
wrzesień 2020  |  nr 7  |  cena 12,90 zł (w tym 8% VAT)  M A G A Z Y N  L U D Z I  G Ó R

JAk pRZYGotowAć sIę NA wYpRAwę?  |   Nowe schRoNIskA w MAłopoLsce  |   MAteUsZ wALIGÓRA

BABIA GÓRA  |  MASYW ŚNIEŻNIKA  |  GÓRY SOWIE  |  ALPY  |  GÓRY FOGARASKIE

TATRY – KRYWAŃTATRY – KRYWAŃ





 na  szczycie | 3

e d y t o r i a l

N ie ma tygodnia, żeby służby ratownicze nie przekazywały informacji 
o  poważnych górskich wypadkach. Niestety, część z  nich kończy się 
tragicznie. Tylko z  września tego roku cztery przykłady. Młoda kobieta, 

która straciła życie pod Rysami oraz dwie historie z  Orlej Perci – jeden 
mężczyzna spadł w rejonie Przełęczy Nowickiego i mimo reanimacji nie udało 
się go uratować, a  drugi spadł około 200 metrów z  Granatów w  kierunku 
Czarnego Stawu Gąsienicowego. Kolejny młody turysta stracił życie pod Żabim 
Szczytem Niżnim. To wszystko w ciągu dziewięciu dni.

Wypadki w  górach, a  zwłaszcza w  Tatrach, zdarzały się i  zdarzać będą. 
Niestety, hejt w internecie, jaki wylewa się po takich tragicznych wydarzeniach, 
jest nie do opisania. 

Już kilkadziesiąt minut po wypadku Polacy wiedzą, co było ich przyczyną. 
Turyści na pewno byli nieprzygotowani na wyprawę, szli w  trampkach i bez 
wątpienia wyprzedzali spokojnie idących ludzi, narażając na niebezpieczeństwo 
wszystkich na szlaku. Do tego w ręku trzymali puszkę piwa albo i mocniejszego 
trunku. 

Oczywiście takie sytuacje zdarzają się w górach, ale z perspektywy kilkuset 
kilometrów nie wolno ferować wyroków. Niestety, ci, co zza biurka chwilę 
po wypadku nie wahają się pisać krytycznych ocen, a  często i  rzucają ostre 
przekleństwa, ani przez moment nie zastanawiają się, co w takim momencie 
czują bliscy ofiar, jaką tragedię przeżywają rodziny. 

W  większości sytuacji nikt z  nas nie wie, co tak naprawdę było przyczyną 
wypadku. Czasem wystarczy moment – chwilowy zawrót głowy, utrata 
równowagi czy po prostu zwykłe potknięcie na szlaku… Czy to od razu 
oznacza, że ten turysta był nieprzygotowany i nie powinien iść na szczyt? 

Zanim skomentujemy coś w sieci, zastanówmy się chwilę nad klawiaturą, czy 
swoim wpisem nie sprawimy komuś dodatkowego bólu. W górach giną nawet 
bardzo doświadczeni turyści, a  niejeden wspinacz z  odpowiednim stażem, 
został w nich na zawsze. Czasem najlepsze jest milczenie. 
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Co to był  
za Festiwal! 

MoC Gór odpaliła pod tatraMi

Pierwsze dni miały swój kameralny urok, ale nie zabrakło mocnych 
punktów w  programie. Oprócz filmów był weekend z  GOPR-em, 
sympatyczny dzień w Radochowie (winiarni i jaskini), czy w końcu 
wycieczki w góry z wybitnymi postaciami ludzi gór. Wszystkiemu 
towarzyszyła bajeczna pogoda i piękne, sudeckie krajobrazy. Rola, 
jaką Festiwal Górski w Lądku-Zdroju odgrywa w promocji miasta 
i regionu, zasługuje na osobny artykuł. 

Program od czwartku to już tempo i  intensywność, do jakich 
przyzwyczaiły nas doświadczenia poprzednich edycji. Spotkania 
z  wybitnymi postaciami polskiego himalaizmu, wiele pięknych 
chwil i wzruszających wspomnień – żeby wspomnieć tylko o be-
nefisie Krzysztofa Wielickiego czy uroczystym odsłonięciu pomnika 
Andrzeja Zawady – do tego filmy, warsztaty, książki, spotkania. 
Festiwalowicz nie miał naprawdę lekko, oczywiście w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu. 

Tegoroczna edycja była bez wątpienia jednym z  najjaśniejszych 
społecznych wydarzeń ostatnich kilku miesięcy. I pokazała, że góry 
są absolutnie dla wszystkich. � Szymon�Matuszyński

stawa zorganizowana została w sposób bardzo uroczysty. To przede 
wszystkim zasługa aktorów Teatru Witkacego w Zakopanem, któ-
rzy przygotowali performance z  przejmującą muzyką stanowiącą 
dźwiękowe tło wydarzenia. Całość zwieńczył Krzysztof Wielicki. 

Poznaliśmy również laureatów naszych „polskich Złotych Czeka-
nów”. Nagrodę „Taternika” im. Jerzego Kukuczki otrzymał w  tym 
roku m.in. znany autor przewodników i nestor polskiej wspinaczki 
- Józef Nyka.   RED 

Wiele�było�pytań�i wątpliwości,�czy�w obecnych�warunkach�
w ogóle�uda�się�zorganizować�takie�wydarzenie.�Tymczasem�
jubileuszowa� edycja� Festiwalu� Górskiego� w  Lądku-Zdroju�
przeszła�do�historii,�pisząc�nowy,�niezwykle�ważny�rozdział�
w historii.�

To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w kalendarzu górskich 
spotkań i festiwali, jakie każdego roku są organizowane w Polsce. 
Lądecki festiwal od lat wzbudza emocje – to m.in. bogaty program 
i międzynarodowy charakter wydarzenia. Wszystko to sprawia, że 
nawet osoby mniej związane z górami, nie przechodzą obok niego 
obojętnie. Dla samego środowiska górskiego niezwykle istotna 
jest też gala rozdania górskich Oscarów – Złotych Czekanów, które 
w tym roku wręczono tu już po raz trzeci. Tegoroczna edycja była 
jednak zupełnie inna niż wszystkie do tej pory. 

Po pierwsze, już sam fakt, że Festiwal w ogóle się odbył, zasługuje 
na uznanie. W czasach wciąż szalejącej na całym świecie pandemii 
każde wydarzenie gromadzące większą liczbę ludzi obarczone jest 
ryzykiem i stanowi ogromne wyzwanie dla organizatorów. Dlatego 
w  tym roku zabrakło dużych namiotów, a  główną areną był am-
fiteatr. Natomiast program, w  znacznie większym niż do tej pory 
stopniu, wypełniły wydarzenia w plenerze. Drugim powodem, dla 
którego 25. edycja imprezy była wyjątkowa, to czas trwania. Nie-
wiele jest w kalendarzu tego typu wydarzeń, które rozciągają się 
aż na 10 dni. 

Pierwsza�edycja�festiwalu�Moc�Gór,�czyli�nowej,�16.�już�od-
słony�Spotkań�z Filmem�Górskim�w Zakopanem,�przeszła�do�
historii.�To�była�pierwsza,�tak�duża�górska�impreza�w Polsce�
po�ogłoszeniu�na�świecie�pandemii.�

Miejscem spotkań był w  tym roku Nosalowy Dwór Resort & Spa 
Zakopane – obiekt dysponujący największą na Podhalu salą konfe-
rencyjną, co w obliczu reżimu sanitarnego pozwoliło na swobodne 
i bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia. A motywami przewod-
nimi uczyniono dwie okrągłe rocznice: 35 lat od pierwszego zimo-
wego wejścia na Cho Oyu oraz 40 lat od pierwszego zimowego 
zdobycia Mount Everestu. 

Tradycyjnie zorganizowano też Akademię Górską – projekt promu-
jący bezpieczeństwo w górach i edukację w tym właśnie zakresie. 
Podczas warsztatów górskich z międzynarodowymi przewodnikami 
wysokogórskimi IVBV, uczestnicy mieli okazję wspinać się na Mni-
cha, wziąć udział w warsztatach z zakresu poruszania się w terenie 
eksponowanym, jak i po via ferratach. To jedyne tego typu zajęcia 
w Polsce. 

Odbyły się też dwie bardzo ważne wystawy – fotografii Rafała 
Raczyńskiego „Góry świata w  obiektywie” oraz obrazów Teresy 
Iwanejko-Tarczyńskiej, która maluje portrety szczytów Korony Hima-
lajów i Karakorum w dużych rozmiarach. Szczególnie ta druga wy-
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Wycieczka na Rudawiec z Krzysztofem Wielickim

Zajęcia Akademii Górskiej odbywały się w plenerze
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Nie ma gór
Nie istnieje coś takiego jak literatura górska. Jest tylko literatura. Ona może 

być dobra albo zła. Ta, która mieni się górską, padła ofiarą kultu selfie. 

a le za to pewnie sprzedaje się nieźle. Świadczą o tym 
półki w księgarniach uginające się od „górskich” 
tytułów. Na okładkach zaszronione twarze 
legendarnych himalaistów i himalaistek. Z punktu 
widzenia rynku książkowego, to wielka strata, że ten 

sport jest tak drogi. Żeby wleźć gdzieś wysoko, trzeba ciągle 
lecieć na drugi koniec świata, mieć pieniądze, czas, kondycję 
i odwagę. Gdyby to było łatwiejsze, tych książek byłoby też 
pewnie więcej. 

Książki czyta w naszym kraju garstka, 
to fakt, ale na szczęście jesteśmy dużym 
krajem. Więc ta garstka, a w niej garsteczka 
zainteresowana górami, jest wystarczająco 
liczebna, by w wydawnictwach spięły się 
tabelki w excelu. 

Zdarzyło się w tym zakątku księgarni wypełnionym „górską 
literaturą” dokładnie to, co przytrafiło się też w Polsce 
reportażowi ciut wcześniej. Rozpoznana została grupa ludzi, 
dla których taka literatura jest przekonująca. Rozpoczęto 
więc dla niej produkcję dóbr. I jeśli myślimy o literaturze 
w kategoriach czysto rynkowych nie dzieje się tu nic 
absolutnie złego – jest popyt, jest podaż. Pytanie, czy na 
wszystko musimy patrzeć tylko przez pryzmat rynku. 

Ale jest między tak zwaną „literaturą górską” a reportażem 
więcej analogii. Ma ona swoje patronki i patronów albo, jak 
kto woli, matki i ojców założycieli. Wśród reporterów to 
święte 3xK – Krall – Kapuściński – Kąkolewski. W górskim 
światku to pewnie Kukuczka – Rutkiewicz – Kurtyka – 
Wielicki i jeszcze parę innych nazwisk. Nie muszą sami pisać, 
czasem wystarczy, że zostaną uważnie wysłuchani albo, 
jeśli zostali w górach, opracowani. Drukowanie archiwum 
Jerzego Kukuczki jest przecież mniej więcej tym samym, co 
drukowanie wierszy Ryszarda Kapuścińskiego. Bez jednego 
i drugiego świat nie byłby gorszym miejscem. Ci, którzy idą  
za tymi wielkimi, muszą się jakoś do nich odnieść – złożyć 
hołd albo wypowiedzieć literackie posłuszeństwo. Zwykle, 
zarówno w książkach reporterskich jak i górskich, kończy się 
to na hołdzie. Mało kto chce przecież wysadzać wózek, na 
którym sam jedzie. 

Piszę tu o „literaturze górskiej” w cudzysłowie, po tym, jak 
spędziłem kilka dobrych miesięcy na czytaniu blisko  
50 książek zgłoszonych na konkurs literacki organizowany przy 
okazji festiwalu w Lądku-Zdroju. I z każdą kolejną narastało 
we mnie przekonanie, że etykietka „literatury górskiej” jest 
potrzebna działom marketingów wydawnictw i księgarzom 
do tego, by sprzedawać nam kolejne produkty. Dokładnie tak 
samo jest z reportażem. A przynajmniej było do niedawna, 
gdy jego nadprodukcja osiągnęła kuriozalne wręcz rozmiary 
i sprawiła, że dziś część czytelników już ostrożnie podchodzi 
do tej etykietki. Teraz niektóre wydawnictwa wydają już książki 
reporterskie nie wrzeszcząc na okładkach, że to właśnie ten 
gatunek. Wiedzą, że mogłoby im to poddusić sprzedaż. 

Wracając jednak do cudzysłowia – używam go, bo nie wierzę 
w sensowność terminu literatura górska –  może on być jeszcze 
ważny dla literaturoznawców, ale niekoniecznie musi dla 
czytelników. Dla mnie jako odbiorcy jest tylko literatura – ona 
może mnie zmuszać do myślenia, albo mnie z niego zwalniać; 
może mnie poruszać, albo zostawiać obojętnym; może świat 
komplikować i niuansować, albo go upraszczać i spłaszczać; 
może wciągać, albo pozostawiać na zewnątrz; wreszcie – może 
być po prostu dobra, przeciętna lub zła. Każda etykieta, jakiej się 
względem książki używa, każda szuflada lub półka w księgarni, 
na którą próbuje się ją wepchnąć, służy temu, żebyśmy na 
chwilę zapomnieli o tych kategoriach oceny. W przypadku 
książek górskich najwyraźniej to się udaje i opłaca. 

Z tych zgłoszonych na konkurs w Lądku-Zdroju dość łatwo 
było wybrać zwycięskie tytuły. To te nieliczne, w których autor/
autorka nie skupia się wyłącznie na sobie i swoim osiągnięciu, 
z których możemy dowiedzieć się czegoś uniwersalnego 
o świecie i nas samych. To także te, w których góry są 
prawdziwym tematem, a nie jedynie ledwie zarysowanym tłem 
dla jego/jej zmagań czy przygód. To wreszcie książki, które 
nie zostawiają nas z poczuciem, że oto kolejna osoba gdzieś 
poszła i to był właściwie jedyny powód do zadrukowania 
kolejnych kilkuset stron. To wreszcie książki, które nie 
fetyszyzują nadużywanych w górach słów takich jak atak, 
walka, rozgrywka, zdobywca, wojownik. Te słowa robią górom 
i naszemu myśleniu o nich (oraz o nas w nich) ogromną 
krzywdę. o

Filip Springer 
Jeden z najbardziej znanych reportażystów młodego pokolenia, ceniony fotograf. Publikował 
m.in. w „Polityce” i „Przekroju”. Jego debiut literacki, reportaż „Miedzianka. Historia znikania” 
znalazł się w finałach Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagrody Literackiej „Nike”. 
Dużym rozgłosem odbiły się także reportaże, m.in. „Źle urodzone” oraz „13 pięter”. Urodził się 
w Poznaniu, ale mieszka i pracuje w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Reportażu.
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WędróWka  
ciała 

i 
ducha

Z podróżnikiem Mateuszem Waligórą rozmawia Paulina Grzesiok
zdjęcia  archiwum Mateusza Waligóry

w y w i a d ó w k a  z  p o l l y  |  M a t e u s z  W a l i g ó r a

Gobi – 1785 km ciszy i samotności


