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PIOLETS  Tekst i zdjęcia  /  PIOTR DROŻDŻ

PO RAZ 23 ‘ORd
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Dwa lata temu niespodziewanie Cze-
kany wręczono sześciu nomino-

wanym zespołom – przegranych nie 
było. W  2014 roku wszystko odbyło się 
w  miarę  „normalnie”, ponieważ na pięć 
zespołów, które pojawiły się na imprezie 
w  Chamonix i  Courmayeur, nagrodę 
dostały dwa. W tym roku organizatorzy 
po raz kolejny sprawili wszystkim niespo-
dziankę, rezygnując z charakterystyczne-
go oczekiwania na zwycięzców do ostat-
niej chwili, czyli uroczystej gali, która 
tradycyjnie odbywa się w  Courmayeur. 
Laureatów Złotego Czekana poznaliśmy 
kilka tygodni przed imprezą organizowa-
ną we francuskim i włoskim sercu Alp. 

Tegorocznymi zdobywcami Złotego 
Czekana zostali: Amerykanie Tommy 
Caldwell i  Alex Honnold za przejście 
pełnego trawersu grani Fitz Roya, Sło-
weńcy Aleš Česen, Luka Lindič i  Mar-
ko Prezelj za nową drogę  na północnej 
ścianie Hagshu w  Indiach oraz Alek-
sander Gukow i Aleksiej Łonczyński za 
nową drogę na południowo-zachodniej 
ścianie Thamserku w  Nepalu. Wszyscy, 
oprócz Honnolda, który miał w  tym 
czasie inne zobowiązania, pojawili 
się u stóp Mont Blanc, aby uczestniczyć 
w trzydniowej imprezie. 

Po raz kolejny zwycięzcy zostali 
wytypowani z  długiej listy wybitnych 
przejść datowanych na poprzedni rok 
kalendarzowy, którą  opublikowano na 
początku lutego. Rok temu na takiej 
liście znalazła się nowa droga na Great 
Trango Tower autorstwa Marka Ragano-
wicza i  Marcina Tomaszewskiego. Tym 
razem również mogliśmy się  cieszyć pol-
skim akcentem, ponieważ jury dostrzegło 
The Corner Kick wytyczony przez Adama 
Pustelnika i  Andreasa Klarstorma na pół-
nocnej ścianie Vagakallen. 

Byłoby dobrze, gdyby tworzenie ta-
kiej listy na stałe weszło do tradycji Pio-

let d’Or, gdyż daje ona świetny przegląd 
najważniejszych dokonań alpinistycz-
nych w górach całego świata i  znalezie-
nie się na niej jest swego rodzaju nobili-
tacją dla każdego wspinacza. Zwłaszcza 
że do selekcji przyczyniają się tak wybit-
ni specjaliści, jak Lindsay Griffin – od 
lat jeden z  największych światowych 
ekspertów w dziedzinie eksploracji alpi-
nistycznej. 

Obserwując ewolucję Piolets d’Or, nie 
sposób nie dojść do wniosku, że większym 
wydarzeniem od rozdania Czekanów za 
2014 rok stało się wręczenie nagrody za ca-
łokształt osiągnięć alpinistycznych – Pio-
let d’Or Carrière. W tym roku przyznano 
ją po raz siódmy: po Walterze Bonattim, 
Dougu Scottcie, Robercie Paragocie, 
Kurcie Diembergerze i Johnie Roskelley’u  
przyszła kolej na Chrisa Boningtona. 
Zważywszy na wkład Sir Chrisa w rozwój 
światowego alpinizmu, z  taką decyzją nie 
da się polemizować, ewentualnie można 
dziwić się, że przyszła tak późno. 

Głównymi punktami programu 
Czekanów są zawsze dwie gale: pierw-
sza, otwierająca imprezę, odbywa się 
w  Chamonix. W  tym roku miasto cele-
bruje 150-lecie złotego wieku alpinizmu, 
więc oprócz przedstawienia laureatów 
i  rozmów na scenie, Francuzi zafundo-
wali nam sporo wątków historycznych. 
Gospodarzem drugiej, głównej uroczy-
stości, podczas której wręczone zostają 
nagrody, jest włoskie Courmayeur. Obok 
głównych punktów programu ważne są 
również, a może przede wszystkim, liczne 
rozmowy kuluarowe. Młodzi wspinacze, 
jak Luka Lindič czy Tommy Caldwell, 
przyznawali, że szansa na odbycie dłuż-
szych dyskusji i  wymianę doświadczeń 
z tak ważnymi postaciami w historii świa-
towego alpinizmu, jak Chris Bonington 
czy Doug Scott, jest bezcenna. 

Czy organizatorzy posłuchają głosu 
tych, którzy widzą przyszłość Piolets d’Or  
właśnie w formie takiego unikalnego spo-
tkania wspinaczy? Czy też postanowią kul-
tywować pierwiastek rywalizacji? Z odpo-
wiedzią na te pytania musimy poczekać do 
następnej edycji. Tymczasem uzupełniamy 
naszą minirelację galerią zdjęć oraz pre-
zentujemy wszystkie nagrodzone przejścia 
w osobnych artykułach, które możecie zna-
leźć na stronach 40-53.  n

Zdjęcie obok: Od lewej laureaci 23. edycji Piolets d’Or: Chris Bonington, Aleš Česen, Doug Scott (wręczał Piolet d’Or Carrière Chrisowi Boningtonowi, sam zdobył 
tę nagrodę w 2011 roku), Marko Prezelj, Luka Lindič, Aleksiej Łonczyński, Tommy Caldwell, Aleksander Gukow. 
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Z Ł O T E  C Z E K A N Y  2 0 1 5
Jedno jest pewne: nikt, kto od kilku lat przygląda się reaktywowanym Złotym Czekanom, nie 

może narzekać na monotonię. Praktycznie co roku organizatorzy decydują się na inną formułę 
rozdania nagród. Z jednej strony świadczy to o nich dobrze, bo oznacza, iż poszukują optymal-
nego rozwiązania. Z drugiej adwersarze mogą zarzucić im niekonsekwencję i brak jasnej wizji. 
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Zdjęcia powyżej: W wieku 81 lat Chris Bonington jest ciągle w znakomitej formie intelektualnej i fizycznej. Jego celne, a czasem dowcipne uwagi były mocnymi punktami 
każdej dyskusji, w której brał udział. Na zdjęciu podczas wycieczki na rakietach śnieżnych  |  Nagrodę Piolet d’Or Carrière Chris Bonington odebrał z rąk Douga Scotta
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Powyżej: Tradycyjny zjazd Vallée Blanche, w którym uczestniczą wspinacze, dziennikarze i organizatorzy. W tym roku w roli przewodnika wystąpił między innymi 
Sandy Allan  |  Pożegnalna impreza pod Hotelem du Montenvers. Od lewej: Lindsay Griffin, Chris Bonington, Marko Prezelj, Sandy Allan, Connie Self (partnerka Jeffa 
Lowe, która podczas imprezy prezentowała film o tym wspinaczu pt. Metanoia), NN, Eric Viola


