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22. EDYCJA 
ZŁOTYCH CZEKANÓW 

NA J WA Ż N I E J S Z E  NA G R O DY  A L P I N I S T YC Z N E  2 0 1 3

Tekst i zdjęcia  /   PIOTR DROŻDŻ

Nie ulega wątpliwości, że nagroda Złoty Czekan przeżywa obecnie złoty okres. W latach dziewięćdziesią-
tych Piolet d’Or był znany w środowisku alpinistycznym, ale o nominacjach i wynikach pisały pojedyncze 
specjalistyczne magazyny, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii. Pierwsza dekada XX wieku upłynęła pod 
znakiem kilku kontrowersji i dyskusyjnych wyborów. Rezultat był taki, że większy rozgłos imprezie przy-
nosiły spektakularne protesty, rezygnacje z nominacji lub nieprzyjmowanie nagrody niż edycje, w trakcie 

których po prostu przyznano Czekan zespołowi, który bezdyskusyjnie na niego zasługiwał. Wreszcie 
w 2007 roku, po szesnastu latach od powstania, impreza w Chamonix nie odbyła się. Wydawało się, że 
frakcja przeciwników rywalizacji w alpinizmie, z Marko Prezeljem na czele, dopięła swego i nagroda pro-
mująca „alpinistyczny wyścig po laury” dokonała żywota w niesławie. Większość komentatorów uważała 
komunikat organizatorów o rzekomej zmianie regulaminu i formuły nagrody za zwykłą wymówkę, której 

zadaniem było uchronienie od kompromitacji. Chyba nikt nie postawiłby wówczas złamanego euro na to, że 
już rok później Piolet d’Or odrodzi się niczym feniks z popiołów, żywotniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 
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Tak się jednak stało. Organizator Chri-
stian Tromsdorff tchnął w  imprezę 

nowe życie. Niewątpliwym atutem okazało 
się także połączenie sił ze „słoneczną stroną 
Mont Blanc”, czyli Courmayeur. Zamknę-
ło to usta malkontentom, którzy zwykli 
narzekać na typowo francuski – czytaj: 
konserwatywny i zamknięty na resztę świa-
ta – charakter imprezy. Szybko okazało się 
też, że Włosi świetnie sobie radzą z  orga-
nizacją finału. O  ile jeszcze polski zespół 
nominowany do nagrody w 2004 roku był 
zaskoczony nieco zaściankowym charak-
terem gali, o  tyle finałom organizowanym 
w Courmayeur nie można było nic w tym 
względzie zarzucić. Obrazu dopełniało 
międzynarodowe, a  nie francuskie – jak 
dotychczas – jury.

ROK 2013, CZYLI EVERYBODY WINS 
Werdykty podczas edycji 1991–2006 bywa-
ły różne – obserwowaliśmy lepsze i  gorsze 
lata. Jednak w jednej kwestii jury było kon-
sekwentne – zawsze wręczano jeden Złoty 
Czekan. Po reaktywacji okazało się znacznie 
bardziej rozrzutne w  tej kwestii. Wszystko 
było dobrze do czasu, kiedy w  2013 roku 
nagrodzono Czekanami…  wszystkich no-
minowanych. Znowu rozpętała się  burza. 
Jak tak można? Po co w takim razie cała ta 
szopka z  analizą poszczególnych przejść? 
Czemu służyło stopniowanie napięcia? Te 
i inne pytania można było znaleźć w prasie 
i  na portalach górskich na całym świecie. 
Organizatorzy zagrali nam wszystkim na 
nosie – grzmieli inni. 

A  może w  tym szaleństwie była me-
toda? Przecież lepiej nagrodzić wszystkie 
starannie wyselekcjonowane, wybitne 
przejścia niż jedno, które nie spełnia pod-
stawowych kryteriów (jak to drzewiej by-
wało). Werdykt był kontrowersyjny, ale 
przecież nie dyskredytujący dla jury i  or-
ganizatorów. A szumu narobił co niemiara. 
Może więc należy go tłumaczyć starą mak-
symą, że jak nie wiadomo, o co chodzi… 

ROK 2014 
Słuszna czy niesłuszna, decyzja z  2013 
roku z pewnością sprawiła, że wszyscy z na-
pięciem czekali na to, jaki będzie werdykt 
nowego jury, którego skład podano do pu-

blicznej wiadomości w styczniu tego roku.  
Następnie członkowie jury oraz techniczna 
komisja Złotego Czekana stworzyli długą 
listę wyróżniających się wspinaczek z 2013 
roku, która obejmowała ponad siedem-
dziesiąt pozycji. W  tym wykazie znalazła 
się także droga wytyczona przez Marka Ra-
ganowicza i  Marcina Tomaszewskiego na 
Great Trango Tower. 

Kolejnym etapem było ogłoszenie 
wąskiej listy nominacji obejmującej pięć 
(w tym roku było ich sześć, ponieważ posta-
nowiono przyznać „special mention”) wspi-
naczek. Selekcja trwała kilka dni, a  prze-
wodniczący jury Gorge Lowe przyznał 
później, że na długiej liście było co najmniej 
dziesięć innych wspinaczek, które z pewno-
ścią zasługiwały na nominacje. Amerykanin 
nie ukrywał, że inny skład jury mógłby rów-
nie dobrze wytypować odmienny zestaw 
wyróżnionych przejść. Jednak kapituła pod 
jego przewodnictwem do dalszej gry zakwa-
lifikowała następujące wspinaczki: 
• Talung 7439 m (Nepal), pierwsze 

przejście północnej ściany; Marek Ho-
leček i Zdeněk Hrubý,

• Kunyang Chhish East 7400 m (Paki-
stan), pierwsze wejście na szczyt połu-
dniowo-zachodnią ścianą; Hansjörg 
Auer, Matthias Auer i  Simon Antha-
matten,

• K6 West 7040 m (Pakistan), pierwsze 
wejście na szczyt północno-wschodnią 
ścianą; Rafał Sławiński i Ian Welsted,

• Annapurna 8091 m (Nepal), solowe 
przejście nowej drogi na południowej 
ścianie; Ueli Steck,

• Mount Laurens, 3052 m (Alaska), pół-
nocno-wschodni filar i północna grań; 
Mark Allen, Greg Zimmerman,

• Annapurna, 8091 m (Nepal), powtórze-
nie drogi Stecka z własnymi wariantami; 
Stéphane Benoist i  Yannick Graziani 
(wyróżnienie za „duch zespołowy”).

PYTANIA I ODPOWIEDZI, 28 MARCA, 
CHAMONIX  
Ostateczne obrady jury mają miejsce już 
w  Chamonix, dzień przed ogłoszeniem 
wyników. W  tym roku poprzedzało je 
zamknięte (mogli w nim jednak uczestni-
czyć dziennikarze) spotkanie z  nomino-

wanymi wspinaczami. Jego formuła jest 
następująca – najpierw alpiniści przedsta-
wiają swój wyczyn, ilustrując go zdjęciami, 
a następnie członkowie jury oraz dzienni-
karze mogą pytać o dodatkowe szczegóły 
i informacje. Dodajmy, że prezentacje nie 
mają  charakteru bogato ilustrowanych 
prelekcji, jakie  znamy z  festiwali. Celo-
wo większość nominowanych wyświetliła 
zaledwie kilka zdjęć pokazujących cha-
rakter wspinania w poszczególnych miej-
scach drogi oraz obowiązkową fotografię 
z wrysowaną linią przejścia. Pytania miały 
zwykle charakter techniczny. Jury spory 
nacisk położyło na kwestie unikania nie-
bezpieczeństw obiektywnych oraz plano-
wania wspinaczki, często zadając pytania 
o  motywacje wybrania takiej, a  nie innej 
linii w danych partiach ściany. 

Szczególnych emocji można było się spo-
dziewać po wystąpieniu Ueli Stecka. Wszak 
w kuluarach sporo mówiło się o kontrower-
sjach wokół jego wspinaczki, o  specjalnym 
spotkaniu z  głównym organizatorem Chri-
stianem Tromsdorffem etc. Jednak ci, którzy 
spodziewali się sensacji i atmosfery skandalu, 
srogo się zawiedli. Nie było podchwytliwych 
pytań ani większej dyskusji. Z  jednej strony 
mogło to nieco dziwić, bo brak jakiego-
kolwiek nawiązania do kontrowersyjnych 
elementów w  historii wspinaczki Ueliego 
można było odebrać jako swego rodzaju 
zmowę  milczenia. Z  drugiej strony, trudno 
się dziwić jury, które najwyraźniej uznało, że 
przyznając Swiss Machine nominację, dało 
mu kredyt zaufania i na tym etapie, ze wzglę-
du na brak nowych „dowodów w  sprawie”, 
powracanie do dyskusyjnych kwestii nie ma 
sensu i może pozostawić jedynie niesmak.

Z  pewnością zwracała uwagę długość 
relacji Stecka, który najwyraźniej czuł po-
trzebę opowiedzenia wszystkiego z najwięk-
szymi szczegółami. Efekt był taki, że jego 
wystąpienie było ponad dwa razy dłuższe 
niż pozostałe. Dało się też wyczuć zmęcze-
nie prelegenta tematem Annapurny. Każdy, 
kto kilka razy widział na scenie Szwajcara, 
wie że lubi on opowiadać o swoich przygo-
dach i robi to z lekkością oraz swego rodza-
ju wdziękiem. Próżno było jednak szukać   
takich pozytywnych wibracji tym razem, 
czemu trudno się dziwić, bo w trakcie trwa-

Zdjęcie po lewej: Ueli Steck, Ian Welsted i Rafał Sławiński ze Złotymi Czekanami za 2013 rok
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Zdjęcia powyżej: Elementy lokalnego folku podczas gali w Courmayeur | Rafał Sławiński, Ian Welsted, Simon Anthamatten i Hansjörg Auer w Courmayeur | George 
Lowe – przewodniczący jury | Wywiad z Uelim Steckiem na szczycie Aiguille du Midi

nia imprezy Ueli udzielił 
kilkudziesięciu wywiadów 
i z pewnością po kilkanaście 
razy odpowiadał na te same 
pytania. 

Na sa l i  obe cny był 
Stéphane Benoist – członek 
zespołu francuskiego, któ-
ry powtórzył z  własnymi 
wariantami linię Stecka, 
co przypłacił poważnymi 
odmrożeniami, których 
nabawił się podczas drama-
tycznego zejścia. Jury sko-
rzystało więc z  okazji, aby 
poprosić go o  pokazanie 
różnic między linią, którą 
wspinał się ze swoim part-
nerem Yannickiem, a orygi-
nalną trasą Szwajcara. Wi-
dać było, że Stéphane i Ueli 
darzą się sympatią  i dobrze 
czują razem na scenie, co 
z  pewnością  przemawia na 
korzyść Szwajcara. 

Po tym spotkaniu jury 
udało się na narady, których 
wynik miał zostać ogłoszo-
ny dzień później – podczas 
gali w Courmayeur. 

GALA W COURMAYEUR, 
29 MARCA
Galę z właściwą sobie gracją 
i  niewymuszonym profe-
sjonalizmem poprowadziła 
gwiazda włoskiej telewi-
zji, a  zarazem miłośniczka 
sportów przestrzeni – Kay 
Rush. Organizatorzy za-
dbali także o  niebanalną 
oprawę muzyczną eventu. 
Czasem skocznie, innym 
razem refleksyjnie, ale za-
wsze ekspresyjnie przygry-
wała lokalna kapela łącząca 
elementy włoskiej piosenki, 
folku rodem z Doliny Aosty 
z paraaktorskimi melorecy-
tacjami oraz wokalizami. 

Oprawa oprawą, ale 
wszyscy czekali na rozwiąza-

nie głównej zagadki wieczo-
ru – odpowiedzi na pytanie, 
kto do domowej kolekcji 
dziabek, którą niewątpliwie 
posiada każdy z nominowa-
nych, dołączy tę najcenniej-
szą – Złoty Czekan. Zanim 
poznaliśmy szczęśliwców, 
przedstawiono jury oraz  
nominowanych. Przejścia 
zilustrowano specjalnie 
przygotowanymi na tę oka-
zję filmami. Nie obyło się 
również bez krótkich i sym-
patycznych wywiadów na 
scenie, które przeprowadziła 
Kay Rush. 

Kolejnym punktem 
programu było wręczenie 
„Pioler d’Or – Carrière”, 
czyli Złotego Czekana za 
całokształt kariery alpini-
stycznej, który jest przyzna-
wany od 2009 roku. Po Wal-
terze Bonattim, Reinholdzie 
Messnerze, Dougu Scotcie, 
Robercie Paragocie i Kurcie 
Diembergerze nagroda po-
wędrowała do pierwszego 
wspinacza zza oceanu: Johna 
Roskelleya. 

Przesympatyczny i  bły-
skotliwy Amerykanin zjawił 
się w  Chamonix w  towa-
rzystwie sporej świty: żony, 
przyjaciół  i  syna Jesse’a 
(notabene również świetne-
go alpinisty i  przewodnika 
górskiego). W  krótkim fil-
mie zgrabnie przedstawio-
no ważniejsze wspinaczki 
Johna oraz jego filozofię 
górską, w której szczegól-
ną rolę zawsze odgrywało 
partnerstwo liny. Roskelley 
bez ogródek przyznał, że 
jest niezmiernie rad, iż miał 
okazję wspinać się w czasach 
przed erą Facebooka, GPS, 
Gore-tex® oraz telefonów 
komórkowych i  satelitar-
nych – jest bowiem pewien, 
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D O D A T K O W E  F A K T Y

Skład jury: 

George Lowe (prze-
wodniczący), Erri di 
Luca (pisarz), Cathe-
rine Destivelle, Denis 
Urubko, Lim Sungmuk 
(koreański alpinista 
i dziennikarz), Karin 
Steinbach Tarnutzer 
(dziennikarka i autor-
ka książek o wielkich 
postaciach alpinizmu). 

Kryteria oceny wspinaczek nominowanych do nagrody: 

• styl wspinaczki,
• duch eksploracji – nowa droga i/lub dziewiczy szczyt, innowacyjne podejście do wspinaczki,
• stopień powagi wyczynu i samowystarczalności zespołu, 
• wysokie trudności techniczne,
• wybór drogi w kontekście zagrożeń obiektywnych,
• efektywność i powściągliwość w wykorzystywaniu ułatwień technologicznych, 
• uczciwość w raportowaniu wykorzystanych ułatwień,
• szacunek dla partnerów, innych ludzi i zespołów, tragarzy i lokalnych agentów,
• poszanowanie środowiska,
• szacunek dla przyszłych pokoleń wspinaczy przejawiający się troską o umożliwienie im 

przeżycia podobnych doświadczeń i przygód. 

że dzięki temu górskie przeżycia jego poko-
lenia były głębsze. Amerykanin długo pozo-
wał z nagrodą licznej grupce fotoreporterów, 
podczas gdy publiczność szczelnie wypełnia-
jąca salę nagradzała go gromkimi owacjami. 
  O  ile nagroda za całokształt nie była 
niespodzianką, bo kilka tygodni wcześniej 
ogłoszono, kto ją  otrzyma, o  tyle nawet 
sami nominowani do końca nie wiedzieli, 
w  czyje ręce powędruje Złoty Czekan za 
alpinistyczne osiągnięcia w 2013 roku (wy-
jątkiem – oprócz organizatorów i jury – byli 
dziennikarze, którzy poznali werdykt trzy 
godziny wcześniej podczas zamkniętego 
spotkania z Georgem Lowe’em).  Sądząc po 
liczbie statuetek stojących na scenie, można 
było układać sobie w głowie różne konfigu-
racje, jedno było jednak pewne – ponownie 
nagrodzona zostanie więcej niż jedna wspi-
naczka, ale tym razem nie starczy trofeów 
dla wszystkich nominowanych.
 Zgodnie z zasadą stopniowania napięcia 
organizatorzy zafundowali muzyczną  pau-
zę przed ogłoszeniem finalnego werdyktu. 
Jeszcze chwila niepewności i… jako pierw-
szych wywołano na scenę Rafała Sławińskie-
go i Iana Welsteda, którzy odebrali nagrodę 
za pierwsze wejście trudną drogą na szczyt 
K6 West. Mieliśmy więc polski akcent na 
scenie! Po krótkiej chwili dla fotoreporte-
rów przyszedł czas na wręczenie drugiego i, 
jak się miało okazać, ostatniego tego wieczo-
ru Czekana. Powędrował on w ręce Ueliego 
Stecka – za samotne wytyczenie drogi na 
południowej ścianie Annapurny. 
 Oficjalna część gali dobiegła końca. Nie-
oficjalna dopiero się  zaczynała. Były więc 

niekończące się gratulacje, fotograficzne „po-
zowanki” nagrodzonych i  nominowanych, 
wywiady i dyskusje na gorąco, które kontynu-
owano w barze w Courmayueur, a zakończo-
no kilka godzin później w Chamonix. 

UZASADNIENIE WERDYKTU 
Dziennikarze zaproszeni na imprezę po-
znali werdykt kilka godzin przez publicz-
nym jego ogłoszeniem, na specjalnym spo-
tkaniu z  Georgem Lowe’em. Amerykanin 
przyznał, że – biorąc pod uwagę, iż wszyst-
kie pięć nominowanych przejść jest zgodne 
z najwyższymi ideałami alpinizmu – opto-
wał za ponownym przyznaniem kilkuna-
stu Złotych Czekanów. Najwyraźniej jego 
zdania nie podzielali jednak inni członko-
wie jury. Ostateczny werdykt, będący re-
zultatem demokratycznego kompromisu, 
brzmiał: dwa czekany dla dwóch zupełnie 
różnych wspinaczek, które najlepiej obra-
zują ducha dzisiejszego alpinizmu. 
 Jury podkreślało, że zdecydowało się 
nagrodzić zespół Sławińskiego i  Welsteda 
ze względu na kilka czynników. Oprócz 
bezdyskusyjnej powagi i  klasy drogi po-
prowadzonej na dziewiczy szczyt K6 West, 
zwrócono uwagę na staranne zaplanowa-
nie wspinaczki, minimalizację ryzyka po-
przez wybranie idealnej linii oraz czekanie 
na odpowiednie warunki. Ważny okazał 
się  również aspekt społeczno-polityczny: 
kiedy Rafał i  Ian dowiedzieli się o  masa-
krze pod Nanga Parbat, postanowili nie 
przerywać wyprawy, aby pokazać światu, 
że nie można mierzyć wszystkich Pakistań-
czyków tą  samą miarą, a  znakomita więk-

szość lokalsów jest bardzo przyjazna wobec 
przybyszy z Zachodu. W swoich relacjach 
kanadyjsko-polski zespół podkreślał, że 
całkowity bojkot Pakistanu przez alpini-
stów i  trekkersów oznacza ekonomiczną 
katastrofę dla ludności lokalnej. 
 Z  kolei wyczyn Stecka, czyli pokona-
nie epickiej ściany samotnie i  w  czystym 
stylu alpejskim, pokazał według jury nowy 
wymiar wspinaczki w górach najwyższych. 
George Lowe podkreślał, że oba nagrodzo-
ne osiągnięcia prezentują diametralnie inne 
podejścia do kalkulowania ryzyka. O ile ze-
spół Sławiński – Welsted zrobił wszystko, 
aby je zminimalizować, o  tyle Steck świa-
domie zdecydował się podjąć najwyższe 
ryzyko podczas 28-godzinnej wspinaczki 
wymagającej nieustannej koncentracji. 

Czy werdykt jury nazwać salomono-
wym? Na to pytanie łatwiej będzie pewnie 
odpowiedzieć po kilku latach. Oczywiście 
nie brak było głosów polemicznych, argu-
mentujących, że przyznanie nagrody nieudo-
kumentowanemu wyczynowi Stecka nie jest 
dobre dla alpinizmu. Inni uważali z kolei, że 
w równym stopniu jak zespół z K6 West na 
Czekan zasługiwali Czesi z Talung lub zespół 
austriacko-szwajcarski z  Kunyang Chhish. 
Czesi „przegrali” zapewne zbytnim naraże-
niem wybranej linii na niebezpieczeństwa 
obiektywne. W  czym „gorsi” byli alpiniści 
z Kunyang? Cóż, jedyna słuszna odpowiedź 
na to pytanie brzmi: subiektywnie jury wy-
żej postawiło wejście na K6 West. Po prostu. 
A abstrahując od wątpliwości i pytań, wspi-
naczkowy świat i  tak będzie czekał z  zapar-
tym tchem na kolejną edycję. n 


