
Wszystko zaczê³o siê od niespodziewa-
nego telefonu. Tym bardziej, ¿e byli u nas 
goœcie, na stole sta³y nie dokoñczone 
jeszcze butelki z ró¿nokolorowym winem, 
a w g³owie lekko szumia³o.
− Czeœæ, tu Maciek. Nie przejecha³byœ siê 
na Alaskê?
Musia³a min¹æ d³u¿sza chwila zanim 
z³apa³em, o co mu chodzi. ¯e jedzie wy-
prawa, ¿e szukaj¹ dwóch m³odych (to ja 
chyba jeszcze na styk siê ³apiê...). Jest jakieœ 
dofinansowanie z PZA, no i trzeba siê 
zdecydowaæ do jutra. A wylot??? Za jakiœ 
miesi¹c.
− No i có¿, temat spotkania towarzyskiego 
by³ ju¿ ustalony do koñca. Niby to nie m¹dre, 
kasy brak, ledwo co wróci³em z nieudanego 
wyjazdu do Norwegii, a tu mia³bym znowu 
wyje¿d¿aæ na jakieœ szeœæ tygodni... Ale jak 
to po chwili zauwa¿y³ Artur:
− Kuba, nie po to robi³eœ te wszystkie 
Œrodkowe ¯eberka, Klasyczne na Mnichu 
i Kuluary Kurtyki, ¿eby teraz odmawiaæ 
takiego wyjazdu. 
Trudno mu by³o odmówiæ racji  nie po to... A 
do tego Ani w³aœciwie pomys³ siê spodoba³-
...  No i có¿ by³o robiæ: 
− Czeœæ Maciek. Tu Kuba... to ile by trzeba 
do³o¿yæ z w³asnej kaski do tego dofinanso-
wania?”

Podró¿
Idea by³a prosta. Jedziemy, jako zespó³ 

maj¹cy na celu podgl¹danie bardziej 
doœwiadczonych kolegów w akcji. A przy 
okazji mamy coœ za³oiæ. Perspektywy du¿e, bo 
rejon pomimo bliskoœci McKinleya jeszcze 
nieco dziki; wszystko, co zrobimy bêdzie 
pierwszym polskim, no i wreszcie mo¿emy 
otrzeæ siê o naprawdê istotne rzeczy we 
wspó³czesnym alpinizmie. A szanse? No có¿. 
Dwutygodniowe za³amania pogody nie nale¿¹ 
podobno na Alasce do rzadkoœci...

Przygotowania to przede wszystkim 
nerwówka zwi¹zana z za³atwieniem wizy 
amerykañskiej, szukaniem sponsorów i teo-
retycznym zapoznaniem siê z rejonem. 

We Frankfurcie, sk¹d mieliœmy lecieæ 
bezpoœrednio do Anchorage, okazuje siê jed-
nak, ¿e to wszystko betka. Prawdziwe prze-
szkody pojawiaj¹ siê zawsze gdzieœ w os-
tatniej chwili, w najmniej spodziewanej 
sytuacji:
− Sorry, you can't fly − mówi nam sprawdza-
j¹cy nas na ostatniej bramce przed wejœciem do 
samolotu pracownik lotniska - There is a small 
problem. Co za k... problem ma na myœli... 
Jesteœmy tak zszokowani, ¿e nie wiedz¹c, co 
siê dzieje, zostajemy b³yskawicznie oddelego-
wani w zupe³nie inn¹ czêœæ lotniska. W tym 
czasie samolot jest ju¿ w drodze na Alaskê...

Okaza³o siê, ¿e z winy agencji turystycz-
nej, nie zostaliœmy poinformowani (nie by³o 
tego równie¿ na bilecie), ¿e samolot ma 
miêdzyl¹dowanie w Kanadzie; w konsekwen-
cji nie mieliœmy w paszportach kanadyjskiej 
wizy tranzytowej... 

Ca³y dzieñ schodzi nam na tysi¹cu i jeden 
telefonów do Polski, do ambasad w Niem-
czech, do PZY i do kilkunastu innych miejsc, na 
których pomoc liczymy. Koniec koñców, dziêki 
„naszym” ludziom w kraju, udaje siê prze³o¿yæ 
wyjazd o 4 dni. Tym razem lot ma byæ bezpo-
œrednio do Anchorage... Przed nami niezapo-
mniane cztery dni we Frankfurcie -  najnudniej-
szym z wszystkich miast europejskich. 

Ruth Gorge
Po rozlicznych perypetiach w Ameryce, 

4 czerwca l¹dujemy z Maækiem w Sheldon 
Amphitheater, ob³adowani sprzêtem, nartami, 
sankami i niemal 100kg jedzenia. W tym 
samym czasie reszta ekipy lokuje siê po drugiej 
stronie masywu Moose's Tooth  na lodowcu 
Buckskina. Sam przelot malutk¹ „Cessn¹” 
z "ksiêciem lotnictwa lodowcowego" - Paulem 
Roderickiem, jest prze¿yciem samym w sobie. 

historia jednego telefonu
Alaska

Potem jeszcze trzygodzinny spacer lodow-
cem, i wreszcie ci¹gn¹c nasze sanki wy³a-
dowane pod jeszcze czyste niebo, osi¹gamy 
miejsce bazy. Vis a vis Mount Barrill i filara 
Cobry. Od tej pory, codziennie przez cztery 
tygodnie, bêdziemy siê budziæ z widokiem na 
Cobrê pod warunkiem oczywiœcie, ¿e nie 
bêdzie la³o... 

Pierwsze wra¿enia nie s¹ zdeklarowane. 
Niby piêknie i dziko; ale jakoœ tak zwyczajnie, 
alpejsko. Patrz¹c na 1500m urwiska Mount 
Dickey i jego grañ szczytow¹ Maciek mówi:
– O! nawisy na grani zupe³nie jak u nas, 
w Œnie¿nych Kot³ach...

 Gdy jakieœ dwa tygodnie póŸniej z wy¿ej 
wspomnianych nawisów oberwa³o siê kilka-
dziesi¹t ton lodu, nie zauwa¿yliœmy nawet 
najmniejszej ró¿nicy w ich rozmiarach.

Ruth Gorge, czyli kanion utworzony przez 
szczyty wzrastaj¹ce nad lodowcem Ruth, 
po³o¿ony jest na po³udniowy wschód od naj-
wy¿szego szczytu Ameryki Pó³nocnej. Niby 
rejon ten sam, ale atmosfera zupe³nie inna. Tam  
wysokoœæ, i hordy wal¹ce na McKinley'a 
naj³atwiejsz¹ droga; tu wspinanie alpejskie i big 
wallowe i zaledwie kilkanaœcie osób na raz. 
Wiêkszoœæ szczytów to okolice 3000m. Za to 
œciany... od 300 do 1500m. Same legendarne 
problemy. 90% dróg nie ma powtórzeñ. Pe³no 

Nasza baza 

L¹dowisko w Sheldon Amphiteater  
− st¹d ju¿ tylko kilka mil na nartach. 

logicznych linii, zarówno skalnych jak i mik-
stowych, rokuj¹cych nadziejê na nowe trudne 
drogi. 

Do tego przys³owiowo z³a, alaskañska 
pogoda. No có¿, jak nam to powiedzia³ Jim 
Donini − tak jak w Patagonii, tylko jakoœæ ska³y 
nieco gorsza.

Wspinacze amerykañscy i kanadyjscy tak 
naprawdê zainteresowali siê tym rejonem  
pod k¹tem robienia du¿ych, alpejskich dróg 
i uprawiania big walla, dopiero w latach 
siedemdziesi¹tych. Wtedy te¿ powsta³y 
pierwsze drogi na Moose's Tooth (Ham and 
Eggs − najpopularniejsza obecnie linia 
lodowa w okolicy), drogi Charliego Portera (te¿ 
Moose's Tooth  oczywiœcie dot¹d nie jest 
powtórzona), Kuluar Japoñski na Barrillu (dro-
ga dla klientów z przewodnikami). Jednak 
dopiero lata 80-te i 90-te przynosz¹ ekstremy 
g³ównie ze wzglêdu na dzia³alnoœæ takich 
gwiazd jak: Austriak A.Orgler (nagroda Piolet 
d”Or z 1995 za ca³okszta³t dokonañ na Alasce  
kilkanaœcie nowych, ekstremalnie trudnych 
dróg, takich jak choæby „The Pearl” na Mount 
Bradley, czy „Wine Bottle” na Dickeyu) czy 
inny wielki rejonu jest Mugs Stump (autor 
wielu trudnych dróg, ale tak¿e kilku ³atwiej-
szych, dostêpnych szerszemu gronu wspi-
naczy). 

Nasza baza 

Tekst i zdjêcia: Jakub Radziejowski
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Podczas zjazdów z Eye Tooth Shannon 
zasypia³ w ka¿dej mo¿liwej pozycji.  

Cieñ Wielkiej Góry, 
czyli Denali w nocy. 

Jakub Radziejowski rozpoczyna wspinaczkê ponad 
headwallem na Eye Tooth 

Po tragicznej œmierci tego drugiego 
w 1992 roku, A. Orgler zrobi³ drogê na Eye 
Tooth poœwiêcon¹ jego pamiêci A Dream in 
the Spirit of Mugs. Wreszcie o s³awie rejonu 
œwiadcz¹ takie nazwiska jak J.Tackle, 
J.Donini, G.Crouch, D.Chabot, autorzy legen-
darnych dróg: Pillar Cobra na Barrillu, The 
Elevator Shaft na Mount Johnson, Shaken not 

Stirred na Moose's Tooth czy przede wszyst-
kim The Bourbon Bottle na Mount Bradley. 
Wszystkie s¹ synonimami tego, co najtrud-
niejsze w alpejskim wspinaniu. Warto wspom-
nieæ, ¿e poza niewielk¹ iloœci¹ dróg pokona-
nych w stylu Big Wall, wiêkszoœæ problemów 
zosta³o pokonanych w stylu alpejskim (po 
kilku-dniowych wspinaczkach, bez u¿ycia 
portali, lin porêczowych i najczêœciej w dwu, 
trzy-osobowych zespo³ach).

Do s³awy rejonu przyczyni³ siê tak¿e 
legendarny amerykañski wspinacz Jim 
Bridwell, który na pó³nocnych zerwach 
Moose's Tooth i Bear's Tooth (od strony 
lodowca Buckskin) zrobi³ dwie nowe drogi, 
z których jedn¹ − The Beast, okreœli³, jako 
swoj¹ najtrudniejsz¹ wspinaczkê w ¿yciu. 
Warto wspomnieæ, ¿e w tym roku nasza big-
wallowa elita (J.Go³¹b, J.Fluder, S.Piecuch 
i G.Skorek) do³o¿y³a na œcianie Bear's Tooth 
now¹ drogê  You Can't Fly w bardzo dobrym 
czasie 10 dni.

My i Ruth
No i co my tutaj robimy?? Pytaliœmy siebie 
ósmego dnia pobytu, jednoczeœnie kolejnego 
ósmego dnia, w którym na przemian pada³ 
œnieg i deszcz. „Cholera, czy nie mogliœmy na 
s³onecznego El Capa pojechaæ. Albo na 
Madagaskar. Pogoda gwarantowana, s³awa 
wiêksza, a koszt pewnie mniejszy”. Ju¿ 
prawie mi siê uda³o przekonaæ Maæka, ¿e 
wszystkie z³e Fronty Pogodowe, s¹ zawsze 
ustawione w blokach startowych i czekaj¹, by 
siê udaæ, tam gdzie ja siê wybieram, kiedy 
niespodziewanie, szczêœliwego 13 czerwca, 
niebo od rana okaza³o siê byæ bezchmurne. 
Szybkie œniadanko, narty zapiête i b³yskaw-
iczny przemarsz pod Wisdom Wall − „takie 
nieca³e 400m na rozgrzewkê szybko prze-
mkniemy, a potem uderzymy na coœ bardziej 
serio”. Krótki pasa¿, jakim mia³a byæ droga 
„Game Boy” (VII+), autorstwa Orglera, 
okazuje siê znacznie bardziej wymagaj¹cy ni¿ 
przypuszczaliœmy. Na pokonanie 9 wyci¹gów 

potrzebujemy ponad 7 godzin, a kluczowa 
(55m) rysa wyciska z nas ostatnie poty. 
Wbijaj¹c w trudnoœciach jedynkê w myœlach 
gratulujê sobie chwili rozs¹dku, kiedy wrzu-
ciliœmy do wora kilka haków  „tak na wszelki 
wypadek”. Potem zjazdy i ju¿ o 22 jesteœmy 
przy namiocie. Jest jasno, jak w dzieñ. 
− To dobrze − mówimy sobie − inne drogi 
przytrzymaj¹ nas pewnie bardziej, a dziêki te-
mu bêdzie mo¿na ³oiæ non-stop.

Nastêpnego dnia g³ównie wypoczywamy, 
zastanawiaj¹c siê nad nastêpnym celem. Nie 
do koñca przekonani decydujemy siê na kolej-
n¹ drogê Orglera. Tym razem pada na Eye 
Tooth i na A Dream in the Spirit of Mugs. 
Wieczorem rozmawiamy jeszcze z Markiem 
Synnottem, który wraz ze swoimi kolegami 
zrobi³ jej trzecie przejœcie. Im - „round trip” (do 
góry i na dó³) zajê³a 26h. Patrz¹c po sobie, bez 
s³owa dorzucamy do plecaków po dwa batony 
wiêcej.

Drogê rozpoczynamy przed 10. Nie za 
wczeœnie, ale w koñcu na Alasce mo¿na 
dzia³aæ non-stop. Ju¿ w œcianie orientujemy 
siê, ¿e nad nami wspina siê zespó³ ameryka-
ñski. Poniewa¿ jakoœæ alaskañskiego granitu 
pozostawia wiele do ¿yczenia, przez pierwsze 
12 wyci¹gów, g³ównie unikamy kamiennego 
deszczu. Wyprzedziæ nie bardzo jest jak 
idopiero w po³owie œciany Zak i Shannon 
siadaj¹, ¿eby odpocz¹æ. W efekcie przez 
nastêpne 10 wyci¹gów to my bombardujemy 
ich. Drogê koñczymy ko³o 23-ej. Odpoczynek 
na grani i rozpoczynamy odwrót wspólnie 
z Amerykanami, którzy dochodz¹ do nas po 
oko³o 1,5 godzinie. Zjazdy ze wzglêdu na 
zagro¿enie kamieniami robimy we czwórkê. 
Jak siê mo¿na domyœlaæ idzie nam to, jak krew 
z nosa i dopiero po kolejnych 8 h, zasypiaj¹c w 
czasie zjazdów, kompletnie przemarzniêci i 
odwodnieni stawiamy nogê na lodowcu. 

Ca³oœæ zajmuje nam 23h. Nie najgorzej, 
choæ nastêpnego dnia zespó³ austriacki 
(m³odzi przewodnicy alpejscy − Alex i Juli-
an), dokonuje kolejnego szóstego przejœcia 

drogi w czasie zaledwie 10h, dok³adaj¹c do 
tego nowych 7 wyci¹gów na prawo od linii 
drogi. My te¿ mamy swój udzia³ w eksploracji 
œciany, prostuj¹c zaraz za amerykanami górn¹ 
czêœæ zaciêcia. 
A potem? Kolejnych piêæ dni opadów œniegu 
z deszczem i popo³udniowe rozmowy z miesz-
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kañcami „Ruth Town”, czyli miêdzynarodo-
wego miasteczka, jakie utworzy³o siê na lodo-
wcu. S¹ W³osi, Austriacy, Bu³gar, Niemka, 
Kanadyjczycy z Quebecu, Brytyjczyk, Japoñ-
czycy i oczywiœcie Amerykanie. Iœcie dobo-
rowe towarzystwo. Niektórzy w³aœnie wrócili 
z Patagonii i za chwilê jad¹ do Nepalu. Inni 

przed chwil¹ wisieli na El Capie, a tydzieñ po 
Alasce jad¹ na Baffina. A niektórzy w planach 
maj¹ „odpoczynek” w Chamonix − ¿yæ nie 
umieraæ − i nie wszyscy s¹ na liœcie p³ac North 
Face'a  tylko czêœæ z nich.



Podczas zjazdów z Eye Tooth Shannon 
zasypia³ w ka¿dej mo¿liwej pozycji.  

Cieñ Wielkiej Góry, 
czyli Denali w nocy. 

Jakub Radziejowski rozpoczyna wspinaczkê ponad 
headwallem na Eye Tooth 

Po tragicznej œmierci tego drugiego 
w 1992 roku, A. Orgler zrobi³ drogê na Eye 
Tooth poœwiêcon¹ jego pamiêci A Dream in 
the Spirit of Mugs. Wreszcie o s³awie rejonu 
œwiadcz¹ takie nazwiska jak J.Tackle, 
J.Donini, G.Crouch, D.Chabot, autorzy legen-
darnych dróg: Pillar Cobra na Barrillu, The 
Elevator Shaft na Mount Johnson, Shaken not 

Stirred na Moose's Tooth czy przede wszyst-
kim The Bourbon Bottle na Mount Bradley. 
Wszystkie s¹ synonimami tego, co najtrud-
niejsze w alpejskim wspinaniu. Warto wspom-
nieæ, ¿e poza niewielk¹ iloœci¹ dróg pokona-
nych w stylu Big Wall, wiêkszoœæ problemów 
zosta³o pokonanych w stylu alpejskim (po 
kilku-dniowych wspinaczkach, bez u¿ycia 
portali, lin porêczowych i najczêœciej w dwu, 
trzy-osobowych zespo³ach).

Do s³awy rejonu przyczyni³ siê tak¿e 
legendarny amerykañski wspinacz Jim 
Bridwell, który na pó³nocnych zerwach 
Moose's Tooth i Bear's Tooth (od strony 
lodowca Buckskin) zrobi³ dwie nowe drogi, 
z których jedn¹ − The Beast, okreœli³, jako 
swoj¹ najtrudniejsz¹ wspinaczkê w ¿yciu. 
Warto wspomnieæ, ¿e w tym roku nasza big-
wallowa elita (J.Go³¹b, J.Fluder, S.Piecuch 
i G.Skorek) do³o¿y³a na œcianie Bear's Tooth 
now¹ drogê  You Can't Fly w bardzo dobrym 
czasie 10 dni.

My i Ruth
No i co my tutaj robimy?? Pytaliœmy siebie 
ósmego dnia pobytu, jednoczeœnie kolejnego 
ósmego dnia, w którym na przemian pada³ 
œnieg i deszcz. „Cholera, czy nie mogliœmy na 
s³onecznego El Capa pojechaæ. Albo na 
Madagaskar. Pogoda gwarantowana, s³awa 
wiêksza, a koszt pewnie mniejszy”. Ju¿ 
prawie mi siê uda³o przekonaæ Maæka, ¿e 
wszystkie z³e Fronty Pogodowe, s¹ zawsze 
ustawione w blokach startowych i czekaj¹, by 
siê udaæ, tam gdzie ja siê wybieram, kiedy 
niespodziewanie, szczêœliwego 13 czerwca, 
niebo od rana okaza³o siê byæ bezchmurne. 
Szybkie œniadanko, narty zapiête i b³yskaw-
iczny przemarsz pod Wisdom Wall − „takie 
nieca³e 400m na rozgrzewkê szybko prze-
mkniemy, a potem uderzymy na coœ bardziej 
serio”. Krótki pasa¿, jakim mia³a byæ droga 
„Game Boy” (VII+), autorstwa Orglera, 
okazuje siê znacznie bardziej wymagaj¹cy ni¿ 
przypuszczaliœmy. Na pokonanie 9 wyci¹gów 

potrzebujemy ponad 7 godzin, a kluczowa 
(55m) rysa wyciska z nas ostatnie poty. 
Wbijaj¹c w trudnoœciach jedynkê w myœlach 
gratulujê sobie chwili rozs¹dku, kiedy wrzu-
ciliœmy do wora kilka haków  „tak na wszelki 
wypadek”. Potem zjazdy i ju¿ o 22 jesteœmy 
przy namiocie. Jest jasno, jak w dzieñ. 
− To dobrze − mówimy sobie − inne drogi 
przytrzymaj¹ nas pewnie bardziej, a dziêki te-
mu bêdzie mo¿na ³oiæ non-stop.

Nastêpnego dnia g³ównie wypoczywamy, 
zastanawiaj¹c siê nad nastêpnym celem. Nie 
do koñca przekonani decydujemy siê na kolej-
n¹ drogê Orglera. Tym razem pada na Eye 
Tooth i na A Dream in the Spirit of Mugs. 
Wieczorem rozmawiamy jeszcze z Markiem 
Synnottem, który wraz ze swoimi kolegami 
zrobi³ jej trzecie przejœcie. Im - „round trip” (do 
góry i na dó³) zajê³a 26h. Patrz¹c po sobie, bez 
s³owa dorzucamy do plecaków po dwa batony 
wiêcej.

Drogê rozpoczynamy przed 10. Nie za 
wczeœnie, ale w koñcu na Alasce mo¿na 
dzia³aæ non-stop. Ju¿ w œcianie orientujemy 
siê, ¿e nad nami wspina siê zespó³ ameryka-
ñski. Poniewa¿ jakoœæ alaskañskiego granitu 
pozostawia wiele do ¿yczenia, przez pierwsze 
12 wyci¹gów, g³ównie unikamy kamiennego 
deszczu. Wyprzedziæ nie bardzo jest jak 
idopiero w po³owie œciany Zak i Shannon 
siadaj¹, ¿eby odpocz¹æ. W efekcie przez 
nastêpne 10 wyci¹gów to my bombardujemy 
ich. Drogê koñczymy ko³o 23-ej. Odpoczynek 
na grani i rozpoczynamy odwrót wspólnie 
z Amerykanami, którzy dochodz¹ do nas po 
oko³o 1,5 godzinie. Zjazdy ze wzglêdu na 
zagro¿enie kamieniami robimy we czwórkê. 
Jak siê mo¿na domyœlaæ idzie nam to, jak krew 
z nosa i dopiero po kolejnych 8 h, zasypiaj¹c w 
czasie zjazdów, kompletnie przemarzniêci i 
odwodnieni stawiamy nogê na lodowcu. 

Ca³oœæ zajmuje nam 23h. Nie najgorzej, 
choæ nastêpnego dnia zespó³ austriacki 
(m³odzi przewodnicy alpejscy − Alex i Juli-
an), dokonuje kolejnego szóstego przejœcia 

drogi w czasie zaledwie 10h, dok³adaj¹c do 
tego nowych 7 wyci¹gów na prawo od linii 
drogi. My te¿ mamy swój udzia³ w eksploracji 
œciany, prostuj¹c zaraz za amerykanami górn¹ 
czêœæ zaciêcia. 
A potem? Kolejnych piêæ dni opadów œniegu 
z deszczem i popo³udniowe rozmowy z miesz-
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Wy³¹czny dystrybutor na Polskê SPORT 2000
Biuro handlowe: tel. (071) 373 86 01, fax (071) 373 85 97, www.sport2000.com.pl, ul. Dokerska 7c, 54-142 Wroc³aw

kañcami „Ruth Town”, czyli miêdzynarodo-
wego miasteczka, jakie utworzy³o siê na lodo-
wcu. S¹ W³osi, Austriacy, Bu³gar, Niemka, 
Kanadyjczycy z Quebecu, Brytyjczyk, Japoñ-
czycy i oczywiœcie Amerykanie. Iœcie dobo-
rowe towarzystwo. Niektórzy w³aœnie wrócili 
z Patagonii i za chwilê jad¹ do Nepalu. Inni 

przed chwil¹ wisieli na El Capie, a tydzieñ po 
Alasce jad¹ na Baffina. A niektórzy w planach 
maj¹ „odpoczynek” w Chamonix − ¿yæ nie 
umieraæ − i nie wszyscy s¹ na liœcie p³ac North 
Face'a  tylko czêœæ z nich.



22 czerwca o godzinie 7.30 budzi nas Zak. 
− Come on, guys. The weather is fucking good. 
Let's go on Cobra.

Nie do koñca przekonani powoli wyczo³gu-
jemy siê przed namiot. Jeszcze o pi¹tej pada³ 
œnieg, a teraz rzeczywiœcie œwieci s³oñce. Do 
tego je¿eli mamy iœæ w non-stopie na Pillar 
Cobra na Mount Barrill, to chyba powinniœmy 
ju¿ od trzech godzin byæ w œcianie. Ale opty-
mizm Zaka nie pozwala nam siê zastanawiaæ 
zbyt d³ugo. O 11 wchodzimy w œcianê.

Ze wzglêdu na kontuzjê partnera Zaka, 
uzgodniliœmy wczeœniej, ¿e na Cobrê pój-
dziemy we trójkê. W non-stopie. Do tej pory 
droga ta (z 1991 roku) otrzyma³a zaledwie 
jedno powtórzenie. Kilka dni przed nami 
dwójka „French Canadians” przesz³a j¹ w dwa 
dni, wczeœniej porêczuj¹c oko³o 300m. 
Pierwsze przejœcie J.Tackle i J.Doniniego („Oh 
shit, maaan. The rock is perfect”) trwa³o 6 dni. 
Pomiêdzy 1991 a 2002 rokiem filar widzia³ 
kilkadziesi¹t prób powtórzeñ − „none of them 
successful”. Wszyscy skar¿yli siê na niespo-
tykan¹ gdzie indziej kruszyznê.

Dziœ o drodze mogê napisaæ tyle, ¿e racjê 
mia³y obydwie strony. Doskona³e odcinki 
przepiêknych rys, wymieszane by³y z naj-
gorszymi fragmentami ska³y, jakie kiedykol-
wiek by³o mi dane ³oiæ. Ostatecznie drogê 
zrobiliœmy w 36 h non-stop (w tym dwugod-
zinny odpoczynek), koñcz¹c w totalnym za³a-
maniu pogody. Kilkugodzinne zejœcie z drugiej 
strony to przygoda sama w sobie, podczas 
której szczêœcie i Anio³y Stró¿e by³y po naszej 
stronie. Cobra „trzyma³a do koñca”. Nawet na 
lodowcu, zanim zorientowaliœmy siê we mgle, 
gdzie iœæ, b³¹kaliœmy siê przez godzinê jak 
dzieci. S³ysz¹c przy tym g³osy, szum nie-
odleg³ej kalifornijskiej pla¿y i œwiec¹c siê jak 
œwietliki (wiem ¿e to niemo¿liwe, a jednak 
widzia³em, Zak siê œwieci³) W namiocie by-
liœmy po 47 godzinach akcji... 

Potem d³uga regeneracja si³. Œwiêtowanie 
z naszymi nowymi przyjació³mi z lodowca i co-
raz czêstsze myœli o powrocie. Trzeba jeszcze 
tylko zaczekaæ na ch³opaków...

Na sam koniec − 28 czerwca, zrobiliœmy 
jeszcze zachodni¹ œcianê Hut Tower (800m 
VI+/VII- RP). Jedyn¹ istotn¹ cech¹ tej wspi-
naczki jest fakt, i¿ napotkaliœmy na niej na 
najlepszy jakoœciowo granit, ze wszystkich 
dróg jakie robiliœmy na Alasce. Najlepszy, czyli 
prawie jak w Tatrach... Powrót do namiotu 
o godzinie 1 w nocy (oczywiœcie jasno, jak 
w dzieñ) i wzajemne obietnice, ¿e to ju¿ 
ostatnia droga. 30 czerwca, dos³ownie 
w ostatniej chwili, tu¿ przed totalnym 
za³amaniem pogody wracamy „Cessn¹” do 
Talkeetny. Pilot, który nas odebra³ z lodowca, 
staje siê na lotnisku w Talkeetnie bohaterem 
dnia. Z naszej strony ogromne dziêki!!!

No i oczywiœcie wielkie dziêki, Maciek, za 
kwietniowy telefon. To by³ kawa³ niez³ej przy-
gody!!!

Podsumowanie wyjazdu 
zespo³u M.Ciesielski, 
J.Radziejowski:
13 VI - Game Boy na WISDOM WALL 
(VII+, OS, 400m) 7h; 

15.VI - A dream in the spirit of Mugs na EYE 
TOOTH (2950m.n.p.m.) VII-, 900m  (22 
wyci¹gi- d³ugoœæ drogi ponad 1000m), OS,13 
h; w dolnej czêœci zrobiono wariant prostuj¹cy 
za VII; czwarte przejœcie drogi; 

22-23 VI - wraz z Zakiem Martinem (USA) - 
Pillar Cobra na MOUNT BARRILL (2332 
m.n.p.m.) VII, C2, ³atwy mikst - 900m 
(d³ugoœæ drogi ponad 1200m), 26 wyci¹gów; 
by³o to trzecie przejœcie tej drogi i trwa³o 36 h 
non-stop 

28 VI - Orgler-Jochler '87 na zachodniej 
œcianie HUT TOWER (1890m.n.p.m.) VI+/VII-, 
RP, 800m, 8h;

Korzystaj¹c z okazji chcieliœmy podziêk-
owaæ wszystkim, bez pomocy których nasz 
wyjazd nie doszed³by do skutku: 

· PZA, Wroc³awskiemu Klubowi Sportów 
Górskich - Zarz¹dowi Miasta Wroc³aw, 
Zarz¹dowi Powiatu Koœciañskiego i Firmie 
STYROPOL (www.styropol.pl) za wsparcie 
finansowe;
· wszystkim tym, którzy po¿yczyli nam 
narty, thermaresty, maszynki do gotowania, 
ciuchy, sprzêt;
· naszym rodzicom, którzy nierzadko 
wbrew sobie za³o¿yli za nas niema³e 
przecie¿ pieni¹dze;
· tym, którzy bêd¹c w Polsce, pomogli 
nam prze³amaæ impas we Frankfurcie;
· i oczywiœcie nieocenionemu Grzeœkowi 
G³azkowi (CDW), bez którego pomocy nic 
byœmy o rejonie nie wiedzieli.

Maciek Ciesielski na 8 wyci¹gu  Cobry

Zak Martin prowadzi wspania³y trawers w prawo na Cobrze .
Wybija pó³noc... 

Marek Ciesielski w zaciêciu na zachodniej 
œcianie Hut Tower 

Jakub Radziejowski na Hut Tower 

Wszystkie „Zêby” w jednym rzucie  od lewej: Wisdom Tooth, Moose's Tooth (na drugim planie), 
Bear's Tooth i Eye Tooth (czêœciowo ukryty). 
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22 czerwca o godzinie 7.30 budzi nas Zak. 
− Come on, guys. The weather is fucking good. 
Let's go on Cobra.

Nie do koñca przekonani powoli wyczo³gu-
jemy siê przed namiot. Jeszcze o pi¹tej pada³ 
œnieg, a teraz rzeczywiœcie œwieci s³oñce. Do 
tego je¿eli mamy iœæ w non-stopie na Pillar 
Cobra na Mount Barrill, to chyba powinniœmy 
ju¿ od trzech godzin byæ w œcianie. Ale opty-
mizm Zaka nie pozwala nam siê zastanawiaæ 
zbyt d³ugo. O 11 wchodzimy w œcianê.

Ze wzglêdu na kontuzjê partnera Zaka, 
uzgodniliœmy wczeœniej, ¿e na Cobrê pój-
dziemy we trójkê. W non-stopie. Do tej pory 
droga ta (z 1991 roku) otrzyma³a zaledwie 
jedno powtórzenie. Kilka dni przed nami 
dwójka „French Canadians” przesz³a j¹ w dwa 
dni, wczeœniej porêczuj¹c oko³o 300m. 
Pierwsze przejœcie J.Tackle i J.Doniniego („Oh 
shit, maaan. The rock is perfect”) trwa³o 6 dni. 
Pomiêdzy 1991 a 2002 rokiem filar widzia³ 
kilkadziesi¹t prób powtórzeñ − „none of them 
successful”. Wszyscy skar¿yli siê na niespo-
tykan¹ gdzie indziej kruszyznê.

Dziœ o drodze mogê napisaæ tyle, ¿e racjê 
mia³y obydwie strony. Doskona³e odcinki 
przepiêknych rys, wymieszane by³y z naj-
gorszymi fragmentami ska³y, jakie kiedykol-
wiek by³o mi dane ³oiæ. Ostatecznie drogê 
zrobiliœmy w 36 h non-stop (w tym dwugod-
zinny odpoczynek), koñcz¹c w totalnym za³a-
maniu pogody. Kilkugodzinne zejœcie z drugiej 
strony to przygoda sama w sobie, podczas 
której szczêœcie i Anio³y Stró¿e by³y po naszej 
stronie. Cobra „trzyma³a do koñca”. Nawet na 
lodowcu, zanim zorientowaliœmy siê we mgle, 
gdzie iœæ, b³¹kaliœmy siê przez godzinê jak 
dzieci. S³ysz¹c przy tym g³osy, szum nie-
odleg³ej kalifornijskiej pla¿y i œwiec¹c siê jak 
œwietliki (wiem ¿e to niemo¿liwe, a jednak 
widzia³em, Zak siê œwieci³) W namiocie by-
liœmy po 47 godzinach akcji... 

Potem d³uga regeneracja si³. Œwiêtowanie 
z naszymi nowymi przyjació³mi z lodowca i co-
raz czêstsze myœli o powrocie. Trzeba jeszcze 
tylko zaczekaæ na ch³opaków...

Na sam koniec − 28 czerwca, zrobiliœmy 
jeszcze zachodni¹ œcianê Hut Tower (800m 
VI+/VII- RP). Jedyn¹ istotn¹ cech¹ tej wspi-
naczki jest fakt, i¿ napotkaliœmy na niej na 
najlepszy jakoœciowo granit, ze wszystkich 
dróg jakie robiliœmy na Alasce. Najlepszy, czyli 
prawie jak w Tatrach... Powrót do namiotu 
o godzinie 1 w nocy (oczywiœcie jasno, jak 
w dzieñ) i wzajemne obietnice, ¿e to ju¿ 
ostatnia droga. 30 czerwca, dos³ownie 
w ostatniej chwili, tu¿ przed totalnym 
za³amaniem pogody wracamy „Cessn¹” do 
Talkeetny. Pilot, który nas odebra³ z lodowca, 
staje siê na lotnisku w Talkeetnie bohaterem 
dnia. Z naszej strony ogromne dziêki!!!

No i oczywiœcie wielkie dziêki, Maciek, za 
kwietniowy telefon. To by³ kawa³ niez³ej przy-
gody!!!

Podsumowanie wyjazdu 
zespo³u M.Ciesielski, 
J.Radziejowski:
13 VI - Game Boy na WISDOM WALL 
(VII+, OS, 400m) 7h; 

15.VI - A dream in the spirit of Mugs na EYE 
TOOTH (2950m.n.p.m.) VII-, 900m  (22 
wyci¹gi- d³ugoœæ drogi ponad 1000m), OS,13 
h; w dolnej czêœci zrobiono wariant prostuj¹cy 
za VII; czwarte przejœcie drogi; 

22-23 VI - wraz z Zakiem Martinem (USA) - 
Pillar Cobra na MOUNT BARRILL (2332 
m.n.p.m.) VII, C2, ³atwy mikst - 900m 
(d³ugoœæ drogi ponad 1200m), 26 wyci¹gów; 
by³o to trzecie przejœcie tej drogi i trwa³o 36 h 
non-stop 

28 VI - Orgler-Jochler '87 na zachodniej 
œcianie HUT TOWER (1890m.n.p.m.) VI+/VII-, 
RP, 800m, 8h;

Korzystaj¹c z okazji chcieliœmy podziêk-
owaæ wszystkim, bez pomocy których nasz 
wyjazd nie doszed³by do skutku: 

· PZA, Wroc³awskiemu Klubowi Sportów 
Górskich - Zarz¹dowi Miasta Wroc³aw, 
Zarz¹dowi Powiatu Koœciañskiego i Firmie 
STYROPOL (www.styropol.pl) za wsparcie 
finansowe;
· wszystkim tym, którzy po¿yczyli nam 
narty, thermaresty, maszynki do gotowania, 
ciuchy, sprzêt;
· naszym rodzicom, którzy nierzadko 
wbrew sobie za³o¿yli za nas niema³e 
przecie¿ pieni¹dze;
· tym, którzy bêd¹c w Polsce, pomogli 
nam prze³amaæ impas we Frankfurcie;
· i oczywiœcie nieocenionemu Grzeœkowi 
G³azkowi (CDW), bez którego pomocy nic 
byœmy o rejonie nie wiedzieli.

Maciek Ciesielski na 8 wyci¹gu  Cobry

Zak Martin prowadzi wspania³y trawers w prawo na Cobrze .
Wybija pó³noc... 

Marek Ciesielski w zaciêciu na zachodniej 
œcianie Hut Tower 

Jakub Radziejowski na Hut Tower 

Wszystkie „Zêby” w jednym rzucie  od lewej: Wisdom Tooth, Moose's Tooth (na drugim planie), 
Bear's Tooth i Eye Tooth (czêœciowo ukryty). 
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