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Wznosz¹ca siê prawie 5 kilometrów nad poziom morza Bia³a
Pani jest dobrze widoczna zarówno z francuskiego Chamonix, jak i w³oskiego Courmayer.
Dziêki temu od dawna przykuwa³a uwagê i oddzia³ywa³a na
ludzk¹ wyobraniê. Pierwsze
znane w historii zdobycie

szczytu mia³o miejsce 8 sierpnia 1786,
kiedy to na wierzcho³ku Mont Blanc stanêli Francuzi - Jacques Balmat i Michel
Paccard. Wejcie to by³o niejako ukoronowaniem ponad dwudziestoletnich
prób zdobycia szczytu przez miejscowych przewodników. Historia podboju
Mont Blanc siêga roku 1760, kiedy do
Chamonix przyby³ Horace-Bénédict de

Saussure, m³ody szwajcarski arystokrata. Urzeczony widokiem góry og³osi³, ¿e
sowicie wynagrodzi tego, kto wprowadzi go na szczyt, lub jako pierwszy na
nim stanie. Obsesja Saussure`a zaowocowa³a rywalizacj¹ pomiêdzy przewodnikami, którzy przecigali siê w znalezieniu naj³atwiejszej drogi na wierzcho³ek. Jako pierwszy wyzwanie podj¹³ Pier-

Tete Rousse i Aiguille du Gouter jest
bezpieczniejsza ni¿ dotychczasowa.
Najbardziej zaawansowana próba ataku
mia³a miejsce w czerwcu 1786 roku. Dwie
konkurencyjne grupy przewodników
spotka³y siê na prze³êczy Gouter (4360
m). Przez Grands Mulets wyszli na ni¹
Francois Paccard i Joseph Carrier, a przez
Aiguille du Gouter Jean-Marie Couttet i
Pierre Balmat. Do wyprawy do³¹czy³ siê
tak¿e kolekcjoner górskich kryszta³ów,
Jacques Balmat  jeden z dwójki póniejszych zdobywców. Grupa postanawia razem zaatakowaæ wierzcho³ek, jednak w wyniku pogarszaj¹cej siê pogody
jej cz³onkowie zawracaj¹. Wszyscy, poza
Balmatem, który straci³ kontakt z towarzyszami i samotnie brnie w kierunku
szczytu. Jeszcze przed zmrokiem pokonuje kluczowy odcinek, jednak kiedy
droga na szczyt wydaje siê otwarta, nadchodz¹ ciemnoci i Balmat, jako pierwszy cz³owiek na wiecie, jest zmuszony
spêdziæ noc na nie¿nych polach Bia³ej Góry. To wydarzenie by³o wa¿ne o
tyle, ¿e uwiadomiono sobie, ¿e w razie
potrzeby na wspinaczkê mo¿na przeznaczyæ dwa dni z noclegiem na górze pomiêdzy.
Dwa miesi¹ce póniej Balmat po³¹czy³
swe si³y ze wspomnianym wczeniej
Paccardem i ta dwójka ostatecznie jako

re Simont, któremu zawdziêczamy odkrycie, ¿e trasa przez najwiêkszy lodowiec masywu - Mer de Glace  wcale na
szczyt nie wiedzie. Wysi³ki skupi³y siê
wiêc na trasie wiod¹cej przez Grand Mulets. Do czasu - wkrótce swoj¹ dzia³alnoæ rozpocz¹³ m³ody student medycyny Michel Gabriel Paccard, który z kolei
odkry³, ¿e droga z Saint-Gervains przez

pierwsza stanê³a na szczycie.
Nie oby³o siê bez nieporozumieñ, zawici i le rozumianej
rywalizacji. Balmat pomin¹³
potem udzia³ Paccarda w zdobyciu szczytu i sam zgarn¹³
nagrodê de Saussure«a. Rok
póniej, w towarzystwie 18
przewodników i armii s³u¿¹cych wchodzi na górê 47-letni
fundator nagrody - pomys³odawca i w pewnym sensie
sprawca ca³ego zamieszania.
Tak w skrócie wygl¹da³y narodziny nowoczesnego alpinizmu. Dzi wejcie na szczyt to
³akomy k¹sek dla wielu mi³oników gór. Co roku sztuka ta
udaje siê oko³o 20 tysi¹com turystów. Wspania³a sceneria i
spektakularne widoki w drodze
na szczyt z pewnoci¹ maj¹
znaczenie, jednak tak wielkie
powodzenie góra zawdziêcza
przede wszystkim byciu naj i
stosunkowo niewielkim trudnociom. Mimo to, ³atwo na niej
o wypadek. Praktycznie nie ma
tygodnia, by za chêæ staniêcia
na najwy¿szym szczycie Alp
kto nie zap³aci³ najwy¿szej
ceny. Wypadki najczêciej zda-
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Kilka ciekawostek:

- w roku 1886 ekspedycjê na wierzcho³ek poprowadzi³ przysz³y prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt
- cztery lata póniej na szczycie
stan¹³ miêdzy innymi Achille Ratti,
znany na wiecie lepiej jako papie¿
Pius XI.
- w 1960 roku na trzydziestometrowym plateau na szczycie góry wyl¹dowa³ samolotem Henri Giraud

- w 1990 szwajcarski biegacz górski Pierre-André Gobet, ustanowi³
niewyobra¿alny rekord w zdobyciu
szczytu. Wyruszy³ i zbieg³ do Chamonix, co zajê³o mu w sumie 5 godzin, 10 minut i 14 sekund
- 30 maja 2003 mia³a miejsce próba pobicia rekordu Gobeta. Skialpinici Stéphane Brosse i Pierre Gignoux próbowali swoich si³ na nartach. Wbiegli na szczyt w 4 godziny i 7 minut, zjechali w godzinê 8
minut. £¹czny czas, 5 godzin 15 minut okaza³ siê jednak o 5 minut za
d³ugi.

- 13 sierpnia 2003 roku na Mont
Blanc panowa³y rewelacyjne warunki pogodowe. Dobr¹ termikê
wykorzysta³o siedmiu francuskich
paragliderów l¹duj¹c na szczycie.
Startowali niezale¿nie, z trzech ró¿nych miejsc: Planpraz, Megève i
Samoëns.
- ostatnie lata s¹ czasem spektakularnych happeningów. 8 czerwca 2007 roku duñski artysta Marco
Evaristti roz³o¿y³ na szczycie kilkumetrowe ko³o z czerwonej tkaniny, wywiesi³ flagê i proklamowa³
Pink State. Jego celem by³o rzekomo zwrócenie uwagi na degradacjê rodowiska naturalnego.

- 13 wrzenia dwudziestoosobowa
grupa ludzi zamontowa³a i wyk¹pa³a siê w jacuzzi. Wszystkie elementy zosta³y wniesione na plecach uczestników.
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rzaj¹ siê na najbardziej obleganych drogach, a lista zagro¿eñ na najpopularniejszych szlakach jest d³uga: mo¿na
spaæ w dó³, mo¿na zostaæ uderzonym
kamieniem, wpaæ do szczeliny, mo¿na zab³¹dziæ i wskutek tego spaæ, wych³odziæ siê lub wyczerpaæ w sposób
zagra¿aj¹cy ¿yciu. W niektórych latach
na pewnych odcinkach mog¹ równie¿
groziæ obrywy seraków. Tak wiêc, aby
porywaæ siê na Blanka trzeba dysponowaæ górskim dowiadczeniem i byæ
przygotowanym na zmiany pogody. Bez
tego weso³a przygoda mo¿e przeistoczyæ siê w rosyjsk¹ ruletkê.

Droga
przez lodowiec Goûter

Najbardziej tradycyjna, najpopularniejsza wersja zdobycia szczytu to wspinaczka drog¹ królewsk¹  przez schroniska Tête Rousse i Goûter. Zak³adamy
wtedy dwudniow¹ akcjê  podejcie do
schroniska Gouter na nocleg pierwszego dnia i zdobycie szczytu oraz powrót
do doliny w dniu drugim. Podejcie rozpoczyna siê od górnej stacji kolejki
Tramway du Mont Blanc wje¿d¿aj¹cej
z Saint Gervais do Nid d`Aigle. Popularnym rozwi¹zaniem wród osób startuj¹cych z Chamonix jest skorzystanie
z kolejki linowej Bellevue w Les Houches dla dostania siê do koñcowego
odcinka tramwaju. Górna stacja tramwaju znajduje siê na wysokoci nieca³ych 2400 metrów, sk¹d w miarê wyrana cie¿ka przez pola zas³ane kamieniami prowadzi w stronê schroniska Tete
Rousse. Zamiast w zat³oczonym Goûter,
mo¿emy przespaæ siê w³anie tutaj, w
lepszych warunkach, no i unikn¹æ sta³ych w Goûter k³opotów z rezerwacj¹ 
trzeba tylko przygotowaæ siê na dwie
godziny wysi³ku wiêcej nastêpnego
dnia. Do tego momentu wiêksza czêæ
drogi jest zupe³nie ³atwa i bezpieczna,
dopiero ostatnie dwiecie metrów ró¿nicy wzniesieñ pokonujemy eksponowan¹ miejscami cie¿k¹, która wymaga
sporej ostro¿noci, jeli jest pokryta niegiem w pocz¹tku sezonu lub po opadzie. Na wysokoci 3100 metrów wchodzimy na lodowiec Tete Rousse i zostawiamy po prawej stronie schronisko.
Podejcie lodowcem w stronê ciany
Aig. du Goûter, na której wyranie widoczne jest schronisko, jest bezpieczne w dolnej czêci, jeli pomin¹æ kilka
otwieraj¹cych siê czasem szczelin. Im

bli¿ej jestemy cian ograniczaj¹cych lodowiec z lewej strony i od góry, tym
szybciej powinnimy siê poruszaæ, bo
spadaj¹ce kamienie staj¹ siê coraz bardziej realnym zagro¿eniem. Miejscem,
w którym mo¿emy poczuæ siê wzglêdnie bezpiecznie, jest wyrana grzêda
skalna, na któr¹ wchodzi nasza cie¿ka
po strawersowaniu lodowczyka Tete Rousse. Nastêpny odcinek drogi  trawers

wielkiego ¿lebu, (zwanego ¿lebem Rolling Stonesów;)  to najbardziej niebezpieczne obiektywnie miejsce drogi. Kamienie spadaj¹ ¿lebem z regularnoci¹
zale¿n¹ od iloci niegu, pory doby,
temperatury i iloci ludzi. Pamiêtajcie im mniej zrzucaj¹cych kamienie, wiêcej niegu, wczeniej rano i zimniej, tym
bezpieczniej! Niezale¿nie od wystêpowania korzystnych warunków trawers

nale¿y pokonywaæ bardzo szybko. Po
przekroczeniu ¿lebu wci¹¿ jestemy nara¿eni na spadaj¹ce kamienie, ale w
miarê oddalania siê od osi ¿lebu zagro¿enie maleje i kiedy wejdziemy na p³aski odcinek grzêdy ograniczaj¹cej kuluar, mo¿emy uznaæ, ¿e najgorsze za nami.
Odcinek od trawersu do schroniska
Goûter to najbardziej wspinaczkowy odcinek wejcia na Mont Blanc. Trudnoci

nie przekraczaj¹ stopnia I+, ale
miejscami jest trochê ekspozycji i trzeba pomagaæ sobie rêkami na sporych odcinkach.
Dotarcie do Goûter od tramwaju zajmuje zaaklimatyzowanym
osobom od trzech i pó³ do szeciu godzin. Po dojciu do
schroniska w planie dnia pozostaje tylko obfotografowanie wi-
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doków i zjedzenie kolacji. Standardowa wersja zak³ada pobudkê o 1-2 w nocy. Dojcie
na szczyt zajmuje trzy do szeciu godzin i przez wiêkszoæ
czasu prowadzi przez teren nie
zagro¿ony upadkiem ani spadaj¹cymi serakami. W tym rejonie podstawowym zagro¿eniem

s¹ k³opoty orientacyjne. Przy z³ej widocznoci, kiedy nieg zasypie lady (co
przy za³amaniu pogody mo¿e zdarzyæ
siê bardzo szybko), mniej wprawnym
osobom ³atwo o pob³¹dzenie.
Kolejnym zagro¿eniem s¹ upadki po
stromych zboczach spadaj¹cych z grani nad schronem Vallot. Tu uwaga 
wypisana zreszt¹ na tablicach informa-

cyjnych we wszystkich mo¿liwych miejscach  Vallot, podobnie jak schron
Hornli na Matterhornie jest awaryjn¹
poczekalni¹ na wypadek za³amania
pogody, a nie schroniskiem, w którym
mo¿na zamieszkiwaæ. Nad Vallotem droga prowadzi grani¹ Bosses, chwilami w
ekspozycji. Je¿eli jest twardo, to potkniêcie, czy zahaczenie rakiem o nogawkê

Inne popularne drogi

- Droga przez Grand Mulets startuje
przy Refuge des Grands Mulets
(3051 m). Dotrzeæ tu mo¿na od poredniej stacji kolejki na Aiguille du
Midi. Trasa w du¿ej czêci pokrywa
siê ze szlakiem pierwszych zdobywców góry  oczywicie w dolnej
czêci korzysta siê z kolejki linowej
na Aiguille du Midi. Prowadzi w
znacznej czêci po d³ugich polach
nie¿nych ze szczelinami i serakami. Niektóre szczeliny pokonaæ
mo¿na po drabinach, jednak nie
nale¿y im do koñca ufaæ. Szlak ³¹czy
siê z drog¹ Goûter na Col du Dome
(4240 m ). Opinie o drodze s¹ ró¿ne, czasem sprzeczne, jednak droga ta, ze wzglêdu na liczne szczeliny, nie jest polecana latem. Jest
jednak najczêstsz¹ drog¹ zejciow¹. Jest to typowy szlak dla ski
alpinistów.

- droga przez Aiguille du Midi
uwzglêdniaj¹ca wjazd kolejk¹ do
kosmicznej stacji na ig³ach (3845
m). To najwy¿ej po³o¿ony punkt w

mo¿e sprawiæ, ¿e szybko znajdziemy
siê kilometr ni¿ej. Na tym odcinku nie
da siê nam unikn¹æ mijania siê z innymi zespo³ami. Ostro¿noæ jest wskazana, bo wszyscy s¹ zmêczeni, a zagro¿enie bardzo realne. Przed nami szczytowe plateau, gdzie pozostaje tylko cieszyæ siê widokiem i zbieraæ si³y. Przed
nami przecie¿ droga powrotna...

Masywie Mont Blanc. Droga zwana
jest szlakiem trzech szczytów  kieruj¹c siê na Mont Blanc trawersujemy
jeszcze Mont Blanc du Tacul i Mont
Maudit. Tak¿e t¹ drog¹ da siê zejæ,
jednak nie zapominajmy, ¿e jest to
bezpieczne tylko przy bardzo dobrej
pogodzie.

- droga w³oska (od strony Courmayeur) jest trudniejsza od pozosta³ej
dwójki. Nie ma na niej jednak t³umów
ci¹gn¹cych od Chamonix (na dolnym odcinku) i to jest podstawowa
zaleta szlaku przez Lodowiec Dome.
Szlakiem z Val Veny kierujemy siê na
schronisko Gonella (3071 m). Droga
przez spêkany Glacier du Dome prowadzi do prze³êczy Col de Bionnassay i dalej przy schronisku Goûter
³¹czy siê z drog¹ normaln¹ z Chamonix. Trasa jest wyranie trudniejsza i
bardziej przepacista. Id¹cym na
ten szlak zaleca siê wynajêcie przewodnika, konieczne jest te¿ posiadanie 50 m liny wspinaczkowej i
sprzêtu do asekuracji.
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