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Juliusz Wys³ouch

Ubezpieczenia czy u³atwienia
(ci¹g dalszy nast¹pi³)

rzypominam fragment poprzedniego odcinka o „¿elastwie”. W³aœnie 17 lipca tego roku zanoto-
wano 100. ofiarê œmierteln¹ w rejonie Orlej Perci. Co by³o przyczyn¹ upadku – nie wiadomo.

¯ycie dopisa³o dalszy ci¹g do smutnej statystyki. W sierpniu zginê³y w rejonie Orlej Perci kolejne
dwie osoby. Jedna spad³a na stronê Buczynowej Dolinki, druga w ¯lebie Kulczyñskiego. Kolejna
ofiara to turysta z Wielkiej Brytanii, który zgin¹³ na skutek upadku do Rysy (¿leb pod Rysami). Dla-
czego turyœci spadaj¹ w tych miejscach? Prawdopodobn¹ przyczyn¹ upadku w ¯lebie Kulczyñskiego
by³o poœlizgniêcie na pasemku lodu (!?). Sierpieñ, godziny popo³udniowe i lód w ¿lebie – izoterma 0o

na wysokoœci 2000 m. Takie warunki mo¿na latem spotkaæ w Tatrach, o czym wiele osób zapomina.
To dodam, ¿e w tym czasie na Babiej Górze termometr przy schronisku pokazywa³ +5o, a to ledwo
1180 m. Lato w górach nie oznacza s³onka, suchej ska³y i pachn¹cych na halach zió³. To tak¿e b³oto,
wilgotny grys na skale, mokra ska³a i mokre, zimne „ubezpieczenia”. Tak¿e œnieg w lecie nie jest w
Tatrach niczym szczególnym. Tego lata spad³ 31 sierpnia (na Kasprowym ponad 10 cm) i jak zwykle
„zaskoczy³”, tym razem nie drogowców, tylko turystów. Ostatniego dnia sierpnia temperatura w szczy-
towych partiach Beskidów waha³a siê oko³o 5-6o, nieco cieplej by³o w Bieszczadach – a¿ 7o, na Œnie-
¿ce 2,5o.  Czy  turyœci s¹ przygotowani na takie zmiany pogody?

W wiêkszoœci turyœci id¹cy w wysokie partie Tatr, Babiej Góry i Karkonoszy nie maj¹ rêka-
wiczek. No, ale po co zabieraæ rêkawiczki na letni wakacyjny wypad? To przecie¿ wstyd i obciach.
Id¹c Perci¹ Akademików we wspomnianych warunkach zauwa¿y³em, ¿e NIKT z kilkunastu spotka-
nych tam osób (w tym grupka Czechów) nie mia³ rêkawiczek. Wci¹¿ i nadal co najmniej po³owa osób
na górskich szlakach chodzi w niew³aœciwych butach. Króluj¹ tzw. „adidasy”. Wydawa³oby siê, ¿e
uporczywe powtarzanie, jak przys³owiow¹ mantrê, bana³u o zak³adaniu odpowiednich butów nie jest
ju¿ potrzebne, jest nudne i niemal uw³aczaj¹ce godnoœci polskiego turysty. Nic bardziej mylnego.
Chodzenie po skalistych partiach gór w takim obuwiu samo w sobie prowokuje niebezpieczeñstwo.
Zreszt¹ nie tylko w trud-
nym terenie takie buty s¹
do niczego. Wystarczy
wiêkszy deszcz, a be-
skidzkie szlaki w wielu
miejscach staj¹ siê trud-
ne do przejœcia. M³aki,
rozlewiska, po³acie b³ota
i tym podobne przeszko-
dy raczej nie sprzyjaj¹
wêdrówce  w „adida-
sach”. I pewnie ktoœ po-
myœli: po co o tym pisaæ?
To przecie¿ jasne, jak
s³oñce. Nie dla wszyst-
kich, jak siê okazuje. Tatry latem
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Wróæmy do tytu³owych
„ubezpieczeñ”. Nie znamy przebie-
gu ostatnich œmiertelnych wypadków,
choæ na 99% mo¿na mieæ pewnoœæ,
¿e by³y skutkiem poœlizgu. I nie jest
wa¿ne, czy ktoœ  mia³ w rêce ³añcuch,
czy sta³ na klamrze lub na drabince.
Gdy noga zjedzie ze ska³y, czy ¿ela-
stwa, upadek jest oczywisty, z bar-
dziej lub mniej tragicznym skutkiem.
Nie ka¿dy zd¹¿y zareagowaæ, moc-
niej chwyciæ ³añcuch i przytrzymaæ
siê. To wszystko dzieje siê zbyt szyb-
ko, podobnie jak poœlizg na stromym
œniegu lub skrawku lodu. Jedynie
autoasekuracja daje szansê wyjœcia
ca³o z opresji. To dlatego dziesi¹tki
szlaków w Alpach s¹ ubezpieczone
stalowymi linami w szczególnie trud-
nych i niebezpiecznych miejscach. To
nie znaczy, ¿e wszêdzie, gdzie jest
du¿a ekspozycja, mamy pod rêk¹
linê, do której mo¿na siê wpi¹æ. Wie-
le odcinków stromych i eksponowa-
nych turysta pokonuje ca³kiem samo-
dzielnie, np. kominki. Porêczowanie
jest poprowadzone w przemyœlany
sposób, idzie siê po skale, a nie po
¿elastwie, jak np. na Czarnym Dzio-
bie na Babiej Górze. Tamtejsze klam-
ry to, jak ju¿ pisa³em, karykatura
ubezpieczeñ. Poœród kilkudziesiêciu

szlaków typu „via ferrata” w Dolomitach lewo kilka jest dyskusyjnych, jeœli chodzi o sztuczne u³a-
twienia (np. 300-metrowy ci¹g drabin). Generalnie s¹ one tylko tam, gdzie rzeczywiœcie s¹ potrzebne
np. gdy szlak prowadzi przez g³adk¹, strom¹ lub pionow¹ p³ytê.

Jest koniecznoœci¹ przeprowadzenie weryfikacji szlaków wysokogórskich w naszych górach i
zmodernizowanie ich na wzór szlaków typu „via ferrata”. Bezpieczeñstwo turystów zale¿y g³ównie
od nich samych, ale tak¿e od w³aœciwego wyposa¿enia szlaków. Tym wyposa¿eniem nie s¹ schody,
drewniane barierki i chodniki na Babiej Górze ani brukowane drogi w Karkonoszach, tak¿e klamry i
³añcuchy nie gwarantuj¹ bezpieczeñstwa. Spo³eczny ruch „ORLA PERÆ nastêpne stulecie” zmie-
rza do przezbrojenia niektórych odcinków trudnych szlaków w taki sposób, by turysta móg³ u¿yæ
zestawu do autoasekuracji. I nie jest prawd¹, ¿e takie posuniêcie sprawi, i¿ Orla Peræ bêdzie niedo-
stêpna dla turystów. Bardziej niedostêpna bêdzie, gdy, jak chc¹ niektórzy, zdejmie siê wszystkie sztuczne
u³atwienia i ubezpieczenia, i udostêpni siê szlak wy³¹cznie dla ludzi z taternickim przeszkoleniem (w
pewnym uproszczeniu) lub z licencjonowanym przewodnikiem (kasa!). W Alpach nikt nie stosuje
takich kryteriów. Na „ferratê” mo¿e iœæ dos³ownie ka¿dy, nawet 12-15-letnie dziecko odpowiednio
wyposa¿one. Prostota u¿ywania zestawu sprawia, ¿e œrednio sprawny turysta mo¿e siê wspinaæ w
stromych kilkusetmetrowych œcianach bez pomocy instruktora czy przewodnika. Argument, ¿e nie
ka¿dego staæ na sprzêt do autoasekuracji, jest ca³kowicie chybiony. To koszt œredniej klasy plecaka, a
zestaw taki mo¿e s³u¿yæ przez wiele lat, podobnie jak plecak. Wszystkich zainteresowanych popraw¹
BEZPIECZEÑSTWA na naszych szlakach wysokogórskich zachêcam do odwiedzenia strony
www.orlaperc.info.pl  i poparcia tej spo³ecznej inicjatywy. Podpisa³o siê pod ni¹ ju¿ ponad 9000
turystów i ludzi gór.

W kominku
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