
BODZIO KOWALSKI
Hmm, co ja mam napisać skoro w Tatrach wspinam się głównie zimą 

i w dodatku nie w ukochanym Morskim Oku? Może Stanisławski na Mni-
chu? Chyba nie. A Sprężyna na Kościelcu? Też nie. Trawers na rękach na tej 
samej ścianie. Piękny. Honorny, ale brakuje mu... tej wisienki z tortu.

Był chyba 1994 rok. Poznałem wtedy Marka Zwanego „Bongiem”. Fa-
cet miał niepokorną duszę i wszystko robił po swojemu. Na koncie wie-
le pięknych dróg w Tatrach i w Alpach. Prawdziwy łojant. Mnie kojarzył 
się z młotkiem. Już wyjaśniam dlaczego. Wieść gminna niesie, że w czasie 
swojego kursu skalnego, po wykładzie ze sprzętu marudził coś w zakamar-
kach starego Ostańca. Po jakimś czasie wszedł do pokoju 120 i zdumionym 
instruktorom z Bogdanem na czele wręczył zaklepany w listek hak – bong, 
oznajmiając z triumfem „udało mi się naprawić ten haczyk”. Tak właśnie 
Marek stał się „Bongiem”.

Pod koniec sierpnia byliśmy na Taborze w  Moku. Obaj poszukiwa-
liśmy partnerów, więc bez namysłu postanowiliśmy wspiąć się razem. Na 
pierwszy rzut poszedł Żabi Mnich. Później zaczęliśmy rozglądać się za ko-
lejnym, tym razem „prawdziwym” celem.

Galeria! Najpierw nużące, ale szybkie – Marek to maszynka do biegania 
– podejście pod Białczańską Wyżnią. Później cudowna Spadowa, do której 
kiedyś zaprowadzę swoją kobietę i pokażę jej wschód słońca. Aż w końcu 
uciążliwe zejście do Ciężkiej Doliny. Dalej trawers, gdzie kolejny i ostat-
ni raz bohaterem stał się młotek Marka Zwanego Bongiem. Przechodzi-
łem przez płat śnieżny, wybijając dziury nie najmłodszymi już butami, któ-
re bardziej nadawały się do prac przy konserwacji powierzchni poziomych 

niż do łażenia po bezdrożach Tatr. Marek dzielnie zasuwał za mną. Posia-
dał on wówczas półtrampki marki Stomil i na śniegu czuł się w nich bar-
dzo niepewnie. Po chwili usłyszałem zdanie „Bodziu, chyba wyjmę młotek 
i będę się nim podpierał”. Dobra, dobra. Nawet do głowy nie przyszło mi, 
żeby wyjąć linę. Dziś za takie coś moi kursanci mieliby do słuchania. Sze-
dłem ciupiąc stopnie, a on stukał tym swoim młotkiem. W pewnej chwili 
usłyszałem zduszony krzyk, świst i zapadła cisza. Bałem się ruszyć, bo płat 
był dość długi, ale jakoś przemogłem strach dotarłem do piargu i zacząłem 
krzyczeć. Umarł. K...a, zabił się! Co teraz?

Nagle gdzieś poniżej ze szczeliny wychyliła się głowa Marka Zwane-
go Bongiem. Żyje! Skurkowany. Dotarł do mnie i okazało się, że nie zro-
bił sobie krzywdy. Żadnej. Jego wielki ślizg odbyłby się bez konsekwencji, 
gdyby nie wspomniany młotek, który wpadł za nim do szczeliny brzeżnej 
i rozciął łuk brwiowy. Straszył mnie później zakrwawioną twarzą na każ-
dym stanowisku. 

A szóstka? No właśnie, Orłowski na Galerii. Droga, którą ciężko zloka-
lizować, mając jedynie schemat przerysowany z Ekstremnyh wystupov. Hal-
sowaliśmy więc po całej ścianie, od czasu do czasu robiąc właściwe wyciągi. 
Aż w końcu, zatrzymałem się w niby piątkowym zacięciu, no z plusem, któ-
re w moim odczuciu było skrajnie trudne, spojrzałem na Marka Z Zakrwa-
wioną Twarzą i krzyknąłem: „jak te Dziadki, na swoim sprzęcie przełoili tę 
ścianę?” Miałem na nogach wypieszczone Miury, linę Beala, a za sobą kil-
kadziesiąt dróg w tym sezonie. Z tego blisko połowa o jeden lub dwa stop-
nie trudniejsze od drogi Mistrza. Szóstka to znaczy skrajnie trudno. Ale nie 
tylko na samej drodze wspinaczkowej. „Mój” Orłowski to skrajne emocje 
w czasie biegu pod ścianę, w czasie wypadku na płacie śniegu, skrajny był 
mój podziw dla zdobywców drogi i skrajny strach, gdy przez Białkę prze-
skoczyliśmy niemal na oczach wopistów.
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Środek drogi Orłowskiego 
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Droga Orłowskiego - 
Galeria Gankowa (VI-)

I przejście: Włodzimierz Gosław-
ski, Tadeusz Orłowski 30 VII i 3 
VIII 1939

O tej drodze napisano już wszyst-
ko. Było o niej sporo również w GÓ-
RACH (7-8/2004) – linia ta, to bo-
wiem czołowe osiągnięcie taternictwa 
przedwojennego. Wspinaczka w peł-
ni klasyczna, droga mit – nie tyl-
ko ze względu na wspaniałe rozwiąza-
nie środka wspaniałego urwiska bez 
czynnego użycia haków, ale także ze 
względu na fantastyczne podejście 
do taternictwa jej autora – Tadeusza 
Orłowskiego (wywiad także we wspo-
mnianym numerze GÓR): „Jadąc w Ta-
try, pragnąłem chodzić po górach, 
a nie po drabinie”. Najlepszy kla-
syczny wzorzec!

Jak się okazuje, – droga na tyle 
pozostająca w pamięci, że musimy do 
niej wrócić tym razem we wspomnie-
niach Bodzia i Maćka oraz z bar-
dzo precyzyjnym schematem autorstwa 
Krzyśka Sadleja.
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NAJSZÓSTKI

MACIEJ CIESIELSKI
Gdy Kuba przedstawił temat tatrzańskich „szóstek”, wyda-

wało mi się, że nie będę miał z tym żadnych problemów. Za-
bierając się jednak do pisania, uświadomiłem sobie, że za dużo 
tych opisywanych jako „skrajnie trudne” dróg nie robiłem. 
Jest jednak jedna, która wywarła na mnie kolosalne wrażenie. 
Mowa oczywiście o Orłowskim na Galerii Gankowej. Opisana 
w słowackim przewodniku na IV+ (w co jako początkujący ta-
ternik, oczywiście uwierzyłem), powaliła mnie swoimi trud-
nościami, prostotą linii, a także niesamowitym zakończeniem 
– kiedy to po całym dniu walki z swoimi słabościami i trud-
nościami ściany wyszliśmy z cienia na oświetloną sierpniowym 
słońcem galerię i cała dolina, praktycznie cały świat, znajdował 
się pod nami.... 

W momencie, gdy jeszcze pozna się historię wytyczenia 
tej drogi – wycof Orłowskiego praktycznie spod końca ścia-
ny (250 metrów w dół z kawałkiem sznurka i kilkom hakami), 
jego późniejszy powrót, podczas którego pierwszy raz chyba 
w historii „patentowano” wyciąg od góry, droga ta urasta, przy-
najmniej dla mnie, do rangi mitu.

Dodajmy do tego jeszcze tę niesamowitą górską samot-
ność, tak trudną do znalezienia po polskiej stronie Tatr. Jed-
nym słowem, prawdziwa górska przygoda.

Ola Nieuważny podczas wspinaczki 
na drodze Orłowskiego 

Marcin Wernik na kluczowym 
wyciągu Orłowskiego 
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