Roman Szel gowski – prawnik, alpinista.
Cz owiek potyka si o kretowiska, nie o góry. Konfucjusz.

Kolejna wyprawa na Ama Dablam1
zorganizowana
przez
Ryszarda
Paw owskiego od poprzednich ró!ni a si"
rol#, jak#, chc#c nie chc#c, wyznaczy
sobie jej organizator. Po dramatycznych
wydarzeniach, jakie rozegra y si" miesi#c
wcze&niej w Tybecie2
poprowadzi
trwaj#c# miesi#c czasu wypraw". To by a
taka rekonwalescencja himalaisty, co to jak
nie zabije to wzmocni.
Podró!
do
Lukli,
sk#d
rozpocz"li&my w"drówk", odbyli&my
drog# lotnicz# z Warszawy, przez Helsinki,
Delhi i Katmandu. Ostatni lot dostarczy
dreszczyku emocji bo pas, na którym
l#dowa nasz samolot ma nie wi"cej ni!
200 m d ugo&ci, a urywa si" nad
przepa&ci#.
Ju! po dwóch dniach w"drówki, z
prze "czy nad Syangbocze, wioski
otoczonej niewysokimi górami, ujrzeli&my
odleg y o
oko o 30 km cel naszej
wyprawy. Odt#d widok Ama Dablam
towarzyszy nam przez ca y czas. Z
ka!dym dniem ros a w oczach. Gdy
wreszcie doszli&my do Base Camp Ama
Dablam, to patrz#c na Ni# zadzierali&my
g owy do góry. By a osza amiaj#co pi"kna
w swojej szacie ze &niegu i lodu. Z
odleg o&ci niespe na dwóch kilometrów
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Ama Dablam (w t umaczeniu: Matka z per owym
naszyjnikiem) - Jeden z najpi"kniejszych i
najbardziej harakterystycznych szczytów Nepalu.
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wida> urwist# i poszarpan# gra?
prowadz#c# do skalno-lodowej &ciany, a na
niej cienk# kresk" drogi wiod#cej na
szczyt. Widok ten, jak przypuszczam,
móg u niektórych obawy i zasia>
zw#tpienie, bo droga nie wygl#da a na
atw#. Wyja&nia oby to, dlaczego ci#gu
najbli!szych dwóch dni przerzedzi y si"
nasze szeregi. Jedni zrezygnowali na ju!
starcie, a inni wycofali si" w trakcie
wspinaczki. Obóz opustosza . Szerpowie
zwin"li niepotrzebne ju! namioty. Chocia!
to dla tej góry przejechali&my kawa
&wiata, to nikt nikogo nie nak ania do
zmiany decyzji, bo do gór, tak jak do
wódki, namawia> nie nale!y. Bywa, !e
szkodz#. Nie wystarcz# !mudne i
d ugotrwa e przygotowania, konieczne by
sprosta> fizycznym trudom wspinaczki.
Trzeba mie> jeszcze wystarczaj#co siln#
motywacj", by przezwyci"!y> chwile
s abo&ci i zw#tpienia. Kiedy „siada
psyche”, to lepiej zawczasu si" wycofa>,
co te! niektórzy uczynili.
W Base Camp na wysoko&ci 4578
m.n.p.m. mimo aklimatyzacji oddycha si"
z trudno&ci#. Ludzie snuj# si" mi"dzy
namiotami nieco ot"piali, a zewsz#d
s ycha> kaszel, jak w sanatorium dla
gruFlików. Wysoko&> robi swoje. Tutaj w
bezpo&redniej blisko&ci góry czuje si" jej
pot"g". WyraFnie wida> olbrzymi serak
wisz#cy jakie& 200 metrów pod szczytem –
jest w nim skumulowana energia o
gigantycznej sile niszcz#cej. Przed rokiem
oderwa si" jego niewielki fragment i spad
na serak znajduj#cy si" 100 metrów ni!ej,
grzebi#c pod sob# ludzi i namioty3. Tam
w a&nie na tym ni!szym seraku stanie nasz
obóz III. Jest to miejsce stosunkowo
bezpieczne. W bezpiecznym miejscu
rozlokowana zosta a równie! nasza baza, a
przecie! gdyby run# ten olbrzymi serak,
to spowodowa by katastrof", której nikt w
bazie by nie prze!y . Wobec si natury
cz owiek, nawet w skali takiej jednej, nie
najwi"kszej przecie! góry, jest zaledwie
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W nocy 13-14 listopada 2006 oberwanie seraka
spowodowa o zasypanie obozu III i &mier> sze&ciu
osób: trzech europejczyków i trójki Szerpów.
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drobin#, ale przecie! zdoln# do tego
postawi> nog" na jej szczycie. Podejmuj#c
wspinaczk" wkracza si" w inny &wiat.
Tylko tam, stoj#c na ostrej, powietrznej
grani, mo!na podziwia> ocienion# i zimn#
pó nocn# &cian", a lekko odwróciwszy
g ow" zobaczy> sk#pan# w s o?cu &cian"
po udniow#, opadaj#c# setki metrów w dó
do szmaragdowego stawu, który jeszcze
rano by skuty lodem. Obietnica ogl#dania
serca Himalajów ze szczytu tej honorowej
góry sprawia, !e sze&> osób decyduje si"
wyruszy>.
Zw#tpienie przysz o wcze&niej ni!
mo!na by o przypuszcza>. W pierwszym
dniu wspinaczki, z obozu I przez
radiotelefon poinformowa em Ry&ka, !e
trzy osoby skar!# si" na dolegliwo&ci
!o #dkowe i zdecydowa y si" wraca>
nast"pnego dnia rano. Po chwili milczenia
zapyta :
- A co z Tob#?
- Zobacz", jak b"d" si" czu .
- Ka!dy pretekst jest dobry.
Sarkazm popi em herbat# i szybko
zasn# em. Nie mia em zamiaru si"
wycofywa>. By em przygotowany na
samotn# wspinaczk" i robi em to nie
pierwszy raz. W dwójce czeka na mnie
depozyt sprz"tu, jaki zostawi em przed
dwoma dniami. Je!eli, wed ug oceny
Ryszarda, najwi"ksze trudno&ci techniczne
by y mi"dzy jedynk# a dwójk#, to nie
widzia em przeszkód bym pokona je po
raz drugi. Inna sprawa, !e rozczarowa a
mnie postawa mojego m odego kolegi, ale
nie mog a mie> wp ywu na moje decyzje.
Z perspektywy czasu rzecz oceniaj#c, to
sytuacja by a dziwna. Wszystkie trzy
obozy na drodze do szczytu by y przez
Szerpów
za o!one
i
zaopatrzone.
Aklimatyzacj" mieli&my pierwszorz"dn#,
pogoda by a wi"cej ni! dobra, a mimo to
wyprawa roz azi a si" w szwach.
Wygl#da o na to, !e honoru wyprawy
broni> b"dzie pisz#cy te s owa (co
powiedzia mi Rysiek nast"pnego dnia
rano, gdy zawiadomi em go, !e startuj" do
góry) oraz najstarszy uczestnik wyprawy

73 letni Zbyszek Ko&cielny i Belg, którzy
mieli wyruszy> z bazy dzie? póFniej.
W nast"pnym dniu tj. w pi#tek 13
listopada 2007 r. obudzi em si" o godzinie
600 i rozpocz# em przygotowania do
wyj&cia. Nie jestem zbytnio przes#dny ale
trzynasty dzie? miesi#ca uwa!am za
szcz"&liwy, o ile przypada w pi#tek. Przed
wschodem s o?ca jest zimno ale
przygotowanie posi ku i herbaty trwa o na
tyle d ugo, !e gdy wy azi em z namiotu, to
s o?ce te! ju! wsta o. Dzie? zapowiada
si" pogodny i zach"ca do wspinaczki.
By em gotowy do wyj&cia, gdy Marcin,
który spa ze mn# w namiocie zapyta , czy
pomog" mu w gotowaniu herbaty, bo
chcia by i&> ze mn#. Nie by a to ostatnia
dobra wiadomo&>. Nasze przygotowania
zwróci y uwag" i zach"ci y do wyj&cia
pozosta # dwójk", tj. Sari i Konrada,
których namiot sta kilka metrów ni!ej od
naszego. Do obozu II, w którym dwa dni
wcze&niej zostawi em depozyt dotar em w
po udnie. Tam oko o godziny czeka em na
Marcina, który, jak mi póFniej opowiada ,
na Ló tej Turni4 robi za Szerp" wci#gaj#c
do góry cudze plecaki. Z obozu II
wyszli&my w rakach. Sporo czasu
zmitr"!yli&my na najbli!szej &cianie, któr#
zablokowa a kilkuosobowa grupa Angoli.
Zaw aszczyli do zjazdu obie liny,
u!ywaj#c
liny
por"czowej
jako
dodatkowego zabezpieczenia. Pierwsze
kamyki, jakie zagrzechota y na kasku
sk oni y mnie do przeczekania inwazji w
bezpieczniejszym
miejscu.
Dobrze
zrobi em wycofuj#c si", bo po chwili
obijaj#c si" o ska y polecia w dó czekan.
Przed takim pociskiem nawet kask by nie
uratowa . W ko?cu przeszli, wi"c wpi# em
si" w por"czówk" i bez problemów
dotar em do &nie!nej grani. Czas p yn# ,
zrobi o si" póFno a przed nami by a jeszcze
d uga droga do obozu III. Szli&my wolno.
Zacz# prószy> &nieg i by a coraz gorsza
widoczno&>. Wkrótce zacz# zapada>
zmierzch. Nie mia o to wi"kszego
znaczenia
dla
bezpiecze?stwa,
bo
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prowadzi a nas por"czówka, ale zacz" o
odzywa> si" zm"czenie. By o ju! ciemno,
gdy us ysza em wo anie Marcina, !e spad
mu jeden rak. Nawi#za em #czno&> z B.C.
i powiadomi em o tym Ry&ka. „Bez raka
nie ma co i&>. Niech wraca do II.”
Przekaza em polecenie, formalno&ci sta o
si" zado&>, ale Marcin szed dalej. Tutaj
nikt do niczego ci" nie zmusza. Sam
podejmujesz decyzje i sam ponosisz ich
konsekwencje. Napada o ju! sporo &niegu i
poruszanie si" w jednym raku nie
sprawia o Marcinowi trudno&ci. Poza tym,
jak si" okaza o, rak mu si" odpi# i nie
móg go w tych warunkach dobrze za o!y>,
ale co najwa!niejsze nie utraci . To nie by
ten sam Marcin co wczoraj. Wówczas z
powodu zwyk ej sraczki, wywo anej
stresem chcia wraca>, a teraz, chocia! by
wyczerpany wielogodzinn# wspinaczk#, w
trudnym eksponowanym terenie na
wysoko&ci powy!ej 6000 metrów i z
jednym rakiem, nie chcia s ysze> o
powrocie.
By o ju! ca kiem ciemno i &nieg
pada na dobre, gdy zobaczyli&my namiot.
Niestety nie by to obóz III. Przez radio
dowiedzia em si", !e od obozu dzieli nas
jeszcze oko o 40 minut wspinaczki, co
zwa!ywszy nasze tempo oznacza o
pó torej godziny. Marcin o&wiadczy , !e
dalej nie pójdzie. By zzi"bni"ty i
zm"czony. Zdecydowa si" zosta> w tym
namiocie mimo, !e nie by o w nim nic
poza karimat#, podczas gdy w obozie III
czeka na nas depozyt jedzenia oraz palnik,
mena!ka i kartusze z gazem. Poniewa! by
g uchy na wszelkie argumenty, wi"c
poszed em sam. Wkrótce trafi em na drugi
namiot, w którym by o jedzenie i gaz.
Pokusa aby tam zosta> by a wielka, jednak
poszed em dalej. Po jakim& czasie
us ysza em
dochodz#ce
z
do u
przekle?stwa i zobaczy em &wiate ko
czo ówki. Zawróci em. To by Konrad.
Zostali&my na noc w drugim namiocie.
Do
ataku
szczytowego
wyruszyli&my
nast"pnego
dnia
ze
znacznym opóFnieniem. Szykowali&my si"
do wyj&cia, gdy nadszed Marcin. Mia

fataln# noc. By g odny i przemarzni"ty.
Trz#s si" jak w febrze. Doszed do siebie
dopiero wtedy, gdy zosta nakarmiony i
napojony. W ko?cu wyszli&my i po
nied ugim czasie dotarli&my do obozu III.
Na rozleg ej kopule widocznego z bazy
ma ego seraka sta y dwa nasze namioty.
Wypakowa em z plecaka &piwór i
zostawi em
namiocie,
po
czym
wyruszy em. Drog" wytycza a por"czówka
biegn#ca ostro pod gór". Zacz" o si"
!mudne podchodzenie.
Kilka razy
my&la em, !e ju! zbli!am si" do szczytu.
Za ka!dym razem okazywa o si", !e przede
mn# wyrasta kolejne wypi"trzenie. Wolno,
z trudem, ale ci#gle do przodu, wci#!
wy!ej. Tempo &limacze. Wywlok em si"
na szczyt o godz. 15/30. By em
wyko?czony. Uruchomi em radiotelefon:
„Jestem na szczycie”. Rysiek mi gratuluje i
pyta o pozosta ych. Chce bym zach"ci ich
do wspinaczki. Oczywi&cie, !e zach"c". Z
plecaka wyci#gam aparat fotograficzny i
proporczyk Polskiego Zwi#zku Alpinizmu.
Z powodu niskiej temperatury aparat
odmawia mi pos usze?stwa. W ko?cu
udaje mi si" wyj#> bateri". Ogrzewam j# w
d oni, wk adam do aparatu. Wreszcie
Nikon
zadzia a .
Wbi em
czekan,
zawiesi em na nim plakietk" i zrobi em
zdj"cie, a potem jeszcze pe n# panoram"
3600. Wci#! nikt nie nadchodzi. D u!ej nie
mog em czeka>. Silny wiatr pog "bia
uczucie zimna. Musia em wraca>, !eby si"
nie odmrozi>. Na zej&ciu spotka em
Marcina. Za nim pod#!a Konrad.
Zach"ca em, !e szczyt ju! blisko.
Dwa dni póFniej na stronie
internetowej Patagonii ukaza a
si"
wiadomo&>:

16.11.2007r.
Kolejna osoba zdoby a Ama
Dablam Belg Johan Van Dame.
Dwa dni tamu na szczycie stan li:
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Finka Sari Nevala oraz Polacy
Roman
Szel'gowski,
Konrad
Zió kowski i Marcin Jaskó ka.

Roman Szel'gowski

4

