
POKONAJ
BIA¸Ñ GÓR¢

Na Mont Blanc si´ nie wchodzi – t´ gór´ si´
zdobywa. My zrobiliÊmy to w 3 dni, pe∏ne

adrenaliny, porywistego wiatru 
i spadajàcych kamieni.  

Pawe∏ Kempa
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MH

M
ONT BLANC
PRZYCIĄGA
JAK MA-
GNES WSPI-
NACZY 

Z CAŁEGO ŚWIATA. Na ten „ma-

gnes”, tak potężny, że zmieściłby

na swoim obszarze całe polskie

Tatry, faktycznie wchodzą każde-

go roku setki osób, ale też dziesiąt-

ki osób giną na jego białych

zboczach. Dlaczego? Może dlate-

go, że o zdobywaniu najwyższego

szczytu Alp narosło wiele mitów: 

że się jedzie kolejką prawie na sam

szczyt albo że jest on łatwy i moż-

na wejść na niego w japonkach.

Mont Blanc oprócz ludzi gór przy-

ciąga tak właśnie myślących tury-

stów matołków, którzy lekceważą

wyzwanie iwracają do swojego

kraju w plastikowym worku, po-

większając smutną statystykę. Po-

stanowiliśmy te mity rozwiać i, co

najważniejsze, solidnie przygoto-

waliśmy się do wyprawy. Niby to

tylko 4810 m, ale zwróć uwagę, że

startujesz z 1000 m, więc do poko-

nania masz prawie 4 kilometry 

w pionie, a to jest więcej niż 

z bazy pod Everestem na szczyt

najwyższej góry świata. Na alpini-

stów czyhają szczeliny, spadające

kamienie i porywisty wiatr. Na

Mont Blanc się nie wchodzi – tę

górę się zdobywa, dobierając tak-

tykę do pogody i kondycji. Teore-

tycznie możesz pokonać ją w 3 dni,

ale by tego dokonać, musisz mieć

trochę szczęścia. My podpowiemy,

jak mu dopomóc, bo nasza ekspe-

dycja PLAY Men’s Health zdobyła

szczyt, choć nie było to proste. Po-

lecamy wejście od strony francu-

skiej i rozpoczęcie przygody 

wChamonix – to takie alpejskie

Zakopane.

CZAS WYPRAWY
Lipiec i sierpień to miesiące, 

w których masz największe szan-

se na zdobycie Mont Blanc.

Śnieżna i mroźna zimawskazują,

>Szczyt Mont Blanc
wydaje się w zasięgu
ręki, ale żeby  wejść
na 4810 m przez
Aguille Du Midi,
musisz pokonać
lodową ścianę i dwa
czterotysięczniki. 

y



że latem nie będzie groźnych

szczelin w drodze na szczyt. 

W ostatnich latach klimat jednak

oszalał i przepowiadanie długoter-

minowej pogody przypomina

wróżenie z fusów. „Byłem kilka razy

ma Mont Blanc izmojego doświadcze-

nia wynika, że najlepsza pogoda była

na przełomie lipca isierpnia. Wtedy

właśnie najlepiej ruszyć na wyprawę, bo

we wrześniu zdarzyło mi się spędzić nie-

mal tydzień wnamiocie na lodowcu, bo

na przemian lał deszcz ipadał śnieg”

– mówi Paweł Sokołowski z klubu

4Challenge. Przygotowania do

wyprawy rozpocznij jeszcze zimą

iwiosną. Poświęć ten czas na wy-

robienie kondycji. Szczyt najlepiej

zdobywać w towarzystwie do-

świadczonych wspinaczy. Wiele

klubówwysokogórskich organi-

zuje latem wyprawy. Skontaktuj

się z jednym z nich – to najlepsza

metoda. Koszt przewodnika, któ-

remu zapewni się transport z Pol-

ski, zaczyna się od tysiąca złotych.

Za wynajęcie przewodnika we

Francji zapłacisz około 600 euro. 

AKLIMATYZACJA
W czerwcu lub w lipcu warto

przejść np. Orlą Perć wTatrach. 

Pokonanie tej trasy pozwoli Ci

oswoić się z ekspozycją i będzie

przedsmakiem jednego z etapów

drogi wAlpach. Przed samym wej-

ściem na Blanca postanowiliśmy

zdobyć Gran Paradiso (4066 m)

– piękny szczyt we włoskich Al-

pach. „Po pierwsze, to dobry trening

wposługiwaniu się

linami, aod 3000

m idzie się wra-

kach po wiecznym

śniegu. Po drugie,

to świetna aklima-

tyzacja, która przy-

zwyczaja organizm

do przebywania na

dużej wysokości” –

mówi Kamil Ga-

barski z 4Challenge. Pierwsze ob-

jawy choroby wysokościowej,

czyli rozsadzający czaszkę ból, jak

po największym kacu, można

zwalczyć aspiryną – bierz 3 razy

dziennie po jednej tabletce. Pij du-

żo wody, nawet jeśli nie czujesz

pragnienia – min. 3 litry dziennie.

Innym  objawem jest ogólne osła-

bienie i niekiedy wymioty, ale na

te przypadłości nie ma

rady – trzeba je po prostu

przetrzymać albo zejść ni-

żej, nabrać sił i zaatako-

wać ponownie. 

TRAMWAJ JU˚
NIE JEDZIE
Decydujemy się na wejście

drogą przez schronisko

Goutera. Część ekipy postanawia

wChamonix wjechać jeszcze kolej-

ką na szczyt Aguille Du Midi

(3842 m) – tam znajduje się najwy-

żej na świecie położona stacja ko-

lejki linowej. Kilka godzin pobytu

na tej wysokości to także dobra

aklimatyzacja. Stąd też prowadzi

droga na szczyt, ale uważa się ją za

trudniejszą niż droga przez Goute-

ra. W centrum Chamonix spraw-

dzamy pogodę na następne 3 dni

i nie wygląda to najlepiej. Zapo-

wiadają chmury iwiatr właśnie

w dniu ataku na szczyt… Startuje-

my ze stacji kolejki gondolowej

Les Houches na wysokości 1800 m

i za chwilę czeka nas niespodzian-

ka. Okazało się, że kilka dni temu

kamienie zasypały tory kolei zęba-

tej górskiego pociągu, zwanego

Tramwaj du Mont Blanc, który

miał nas zawieźć na wysokość

2372 m. Ostrzeżenia o tym fakcie

były tak małe, że gdzieś je prze-

oczyliśmy. Przeklinamy siarczy-

ście. Musimy więc iść kamienistą

drogą kilka nieplanowanych go-

dzin. Na tym etapie przydają się te-

leskopowe kijki trekkingowe,

które odciążają

nogi na skalistej

ścieżce. Docho-

dzimy do ka-

miennej chaty

Refuge les Ro-

gnes na 2768 m

– to taki prosty

schron, gdzie

spędzamy noc.

Z pierwszych lo-

dowych jęzorów topimy śnieg na

herbatę. Żeby nie przypalić me-

nażki, odkręć minimalnie gaz

i gdy na dnie będzie trochę wody,

odkręć go mocniej. Generalnie wo-

da wysoko w górach wrze już

w temperaturze niższej niż 100

stopni C,więc warto ją trochę po-

gotować. Większość ekipy ma lio-

filizowane jedzenie. Wystarczy

zalać saszetkę wrzącą wodą 

i całkiem niezły gulasz z ryżem

gotowy. 

ROLLING STONES
Ruszamy przed świtem, oświetla-

jąc sobie krętą drogę latarkami

czołowymi. Dochodzimy do

schroniska Tete Rousse, położo-

nego na skaju małego jęzora 

lodowca. Tu kończy się trekking

i zaczyna wspinaczka po ścianie

Goutera. Niby tylko 700 metrów

w pionie, ale to jeden z najbardziej

niebezpiecznych momentów wy-

prawy. Wspinamy się wąskimi pół-

kami skalnymi. Dochodzimy do

„kuluaru spadających kamieni”.

Ten 60-metrowy trawers między

skałami zbiera co roku krwawe

żniwo. Po prostu ludzie idący wy-

żej potrącają luźne kamienie, któ-

re spadają i pędzą żlebem

z prędkością pocisku. W 2007 roku

cały kuluar pokryty był grubą war-

stwą śniegu, ale i tak nie wyłapy-

wał on toczących się głazów. Jak

go pokonać? „Kiedy usłyszysz ostrze-

gające krzyki przed spadającymi kamie-

niami, nie patrz wgórę. Nigdy. Przyklej

się do skały lub śniegu iodczekaj kilka

sekund. Śmiertelny trawers najlepiej

przejść wcześnie rano, gdy kamienie

wgórze są jeszcze przymarznięte”

– mówi Paweł Sokołowski. Za

chwilę szok. Zaraz za nami spada-

jący kamień roztrzaskał czeskiej

alpinistce bark. Później widzieli-

śmy tylko, jak ze ściany zabrał ją

helikopter. Idziemy powoli,

ostrożnie stawiając każdy krok. 

Co chwila lecą kamienie. Wąskimi

ścieżkami schodzą pokonani

i zdobywcy szczytu. Na ścianie

tworzy się korek. Musimy czekać

nawet pół godziny, stojąc w miej-

scu. Niektórym z naszej ekipy za-

czynają puszczać nerwy. Tylko 10%

trasy ma poręczówki lub łańcuchy,

reszta drogi to osypujące się skały
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DZIEŃ 1 Z Les Houches
1 kolejkà na 1800 m, a
potem, jeÊli pociàg Tram-
waj du Mont Blanc b´dzie
czynny, jazda na wysokoÊç
2372 m 2. Stàd najlepiej
dojÊç do schroniska Tete
Rousse na 3167 m 2 lub
rozbiç namiot w jego po-
bli˝u na lodowcu. Po dro-
dze mijamy przyjaênie na-
stawione kozice. Na tym
odcinku kamienista droga
nie jest trudniejsza od
szlaku na Rysy.

DZIEŃ 2 Wspinamy si´
po skalnej Êcianie do
schroniska Goutera na
3817 m 4. Spadajà ka-
mienie. Jest cholernie nie-
bezpiecznie. Czeskiej
alpinistce g∏az roztrzaska∏
bark. T∏ok. Czekamy chwi-
lami pó∏ godziny, wczepie-
ni w skalnà pó∏k´, a˝ zejdà
z góry zdobywcy szczytu.
Zm´czeni biwakujemy na
lodowcu, ale za to w nie-
samowitej scenerii oÊnie-
˝onych Alp. 

DZIEŃ 3 Wzmaga si´
wiatr i osiàga 90 km/h.
WyjÊcie o 2 w nocy. 
1:0 dla góry, wiatr wciska∏
w gleb´. Druga próba 
o 4 w nocy, 2:0 dla Blan-
ca. Wychodzimy o 8 rano. 
Mijamy powracajàce prze-
marzni´te ekipy. Wi´k-
szoÊç na tarczy. Po dwóch
godzinach ∏yk herbaty 
w schronie Vallot, na 4362
m 5. Zwyci´stwo po
godz. 13. Mont Blanc i
4810 m pokonane!6

WEJŚCIE NA MONT BLANC PRZEZ GOUTERA

Kiedy usłyszysz
krzyki, że leci
kamień, nigdy 
nie patrz w górę.
Przytul się do
skały i przeczekaj.
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nad przepaścią. Zamiast dwóch

godzin idziemy 5 i do schroniska

Refuge du Gouter na 3817 mwięk-

szość ekipy dociera wymęczona

psychicznie i fizycznie. Gdy zapy-

tałem w schronisku, dlaczego po-

konanie tej ściany jest tak

niebezpieczne i że przydałoby się

założyć więcej poręczówek, awte-

dy mniej ludzi będzie spadać, uro-

cza Francuzka odpowiedziała mi

z uśmiechem, że wejście byłoby

zbyt proste – musi być niebez-

piecznie, żeby powstrzymać hor-

dy turystów. Kupuję od niej cienką

herbatę za 4 euro iwciskam się do

zatłoczonej sali. Miejsce w schro-

nisku trzeba rezerwować dużo

wcześniej, a i tak zwykle latem pę-

ka ono w szwach (http://refu-

ges.guides-mont-blanc.com).

Spanie na glebie kosztuje ok. 20

euro, ale musisz się liczyć z tym, że

przy tak dużym zagęszczeniu koło

Twojej głowy ktoś postawi buty ze

skarpetami po zdobyciu szczytu.

Choć teoretycznie nie wolno bi-

wakować na lodowcu, dołączamy

do kolorowego minipola namio-

towego alpinistów z całego świa-

ta, a schronisko traktujemy jako

miejsce, gdzie można się ogrzać

i zrobić siku nie na mrozie, bo za-

czyna okrutnie wiać. 

ATAKUJEMY!
Jeszcze wieczorem do plecaka pa-

kuję tylko najpotrzebniejsze rze-

czy: batony energetyczne, mały

termos z herbatą, dodatkowy po-

lar i rękawiczki – reszta zostaje

w namiocie. Wzmaga się wiatr.

Dzielimy się na 3 ekipy. To bardzo

ważne, żeby dobrać się kondycyj-

nie, bo słabe osoby będą spowol-

niać marsz w mocnej grupie. Dla

bezpieczeństwa wszyscy będą

związani linami. Do najmocniej-

szej grupy chce dołączyć alpinista

zCzech o imieniu Peter. Chłopaki

umawiają się z nim o 2w nocy

przy jego namiocie. Jednak okazu-

je się, że Czech nie ma namiotu…

„Ja sem tu zagrzebany”– odpowiada

Peter, pokazując na jamkę w śnie-

gu, gdzie będzie spał w pancer-

nym śpiworze. Wszyscy patrzyli ze

zdumieniem i uznali go za niezłe-

go twardziela. Budzimy się 1.30 po

krótkim i nerwowym śnie, bo ad-

renalina już nie pozwalała za-

mknąć oczu. Wiatr wieje wściekle,

około 80-100 km/h. Ruszamy. Na

pierwszej grani wiatr przewraca

jedną z osób. Solidarnie zawraca-

my do bazy, bo skoro wiatr prze-

wraca ludzi za namiotem, lepiej

nie ryzykować. 1: 0 dla Mont Blanc.

Dwie inne nasze ekipy ruszyły, za-

ciskając zęby, razem z kilkunasto-

ma innymi teamami. Druga próba

o 4w nocy. Cały czas wieje jak dia-

bli. Rzut oka na wracające tłumnie

ekipy wykończonych i przemarz-

niętych ludzi i powrót do namio-

tu. Już 2:0 dla góry. Postanawiamy

wyjść o 8 rano. Faktycznie,wiatr

osłabł iwyszło słońce. Ruszamy.

Po 2 godzinach marszu spotyka-

my nasz pierwszy, najmocniejszy

team. Tylko jedna osoba z tej gru-

py weszła na szczyt. Nawet Czech-

Wejdź na Mont Blanc
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NNOOKKIIAA  NN9955 Telefon 
z aparatem 5 mln pikseli 
i u∏atwieniami dla tworzenia
fotobloga. W terenie przyda
si´ jego GPS. Cena ok. 2500
z∏, www.nokia.pl

FFUUJJIIFFIILLMM  FF5500FFDD Oprócz
telefonu z dobrym apa-
ratem, weê dla pewno-
Êci ma∏à cyfrówk´ z po-
jemnà baterià, a takà
ma w∏aÊne ten model.
Matryca 
12 mln pikseli i stabili-
zacja obrazu pozwolà
na zrobienie foty nawet
w trudnych warunkach.
Cena 1300 z∏, 
www.fujifilm.pl

Nawet na szczycie
Mont Blanc te˝ jest
zasi´g. Rób zdj´cia
telefonem komórko-
wym i wysy∏aj MMS
na fotobloga. Twoi
znajomi b´dà Êle-
dziç na bie˝àco 
poczynania Waszej
wyprawy. 
Fotobloga za∏o˝ysz
na stronie:
www.playmobile.pl
Nasza relacja na: 
hhttttpp::////wwyypprraawwaa..
ppllaayymmoobbiillee..ppll

Multimedia 
w terenie

> Na ścianie Gou-
tera uważaj na
spadające kamie-
nie! W dole, 
500 m pod nami,
schronisko i obóz
pod Tete Rosse. 

y
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1KKAASSKK  WWSSPPIINNAACCZZKKOOWWYY, który
chroni tak˝e potylic´. 
GRIVEL SALAMANDER, cena ok.
240 z∏, www.himalsport.com.pl
2OOKKUULLAARRYY  WWYYPPRRAAWWOOWWEE  
z funkcjà fotochrom i polaryzacjà.
Najbardziej zaawansowany model
na rynku. JULBO EXPLORER
CAMELEON, cena 589 z∏,
www.himalsport.com.pl
3PPLLEECCAAKK  6600  LL z mo˝liwoÊcià
regulacji pasków do wzrostu
wspinacza. TREK SPORT TATRAN,
cena 469 z∏, www.skalnik.pl  
4CCZZEEKKAANN  o lekkiej, ale bardzo
wytrzyma∏ej konstrukcji. GRIVEL AIR
TECH EVOLUTION, cena 459 z∏,
www.himalsport.com.pl
5RR¢¢KKAAWWIICCEE  na niskie temperatury
Gore-Tex XCR. MARMOT TWOFER,
cena 399 z∏, www.skalnik.pl,
www.marmot.com.pl 
6KKUURRTTKKAA  II  SSPPOODDNNIIEE  ze
wzmocniononego Gore-Tex XCR
najwy˝szej klasy. MAMMUT LHOTSE
– kurtka, cena 2149 z∏, i MAMMUT
NUPSTE – spodnie, cena 1729 z∏,
www.skalnik.pl
7RRAAKKII  paskowe na ka˝de buty.
GRIVEL G10, cena 349 z∏,
www.himalsport.com.pl 
8BBUUTTYY  z membranà Gore-Tex 
i twardà podeszwà. ASOLO
GRANITE, cena 799 z∏,
www.skalnik.pl 

Oprócz sprz´tu biwakowego, liofilizowanego jedzenia 
i puchowego Êpiwora musisz mieç ze sobà sprz´t alpinistyczny.

To Ci si´ przyda na Mont Blanc

-terminator, śpiący w śniegu, uz-

nał wyższość góry. O godzinie 11

dochodzimy do blaszanego schro-

nu Vallot, gdzie natykamy się na

przemarzniętych Niemców. To

ostatnie miejsce, gdzie można na-

brać sił pod dachem. Tu także zbie-

ga się droga przez Goutera z drogą

od włoskiej strony z doliny Aosty.

Kilka łyków herbaty i gryzów cze-

kolady, no i ruszamy. Przed nami

grań Bosses, która wygląda jak

grzebień gigantycznego koguta.

Droga prowadzi dokładnie jej

środkiem. W najwęższych miej-

scach ma szerokość stopy, a po le-

wej i prawej stronie przepaść.

Każdy krok trzeba stawiać, jakby

od niego zależało życie. Zaczepie-

nie rakiem o spodnie może skoń-

czyć się tragicznie. Psuje się

pogoda. Zaczyna wiać, a od strony

Chamonix pędzą chmury. Po go-

dzinie już w gęstej mgle spotyka-

my nasz drugi team, który zatknął

flagę PLAY na szczycie o 12. Dzięki

temu, że wzięli śpiwory, mogli

spędzić kilka godzin w schronie

Vallot i zaatakować szczyt. Inni

musieli niestety zawrócić. My ro-

bimy szybką naradę wojenną. Iść

dalej czy zawrócić, bo pogoda psu-

je się coraz bardziej. Jeszcze tylko

godzina do szczytu… Idziemy! 

Gdy już myślimy, że to wierzcho-

łek, a tu trzeba pokonać ostatnią

grań. Zero ludzi. Wchodzimy sami

na szczyt w totalnej mgle. Czułem

się jak po wygranej walce zTyso-

nem – zmęczony, ale niesamowi-

cie szczęśliwy, albo jakby Polska

pokonała Brazylię na mundialu. 

Niestety, nie możemy długo roz-

koszować się tym magicznym

momentem na dachu starej Euro-

py. Szybkie zdjęcie z łopoczącą na

wietrze flagą MH i schodzimy.

Oczywiście uważamy jak cholera,

Po zdobyciu
szczytu radość
rozpiera, jakby
Polska wygrała 
z Brazylią na
mundialu.

> Kilka minut
po zdobyciu
szczytu trzeba
znowu zejść
granią.
Pięknie, ale
diabelnie
niebezpiecznie.

> Namiot lepiej rozłożyć w wykopanym
dołku, bo wiatr może go zdmuchnąć 
i będziesz go szukał w Chamonix. 

bo wiemy, że większość wypad-

ków zdarza się w drodze powrot-

nej, gdy psychika i organizm

rozprężają się zanadto. Z drugiej

strony pokonanie szczytu dodaje

pewności siebie, która przydaje się

przy trudnym zejściu. Tego dnia

na Mont Blanc stanęło tylko kilka-

naście osób z ponad setki, która

wyruszyła w nocy. Z naszego 15-

osobowego teamu tylko – a może

aż – 6 dotknęło szczytu. Góra po-

kazała swoje białe zęby. Wszyst-

kim, którzy choćby podjęli

wyzwanie, należą się gratulacje. W
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