
Jaka ściana, taka droga. A jako że ściana, określana 
w okresie międzywojennym „szklaną górą”, stanowiła 
wyzwanie pierwszego sortu, tak i droga biegnąca 
samym środkiem ściany stała się mityczna – nim 
jeszcze powstała. Ze ścianą ściśle związana jest, jak 
nigdzie indziej w Tatrach, nieobca przecież naszemu 
środowisku, rywalizacja. 

W latach 1929-1930 ściana była świadkiem batalii 
między czołowymi postaciami tamtego okresu. O pierw-
sze przejście ściany konkurowali nie kto inny, jak Wie-
sław Stanisławski i opanowany prawdziwą obsesją na 
jej punkcie Wincenty Birkenmajer. Ostatecznie przywi-
lej pierwszeństwa przypadł Stanisławskiemu, choć linia 
przez niego obrana daleka jest od doskonałości (rozpo-
czyna się w środku, lecz wychodzi mocno z lewej stro-
ny ściany). Birkenmajer, pomimo tego, że Stanisławski go ubiegł, nie odpuścił i linia 
przez niego wybrana padła 21 VI 1930 roku za sprawą Kazimierza Kupczyka i oczy-
wiście Birkenmajera (po kilku próbach, w różnych zespołach). Samego Birkenma-
jera kosztowało to kilka miesięcy życia, które wypełniły mu oglądania i fotografo-
wania ściany, biwakowania pod nią i nad nią, próby i wspinaczki na szczyt różnymi 
drogami. I chociaż podczas zarówno pierwszej próby, jak i ostatecznego przejścia 
Birkenamajer uciekł się do oszustwa, wykuwając stopnie (a później podczas wspi-
naczki finalnej niekwestionowanym liderem był Kupczyk), to droga która powsta-
ła nosi jego nazwisko – myślę, że zarówno ze względu na obsesję tego trzydziesto-
letniego nauczyciela, jak i na niezłe opowiadanie („Szklana góra”), które napisał po 
spełnieniu swojego marzenia.

O pierwsze przejście środka ściany taternicy walczyli prawie 20 lat. Od 
pierwszych prób w latach 1932-33 (Tadeusz Brzoza, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew 
Korosadowicz, Jan Staszel) po słynny zjazd środkiem ściany polskiego zespołu pod 
kierownictwem Zbigniewa Jaworowskiego na rok przed ostatecznym zwycięstwem 
Słowaków. I pomimo tego, że droga padła ostatecznie bez specjalnej historii, nadal 
cieszyła się mianem jednego z najtrudniejszych wyzwań Tatr. Jak bardzo wpływała 
na emocje, świadczą choćby dwa świetne opowiadania najlepszych polskich 
powojennych pisarzy górskich – Jana Długosza „Trzy dni” i Adama Skoczylasa 
„Zachodnia Łomnicy”.

O ile przypadek pierwszy (II polskie przejście Hokejki w ramach rozgrzewki 
przed przejściem mitycznego Wariantu R) odbył się bardziej w klimacie „mit 
padł i mitem już nie jest” (w późniejszej opinii Andrzeja Pietscha, zacytowanej 
w „Miejscu przy stole”, obu wspomnianym wyżej pisarzom, podobnie jak pierwszym 

na niej Polakom – Bielowi i Rubinowskiemu, droga wcale nie wydała się taka trudna; 
była to raczej kolejna tego typu droga w kapowniku), to ten drugi („Zachodnia 
Łomnicy”) doskonale oddaje nie tylko grozę urwiska, ale i obiektywne zagrożenia, 
jakie napotkał zespół:

„Schowaliśmy się pod okap małej przewieszki. Nie padło między nami ani jedno 
słowo. Wiedziałem, że stało się najgorsze, co mogło nas spotkać, że musimy dojść 
do szczytu, gdyż biwak mógłby okazać się za długi. Lina namokła i zesztywniała jak 
drut. Na zjazdy było juz za późno. Droga powrotna wiodłaby przez szerokie płachty 
płyt, po których bębniły teraz serie kamieni. Zresztą po którymś zjeździe na pewno 
nie ściągnęlibyśmy napęczniałej, więznącej w kółku haka liny. Człowiek zostaje 
wtedy zupełnie bezbronny.” Żeby poznać ścianę lepiej od tej strony zapraszam do 
lektury opowiadania zawartego w wydanym niedawno tomie opowiadań Adama 
Skoczylasa „Cztery dni słońca”.

Tytułem bardziej praktycznego przybliżenia uroków Hokejki... Droga należy do 
absolutnych klasyków i to bez względu na to, czy oceniamy ją na mocne VI+, czy 
niełatwe VII. Osobiście skłaniam się ku tej pierwszej wycenie, aczkolwiek lojalnie 
zaznaczam, iż zwolenników dawania na kluczowej ściance wyceny VII- czy VII 
nie jest wcale mało. Słowacki schemat daje oczywiście VI, ale wycenami Słowaków 
przestałem się przejmować ładnych kilka lat temu. Uważam, że różnica ta wynika 
po części z tego, iż kluczowa ścianka z rysą często jest wilgotna, a wcale nierzadko 
jest po prostu bardzo mokra – leży dokładnie pod żlebem wyjściowym, tworzącym 
doskonały hydrogeologicznie kolektor wodny... 

Jakieś 10 lat temu Słowaccy wspinacze oczyścili kilkanaście największych klasyków 
Tatr Wysokich ze starego haczywa, a stanowiska uzupełnili o nowe, nierdzewne ringi. 
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Łomnica
Hokejka VI+ (VI+/VII-)

I przejście: František Plšek, 
Valcav Zachoval 22 VIII 1950
I przejście zimowe: wspinacze 
słowaccy 21 IV 1952 – trudno 
je uznać w obecnych czasach za 
zimowe...
I polskie przejście: Stanisław 
Biel, Zbigniew Rubinowski 6 IX 
1954
I udokumentowane przejście 
klasyczne: A.Formánek - 
E.Mlynarovičová, 7 VII 1983, 
choć prawdopodobnie droga 
przechodzona była klasycznie 
wcześniej.

NAJSZÓSTKI

Dolne wyciągi na Hokejce 



Dotknęło to również naszej drogi, ubezpieczonej dodatkowo ringami na kluczowej 
ściance. Dzięki temu – w piękną pogodę, droga ta stanowi obecnie po prostu przyjemną 
wspinaczkę. Uwaga praktyczna wyniesiona z doświadczenia: jeżeli dzień wcześniej 
poważnie padało – zmieńcie cel – kluczowa ścianka na pewno będzie mokra...

I ostatnia uwaga natury wspinaczkowej, dotycząca trawersu „przez krzyż”. 
Zapewniam Was, że taternicy lat 50 pokonujący ten trawers klasycznie w twardych 
butach, to byli goście z klasą. Dwa lata temu nawspinałem się tam po uszy :-).

Pod ścianę możemy dostać się dwojako – od schroniska Terry’ego lub ze szczytu 
–najpierw wagonikiem kolejki z Tatrzańskiej Łomnicy, potem drogą Jordana 
na ramię, po czym żlebem pod ścianą, stopniowo w dół – pod wejście w drogę. 
Wariant drugi, to opcja dość droga (góra-dół, coś około 790 koron), ale dzięki temu 
wyjechawszy o 7.30 z Zakopanego, możemy wrócić na 18.00 do domu. Trzeba tylko 
pamiętać, by umówić się z obsługą kolejki na górze, na powrót po 5-7 godzinach, 
a nie po przepisowych półtora...

Miłego wspinania!
Jakub Radziejowski

Hokejka na zachodniej ścianie Łomnicy prowadzi 
środkiem sławnej i pięknej ściany. Lita skała, efektowna 
wspinaczka. Robiłem dawno, w 1961 r., ale wrażenia są 
ciągle żywe.

PIOTR PANUFNIK

JANUSZ KURCZAB

Piękna sceneria – niezależnie od wybranego wariantu podejścia. Wspi-
nanie w litej skale ewidentnymi formacjami, brak gemelu. Niewiele ścian 
w Tatrach ma tak ewidentne, z daleka widoczne formacje skalne, ciągnące się 
od podstawy ściany aż po wierzchołek. Hokejka prowadzi jedną z nich. 


