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MONT
Mont Blanc, zwana
przez Francuzów Bia³¹
Dam¹... jest piêkna.
Dooko³a morze gór,
wszystkie szczyty
daleko w dole, nie ma
ju¿ nic do zdobycia.
Stoj¹c na Dachu
Europy jest chwila na
refleksjê. Zastanawiam
siê, dlaczego tak wielu
uwa¿a ¿e na Mont
Blanc wbiega siê
sprintem i na dodatek
w przys³owiowych
�trampkach�.
Najwy¿szy szczyt
Europy, mimo t³umów
które go szturmuj¹ to
wci¹¿ powa¿na
alpejska góra, a 4810
metrów to wysoko�æ,
która dos³ownie
zapiera dech w
piersiach.
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Rzecz jasna dla dobrze przygo-
towanego i zaaklimatyzowane-
go alpinisty, Mont Blanc mo¿e
byæ celem szybkiego wej�cia.
Jednak warto zdaæ sobie spra-
wê, ¿e przedrostek �naj� gene-
ruje ca³e mnóstwo zjawisk o
charakterze masowym i w efek-
cie pod NAJ wy¿szym szczytem
kontynentu pojawia siê mnó-
stwo osób zupe³nie nie przygo-
towanych do alpejskiej wypra-
wy, nawet je�li ich ekwipunek
nie budzi zastrze¿eñ� Tylko w
ci¹gu 9 dni trwania naszej wy-
prawy w masywie Mont Blanc
zginê³o 10 osób. Helikopter Se-
curite Civile parokrotnie przela-
tywa³ nad naszymi g³owami. Nie
by³y to puste przeloty...

Chamonix
Spaceruj¹c po deptaku w Cha-
monix, stolicy europejskiego al-
pinizmu, na ka¿dym kroku na-
potkasz symbole odnosz¹ce siê
do tradycji i historii alpinizmu.
Pomniki pierwszych zdobywców
i przewodników. S³ynne mu-
zeum alpinizmu, nie wspomnê
o dziesi¹tkach sklepów alpini-
stycznych za³adowanych sprzê-

tem  po same sufity. Dodajmy restaura-
cje, kafejki i pizzerie. Jest w czym wybie-
raæ. Tylko z centrum Chamonix zobaczysz
piêkny jêzor lodowca Glacier des Bos-
sons, a w tle dumn¹ Monte Bianco.

Startujemy z Chamonix-Les Houches
kolejk¹ gondolow¹ z zamiarem dotarcia
do kolei zêbatej Bellevue (1794 m). Jak
siê wkrótce okazuje, jest ona nieczyn-
na. Skalna lawina skutecznie zasypuje
torowisko, blokuj¹c dzia³anie kolejki.
Trasa jest zamkniêta i trzeba wybraæ
inny, d³u¿szy wariant podej�cia. Czê�æ
grupy decyduje siê na powrót i wej�cie
drug¹ trudniejsz¹ drog¹ przez Aiguille
du Midi. Druga czê�æ, w tym ni¿ej pod-
pisany, zawraca. Grupa podstawowa
kontynuuje wej�cie drog¹ Goutera.
Powrót do centrum Chamonix,  sk¹d
zostajemy dos³ownie wystrzeleni kolejk¹
linow¹ w kierunku Aiguille du Midi. Ju¿
sam wjazd t¹ ultra szybk¹ kolejk¹ gon-
dolow¹ (14 m/s), zawieszon¹ gdzie�
wysoko miêdzy szczytami, sygnalizuje -
bêdzie siê dzia³o! Pierwszy krok za nami.
Doje¿d¿amy do górnej stacji zwanej
Po³udniow¹ Ig³¹ (3842 m). Lokalizacja
tej budowli zdaje siê przeczyæ wszelkim
prawom fizyki. Jest to majstersztyk tech-
nologiczny, przy budowie którego zgi-
nê³o dziesi¹tki pracowników i alpinistów.

W twardej litej skale o kszta³cie ig³y, po-
dziurawionej tunelami jak ser szwajcar-
ski, wybudowano górn¹ stacjê kolejki
linowej. Kolejnym krokiem jest wyj�cie
na grañ, która prowadzi do obozu na-
miotowego znajduj¹cego siê 1000 me-
trów ni¿ej pod skaln¹ ig³¹.
Tylko ¿e grañ ta ma teraz  szeroko�æ
najwy¿ej pó³ metra� Z lewej strony pod
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nogami mocna ekspozycja, ponad 3 ki-
lometry. Z prawej  jedyne 900 metrów.
Wbijam w ni¹ czekan, wchodzi jak w
mas³o. Jest cholernie miêkko, du¿o �wie-
¿ego �niegu. Krêci mi siê w g³owie. No
tak, ekspres kolejk¹ na 4000 metrów w
25 minut robi swoje. Na plecach 18 kilo-
gramów sprzêtu te¿ raczej nie pomaga.
Powstaje pytanie - jak tu zachowaæ spo-

kój i równowagê. Asekuracja lotna z lin¹
nie poprawia sytuacji, po paru próbach
poddajemy siê. Zbyt niebezpiecznie,
psycha siada, jest ju¿ pó�no, (dochodzi
19), wjechali�my wszak ostatni¹ kolejk¹.
Wjazd z opcj¹ bez powrotu. No có¿,
przynajmniej bêdzie bonus w postaci
aklimatyzacji na czterech tysi¹cach. Przy-
gotowujemy siê z innymi alpinistami do

spêdzenia nocy w skalnych tu-
nelach Po³udniowej Ig³y. Robi
siê ciemniej, temperatura gwa³-
townie spada, na zewn¹trz za-
czyna byæ naprawdê zimno (�
25oC). S³oñce szybko chowa siê
za horyzont. W stacji panuje at-
mosfera, niczym w kosmicznej
bazie na innej planecie. Dooko-
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³a jarz¹ siê w ksiê¿ycowym blasku al-
pejskie szczyty. Gdzie� po prawej, wy-
soko w  dali majaczy Mont Blanc. Jest
naprawdê piêkne... Wysoko�æ jednak
robi swoje, sen jest szarpany i niespo-
kojny, mimo wszystko udaje nam siê
wstaæ o 6 rano.
Plan jest taki. Zjazd do Chamonix i po-
�cig za drugim zespo³em, który wybra³
klasyczn¹ drogê na szczyt przez Gou-
ter.
Aby zwiêkszyæ tempo marszu rezygnu-
jemy z czê�ci sprzêtu i ruszamy za ch³o-
pakami prawie na lekko. Startujemy zno-
wu z Chamonix-Les Houches. Wyzna-
czamy sta³e szybkie tempo, za pomoc¹
altimetru Suunto kontrolujemy wysoko�æ
i czas przej�cia. Spieszymy siê. Dooko³a
bajeczne widoki, wszystko jest nasyco-
ne zieleni¹ i b³êkitem nieba. Nogi same
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nios¹. Dopiero w Schronisku Tete du
Rousse (3160 m) robimy d³u¿sz¹ prze-
rwê. Dzwonimy do pierwszego zespo-
³u, który od dwóch dni �³apie klimê� w
schronisku Gouter. Wszystko OK. Cze-
kaj¹ na nas. Ale i tak mamy ma³o czasu,
bo plan zak³ada wyj�cie w kierunku
szczytu dzi� o pierwszej w nocy. Kamil
zwraca nasz¹ uwagê na skaln¹ �cianê i
kuluar podej�ciowy pod Goutera (zwa-
ny Rolling Stones). Okazuje siê ¿e dzieñ
wcze�niej
mia³ tam miejsce wypadek. Jedna z osób
podchodz¹cych do schroniska spad³a
trafiona spadaj¹cym kamieniem.

W schronisku Tete du Rousse znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz, ale ceny
s¹ adekwatne do wysoko�ci. Za to jest
czysto i ciep³o. Odpoczynek oko³o go-
dziny i ruszamy w dalsz¹ drogê, przed
nami kuluar...
Miejsce to szczyci siê niechlubn¹ s³aw¹.
Od³amuj¹ce siê, spadaj¹ce kamienie co
roku rani¹ wspinaj¹cych siê �mia³ków.
Czêsto koñczy siê to �mierci¹, wiêc kil-

kudziesiêciometrowe trawersowanie ku-
luaru dostarcza sporych emocji. Trawers
pokonujemy na podwy¿szonym pozio-
mie adrenaliny, ale format od³amków
skalnych le¿¹cych dooko³a na trasie po-
dej�cia daje do my�lenia. Wy¿ej rezy-
gnujemy z raków, gdy¿ zaczyna siê skal-
na wspinaczka w 900-metrowej �cianie
Goutera. Nie jest to przyjemny moment.
Wysoko nad tob¹ ekipy alpinistów, co
chwilê str¹caj¹ od³amki skalne, pêdz¹ce
bezszelestnie z du¿¹ prêdko�ci¹ w dó³,
trzeba naprawdê uwa¿aæ. Kask jest obo-
wi¹zkowy. W po³owie drogi obserwuje-
my dwie akcje ratunkowe z u¿yciem he-
likoptera. Wy¿ej na grani zdarzy³y siê
dwa wypadki, z³amanie nogi i pêkniêty
bark (lec¹ce  kamienie). Wszystko to
dzieje siê 150 metrów nad naszymi g³o-
wami. Czê�æ zespo³ów u¿ywa lin do ase-
kuracji jednak rezygnacja z liny znacz-
nie podnosi tempo podej�cia i ograni-
cza czas przebywania w niebezpiecz-
nej strefie. A dooko³a przepiêkne wido-
ki, potê¿ne alpejskie szczyty, a w dole
ma³e jak pude³ko zapa³ek schronisko

Tete du Rousse, w którym tak
niedawno byli�my. Ostatnie
metry �ciany Goutera wyczer-
puj¹ nasze zapasy energii. Ale
tempo zmala³o nie tylko w sku-
tek zmêczenia. Zak³adamy raki,
gdy¿ ska³y zrobi³y siê mocno
oblodzone. W koñcu dociera-
my do schroniska Aiguille du
Router (3817 m) tu¿ przed
zmrokiem, a piêkny zachód
s³oñca jest ukoronowaniem na-
szych trudów. Dziêki obecno-
�ci pierwszego zespo³u czeka na
nas zarezerwowana �gleba� za
jedyne� 30 euro.
A na zewn¹trz rozpêta³a siê za-
mieæ �nie¿na i temperatura spa-
da do �25oC.

Mamy nadziejê, ¿e pogoda siê
poprawi, bo do planowanego
wyj�cia w kierunku szczytu
mamy raptem 3 godziny. Prze-
znaczamy ten czas na odpo-
czynek. W niezbyt du¿ym wnê-
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trzu, �pi, gdzie tylko jest to mo¿-
liwe, ponad 100 osób. Ubrani,
zwarci i gotowi do akcji, z czo-
³ówkami na g³owach. Niez³y
widok! O pierwszej w nocy jak
na gong wszyscy wstaj¹ niczym
lunatycy, szybkie �niadanie i w
drogê. Nasza grupa spa³a czê-
�ciowo w namiotach na ze-
wn¹trz. Okazuje siê, ¿e nocna
zamieæ �nie¿na i potê¿ny wiatr

pozostawia �lad na morale zespo³u.
Czê�æ osób rezygnuje z ataku... O pierw-
szej pogoda wci¹¿ jest kiepska. Widocz-
no�æ na parê metrów, wiatr osi¹ga po-
nad 120 km/ h. Jednak zespo³y alpini-
stów ruszaj¹ w górê. Po chwili wahania
te¿ wyruszamy. Co chwilê mijaj¹ nas za-
wracaj¹cy: �Nic nie widaæ, za du¿y wiatr,
rezygnujemy, powodzenia�.
Zatrzymujemy siê tylko na ma³e chwile,
jest zbyt zimno! Regulujemy oddech,

pijemy wodê i dalej do góry. Nogi zapa-
daj¹ siê w g³êbokim �niegu. Nie widaæ
drogi, w dali majacz¹ �wiate³ka latarek
czo³owych, alpinistów, którzy wyszli
przed nami. Mozolnie i bardzo powoli
idziemy pod górê. Po paru naprawdê
d³ugich godzinach wiatr ustaje. Na chwi-
lê siê wypogadza i nad naszymi g³owa-
mi rozb³yskuj¹ gwiazdy... Robi siê piêk-
nie... Jednak wyziêbienie i zmêczenie
robi swoje, gdzie ten Vallot? Gdzie jest
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jeste�my os³oniêci od wiatru, w schro-
nie panuje dziwna przejmuj¹ca wilgoæ i
zimno. Ale zawsze to schron. Po oko³o
trzech godzinach pogoda trochê popra-
wia siê, rosn¹ nadzieje na wej�cie. Kie-
dy przygotowujemy siê do drogi naszym
zdumionym oczom pokazuje siê Domi-
nik Ziembowicz, który jak siê okazuje
wraca ju¿ ze szczytu. Wyruszy³ o pierw-
szej w nocy i bez postoju w schronie
kontynuowa³ wspinaczkê. Stan¹³ na
szczycie w czasie najwiêkszej zadymki!
Nie wygl¹da najlepiej, twarz przemro¿o-
na i opuchniêta, jest mocno wyziêbio-
ny.
Teraz pora na nas. Wyj�cie ze schronu
nie jest ³atwe, wieje jak diabli. Ruszamy
do�æ mozolnie, ale powoli siê rozkrêca-
my. Trasa na Blanca przez �Garby Wiel-
b³¹da� jest piêkna! Ro�nie ekspozycja, z
jednej i drugiej strony robi siê wrêcz
przepa�ci�cie.
Wydeptana �cie¿ka prowadzi w¹sk¹ gra-
ni¹, od ekspozycji mo¿e zakrêciæ siê w
g³owie. Jeden nieuwa¿ny krok i... ju¿
wiem dlaczego tak czêsto dochodzi w
tym miejscu do tragedii. Trzy dni przed
nasz¹ wypraw¹ trójka w³oskich alpini-
stów zginê³a w³a�nie w tym miejscu. Na
grani czêsto formuj¹ siê nawisy �nie¿ne,
ni¿ej trzeba zwracaæ uwagê na szczeli-
ny. A nad g³owami niebo robi siê coraz
bardziej granatowe, dooko³a niczym nie
ograniczona przestrzeñ...  W pewnym
momencie nad nami po stronie w³oskiej
pojawia siê piêkna sylwetka bia³ego szy-
bowca. Bezszelestnie szybuje nad szczy-
tami zawieszony gdzie� wysoko w b³ê-
kicie. Odbieramy to jako dobr¹ wró¿bê.
Szybko niknie nam z oczu... a mo¿e go
tam wcale nie by³o...
Grañ szczytowa wydaje siê nie mieæ
koñca, wierzcho³ek za wierzcho³kiem
trochê to irytuj¹ce... Czy to w koñcu

schron? Schron Vallota nie jest jednak
tak blisko, jak nam siê wydawa³o. Do-
chodzimy do niego mocno wyczerpani.
W aluminiowym schronie robimy
d³u¿sz¹ przerwê. Zabrane ze sob¹ �pi-
wory s¹ wybawieniem. Na grani prowa-
dz¹cej do Blanca wci¹¿ mocno wieje,
zawracaj¹ce grupy alpinistów ogrzewaj¹
siê w schronie przed zej�ciem w dó³.
Zachowujemy zimn¹ krew i czekamy na
swoje �okno pogodowe�. Mimo tego, ¿e

g³ówny wierzcho³ek? Nogi  staj¹
siê coraz ciê¿sze, trudno siê od-
dycha. Szczyt wy³ania siê nie-
spodziewanie spoza kolejnego
sk³onu. Widniej¹ na nim kolo-
rowe proporczyki i flagi innych
krajów. Jeste�my. Dach Europy
zdobyty!
Na szczycie jeste�my we dwój-
kê. Dooko³a nie widaæ nikogo!
Taka sytuacja na szczycie Mont
Blanc to prawdziwa rzadko�æ.
Wra¿enia niesamowite. Robimy
obowi¹zkowe zdjêcia.
Na wierzcho³ku spêdzamy w
sumie oko³o 40 minut, to tro-
chê za d³ugo. Samotne chwile
na wierzcho³ku trwa³y nieco
krócej. Od strony Aiguille du
Midi obserwowali�my wcho-
dz¹cy z ogromnym wysi³kiem
inny zespó³. Na szczycie byli
skrajnie wyczerpani, a przecie¿
czeka³a ich jeszcze droga w
dó³. Wymienili�my tylko po¿e-
gnalne spojrzenia i ruszyli�my
w powrotn¹ drogê.
W tym dniu na szczyt wystarto-
wa³o oko³o 150 osób. Na wierz-
cho³ku stanê³o niewiêcej ni¿ 20.
Z naszej 15-osobowej grupy
szczyt zdoby³o 6 osób. Razem
z Maækiem osi¹gnêli�my wierz-
cho³ek w 12 godzin nie korzy-
staj¹c z  kolei zêbatej. Wa¿ne
jest tak¿e to, ¿e wszyscy wrócili
cali i zdrowi.
Podziêkowania dla Paw³a Soko-
³owskiego i Kamila Gabarskie-
go za profesjonaln¹ organiza-
cjê naszego wyjazdu.

Wiêcej zdjêæ na:  www.he-
liasz.com


