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Kazalnica Mięguszowiecka

Malczykówka, VI+
1 przejście: Ryszard Malczyk i Andrzej 
Tyrpa (pierwotnie 2 x A0) 25 VII 1971
1 przejście klasyczne: Marek Kołodziejczyk, 
Jan Grudniewicz 3 IX 1979

Warianty Małolata (inaczej Salon 
Niezależnych), VI+
1 przejście: Zbigniew Czyżewski, Jacek 
Jasiński (pierwotnie 3 x A0) 3 VII 1977 
1 przejście klasyczne: 1978(?)

No właśnie, jedna czy dwie? I której dać pierwszeństwo? Historycznie ta ważniejsza linia to 
Malczyk – jest pierwszą, która przewija się przez Kazalnicę w sposób prawie (w 1971) klasyczny 
oraz pierwszą, która nie wymagała od taterników kompletu ławek. Jest drugą (po Kurtykówce na 
Małym Młynarzu) drogą o takich trudnościach w Tatrach – może bardziej kombinacją niż drogą – 
ale otwieraną od razu klasycznie od dołu.

Jeśli jednak chodzi o urodę, to Salon Niezależnych jest nieporównanie ładniejszy. Pomimo 
sporej części wspólnej – podejście do Wielkiego Bloku oraz odcinek od Różowego Zacięcia aż po-
nad Okapik – Małolat idzie jednak bliżej środka ściany, a wyciąg pod okapem „Y” należy do naj-
wspanialszych w całych Tatrach. Linia jest obowiązkową szóstką („plus”) każdego taternika – czę-
sto pierwszą drogą na naszej najbardziej honornej ścianie.

Co ciekawsze – obaj główni autorzy tych kombinacji – Rico Malczyk i Zbigniew Czyżewski 
(„Małolat”), to najbardziej „kultowe” postacie środowiska taternickiego w swoim okresie. To oni 
nadawali ton „klasycznej” eksploracji Tatr, to do nich należały lata 70.

Pierwszy – Ryszard „Rico” Malczyk – był autorem wielu pierwszych poważnych odhaczeń 
dróg w dolinkach podkrakowskich. Jako skałkowiec zapoczątkował trend klasycznego wspinania 
i pierwsze prawdziwe próby odhaczeń w Tatrach. A do tego – hippisowski styl życia, jaki prowa-
dził, czynił go kimś, kogo wspominają wszyscy, którzy mieli szansę poznać go osobiście i z nim się 
wspinać. Jednych odrzucał – szczególnie wspinaczy poprzedniego pokolenia i działaczy PZA, in-
nych – pokolenie Kaskaderów – przyciągał na dobre i na zawsze. Zainteresowanych, odsyłam do 
artykułu w Górach o „moralnych” drogach Rika Malczyka.

Warto przy tym wspomnieć, że oficjalne podsumowanie sezonu 1971 w „Taterniku” wskazy-
wało jedynie na „ciekawe powtórzenie” kombinacji dróg Momy i Kiełkowskiego. Dziś wiemy jak 
przełomowe to było przejście i jaki wpływ miało na podejście do klasycznej wspinaczki w Tatrach. 
Wtedy – kult haka i ławy, nie pozwalał ocenić tego przejścia z właściwej, należnej mu perspektywy. 

Podobnie było z Zbigniewem Czyżewskim – „Małolatem” – człowiekiem, który od razu, pod-
czas pierwszej wizyty w Tatrach dokonał przełomu w podejściu do wspinaczki. Jako piętnastola-
tek miał już na swoim koncie Filar Kazalnicy. Dwa lata później, nie tylko wraz z Jackiem Jasiń-
skim otworzył prawie klasyczną kombinację w centralnej części ściany (czyli Warianty Małolata), 
ale na prawo od Łapińskiego – Paszuchy poprowadził od razu klasycznie Schody do nieba (VI+) – 
jedną z najpopularniejszych obecnie dróg na Zerwie. Rok później, wraz z Włodzimierzem Pobur-
ką otworzył od razu klasycznie Symfonię klasyczną – połączenie trzech nowych odcinków na dole 
oraz Momy, Pajaków i Filara – drogę, która po dziś dzień cieszy się uznaniem i klasą. Jeśli do tego 
dodamy trzy zimowe solówki Małolata w sezonie 1978/79, to otrzymamy talent nie mający sobie 
równych. We wspomnieniach jego partnerów podkreślany jest jego niezwykły dryg do wspinania, 
to, że bez treningu, tak charakterystycznego dla następnego pokolenia – Nowej Fali, „Małolat” po 
prostu płynął po skale, niezwykle umiejętnie wynajdując teren, którym „puszczało”. Według Wojt-
ka Kurtyki – był to przebłysk geniuszu, wykraczający ponad niego samego.

Potraktujmy więc obie linie jako jedną, dwuwariantową propozycję – do wyboru, w zależno-
ści od tego, na co chcemy zwrócić uwagę – wartość historyczną, czy też niezwykłą odwagę auto-
rów i piękno skały. 

Jakub Radziejowski

Podczas wspinaczki na 
wyciągu poniżej Okapiku
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Warianty Małolata- – wspaniała droga na ścianie 
ścian po polskiej stronie Tatr. Długie wspinanie w świet-
nej ekspozycji. Szkoda, że droga jest często mokra. Wspi-
naczka warta grzechu... Kto nie robił, ten powinien zro-
bić!

Malczykówka – warto iść i zobaczyć jak Rico Mal-
czyk wyprzedził epokę w 1972 roku. Porównać swoje 
umiejętności wspinaczkowe i sprzęt do tamtych lat. Po 
prostu poznawanie historii wspinania w praktyce. Pole-
cam.

Małolat – droga przewijająca się przez centralną, 
przewieszoną część Zerwy oferuje bardzo ładne wspina-
nie w niskich (jak na tą ścianę) trudnościach. Większość 
wyciągów jest w przewieszeniu. Niestety, na drodze jest 
pełno zardzewiałego żelastwa, bardzo psującego zarów-
no bezpieczeństwo, jak i wrażenia estetyczne. 

Warianty Małolata – jedyna droga o trudnościach około 
VI+ w tej części Kazalnicy. Długa, trzymająca trudności do koń-
ca. Atrakcyjna pod względem formacji skalnych i nauki topogra-
fii ściany.

Warianty Małolata – sprytna linia drogi w dużej 
ścianie (jak na nasze warunki :-), przemykająca mię-
dzy okapami, trudności trzymają przez dużą część 
drogi, ładne jeziorko pod nogami. 

Warianty Malolata – tak jak w życiu: kochamy kogoś najbardziej pomimo 
pewnych wad. Wybaczam więc mojej miss podejście pod Ciemne Żeberko oraz 
fakt, że nie rozwiązujemy się dopiero na wierzchołku. Za to jakie doznania po-
środku i poziom stawianych wymagań orientacyjno-wspinaczkowych! Ile starań, 
aby droga była rzeczywiście szóstkowa, a nie trudniejsza! 

Warianty Małolata, (Salon Niezależnych) – wbrew wielu opiniom, w tym bardzo miarodajnym, nie uwa-
żam, aby na Kazalnicy generalnie można określać drogi mianem „pięknych”. Nawet na Filarze skała jest miejsca-
mi krucha, dość brzydka i czuć wokół ów dominujący zapach murchu. Jednak głosuję na Warianty, ponieważ 
w cudowny sposób poruszają się tylko w dobrej skale, a niektóre wyciągi – np. ten pod okap „Y” – wprost zapie-
rają dech w piersiach. To prawdziwa podróż nad czeluścią, a wyjście z niej jest nie tylko fantastycznie efektowne, 
ale daje też dojmujące uczucie ulgi i wyzwolenia z piekielnej otchłani. To droga-mus, logiczna w każdym metrze, 
piękna przez swój ogrom, śmiałość i czystość formy. Dzieło sztuki.

PIOTR DROBOT

MARCIN MICHAŁEK

WALDEK NIEMIEC

PIOTR PANUFNIKGRZEGORZ MIKOWSKI

ARTUR PASZCZAK

Jan Hobrzański na Małolacie
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Warianty Małolata –  była to moja pierwsza linia na głównym spiętrze-
niu Kazalnicy i pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Poczułem 
sporą ulgę, gdy już ją skończyłem, bo droga pomiędzy okapami zdawała się 
nie mieć końca. Zdecydowanie jedna z ciekawszych dróg, jakie w ogóle ro-
biłem w Tatrach.

Malczykówka – może miejscami krucha, mokra i zatrawiona, a jed-
nak ze względu na swoją długość pozwala poczuć się jak na małej wypra-
wie. W dodatku można połączyć ją z drogami na wschodniej Mięgusza!

KRZYSIEK SADLEJ

MARCIN TOMASZEWSKI

Paweł Józefowicz na wyciągu pod Okapem „Y” 
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Podczas 
wspinaczki 
na wyciągu 
poniżej Okapiku


