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TEKST I OPRACOWANIE:  
JAKUB RADZIEJOWSKI

CZYLI DOLINA ARGENTIÈRE  –  ALTERNATYWA NA ZIMĘ W CHAMONIX
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A MOŻE WRESZCIE
 

BY SIĘ TAK POWS
PINAĆ?



Wśród przeważającej liczby rodzimych adeptów zimowej 
wspinaczki w Alpach dominuje przekonanie, że o ile jesz-
cze latem przyjazd do Chamonix wiązać się może z roz-
wspinaniem na Igłach, to zimą cele łatwiejsze niż Filar 
Croza nie powinny być w ogóle rozważane. A najlepiej 
jeżeli na rzeczone Jorassy uderzymy prosto z samocho-
du, po 20-godzinnej podróży z Polski. Bo nocleg w doli-
nie, w ciepłym łóżku, to już zbyteczny luksus.

Co dalej? Przy okazji szybkich odwiedzin w Maison de la Montagne, gdzie 
miła pani nie jest w stanie przekonać nas, że na Jorassach „Il n’y a pas de conditio-
nes” (w końcu co te Francuziki mogą wiedzieć o prawdziwym alpinizmie? – My po-
tomkowie szkoły cierpienia wiemy przecież lepiej!!!), rzucamy w przelocie okiem 
na prognozę pogody, mamrocząc przy tym, że „w Tatrach też czasem pada śnieg”. 
Wskakujemy na nasze ski-toury (ale tylko Ci najbardziej zeuropeizowani, bo prze-
cież prawdziwy taternik nie zawraca sobie głowy byle duperelami w postaci rakiet 
śnieżnych bądź nart) i dajemy „z buta” do schroniska. Tam dochodzimy zazwy-
czaj tak zmęczeni, że każdy normalny („miękki”) Francuzik urządziłby sobie co 
najmniej dwudniowy odpoczynek, ale przecież to nie uchodzi – wbijamy się więc 
w ścianę o pierwszym brzasku i mniej więcej po 300 metrach wspinaczki wysokość 
zatyka nas tak, że o sprawnym poruszaniu się do góry nie ma mowy. Potem zlekce-
ważona przez nas pogoda dopełnia całości i w raporcie dla „matki Pezety” piszemy: 
„z uwagi na niekorzystne warunki w ścianie, krótki urlop oraz załamanie pogody 
próba zakończyła się udanym wycofem...”

I nawet, jak co roku, na nartach sobie nie pojeździliśmy... Czy to tak musi wy-
glądać?

Alternatywa? A może po prostu cel sam w sobie
To co opisałem powyżej jest być może lekko przejaskrawione i nie dotyczy  bez-

pośrednio wszystkich; oddaje jednak, niestety, schemat typowego zachowania się 
Polaków, przyjeżdżających zimą w Alpy. A im ktoś ma lepsze wyniki w Tatrach, 
tym głupiej zachowuje się w Alpach. I o ile może się zdarzyć, że postępując zgodnie 
z powyższym schematem, ten ktoś zrobi jednak coś ciekawego – to trzeba wyraźnie 
wskazać, że od wielu lat taki przypadek nie miał miejsca. A liczba nieudanych zimo-
wych wspinaczek na Grandes Jorasses (Filary Walkera i Croza, droga McIntyre’a, No 
Siesta, Całun czy wreszcie próby nowych dróg), na Wielkim Filarze Narożnym (La-
faille, Divine Providence, droga Bonattiego), północnej ścianie Dru (droga przewod-
ników, Allaina i inne), prób na Mont Blanc od południa czy trudniejszych dróg na 
Taculu od wschodu, sięga liczby dobrych kilkudziesięciu w okresie zaledwie ostat-
nich 10 lat. I oczywiście każdy z  uczestników tych prób powie, że „to nie do końca 
tak”, że pogoda się „zdupiła, a nie miała”, że trochę „poputaliśmy ze schematem”, „że 
partnerowi się nie chciało” i że „w ogóle to warunki były bardziej niż złe”. I pewnie 
za każdym razem coś z tego jest prawdą. 

Ale zaufajcie mi (jestem jednym z tych, co ma kilka zimowych prób na swo-
im koncie, a o wielu innych rozmawiałem z tymi, którzy się wycofywali) – winne 
jest przede wszystkim to, że dajemy ciała już na etapie przygotowań i planowania, 
że brak nam cierpliwości i mądrości w wyborze celów, że zamiast dopasować cele 
do warunków na miejscu, zwykle –bez względu na okoliczności – napieramy na to, 
co wybraliśmy jeszcze w zaciszu mieszkanka. A teraz (jesień 2006) znowu słyszę, 
że wszyscy planują Wielkie Żorasy. I jakkolwiek życzę sukcesów, przynajmniej na 
miarę polskiej działalności lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych czy osiemdzie-
siątych (o „Dream Teamie” lat dziewięćdziesiątych nie wspominając), to boję się, że 
bez odpowiedniej aklimatyzacji i bez nabrania minimalnego choćby doświadczenia 
na nieco łatwiejszych ścianach, skończy się tak jak zwykle...

Jakie jest na to lekarstwo? Pewnie nie ma jednego i nic w Alpach zimą nie jest 
nam w stanie zagwarantować sukcesu. Można też zawsze dodać, że „kiedyś wyjazd 
w Alpy trwał miesiąc czasu – był więc czas i na aklimatyzację i na rozwspinanie się, 
a teraz nikt sobie nie może pozwolić na wyjazd dłuższy niż 2 tygodnie”. Z pewnością 
jest to prawda, tak jak i prawdą jest to, że kiedyś „jacyś oni tacy twardsi byli”. Ener-
dowskie karabinki ani kaski KWK Kleofas nie przeszkadzały „Im” w realizowaniu 

najtrudniejszych alpejskich zimowych problemów. A my, rozkapryszone dzieci wol-
ności i kapitalizmu, bez stuptutów marki „brand new” w góry nie wychodzimy.

Ale może by jednak tak te dwa tygodnie w Chamonix spróbować wykorzystać 
efektywnie? I nawet jeżeli nie przyniosą nam one miejsca w panteonie gwiazd pol-
skiego alpinizmu, to chociaż uda się nam czegoś nauczyć i więcej niż zazwyczaj po-
wspinać?

Dlatego też w czwartej części monografii ścian w okolicach Chamonix pozwolę 
sobie zaprezentować rejon doskonały zarówno dla tych, którzy chcą się zaaklimaty-
zować i rozwspinać przed celami ambitniejszymi, jak i dla tych, którzy zabicie dziab-
ki w alpejskim firnie traktują jako przygodę samą w sobie.

Krótka historia polskiej działalności w Argentiere
Obecnie w otoczeniu Glacier d’Argentière mamy do wyboru ponad 160 do-

skonałych na zimę dróg, jednak większość z nich jest efektem eksploracji pomniej-
szych ścian w przeciągu ostatnich 30 lat. To, co liczyło się wcześniej, a i dziś stanowi 
najpoważniejszy cel rejonu, to oczywiście północne ściany Les Courtes i Les Dro-
ites. Tysiącmetrowe wspinaczki w terenie lodowym i mikstowym (lub przynajmniej 
w przeważającym terenie mikstowym), ustępują co prawda pod względem trudno-
ści i powagi ścianom Grandes Jorasses czy Wielkiemu Filarowi Narożnemu, jednak 
nawet dla najlepszych stanowią wyborny alpejski cel. Szczególnie jeśli istnieje moż-
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Maciej Ciesielski podczas przejścia Madnes Tres Mince na Pre de Bar
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liwość dokonania pierwszego przejścia zimowego lub nawet poprowadzenia nowej drogi. A to wszyst-
ko było przywilejem Polaków w latach sześćdziesiątych...

Północne ściany nad lodowcem Argentiere padły po raz pierwszy oczywiście w dekadzie, w któ-
rej poddawały się wszystkie północne ściany Europy – w latach trzydziestych. Droga  północną ścianą 
Aiguille de Triolet (1931), drogi Szwajcarska (1938) i Centralny Filar (1939) na Les Courtes, płn.-wsch. 
Filar Les Droites (tzw. Filar Tourniera, 1937) czy Kuluar Couturiera (1932), droga Washburna (1929) 
i Kuluar Charleta (1935) na Aiguille Verte, stanowią dzisiaj najpiękniejszą „klasykę” rejonu. A wśród 
większości alpinistów uchodzą za pierwszorzędne cele wspinaczkowe dla każdego. Szczególnie zimą.

Z początkiem lat sześćdziesiątych większość z tych dróg nie miała jeszcze przejść zimowych. 
Pierwszymi Polakami działającymi z sukcesem w rejonie byli Jerzy Mitkiewicz, Marek Stefański i An-
drzej Wilczkowski, którzy w fatalnych warunkach pogodowych przeszli latem 1957 roku kuluar Co-
uturiera. Za to w 1962 roku miały miejsce dwa spośród najciekawszych letnich przejść Polaków w Al-
pach tamtego okresu – dwukrotnie padł północno-wschodni Filar Tourniera na Les Droites, a to za 
sprawą zespołów Jerzy Michalski – Maciej Gryczyński (ten ostatni znany w Tatrach jako „Sprężyna”, 
współautor bardzo popularnych dzisiaj dróg na Kościelcu, Mnichu, Kotle Kazalnicy czy Małym Mły-
narzu) oraz zespołu Henryk Furmanik – Jerzy Werteresiewicz. Były to pierwsze przejścia drogi po... 
16-letniej przerwie. 

Dwudniowa (23-24 sierpnia 1962) wspinaczka tego pierwszego zespołu została lapidarnie skwito-
wana w „Taterniku” (1963/1-2): „Na drodze spotkaliśmy wiele haków z pętlami zjazdowymi. (...) Osią-
gnięcie wierzchołka było możliwe w ciągu jednego dnia, jednak ze względu na znalezienie tuż pod 
wierzchołkiem wygodnego, siedzącego, osłoniętego od wiatru miejsca postanowiliśmy tam biwako-
wać”. Było to piąte albo szóste przejście drogi.

Przejście kolejnego zespołu (28-29 sierpnia 1962) było nie tylko szóstym lub siódmym, ale co waż-
niejsze, dokonane zostało nowym, niezależnym w dolnej części piątkowym wariantem, w dzisiejszych 
przewodnikach określanym jako „Polish Variant”. Tak pisał o tym Jerzy Werteresiewicz: „Dokonane 
przez nas wyprostowanie tej drogi wydłuża ją o ponad 100 m wysokości. (...) Droga na odcinku nowe-
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Wspinaczka na drodze Charlet – Ghillini na Pre de Bar
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go wariantu jest nadzwyczaj trudna (V), może nieco trudniejsza niż wyżej, gdzie łą-
czy się ze starą drogą. Drogę przebyliśmy przy pokryciu filara niezwykle twardym 
lodem, który był wynikiem dłuższego okresu wspaniałej słonecznej pogody”.  

Warto jeszcze dodać, że zespół Gryczyński – Michalski blisko tydzień po sukce-
sie na Droites, przeszedł jako drugi drogę biegnącą legendarnym, środkowym Fila-
rem Freney na Mont Blanc, pokonanym – jak powszechnie wiadomo – po raz pierw-
szy rok wcześniej przez angielsko-polski zespół, którego członkiem był Jan Długosz. 

Wspinali się kiedyś Panowie, nieprawdaż? Ale to przecież nie wszystko.
Zimą 1963 miało miejsce pierwsze spośród wielkich zimowych przejść Polaków. 

Zespół składający się z „argentierskich” weteranów: Macieja Gryczyńskiego, Jerzego 
Michalskiego, Jana Stryczyńskiego i Jerzego Werteresiewicza przeszedł w pięciodnio-
wej wspinaczce, znany już trzem spośród nich północno-wschodni Filar Droites. Było 
to jedno z pierwszych zimowych przejść wielkich ścian alpejskich w ogóle (!).

Zespół walczył na drodze pełnych 6 dni w fatalnych warunkach – przy dużym 
zaśnieżeniu, kilkukrotnym załamaniu się pogody. W pewnym momencie zmuszony 
wręcz został do wspinaczki do szczytu, gdyż ze względu na ciągły opad śniegu wy-
cof dolną częścią drogi był po prostu niemożliwy. Ogromna determinacja zaowoco-
wała jednym z pierwszych zimowych sukcesów Polaków na skalę międzynarodową, 
a członkowie zespołu otrzymali w uznaniu wysokie odznaczenia sportowe. Zapra-
szam do przeczytania wspomnień Jerzego Michalskiego.

W lecie 1964 roku pierwsze powtórzenie letnie drogi Conatamine’a Directe 
nord (poprowadzonej zaledwie 2 lata wcześniej) stało się udziałem Jerzego Potockie-
go, Lucjana Sadusia, Lechosława Utrackiego i Ryszarda Zawadzkiego. W kolejnym 
sezonie (marzec 1963) droga otrzymuje pierwsze przejście zimowe (3 w ogóle) – 
autorstwa znowuż Polaków: Eugeniusza Chrobaka, Macieja Gryczyńskiego, Jerzego 

Michalskiego, Jana Surdela i Ryszarda Szafirskiego... Tym razem przy dobrej pogo-
dzie, ale za to wśród najwyższych trudności Polacy spędzają w ścianie 5 dni. O tym 
przejściu „Alpinisimus” napisał: „To przedsięwzięcie należy do najwybitniejszych 
przejść zimowych w grupie Mont Blanc w ogóle”. 

Mont Dolent (3823 m)
1. Impromptu (III 5, 400 m)
2. Perroux – Delettre (III 4+, 400 m)
3. Gully Variations (III 4+, 400 m)
4. Charlet Route (III, D+, 700 m)

Pre de Bar (3683 m)
5. Les Barbares (ED, 80o, 5c, A2, 500 m)
6. Krivic-Manfreda (5c, mikst, 500 m)
7. Wariant Bettembourg-Charlet  (5c, A1, 500 m)
8. Madness Tres Mince (III 5, 500 m)
9. Charlet – Ghilini (III 5, 500 m)
10. Kuluar Kollopa (II 3, 450 m)
11. Droga Fontaine (AD, II, 500 m)
12. Philou (IV 4, 500 m)

Col du Dolent (3490m)
13. Północny Kuluar (D, II, 350 m)

Pointe du Domino (3648 m)
14. Messner-Marchal (III 3, 400 m)
15. Filar Charlet-Rebuffat (śnieżna droga, 500 m)
16. Domino (IV, 5c, 90o, A2, 500 m)
17. Petit Viking (III 4, 500 m)

18. Rouse – Burgess – Hubler (IV, 500 m)
19. Charlet-Ducroz (III 4, 5c, 450 m)

Breche de Triolet
20. Północny Kuluar (III 2, 500m)

Aiguille de Triolet (3870 m)
21. Charlet-Livacic (V 4, 5c, 700 m)
22. Droga Słowacka (V 4, 5c, A1, 700 m)
23. Północny Filar (V, 5b, A1, 700 m)
24. Jin-Go-La-Ba (V 5, 5c, A2, 750 m)
25. Północna Ściana (V 2, 800 m)
26. Droga Niemiecka (IV 5, 6a, A2, 750 m)
27. Warianty wyjściowe Północnej ściany 

(nachylenie do 70o)

Petit Triolet (3719 m)
28. Memoire (V 5, 650 m)
29. Północny Filar (III, D, 5a, 600 m)
30. Kuluar Diagonalny (III 3, 700 m)
31. Ballade pour Juju (III 4, 450 m)
32. En ce Printemps de Paix (V 5+, 650 m)
33. Kuluar Zachodni (IV, D+, 600 m)
34. Backdoor-Man (V 5, 650 m)
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PRE DE BAR TOPO
cd. na str.  28

DROGI NA MURZE ZAMYKAJĄCYM DOLINĘ ARGENTIÈRE



Zapach smażonej na oliwie cebuli drażnił nasze 
nozdrza, a trzeba było jeszcze poczekać, aby cebulka 
się przyrumieniła. Potem cztery grube, krwiste bef-
sztyki powędrowały na przykrywkę kochera. 

Jeszcze teraz pamiętam okrągłe ze zdziwienia 
oczy magazyniera ÉNSA (Narodowa Szkoła Nar-
ciarstwa i Alpinizmu w Chamonix, gdzie stołowali-
śmy się, korzystając z zaproszenia Pana Jean Franco 
– dyrektora ÉNSA): 

– Panowie, surowego mięsa nikt w góry nie bie-
rze – rezonował magazynier, wydając nam suchy 
prowiant.

Na co my grzecznie, chociaż może trochę złośli-
wie odpowiedzieliśmy:

– Tak, tak, wiemy. Francuzi wolą brać wino.
Kolacja była wspaniała: befsztyk z cebulką, pół 

bagietki na głowę, groszek z puszki i aromatyczna 
herbata ze słodyczami. A dookoła... setki białych 
szczytów w poświacie księżycowej, wyglądających 
jak tandetna dekoracja teatralna. W dali majaczył 
charakterystyczny szczyt Matterhornu.

Swobodna wyobraźnia poszybowała w górę – 
może jutro uda nam się dojść w okolice szczytu?

A dzień był bardzo ciężki. Aby osiągnąć Breche 
– Przełączkę (3384 m) w filarze potrzebowaliśmy
przeszło 12 godzin ciężkiej wspinaczki przez lodowe 
śnieżne kuluary, często przewieszone, pokryte twar-
dym naciekowym lodem progi skalne, wreszcie pola 
śnieżne z wątpliwą asekuracją.

Wtedy, w 1963 roku, „dziabki” nie były jeszcze 
w użyciu. Dlatego każdy lodowy odcinek trzeba było 
„przerąbać”, wykuwając czekanem stopnie i chwyty. 
Ideałem było przygotowanie stopnia trzema uderze-
niami czekana i wykorzystanie chwytu jako stopnia. 

Kto o tym dzisiaj pamięta? Monstrualny nawis, bro-
niący dostępu do Przełączki pokonaliśmy, drążąc tu-
nel. Oto radość życia górskiego: całodzienna, dająca 
satysfakcję wspinaczka, bajkowe widoki, dobra ko-
lacja i ciepło śpiwora. Ale takie radości nie zdarzają 
się w górach często.

Był rok 1962 (o rany, to było 44 lata temu!), kie-
dy Zarząd Główny Klubu Wysokogórskiego (pro-
toplasta PZA), wytypował Maćka Gryczyńskiego 
i mnie na międzynarodowe spotkanie alpinistycz-
ne w ÉNSA. Kondycyjnie i technicznie przygoto-
wywaliśmy się (będąc instruktorami) na sześcioty-
godniowym obozie komandosów w skałkach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach na Hali 
Gąsienicowej. Topografii uczyliśmy się, studiując 
mapy Alp, zdjęcia najciekawszych ścian oraz „Se-

lected Climbs” (wyciąg najciekawszych dróg z Prze-
wodnika Vallota). Wtedy zapadła decyzja o ataku na 
liczący 1200 metrów północno-wschodni filar Les
Droites. Droga miała trzy przejścia (pierwszego do-
konali Ch. Autenac i F. Tournier 20-21 lipca 1939).

Przewodnik oceniał nasz filar jako drogę nale-
żąca do „najpiękniejszych i najtrudniejszych w Al-
pach”, a jej przejście do „największych przedsięwzięć 
wspinaczkowych w całym rejonie Mont Blanc”.

Uznaliśmy, że – nawet odrzucając całą przesad-
ną retorykę przewodnika – droga musi być wspa-
niała – i była! Za namową Jasia Długosza (na kilka 
dni przed jego tragiczną śmiercią na Zadnim Ko-
ścielcu), postanowiliśmy też podjąć próbę drugiego 
przejścia Filara Freney na Mont Blanc.

Kiedy latem 1962 wysiedliśmy z pociągu 
w Chamonix, Alpy były górami dobrze nam znany-
mi. Prawidłowe przygotowanie pozwoliło nam na 
dokonanie czwartego, ale pierwszego jednodnio-
wego przejścia filara. Droga jest mikstowa i skalna,
z możliwościami wyboru najdogodniejszego wa-
riantu (albo po skale wprost filarem, albo po jego lo-
dowej, północnej stronie) i wydala się idealna na zi-
mowe przejście. Może wrócimy tu zimą...?

Wróciliśmy po sześciu miesiącach, w marcu 
1963 roku, po zaakceptowaniu przez Komisję Spor-
tową tzw. „docelowego wyjazdu zimowego na pół-
nocno-wschodni filar Les Droites”.

Filar składa się z trzech wyraźnych forma-
cji: ostrogi skalnej, oddzielonej głęboką Przełączką 
Breche (gdzie rozbiliśmy pierwszy biwak) od części 
środkowej i kopuły szczytowej.

Drugi biwak nie był już komfortowy. Siedzie-
liśmy na półkach, po przejściu części skalnej filara,
a następnie po jego lodowej, północnej stronie, aby 
wrócić na filar. Pogoda załamała się definitywnie: sy-
pał gesty śnieg, a lawiny jak syczące węże, co chwila 
budziły nas z półsnu.
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Jerzy Michalski, Jerzy Warteresiewicz „Dziurek”, Maciej Gryczyń-
ski „Sprężyna” i Jan Stryczyński po zejściu do Chamonix  

Radość 
przychodzi 
później...
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Gryczyński i Warteresiewicz przed wejściem w ścianę 

W ścianie 



Przyszła refleksja, że może Francuzi Frechel 
i Moorou, którzy wycofali się dwa dni temu, mieli ra-
cję, twierdząc, że warunki są zbyt trudne. A my? Jed-
nomyślnie postanowiliśmy wracać przez szczyt, uzna-
jąc, ze zjazdy depresjami w schodzących lawinach są 
bardziej ryzykowne.

Kolejny dzień dawał nadzieję na szczęśliwy fi-
nał. Wyszło słońce zza chmur! Wspinaczkę utrudnia-
ły ogromne masy świeżego śniegu. Do tego zaczął wiać 
silny wiatr i temperatura spadła do ok. - 10 stopni.

Trzeci biwak przygotowaliśmy na ogromnym na-
wisie, w miejscu, gdzie filar wrasta w kopułę szczyto-
wą. Śpiwory i ubrania były już przemoczone. Kończyła 
się żywność. Pogoda znowu się pogorszyła, sypał gęsty 
śnieg. Jedynym, choć pozornym kontaktem z ludźmi 
były przelatujące często samoloty. W lekkim majacze-
niu wydawało nam się, że słyszymy (znajomy skądi-
nąd) głos  stewardessy: „Proszę Państwa, przelatujemy 
właśnie nad Mont Blanc, za chwilę podamy Państwu 
szampana.” Nam nie podano...

Kolejny, czwarty dzień. To była prawdziwa droga 
przez mękę. Na prowadzenie wychodził ten, kto po-
trafił wykrzesać z siebie resztki sił. Byliśmy zmęczeni, 
przemoczeni, głodni, a poza tym gnębiły nas skurcze 
mięśni. Pierwszą napotkaną olbrzymią turnię obeszli-
śmy z prawej – po lodzie, drugą z lewej – po stromym 
śniegu.

Jama śnieżna była naszym czwartym biwakiem. 
Do szczytu pozostało nam jeszcze osiemdziesiąt me-
trów. Już w końcowej fazie wspinaczki dwóch kole-
gów odmroziło palce u nóg. Nie zdjęli raków na biwa-
ku (sic!).

11 marca o godz. 10, po przerąbaniu dwóch wy-
ciągów lodowych, stanęliśmy na szczycie. Wiał sil-
ny wiatr, było bardzo zimno. Na świętowanie zwycię-
stwa nie mieliśmy ani czasu, ani chęci. Wiedzieliśmy, 
że następny biwak w tych warunkach, może skończyć 
się dla nas źle. Nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc. 
Kto i dokąd wyjdzie na ratunek we mgle i padającym 
śniegu? Natychmiast rozpoczęliśmy schodzenie dość 
trudną drogą Cordiera. Utkwił mi w pamięci śmiesz-
ny (chociaż nie było nam do śmiechu) epizod, kiedy to 
koledzy uwiązali mnie na linie i opuszczali w kuluar 
zejściowy, aby spowodować lawinę. 

Bardzo ostrożnie, asekurując się, schodziliśmy 
i zjeżdżaliśmy, pamiętając napisy umieszczone na pra-
wie wszystkich grobach na cmentarzu w Bezindze na 
Kaukazie: „Pagib pri spuskie”.

Po zejściu dowiedzieliśmy się, że w czasie jednego 
z krótkich przejaśnień, rekonesans samolotowy (he-
likopterów jeszcze wtedy nie było w służbach ratun-
kowych), stwierdził olbrzymią lawinę na trasie nasze-
go domniemanego zejścia. Artykuły prasowe dawały 
nam niewielką szansę na szczęśliwy powrót.

W starym schronisku Couvercle (2687 m), u pod-
nóża Aiguille du Moine spędziliśmy dwie noce i jeden 
dzień, paląc w piecu, susząc mokre śpiwory, ubrania, 
śpiąc wiele godzin. Tylko głodu nie udało się zaspo-
koić. Zupa „plecakowa” przygotowana z resztek jedze-
nia wysypanego ze wszystkich plecaków, niestety nie 
nadawała się do jedzenia.

Kolejny dzień to trawersowanie lodowca Mer de 
Glace w śniegu po pas i pokonanie trzystumetrowe-
go progu, na którym znajduje się stacja kolejki Mon-
tenvers.

Patrząc z lodowca, wydawało się nam, że stacja 
jest pełna ludzi. A zastaliśmy budynki zasypane śnie-
giem i żadnego śladu życia. Uratował nas wielki hotel 
położony kilkaset metrów dalej. Był zamknięty. Przez 
okno dostaliśmy się do wnętrza, znajdując w piw-
nicy wodę mineralną, mąkę i wino. Po powrocie za-
wiadomiliśmy Pana Jean Franco o naszym włamaniu 
do hotelu. Właściciel, znając nasza gehennę z prasy, 
oświadczył, że było mu bardzo miło gościć polskich 
alpinistów i nie chciał przyjąć żadnej rekompensaty – 
voila!

W południe, następnego dnia, dotarliśmy do 
Chamonix. Zwycięstwo osiągnięte zbyt dużym wysił-
kiem nie cieszy – radość przychodzi później.

Jerzy Michalski

Pierwsze zimowe przejście północ-
no-wschodniego filara Les Droites 
(tzw. Filara Tourniera): M. Gry-
czyński, J. Michalski, J. Stry-
czyński i J. Warteresiewicz (7-11 
marca 1963).

MONOGRAFIA
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Zespół w towarzystwie Teddy’ego Wowkonowicza 
(drugi od lewej)



Wybór dróg na północno-wschodniej i północnej 
ścianie Les Droites

1. Wschodni Filar, Kozłowski – Kurczab (5c, A1, 900 m)
2. Legarde Direct (IV 4+, 800 m)
3. Filar Messnera (V 6, 900 m)
4. Kuluar Legarde ( (IV 3, 1000 m)
5. Wariant do Filara Tourniera (5c)
6. Czeska droga (V 5+, 900 m)
7. Filar północno-wschodni – Tourniera (V 4+, 5c, 1000 m)
8. Start direct do Filara (5c, łącznie 1200 m)
9. Wariant Polski, Furmanik – Werteresiewicz (5b, łącznie 

1200 m)
10. Axt – Gross (IV 5, 1000 m), przebieg mocno przybliżony
11. Le Ginat (IV 5, łącznie 1000 m) 
12. Colton – Brooks (IV 5, 1000 m)
13. Filar Couzy (IV 4, 5b, 1000 m)

Drogi klasyczne na Aiguille Verte

1. Kuluar Couturiera (IV, D, 1000 m)
2. Vivagel (IV 4, 1000 m)
3. Bettmbourg – Thivierge (IV 4, 900 m)
4. Contamine – Payot Directe (w większości 

w skale VI, 55o)
5. Grassi-Comino (V 4+, 1000 m)
6. Kuluar Cordiera (V 1, 1000 m)
7. Kuluar Cordiera z wyjściem na przełęcz Nant 

Blanc (V, D, 1000 m)

Drogi na północnej ścianie Les Courtes 

1. Droga dwóch Gabarrou na wprost przez seraki 
(V 4/5, 700 m) 

2. Filar Centralny (III, D, 4b, 800 m)
3. Droga Austriacka (III 1, nachylenie do 55°, 800 m)
4. Droga Szwajcarska (IV 3, nachylenie do 75°, 800 m)
5. Północno-wschodni Filar (III, D, 800 m)
6. Mama Mia (V 5+, 5c, 800 m)
7. Północno-wschodni Kuluar (trudności zmienne..., 

700 m), możliwy wariant direct przez seraki na dole 
(V 3, 700 m)
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AIGUILLE VERTE



Nazwa szczytu dobrze oddaje jego budowę. Uza-
sadniają ją eleganckie filary, obramowujące regular-
ne romby północnej i północno-wschodniej ściany. 
Przygotowując się teoretycznie do wyjazdu do Cha-
monix na międzynarodowy obóz w ÉNSA w 1967 r., 
zwróciłem uwagę na niezdobyty dotychczas filar na le-
wym skraju północno-wschodniej ściany, na lewo od 
wielkiego Kuluaru Lagarde. Gdy oglądałem go w 1965 
roku, nie zachęcał do ataku: kuluarem spadały lawi-
ny, jedne z największych w całym północnym murze 
Argentière, a właśnie on wydawał się jedyną możliwo-
ścią „ugryzienia” dolnej części.

W lipcu 1967 r. przyjechaliśmy z Maciejem Ko-
złowskim do ÉNSA. Towarzystwo było wyśmienite: 
Anglicy Boysen i Estcourt, Gruzin Chergiani, Cze-
chosłowacy Wojcik i Zahoransky, Hiszpanie Anglada 
i Pons oraz wielu innych, których już nie pamiętam...

Po przejściu północnej. ściany Grands Char-
moz, Bonattiego na Grand Capucin i nieudanej próbie 
na Walkerze, byliśmy już w dobrej formie i przyszedł 
czas na filar Droites. Nasz opiekun z ramienia École – 
André Contamine – określił go jako Eperon Oriental, 
czyli filar wschodni. I pod taką właśnie nazwą wszedł 
później do przewodnika Vallota.

Pierwsza próba – 25 lipca – była nieudana. By-
liśmy związani i gotowi do wspinaczki, kiedy rozpo-
częła się burza. Niemal równocześnie z pierwszy-
mi płatkami śniegu rynną lawinową spadały na nas 
bryły lodu – waliły w kaski, plecaki, ramiona. Gdy 
zeszliśmy niżej, śnieg zmienił się w deszcz i tak 
było cały niemal dzień. Wróciliśmy więc do ÉNSA.

Następnego dnia meteo wróży poprawę pogo-
dy, wobec czego powtarzamy naszą drogę na lodowiec 
Argentière. Znając już drogę przez szczeliny, idziemy 
szybciej i równo ze świtem stajemy pod szczeliną brzeż-
ną. Poziomy trawers w przyklejonym do górnej „war-
gi” śniegu doprowadza do miejsca, gdzie przewiesz-
ka jest najmniejsza. Z pomocą ławeczek zawieszonych 
na wbitych w śnieg czekanach dostajemy się do nie-
wielkiego kuluaru. Ma on formę „Y”. Lewe odgałęzie-
nie – to niemal pionowy lód, spływający skalnymi pły-
tami; prawe – pionowy komin, którym leje się strumień 
wody. Tędy nie przejdziemy. Jedyną możliwość obiecu-
ją skały na prawo od komina. Już pierwszy wyciąg jest 
trudny i na dużym odcinku trzeba iść podciągiem. De-
likatnym trawersem po płycie dostajemy się do górnej, 
mniej stromej części komina, który wyżej rozszerza się 
w lodowy kuluar.

W pewnym momencie znajduję się w środ-
ku kuluaru na malutkim występie skalnym i wo-
łam do Maćka, że może likwidować stanowisko. Mam 
chwilę czasu i spoglądam w górę – w samą porę, 
bowiem w tym momencie z ostrza filara powo-
li wychyla się i odrywa ogromny blok skalny, nie-
mal turnia. Przywiązany do haków nie mam żadnej 
możliwości ucieczki. Blok uderza w skały i widzę te-
raz chmarę kamieni pikujących niby stado czarnych 
ptaków. Kulę się pod kaskiem, dokoła mnie rozpętu-
je się piekło. Czuję uderzenie w kask, jakiś rykoszet 
trafia mnie w bok, potem się wszystko ucisza. „Ja-

nusz, żyjesz?” – woła z dołu Maciek. Długo 
nie mogę wymówić słowa. Wydawało się, 
że nie miałem szans, byłem przecież w sa-
mym środku kuluaru! Tymczasem lawina 
strąciła czekan stojącemu na brzegu kulu-
aru Maćkowi, a mój, płytko wbity w lód, 
ocalał…

Na szczęście zagrożony odcinek nie 
jest długi. Wyciąg trawersu w bardzo 
stromym lodzie i niezbyt trudne skałki 
wyprowadzają nas na ostrze filara, któ-
ry przedstawia się teraz dość przystęp-
nie. Z niepokojem jednak spoglądamy na 
ogromną barierę seraków pod przełęczą 
Col des Droites, z której obrywy, jak mó-
wił nam Contamine, potrafią czasem prze-
lecieć na przeciwną stronę filara. Jego płyty 
puszczają względnie łatwo – tylko dwa czy 
trzy miejsca wykazują trudności w stopniu 
V. Skała jest piękna, mocna – typowy alpej-
ski, gruboziarnisty granit. Jeszcze kilka ła-
twiejszych wyciągów w wyścigu z ciemno-
ścią i zakładamy biwak. 

Nad ranem dotkliwe zimno szybko 
stawia nas na nogi. Nie czekając na słońce, 
ruszamy dalej ostrzem filara i w pięknej, 
urozmaiconej wspinaczce docieramy do se-
raków. Rację miał Contamine: odległość 
bariery od ostrza nie przekracza w tym 
miejscu kilku metrów. Wtrawersowujemy w trud-
ne płyty. Znajdujemy się teraz w ogromnej ekspozycji 
ponad zagłębieniem północno-wschodniej ściany. 
Tędy, szerokim kuluarem lodowym wiedzie droga La-
garde’a, jak mówią – bezpieczna tylko w nocy. Żło-
biącymi kuluar rynnami lawinowymi co chwilę ru-
szają masy ciężkiego, mokrego śniegu.

Ponad płytowym progiem nasz filar rozpłaszcza 
się, jakby odpoczywał przed ostatnim – najśmiel-
szym uskokiem. Od strony Col des Droites podcho-
dzą tu strome śnieżno-lodowe stoki. Nietrudny, ale 
nieprzyjemny jest dla nas ten odcinek drogi – mamy 
już tylko jeden czekan. Jest właśnie południe. Przy-
patrujemy się żółtym przewieszkom. Puścić może tyl-
ko po prawej stronie kantu, nad północno-wschod-
nią ścianą, teraz dla nas niewidoczną. Tak czy 
inaczej czeka nas ciężka robota, która zajmie co 
najmniej 5 godzin. A tymczasem jako czas powro-
tu podaliśmy w ÉNSA godzinę 17, gdyż o 18 ma 
się zacząć uroczyste zakończenie naszego zgrupowa-
nia. Ponieważ zejście z tego miejsca na Col des Droites 
(3733 m) nie przedstawia trudności, wycofujemy się 
z zamiarem ukończenia drogi za kilka dni. W schroni-
sku Couvercle telefonicznie zawiadamiamy ÉNSA, 
że spóźnimy się około pół godziny. Gdy tam wresz-
cie docieramy, jest akurat tyle czasu, aby się umyć, 
przebrać i zejść na dół na uroczystość. Na stołach sto-
ją talerze pełne różnych wspaniałości, strzelają korki 
szampana... Przemawia minister sportu, a potem z sa-
tysfakcją słuchamy słów dyrektora ÉNSA, Jeana Fran-
co, dziękującego „zespołom, które zdobyły się nawet 

na przerwanie wspinaczki, aby zdążyć na ceremonię 
zakończenia zgrupowania.”

Zła pogoda przytrzymuje nas kilka dni i do-
piero 2 sierpnia wyruszamy, tym razem już z campin-
gu w Taconnaz. Śnieg w kuluarze z Col des Droites 
zastajemy pięknie zmrożony i w niedługim czasie 
docieramy do punktu, skąd wycofaliśmy się 28 lip-
ca. Wchodzimy w uskok filara przygotowani na cięż-
ką pracę wbijania i wybijania dziesiątków haków. 
Tymczasem – o dziwo – w pionowych skałach wy-
ciąg za wyciągiem udaje nam się iść klasycznie, i to 
nawet bez skrajnych trudności. Nic się nie zmienia 
aż do grani wierzchołkowej.

Następne moje spotkanie z Les Droites – to 
już rok 1979. Przeszliśmy wówczas z Bogusiem Sła-
mą klasyczną drogę Tourniera filarem północno-
-wschodnim. Można powiedzieć – przejście bez hi-
storii. Droga jest długa, ale nie przedstawia dużych 
trudności technicznych. Jedyne co pamiętam, to go-
rączkowe poszukiwanie miejsca na biwak w zapada-
jących ciemnościach. Choć filar jest dość rozczłon-
kowany, to środkowe partie są strome i trudno tam 
znaleźć wygodne platformy. My swoją musieliśmy 
wyrąbać w lodzie. 

Janusz Kurczab

MONOMONOGRAFIAGRAFIA

DOLINA ARGENTIÈRE –  ALTERNATYWA NA ZIMĘ W CHAMONIX

Droite znaczy prosty
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Bogumił Słama podczas przejścia północno-
-wschodniego filara Les Droites 

Pierwsze przejście Filara Wschod-
niego na Les Droites: Maciej Ko-
złowski, Janusz Kurczab (27-28 
lipca, 3 sierpnia 1967).



W tym samym roku – w sezonie letnim, jako pierwsi Po-
lacy, Maciej Popko i Ryszard Zawadzki przeszli północną ścia-
nę Triolet  (w ramach międzynarodowego spotkania w Chamo-
nix). Przejście to przez kierownictwo ÉNSA uznane zostało za 
najciekawsze przejście sezonu w kategorii dróg lodowych.

Dwa lata później, latem 1967 roku, Polacy powrócili na 
Les Droites. W świetnym czasie 14 godzin północno-wschod-
ni Filar Tourniera przeszli Tadeusz Piotrowski i Zdzisław Pru-
sisz (przejście to było poprzedzone pierwszym polskim przej-
ściem północno-wschodniej ściany Les Courtes – Stanisław 
Zierhoffer, Janusz Gacek, Ryszard Kowalewski, Tadeusz Pio-
trowski, Zdzisław Prusisz). Z kolei nową drogę na Les Droites 
poprowadzili przebywający na zgrupowaniu ÉNSA Janusz Kur-
czab i Maciej Kozłowski. Tym razem padł lewy Filar na pół-
nocno-wschodniej ścianie. Dokonane przejście, pomimo tego, 
że „na raty”, odbiło się echem w prasie francuskiej, a przez kie-
rownictwo ÉNSA uznane było za jedno spośród najwybitniej-
szych pierwszych przejść sezonu w rejonie Mont Blanc. Szcze-
góły przejścia wspomina obok Janusz Kurczab.

Od tego czasu polskich przejść w dolinie Argentiere nie bra-
kowało. Północno-wschodni Filar Tourniera na Les Droites czy 
tzw. Deska Szwajcarska na Les Courtes padły jeszcze wiele razy. 
Z ważniejszych przejść koniecznie trzeba przypomnieć pierwsze 
czysto kobiece przejścia północnych ścian Les Courtes (Filarem 
Centralnym) i Les Droites (Filar Tourniera) w wykonaniu zespo-
łu Anna Czerwińska – Krystyna Plamowska w roku 1978. 

W późniejszych latach padło zapewne kilka spośród trud-
niejszych propozycji na północnych ścianach. Wiele spośród 
nich nie doczekało się relacji... Do przeczytania jednej z nich – 
z przejścia drogi Le Ginat na Les Droites przez zespół Błażej Ce-
ranka, Marcin Rutkowski zapraszam obok.

W Argentiere, czyli gdzie...
Dolina jest łatwo osiągalna kolejką Grand Montets z miej-

scowości Argentiere (koszt wjazdu ok. 24 euro). Zimą absolut-
ną koniecznością dalszego przemieszczania się są  narty ski-to-
urowe, dzięki którym przechodzimy lodowiec bez większego 
zmęczenia (około 2 godz. do schroniska). Rakiety śnieżne tak-
że oczywiście spełnią swoją rolę, jednakże fakt, iż podczas po-
wrotu, po wyjściu ze schroniska możemy się znaleźć w dolinie w niecałą godzinę, 
sprzyja decyzji o wyborze tych pierwszych... W przypadku próby przejścia lodow-
ca do schroniska wyłącznie w butach – musimy liczyć się z pełnym dniem mar-
szu – szczególnie przy dużej ilości świeżego śniegu. Także i poranne wstawanie na 
wspinaczkę rozpoczynać musimy znacznie wcześniej niż w przypadku używania 
nart na podejściu. Możemy także założyć, iż w przypadku rezygnacji z nart czy ra-
kiet śnieżnych będziemy jedynymi piechurami na całym lodowcu.

Zimą śpimy w schronisku Refuge d’Argentiere, które jest też pierwszym 
schroniskiem na jednej z najpiękniejszych tras ski-tourowych w Alpach: Chamo-
nix-Zermatt. Dlatego też zawsze jest ono pełne i w odróżnieniu od schroniska 
Leschaux obsługa pracuje w nim przez cały rok. Cena noclegu to uwzględniając 
zniżki (np. OEAV) koszt około 8 euro. Oczywiście rośnie ona wraz z luksusami, 
jakie sobie domawiamy (np. posiłki – ponoć pyszne). Niestety, trzeba być przy-
gotowanym na to, iż za wrzątek także będziemy płacić... W przypadku najtańszej 
wersji gaz, naczynia i jedzenie zabieramy ze sobą z doliny.

Warto jeszcze dodać, że w schronisku... nie ma zasięgu. Wszyscy, którzy liczą 
na bezpośredni kontakt z domem za pomocą telefonii komórkowej, mogą poczuć 
się srodze zawiedzeni. Pozornie więc łatwo osiągalna dolina staje się „najbardziej 
odległym” miejscem w rejonie całego Mont Blanc.

Kwestię szczegółowego topo należałoby rozwiązać w dwójnasób. Po pierwsze 
poprzez nabycie „Snow, Ice and Mixed. The guide to the Mont-Blanc Range, vol.
1” autorstwa Francois Damilano (2005), a po drugie poprzez wcześniejszą wizy-
tę w Maison de la Montagne w Chamonix, gdzie możemy zaopatrzyć się w bardzo 
szczegółowy opis drogi, którą jesteśmy zainteresowani. Zawarte w tym materiale 
topo oparte są w dużej mierze właśnie o przewodnik Damiliano. Na zdjęciach za-
znaczony jest wyłącznie wybór dostępnych propozycji wspinaczkowych.

Sam lodowiec to nie tylko północne ściany Verte, Droites, Courtes i Triolet. 
To także najbardziej chyba popularne lodowe i mikstowe drogi w całym rejonie 
Mont Blanc – na Pre de Bar – doskonałe na aklimatyzację, a także jako cel sam 
w sobie. Od najłatwiejszych 350-metrowych kuluarów po bardzo wymagające 
linie lodowe i mikstowe, mierzące nawet 700 metrów. To tu znajdziemy tak po-
pularne drogi jak Petit Viking czy Charlet-Ghilini. A jeżeli ich pozorna przystęp-
ność i brak sławy po ukończonych wspinaczkach Was nie przekonuje, to warto 
spojrzeć na to kim są autorzy niektórych dróg na Pre de Bar – nie brak tam Ga-
stona Rébuffata, Andy Parkina, Manu Pelissiera czy René Desmaisona. Warto
jeszcze dodać dla zachęty, że Pre de Bar jest jednym z bardzo nielicznych rejo-
nów, gdzie w ostatnich latach możemy mieć 100% pewności, iż zimą jakieś dro-
gi będą w dobrych warunkach.
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Zimą bez skitourow w Argentiere ani rusz... Podejście 
o poranku pod ścianę – w tle Les Droites 
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Oprócz tego wspinać się możemy po lewej stronie lodowca, gdzie od ogranicza-
jącego z tej strony Pre de Bar wierzchołka Mont Dolent przez Aiguille du Noir po 
Aiguille du Argentiere i Aiguille du Chardonet realizować się możemy na dość ła-
twych, ale za to w pełni alpejskich drogach, przy okazji zdobywając prawie cztero-
tysięczne szczyty...

Jednak jak już to wcześniej wspominaliśmy na najbardziej ambitnych czekają 
drogi na ścianach północnych...

Przejścia na Triolecie należą do bardzo wymagających dróg mikstowych z du-
żą domieszką skały. 700-metrowe linie oferują wszystko co najtrudniejsze w alpej-
skim wspinaniu. Główne spiętrzenie ściany jest co prawda „omijalne” po prawej ła-
twiejszym terenem (drogą z roku 1931), jednak narażamy się w tym przypadku na 
wiszące seraki. Podobną w charakterze jest następna po prawej, ściana Małego Trio-
let z kilkoma pięknymi liniami mikstowymi o długości do 650 metrów. 

Dalej w kierunku wylotu doliny, spotykamy północno-wschodnią i północną 
ścianę Les Courtes. Największym klasykiem jest tam oczywiście tzw. Deska Szwaj-
carska, czyli droga pierwszych zdobywców z 1938 roku. Pomimo niewielkich trud-
ności technicznych (nachylenie stoku do 75º) drogi niekorzystne warunki (zarówno 
duża ilość świeżego śniegu, jak i cienka pokrywa lodowa, jak to bywa ostatnimi laty) 
sprawiają, że ściana potrafi sprawić kłopot najlepszym zespołom. Jej długość (800 
metrów) dodatkowo decyduje o tym, że przygoda na „Kurtach” to pełen zimowy, al-
pejski dzień. W przewodniku opisana jako „The best route on the face”.

Łatwiejszym wariantem biegnącym tuż obok jest droga austriacka z roku 1961 
(nachylenie do 55º). Droga aż o tyle łatwiejsza, że już w 1977 roku prawie całą poko-
nano ją – oczywiście w odwrotnym kierunku – na nartach. Na północno-wschod-
niej ścianie takich kuluarów (pokonanych na nartach) jest aż 5. Z kolei najtrudniej-
sze drogi na Les Courtes to droga Gabarrou oraz Mama Mia z 2002 roku.

Przyszedł czas na największą i najwspanialsza ścianę doliny Argentiere – Les 
Droites. Jej największym klasykiem jest oczywiście północno-wschodni Filar Tour-
niera, który poraz pierwszy zimą poddał się Polakom. Tysiącmetrowa droga ustępu-
je być może swym odpowiednikom na Grandes Jorasses, jednakże jej przejścia zi-
mowe nie należą do najczęstszych. Poza tym zawsze istnieje możliwość utrudnienia 
sobie wspinaczki jednym z wariantów na ostrodze w dolnej części ściany. Z innych 
klasyków „Drułatów” możemy wybrać drogę Axt-Gross z 1962 roku albo Filar Co-
uzy z roku 1952 – najdłuższą drogę na ścianie (1100 metrów).

Les Droites oferuje blisko 30 dróg i wariantów, spośród których zdecydowana 
większość nadaje się przede wszystkim na zimę. Wszystkie drogi tutaj to poważne 
alpejskie wspinanie z kilkoma absolutnymi ekstremami skalnymi (np. 1000-metro-
wa Maria Callas Memorial Route 6a/A4 autorstwa zespołu, w skład którego wcho-
dził Robert Jasper, 1994), a także bardzo trudnymi drogami lodowymi (liczne od-
cinki WI5/5+, 90º). A że miejsca na ścianie jest dość, to i jeszcze w zeszłym roku 
powstał kolejny wariant autorstwa naszych południowych sąsiadów (Bon Voyage).

Pozostały jeszcze dwie północno-wschodnie ściany wizualnie tworzące jedną 
– Grande Rocheuse i Aigulle Verte – z absolutnymi klasykami w postaci kuluarów 
Couteriera czy Cordiera. O alpinistach z ambicjami znowu pomyślał Robert Jasper, 
tworząc wraz z swoim partnerem drogę Late to Say I’m Sorry (5c, A2, 1000 m).

Dla tych, którzy pragnęliby porównać się z Polakami z lat sześćdziesiątych, 
proponuję drogę Contamine-Payot na Aiguille Verte – sześćsetmetrową wspinacz-

kę ostrogą skalną, kończącą się 400-metrowym wspinaniem lodowym. Jej pierwsze 
zimowe przejście w wykonaniu polskiego zespołu uznane zostało za jedno z najpo-
ważniejszych przejść w masywie Mont Blanc w ogóle...

Czemu by w takim razie nie spróbować swoich sił właśnie tam? Jak widać na 
podstawie powyższego szkicu (nie posiadającego absolutnie ambicji pełnego mono-
graficznego opracowania) możliwości wspinaczkowych wystarczy dla każdego ze-
społu, nie tylko na dwa tygodnie zimowego urlopu w Chamonix. Zresztą w każ-
dym sezonie, zarówno letnim, jak i zimowym, w okolicy powstaje po kilka nowych 
dróg i wariantów. 

Podobno w Argentiere można się także powspinać w pięknym letnim granicie, 
jednak tej przyjemności pełno i w dodatku w większym wyborze w innych dolinach 
rejonu Chamonix (Igły, Igły, Igły...). Dlatego też zapraszam do odwiedzenia w zimie 
(może już w tej najbliższej...?) miejsca, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a szanse 
na swój pierwszy zimowy alpejski sukces są wcale niemałe...

MONOGRAFIA

Piotr Amsterdamski podczas wspinaczki na 
Pre de Bar (droga Madness Tres Mince) 
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Pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłem Les 
Droites –  na zdjęciu, gdzieś w piwnicy w poznań-
skim pubie... Nie znałem tej ściany, jakoś mi umknę-
ła wcześniej, przesłonięta przez bardziej okrzyczane i  
znane alpejskie północne zerwy...

Pamiętam zachwyt doliną, przepięknym zamy-
kającym ją murem, widokiem z tarasu. Pamiętam 
także wrażenie, jakie robi śmigło lądujące nad głową, 
na płaskim dachu schroniska...

Pamiętam też notatkę w Biurze Przewodników 
w książce wyjść, którą starannie przeglądaliśmy za-
raz po przyjeździe, o wypadku na drodze Le Ginat na 
północnej ścianie – musiało być niewesoło, bo wspo-
minano że ice tools, ice screws and twin rope pozo-
stały in situ, a poturbowanych wspinaczy śmigło 
ewakuowało wprost z kluczowego wyciągu. Notkę 
czytaliśmy z Błażejem w ciszy, spoglądając na siebie. 
Nie brzmiało to zachęcająco, oj, nie brzmiało...

Pamiętam, że nasze plany były ostrożne, ale 
sprawnie przebiegliśmy w ramach rekonesansu Ma-
łego Vikinga, a warunki lodowe w tym sezonie zda-
wały się być dobre...

W noc przed wspinem zrezygnowaliśmy z wy-
gód zbiorowego pokoju i spaliśmy na zewnątrz. 
A spaliśmy niewiele, bo pobudka była o północy; 
szybki posiłek, depozyt w schroniskowych szafkach
i juz o 2 rano byliśmy pod ścianą.

Początek drogi bywa chyba niedoceniany i w 
gorszych lodowych sezonach może stanowić na-
prawdę wymagający odcinek. Tym bardziej, że istnie-

je możliwość wyboru co 
najmniej kilku wariantów 
osiągnięcia środkowego 
pola lodowego. My oczy-
wiście wybraliśmy nie-
właściwy  – wymagający, 
cienki lód, praktycznie po-
zbawiony asekuracji, któ-
ry systematycznie „stawał 
dęba”, aż w ostatnim chyba 
możliwym momencie zde-
cydowałem się na odwrót 
i zejście całego niemal wy-
ciągu w dół, w poszukiwa-
niu łatwiejszego, właściwe-
go wariantu...

Pamiętam środkowe, 
niezwykle lite pole twar-
dego alpejskiego lodu, od 
którego odbijały się ostrza, 
a wkręcenie śrubki (nie 
rosyjskiej wcale!...) było 
tak wyczerpującą sztuką, 
że praktycznie wspinali-
śmy się od stanu do sta-
nu... Potem kolejne zwę-
żające się i coraz stromsze 
kuluarki, aż wreszcie poja-
wiła się piękna, nowa, wijąca się wzdłuż drogi lina... 
Dochodzimy do stanowiska, oba końce liny przywią-
zane do „sztandu”, jedno spojrzenie do góry i nie ma 
wątpliwości, że jesteśmy w około 2/3 ściany, przed 
właściwym cruxem... Widać, że im wyżej tym piono-
wy lód staje się cieńszy, skała zaczyna prześwitywać 
i wyłazić spod spodu, widać trochę śladów poprzed-
ników, ale, niestety, nie koniec wyciągu. Co najmniej 
100 metrów nowego sznurka wisi w zasięgu ręki, za-
chęcając, umożliwiając wręcz – inaczej mocno kło-
potliwy – wycof z lodowej otchłani; nic tylko ciąć 
i zjeżdżać, ciąć i zjeżdżać... Spoglądamy po sobie na-
wzajem: „To co? Wycof?...” Umówiliśmy się na jed-
ną jedyną próbę, niemal przekonani o porażce. Wal-
ka jest zaciekła, ale wraz z urabianymi metrami i z 
trudem osadzonymi przelotami, których było jak na 
lekarstwo, zaczynam wierzyć, że damy radę... Zmia-
na na prowadzeniu, że niby tylko przeloty pościągać, 
ale jednak w górę! Wyciąg padł w AF-ie, wymęczo-
ny wspólnymi siłami. Prusikowanie na drugiego sku-
tecznie odbiera siły, a droga trzyma klasę do same-
go końca; nie pozwala odpocząć, odpuścić ani przez 
moment....

Na przełączkę Breche des Droites docieramy 
z końcem dnia, zmęczenie (i rozsądek?..) biorą górę 
i zjazdy na drugą stronę odkładamy na dzień następ-
ny. Zimny biwak całkowicie „na lekko”: zero puchów, 

same płachty i maty ułożone na jednoosobowych wą-
skich półeczkach „wygospodarowanych” wśród lodu 
i skał. Żaden z nas nie zmrużył oka przez całą długą 
noc, ale żaden także się nie odezwał, przekonany, że 
partner odpoczywa...

Drogę mogę polecić doświadczonym w „macha-
niu ciupagą” zespołom; z pewnością należy wybierać 
się na nią w przynajmniej dobrych warunkach lo-
dowych i po wcześniejszej aklimatyzacji. W pobliżu 
znajduje się mnóstwo interesujących celów, które po-
zwolą zorientować się zarówno w panujących warun-
kach, jak i nabrać wiary we własne możliwości. Zjaz-
dy na lodowiec Talefre nie są ani skomplikowane, ani 
zbyt długie (na końcu czyha megaszczelina)

Słyszałem o francuskich, lokalnych zespołach, 
które potrafią zbiec do Chamonix na kolację po po-
konaniu ściany tego samego dnia, czego sobie i kole-
gom pozostaje życzyć! :-)

Marcin Rutkowski
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Le Ginat na 
Les Droites

Prawdopodobnie pierwsze polskie 
przejście Le Ginat  na Les Dro-
ites (ED2, WI5, 1000 m): Bła-
żej Ceranka, Marcin Rutkowski 
(26 marca 2003, 19 godz.).

Widok całej prawej połowy północnej ściany Les 
Droites z wyraźnie widoczną lodową nitką drogi 
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Kluczowy lodowy wyciąg 
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DOLINA ARGENTIÈRE –  ALTERNATYWA NA ZIMĘ W CHAMONIX


