
34

Pawe³ Soko³owskiMarcin Miotk

wyprawy PAMIR  TAD¯YCKI

Obóz rezerwowy przed obozem III na Piku Kor¿eniewskiej. W tle Pik Kommunizma



S35

PAMIR  TAD¯YCKI
Pamir przez dziesiêcioleciacieszy³ siê du¿ympowodzeniem w�ródpolskich alpinistów.Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³poligonem do�wiadczalnymdla wszystkich, którzy chcieliwspinaæ siê w górachnajwy¿szych. Na pocz¹tkulat 90-tych po upadkukomunizmu sytuacja tauleg³a zdecydowanejzmianie � z jednej stronyniestabilno�æ politycznaw dawnych republikachradzieckich, z drugiejmo¿liwo�æ wyjazduwe wcze�niej niedostêpnegóry, spowodowa³a, ¿e Pamir(a w szczególno�ci PamirTad¿ycki) straci³ naznaczeniu. Jednak ostatnie2-3 lata to powrót Polaków wten rejon, który pod ka¿dymwzglêdem jest atrakcyjny� himalajskie wysoko�ci,przystêpne ceny, orientalnakultura � to tylko niektórecechy zdolne przyci¹gn¹æuwagê alpinistów.

Pik Kor¿eniewskiej (7105 m)Pik Kommunizma (7495 m)
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Nasza wyprawa liczy³a a¿ 16 osób i by³a
mieszank¹ himalajskiego do�wiadczenia oraz
rodz¹cej siê pasji. Sk³ada³a siê z cz³onków
KW Szczecin, KW Lubin, KW Warszawa,
Gawra Gorzów. Grupa podzieli³a siê na
mniejsze zespo³y, które mog³y bardziej ela-
stycznie prowadziæ akcjê górsk¹.Pik Kor¿eniewskiejoczami Paw³a:
(Droga Tsetkina, po³udniow¹ grani¹
� 5A)
Zastanawiam siê, po co zabra³em dwie
czo³ówki. Ta druga ukry³a siê w podrêcz-
nym 50-litrowym plecaku po czerwco-
wych Alpach. Teraz to ju¿ nie ma zna-
czenia, bo i tak jestem ponad 4000 km
od domu gdzie� w �rodku Azji i czekam,
jak wszyscy, na transport helikopterem
do bazy pod Pikami. D¿irgital, po³o¿ony
przy tranzytowej drodze do Chin,

na tle helikoptera i� okazuje
siê, ¿e nie lecimy bo� NIE.
Nastêpnego dnia udaje nam siê
wyl¹dowaæ w bazie� trawka,
jeziorko, kajaki, boisko do siat-
kówki� raj na ziemi. Niestety,
raj ten po³o¿ony jest powy¿ej
4200 m i nie wszyscy tego dnia
czuj¹ siê jak w raju. Mimo to,
kolejny dzieñ po�wiêcamy na
wyniesienie depozytu w stronê
obozu pierwszego (5100 m).
Dzieñ pó�niej zostaje za³o¿ona
jedynka, albo raczej wysuniêta
baza. Droga do jedynki jest tak
d³uga i nieprzyjazna, ¿e wiêk-
szo�æ z nas postanawia wróciæ
tu tylko raz i akcjê prowadziæ
ju¿ tylko st¹d. Pocz¹tek drogi,
tu¿ za mess¹, to nieprzyjemny
trawers przez wytapiaj¹cy siê lo-
dowiec Moskwina, ...który na
pewno by³by znacznie mniej iry-
tuj¹cy gdyby chcia³o siê zak³a-
daæ raki. Nikt tego nie prakty-
kowa³, bo po 40 minutach by³-
by zmuszony do ich �ci¹gniêcia.
Za lodowcem czeka do przej�cia
kilka ³adnych kilometrów na
przemian w górê i w dó³ z jed-
nej doliny do kolejnej, w piachu
i pyle urozmaicanym od czasu
do czasu skalnymi odcinkami.
Ze wzglêdu na ograniczon¹
liczbê namiotów, jednocze�nie
bior¹c pod uwagê, ¿e chêtnych
na zdobywanie szczytu jest
co najmniej kilkana�cie osób,
w bazie ustalamy kolejno�æ
dzia³ania na Kor¿eniewskiej.
Dwa dni pó�niej z Sylwi¹ i Do-
minikiem �Duszanbe� jeste�my
z powrotem w jedynce. W BC
z naszego zespo³u zostaje Ka-
mil, który jeszcze prze¿ywa
konsekwencje zapoznania siê
z tutejsz¹ flor¹ bakteryjn¹...
W tym czasie zostaje za³o¿ona
dwójka (5800 m), do której ko-
lejnego dnia maj¹ wyruszyæ na
nocleg Marcin i Jurek. Trzy dni
pó�niej mamy siê wymieniæ
miejscami w namiotach obozu
III (6400 m), za³o¿onego przez
pierwszy zespó³ szczytowy.
Droga do dwójki nie ci¹gnie siê
tak d³ugo, przechodzimy nie-
przyjemny fragment lodowca,
gdzie jeszcze wczoraj obserwo-

na mapie wygl¹da jak metropolia, ale zd¹-
¿y³em ju¿ przywykn¹æ do tego, ¿e w Ta-
d¿ykistanie wszystko jest inne ni¿ gdzie
indziej. Droga o znaczeniu miêdzynaro-
dowym jest szutrowa, a miasto raczej
przypomina wiêksz¹ rodzim¹ wie�.
Ludzie ¿yj¹ w ogólnym marazmie i jedy-
nym godnym uwagi zdarzeniem s¹ co-
roczne odwiedziny helikoptera na zaro-
�niêtym chaszczami lotnisku. Pa³aszuj¹c
kolejnego arbuza zastanawiam siê,
ile problemów ju¿ rozwi¹zali�my i jakie
niespodzianki nas jeszcze czekaj¹. Mar-
cin, który ma za sob¹ wiele wypraw
w góry wysokie, nasze dotychczasowe
przygody na lotniskach i w Duszanbe za-
liczy³ do najwiêkszych trudno�ci, z jaki-
mi siê zetkn¹³. Wa¿ymy nasze baga¿e
i zak³adamy buty ekspedycyjne z tole-
rancj¹ do minus 40°C w 40° upale, jesz-
cze tylko pami¹tkowe zdjêcie ca³ej ekipy

Kamil Gabarski powy¿ej obozu III
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wali�my miotaj¹ce siê grupy
wspinaczy, zaraz potem buja-
my siê chwilê na porêczów-
kach w ska³ach i przechodzi-
my przez obóz na 5300 m,
za którym wchodzimy na ko-
lejne kilka dni w �niegi. �nieg
pocz¹tkowo przypomina cu-
kier i raki nie trzymaj¹ tak jak
powinny. Podchodzimy z na-
dziej¹, ¿e wraz ze wzrostem
wysoko�ci sytuacja znacz¹co
siê poprawi. Niestety, mylimy
siê. Ten rok jest wyj¹tkowy w
tych górach. Na wysoko�ci BC
mo¿na wytrzymaæ w samych
k¹pielówkach, je�li kto� tako-
we posiada, a s³oñce nie �wie-
ci tylko w nocy i jest niemal
bezwietrznie. Z tego powodu
�niegu jest bardzo ma³o, co z
kolei jest przyczyn¹ niespoty-
kanej do tej pory czêstotliwo-
�ci obrywów skalnych. Nie-
sprzyjaj¹ce warunki �niegowe
nie s¹ tak dotkliwe jak ostat-
nie 300 metrów podej�cia do
obozu II. Nachylenie nie prze-

kracza 60°, mo¿e miejscami 70°, ale te
ostanie metry zajmuj¹ nam niemal tyle
czasu, co podej�cie z jedynki do wej�cia
w porêczówki. Obóz II umiejscowiony
jest na w¹skiej - na szeroko�æ namiotów
- lodowej pó³ce pod skalnym okapem,
pod którym nie zmie�ci siê wiêcej ni¿
9 pa³atek. Pozosta³e bêd¹ nara¿one na
spadaj¹ce pociski. Liniê spadku ograni-
cza szczelina brze¿na, która chêtnie ch³o-
nê³a nie tylko aparaty fotograficzne, ale
równie¿ stela¿e namiotów. My na szczê-
�cie korzystamy z namiotów rozstawio-
nych ju¿ wcze�niej przez szczecinian
i zaraz po przyj�ciu pakujemy siê do nich.
Dominik �Duszanbe� tradycyjnie znika w
�piworze i ju¿ nie wychodzi z niego do
dnia nastêpnego. Niezbêdne kalorie i p³y-
ny zamawia u autora za �piwo w bazie�.

Niestety, nie mog³em wtedy wiedzieæ,
¿e w bazie piwa ju¿ nie ma, a najbli¿szy
helikopter z dostaw¹ bêdzie 17 sierpnia.
Podczas wieczornego ³¹czenia dowiadu-
jemy siê, ¿e pierwszy zespó³ za³o¿y³ obóz
III, ale okazuje siê równie¿, ¿e nasze
wstêpne plany co do jutrzejszego wyj-
�cia bêd¹ musia³y siê zmieniæ. Trawers
powy¿ej obozu, zabieraj¹cy oko³o dwóch
godzin, biegnie wzd³u¿ kilkusetmetrowej
�ciany i po wschodzie s³oñca nieustan-
nie bombardowany jest kamieniami.
Atakuj¹cy szczyt nie mog¹ sobie pozwo-
liæ na ryzyko schodzenia do dwójki w
godzinach popo³udniowych. To zmusza
nas do przeczekania dzieñ d³u¿ej. Siód-
mego sierpnia Marcin i Jurek osi¹gaj¹
wierzcho³ek i zgodnie z nowym planem
zostaj¹ w obozie III na jeszcze jedn¹ noc,
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by wcze�nie rano zej�æ do bazy.
Mijamy siê nastêpnego dnia na
trawersie pomiêdzy obozem II
a rezerwowym obozem, który
mo¿na rozbiæ na 6100 m. Tego
dnia, po nieprzespanej nocy nie
mam takiej lekko�ci jak kilka
dni wcze�niej. Win¹ za tak¹ noc
obarczam �wie¿e wspomnienie
�wiszcz¹cych w powietrzu nie-
widzialnych kamieni towarzy-
sz¹cy mi na ostatniej porêczów-
ce przed obozem II, przypomi-
naj¹cy brzmienie bombardowa-
nia z filmów wojennych pod-
czas nalotów dywanowych.
Do tego jeszcze, znaczn¹ czê�æ
drogi pokonujemy na przed-
nich zêbach raków z powodu
zalodzenia, co wybiera moc
jeszcze bardziej. Mimo to szyb-
ko mijamy rezerwow¹ trójkê
i uskok skalny za ni¹, uwa¿any
za najtrudniejszy etap w drodze
na szczyt. Obóz III po³o¿ony na
niewielkim plateau na po³u-
dniowej grani Piku Korzeniew-
skiej robi przyjazne wra¿enie.
Du¿o przestrzeni, piêkne wido-
ki ciesz¹, zw³aszcza po dwóch

dniach spêdzonych w obozie, gdzie nie
sposób ruszyæ siê gdziekolwiek.
W 9 dni po l¹dowaniu w bazie nadchodzi
wreszcie TEN dzieñ. Nawet nie wiem, jaki
w³a�ciwie jest dzieñ tygodnia, ale zak³a-
dam, ¿e szczê�liwy. Jeszcze wieczorem
i w nocy trochê �nie¿y³o, ale wynurzam
siê z namiotu i widzê gwiazdy. Jest przed
trzeci¹. Wystawiamy spod �piwora tylko
u¿yteczne przy gotowaniu i jedzeniu czê-
�ci cia³a, by nie traciæ niepotrzebnie na-
gromadzonego ciep³a. Wstajemy do�æ
wcze�nie, ale gotowi do wyj�cia jeste�my
dopiero przed szóst¹... nie wiem jak my
to robimy. Opuszczamy obóz przed �wi-
tem. Do naszej trójki do³¹cza Pawe³ po-
wszechnie zwany �Zim¹�. W zasadzie od
pocz¹tku dzielimy siê na dwie pary, �Zima�
i �Duszanbe� opuszczaj¹ obóz parê minut
pó�niej. Pierwsze dwie godziny mijaj¹ na
sprawnym i szybkim podchodzeniu.
Towarzyszy nam piêkna, s³oneczna pogo-
da. Grañ, miejscami przepa�cista, sprawia
mi du¿o rado�ci, bo w³a�nie przestrzeñ jest
tym, co lubiê najbardziej w górach.

Zawsze, gdziekolwiek nie
by³em, wyraziste linie wi-
dziane z daleka przykuwa-
³y moj¹ uwagê swoj¹ es-
tetyk¹, kszta³tem i ewi-
dentnym przebiegiem.
Id¹c przed siebie, z up³y-
wem czasu zaczyna mnie
irytowaæ konieczno�æ
schodzenia po ka¿dym
wej�ciu na kolejny przed-
wierzcho³ek. Ile ich jesz-
cze bêdzie? Góra nie chce
siê zbli¿aæ, zaczyna mnie
to mêczyæ. Na jednym
z takich przedwierzcho³-
ków niechêtnie zatrzymu-
jê siê na chwilê przerwy.
Sylwia oddala siê, wiêc
dochodzê do wniosku,
¿e poczekam na ch³opa-
ków. Chwilê pó�niej po-
jawia siê �Zima� i podob-
nie jak ja jest sfrustrowa-
ny niekoñcz¹c¹ siê seri¹
zej�æ i podej�æ, zapowia-
da d³ug¹, nawet godzinn¹
przerwê. Wizja taka nie
podoba mi siê na tyle,

Pawe³ Soko³owski na szczyciePiku Kor¿eniewskiej
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by móc natychmiast ruszyæ dalej. Docho-
dzê do stromej �nie¿no-lodowej �cianki.
Gdzie� w po³owie jej wysoko�ci dociera
do mnie, ¿e nie mogê siê ju¿ wycofaæ,
grzebiê czekanem w mocno pionowym
�niegu szukaj¹c jakiego� punktu oparcia
i zastanawiam siê przy tym jakie by³oby
to dziecinnie ³atwe maj¹c jeszcze jedn¹
dziabê. Dostajê przy tym takiego zastrzy-
ku adrenaliny, ¿e po wyj�ciu z opresji
zaskakuje mnie moje w³asne tempo.
Po kolei wyprzedzam osoby, które wcze-
�niej na podej�ciu mija³y mnie� Z cza-
sem niespodziewana moc mija i opadam

z si³. Ostatnie metry to ju¿ droga przez
mêkê. Mam �wiadomo�æ odwodnienia i
pustego termosu w plecaku, który znacz-
nie wcze�niej opró¿ni³em. Sylwia czeka
na mnie poni¿ej wierzcho³ka i na szczy-
cie jeste�my razem po niespe³na piêciu
godzinach od opuszczenia namiotu.
Mimo zmêczenia, gdzie� w �rodku czujê
spe³nienie po wielomiesiêcznych przygo-
towaniach i treningach, które w koñcu
doprowadzi³y do zrealizowania g³ówne-
go na ten sezon dla mnie celu. Czekamy
na �Duszanbe� i �Zimê�, którzy melduj¹
siê na szczycie niespe³na dwie godziny

pó�niej. Oko³o 14-tej pogoda
za³amuje siê i w totalnym mle-
ku schodzimy mo¿liwie naj-
szybciej do obozu. Tam ju¿
oczekuje nas ciep³y posi³ek
przygotowany przez Kamila,
na którego tradycyjnie mo¿na
liczyæ. Nastêpnego dnia, scho-
dz¹c do BC mijamy kolejnych
zawodników chc¹cych posta-
wiæ swoj¹ stopê na szczycie
Piku. Nagle ciszê przerywa ³o-
mot odbijaj¹cego siê od ska³
i lodu miêkkiego du¿ego przed-
miotu. Przez chwilê mam naj-
gorsze my�li... Na szczê�cie to
tylko potr¹cony plecak jedne-
go z tureckich alpinistów, któ-
ry by³ tak zajêty filmowaniem,
¿e nie zauwa¿y³ liny porêczo-
wej... stawiaj¹c na niej swój ple-
cak. Wystarczy³o jedno szarp-
niêcie nie�wiadomego ³ojanta.
Obserwujemy tor jego lotu i to
jak niknie w ogromnej szczeli-
nie. Mimo szczerych chêci, kon-
sekwencj¹ akcji ratunkowej
móg³by byæ pó�niejszy artyku³
w prasie pt. �Zginêli podczas
próby uratowania plecaka�.
Kilka dni pó�niej dowiedzieli-
�my siê, ¿e okazane wsparcie
sprzêtowo-¿arciowe pozwoli³o
poszkodowanemu alpini�cie
stan¹æ na szczycie. Po ca³ym
dniu schodzenia z obozu III
oko³o godziny 20. jeste�my
w bazie i od razu dowiaduje-
my siê, ¿e Kamil, Kuba, £ukasz
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i Darek przekazali przez radio informacjê
o zdobyciu Kor¿eniewskiej.Pik Kommunizmaoczami Marcina
(Droga Borodkina, od pó³nocy � 5A)
Pik Kommunizma kusi nas swoj¹ sylwetk¹
od pierwszego dnia pobytu w bazie.
Himalajskie wysoko�ci, bogata historia,
mo¿liwo�æ wêdrówki po s³ynnym Pamir-
skim Plateau � to tylko niektóre powody,
dla których postanawiamy z Jurkiem Ka-
wiakiem (do�wiadczonym alpinist¹
ze Szczecina, moim starym znajomym,
partnerem z wyprawy na Shisha Pangmê
z 1999 roku) rozpocz¹æ atak szczytowy na
Kommunizmie. Po czterech dniach od
szybkiego zdobycia Piku Kor¿eniewskiej
czujemy siê wypoczêci i gotowi. Chcemy
ruszyæ tym bardziej, ¿e wiêkszo�æ wspina-
czy odpoczywa w bazie lub atakuje jesz-
cze Kor¿eniewsk¹ � co znaczy, ¿e na Kom-
munizmie jest w miarê pusto. Po d³u¿szych
debatach decydujemy siê na szybkie wej-
�cie. Próbujemy spakowaæ siê �na lekko�,
ale i tak mamy po 15 kg baga¿u. Pomimo
niestabilnej ostatnio pogody, ruszamy pe³ni
optymizmu. Doj�cie do obozu na 5300 m
jest jednym z najbardziej niebezpiecznych
miejsc na ca³ej drodze. Trzeba przej�æ pod
setkami nawisów �nie¿nych, które syste-
matycznie obrywaj¹ siê z Pamirskiego Pla-
teau. Seraki s¹ o�wietlane przez pierwsze
poranne promienie s³oñca, tak wiêc za-
gro¿enie jest tam prawie ca³¹ dobê.
Nam udaje siê ten odcinek pokonaæ bar-
dzo wcze�nie rano. Jednak ju¿ po kilku
minutach zaobserwowali�my pierwszy ob-

ryw � wielki �nie¿ny �poci¹g towarowy�
przemkn¹³ z prêdko�ci¹ TGV, zaledwie
oko³o 100 metrów od nas. My byli�my jed-
nak ju¿ bezpieczni na skalnym ¿ebrze,
które wyprowadza do obozu na 5300 m.
Tam odpoczywamy trochê i ruszamy lo-
dowo-�nie¿nym ¿ebrem w kierunku obo-
zu na 5800 m. Dochodzi po³udnie, s³oñce
pokazuje swoj¹ moc, wiêc podkrêcamy
tempo, aby jako najszybciej dotrzeæ do obo-
zu. Droga ma du¿¹ ekspozycjê i poprzecina-
na jest szczelinami oraz ma³ymi progami lo-
dowo-�nie¿nymi. Dochodzimy do dwójki
Azerów. Mamy wra¿enie, ¿e od jakiego� cza-
su stoj¹ w miejscu. Zagadujemy ich trochê �
wbili siê w drogê bez wcze�niejszej aklima-
tyzacji. Ich k³opoty s¹ tylko kwesti¹ czasu.
Zmêczenie daje siê nam we znaki, a obozu

ci¹gle nie widaæ. Stromizna
¿ebra powoduje, ¿e miejsca na
namioty nie ma za wiele, jed-
nak zdesperowani zaczynamy
kopaæ platformê. Po godzinie
le¿ymy szczê�liwi w namiocie.
Noc przebiega bez zak³óceñ,
jednak rankiem spotyka nas
przykra niespodzianka � pod-
czas sk³adania zmarzniêtego
namiotu pêka nam jedna z ru-
rek Drugiego dnia dochodzi-
my na szczyt ¿ebra Borodki-
na, sk¹d podziwiamy wspania-
³y widok na Wielkie Pamirskie
Plateau � zjawisko unikalne
w skali �wiatowej. Nie ma dru-
giego tak wielkiego (3 km d³u-

Tu¿ przed wej�ciem na grañ szczytow¹ Piku Kommunizma
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go�ci i 1 km szeroko�ci) pla-
teau po³o¿onego na tak du-
¿ej wysoko�ci tj. ok. 6000 m.
Schodzimy na plateau � przy-
t³acza nas jego wielka prze-
strzeñ. Mamy wra¿enie, ¿e je-
ste�my astronautami promu
Discovery wys³anymi na mi-
sjê na nowej planecie.
Podchodzimy pod �cianê Piku
Duszanbe, aby jego ¿ebrem
wspi¹æ siê do obozu na prze-
³êczy (6800 m). Droga ostro
pnie siê do góry, a dodatko-
wo spada widoczno�æ. Zatrzy-
mujemy siê, aby odpocz¹æ
i ugotowaæ trochê herbaty.
Na wysoko�ci 6600 m spoty-
kamy grupê Rosjan � oni chc¹
doj�æ do obozu na 6800.
My z Jurkiem chwilê siê wa-
hamy. Po pokonaniu w ci¹gu
dwóch dni 2500 m przewy¿-
szenia mamy ju¿ ochotê na
odpoczynek, ale Rosjanie do-
daj¹ nam otuchy, ¿e to ju¿ bli-
sko. Idziemy z nimi. Po
dwóch godzinach jeste�my na
prze³êczy. Próbujemy delikat-
nie postawiæ nasz po³amany
namiot. �Oj, nie bêdzie to
komfortowa noc� � my�lê so-

bie. Nastawiamy budziki i pogr¹¿amy siê
w b³ogim �nie. Ranek wita nas bezchmurn¹,
acz bardzo zimn¹ pogod¹. Wyruszamy z gru-
p¹ Rosjan na szczyt. Trawersujemy bardzo
nieprzyjemnym zboczem pó³nocn¹ �cianê.
Mijamy krótki skalny odcinek i wychodzimy
na �nie¿ny odcinek, który pnie siê a¿ do gra-
ni. Pierwsze dwie godziny idziemy w cieniu
� powiem szczerze, ¿e takiego zimna w gó-
rach dawno nie do�wiadczy³em. Na szczê-
�cie potem wychodzi s³oñce i wszystkim po-
prawiaj¹ siê humory. Wysoko�æ daje siê nam
powoli we znaki, tempo wspinaczki spada.
Zmêczeni dochodzimy do grani. Widaæ ju¿
zarysy wierzcho³ka. Droga grani¹ na szczyt
jest niepowtarzalna � widoki na obie strony
Kommunizmu s¹ tak osza³amiaj¹ce, ¿e nie
wiadomo gdzie siê patrzeæ, aby to ca³e piêk-
no ogarn¹æ. �wiat zamyka siê w liczbie 5.
Piêæ kroków i odpoczynek. Piêæ kroków

i odpoczynek. Jeszcze trzy �pi¹tki� i stajemy
na szczycie. Delektujemy siê przestrzeni¹
i tym, ¿e nasz szybki trzydniowy atak zakoñ-
czy³ siê sukcesem. W lekkiej mgle schodzi-
my bezpiecznie do obozu.
Reasumuj¹c, by³a to bardzo udana wy-
prawa � pomimo bardzo licznej grupy
nie by³o dramatycznych sytuacji, wiêk-
szo�æ zdoby³a swoje zaplanowane szczy-
ty, wiele osób ustanowi³o swoje rekordy
wysoko�ci - oby tak dalej!

Strona wyprawy: www.pamir.4challenge.org
Zdjêcia równie¿ na: www.MIOTK.pl

Pawe³ Soko³owski(4CHALLENGE, KW Lubin)Marcin Miotk (Bergson Team,KW Warszawa, Roberts)
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Widok na bazê


