zmuszony je-

stem odszczekać swoje wątpliwości. Nie rozpisując się 

zanadto – Grań Wideł to najpiękniejszy fragment grani, 

jaki kiedykolwiek przeszedłem. Ekspozycja, ostra grań, 

dość lity teren i piękne czerwcowe popołudnie złożyły się 

na niezapomnianą przygodę tatrzańską. Serdecznie za-

Widok z Łomnicy na całą Grań Wideł

Zejście miedzy turniczkami Wielkich Wideł. Po minięciu 

trzech turniczek należy wykonać 25-metrowy zjazd
Wspinaczka na Wielki Szczyt Wideł

Na grani Zachodniego Szczytu Wideł. Widok od Niżnej Miedzianej Przełączki

Ostatnie metry Grani Wideł o zachodzie słońca. Zejście z Miedzianego 
Muru około 150 metrów pod szczytem Łomnicy
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„Pod włos"
chęcam do wycieczek na Widły i mam nadzieję, że zapre-

zentowany obok materiał Was do tegoprzekona.

Tytułem praktycznej informacji – doskonały opis Grani 

Wideł znajduje się w 22 tomie przewodnika Witolda H. Pary-

skiego (klamka przy wejściu na Wielkie Widły rzeczywiście 

istnieje!). Korzystając z tego opisu – idzie się jak po sznurku.

Na Grań należy zabrać ze sobą 60-metrową linę (zjazdy 

nie mają więcej niż 30 metrów), kilka friendów i kostek oraz 

5-6 pętli. Przy zjeździe z Wielkich Wideł można wzmocnić 

stanowisko, zostawiając jedną własną pętlę. Pozostałe zjazdy 

(w jedną i drugą stronę) można wykonać dzięki dużym i ma-

łym stałym ringom.

Widok z Łomnicy na całą Grań Wideł

Na wierzchołku Kieżmarskiego Szczytu – po zrobieniu południowej ściany, a przed wspinaczką Granią Wideł

Wspinaczka ostrą granią Wschodniego Szczytu Wideł. 
W dole górne piętro Doliny Dzikiej

Zjazd z Wschodniego Szczytu Wideł na Wyżnią 
Przełęcz w Widłach. Ten odcinek można obejść 
po prawej stronie

Wejście na wierzchołek Wschodniego Szczytu Wideł

Tekst i zdjęcia: Jakub Radziejowski


