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Mogłeś już kolego 
dać sobie spokój 
z tym ketchupem!

Pewnego listopadowego poranka dwóch wspinaczy 
wyruszyło na wyprawę do Patagonii, której celem była 
ściana Cerro Torre, zwana również wyrwipalcem.

Nie wiem  
dlaczego, ale czuję się  

jakiś przybity…

no to  

lecimy.

no to 
jedziem!

Pędzim na 
Będzin, lecim 
na Szczecin…

Yeti wyspecjalizował się w 
wyszukiwaniu najlepszych ofert 
turystycznych…

Po wyczerpującej konsumpcji 
wspinacze udali się autobusem do 
górskiej miejscowości El Chaltén.

(* Litości! Ja chcę żyć!)

W Kubie powoli uak-
tywnia się przyczajo-
ny alkoholizm, ukryty 
mięsożerca, ale… nie 
uprzedzajmy faktów.

Zaraz po przybyciu do El Calafa-
te w Argentynie chłopcy udali się 
do baru skosztować regionalnych 
specjałów.

Polacy! Co to będzie?! Znam kilka słów po polsku, jak to było?

Aaa, zaraz 
spadnę!

Yeee…   Tak to ja mogę się wspinać!

Dobrze będzie…

Lástima!  Yo quiero vivir!*

Kuba znalazłem 
bilety w okazyjnej 

cenie, ładuj się!



Po drodze mijali sklepy i restauracje, w których w cza-
sie niepogody przesiadują głównie wspinacze. W dolinie 
rozniosła się wieść, że przyjechali Polacy, od czasu do 
czasu wspinacze – na co dzień kibice piłkarscy!

Miejscowi przedsiębiorcy zamknęli swoje auto-
porty w obawie przed rozróbami polskich kiboli. 
Zbliżała się transmisja meczu Polonii Warszawa 
z Pogonią Szczecin.

Po przyjeździe do El Chaltén Yeti 
i Kuba niezwłocznie skierowali się 
do zarezerwowanego pensjonatu.

Po dotarciu do pensjonatu i 
odebraniu kluczy w recepcj udali 
się do swojego apartamentu z 
widokiem na okolicę.

Obiekt okazał się monitorowany 
i bardzo przestrzenny.

Wspinaczom uda-
ło się zakupić naj-
nowszy przewod-
nik po Patagonii, 
autorstwa Rolo 
Garibottiego.

(* każdy, kto zna Kubę, wie, co jest dla niego 
najważniejsze na świecie )

Po trzech dniach w kurorcie niestety 
przyszło okno pogodowe i alpiniści mu-
sieli brać się do roboty.

Carlos zobacz, czy 
jest okno.

Ja też ich kiedyś 
widziałem, ale spoko – 

jestem tylko forumo-
wym koniem i nic mi 

nie grozi.

Ka ! Es! Ka eS Pe! Mistrz Polonia, Olé!

Pogoń  
Szczecin!

Równo?

To jest stary 
wszystko, co mam 
na tym świecie…*

Zrób tak, żeby było pionowo.

A miałem iść na 
chorobowe…

I raz! I dWa!

Jest, jeszcze nie 
wybili.

Muuuu!

Eeech... znowu ci  

turyści… Ej chwila, a tych 

kiedyś tu widziałem! Gdzie 
nasze bydło?



Pierwszą noc spędzili na biwaku Niponino pod 
wschodnią ścianą Cerro Torre.

Pięknie, pięknie,  

ale skądś znam tę górę…

Z pocztówek, 

stary.

No, jeszcze tylko jeden zjazd.

Co tam mamy?

Następnego dnia, po przedostaniu się 
przez przełęcz Standhardt zjechali 
na drugą stronę masywu i…

… ich oczom ukazała się zachodnia 
ściana wyrwipalca.

udali się do Circo de los 
Altares na lodowcu, gdzie 
założyli ostateczny biwak.

Alpiniści wcześniej poszli 
spać. Budziki nastawione 
zostały na północ.

Po pokonaniu pierwszego połogiego 
odcinka, rozpoczęli wspinaczkę w 
lodowych partiach Drogi Ferrariego.

Pakuję się do środka, 
trza jeszcze zobaczyć 
co nowego na fejsie!

Czysty pion!

Niponino… Ni to Polako, ni 

Norwego, a myślałem, że biwak 

japoński będzie miał chociaż 

Wi-Fi.



W ścianie wspinacze napotkali warunki 
najgorsze z możliwych.

Po dłuższej naradzie postanowili 
jednak wspinać się do góry, gdzie 
podobno były grzyby…

Oto dowód. 100% zalodzenie…

Śnieżny tunel znajdował się 
wyciąg pod szczytem.

Na grzyby…  
Na ryby,  

na lwy-by…

A mówiłem ci cały 
czas…

… że wszystko jest zalodzone…

Wszystkie szcze-
liny są zalodzone 

niestety, czyżbyśmy 
musieli się wycofać?

Kiedyś byłem już na tej 

górze, czegoś mi jednak 
na niej brakuje… 

Plakietek? uuuuh,  przelazłem.

… i trzeba wracać 
w Tatry…

Wspinaczka śnieżnym grzybem okazała 
się prawdziwym lodowym wyzwaniem.



Po udanym szczytowaniu wspinacze rozpoczęli zejście 
drogą do podstawy masywu.

I znowu zejście…

Przed zmrokiem wspinacze byli już w ciepłych śpiworkach. 
Następnego dnia czekało ich wyczerpujące 40-kilometrowe 
zejście przez Paso del Viento do El Chaltén.

Dobra, a teraz szukamy 
łańcucha zjazdowego!

Kurcze,  
mam déjà vu…

Po około 12,5 godz. od wyjścia z namiotu chłopcy sta-
nęli na szczycie Cerro Torre.

Jaki jest najlepszy 
 klub na świecie? No jaki?!  

POLONIA WARSZAWA!!!

Nie…!  
POGOń  

SZCZECIN… Polonia, Polonia…  
Za kilka dni sam  

zobaczysz…*(*Było 2:0 dla Czarnych Koszul!)

Yeti, dostałem  lodem, w miejscu nowej drogi strasz-nie się sypie, trzeba uderzyć zimą!

Były też zjazdy z abałakowów.

 Jak tu pięknie!



Na szczęście w Yetim 
obudziły się kulinarne ta-
lenty i przygotował tzw. 
zdrową żywność.

Po dniu szczytowym Kuba i Yeti tryskali  

szczególnym optymizmem.

Droga wiodła najpierw lądolodem patagońskim…

Były też przeprawy.

Potem stokami niższych partii gór…Polonia, Polonia…  
Za kilka dni sam  

zobaczysz…*

Daleko  
jeszcze?

Mój GPS mówi, że 
trzeba iść do góry.

Nogi mnie  
bolą…

W trakcie zejścia chłopcy zrobili sobie 
przerwę na miejscowej plaży.

Tym czasem na El Chaltén 
padł blady strach.

Gdy późnym wieczorem 
dotarli do miejscowe-
go baru w El Chaltén, 
położyli się spać w swoim 
apartamencie. Kolejnego 
dnia postanowili poru-
szać się tylko w obrębie 
kompleksu.

WWWWWuuuuuuu!!!

Yeti, przyniesiesz mi 
proszę trzy Quilmesy 

i dwa steki z baru?

Polacy wrócili! O nie!

Co to jest?  

Jaja sobie Yeti  

robisz?

Idziemy na basen 
i saunę?



Po dwóch dniach restu chłopcy zaczęli 
się obawiać kolejnego okna pogodowego.

Wyjdziesz zo-
baczyć, czy jest 

pogoda?

Chłopaki, wstawać.  
A zresztą, co mnie to 

interesuje i po co w ogó-
le do nich mówię…?

Przecież jestem  
koniem. Ihhhaaa!

Ja nie idę,  
ty idź…

Sprawdziły się moje naj-

gorsze obawy, za dwa dni 

jest okno, znów trzeba iść 
się wspinać.

Mam w nosie takie cho-dzone wakacje, chcę na plażę!

Dobra, wchodzimy, ale na 

tę tam, po lewej.

O, nIe!

Dwa dni później chłopcy podchodzą 
już na Paso Superior, z którego za-
mierzają wspinać się na Poincenota 
lub Fitz Roya.

Jednak gdy zobaczyli góry, 
obudził się w nich duch walki.

Następnego 
dnia byli już 
w ścianie i 
wspinali się na 
„tę tam”…

Stary, to było  czyste M8!



Nie łam się, doliczy-

my sobie nadgodziny!

Czekaj, czekaj  to chyba nie ta góra,  weszliśmy na inną…

Fitz Roy jest naprzeciwko!

Kuba na tej wyprawie był 
prawdziwym mistrzem 
topo i planowania strategii.

Skalne partie drogi nie dawały odetchnąć, 
wspinali się w zasadzie w przewieszeniu.

Gdy dotarli do miejsca, w którym kończyła 

się ściana, okazało się, ze szczyt jest wyżej 

i trzeba się jeszcze wspinać.

Pomimo że teren nie był na  
schemacie trudniejszy niż 5, Yeti 
odnalazł nieco wyższe trudności…

Po osiągnięciu szczytu mogli się cie-
szyć pięknymi widokami i ładną pogodą.

Poza tym, dla 
urozmaicenia, 
wspinał się techniką 
zimową.

zgrzY
t, zgr

zYt

Już to kiedyś 
miałem  w Tatrach…

Tymczasem na Cerro Torre…

Kurczę, co za czasy, 

nie dość, że wycięli mi 

guziki, to jeszcze łażą 

grupowo po plecach… 



W trakcie zejścia alpiniści zatrzymali 
się w miejscu dla nich przeznaczonym.

Zatrzymali się też na chwilę w Buenos 
Aires, ale nie o tym jest ta historia…

Zajęli się za to 
poszukiwaniem 
kolejnego ekono-
micznego środka 
transportu. 
Yeti jak zwykle 
pałał niczym 
nieuzasadnionym 
optymizmem.

TEKST I ZDJęCIA:
Jakub Radziejowski i Marcin Yeti Tomaszewski

GRAFIKA: Góry
www.4zywioly.net

Olé!

Pomijając zaklinowanie i kamień, 
który przeciął jedną z lin, zjazdy 
odbyły się bez przygód.

Na szczęście odnaleźli  
poprzedniego przewoźnika.

Tymczasem w dolinach pozostało wielu wspinaczy, którzy nie zdecy-
dowali się wyjść w góry wraz z Polakami. Gdy okazało się, że jednak 
dało się wspinać, wszyscy się załamali.

Ale dół! 

chrup, chrup

Co za ludzie…  
Pionu się chyba 

boją…

Po zejściu do El Chaltén chłopcy 
bez względu na warunki i okna 
pogodowe postanowili już nie dać 
się skusić i nie wychodzić w góry.

Hmm… Trochę sucho, 
ale spoko, dolejemy 

oleju i będzie jeździł!

 Kuba, ładuj się! Może 
się zdziwisz, ale autobus 

cały czas na nas czeka! KONIEC...

Chłopaki wpadajcie 
następnym razem, tylko 
uprzedźcie wcześniej! 



KONIEC...


