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Uczmy się z wypadków

Nic nie jest równie pouczające, jak doświadczenie 
bólu czy cierpienia. Jeśli przytrafi nam się bolesny 
wypadek, zapamiętamy go na długo (tym dłużej, 
im bardziej będziemy cierpieć). To, co powoduje 
ból, utrwala się w naszej pamięci, a ponieważ bo-
imy się cierpienia, to w przyszłości będziemy się 
starali tego unikać – świadomie lub nie.

Pisząc tę książkę, doświadczyłem tego na wła-
snej skórze. Kiedy przechodziłem przez jedną 
z monachijskich ulic, zostałem potrącony przez 
samochód. Skończyło się bolesnym zerwaniem 
więzadła śródstawowego i długim leczeniem. 
Całe tygodnie bez wspinaczki. Od tamtej pory 
przechodzę przez ulice znacznie ostrożniej.

Natura wymyśliła tę zasadę pewnie po to, żeby 
zapewnić przetrwanie gatunków. Zwierzęta też 
unikają sytuacji, w których kiedyś doznały bólu. 
Od kiedy człowiek wyniósł się ponad królestwo 
zwierząt (jak się przynajmniej zwykło uważać), 
może w przeciwieństwie do innych gatunków 
przekazywać nabyte doświadczenia za pomocą 
słów. Czemu z tego nie skorzystać? Znane za-
grożenie wydaje się mniejsze.

Pierwszy tom „Bezpieczeństwa i ryzyka w skale 
i lodzie” został wydany z okazji 25-lecia Komisji 
Bezpieczeństwa DAV w 1994 roku. Drugi powstał 
8 lat później, jako kolejna próba przekazania do-
świadczeń płynących z wypadków, które zdarzają 
się podczas górskich wędrówek oraz wspinaczki 
w skale i lodzie. Podobnie jak w pierwszym to-
mie, także i tutaj staram się opisywać wypadki 
oraz niedoskonałości sprzętu w sposób możliwie 
zwięzły i zrozumiały, bez używania nadmiernie 
fachowego języka.

W pierwszym tomie nie udało mi się oczywiście 
opisać wszystkich zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem w górach. W drugim staram się to 
nadrobić, poruszając zwłaszcza tak ważne tematy, 
jak bezpieczeństwo podczas trekkingu czy wspi-
naczki na ferratach. Pojawiło się również wiele 
nowych wyników badań nad bezpieczeństwem 

i zdobyczy w dziedzinie technik bezpieczeństwa, 
które także warto upowszechnić wśród turystów 
górskich, alpinistów i wspinaczy. Nie ma sensu 
chować nowych wyników badań nad bezpieczeń-
stwem do szuflady. Tylko wtedy, kiedy są znane, 
mogą zapobiec kolejnym wypadkom.

Pierwszy tom ukazał się już 25 lat temu1. Od 
tego czasu w górach wydarzyło się wiele najróż-
niejszych wypadków, niektóre tak oryginalne, 
że nie wymyśliłyby ich nawet osoby obdarzone 
wyjątkowo bujną wyobraźnią. Takie zdarzenia 
wprost domagają się upowszechnienia. Dzięki 
temu inne osoby zostaną uczulone na zagroże-
nia, o których same mogłyby nie pomyśleć. Tylko 
znając przyczyny wypadków, możemy ich unikać. 
Wypadki nie muszą się ciągle powtarzać – lepiej 
się uczyć na cudzych błędach.

Pit Schubert, latem 2018 r.

1 Pierwsze polskie wydanie 1. tomu w 2011 r. Je-
żeli nie zaznaczono inaczej, przypisy pochodzą od 
autora (przyp. red.).
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24. wtrącać się czy trzymać 
język za zębami?

Kiedy szykujemy się do rozpoczęcia wspinaczki – 
w górach, skałkach lub na ściance – obok nas do 
tego samego przygotowują się często inni wspi-
nacze. Zwykle obserwujemy ich wtedy dyskretnie, 
zastanawiając się, kim są, co planują i – przyznaj-
my szczerze – czy stanowią dla nas konkurencję.

Czasem bardzo szybko się uspokajamy, bo oka-
zuje się, że tym razem trafiliśmy na mniej do-
świadczonych wspinaczy. Ale zaraz potem po-
jawia się problem. Zauważamy, że „konkurenci” 
popełniają groźny błąd i w każdej chwili może 
dojść do wypadku. Zwrócić im uwagę czy nie? 
Interweniować czy odpuścić?

Jeśli się odezwiemy, w odpowiedzi usłyszymy 
najczęściej jakiś mało wybredny komentarz – wiele 
osób tego doświadczyło. Jeśli będziemy trzymać 
język za zębami, a dojdzie do wypadku, będziemy 

sobie musieli radzić z wyrzutami sumienia. Nieza-
leżnie od rozterek moralnych, pojawia się tu rów-
nież problem natury prawnej: czy w świetle prawa 
jesteśmy zobowiązani wskazywać delikwentom 
ich błędy lub wręcz interweniować, żeby zapobiec 
czemuś gorszemu, czy zależy to jedynie od naszej 
dobrej woli? Takie pytanie usłyszałem przed laty, 
kiedy prowadziłem kurs dla przewodników gór-
skich. Nie umiałem na nie odpowiedzieć.

Przykre doświadczenia
Najprościej w tego rodzaju sytuacjach jest oczy-
wiście przymknąć oczy – wtedy przynajmniej mo-
żemy być pewni, że nie grozi nam awantura ani 
rękoczyny. A że te ostatnie są realnym zagroże-
niem, niech zaświadczy historia, która wydarzyła 
się w Chamonix w lipcu 1995 roku.

Przy tylu osobach na pewno choć jedna robi coś nie tak jak trzeba
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 J W słoneczną niedzielę na skałkach nad jezio-
rem Lac des Gaillands wspinało się wiele zespo-
łów, wśród nich małżeństwo z około dziewięcio-
letnią córką. Matka asekurowała dziewczynkę 
z dołu, a ojciec głośno dawał dobre rady. Wspi-
nający się obok przewodnik zauważył, że małej 
w razie odpadnięcia grozi piętnastometrowy 
lot z wahadłem, podczas którego mogła doznać 
poważnych obrażeń. Zwrócił uwagę ojcu dziew-
czynki. Ten odburknął, że dobrze wie, co robi. 
Przewodnik mimo to przetrawersował do ma-
łej i zapewnił ją, że w razie potrzeby jej pomoże. 
Rozwścieczony ojciec wrzasnął, żeby nie ważył 
się dotykać liny, bo wespnie się do niego i prze-
trąci mu kark. Przewodnik zignorował go jednak 
i dalej ubezpieczał dziewczynkę.

Na to ojciec rzeczywiście wspiął się do góry 
i uderzył przewodnika w twarz, używając ka-
rabinka jak kastetu. Koledzy poszkodowanego 
pospieszyli mu z pomocą, a jeden z nich wezwał 
przez komórkę PGHM (Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne – francuska formacja poli-
cyjna odpowiedzialna za akcje ratownicze w Al-
pach). Niestety zanim policja dotarła na miejsce, 

krewki ojciec zdążył się już ulotnić wraz z resztą 
rodziny. Dla zranionego karabinkiem mężczyzny 
zajście to było z pewnością bardzo przykre, tym 
bardziej że poprzedniego dnia zdał egzaminy 
przewodnickie i pechowa niedziela była pierw-
szym dniem w jego nowej pracy. Mało budujący 
początek kariery…

Wystarczy chwila nieuwagi
Wpadki, które obserwujemy u innych wspinaczy, 
nie zawsze wynikają z braku umiejętności lub 
doświadczenia – czasem wystarczy zwykła nie-
uwaga. Takie błędy, jak opisane poniżej, może po-
pełnić każdy, nawet największy górski wyjadacz.

 J Prowadzący wpina się w hak przelotowy i się-
ga od razu po następny chwyt, nie zauważając, 
że karabinek się obrócił i tkwi w uchu haka po-
przecznie (a to oznacza groźbę złamania kara-
binka nawet przy krótkim locie) lub że w ogóle 
nie trafił w ucho i karabinek tylko leży na haku.

 J Przygotowując się do zjazdu, wspinacz nie 
zauważa, że przekładając linę przez ósemkę 
posłużył się tylko jedną żyłą1.

W  takich wypadkach nie musimy się oba-
wiać awantur – każdy będzie nam wdzięcz-
ny za zwrócenie uwagi. Zupełnie inaczej jest 
z błędami wynikającymi z braku wprawy, kie-
dy upomniany delikwent musi przyznać, że 
nie wystarczyło mu wiedzy i doświadczenia, 
co – bądźmy szczerzy – prawie każdemu przy-
chodzi z pewnym wysiłkiem.

1 Por. rozdz. 15.

„Zwykła” nieuwaga
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Brak wprawy
Błędy wynikające z braku wiedzy często się po-
wtarzają – poniżej dwa typowe, występujące 
równie często przykłady:

 J Prowadzący ma na sobie tylko uprząż biodrową, 
a linę prowadzi w taki sposób, że przechodzi mu 
między nogami. Jeżeli odpadnie, zaczepi nogą 
o linę i obróci się głową w dół, narażając się przy 
szarpnięciu na przyśpieszeniowo-opóźnieniowy 
uraz kręgosłupa szyjnego i na uszkodzenia głowy, 
karku i kręgów lędźwiowych (dobrze, jeśli tylko 
na tym się skończy)2.

 J Wspinacz wspina się na wędkę, przy czym lina 
przełożona jest bezpośrednio przez pętlę, bez 
użycia karabinka. Po dotarciu do końca trasy za-
cznie się opuszczać w dół, a wtedy pętla niemal 
na pewno pęknie wskutek stopienia3.

W powyższych zdarzeniach nie mamy oczywi-
ście do czynienia z przeoczeniem czy nieuwagą – 

2 Por. tom 1, rozdz. 12.

3 Por. rozdz. 20.

obaj wspinacze nie popełniliby takich błędów, 
gdyby wiedzieli, do czego mogą doprowadzić. 
Jednak prawdopodobieństwo, że zwracając im 
uwagę, narazimy się na pyskówkę, jest całkiem 
duże. Można też mieć wątpliwości, czy nasza 
interwencja by cokolwiek dała, bo spory pro-
cent wspinaczy ma się za nieomylnych (z poko-
rą przyznaję, że niekiedy dostrzegam tę słabość 
także u siebie).

Chrońmy własną skórę
Cokolwiek postanowimy – zwracać uwagę czy 
nie – na pewno powinniśmy zadbać o własną 
głowę i usunąć się z linii spadku. U mnie prze-
kształciło się to już w odruch: kiedy ktoś zabie-
ra się do wspinaczki nade mną, w skale czy na 
ściance, automatycznie usuwam się na bok. Tak 
samo odruchowo wciągam głowę, kiedy z góry 
pikuje stado kawek. Dźwięk, jaki wówczas sły-
chać, do złudzenia przypomina odgłos spada-
jących kamieni, a kiedy lecą kamienie, również 
nie pozostaje nic innego, jak możliwie szybko 
usunąć się z obszaru zagrożenia.

Brak doświadczenia: lina między nogami Inny błąd: lina bezpośrednio w pętli


