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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI

    Głównymi tematami historycznymi tego biuletynu są rocznice zdobycia Piku Komunizmu (85.) oraz pierwszego 

przejścia Wariantu R na Mnichu (63.). Zamieszczamy również, jak zwykle, uzupełnienia opisów paru wydarzeń, 

o których przypomnieliśmy w poprzednich numerach. Oprócz tego Michał Kochańczyk szczegółowo opisał 

historię powstania monumentu „Korona Himalajów” we Władysławowie, a z artykułu Tomasza Boruckiego do-

wiemy się, „skąd się wzięły morskie oka w górach?”. W suplemencie WEGI przedstawiamy nowych Wegantów,  

a na koniec, w dziale Z naszych kolekcji, prezentujemy trzy historyczne plakaty z Matterhornem.

    Przy okazji przypominania ważnych rocznic zamieszczamy, w miarę możliwości, dokumentację tych wydarzeń. 

Prezentowane materiały (fragmenty książek, artykuły itp.) są z pewnością dobrze znane czytelnikom ze starsze-

go pokolenia, ale może mogą mieć znaczenie dla młodszych koleżanek i kolegów, nieznających już tych, często 

trudno dostępnych, wydawnictw. 

    Biuletyn jest publikacją niekomercyjną, związaną z Wielką Encyklopedią Gór i Alpinizmu. Jeśli to możliwe, 

staramy się docierać do twórców ilustracji czy fotografii, prezentowanych na jego łamach, podajemy również na-

zwiska autorów, z którymi nie mamy kontaktu. Zdarza się jednak, że zamieszczamy ilustracje, których autorów 

nie znamy i w takich przypadkach staramy się, oczywiście, ustalić ich nazwiska, choć nie zawsze się to udaje. 

Prosimy o pomoc w tych sprawach. 

    Niezmiennie zapraszamy do podzielenia się na stronach biuletynu swoimi wspomnieniami. W tym numerze 

robią to Piotr Paćkowski i Jacek Wiltosiński. Chętnie zamieścimy też uzupełnienia publikowanych materiałów. 

  Wszystkie numery biuletynu WEGA zawsze można „ściągnąć” ze strony www.stapis.com.pl

   Mamy nadzieję, że w ostatni weekend września (tzn. 29-30.09.2018) będzie piękna pogoda i znów spotkamy 

się w Skałkach Rzędkowickich. 

                                                                                                                     mjkmountains@aol.com
                                                                                                               mjkmountains@googlemail.com
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Pd-zachodnia ściana Murania, widok z Polany pod Muraniem. Fot. T. Borucki

Zdjęcie zamieszczone w numerze 4 biuletynu (jako Murań), które znawcy terenu zidentyfikowali jako „dolną część 
Białej Ściany w Starej Jaworzynce, widoczną  z drogi nad Podspadami”



Murań w Tatrach o wschodzie słońca – obraz Józefa Marczewskiego z 1867 roku



Ponad 150 lat temu zdobyto Piz Badile (Biuletyn 2018, nr 5), uzupełnienie

W  numerze pi  biuletynu napisaliśmy: W wydanym w 1966 roku tomie IV przewodnika po Alpach 

Bündnerskich nie ma swego numeru i nie jest opisana. Dodajemy tutaj, że wejście pierwszych zdobywców 

zostało podczepione tam pod drogę nr 131d (tego 1. przejścia mieli dokonać 9.08.1880 F. Lurani i A. Baro-

ni, z dopiskiem, że prawdopodobnie tak samo szli też pierwsi zdobywcy góry).

  Rafał Kardaś, niewątpliwie najlepszy w Polsce znawca rejonu Piz Badile, nadesłał nam następujące notatki:

Przesyłam informacje w sprawie P. Badile. Obecne wydania "Alpinfuhrer Bundner Alpen 4. Sudliches Bergell 

- Disgrazia", Ruedi Meier, Peter Alig, SAC 2006, 6. Auflage (poprzednie również), podają, że pierwsze wejście 

odbyło się drogą normalną od Gianetti (używaną obecnie głównie do zejścia). Załączam skany opisu.

Przesyłam też skany stron, dotyczących pierwszego wejścia, z książki "Badile. Kathedrale aus Granit", red. 

Marco Volken, AS Verlag & Buchkonzept AG, Zurich 2006.

Oprócz skanów dotyczących pierwszego wejścia (poprzedni list) przesyłam również ulotkę zeszłorocznych ob-

chodów związanych z Badile 3 jubileuszy. Była w Bondo okolicznościowa wystawa. Na same obchody niestety 

się spóźniliśmy, za to byłem na miejscu w czasie wielkiego obrywu z Cengalo. Obserwowaliśmy wstępne ob-

rywy, a następnie byliśmy ewakuowani z kempingu w Bondo.

      Z tego przewodnika zamieszczamy dalej zdjęcie z drogą (nr 888) pierwszego wejścia oraz dwie strony 

z książki  M. Volkena z krótką historią zdobycia szczytu, a na końcu wspomnianą przez Rafała ulotkę 

rocznicową.

   Z książki Marco Volkena dowiedzieliśmy się, że Piz Badile pierwotnie nosił nazwę Cima di Tschingel, 

czyli nazwany był imieniem naszej Wegantki (patrz WEGA t. VI, str. 779). Chętnie dowiedzielibyśmy się 

kto i kiedy nazwał tak tę górę (możemy się tylko domyślać, że uczynił to sam zdobywca szczytu W. A. B. 

Coolidge), jak również kto i kiedy przemianował ją na Piz Badile?

Ponad 150 lat temu zdobyto Piz Badile
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również 



Uczestnicy różnych grup wyprawowych na Pik Lenina w 1978 roku przed dworcem w Moskwie
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MIĘDZY NAMI WEGANTAMI

Korona Himalajów we Władysławowie

   W maju i na początku czerwca tego roku trzy tygodnie sp  w Tr ście, odwiedziliśmy także 
Władysławowo. Przeszliśmy całą Alej Gwiazd Sportu, aż do morza, i podziwialiśmy piękny monument „Korona 
Himalajów”. Aleja istnieje już od 2000 roku, Koronę odsłonięto w 2014. Monument ten tworzy 14 skalnych płyt  
z różowo-brązowego piaskowca, które symbolizują 14 himalajskich (i tych z Karakorum) ośmiotysięczników. 
Na każdej płycie umieszczona jest nazwa szczytu, którego jest symbolem. Autorem rzeźby jest profesor Sławoj 
Ostrowski. Po jednej stronie monumentu, w chodniku, znajdują się gwiazdy zdobywców „Korony” (Reinholda 
Messnera, Jerzego Kukuczki, Krzysztofa Wielickiego i Piotra Pustelnika), po drugiej – zasłużonych himalaistów 
(Edmunda Hillary’ego, Andrzeja Zawady, Wandy Rutkiewicz i Kingi Baranowskiej). 
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, lecz byli pierwszymi 

.
 Małgorzata i Jan Kiełkowscy

   Oto historia powstania himalajskiego monumentu nad morzem, opisana bardzo szczegółowo przez Michała 
Kochańczyka, jedego z inicjatorów powstania tej rzeźby (WEGA t. VI, str. 407).                                                                                                                                 

Zapamiętałem to tak

  W połowie października 2008 roku zadzwonił do mnie stary druh Marek Roslan, z którym łączyła mnie wie-
loletnia serdeczna zażyłość, braliśmy udział w kilku wyprawach, uczestniczyliśmy aktywnie w życiu klubowym 
Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. Marek, jako lekarz, nie tylko wykazywał się ofiarnością w Himalajach, ale 
i na nizinach też bardzo pomagał wielu  kolegom w ich problemach zdrowotnych.
    Marek poprosił mnie, bym pod koniec października, na Wszystkich Świętych,  poprowadził prezentację                
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie o naszych Koleżankach i Kolegach, którzy zginęli 
w górach. Przyznaję szczerze, na początku odmówiłem, bo na ten właśnie dzień zaprosił mnie na świętowanie 
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swoich pięćdziesiątych urodzin Jędruś Tomanek z Kabaretu OT.TO, z którym się przyjaźniłem. Ale w miarę cza-
su „dojrzewałem”, przemyślałem sobie sprawę na spokojnie, że ci, z którymi przeżyłem tyle dobrego w górach, 
zasługują na pamięć i szacunek. Zdecydowałem się przygotować prezentację, zebrałem obszerną ikonografię, 
zeskanowałem przeźrocza i czarno-białe fotografie. Przeprosiłem grzecznie Jędrka Tomanka. Na szczęście 
Jędrek jest mądrym człowiekiem, zrozumiał sytuację…
       Do Władysławowa pojechałem razem z Waldkiem Soroką, Spodziewałem się skromnego spotkania w ja-
kiejś salce, na które może przyjdą dzieci ze szkoły podstawowej. Tymczasem zaproszono nas do eleganckiej 
sali bankietowej, gdzie był przygotowany wysokobudżetowy catering. Zasiedliśmy przy stolikach, stopniowo 
zapełniały się miejsca wokół nas. Przybyli Koledzy klubowi, między innymi:  Marek Roslan, Edek Taylor, An-
drzej Marciniak, Jan Szulc. Spotkanie otworzył Jerzy Szczepankowski, prezes Fundacji „Aleja Gwiazd Sportu”, 
który powitał mnie jako najbardziej honorowego gościa. I ku mojemu zdziwieniu  okazało się, że znajdowałem 
się przy stoliku z Leszkiem Blanikiem. „świeżym” złotym medalistą z igrzysk w Pekinie, a tuż obok siedział 
Kazimierz Zimny, medalista olimpijski z Rzymu, wielka karta historii polskiej lekkoatletyki. Na wypełnionej 
po brzegi sali, oprócz młodzieży, znajdowało się wielu wybitnych sportowców, trenerów, działaczy sportowych, 
przybyli licznie dziennikarze.
     Dopiero wówczas podziękowałem swojej intuicji, sugerującej mi solidne przygotowanie prezentacji. Bo 
rzeczywiście, w miarę prowadzonej prezentacji,  gdy  przybliżałem sylwetki Koleżanek i Kolegów, którzy zginęli 
tragiczną śmiercią w odległych górach całego niemal świata, czułem coraz większą uwagę obecnych  na sali osób, 
którzy dowiadywali się, jak wielu wartościowych Przyjaciół straciliśmy…
       Po spotkaniu poszliśmy z wiązankami na Aleję Gwiazd Sportu, by zapalić znicze przy gwiazdach nieżyjących 
sportowców. Jerzy Szczepankowski tak przygotował program tej części uroczystości, by zdobywca Everestu An-
drzej Marciniak złożył wiązankę kwiatów i zapalił znicz przy gwieździe Edmunda Hillary‘ego, pierwszego zdo-
bywcy najwyższej góry świata. Po zapaleniu wszystkich zniczy zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie przy fontannie 
wieńczącej Aleję Gwiazd Sportu, zaprojektowaną przez Wojciecha Zabłockiego, wybitnego szermierza. Gdy tam 
staliśmy, Marek Roslan napomknął: „Michale, poczyńmy starania, by na tej Alei były również gwiazdy naszych 
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Kolegów himalaistów.” Marek miał na myśli głównie kolegów, którzy zginęli podczas wyprawy na Everest w 1989 
roku: Eugeniusza Chrobaka, Andrzeja Heinricha, Wacka Otrębę. Mirka Gardzielewskiego i Mirka Falco-Dąsala. 
     Niestety, w czasie rozmów z Jerzym Szczepankowskim, prezesem Fundacji „Aleja Gwiazd Sportu”, wielkim 
miłośnikiem sportu, inicjatorem powstania Alei, dowiedzieliśmy się, że Kapituła Alei preferuje przede wszyst-
kim instalację gwiazd wybitnych olimpijczyków, a w dodatku naszych wybitnych himalaistów jest tak dużo, że 
tylko dla nich musiałaby powstać dodatkowa Aleja… 
    Życie jednak pisze swoje scenariusze. Niecały rok później podczas wspinaczki na Wielką Rywocińską Turnię 
w Tatrach Słowackich zginął Andrzej Marciniak. Ja w tym czasie byłem na wyprawie w Wenezueli, ale Marek 
Roslan, będący pod wpływem śmierci Andrzeja, zaczął czynić energiczne starania, by chociaż gwiazda Andrzeja 
Marciniaka pojawiła się w Alei Gwiazd Sportu. Jerzy Szczepankowski, chcąc się jakoś grzecznie wybronić przed 
odsłanianiem dużych gwiazd alpinistów w Alei, zdając sobie sprawę, że po tej Andrzeja Marciniaka pojawią się 
lawinowo potrzeby odsłaniania  gwiazd wielu innych, jeszcze bardziej zasłużonych, himalaistów,  zaproponował 
ustawienie w Alei głazu czy skały, która byłaby symbolem gór, a na tej skale umieszczane by były miniatury 
gwiazd z nazwiskami wspinaczy. 
       Po tej życzliwej propozycji Jerzego Szczepankowskiego, Marek skontaktował się z małżeństwem Marzeną          
i Jackiem Bruzdowiczami, architektami i plastykami. Znaliśmy się od lat, Jacek był wytrawnym alpinistą, między 
innymi kierownikiem wyprawy na Haramosh, miał do czynienia z wieloma projektami górskimi, między innymi 
projektował dla Polskiego Związku Alpinizmu …schronisko na Szałasiskach w Dolinie Rybiego Potoku. Jacek 
z Marzeną, znający dobrze trójmiejskie środowisko twórcze, zaproponowali, by koncepcję tego „Kamienia” 
opracował profesor Sławoj Ostrowski, ówczesny dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Profesor  zainteresował się tym tematem. W trakcie rozmów o wyglądzie i sensie rzeźby profesor, Marzena 
i Jacek szybko uzgodnili koncepcję: „A dlaczego tylko jeden kamień, wszak ośmiotysięczników jest czternaście. 
I kamienie mają być dość wysokie, na wierzchołki szczytów patrzy się w górę”. Profesor zaprojektował, 
zobaczyliśmy makietę z gipsu w skali 1 : 20 – „Ośmiotysięczniki”, stojące w szeregu jeden za drugim. To już było 
coś! To robiło wrażenie.  
     Marzena i Jacek opracowali sugestywne credo rzeźby: „Ideą przedsięwzięcia jest pokazanie  osiągnięć polskie-
go himalaizmu na  rzeźbie, przedstawiającej  w lapidarny  sposób  Koronę Himalajów. Będzie to zwarta, dynami-
czna,  ciekawa rzeźbiarsko forma, poprzez postrzępione szpice, cięte krawędzie i polerowane boki, przez to uzys-
kany zostanie świetny światłocień w ciągu dnia i ciekawe efekty podczas nocnego, efektownego podświetlenia. 
Na poszczególnych  płytach, wyobrażających kolejne  szczyty ośmiotysięczne,  umieszczone będą  tabliczki, 
eksponujące  osiągnięcia sportowe polskich himalaistów. Budowla będzie składała się z czternastu płyt grani-
towych,  ciętych na plastry o  grubości 20 cm,  ustawione na sztorc w odstępach co 5 cm. Poszczególne płyty będę  
przesuwane  względem siebie”
     Okazało się, że droga od pomysłu do realizacji jest długa i kręta. Ale dostaliśmy nie tylko „zielone światło” 
od Jerzego Szczepankowskiego, ale także Jego pomoc i częściowe wsparcie finansowe ze strony Fundacji „Aleja 
Gwiazd Sportu”. Jerzy Szczepankowski przekonał Kapitułę Alei i władze Władysławowa do pomysłu, ba, popro-
sił o współpracę Leona Czerwińskiego, właściciela dużej firmy kamieniarskiej „Murkam” w Kawlach Dolnych, 
w pobliżu Przodkowa. Leon Czerwiński od lat współpracował z Jerzym Szczepankowskim przy budowie pos-
zczególnych etapów Alei i życzliwie podjął się współpracy. Już w  trakcie pierwszej wizyty profesora Ostrows-
kiego i Jacka Bruzdowicza w firmie „Murkam” pokazano im fragment piaskowca o bardzo ciekawych kolorach                    
i strukturze. Piaskowiec ten od razu spodobał się twórcom, doskonale też nadawał się do obróbki kamieniarskiej. 
Trzeba było „tylko” sprowadzić go ze Szwecji. 
    Pełni entuzjazmu, szczególnie motywowani przez Marka Roslana, sądziliśmy, że już w 2010 roku uda się 
postawić rzeźbę. W maju tego roku odpowiednim władzom został przedstawiony projekt techniczny: „Projekt 
rzeźby plenerowej „Korona Himalajów” wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Projekt był wspólnym dziełem: 
prof. Sławoj Ostrowski był autorem projektu rzeźby plenerowej, mgr sztuki Marzena Makowska-Bruzdowicz                     
i mgr inż. arch. Jacek Bruzdowicz opracowali projekt małej architektury. 
     Rozpoczęliśmy na szeroką skalę akcję zdobywania sponsorów na to przedsięwzięcie, portale wspinaczkowe 
zamieściły apel w tej sprawie. I gdy już wydawało się, że zrealizujemy wówczas projekt, dostaliśmy dość szybko 
zimny prysznic. Jacek Bruzdowicz z Leonem Czerwińskim pojechali po ten kamień do kamieniołomu Waza 
Stein w pobliżu Âlvdalen w środkowej Szwecji. Tam znaleźli odpowiednie bloki kamienne. Wreszcie, którejś 
majowej niedzieli spotkaliśmy się w czwórkę – Jacek Bruzdowicz, Waldek Soroka, Marek Roslan i ja – u mnie 
w domu i skrupulatnie przeliczając zebrane i potencjalne środki, dopięliśmy z radością budżet. Wydawało się, 
że wszystko jest już dograne i będzie możliwe odsłonięcie Korony zgodnie z planem, na początku sierpnia 2010 
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roku. Ale następnego dnia przed południem rozmowa telefoniczna z właścicielem kamieniołomu z hukiem 
wywróciła nasze plany. Szwed podał cenę trzykrotnie większą niż się spodziewaliśmy i …musieliśmy przyczaić 
się na jakiś czas. 
    W dniu 7 listopada 2010 roku, jako prezes Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto” przedstawiłem projekt rzeźby  
na Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. Przedsięwzięcie to zostało zaakceptowane przez 
delegatów przez aklamację. Janusz Onyszkiewicz, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, zaraz po tej decyzji 
Zjazdu wspomniał: „Przyjdźcie do mnie z tym projektem, przedstawimy go w Ministerstwie Sportu”. Koledzy           
z innych klubów, oglądali projekt, podobał im się, cmokali ustami, ale zaraz dodawali: „He, he, raczej Wam się 
nie uda, gdzie zdobędziecie tyle szmalu?”  
      Praktycznie do powstania rzeźby najwięcej przyczynił się Jerzy Szczepankowski, który cały czas drążył 
sprawę, przy każdej możliwej okazji szukał przysłowiowego „światełka” w tunelu. W 2013 roku zdobył znacz-
ne środki z Unii Europejskiej, z środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającego 
inwestycje w zrównoważone rybactwo. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez wydatnej pomocy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Środki przeznaczone były na rozbudowę Alei, na monitoring        
i małą architekturę, ale przy okazji udało się co nieco zagospodarować na rzeźbę. Również prywatni sponsorzy 
w pewnym zakresie wsparli sprawę. 
      Gdy pojawiły się środki, Jerzy Szczepankowski, Jacek Bruzdowicz i Leon Czerwiński w czerwcu 2013 roku 
wyruszyli do Szwecji po materiał skalny. Negocjacje z właścicielem kamieniołomu były trudne. Pewien bonus 
nasza ekipa dostała za to, że zgodziła się na zabranie nie wyszlifowanych bloków, lecz kamieni o naturalnej struk-
turze, bo takie było założenie rzeźby, ale o tym Szwed nie wiedział. Także rozmowy przy płynnych produktach 
z Polski bardzo pomogły w ustaleniu ceny. Transportem ponad stu czterdziestu ton materiału skalnego zajął się 
Leon Czerwiński. 
     To Jerzy podjął decyzję, by XV gala w Alei Gwiazd Sportu, w 2014 roku, była poświęcona tylko himalaizmowi 
i by zaprosić Reinholda Messnera, pierwszego zdobywcę Korony Himalajów. Pomysł zaproszenia Messnera do 
Władysława wydawał się bardzo naiwny, mało kto wierzył, że zaproszenie zostanie przyjęte.
    Jerzy liczył skrupulatnie środki  starczyły na wykonanie sześciu gwiazd, zatem oprócz naszych polskich zdo-
bywców Korony Himalajów: Jerzego Kukuczki, Krzyśka Wielickiego, Piotra Pustelnika, gwiazdy dostali: pierwszy 
zdobywca Korony i honorowy gość Reinhold  Messner, Wanda Rutkiewicz – wielka damy światowego himalaiz-
mu, pierwszy Polak na Evereście oraz Kinga Baranowska, zdobywczyni ośmiu ośmiotysięczników, córka Ziemi 
Wejherowskiej. Po jakimś czasie, powstały warunki, by zamontować także gwiazdę Andrzeja Zawady, wybitnego 
himalaisty, kierownika wielu wypraw, twórcy polskiego himalaizmu zimowego.
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    Termin odsłonięcia rzeźby uzależniliśmy od terminu przybycia Messnera. Już w czerwcu 2013 roku wysłano 
do niego zaproszenie, które wspólnie podpisali Jerzy Szczepankowski, prezes Fundacji „Aleja Gwiazd Spor-
tu” i Janusz Onyszkiewicz, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Messnerowi daliśmy do wyboru dowolny 
termin w okresie od czerwca do jesieni 2014 roku. Długo czekaliśmy na odpowiedź od pani Ruth Ennemoser, 
prowadzącą w Bolzano biuro Reinholda Messnera. Jurek Szczepankowski już zaczął się denerwować. Dr Bernard 
Rudkowski, przyjaciel Jerzego, niezawodny sponsor Alei Gwiazd Sportu, prezes polsko-niemieckiej spółki GEN-
GAZ, wielokrotnie naciskał na panią Ruth, również ja uruchamiałem swoje kontakty poprzez Jurka Porębskiego 
i Janusza Majera. Szczęśliwie, na początku marca 2014 roku dostaliśmy odpowiedź: Messner potwierdził przy-
jazd do Władysławowa na dzień 28 czerwca. Później, gdy odprowadzaliśmy Messnera na lot powrotny do Mona-
chium, na spokojnie w Rębiechowie z Markiem Roslanem spytaliśmy go, jaki jest klucz ustalania jego grafików, 
w końcu jest zapraszany na wiele górskich kongresów i festiwali filmowych. Dowiedzieliśmy się, że co kwartał 
jest układany plan jego wyjazdów na najbliższe miesiące.
    Zatem zakasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do roboty. Profesor Sławoj Ostrowski, razem z Marzeną i Jackiem 
Bruzdowiczami, Jerzym Szczepankowskim i Leonem Czerwińskim w Kawlach Wielkich uzgadniali wszelkie 
szczegóły, nie tylko w zakresie fundamentu, formowania kształtów każdej z płyt czy zasad montażu rzeźby, 
liternictwa ale też detali dotyczących zagospodarowania nawierzchni wokół rzeźby: kostki granitowej, jej 
układu, spadków terenu, a w dalszej kolejności układu pasów zieleni. Z pewnością również sprawy techniczne 
oświetlenia też zajęły Marzenie, Jackowi i Jurkowi trochę czasu.
   Praca Jacka i Marzeny w „Murkamie”, przy stałej obecności szefa firmy Leona Czerwińskiego i konsultacjach 
Sławka Ostrowskiego, polegała na przypisaniu bloków skalnych do konkretnych szczytów i ustaleniu zakresu 
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W zakładzie kamieniarskim Murkam w Kawlach Dolnych koło Przodkowa na Kaszubach. Od lewej: Jacek Bruzdo-
wicz, Jerzy Szczepankowski (prezes Fundacji Alei Gwiazd Sportu), profesor  Sławoj Ostrowski, Grażyna Ostrowska 
(żona  profesora) i Leon Czerwiński (właściciel firmy Murkam)



niezbędnej obróbki, jak rozcięcie na części bloków zbyt masywnych, co wykonywały mniej więcej pięciometrowe 
tarcze, tnące polewany wodą materiał z prędkością trzech centymetrów na godzinę.
   Każdy z czternastu bloków został dokładnie zinwentaryzowany, opisany i sfotografowany. Potem nastąpiły 
przyjęcie podstawy i korekty kształtów grani. Po obróbce płyt wykonano szablony podstaw i wyznaczono miej-
sca oraz ustalono długość nawiertów na kotwy stalowe do zatopienia w fundamencie. Równolegle zostały wy-
brane i sprowadzone metalowe litery i cyfry, które mocowane na każdym szczycie pokazywały jego wysokość 
i nazwę. Zostały one tak zlokalizowane  i ustawione, aby ustawione później  wyższe lub szersze płyty tych na-
pisów nie przesłaniały. Konkretne rozmiary i grubości przywiezionych ze Szwecji płyt i uzyskane po przecięciu 
bloki zmusiły autorów rzeźby do zmian i korekt w stosunku do projektu i makiety. Zmiany były dokonywane 
właściwie na gorąco, czasem prawie w ostatniej chwili, bo w trakcie montażu i ustawiania bloków w Cetnie-
wie. Tak więc wyselekcjonowano pięć najwyższych szczytów na Ziemi, tzw. „wysokie” ośmiotysięczniki, i udało 
się uzyskać smukłość „góry gór” przy K2, masywność Makalu i najwyższy wierzchołek Everestu umieszczony              
w sąsiedztwie Lhotse w samym środku rzeźby. Dhaulagiri ze względu na bardzo fakturalną powierzchnię skały 
osadowej, jakby z zachowanymi „morskimi falami”, została ustawiona jako pierwsza. Za nią schowane niższe 
Gasherbrumy, wysunięte na boki ze względu na wyjątkową urodę pasiastych płyt. Także przy Cho Oyu udało się 
wyeksponować  oryginalny rysunek jakby skalnej pajęczyny na płycie. Rzeźbę od strony morza zamykają Nanga 
Parbat i Annapurna – ta ostatnia jako pierwszy zdobyty przez człowieka ośmiotysięcznik. 
   Jerzy Szczepankowski bardzo dążył do tego, by zacząć stawiać płyty kamienne, gdy tylko pojawią się wiosenne 
warunki; bardzo naglił w tej sprawie Leona Czerwińskiego. I tak w poniedziałek 7 kwietnia nastąpił ten dzień: 
ekipa firmy „Murkam”, nadzorowana przez Marzenę i Jacka Bruzdowiczów, szczególnie zakresie odpowiedniego 
przestawiania płyt względem siebie, zaczęła stawianie „ośmiotysięczników”. Na początku pojawiły się problemy 
z odpowiednim kotwieniem kamiennych bloków w fundamencie, ale z czasem ekipa nabrała wprawy i płyty 
podnoszone dźwigiem samochodowym, grzecznie stawały we właściwym miejscu. Pierwszego dnia stanęło 
sześć ośmiotysięczników, w tym najwyższy, prawie pięciometrowy „Everest”. Marzena i Jacek mieli dużo satys-
fakcji, gdy okazało się, że po postawieniu płyt, wszystkie uprzednio zamocowane mosiężne napisy z nazwami 
ośmiotysięczników ułożone były idealnie poziomo. Następnego dnia, już w dość intensywnym deszczu, zostały 
zamontowane pozostałe płyty i rzeźba, podparta jeszcze belkami, tkwiąca w surowym betonowym fundamen-
cie, nabrała zaplanowanego od dawna kształtu. Mokre kamienne powierzchnie płyt miały jakiś magnetyzm, 
gdy podszedłem do nich bliżej, miałem wrażenie, jakbym był tuż pod stromą górską granią. Mokre płyty 
eksponowały swoje czerwonawe i szare pasy, lśniły mimo granatowego nieba, aż prosiły się o sfotografowanie.
    Marzena i Jacek jeszcze kilkakrotnie przyjeżdżali do Władysławowa, nadzorując montaż oświetlenia czy też 
układanie nawierzchni wokół rzeźby. Niesamowite było ich społeczne zaangażowanie w to przedsięwzięcie, jak 
niedawno obliczyli, ponad trzydzieści razy przyjeżdżali do Władysławowa, na początku w sprawach koncepcyj-
no-formalnych, a później nadzorując budowę. A ile razy byli w firmie kamieniarskiej pod Przodkowem, ile czasu 
zajęło im „zaklepanie” projektu we władzach miasta, ile czasu poświęcili na przemyślenia, chociażby te w kwestii 
ustawienia płyt względem siebie? Oni sami wiedzą o tym najlepiej. A Jacek jeszcze dwa razy jeździł do Szwecji…
    Jak tylko zaczął sią montaż rzeźby, zająłem się nagłośnianiem jej budowy w mediach. O ile portale wspi-
naczkowe, jak wspinanie.pl, Góry, Taternik, ochoczo publikowały informacje o przebiegu budowy i o zapo-
wiadanej uroczystości odsłonięcia monumentu, to publiczna telewizja i najwięksi emitenci zapowiedzieli, że 
podejmą temat w czasie odsłonięcia rzeźby. Jedynie stacja TVN24 zamieściła o tym informację na swojej stronie, 
a rozgłośnia RMF informowała o tych wydarzeniach na antenie i na swojej stronie.
   Wystosowałem także apele o wsparcie budowy do naszej społeczności Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”         
i do Stowarzyszenia Podróżników „Horyzont”. Spotkały się jednak z nikłym odzewem. 
   Jak tylko został ustalony termin uroczystości odsłonięcia rzeźby i gwiazd u jej podnóża, zaczęliśmy powiada-
miać osoby najbardziej zainteresowane, czyli himalaistów uhonorowanych gwiazdami. Krzysiek Wielicki oraz 
Piotr Pustelnik od razu potwierdzili swój przyjazd, natomiast Kinga Baranowska planowała w tym czasie uczest-
nictwo w wysokogórskiej wyprawie. Na szczęście jej termin wyjazdu uległ zmianie i w połowie czerwca Kinga 
potwierdziła udział w uroczystości. Do odsłonięcia gwiazdy Jurka Kukuczki poprosiliśmy Cecylię Kukuczkę, 
wdowę po Jurku, do odsłonięcia gwiazdy Wandy Rutkiewicz – Anię Okopińską, partnerkę Wandy z jej wypraw. 
Gwiazdę Andrzeja Zawady miała odsłaniać Anna Milewska, wdowa po Andrzeju. Januszowi Onyszkiewiczowi 
udział w przebiegu naszej uroczystości kolidował z kongresem jego partii politycznej, w końcu jednak kongres 
został przełożony i Janusz zdecydował się na przyjazd. 
     Niezależnie od gwiazd, założeniem naszego projektu było zamocowanie na poszczególnych „ośmiotysięcznikach” 
mosiężnych tablic, informujących o autorach i datach najważniejszych polskich wejść sportowych. Co roku 
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mieliśmy odsłaniać tablice na kolejnym „szczycie”. Zatem na czas czerwcowej uroczystości przygotowaliśmy 
tablice do zamocowania na płycie wyobrażającej Mount Everest. Treść tablic, skonsultowana z Januszem Kur-
czabem, niekwestionowanym ekspertem polskiej eksploracji Himalajów, przedstawiała się następująco: Wanda 
Rutkiewicz – pierwsze polskie wejście, 16.10.1978 r.; Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki – pierwsze wejście zimowe 
– 17.02.1980 r.;  Andrzej Czok, Jerzy Kukuczka – nowa droga południowym filarem – 19.05.1980 r.; Eugeniusz 
Chrobak, Andrzej Marciniak – pierwsze polskie wejście kuluarem Hornbeina – 24.05.1989 r.; Marcin Miotk – 
pierwsze polskie wejście bez użycia dodatkowego tlenu – 5.06.2005 r.  
    W związku z tym zaprosiliśmy wdowy po  nieżyjących himalaistach, Wandę Czok, Grażynę Chrobak, Agnieszkę 
Marciniak, i oczywiście, Marcina Miotka. Dla Marka, Jacka, dla mnie, dla naszego środowiska wspinaczkowego 
oczywistym było zaproszenie wdów po naszych Kolegach, którzy zginęli pod Everestem w 1989 roku, podczas 
wyprawy, którą organizowaliśmy i która zakończyła się jakże tragicznie. Zaprosiliśmy Elę Gardzielewską. Elę 
Dąsal, Adę Otrębę a także uczestników tamtej wyprawy: Janusza Majera i Jacka Jezierskiego. Wysłaliśmy zapro-
szenia do władz Polskiego Związku Alpinizmu, ale też do wybitnych alpinistów, związanych z polskim sukcesami 
w Himalajach i Karakorum w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku: Wojtka Kurtyki, Krystyny Palmowskiej, 
Anny Czerwińskiej, Ryszarda Dmocha, Ryszarda Kowalewskiego, Janusza Kurczaba, Bogdana Jankowskiego… 
Nie byliśmy w stanie zaprosić wszystkich, stwierdziliśmy, że gdy będziemy odsłaniali co roku tablice na po-
szczególnych „szczytach”, to rozkładając zaproszenia na lata, będziemy mieli możliwość zaproszenia i goszczenia 
wszystkich wybitnych zdobywców wraz z rodzinami.
   Gdy tylko informacje o uroczystości pojawiły się w sieci, napisała do mnie Ania Okopińska, która dokonała 
pierwszego polskiego wejścia na Gasherbrum II już w 1975 roku, żaląc się, że na swoją uroczystość musi czekać 
aż trzynaście lat. Zaczęliśmy się zatem zastanawiać, czy nie skrócić tego okresu oczekiwania i co roku odsłaniać 
tablice na dwóch ośmiotysięcznikach. 
    Zamieszczone w sieci fotografie mosiężnych tablic gotowych do zamocowania na „Evereście” bardzo krytycz-
nie zostały ocenione przez mojego serdecznego kolegę Michała Rybickiego, architekta z bardzo dużym stażem. 
Michał wprost napisał, że tablice będą wyrywane przez złomiarzy, ale przede wszystkim, że będą oszpecały rzeźbę 
i powinny być wygrawerowane w skale. Pozwoliłem sobie na samowolę i bez zgody twórców wysłałem prośbę     
o opinię w tej sprawie do wielu ludzi związanych ze sztuką. Dostałem wiele obszernych, pełnych zaangażowania 
odpowiedzi. Większość moich korespondentów, architektów, konserwatorów zabytków, artystów zdecydowa-
nie była za zastąpieniem tablic napisami wykutymi w ścianie. Gdy przedstawiłem tę korespondencję twórcom, 
okazało się wykucie napisów w skale jest problematyczne z  powodów technicznych, ze względu na charakter 
kamienia i jego kruchość. 
   Julia Tarnowska, niegdyś związana z naszym Klubem Wysokogórskim, nauczycielka plastyki w Olsztynie,  
zaproponowała zamocowanie tablic z dwuwarstwowego tzw. „bezpiecznego” szkła. Argumentacja Julii była 
następująca: „Tabliczki takie nie są konkurencyjne w stosunku do nazw szczytów, nieingerujące w formę skal-
nych bloków, połyskują subtelnie w słońcu, są łatwe do ewentualnego dorobienia czy wymiany, napisy będą 
czytelne, podkład – czyli szkło – pokaże kamień pod spodem”. Po długiej naradzie roboczej, kiedy to przeana-
lizowano możliwość wyrywania tablic mosiężnych przez złomiarzy, profesor Sławoj Ostrowski zgodził się na 
odstąpienie od koncepcji mosiężnych tablic, podjęto decyzję o zamocowaniu tablic z tzw. „bezpiecznego” szkła. 
   Przy okazji tej dyskusji otrzymałem bardzo wiele pochlebnych opinii na temat rzeźby, Chwalono pomysł, 
inicjatywę, piękno jej kompozycji przestrzennej, surowość, kolor i fakturę piaskowca. Otrzymywałem dużo gra-
tulacji (przekazywałem je, rzecz jasna, dalej). Wyrazy uznania były na każdym kroku, a najdobitniej wyraził je 
Reinhold Messner w czasie uroczystości otwarcia, podkreślający artyzm rzeźby. Przy okazji tej rozległej kores-
pondencji odświeżyłem kilka starych znajomości, w tym z druhem sprzed wielu lat, Andrzejem Zdyrą, wybit-
nym konserwatorem zabytków, profesjonalistą z czterdziestoletnim stażem pracy w kamieniu, który z dużym 
zaangażowaniem podszedł do dyskusji na temat tablic i przysłał obszerny list – artykuł, z wielkim znawstwem 
odnoszący się do powstałej rzeźby, z szerokimi przemyśleniami dotyczącymi przyszłej konserwacji kamienia. 
List Andrzeja powinien znaleźć się w archiwum budowy rzeźby na poczytnym miejscu.
    Zdecydowanie największą część pracy przy organizacji uroczystości otwarcia rzeźby wziął na siebie Jerzy      
Szczepankowski. On miał już bardzo duże doświadczenie zdobyte podczas poprzednich czternastu edycji 
w Alei Gwiazd Sportu, jednakże wiedzieliśmy, że przygotowywana na 28 czerwca uroczystość, będzie miała 
bogaty program i będzie wymagała wielu dodatkowych czynności. Z Markiem Roslanem i Bruzdowiczami 
staraliśmy się zatem jak najbardziej odciążyć Jerzego.
   Podczas kilku narad roboczych we Władysławowie, Jerzy przedstawił nam swój program przeprowadzenia 
imprezy. Uroczystość otwarcia miała rozpocząć się o godzinie siedemnastej, miała ją poprzedzić konferencja 
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prasowa o godzinie szesnastej w pobliskim Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, z udziałem himalaistów uho-
norowanych  gwiazdami. 
   Zapoznając się z kwestiami technicznymi  uroczystości, zorientowaliśmy się z jakim wielkim rozmachem 
przygotowywana jest ta impreza. Na czas uroczystości została specjalnie sprowadzona z Wrocławia trybuna 
na 400 osób dla zaproszonych gości, przygotowano dużą podwyższoną scenę, przeznaczoną do prowadzenia 
uroczystości, a także tzw. ogródek dla VIP-ów z wielkimi parasolami i eleganckimi szerokimi kanapami. Do 
pomocy w przeprowadzeniu uroczystości zostali poproszeni uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kłaninie, którzy otrzymali zadanie wypuszczania, w miarę zapowiedzi prowadzącego, ba-
lonów nadmuchanych helem, do których były przyczepione szarfy z nazwami  ośmiotysięczników. Również do 
balonów miały być przyczepione banery z nazwami sponsorów, które powinny być wypuszczane w górę przez 
osoby odsłaniające gwiazdy. Reinhold Messner miał odsłaniać swoją gwiazdę banerem, wznoszonym przez 
trzy balony w kolorach białym, czerwonym i zielonym, nawiązujących do kolorów flagi włoskiej (Messner jest 
Tyrolczykiem i zarazem obywatelem Włoch). Pozostałe banery miały być wznoszone przez dwa balony: biały 
oraz czerwony.
   Praktycznie na głowie Jerzego były wszelkie sprawy formalne i techniczne, pozwolenia, mikrofonizacja (na 
stojakach na scenie było pięć mikrofonów), nagłośnienie, postawienie barierek, wynajęcie firmy ochrani-
arskiej, zakup kwiatów, zlecenie wykonania niestandardowych dyplomów i miniatur gwiazd w eleganckim etui, 
załatwienie wyrzutni złotych pasków konfetti, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, wydrukowanie plakatów, 
pocztówek i identyfikatorów dla VIP-ów, zorganizowanie konferencji prasowej i noclegów dla gości, montaż 
gwiazd u podnóża rzeźby. A poza tym miał być jeszcze bankiet na trzysta osób i niezwykle efektowny, nocny 
pokaz sztucznych ogni. I jeszcze Jerzy załatwił poprzez Wojewodę Pomorskiego przyjęcie Reinholda Messnera 
na lotnisku w Rębiechowie  według procedury VIP-a, a także występ orkiestry Straży Granicznej, poprzedzającej 
uroczystość odsłonięcia rzeźby. Podejrzewam, że tych spraw było znacznie więcej.
   W czasie roboczych spotkań czyniliśmy starania, by w miarę możliwości włączyć się w sprawy organizacyjne i  jak 
najbardziej odciążyć Jerzego. Zaproponowaliśmy, że laudację o osobach uhonorowanych gwiazdami i tablicami 
na „Evereście” opracuje i wygłosi Dorota Kobierowska, na moją głowę spadło dopilnowanie przyjazdów wszyst-
kich laureatów i zaproszonych gości i w uzgodnieniu z Jerzym odpowiednie ich zakwaterowanie. Postarałem się 
o noclegi dla osób chcących przyjechać na imprezę. Podjąłem się również akcji medialnej, powiadomiłem prawie 
wszystkie polskie media, uruchamiając swoje kontakty; podobną działalność swoimi kanałami prowadził także 
Jerzy. Zaproponowałem, by program uroczystości wzbogacił występ bębniarskiego zespołu „Kuka kilke”, prowad-
zonego przez Annę Kwidzińską. Zapewniałem, że dynamiczna gra zespołu, będzie bardzo pozytywnym, barwnym 
akcentem podczas podniosłych momentów uroczystości, czyli odsłaniania rzeźby i gwiazd. Propozycja spotkała 
się z przychylnym odbiorem, zatem zaprosiłem zespół na imprezę. Podjąłem się też załatwienia tłumacza i razem 
z Markiem Roslanem odbioru Reinholda Messnera z lotniska. Czyniłem starania, by imprezę poprowadził Maciej 
Orłoś, różne zbiegi okoliczności sprawiły, że ostatecznie poprowadził ją, bardzo sprawnie, Sławomir Siezieniews-
ki. Marek Roslan podjął się napisania tekstu o himalaistach, którzy zginęli na Evereście.
   Bardzo szybko zbliżał się termin uroczystości. Jerzy zajęty był monitorowaniem całej logistyki, Marzena                 
z Jackiem pilnowali oświetlenia, ułożenia granitowej kostki w nawierzchni wokół rzeźby i zamocowania tablic 
na „Evereście”, ja każdego dnia uzgadniałem szczegóły przybycia zaproszonych honorowych gości, stopniowo 
powiadamiałem media, pomagałem Dorocie Kobierowskiej w ułożeniu laudacji. Kilka dni przed imprezą 
napisaliśmy pismo do Messnera, informujące o stanie naszej gotowości.
   Niestety nie wszyscy mogli przyjechać do Władysławowa, Ania Milewska, tuż przed przyjazdem poważnie 
zachorowała i odwołała swój udział w uroczystości (a tak starałem się znaleźć transport dla Ani z Warszawy do 
Władysławowa). Różne ważne sprawy życiowe sprawiły, że również Ania Czerwińska, Wojtek Kurtyka, Grażyna 
Chrobak, Ela Dąsal, Leszek Cichy i Andrzej Paczkowski  z żalem powiadomili, że nie dadzą rady uczestniczyć   
w naszej uroczystości. W związku z nieobecnością Ani Milewskiej, podjęliśmy decyzję, że gwiazdę Andrzeja Za-
wady odsłoni Janusz Onyszkiewicz, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Janusz miał też wcześniej wyznaczone 
inne zadanie: odsłonić tablice zamocowane na „Evereście”.
   Wcześniejsze powiadomienie mediów przyniosło pewien efekt. Irena Łaszyn, dziennikarka o bardzo dob-
rym piórze, napisała w piątkowych „Rejsach”, części składowej „Dziennika  Bałtyckiego”, najbardziej poczytnej 
gazety na Pomorzu, ciekawy felieton na dwie kolumny, przejrzyście oddający ideę i historię powstania rzeźby. 
Wiadomość o otwarciu podało wiele portali internetowych, czasopismo „n.p.m.” zamieściło mój artykuł o rzeź-
bie. Moje zaangażowanie w nagłośnienie imprezy, miało też ten skutek, że byłem zasypywany prośbami przez 
dziennikarzy, filmowców i organizatorów górskich imprez w Polsce o umożliwienie kontaktu z Messnerem           
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w celu przeprowadzenia wywiadu czy zaproszeniu go ponownie do Polski. Wiedziałem, że z dziennikarzami 
będę miał trudny orzech do zgryzienia. 
    Sztuka znalezienia dobrego tłumacza, mimo moich rozległych znajomości w środowisku anglistycznym, 
okazała się nie taka całkiem prosta. W cichości liczyłem na Sylwię Pikiel, która pomagała w tłumaczeniu tekstów 
do zachodnich portali wspinaczkowych, ale Sylwia miała w tym czasie ważne uroczystości rodzinne, kilku zna-
jomym anglistom także ten termin nie był „po drodze”. I w końcu za pośrednictwem Olgi Kubińskiej dotarłem 
do Pauli Gorszczyńskiej z Zakładu Translatoryki Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Paula 
podeszła z zaangażowaniem do mojej prośby, rozesłała wici, kilkakrotnie je ponawiała i okazała się skuteczna.  
W przeddzień imprezy zgłosiła się do pomocy Alina Boczoń, studentka pierwszego roku translatorycznych stu-
diów magisterskich. 
   Po Reinholda Messnera na lotnisko do Rębiechowa pojechaliśmy z Markiem Roslanem jego samochodem. 
Po drodze na Morenie zabraliśmy Alinę Boczoń, tłumaczkę. Alina profesjonalnie podeszła do tłumaczenia, 
spędziła pół nocy przy komputerze, osłuchując się na youtubie, jak to określiła, z „tyrolskim” angielskim Mess-
nera. Zażyczyła sobie również, byśmy wspólnie odebrali Messnera z lotniska, by w drodze do Władysławowa 
zapoznać się z osobą, którą będzie tłumaczyła. 
    Skorzystaliśmy oczywiście  z załatwionej wcześniej VIP-owskiej procedury odbioru gościa. Reinholda Messne-
ra powitaliśmy w rękawie przy drzwiach samolotu. Messner spojrzał na mnie i do razu powiedział, że gdzieś się 
kiedyś musieliśmy spotkać. Przypomniałem mu nasze spotkanie w Patagonii w 1984 roku i okazało się Messner 
pamięta okoliczności tego spotkania. Później wręczyłem mu „laurkę” – opisane zdjęcie, gdzie widniejemy także 
z Hansem Kammerlanderem. 
   Od razu widać było, że nasz gość ma duże obycie w tego typu wyjazdach; jego bagaż składał się z dużej skórzanej 
aktówki, tak więc od razu wyruszyliśmy do Władysławowa. Słusznie spodziewając się korków na głównej drod-
ze, pojechaliśmy trochę okrężną, krętą ale za to lesistą, urokliwą drogą przez Koleczkowo, Wejherowo i Piaśnicę. 
Jechaliśmy w deszczu i trochę martwiliśmy się z Markiem o przebieg uroczystości. Rozmowa z Messnerem w sa-
mochodzie była bardzo przyjazna. Wypytywał o wiele rzeczy w Polsce, interesowała go sytuacja ekonomiczno-
społeczna w kraju, podobał mu się lesisty krajobraz Kaszub, zwrócił uwagę na dużą ilość nowo wybudowanych 
domów, dopytywał się, z kim to wygraliśmy w bitwie pod mijanym po drodze Świecinem w 1462 roku. Po dro-
dze opowiedzieliśmy Messnerowi nie tylko historię powstania rzeźby, zdążyliśmy co nieco powiedzieć o Kaszu-
bach i Pojezierzu Kaszubskim. Gdy wjechaliśmy do Władysławowa, zobaczyliśmy przygotowaną infrastrukturę 
imprezy tonącą w rzęsistym deszczu.
   Konferencja prasowa, prowadzona przez Sławomira Siezieniewskiego, znanego dziennikarza telewizyjne-
go, przebiegła nadzwyczaj sprawnie, przybyło na nią wielu dziennikarzy, sportowców, działaczy sportowych, 
uczestniczyli w niej także licznie koleżanki i koledzy z Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. Przybyli również  
alpiniści i himalaiści z różnych stron Polski. 
    Jerzy Szczepankowski otworzył konferencję, powitał wszystkich gości i do długiego stołu prezydialnego zapro-
sił: Reinholda Messnera, Krzysztofa Wielickiego, Piotra Pustelnika, Janusza Onyszkiewicza i Kingę Baranowską, 
a także twórców rzeźby Marzenę i Jacka Bruzdowiczów. Profesor Sławoj Ostrowski nie przyjechał na uroczystość. 
Rzucało się w oczy, że podczas konferencji jest prowadzona przysłowiowa „gra do jednej bramki”; głównym jej 
bohaterem był Messner, który obszernie w sposób bardzo przyjazny wypowiedział się o dorobku i sukcesach 
polskich himalaistów, podkreślając „złoty okres” lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku,  Z wystąpienia Messne-
ra można było poznać jego dużą wiedzę o aktualnej sytuacji polskiego himalaizmu, zresztą nie tylko polskiego. 
Tłumaczka, Alina Boczoń, miała trochę problemów z nieznanym jej nazewnictwem górskim, ale dzielnie sobie 
radziła. Wypowiedzi polskich himalaistów były bardzo konkretne, odnoszące się do nobilitującego ich zaistnienia 
w Alei Gwiazd Sportu. Janusz Onyszkiewicz nawiązał do spotkania z Messnerem podczas wyprawy w Hindukuszu 
Afgańskim w 1972 roku (Janusz się pomylił i powiedział w 1974 roku). Poważna atmosfera konferencji znacznie 
zelżała, kiedy  Marzena i Jacek Bruzdowiczowie ze swadą, wręcz anegdotycznie, opowiadali o koncepcji i historii 
budowy rzeźby, tworzyli na miejscu jej legendę. Niestety, pod koniec konferencji nastąpił przykry incydent. Jerzy 
Jakobsche, dziennikarz PAP, wykazał się całkowitym brakiem taktu i zadał Messnerowi pytanie o jego najtrud-
niejsze chwile na wyprawach. Większość alpinistów odebrała to pytanie jako podłe, wręcz poniżej pasa. Wiadomo 
było, że chodziło o tragiczną wyprawę na Nanga Parbat, gdzie Messner stracił brata, odmroził sobie palce i był 
potem niesłusznie oskarżany o jego śmierć. Ta wyprawa na pewno była dla niego dużą traumą. Widać było, że to 
pytanie trochę dotknęło Messnera, pogodny nastrój znikł z jego twarzy, ale taktownie i rzeczowo odpowiedział 
na to pytanie. Szkoda, bo taka konferencja prasowa powinna być w pogodnym klimacie, to nie jest ten czas, kiedy 
gnębi się piłkarzy po kolejnym przegranym meczu. Na szczęście był to jedyny niemiły akcent całej uroczystości. 
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Konferencja prasowa skończyła się o czasie i mogliśmy spokojnie przejść z Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
do pobliskiej Alei Gwiazd Sportu. Po drodze Jacek Bruzdowicz opowiedział Messnerowi całą historię powstania 
rzeźby. Messner był ciekaw wielu szczegółów. Jeszcze w czasie konferencji Jerzy Szczepankowski pokazał mu 
prezent, jaki otrzymał z okazji odsłonięcia monumentu. Była to miniaturowa replika rzeźby „Korona Hima-
lajów”, wykonana w tym samym piaskowcu ze Szwecji, oczywiście, przez niezawodną firmę „Murkam” Leona 
Czerwińskiego, 
   I nastąpił prawdziwy cud. W czasie konferencji  prasowej przestał padać deszcz, a gdy już doszliśmy do Alei 
Gwiazd Sporu, pojawiło się słońce. Widać, proboszcz we Władysławowie modlił się gorliwie o pogodę, tak jak 
go poprosił Jerzy Szczepankowski.  
   Na miejscu zastaliśmy wszystko gotowe na rozpoczęcie uroczystości, nad kamiennymi blokami powiewały 
różnokolorowe balony, trzymane przez młodzież w uniformach wojskowych ze szkoły w Kłaninie, stojącą w rów-
nych szeregach po obydwu stronach rzeźby, a także przez dzieci w dresach sportowych. Młodzież przytrzymy-
wała szarfy i banery, gotowe do wypuszczania w powietrze w odpowiednim czasie. Wokół rzeźby, niczym 
pszczoły przy ulu, kręcili się fotografowie i kamerzyści.
   Bardzo szybko trybuny i eleganckie kanapy w „ogródku VIP-owskim”  zapełniły się zaproszonymi gośćmi, przy 
okazji udało mi się wprowadzić na trybuny znajomych, głównie z Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”, tych 
którzy przyszli na czas. W swojej gorliwości chciałem wyprosić z kanapy przeznaczonej dla Messnera jakiegoś 
pana w garniturze, który okazał się ważnym sponsorem imprezy…  
   Uroczystość przebiegła tak jak sobie zaplanowaliśmy. Sławek Siezieniewski powadził ją dynamicznie i spraw-
nie.  Jerzy Szczepankowski powitał przybyłych gości. Pierwsza część oficjalna była stosunkowo krótka, pani bur-
mistrz Władysławowa mówiła konkretnie, podobnie jak przedstawiciele władz samorządowych, państwowych         
i sportowych. Jerzy Szczepankowski zapowiedział spóźnienie wojewody, który utknął w korku samochodo-
wym. Jerzy skomentował: „ I może dobrze, że tak się stało, niech władza wie, jakie mamy drogi!!” Komentarz się 
spotkał z wielką sympatią. 
   Reinhold Messner został poproszony o odsłonięcie rzeźby, stopniowo wylatywały, anonsowane przez Sławka 
Siezieniewskiego, balony z przymocowywanymi szarfami z nazwami szczytów. Każde wypuszczenie balonu 
uwydatniane było przez pełne temperamentu i wigoru werble zespołu bębniarskiego. Również później zespół 
ten ożywiał atmosferę uroczystości i mocno akcentował swoją werwą i kunsztem odsłanianie poszczególnych 
gwiazd. Może nie wszystkie balony wylatywały zgodnie z zapowiedzią Sławka Siezieniewskiego, ale to w niczym 
nie psuło wyjątkowości tych chwil.  Gdy doszliśmy do etapu odsłaniania gwiazd, umieszczonych do obydwu stro-
nach rzeźby, poproszono Dorotę Kobierowską o wygłaszanie laudacji. Miała trochę trudną sytuację, bo Sławek 
Siezieniewski podszedł gorliwie do sprawy i wprowadzał dość długie słowo wstępne o uhonorowanych osobach, 
ale Dorota dobrze sobie poradziła. Mówiła z zaangażowaniem i dobrą dykcją, widać było, że wygłaszany tekst 
nie był jej obojętny. 
   Reinhold Messner, Krzysztof Wielicki, Piotr Pustelnik i Kinga Baranowska, czyli żyjący laureaci, byli prosze-
ni indywidualnie na scenę i usadawiani na wielkim czerwonym fotelu na czas wygłaszania laudacji. Reinold 
Messner w bardzo ciepłych słowach podziękował za to wyróżnienie, podkreślił klasę polskiego himalaizmu, ale 
też zwrócił uwagę na wielki artyzm rzeźby, na unikatowy pomysł i przedsięwzięcie. Alina Boczoń z wdziękiem 
i urodą radziła sobie z tłumaczeniem. Krzysztof Wielicki, co prawda wielki twardziel, ale widać było, że cała 
uroczystość robiła na nim wrażenie, Piotr Pustelnik i tym razem nas nie zawiódł, swobodnie i dowcipnie odniósł 
się do swojej drogi życiowej, która doprowadziła go na tak honorowe miejsce. W wypowiedzi Kingi było czuć 
wielkie wzruszenie. Czuło się to również u Cecylii Kukuczki i Anki Okopińskiej, kiedy wraz ze sponsorami 
odsłaniały gwiazdy Jerzego Kukuczki i Wandy Rutkiewicz. 
    Miałem trochę czasu na obserwację zaproszonych gości i licznych ludzi tłoczących się za barierkami; te chwile 
odsłaniania gwiazd, kiedy banery na balonach, w łoskocie grzmiących bębnów i huku wystrzelanych złotych 
konfetti, wylatywały w górę, sprawiały, że mało kto był obojętny. Szczególnie podniosły i pełen wzruszeń był mo-
ment, kiedy Jerzy Szczepankowski przypomniał wszystkim o polskich himalaistach, którzy zginęli na Evereście 
i poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie ich minutą ciszy.
    Uroczystość trwała już dość długo, a że w zamieszaniu przy wypuszczaniu balonów wyleciała szarfa przygoto-
wana na odsłonięcie tablic na „Evereście”, co miał zrobić Janusz Onyszkiewicz, Jerzy zadecydował o skończeniu 
jej. Trochę zaprotestowałem, bo z Dorotą Kobierowską przygotowaliśmy laudację o tych wybitnych polskich 
wejściach na Everest, ale widać taka miała być dyscyplina prowadzenia imprezy. Z chwilą zakończenia na terenie 
uroczystości pojawiło się mnóstwo osób, tych zza barierek i z trybuny, w większości miłośników gór. Nastąpiło 
prawdziwe szaleństwo fotografowania, prawie każdy chciał mieć zdjęcie z nagrodzonymi himalaistami na tle 
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rzeźby. Szczególnie oblężony był Messner, podziwiałem go jak spokojnie i z uśmiechem pozował do zdjęć               
z napierającymi zewsząd ludźmi. I jeszcze co chwila podsuwane były jego książki z prośbą o autograf. Messner 
z niezwykłą cierpliwością i pogodą ducha ustawiał się do zdjęć i wypisywał autografy. Ja w tym czasie już byłem 
mocno nagabywany przez dziennikarzy i filmowców w sprawie umożliwienia im przeprowadzenia wywiadów 
z Messnerem. 
    W końcu udało mi się wydobyć Messnera z całego tego, skądinąd sympatycznego, zamieszania i skierowa-
liśmy się na pobliski teren Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie laureaci mieli posadzić pamiątkowe klony. 
W trakcie sadzenia drzew przez himalaistów, nie obeszło się bez jakże typowych dla naszego środowiska wspi-
naczkowego, niewinnych komentarzy typu: „Zobacz, Kinga Baranowska o wiele lepiej radzi sobie z łopatą niż 
Messner, widać pracowała w gospodarstwie rodziców.” 
   Uroczysty bankiet rozpoczął się o dwudziestej. Uczestniczyli w nim nie tylko alpiniści, ale też sportowcy uho-
norowani gwiazdami w poprzednich edycjach Alei Gwiazd Sportu, przedstawiciele władz, sponsorzy, wykonaw-
cy rzeźby i osoby, które przyczyniły się do pomyślnego przebiegu imprezy. Atmosfera na bankiecie była bardzo 
radosna, niewątpliwie wpłynęły na to zadowolenie z udanej i dobrze zorganizowanej uroczystości jak i wyborne 
kulinaria. Ze wszystkich stron otrzymywałem gratulacje za wspaniałą imprezę, oczywiście osoby z gratulacja-
mi przekierowywałem do Jerzego. W pewnym momencie Jerzy Szczepankowski nas niesamowicie zaskoczył, 
wręczając Marzenie i Jackowi Bruzdowiczom, Dorocie Kobierowskiej, Markowi Roslanowi i mnie dziękczynne 
dyplomy z medalami w eleganckim etui. Dyplomy te wzbudziły żywe zainteresowanie na sali. 
   Oczywiście, dziennikarze o mnie nie zapomnieli i od samego początku bankietu byłem nagabywany o jak 
najszybszą możliwość przeprowadzenia wywiadów z Messnerem. Pozwoliłem  jednak naszemu gościowi, by 
choć trochę zjadł i nacieszył się rozmową z siedzącymi z nim przy stole Januszem Onyszkiewiczem, Krzyśkiem 
Wielickim, Januszem Majerem czy Piotrkiem Pustelnikiem.  Gdy w końcu udało mi się wyrwać Messnera z sali 
bankietowej, znów podziwiałem jego cierpliwość i rozległą wiedzę górską, gdy obszernie i rzeczowo, a też po-
godnie, odpowiadał filmowcom i dziennikarzom na liczne pytania. 
    Tuż przed północą mieliśmy jeszcze jedną atrakcję, wgapieni w zachwytem w niebo oglądaliśmy bardzo efek-
towny pokaz ogni sztucznych, przygotowany specjalnie z okazji XV Edycji Alei Gwiazd Sportu.
W niedzielę nad ranem w ulewnym deszczu pojechaliśmy z Markiem Roslanem na lotnisko, by odwieźć na-
szego gościa, którego przekonaliśmy, że warto jeszcze po drodze zwiedzić Główne Miasto. Nie powiem, Mess-
ner był pod wrażeniem naszej Gdańskiej Starówki, z podziwem patrzył na kamienice na Długim Targu czy na 
przedproża ulicy Mariackiej. Czasu nie było dużo, ale jeszcze zawitaliśmy do Bazyliki Mariackiej i do Muzeum 
Bursztynu w Bramie Więziennej. Z wielkim zainteresowaniem Messner oglądał inkluzje w bursztynie i ciekawe 
tamtejsze animacje multimedialne. Przegoniliśmy Messnera aż na sam wierzchołek Bramy Więziennej, skąd 
mieliśmy się bardzo dobry widok na Główne Miasto z całą niemal Drogą Królewską. 
   Na lotnisku w Rębiechowie czekaliśmy ponad godzinę na samolot. Był czas na spokojną rozmowę, dużo 
dowiedzieliśmy się o trybie życia Messnera, o jego muzeum, o tym, czym kieruje się, podejmując temat kolejnej 
nowej książki. Na koniec bez specjalnej kokieterii, wprost powiedział, że jest zapraszany na liczne kongresy gór-
skie czy festiwale filmowe, otrzymuje tam liczne medale lub dyplomy, ale nigdzie na świecie nie odsłaniał swojej 
gwiazdy ani nie spotkał się z takim artystycznym dziełem, jakie powstało we Władysławowie. Podkreślił jego 
wartość edukacyjną. Wprost powiedział: „Przecież taki młody chłopak będzie szedł Aleją, zobaczy na skale napis 
Annapurna i może go to zainteresuje, spojrzy do Internetu, sięgnie do książek.” Powiedzieliśmy, że niezależnie 
od piękna rzeźby, zadaniem twórców jak i środowiska alpinistycznego było oddanie hołdu polskim himalaistom 
i zachowanie w zbiorowej pamięci ich nazwisk i osiągnięć.
        Gdy wracaliśmy z Markiem do domów, mimo zmęczenia po imprezie, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że 
niebawem warto wszcząć starania, by w najbliższych latach we Władysławowie powstały „siedmiotysięczniki”,  
upamiętniające polskie wejścia na: Nanda Devi East, Noszak, Kunyang Chhish, Gasherbrum IV czy Kangbachen.
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Nazwa najsłynniejszego jeziora tatrzańskiego cieszy się tak wielką popularnością w Polsce, iż bywa prze-
noszona na inne, także sztuczne zbiorniki wodne. Stąd mamy np. Morskie Oka w Warszawie, Wrocławiu, 
a nawet w Gdańsku. Zarazem jednak jest to starodawne ludowe miano wielu jezior w górach i w niższych 
położeniach. Określenie „morskie oka” pierwotnie dotyczyło w ogólności stawów w Tatrach, jak też w róż-
nych pasmach Karpat, a nawet w Alpach i innych, nie tylko górskich, okolicach Europy. Odnosiło się także 
do źródeł. Jeszcze w XIX wieku był to dość szeroko rozpowszechniony zbiorczy termin topograficzny, który 
dopiero wtórnie przeistaczał się w nazwy własne poszczególnych jezior, niekiedy noszących również inne, 
indywidualne miana. Spróbujmy wyjaśnić jego pochodzenie i znaczenie.

   Tatrzańskie Morskie Oko, wedle Józefa Nyki (1956), wzmiankowane było pod tą nazwą w dokumentach, 
poczynając od roku 1602, a nieco wcześniej, bo od 1589 roku, jako Rybi Staw. Już pierwszy uczony badacz, który 
dotarł w jego okolice i napomknął o nim w druku, zwrócił był uwagę na dualizm nazewniczy. Belsazar Hacquet 
(1796) relacjonuje, że w drodze powrotnej z Krywania ujrzał jeziora „Pienti Stawi i Ribia. Jedno z nich nazywane 
jest Morskim Okiem (Meeraug), a opowiastki, które o nim krążą, nie różnią się od bajd powtarzanych w innych 
okolicach górskich, przeto nie zasługują na wzmiankę”. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym ostatnim stwierdze-
niem szacownego profesora.



    Na szkicowej mapce północnej strony Tatr wpisał on nazwę Meer Aug między Morskim Okiem a Czarnym Sta-
wem (ryc. 1). Odwzorowanie hydrografii tej okolicy – podobnie jak Pięciu Stawów – zadziwia szczegółowością. 
Dostrzegł to dopiero znakomity tatroznawca Józef Nyka (2008), suponując, że autor opierał się na jakimś nie-
znanym nam dziś podkładzie geodezyjnym. Zapewne był to Plan Sectionis seu Revir Białczensis z 1787 roku         
(w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem). Geometra Jan Wnentowski naniósł na nim polskie nazwy: 
Czarny Staw i Morskie Oko – w takim, jak dziś, porządku. W XIX wieku nie był on jeszcze utrwalony.
   Spiskoniemiecki badacz Tatr, Christian Genersich (1807), zwiedziwszy Morskie Oko, jego nazwę przypisał 
Czarnemu Stawowi pod Rysami, którego miano przeniósł z kolei na wpół fantastyczny staw „za Mnichem”.             
W ślad za nim podążył Stanisław Staszic (1810, 1815), sytuując ów fikcyjny Czarny Staw „pod Liptowskimi 
Murami”. Być może obaj pomieszali wieści o jeziorze tej samej nazwy z Doliny Pięciu Stawów. Wykluczone, aby 
chodziło o któryś z Ciemnosmreczyńskich Stawów, jak mylnie uważał Józef Szaflarski (1972).
    Niżniemu z nich (fot. 2), zwanemu niegdyś Pribiliner See (od wsi Pribylina, do której należał), przypisywano 
bezdenną głębokość i podziemne połączenie z morzem, a także uwarunkowane tym pływy wód, objawiające się 

powodziami. W połowie XVIII wieku zweryfikowano to empirycznie. W tym celu miejscowy ziemianin Ge-
org Pongrátz wykonał pierwszy w Tatrach pomiar głębokości jeziora, a w 1751 roku Jakob Buchholtz młodszy 
(1787) spędził noc u jego brzegów, prowadząc całodobowe obserwacje wahań lustra wody.
    Trzeba bowiem wiedzieć, że funkcjonowała jeszcze wówczas w oficjalnej nauce teoria globalnego podziem-
nego obiegu wody między morzami i oceanami a źródłami i akwenami śródlądowymi, sformułowana przez 
jezuickiego erudytę Athanasiusa Kirchera (1664–1665). Mniemał on, iż we wnętrzu Ziemi istnieją hydrophy-
lacia – ogromne kawerny w masywach górskich (Alpach, Andach), będące zbiornikami wody, która podziem-



nymi kanałami dostawała się tam z mórz i oceanów, zasysana przez wiry i wypychana ku górze pod ciśnieniem 
na skutek pływów morskich, wywołanych przyciąganiem Księżyca. Z hydrophylaciów woda wydobywała się 
rozgałęzioną siecią kanałów na powierzchnię Ziemi, tworząc źródła i jeziora, nawet na najwyższych górach (ryc. 
3). Wedle Johana Herbiniusa (1678), takim potężnym wirem morskim, wciągającym żaglowce i wieloryby, był 
Malstrom przy Lofotach. Z kolei badacz artezyjskich wód Modeny, Bernardino Ramazzini (1691), poszukiwał 
zasilającego je podziemnego zbiornika w górotworze Apenninów. 

    Wobec tego nie powinny nas dziwić rewelacje staropolskich encyklopedystów o źródle czy też stawie Morskim 
Oku na Babiej Górze, bądź w Tatrach, jak np. wzmianka jezuity Gabriela Rzączyńskiego (1721) o wirze na 
środku tego jeziora, wciągającym w głąb wszystkie przedmioty unoszące się na powierzchni. W 120 lat po nim 
poeta-geograf Wincenty Pol na przestrzeni od okolic Lwowa do nomen omen Okońska natrafił na szereg źródeł 
zwanych przez lud morskimi oknami oraz bezodniami (bo „bez dna”), niekiedy z pochłaniającymi wirami, bądź 
nurtami wyrzucającymi wszelkie pogrążane przedmioty, tak iż nie sposób było sondować je drągami, a na-



wet w nich nurkować; niektóre miały postać małych jeziorek, inne tworzyły bagna, rozlewiska jeziorne i stawy. 
Również w Krakowskiem istniały takie „morskie oka bezdenne” – jak odnotował Oskar Kolberg (1874). – „Z 
tych źródlisk, morskich oków, woda spod ziemi i skał wychodzi”. Jeszcze sto lat później w Beskidzie Wyspowym 
górale prawili Tomaszowi Nowalnickiemu o stawkach na Lubogoszczu i na Kamionnej, że są to „morskie oka” 
dające wodę całej okolicy, zasilające wszystkie źródła i studnie, bo łączą się pod ziemią z morzem. Z nim również 
było połączone „żyłą podziemną” Jezierskie Jezioro w Magurze Spiskiej. Żyłą od Morskiego Oka zwali też górale 
wodną rozpadlinę w pienińskich Zielonych Skałkach.
    Staszic (1810, 1815) przytoczył zasłyszane u Podhalan „liczne gminne wieści” o grasujących w głębinach 
dzisiejszego Morskiego Oka wielkich rybach, tudzież potworach wyrzucających fontanny wody i porywających 
pasterzom owce i kozy. A propos Czarnego Stawu mówili mu „o tym oku morskim, że jest niezgruntowane, że 
wody jego mają podziemne swoje połączenia z morzem”, że wznoszą się i opadają. Przyczynę tego zjawiska, „któ-
re tutejszych góralów tak zadziwia”, objaśnił racjonalnie nawalnymi ulewami i roztopami śniegów, wywołują-
cymi nagłe wezbrania wód, tak iż „w całej szerokości na kilkaset stóp przewalając się, robią widok ogromnej 
rzeki, na kilka stóp wysoko i szeroko lecącej po skałach w Rybie Jezioro”. Takie gwałtowne wylewy Czarnego 
Stawu zdarzają się także współcześnie. Gigantyczna kaskada na jego progu powstała podczas wielkiej powo-
dzi w 1997 roku.
    Tak więc na początku XIX wieku „morskooczne” wątki legendowe dotyczyły obu tych jezior i do każdego             
z nich z osobna odnosiło się ludowe określenie „morskie oko”, pojmowane z czasem przez przybyszów jako 
nazwa własna. Wedle Schernera (1875), górale nazywali Morskim Okiem Rybi Staw, bądź „oba jeziora wspólnie”. 
Że rozróżniano je przymiotnikowo na Wielkie- i Małe Morskie Oko, wzmiankowali Schmüdl (1835) i Mehofer 
(1840). Tak jest do dzisiaj w słowackim Wyhorlacie (Morskie Oko i Małe Morskie Oko) oraz w karyntyjskich Sau-
alpe (Großes- i Kleines Meerauge), gdzie lud również wierzył w łączność górskich jezior z morzem.
   Ludwik Zejszner (1844) dostrzegł związek zna-
czeniowy nazwy Morskie Oko z owymi przesądami. 
Ale upatrywał go też w podobieństwie ciemnych 
luster jezior w Tatrach do oczu, bądź ich szmarag-
dowo-zielonej toni, błękitniejącej ku powierzchni – 
do wód Adriatyku. Na dalmatyńskie wybrzeże, jak 
przypuszcza Stanisław Eljasz-Radzikowski (1897), 
mogli docierać górale z Podhala handlujący płótnem 
na żagle. Z tym właśnie akwenem wiąże się najpo-
pularniejsza bodaj „morskooczna” legenda, po raz 
pierwszy podana w druku przez Ewerysta Kuropat-
nickiego (1786), acz bez wymienienia nazwy jeziora 
w Tatrach. Miały w nim rzekomo wypłynąć szcząt-
ki zatopionego na Adriatyku statku wraz ze szkatułą 
kosztowności, którą – po wyłowieniu przez górala 
– rozpoznał ocalały właściciel-rozbitek, przybywszy 
akurat w tatrzańskie okolice. Ponoć nawet posłano 
„te wielkie belki” królowi Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu, ten rozkazał zaś wywiesić je na 
Zamku w Warszawie na widok publiczny, jako cu-
riosum, o czym opowiadała Zejsznerowi (1849, 1852) 
„osoba godna wiary”.
    O znajdywaniu okrętowych szczątków na jeziorze 
w Tatrach, zwanym oculus maris, napomykał już je-
zuita Márton Szént-Iványi (1689, 1691). Pierwsza jego 
wzmianka na ten temat nie dotyczy jednak Morskiego 
Oka, lecz Zielonego Stawu Kieżmarskiego, do które-
go odnosi się wiadomość (powtórzona zapewne za Kroniką lewocką Haina) o katastrofalnym wylewie powo-
dziowym, jaki spustoszył Spisz w 1662 roku. Przywołał ją też w tym kontekście spiski pastor Andreas Jonas 
Czirbesz (1772), potwierdzając ludową proweniencję nazwy Morskie Oko dla tego jeziora w związku z legendar-
nymi znaleziskami resztek rozbitych statków. Dopuszczał możność wnioskowania z tego o podziemnym styku                  
z morzem. „Który jednak rozsądny przyrodnik w to uwierzy?”.



    Tomasz Nowalnicki (1974) tłumaczył tę legendę zjawiskiem wyrzucania z jeziorek osuwiskowych, niekiedy po 
wielu latach, potrzaskanych pni drzew, które tkwiły w dnie, zmieszane z masą zwietrzeliny fliszowej. Zaryzyko-
wał nawet przypuszczenie, czy legendarne „morskie oka” nie wywodzą się z Karpat fliszowych? Jak się okazuje, 
w Tatrach istnieje jednak „podwodny las” złożony z drzew poznoszonych przed wiekami przez lawiny śnieżne 
na powierzchnię lodu pokrywającego Morskie Oko i pozatapianych na dnie. Jeden z nurków penetrujących 
jego głębiny, Piotr Stós (1996), relacjonuje: „Kiedy po raz pierwszy w niebieskawym półmroku panującym na 
głębokości 30 metrów natrafiliśmy na kilkunastometrowe »maszty« pozbawionych gałęzi, świerkowych pni, 
byliśmy skłonni legendzie tej dać wiarę”. Co prawda górale oraz dawni podróżnicy i badacze nie wiedzieli, co 
kryją wody Morskiego Oka, ale mogli przecie znajdować kawałki zmacerowanego drewna wyrzucone z jego 
toni wskutek wstrząsów sejsmicznych. Czyżby to było podłożem legendowych przekazów o „belkach” z mor-
skich wraków?
    Jak ustalił Rafał Mikler, jest to zapożyczeniem z Portugalii, gdzie z takiego właśnie fenomenu słynęło (w li-
teraturze od połowy XVI wieku) jezioro w górach Serra da Estrêla, opisane beletrystycznie przez znanego nam 
skądinąd z Tatr podróżnika-fantastę Teodora Tripplina (1850), a nawet wzmiankowane w Moby Dicku Herma-
na Melvilla (1851). W Karpatach słowackich odnotowano ten wędrowny wątek poza Tatrami we wsi Motyčky 
koło Starych Hor (Morskie Oko zasypane w 1746 roku) oraz dla Jeziorka Puchmajerovej w Magurze Orawskiej 
(zwanego w Zazrivej Morskim Okiem). Pojawia się on nawet w Rosji (Bezdenne Ozero koło Sołniecznogorska 
w rejonie moskiewskim, opisane przez poetę Aleksandra Błoka, którego sławny teść Dmitrij Mendelejew ponoć 
bezskutecznie próbował zgruntować je stumetrową liną). 
    Podróżujący po Tatrach i Beskidach Ludwik Pietrusiński (1845) fantazjował, jakoby pewien góral z Podhala 
opowiadał mu legendę, jak to „król polski kazał wykuć spust przez Pieniny i spuścić wody” z morza zalewającego 
niegdyś całą Kotlinę Nowotarską, po którym „jesce dotąd w Tatrach z 50 jezior czyli óc pozostało”. Walery Eljasz 
(1884) uznał, że rozlewisko takie rzeczywiście istniało w epoce lodowcowej, a stawy w Tatrach człowiekowi 
jaskiniowemu „mogły się łatwo wydawać cząstkami morza łączącego się pod ziemią z jeziorami”. Tradycja 
„morskooczna” sięga więc w głąb pradziejów ludzkości, bo nie sposób inaczej wyjaśnić, jak mieszkańcy stałego 
lądu, z dala od morza, nieznający jego żywiołu, skojarzyli z nim wysokogórskie jeziora, „z czego ostatecznie 
wysnuła się fantastyczna nazwa Morskiego Oka”.      



Zignorował to geograf Józef Staszewski, utrzymując w słowniku nazw geograficznych (cztery wydania 1933–
1959), że „baśń o związku z morzem jest wynikiem zmysłu geograficznego kolonistów” niemieckich na Spiszu. 
Zatem „Morskie Oko nie jest rodzimą góralską nazwą”, lecz rzekomo „powstałą pod wpływem Niemców spis-
kich”, jako zbiorcze określenie stawów w Tatrach (Meeraugen), używane też przez Niemców w Siedmiogrodzie 
dla jezior Karpat Południowych. Hipotezę tę przyjął bezkrytycznie Witold H. Paryski (1993), uznawszy Morskie 
Oko za „niewątpliwą kalkę” Meerauge. Jego zdaniem ten ludowy termin topograficzny „mógł się łatwo przenieść 
z jednego terenu na drugi”, albowiem „kontakty i związki między tymi dwiema grupami osadników niemieckich 
były bliskie i często rodzinne”. Z gwar niemieckich Spisza czy też Siedmiogrodu przeniknął do literatury – naj-
pierw niemieckiej, a z niej do węgierskiej (tengerszem), a „nawet do pism XIX-wiecznych podróżników brytyjs-
kich (Eye of the Sea) i francuskich (Oeil de Mer)”.
    Termin ów pojawił się już jednak w 1689 roku u autorów węgierskich, a więc niespełna sto lat wcześniej niż 
u Niemców. W XIX wieku stał się u nich geograficznym określeniem jezior wysokogórskich, zwłaszcza typu 
karowego, ale nie tylko. Tak np. nazwę Meerauge nosi polodowcowe jeziorko wytopiskowe w Bodentalu (zwane 
przez Słoweńców Jezerce), a w XIX wieku określano tak również nizinne jeziorka w Meklemburgii i na Pomo-
rzu. Z czasem było kalkowane z niemieckiego w innych językach, np. w rumuńskim termin ochiurile de mare 
dotyczy m.in. jeziorek Retezatu i Gór Rodniańskich, gdzie „morskooczna” tradycja pozostaje do dziś żywa. 
W relacjach podróżniczych obcokrajowcy nierzadko podawali jednak tę nazwę z autopsji. Tak na przykład 
François S. Beudant (1818) pisał o Morskim Oku w Wyhorlacie (fot. 5), iż jego miano wzięło się z wiary                        
w łączność z morzem, a było to powszechnym mniemaniem o wielu izolowanych jeziorach. Często miał 
okazję słyszeć, nawet we Francji, opowieści o przypływach i odpływach, które ponoć na nich obserwowano, 
czy o potworach z głębin wywracających łodzie. Zastanawiał się, „czemu przypisać te wszystkie wymysły, 
które znajduje sę w tylu krajach?”.



   Wyjaśnił to Anglik James Bryce (1879), zwiedziwszy Morskie Oko w Tatrach. Jego nazwę odnosił do Czar-
nego Stawu, o którym prawili mu górale, że burzy się falami nawet wtedy, gdy nie ma wiatru, co musi być 
wywołane przez sztorm szalejący równocześnie na Bałtyku czy Atlantyku. Wiązał to „dziwaczne mniemanie” ze 
znaczną głębokością jeziora, uznawanego przez lud za bezdenne. Jego zdaniem, wywodziło się to z pradawnych 
wierzeń, jakoby ziemia unosiła się na otaczającym ją zewsząd oceanie, z którego głębin Homer wyprowadza 
wszelkie źródła, potoki i rzeki. Bryce upatrywał w tym „ostatni ślad najstarszych kosmogonii”. Pojawiły się one 
w starożytnej Mezopotamii już w IV tysiącleciu p.n.e. u Sumerów.
    Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku utrzymywały się na Huculszczyźnie relikty dualistycznej kosmogonii ak-
watycznej. Objaśniała ona powstanie świata jako efekt współdziałania, ale i współzawodnictwa dwóch demiur-
gów: Boga i Szatana. Wedle jednego z podań zebranych przez Oskara Kolberga (1889) na Pokuciu, po stwórczym 
akcie Bóg spoczywał na unoszącym się na morzu „placku” Ziemi, w którym Czort powybijał i powydzierał 
liczne mniejsze i większe dziury, żeby go zatopić. Woda spływała jednak do morza, tworząc rzeki oraz potoki. 
Z małych dziur do dziś tryskają źródła, a w większych stoją jeziora. W jednym z nich przepadł Czort. Góry 
powstały z wydartych przez niego kęsów „placka” Ziemi, który nadal unosi się na morskiej toni.
    W Karpatach ukraińskich wciąż żywa jest ustna tradycja „morskooczna”. Słynie z niej Jezioro Synewirskie 
na Zakarpaciu (fot. 6). Wprawdzie nazywanie go Morskim Okiem, podobnie jak jeziorka osuwiskowego koło 
Jałowiczory w dolinie Białego Czeremoszu Bukowińskim (Morskim) Okiem, okazuje się być kalką z niemieckie-
go Meerauge. Nadal jednak wierzy się tam w jego bezdenność i podziemne połączenie z Morzem Czarnym. 
Zetknąłem się z tym również u Hucułów w dolinie Czarnego Czeremoszu w odniesieniu do jeziorek czarno-
horskich, zwłaszcza Mariczejki z wiknami („oknami”) w dnie, z których wybija woda. Katastrofalną powódź            
w tej dolinie z 1927 roku wójt Żabiego Jurij Guljuk (2004) tłumaczył sobie „wyciśnięciem” wody z morza do 



źródeł przez „ciśnienie atmosferyczne”, wskutek czego mogły powstać nowe jeziora. We wsiach u podnóży 
Gorganów i Czarnohory mówiono Piotrowi Zającowi (1999), że wielką powódź na Zakarpaciu w 1998 roku 
wywołało domniemane zaniknięcie górskiego jeziora zwanego Niesamowitym bądź Morskim Okiem, czy też 
zmącenie jego wody.
    Podobny przesąd został odnotowany w Tatrach w związku z Orawskim Morskim Okiem, czyli największym           
z Rohackich Stawów (fot. 7). Również im górale przypisywali łączność z morzem, o czym wzmiankował szwedz-
ki botanik Goran Wahlenberg (1814). W roku 1858 miejscowy pasterz błagał Miklósa Szontagha, aby nie 
wrzucał kamieni do tego jeziora, bo „wynurzą się z głębin Panny Wodne i sprowadzą burzę na cały kraj” – cytuje 
jego relację Józef Nyka (1997), zdumiony „pełną analogią w przesądach związanych ze słynnym Pilatusseechen              
w Berner Voralpen w Szwajcarii. A może (…) Szontagh spróbował przenieść na grunt Tatr alpejską legendę?”.
    Niewykluczone, ale pokrewne wątki podaniowe, o iście katastrofalnych skutkach zakłócania spokoju „du-
chowi jeziora”, krążyły wszak wokół Smreczyńskiego Stawu i Toporowych Stawków w Tatrach, czy Jezierskiego 
Jeziora. Jak zauważył Rafał Mikler, są one rozpowszechnione również w Austrii; zawiera je też Simplicissimus 
Teutsch, powieść łotrzykowska Hansa Jakoba Christoffela von Grimmelshausena (1669), której bohater odbywa 
podróż do środka ziemi z „duchem jeziora” Mummelsee, „niezgłębionego i położonego na jednej z najwyższych 
gór” Schwarzwaldu.
     Natrafiwszy na „morskie oka” w leksykografii serbsko-chorwackiej i w słoweńskich Alpach Julijskich, Wacław 
Fedorowicz (1975) i Józef Nyka (1998) wysnuli przypuszczenie, iż mogły być przyniesione w Karpaty Zachod-
nie przez Wołochów z Bałkanów. Termin ten ma jednak o wiele szerszy zasięg geograficzny (aż po Sierrę 
Nevadę w Hiszpanii, skąd ojo de mar popłynęło w Nowy Świat, do Meksyku i Paragwaju), a także dużo starszą 
proweniencję niż datowane dopiero na stulecia XIV–XV tzw. „wędrówki wołoskie” w Karpatach.
    Tradycja podziemnej styczności jezior z morzem jest śladem rozpowszechnionego niegdyś wśród wielu lu-
dów, archaicznego wyobrażenia, jakoby ziemia unosiła się na praoceanie. Począwszy od biblijnego króla Sa-
lomona, aż po XIX-wieczne poglądy przyrodoznawcze owo arcyciekawe zagadnienie prześledziła Janina E. 
Piasecka (1996), konkludując, iż nazwa Morskiego Oka w Tatrach prawdopodobnie jest reliktem „najstarszej 
myśli wyprowadzającej wody z morza do jezior”. Należy to uogólnić na wszystkie „morskie oka” w Tatrach, jak                  
i w innych górach Europy i świata.

 Tomasz Borucki

Artykuł stanowi wyciąg z obszerniejszego opracowania, 
realizowanego we współpracy z Rafałem Miklerem.

Z NASZYCH KOLEKCJI

   Oto plakaty z motywem Matterhornu, oryginalne, zdjęte ze ściany i zeskanowane. Autorem pierwszego, Zer-

matt Matterhorn z roku 1908, jest szwajcarski  artysta Emil Cardinaux (WEGA Suplement, t. VII, str 101), który 

zajmował się różnymi rodzajami sztuki, ale międzynarodową sławę przyniósł mu m.in. ten plakat. Cardinaux 

uważany jest za pioniera szwajcarskiego plakatu artystycznego. Stworzył ponad 130 plakatów – liczne z motywa-

mi wysokogórskimi, jak np.: Jungfrau-Bahn (1910) czy Weil- und Wetterhorn (przed 1909). 

   Autorem drugiego plakatu (z 1898 roku) jest Anton Reckziegel (27.07.1865 – 20.10.1936) artysta malarz, 

pejzażysta, pochodzący z Jablonecu w Czechach, od 1892 działający w Szwajcarii, tworzący plakaty turystyczne. 

Carl Annen jest autorem trzeciego plakatu (z 1899 roku).

Z NASZYCH KOLEKCJI
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