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Piolets d’Or 2016 – Célébration de l’Alpinisme. Taką formułkę można było znaleźć na wszystkich 
oficjalnych materiałach ceremonii Złotych Czekanów. A zatem, po raz kolejny, nie jeden Czekan, 
ale Czekany i nie konkurs, ale międzynarodowe spotkanie protagonistów ambitnych i stylowych 
wspinaczek w górach wysokich. Prawdziwe święto alpinizmu. My, Polacy, też mieliśmy swoje 

wielkie święto. W końcu Złotych Czekanów już od paru lat przyznaje się kilka jednocześnie, ale 
Piolet d’Or Carrière, nagroda za całokształt działalności alpinistycznej, jest tylko jeden. W tym 

roku otrzymał go Wojtek Kurtyka. 

Czytelnik, który pamięta relacje z  po
przednich edycji, mógłby pomyśleć, że 

wszystko odbyło się po staremu i 2016 rok 
nie przyniósł żadnych rewolucji. Nic bar
dziej mylnego: rewolucję można nazwać 
fundamentalną. Spod Mont Blanc impreza 
przeniosła się bowiem pod inną kultową 
górę Francji, La Meije, położoną w  Parku 
Narodowym Écrins – czas pokaże, czy na 
stałe, czy chwilowo. Zatłoczone Chamo
nix i modne Courmayeur zostały zastąpio
ne przez znacznie bardziej kameralną La 
Grave, której nazwę z nabożnością wyma
wiają nie alpiniści, ale freeriderzy. 
 Skąd taka zmiana? Dlaczego postano
wiono zrezygnować z kultowych lokalizacji 
i przenieść się na prowincję? Można się do
szukać trzech powodów. Najbardziej ofi
cjalna wersja to chęć promocji klimatycznej 
La Grave. Chamonix i Courmayeur dodat
kowa reklama nie jest potrzebna. Zresztą, 
mimo wszystko, niszowe wydarzenie alpi
nistyczne ginie w  lawinie innych atrakcji, 
które przetaczają się przez te miejscowości 
każdego miesiąca. Co innego La Grave. 
Zwłaszcza od kiedy na drodze od strony 
Grenoble zawalił się tunel i ruch w kurorcie 
gwałtownie zmalał. Zbudowano już alter
natywną drogę, ale potrzeba czasu i impul
sów, aby miejscowość na nowo zaistniała 
w  świadomości francuskich miłośników 
outdooru. Jednym z takich impulsów mia
ły być Złote Czekany. 
 Kolejne powody to już spekulacje. Od 
kilku lat podczas Złotych Czekanów powta
rzał się ten sam scenariusz. Dwa pierwsze 
dni i wieczory spędzaliśmy w Chamonix, ale 
główna gala odbywała się w  Cour ma yeur. 
Można było odnieść wrażenie, że Włosi 
spijają całą śmietankę z  bądź co bądź fran
cuskiego święta alpinizmu. Może między 
innymi dlatego zarządzono przeprowadzkę? 

Wreszcie trzeci domniemany powód. Do 
niedawna tylko wtajemniczeni wiedzieli, 
że Wojtkowi Kurtyce proponowano nagro
dę za całokształt już wcześniej. I  to dwu
krotnie. Za każdym razem odmawiał jej 
przyjęcia. Christian Trommsdorff, główny 
organizator i spiritus movens Złotych Cze
kanów, wspierany przez międzynarodowe 
jury, postawił sobie jednak za punkt ho
noru, aby Kurtyce wyróżnienie przyznać. 
Zdawał sobie sprawę, że być może – jeśli 
Polak ponownie odrzuci zaproszenie – nie 
będzie miał okazji mu jej wręczyć, ale był 
zdeterminowany, aby choć symbolicznie 
trafiła ona w  ręce współautora przejścia 
Świetlistej Ściany. 
 Sęk w tym, że trudno sobie wyobrazić, 
aby w takim miejscu, jak kinoteatr w Cour
ma yeur, przy pełnej „pompie”, świetle 
reflektorów i  gwieździe telewizji w  roli 
prowadzącej, zabrakło głównego bohate
ra wieczoru. Co innego w  namiocie w  La 
Grave. Tam, nawet w przypadku nieobec
ności laureata, wystarczyłoby zaprosić kilku 
partnerów wspinaczkowych, aby zaprezen
towali swoje wspomnienia, wyświetlić frag
menty filmów o  karierze Kurtyki i  w  ten 
sposób, w  familijnej atmosferze, którą 
gwarantowało takie miejsce, oddać hołd 
mistrzowi stylu alpejskiego w górach wyso
kich. Okazało się jednak, że scenariusz za
stępczy nie był potrzebny. Ku zaskoczeniu 
niektórych, ale radości wszystkich Kurtyka 
uległ perswazji przyjaciół z  całego świata 
i zdecydował się odebrać nagrodę. 
 A  skoro już jesteśmy przy samej sta
tuetce, dochodzimy do jeszcze jednej, ale 
istotnej różnicy w  dotychczasowym spo
sobie świętowania. Otóż znany od kilku 
lat symbol Złotego Czekana był w  tym 
roku tylko logo imprezy, nie zdobił jednak 
samych nagród, które zyskały nową, znacz

nie bardziej kunsztowną formę. Wykonał 
je znany alpinista i  artysta Andy Parkin. 
Każda z pięciu tegorocznych statuetek była 
inna, ale wszystkie zachwycały. W dodatku 
każda z  nich nawiązywała w  jakiś sposób 
do wyróżnionej wspinaczki (na przykład 
do wykonania rzeźby wręczanej autorom 
wejścia na Cerro Riso Patrón Andy wyko
rzystał ostrza własnych dziab, z  którymi 
wspinał się w 1993 roku w Patagonii). 
 Podobnie jak przy poprzednich edy
cjach, większość oficjalnych i  półoficjal
nych punktów programu Złotych Cze
kanów przypadła na piątek i  sobotę. Po 
przyjeździe alpiniści i  dziennikarze udali 
się z La Grave do SaintChristopheenOi
sans, miejscowości leżącej po południowej 
stronie La Meije. Tam byliśmy gośćmi La 
Cordée, kultowego hoteliku i  restauracji. 
Najpierw odwiedziliśmy mały cmentarz, 
gdzie przy grobie Pierre’a Gasparda, autora 
pierwszego wejścia na La Meije, miejscowi 
przewodnicy opowiedzieli o  historii eks
ploracji Alp Delfinackich. 
 Następnie, po lunchu w  fantastycznie 
zaściankowej atmosferze zaplecza La Cor
dée, odbyła się konferencja prasowa Wojtka 
Kurtyki. W podziemnej salce zgromadziło 
się kilkadziesiąt osób – oprócz dziennika
rzy, także wszyscy nominowani w tym roku 
alpiniści i inne zaproszone przez organiza
torów osoby. Słowem: cała „rodzina Złote
go Czekana”. Kurtyka siadł w  środku sali 
otoczony przez pozostałych uczestników 
spotkania i odwracał się do kolejnych osób 
zadających pytania. To była długa i inspiru
jąca rozmowa, a poziom atencji wobec Mi
strza dobrze oddaje podpis pod zdjęciem 
zamieszczonym na oficjalnym profilu Pio
lets d’Or na Instagramie: Talking with God. 
 Wieczorem, już w La Grave, zaprezen
towano ubiegłoroczne przejścia, którym 

Zdjęcia obok: Tegoroczna statuetka Piolet d’Or Carrière autorstwa Andy Parkina, którą otrzymał Wojtek Kurtyka
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jury postanowiło przyznać Złote Czekany. 
Głos zabrał Christian Griffith, prezydent 
Alpine Club i  „żywa encyklopedia alpini
zmu”, który od kilku lat jest konsultantem 
merytorycznym jury nagrody. „Alpinizm 
nie jest sportem olimpijskim, zatem próby 
porównywania jednego wybitnego przej
ścia do innego zawsze są skazane na poraż
kę. Naszym zadaniem jest więc zaprosić na 
scenę po prostu dobrą reprezentację ubie
głorocznych śmiałych, innowacyjnych 
przejść dokonanych w  najlepszym możli
wym stylu. Jak zobaczycie, nie będziemy 
mówić o alpinistach, ale o drogach i wspi
naczkach. Nie dajemy bowiem Czekana 
wspinaczom, na przykład Paulowi Rams
denowi czy Marko Prezeljowi, ale nagra
dzamy ich wkład w  rozwój alpinizmu 
i kreatywność”. 
 To był świetny wstęp do prezentacji 
wyróżnionych osiągnięć, które ich autorzy 
omawiali kolejno, pytani o szczegóły przez 
prowadzących Christiana Trom
msdorffa i  Julię Marin. Hayden 
Kennedy (USA), Urban Novak 
i Marko Prezelj (Słowenia) oraz 
Manu Pellissier (Francja) opo
wiedzieli o  drodze Light Before 
Wisdom 1200 m, 5.11 WI6, M6, 
A2 na sześciotysięczniku Cerro 
Kithswar w  Indiach. Ukraińcy 
Nikita Bałabanow i Michaił Fo
min przedstawili drogę Daddy 
Magnum Force 1700 m, ED+, 
M6 A3 na siedmiotysięczniku 
Talung w Nepalu, a Brytyjczycy 
Mick Fowler i  Paul Ramsden 
przybliżyli historię wytyczenia 
1600metrowej drogi ED+ na 
sześciotysięczniku Gave Ding 
w  Nepalu. Serię wywiadów za
mknęła dłuższa opowieść au
torów jedynego nagrodzonego 
przejścia spoza gór Azji. Międzynarodowy 
zespół w  składzie: Lise Billon (Francja), 
Antoine Moineville (Francja), Diego Sima
ri (Argentyna) i Jerome Sullivan (USA) wy
głosił bogato ilustrowaną prelekcję o  dru
gim wejściu na odległy Cerro Riso Patrón. 
Alpiniści zdobyli szczyt 1000metrową 

drogą Hasta Las Webas AI5+, M5, 90o X. 
 Sobotni wieczór, który zakończyła ce
remonia wręczenia nagród, poświęcony był 
karierze Wojtka Kurtyki. Wyżej podpisane
mu, bezpośrednio zaangażowanemu w two

rzenie scenariusza tej uroczystości, nie wypa
da oceniać jej przebiegu. Ograniczę się więc 
do faktów. Przede wszystkim: do La Grave 
przybyła niezwykła reprezentacja partnerów 
wspinaczkowych Wojtka z różnych etapów 
jego kariery. Ceremonię otworzyła Berna
dette McDonald, autorka słynnej Ucieczki 

na szczyt, która opowiedziała o  bohaterze 
wieczoru zarówno z perspektywy historycz
ki alpinizmu, jak i przyjaciółki. 
 Potem głos zabierali partnerzy od liny: 
John Porter, René Ghilini, Robert Schauer, 
Sandy Allan i Jean Troillet. Było mnóstwo 
ciekawych opowieści, anegdot i dykteryjek. 
Wykorzystaliśmy też fragmenty filmu Mar
ka Kłosowicza Ścieżka góry, dzięki którym 
udało się zaakcentować ważny etap wspi
naczek z Jurkiem Kukuczką, uzupełnić po
ruszającą opowieść Schauera o  Świetlistej 
Ścianie i  wspomnieć wspinaczkę z  Erhar
dem Loretanem na Trango Tower. 

Sam Wojtek w  dowcipny sposób wy
wołał na scenę obecną na sali Catherine 
Destivelle, aby wytłumaczyła się z  „kra
dzieży” jego idée fixe – lodospadu Losar, 
który pokonała rok przed nim, o  czym 
dowiedział się po fakcie. Potem przytoczył 
jeszcze jedną długą i pełną aktorskich po
pisów anegdotę z Jeanem Troilletem w roli 

głównej i  zamknął wystąpienie 
świetną, już całkowicie poważ
ną puentą o tym, jak ważną rolę 
górskie partnerstwo grało w jego 
filozofii alpinizmu i  w  codzien
nym życiu. Tak skończył się 
punkt programu pod tytułem 
„Célébration de la carrière ex
ceptionnelle de Voytek Kurtyka” 
i organizatorzy mogli przystąpić 
do wręczenia nagród. 

Na koniec zostawiłem infor
mację, jak ten wieczór się zaczął. 
Otóż otworzyliśmy go klipem 11 
ścian (dostępnym na GÓRskim 
kanale Vimeo), który prezentuje 
karierę Kurtyki „w pigułce”. Mie
liśmy dużą satysfakcję z  faktu, 
że intro zrobiło na publiczności 
i  wspinaczach spore wrażenie. 
Ukraińcy z  Talung podeszli do 

mnie tego wieczora i powiedzieli: „Gdy zo
baczyliśmy jedenaście linii Wojtka, zdaliśmy 
sobie sprawę, że jesteśmy jeszcze w  przed
szkolu”. Nawet jeśli trochę przesadzili, jest to 
chyba dobra rekomendacja naszej prezenta
cji jedenastu ścian Kurtyki, którą znajdziecie 
na stronach 16–38.  n

Zdjęcia powyżej: Wojtek Kurtyka pod odebraniu Złotego Czekana za całokształt | Marko Prezelj z butelką słoweńskiego wina dla Wojtka Kurtyki. Obok członkowie 
jego zespołu: Manu Pellissier, Hayden Kennedy i Urban Novak Zdjęcia obok: Rodzina Złotego Czekana 2016 pod hotelem La Cordée w Saint-Christophe-en-Oisan. 
U góry stoją: Lindsay Griffin, Mick Fowler, Marko Prezelj, Wojtek Kurtyka, właścicielka hotelu, Andy Parkin, Robert Schauer. Siedzą: Paul Ramsden, Urban Novak, 
Nikita Bałabanow, Christian Trommsdorff, Victor Saunders, Lise Billon, Michaił Formin, Antoine Moineville, Hayden Kennedy, Jérôme Sullivan, Diego Simari i Manu 
Pellissier | Laureaci Złotych Czekanów 2016 po ceremonii wręczania wyróżnień: Diego Simari, Jérôme Sullivan, Lise Billon, Antoine Moineville, Nikita Bałabanow, 
Andy Parkin (autor statuetek), Michaił Fomin, Manu Pellissier, Hayden Kennedy, Paul Ramsden, Mick Fowler.
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