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telefony alarmowe
Po stronie polskiej

NUMER RATUNKOWY W GÓRACH - 601 100 300; 
numer alarmowy - 985
TOPR (Tatry) - Zakopane, Pi³sudskiego 63 a; stacja cen-
tralna 18 20 63 444. Idziesz w góry? Pobierz specjaln¹ 
aplikacjê „Ratunek”. Aplikacja po³¹czy ciê z ratownikami 
górskimi i wyśle twoj¹ lokalizacjê. Wejdź na: ratunek.eu.
GOPR (Gorce, Pieniny, Beskid) - Rabka, Al. 1000-lecia 
1; stacja centralna - 18 26 768 80; stacje ratunkowe (ca³o-

roczne): Turbacz - schronisko PTTK 18 266 77 80, Nowy 
Targ Kowaniec - dy¿urka 18 266 59 80, Szczawnica - dy-
¿urka 18 262 26 80

Po stronie s³owackiej
NUMER RATUNKOWY W GÓRACH - 18 300
HZS (Horska Zachranna Služba) - Rejon Vysoké Ta-
try - Starý Smokovec 52 442 28 20, Rejon Slovenský Raj 
53 449 11 82, Rejon Nizke Tatry (pó³noc) - Jasna 44 559 16 
78, Rejon Orava 43 586 31 04, Rejon Malá Fatra - Vrátna 
41 569 52 32, Rejon Vel`ká Fatra - Donovaly 48 419 97 24, 
Rejon Západné Tatry (po³udnie) - ¯iarska Dolina 44 558 
62 18, Rejon Nizke Tatry (po³udnie) - Tále 48 619 53 26

og³oszenia p³atne

biura podró¿y

 GRUPA „TRIP”, ul. Tetmajera 35, tel. 18 20 20 200, 
www.trip.pl, biuro@trip.pl, czynne 9-17, konferencje, kon-
gresy, szkolenia, rezerwacja hoteli: Belvedere****, Czar-
ny Potok***, wczasy zagraniczne, bilety autokarowe, bi-
lety lotnicze.
 TOUR & TRAVEL POLAND, ul. Kościuszki 15, tel. 
182015051, zakopane@ttpoland.eu, www.ttpoland.eu. Bile-
ty lotnicze, autokarowe, promowe. Wczasy i wycieczki za-
graniczne, krajowe. Wycieczki i imprezy dla fi rm, konferen-
cje, szkolenia. Ubezpieczenia i wizy. 

 BIURO PODRÓ¯Y POMIAN TRAVEL, Zakopane, 
ul. Zaruskiego 2 (Hotel Gromada); 18 20 152 04, www.po-
miantravel.pl. LAST MINUTE, wycieczki krajowe i zagra-
niczne, grupy, incentive, pielgrzymki, Portugalia, bilety lot-
nicze i na Kasprowy Wierch.

og³oszenia p³atne

noclegi i gastronomia

 RESTAURACJA REGIONALNA „MONTE 
ROSA”, Zakopane, ul. Nowotarska 8, tel. 18 20 146 56. 
Potrawy regionalne, kuchnia europejska. Obs³uga grup 

zorganizowanych. Imprezy okolicznościowe - muzyka 
góralska.

og³oszenia p³atne

baseny

 Hotel BELVEDERE****, ul. Droga do Bia³ego 3, 
czynny 8-22, 18 20 21 200, basen ze zje¿d¿alni¹, jacuz-
zi, ³aźnia rzymska, sauna fi ñska, sauna turecka, sauna na 
podczerwieñ, si³ownia, sala gimnastyczna, squash, bilard, 
krêgielnia, golf, SPA Belvedere.

Przed tygodniem pisa³em 
o polskich geodetach 
i ratownikach górskich, 
którzy mierzyli góry 
Kurdystanu w latach 70. 
Wiele wydarzeñ z tego okresu 
zapamiêtali i wspominaj¹ je 
teraz po ponad 40 latach.

W Murzasichlu, u Stanis³a-
wa £ukaszczyka Zbój-
nika s³ucham wspo-
mnieñ Ludomira “Ant-

ka” Konstantego, który by³ organiza-
torem i szefem grupy “górali” zak³ada-
j¹cych osnowê geodezyjn¹ w Kurdy-
stanie w latach 1977-1979 i Andrze-
ja Biernacika, równie¿ geodety, który 
ponadto na bie¿¹co spisywa³ wyda-
rzenia na tym wyjeździe, oraz Stasz-
ka £ukaszczyka. Andrzej na pod-
stawie szczegó³owych notatek napi-
sa³ ksi¹¿kê: “W cieniu or³ów - wspo-
mnienia z Kurdystanu”, która powin-
na siê ukazaæ jeszcze w tym roku. 
Bêdzie to z pewności¹ mi³a pami¹tka 
dla uczestników pomiarów, spośród 
których ¿yje jeszcze 20. Przed tygo-
dniem pomin¹³em w tekście intrygu-
j¹cy w¹tek porwania przez partyzan-
tów kurdyjskich biesz merga kierow-
nika tych pomiarów Antka Konstan-
tego i 2 wspó³pracowników - Ryszar-
da Gorszkê i W³adys³awa Popardê, ra-
towników Grupy Krynickiej GOPR. 
Wspomina o tym Antek Konstanty: 
“Rejon, gdzie to siê wydarzy³o, by³ 
bardzo niebezpieczny, po³o¿ony na 
po³udniowy wschód od Kirkuku. Re-
jon Hannara, który nazwaliśmy “Dziu-

Wspominaj¹ przygodê ¿ycia

r¹”, nie by³ kontrolowany przez wojska irac-
kie. W latach 60. by³a tam siedziba 
sztabu kurdyjskiego. Wojska irackie 
w rejon ten nie mia³y ochoty nam to-
warzyszyæ, by zapewniæ bezpieczeñ-
stwo. Pojechaliśmy tam w trójkê, bez 
obstawy, na za³o¿ony dzieñ wcześniej 
przez Andrzeja Biernacika i W³odka 
Sembereckiego punkt centralny, do 
którego wcześniej cztery dni szuka-
liśmy dojazdu. Ryzykowaliśmy, bo 
co prawda id¹c bez obstawy wojska 
uniknêlibyśmy ewentualnej strzelani-
ny, ale w przypadku spotkania bojow-
ników kurdyjskich mog³o byæ ró¿nie. 
Miejscowa ludnośæ nastawiona by³a do 

nas przyjaźnie. Ale tym razem mieli-
śmy pecha. Kiedy na punkcie rozpo-
cz¹³em pomiary, nagle zjawi³ siê bo-
jownik kurdyjski z ka³asznikowem 
i pistoletem, wokó³ bioder mia³ pasy 
z amunicj¹ i wskazywa³ luf¹, ¿e przy-
rz¹dy mamy natychmiast likwidowaæ 
i ³adowaæ na samochód. Wykonaliśmy 
polecenie, a za chwilê pojawi³ siê dru-
gi partyzant. Usiedli z ty³u naszej to-
yoty i kazali jechaæ, wskazuj¹c dro-
gê. Po kilkunastu kilometrach minê-
liśmy wieś, a za ni¹ wjechaliśmy do 
wylotu w¹wozu. Tam kazali nam wy-
si¹śæ i podejśæ pod ścianê. Biesz mer-
ga zarepetowa³ broñ, wiedzieliśmy, co 
to oznacza - to nasz koniec. Byliśmy 
absolutnie bezradni. Oczekiwanie na 
egzekucjê trwa³o kilka sekund, a nam 
siê wydawa³o, ¿e to wiecznośæ. Nagle 
bojownik odwróci³ siê, poszed³ do sa-
mochodu, wzi¹³ radiostacjê oraz 3 na-
sze lornetki i razem z drugim poszli 
do w¹wozu. Otrzymaliśmy drugie ¿y-
cie. Wracamy, ale nie mo¿emy nawi¹-
zaæ kontaktu z zespo³ami na punkach, 
bo nie mamy radiostacji. Andrzej, bê-
d¹cy na innym punkcie pomiarowym, 
domyśli³ siê, ¿e musia³o siê coś wy-
darzyæ i napisa³ w notatniku - godz. 
11.07 atak biesz merga. W koñcu uda-
³o nam siê porozumieæ z pozosta³ymi 
piêcioma zespo³ami, z którymi umó-
wi³em siê na naradê - co dalej robiæ. 
Wszyscy postanowili, ¿e trzeba po-
miary z tego ostatniego punktu do-
koñczyæ. Nazajutrz wczesnym ran-
kiem wszyscy udali siê na te same 
punkty co dzieñ wcześniej i pomiar 
wykonaliśmy. By³o ma³o prawdopo-
dobne, by znowu w tym samym miej-
scu pojawili siê bojownicy kurdyjscy.”

“To jednak nie koniec tej historii” 
- kontynuuje Antek. “Musia³em o tym 
wydarzeniu zrobiæ meldunek i kiedy 
pojecha³em do naszego biura w Bag-
dadzie, to ju¿ mia³em przygotowan¹ 
naganê za nara¿anie ¿ycia pracowni-
ków. Na tydzieñ wys³ali nas na pomia-
ry na pustyniê i kiedy wróciliśmy po-
nownie do Bagdadu, to wrêczyli mi 
zwolnienie dyscyplinarne - musia³em 
wracaæ do kraju. Niektórzy koledzy 

zostali i przez kilka miesiêcy byli za-
trudnieni w po³udniowej czêści Iraku 
przy pomiarach niwelacji. Zaskoczy-
³o to mnie, bo prawie równocześnie 
dosta³em wezwanie, ¿e 22 lipca mam 
zg³osiæ siê w Warszawie po odbiór 
Pañstwowej Zespo³owej Nagrody II 
stopnia w dziedzinie techniki, kultury 
i sztuki. Polecia³em - najpierw w dy-
rekcji anulowali mi zwolnienie dys-
cyplinarne, a  potem w jednym szere-
gu z Gustawem Holoubkiem i innymi 
zas³u¿onymi naukowcami i dyrekto-
rami odbiera³em nagrodê z r¹k Hen-
ryka Jab³oñskiego, przewodnicz¹cego 
Rady Pañstwa. W tym gronie by³em 
jedynym przedstawicielem pracow-
ników terenowych. Na uroczystości 
by³ równie¿ Edward Gierek, a potem 
by³a lampka szampana. Poniewa¿ za-
gro¿enie w Kurdystanie by³o znacz-
ne, centrala uzna³a, ¿e mo¿e uda siê 
zakoñczyæ nasze pomiary na tym eta-
pie, ale Arabowie siê nie zgodzili. Po-
stawili sprawê twardo: albo zrobicie 
zgodnie z kontraktem ca³ośæ pomia-
rów, to dostaniecie 23 mln dolarów, 
albo policzymy ka¿dy zrobiony punkt 
i wtedy wynagrodzenie wyniesie oko-
³o 10 mln.”

W tej sytuacji wezwano Antka 
Konstantego do Warszawy i popro-
szono go, by ze swoim zespo³em “gó-
rali” podj¹³ siê jeszcze dokoñczenia 
pomiarów w tej najwy¿szej i najbar-
dziej niebezpiecznej czêści Kurdy-
stanu. Antek wyrazi³ zgodê i tak za-
cz¹³ siê II etap kontraktu, trwaj¹cy 
od stycznia do maja 1979 roku. Pra-
cê wykonywali w warunkach zimo-
wych, wy¿sze partie gór by³y ośnie-
¿one, ale ekipa “górali” dokoñczy-
³a pomiary”.

Jeden ze szczytów w paśmie Ko-
resh przypomina³ Giewont. “By³em 
na nim 3 razy” - wspomina Andrzej 
Biernacik. “Pierwszy raz na rekone-
sansie, a potem w sierpniu 1977 roku 
przy zak³adaniu punktu stabilizacyj-
nego. Podchodziliśmy wtedy od stro-
ny Ranii. To wówczas z Jurkiem Buja-
kiem i Krytionem, znosiliśmy z góry 
¿o³nierza irackiego z naszej obsta-

wy, nieprzytomnego prawdopodob-
nie z odwodnienia organizmu. Potem 
zawieźliśmy go do szpitala polowego, 
gdzie go uratowali. Zbyszek Jab³oñ-
ski te¿ mia³ na tym szczycie przygo-
dê. Podchodzi³ na Giewont od strony 
jeziora Dokan i mia³ ochronê ¿o³nie-
rzy, którzy pozostali po drodze na pó³-
ce skalnej, bo wywi¹za³a siê strzela-
nina z partyzantami kurdyjskimi. Na 
szczyt weszli tylko Polacy. “Kiedy Be-
nio wykonywa³ tam pomiary, to mu-
sia³ siê oganiaæ od kul” - ¿artuje An-
drzej. “W czasie powrotu t¹ sam¹ 
ście¿k¹ kilku ¿o³nierzy wesz³o na pole 
minowe i zginê³o lub zosta³o rannych, 
a w jeziorze w czasie k¹pieli utopi³ siê 
jeden z ¿o³nierzy. Pod koniec drugie-
go etapu kontraktu pozosta³ jeszcze 
ostatni pomiar, równie¿ z Giewontu. 
Antek wyznaczy³ mnie i Marka Sme-
tanê. Trudno, idê po raz trzeci na ten 
szczyt, tym razem od tej strony, któr¹ 
wchodzi³ Zbyszek Jab³oñski. Idziemy 
równie¿ bez ochrony, ¿o³nierze i tak 
by z nami nie poszli. Wyruszyliśmy 
wcześniej rano i o godz. 7 byliśmy na 
szczycie. Pomiary siê uda³y i szczêśli-
wie zeszliśmy w dó³.”

“Warto te¿ wspomnieæ, jak Zbój-
nik o ma³o nie rozpêta³ na nowo woj-
ny w Kurdystanie” - ¿artuje Antek. 
“Podchodziliśmy na punkt pomiarowy 
z ochron¹ wojskow¹. Kiedy byliśmy 
ju¿ w górach, Zbójnik, by³y zawodnik 
kadry w biegach narciarskich i biath-
lonista, chcia³ sobie przypomnieæ, jak 
to siê strzela i czy ma jeszcze dobre 
oko i rêkê. Wzi¹³ od jednego z ¿o³nie-
rzy karabin, wycelowa³ i z kilkuna-
stu metrów odstrzeli³ g³ówkê ostu. 
Strza³ by³ super, ale nie przypuszcza³, 
¿e echo strza³u rozniesie siê po szczy-
tach i dolinach. Nagle z miejscowo-
ści w dolinie wybieg³o kilkudziesiêciu 
¿o³nierzy gotowych do walki, którzy 
myśleli, ¿e zaczyna siê atak partyzan-
tów biesz merga. Tym razem skoñczy-
³o siê na tym jedynym strzale.”

Staszek £ukaszczyk, który na 
czas pomiêdzy dwoma etapami po-
miarów pozosta³ w Iraku, gdzie mie-
rzono obszar pustynny, wspomina ta-
kie wydarzenie. Dojecha³ samocho-
dem do ma³ego schroniska i kiedy 
wszed³ do środka, bêd¹cy tam Ara-
bowie mówi¹ do niego: “Papa Bolan-
da” - bo akurat w tym dniu wybra-
ny zosta³ na papie¿a Karol Wojty³a, 
co by³o dla Staszka przyjemnym za-
skoczeniem. 

Andrzej Biernacik spisa³ w swo-
jej ksi¹¿ce wiele ciekawostek. Kiedy 
siê uka¿e, warto j¹ nabyæ i przeczy-
taæ. W sumie osnowê sieci triangula-
cyjnej polscy geodeci i ratownicy za-
³o¿yli na 260 wierzcho³kach Gór Kur-
dystanu. Po wykonaniu pomiarów to-
yoty mia³y na liczniku po mniej wiê-
cej 160 tysiêcy przejechanych kilo-
metrów, w wiêkszości karko³omnej 
jazdy po górskich drogach i bezdro-
¿ach. Zginê³o niestety kilku ¿o³nie-
rzy i kilku partyzantów kurdyjskich. 
W dniach wolnych od pracy Polacy 
odwiedzili w Iraku wiele miejsco-
wości, zwiedzaj¹c zabytki. Teraz jest 
co wspominaæ.

Apoloniusz RajwaUstawianie statywu na zaminowanym punkcie pomiarowym - poni¿ej widoczna mina.

Jan Barnaś (zlewej) i Andrzej Biernacik.


