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BADILEPIZ 
PÓŁNOCNE 

ŚCIANY...
Jakub Radziejowski

...a konkretnie dwie północne ściany. W powszechnej opinii pół-
nocna ściana Piz Badile kojarzona jest z Drogą Cassina. Jest to jedna 
z „literackich” sześciu najwspanialszych klasycznych północnych ścian 
Europy. Ta literacka konstrukcja powstała za sprawą książek Gastona 
Rebuffata, autora drugiego przejścia Drogi Cassina. Będąc pod wra-
żeniem niedostępnych granitowych płyt, opisał ją w książce „Gwiazdy 
i burze”, wśród pozostałych pięciu, jego zdaniem najtrudniejszych pół-
nocnych ścian (pozostałe to oczywiście północne ściany Grandess Jo-
rasses, Eigeru, Matterhornu, Grand Dru i Cima Grande d Lavare-
do).

Jest to prawda, ale nie do końca. Ścian północnych Piz Badile ma 
bowiem dwie: północno-wschodnią oraz niewiele niższą północno-
-zachodnią. Ponadto pisząc o ścianie północno-wschodniej, mówimy 
o dwóch wystawach: wschodniej oraz właściwej: północno-wschod-
niej... Jeden szczyt, dwie północne ściany o trzech wystawach?

fot. Jakub Radziejow
ski

Wspaniałe „lotnisko” północno-wschodniej ściany Piz Badile. Z prawej strony wspinacze przygotowujący się do wspinaczki Północnym Kantem



a pierwsze przejście północnej ściany Piz Ba-
dile w powszechnym odczuciu uchodzi oczywiście 
wspinaczka Ricardo Cassina z towarzyszami. Jed-
nakże gwoli ścisłości należy napisać, że szczyt od 
północy po raz pierwszy został zdobyty „najpięk-
niejszą skalną czwórką Alp” – Północnym Kantem. 
Dokonali tego 4 sierpnia 1923 roku Alfred Zürcher 
i Walter Risch w ciągu niespełna 12 godzin. Tyle że 
w dobie, w której mówiło się o pierwszych szóst-

kach w Alpach, nie stanowiło to wydarzenia na mia-
rę epoki. 

Znacznie ciekawsze są informacje o dwóch 
pierwszych próbach.  Pierwsza z nich miała miej-
sce w roku 1892, kiedy to Christian Klucker, wspi-
nając się bez asekuracji i boso, osiągnął wysokość 
3140 metrów, skąd wycofał się, po prostu schodząc. 
Robił to, by zbadać możliwość wspinaczki z klien-
tem Antonem von Rydzewskim. Uznał jednak, że dla 

jego klienta linia drogi biegnąca ściśle kantem będzie 
za trudna. Pokonane przez niego trudności (IV+) 
w czasach, kiedy trudno mówić o potwierdzonych al-
pejskich piątkach – muszą budzić szacunek.  Wspo-
mniany Anton von Rydzewski to zresztą postać za-
sługująca na osobny artykuł – syn generała-lejtnanta 
armii rosyjskiej, urodzony w Warszawie, urzędujący 
zarówno w Petersburgu, jak i Dreźnie, później alpini-
sta, publicysta i... pierwszy fotograf rejonu. Von Ry-

dzewski i Christian Klucker trzykrotnie 
zdobyli wierzchołek Piz Badil, otwierając 
trzy nowe drogi graniami: wschodnio-po-
łudniową i zachodnio-południową oraz 
Canalone del Cengalo, biegnącą u podnó-
ża północno-wschodniej ściany. 

Druga próba przejścia Północnego 
Kantu miała miejsce w 1911 roku, kiedy 
to trzej Włosi: Gaetano Scotti, oraz Angelo 
i Romano Calegarii, przeszli go w dwóch 
odcinkach – za drugim razem zjeżdżając 
ze szczytu, by pokonać crux. Dlatego też 
dopiero przejście z 1923 roku uznawane 
jest za pierwsze.

Nadchodzi rok 1936. Pod północ-
ną ścianą zjawiają się Ricardo Cassin – je-
den z największych alpinistów wszechcza-
sów (pogromca m.in. północnej ściany 
Cima Ovest di Lavaredo czy Filaru Wal-
kera, żeby wspomnieć jedynie interesują-
ce nas północne ściany). Jego partnerami 
są Gino Esposito i Vittorio Ratti – znani 
ze swych dokonań w Dolomitach. Równo-
cześnie z nimi w ścianę staruje inny młody 
włoski zespół – Mario Molteni i Giuseppe 
Valsecchi. Wspinaczka, która rozpoczęła 
się 13 lipca, trwa trzy dni; po pierwszym 
biwaku zespoły łączą się i już wspólnie 
kończą ścianę. Przed pierwszym biwakiem 
Molteni i Valsecchi tracą sprzęt biwako-
wy. Drugiego dnia wieczorem zrywa się 
burza. Pomimo fatalnych warunków alpi-
niści trzeciego dnia po południu osiągają 
wierzchołek i wśród wichrów i padającego 
śniegu rozpoczynają zejście na południo-
wą stronę. Niestety, Molteni i Valsecchi 
umierają, nie wytrzymując trudów wspi-
naczki i zejścia.  To dramatyczne zakoń-
czenie sprawia, że przez dwanaście lat ścia-
na omijana jest przez alpinistów. Jej mit 
trwa. Charakterystyczne dla rejonu gwał-
towne, śnieżne burze nie ułatwiają przeła-
mania strachu...

W sierpniu roku 1948 drugie przejście 
ściany staje się udziałem Gastona Rebuffa-
ta, który pokonuje ją wraz ze swoim klien-
tem, Bernardem Pierre. „Oto wspinaczka 
piękna, swobodna, otwartą ścianą, gdzie 
wszystko jest przyjemnością. (...) Ogrom 
ściany jest niesłychany, podkreśla go jesz-
cze osiągnięta przez nas wysokość”. Także 
i to przejście trwa trzy dni, a zespół walczy 

o przetrwanie w gwałtownej burzy i śnieżycach. Na-
grodą jest za to piękna pogoda na szczycie.

Pierwszego jednodniowego przejścia drogi doko-
nują kolejne gwiazdy – Lionel Terray i Louis Lache-
nal. W 1952 roku jeszcze bardziej niesamowite przej-
ście staje się udziałem Hermana Buhla, który pokonał 
ścianę samotnie w 4,5 godz. Smaku jego wspinaczce 
dodaje fakt, iż pod ścianę z rodzinnego Landeck koło 
Insbrucka dostał się na rowerze. Tak też wrócił, lądu-
jąc po drodze ze zmęczenia w rzece Inn... Alpinizm 
rowerowy, który zapoczątkowali bracia Schmidt przej-
ściem północnej ściany Matterhornu, otrzymał kolej-
nego klasyka.

Pierwsze zimowe przejście drogi to osiągnię-
cie sześcioosobowego zespołu szwajcarsko-włoskie-
go z roku 1968. Oblężniczy styl oraz czas (2 tygodnie) 
przysporzyły zespołowi słów krytyki. Pierwsze jej zi-
mowe przejście w stylu alpejskim ma miejsce w ro-
ku 1981 za sprawą trójki: Marco Pedrini, Michel Pio-
la i Danilo Gianinazzi. Dwa tygodnie później w ciągu 
czterech dni, jako pierwszy zimą, samotnie drogę po-
konuje Dante Porta, aczkolwiek przejście to wywołało 
kontrowersje (sugeruje się, że do szybszego przemiesz-
czania się w górę Porta wykorzystał poręczówki, które 
zastał w ścianie).

Warto wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych 
przejściach Drogi Cassina. Pierwsze to przejście same-
go Ricardo Cassina, który w 1987 roku, na pięćdziesię-
ciolecie pierwszego przejścia, robi tę linię dwukrotnie 
– w towarzystwie trzech przewodników. Ma wtedy... 78 
lat (!). Drugie to polskie przejście ściany – bez aseku-

racji przez Włodzimierza Knota w roku 1989 w czasie 
zaledwie 1,5 godz. Jak wiele było tak szybkich przejść 
bez asekuracji? I czy w ogóle były?

Dziś Droga Cassina jest prawdopodobnie najła-
twiejszą z sześciu północnych ścian Rebuffata. Niewy-
górowane trudności klasyczne, ospitowane stanowi-
ska, możliwość łatwego powrotu zjazdami północnym 
kantem oraz oswojenie ściany sprawiają, że w letni 
weekend na drodze potrafi się wspinać i kilka(naście) 
zespołów na raz.  W żadnej mierze nie odbiera to jed-
nak linii piękna ani nie umniejsza faktu, iż nadal dzię-
ki gwałtownym letnim burzom, charakteryzującym 
masyw Bergelu, jest to poważna alpejska wspinacz-
ka. Niejeden sprawny zespół zmuszony był do wycofu 
w środku lata z powodu… iście zimowych warunków.

Dwa tygodnie po wspinaczce Ricardo Cassina 
w roku 1937 – po drugiej stronie Kantu – na północ-
no-zachodniej ścianie za sprawą Vitale Bramaniego 
i Ettore Castiglioni, w ciągu dwóch dni powstaje pięk-
na szóstkowa droga. Znamienny dla jej powstania był 
fakt użycia butów na gumowych podeszwach, testowa-
nych po raz pierwszy w alpejskiej ścianie. Vibram, dziś 
tak popularny i renomowany rodzaj podeszwy, wziął 
swoją nazwę właśnie od imienia i nazwiska swojego 
wynalazcy (Vi-tale Bram-ani).

W roku 1953 historia się powtarza. Za spra-
wą Claudio Cortiego (tego samego od słynnej ak-
cji na Eigerze) i Fellice Battagli powstaje nowa droga. 
Niestety, tuż pod szczytem partner Cortiego zosta-
je śmiertelnie trafiony piorunem. Jeszcze jedna ofiara 

gwałtownych burz... Długo nie było wiadomo, którędy 
dokładnie biegnie droga. W roku 1975 Corti wraca na 
Piz Badile, by dokonać drugiego przejścia swojej wła-
snej linii. Wcześniej, w 1968 roku, dwóch Brytyjczy-
ków (Mike Kosterlitz i Richard Isherwood) postana-
wia powtórzyć Drogę Cortiego. Nieświadomi pomyłki 
robią nową drogę, przez pewien czas uważaną za naj-
trudniejszą na ścianie. Linia swoje pierwsze przejście 
zimowe otrzymuje w lutym 1982 za sprawą... dwóch 
Czeszek – Zuzanny Hofmannovej i Aleny Stehlikovej. 
Jest to do dziś jedno z ciekawszych przejść w kategorii 
„europejski alpinizm kobiecy”.

Do dziś na obu północnych ścianach powstało 
ponad trzydzieści dróg. Jedne należą do niezwykle po-
pularnych, inne do tej pory nie otrzymały powtórze-
nia. Wśród najważniejszych należy wspomnieć Via del 
fratello, otwartą w stylu oblężniczym w środku zimy 
1970 czy drogę Kollera i Bielicy z roku 1975, pierw-
szą konsekwentnie zaplanowaną jako droga klasyczna 
(wtedy z kilkoma miejscami hakowymi).

Lata osiemdziesiąte przynoszą zaawansowaną 
eksploatację ścian Piz Badile. Za sprawą włoskiej trój-
ki, Paolo Vitaliego, Sonji Brambati i Adriano Carna-
ti, w latach 1986-88 powstają cztery bardzo moralne, 
acz krótkie drogi z prawej części północno-wschod-
niej ściany (patrz str...). Także legendarny Igor Koller, 
jeżdżąc czasem tu czasem na Marmoladę, dokłada na 
Piz Badile trzy kolejne linie (łącznie dróg słowackich 
i czeskich od północy znajdziemy aż siedem). Inne 
„moralne” linie powstają zarówno od wschodu (Di-
retta del popolo), jak i na ścianie północno-zachod-

Z

Piz Badile Piz Badile

Paolo Vitali podczas pierwszego przejścia Petera Pana

Wspinaczka w słońcu na ... drodze Cassina na północnej ścianie Piz Badile 

fot. Sonja Bram
bati

fot. Jakub Radziejow
ski
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niej Jumar Iscariota, której nazwa – jak się łatwo 
domyślić – wzięła się od „jumara”, który odmó-
wił współpracy podczas podchodzenia po za-
poręczowanym odcinku (przez niektórych dro-
ga uważana za najtrudniejszą, a może bardziej za 
najpoważniejszą w całym masywie) i Ringo Star 
to tylko dwie z nich.

W 1991 roku za sprawą Bruno i Kurta Mul-
lera oraz Hansa Zgraggena powstaje równie po-
pularna co Cassin droga na Piz Badile (no, może 
poza Północnym Kantem) – Another Day in Pa-
radise (6b), na której znaleźć można 120 spi-
tów. Średnia odległość między nimi wynosi 9 
metrów, jednakże jest to dalej linia sportowa, 
z kompletem spitów w trudnościach i gotowymi 
stanowiskami do zjazdów.  Z drugiej strony na-
leży pamiętać, iż dzisiaj te spity (bynajmniej nie 
„nierdzewki”) mają 17 lat...

W 1995 roku bracia Libera wytyczają nie-
powtórzona dotąd  Hiroshimę (7a), trudną i wy-
magającą psychicznie linię. Za sprawą Rossano 
Libery odhaczone zostają w całości zarówno Di-
retta del Popolo (7b) w roku 2000, jak i Droga An-
gielska, 7a/7b (?), w roku 2003. Warto nadmienić, 
że ta ostatnia została prawie odhaczona w 1998 
roku przez polski zespół Marek Czyż – Piotr Szta-
ba (więcej na ten temat str...). Samotne, pięcio-
dniowe zimowe przejście przez Liberę Ringo Stara 
(biegnącego całkowicie w płytach pozbawionych 
charakterystycznych formacji wiodących) w 2004 
roku odbiło się szerokim echem w środowisku al-
pinistycznym. W tym roku, Rosano Libera, w 3 
dni przeszedł samotnie drogę Cassina...

Dziś zdaje się, że najważniejsze przejścia na 
północnej ścianie Piz Badile mają miejsce wła-
śnie zimą. Świadczą o tym i inne doniesienia 
z ostatniej zimy. 17 lutego 2008 Christoph Hainz 
i Roger Schäli przechodzą Cassina w ciągu  dnia. 
W tym samym czasie, między 17 a 20 lutego, Fa-
bio Valseschini, przeszedł samotnie Drogę An-
gielską... Rok wcześniej był on autorem samotne-
go, zimowego przejścia Via del Fratello.

 Czy na tym kończy się eksploatacja północ-
nych ścian Piz Badile? Z pewnością nie. Na let-
nie i zimowe powtórzenia czekają przecież licz-
ne drogi, takie jak Hiroshima czy Jumar Iscariota. 
A i na nowości z pewnością znajdzie się miejsce.

Historia Piz Badile to ciekawy „głos” w dys-
kusji na temat „spitować czy nie spitować”. Zda-
wałoby się, że wybitnie płytowy charakter wspi-
nania sprawi, że północne ściany będą przecięte 
przez siatkę sportowych dróg. I owszem Another 
Day in Paradise mimo dużych odległości między 
przelotami jest linią w pełni ospitowaną. Stano-
wiska na Cassinie także są ospitowane. Jednakże 
jest cała masa dróg, które nie tylko nie posiada-
ją spitów, ale i wręcz przeciwnie – słyną z ryzyka, 
jakie należy podjąć, by je ukończyć. Przekonały 
się o tym niektóre polskie zespoły, próbujące po-
wtórzyć „zaledwie” szóstkowe drogi Paolo Vita-
liego i Sonji Brambati, o których przeczytać mo-
żecie na stronie (...).

Piz Badile

Północno-wschodnia ściana Piz Badile oraz 
północny Kant w pełnej okazałości

Wyjściowe kominy na Drodze Cassina 

Artur Hojny tuż poniżej wyjściowych kominów na Cassinie 

fot. Jakub Radziejow
ski

fot. Jakub Radziejow
ski

fot. Artur Hojny/arch. J. Radziejow
ski

GÓRY40 GÓRY40



GÓRY42 GÓRY 43GÓRY42

Filar wschodni/północno-wschodni
1. Panoramica (300 m, 6b+) Andrea Bianchi, Giacum 

Frei, 4-6 VIII 2003
2. Est Asi (VII) Luca Maspes, Luca Salini, 4 VIII 1991
3. Diretta del popolo (600 m, 7b) Tarcisio Fazzini, Ottavio 

Fazzini, Livio Gianola, 11 VII 1987
 I p. klas.: Rossano Libera (2000)
4. Belica – Koller: Droga Słowacka (VII, A0) Andrej Beli-

ca, Igor Koller, 1-2 VIII 1975
5. Felice Battaglia (550 m, 6a, 1xA0) Claudio Corti i Felice 

Battaglai, 17-18  VIII 1953
6. Droga Angielska (600 m, 7a/b, w zależności od źródeł) 

Mike Kosterlitz, Richard Isherwood, 8-9 VII 1968 
 I. p klas.: (RP) Rossano Libera (2003)
 I p. zimowe: Zusanna Hofmannova i Alena Stehlikova 

(luty 1982)
 I p. polskie: Marek Czyż, Piotr Sztaba 1997 – zaawan-

sowana próba odhaczenia (VIII, A0)
7. Hiroshima (700 m, 7a) Rossano i Valentino Libera, 

6 VIII 1995
8. Nardella (VI, A2) Tiziano Nardella, Elio Scarabelli, 

Daniele Chiappa, Gulio Martinelli, 9-12 IX 1973
 I p. zimowe: Antonello Cardinale, Danilo Valsecchi, 

30 XII 1983 – 4 I 1984
9. Via del Fratello (800 m, 6b) Antonio i Giani Rusconi, 

14-19 III 1970
 I p.klas.: G.Lisignoli (1989)
 I przejście polskie (6 w ogóle): Jacek Krukowski, Jacek 

Luniak, Tadeusz Słupski, Jacek Tafel (lipiec 1975)

Ściana północno-wschodnia
10. Memento Mori (VI+, A3) Josef Rybička, Jan Simon, 

Ladislav Skalda, 24-26 VIII 1980 
 I. p. zimowe: Frantisek Bauer, Jan Doubal (zima 

1982)
11. Droga Cassina (800 m, 6a) Riccardo Cassin, Gino Es-

posito, Vittorio Ratti, Mario Molteni, Giuseppe Vals-
ecchi, 14-16 VII 1937

 I p. zimowe: Michel Darbellay, Camille Bournissen, 
Daniel Troillet, Paolo Armando, Gianni Calgagno, Ales-
sandro Gogna (2 tygodnie: XII 1967 – styczeń 1968)

 I p. klasyczne (?)
 I  p. polskie: Henryk Furmanik, Marek Grochowski, 

Piotr Kintopf, Samuel Skierski, Andrzej Skłodowski 
i Wojciech Wróż, 19-20 VIII 1967

 I polskie kobiece: B. Ko-
złowska, J. Boechat (lato 
1978);

 Przejście polskie bez aseku-
racji: Włodzimierz Knot, 19 
VIII 1989 (1,5h)

12. Via del Fiori (900 m, VI, A0/
A1) Igor Koller, Stanislav 
Silhan, 26 VIII 1978;

13. Favola ribelle (700 m, 6b) 
Paolo Vitali, Sonja Bramba-
ti, Adriano Carnati, 23 VII 
1988

 I p. polskie: Jacek Czyż, 
Włodzimierz Knot, 21 VIII 
1987

14. Linea bianca (700 m, 5c+) 
Igor Koller, Stanislav Silhan

15. Moscacieca (6b) Paolo Vitali, 
Adriano Carnati, 3 VIII 1986

16. La storia lunga (600 m, 6a) Viliam Jakubec Jan Mier-
ka, 28 VII 2002

17. Another Day in Paradise  (600 m, 6b) Bruno i Kurt 
Müller, Hans Zgraggen, 3 VIII 1990 i 19-20 VII 1991;

 I p. polskie (?): Joanna i Zbigniew Krośkiewicz, lipiec 
1993

18. Diritto d’autore (500 m, 5c+) Paolo Vitali, Sonja Bram-
bati, Adriano Carnati, 11 VII 1987

 I p. polskie: Jacek Czyż, Włodzimierz Knot, 16 VIII 
1989

19. Neverland (400 m, 5c) Paolo Vitali, Sonja Brambati, 
Adriano Carnati, 16 VIII 1986

 I p. polskie: Jacek Czyż, Włodzimierz Knot, 18 VIII 
1989

20. Peter Pan (400 m, 6b) Paolo Vitali, Sonja Brambati, 
Adriano Carnati, 2 VIII 1986

 I p. polskie: Jacek Czyż, Włodzimierz Knot, 19 VIII 
1989

Północno-wschodnia grzęda 
21. Badileto Igor Koller, Marian Marek, 22-23 VIII 1980

Północny kant Piz Badile 
22. Pólnocny Kant (700 m, 5a) Alfred Zürcher, Walter 

Risch, 4 VIII 1923

 I p. polskie: Krzysztof Cielecki i Tadeusz Łaukajtys 
(1968)

Północno-zachodnia ściana
Drogi na Filarze Goccia (Pilastro a Goccia)

23. Il silenzio degli eroi (450 m, 6c+) C.Soldarini, S.Pizza-
galli, A. Sampietro (2006)

24. Jumar Iscariota (500 m, 6c) Tarcisio i Ottavio Fazzini 
oraz Livio Gianola, 5 VIII 1986

25. Galli delle Alpi (330 m, 6b) Tarcisio Fazzini, Norberto 
Riva, 22 VIII 1989 (droga kończy w środku ściany)

26. Sinelios (570 m 6a) Davide Corbetta, Danilo Galbati, 
Giulio Maggioni, 25 VI 1989

27. Via  Chiara (550 m, 6a) Francesco Boffini, Guido i Ja-
copo Merizzi, Giuseppe Miotti, Giovani Pirana, 1 VII 
i 6 VIII 1976; 

 I p. polskie: Jacek Jasiński i Jan Świder, 15 VIII 1984

Północno-zachodnia ściana
28. Wielkie zacięcie (oryg. V+, A1) Jiri Benes, Leopold 

Sulovsky, 21 VIII 1980
29. Giulio Fiorelli (450 m, VII+) Bruno De Angeli, Ange-

lo Frigerio, Egidio Redaelli, 14-16 IX 1974
30. Ringo Star (650 m, 5c+) Tarcisio i Ottavio Fazzini 

oraz Tita Gianola, 16-19 VIII 1985
 I p. zimowe: Rosanno Libera (5 dni w lutym 2004 

wraz z nowym 7-wyciągowym wariantem)

Chcąc dostać się pod masyw Piz Badile od północy, należy dojechać do miejscowości Bondo, położonej 3 km od granicy szwajcarsko-włoskiej w okolicach 
Chiavenny. Samochodem należy przejechać przez Bondo, kierując się w stronę masywu i po uiszczeniu opłaty wjazdowej (obecnie około 9 euro, bilet zostawić za 
szybą), dojechać do końca drogi (około 5 km), do miejsca nazywanego Laret. Tam parkujemy tak, by nie zablokować drogi.

Stąd podchodzimy na piechotę do schroniska Sass Fura (1904 m; tel: 0041 81 822 12 52) pod Północnym Kantem, jeśli interesują nas drogi na północno za-
chodniej i północno wschodniej ścianie (do Cassina włącznie) lub do schroniska Sciora (2120m, tel: 0041 81822 11 38), jeśli interesują  na pozostałe drogi (np An-
gielska czy Hiroszima). Tutaj należy się także udać w przypadku zainteresowania ścianami Piz Cengalo, Ago di Sciora czy turni Innominata. W obu przypadkach, 
w zależności od ciężaru plecaka, należy liczyć się 2-3 godzinami marszu (wbrew optymistycznym zapewnieniom o godzinnym podejściu do Rif. Sass Fura...).

Śpimy albo w schronisku, albo... 
Biwakowanie w Alpach jest dozwolone, ale nie rozkładanie obozowiska na dłużej. Nie słyszałem jednak, by ktoś został przegoniony w związku z rozbiciem 

namiotu powyżej schroniska Sass Fura...

Wszystkie drogi od północy na Piz Badile

Solo Granito, Mario Sertori, Guido Li-
signoli; wyd. Versante Sud.

Jak każdy miłośnik wspinania w granicie, z niecierpliwością oczekiwa-
łem na ukazanie się przewodnika „Solo Granito”, opisującego obszar szero-
ko rozumianych Alp Bergellu. Wreszcie, po złożeniu zamówienia przez In-
ternet i przepisowych kilku tygodniach oczekiwania, do drzwi zapukał 
kurier z książką.

„Solo Granito” autorstwa dwóch miejscowych wymiataczy i przewodni-
ków alpejskich o wieloletnim stażu, Mario Sertoriego i Guido Lisignoliego, 
został wydany przez znaną włoską oficynę, specjalizującą się w przewodni-
kach wspinaczkowych, Versante Sud. Wydawnictwo to przyzwyczaiło od-
biorców do wysokiego poziomu fachowego i edytorskiego swoich produk-
tów, więc i tym razem oczekiwałem czegoś z najwyższej półki.

Nie zawiodłem się. Na 368 stronach autorzy dają pierwszorzędny wy-
bór dróg klasycznych w jednym z największych i najpiękniejszych europej-
skich rejonów, które oferują wspinanie w granicie. Obejmuje obszar Alp 
Bergellu po stronie szwajcarskiej i włoskiej, Val Masino, okolice Monte Dis-
grazia oraz Val Codera i Val dei Ratti. Mamy więc wybór dróg – od krótkich 
w dolinie Val di Mello po wielkie ścian Piz Badile, Cengalo, grupy Sciora oraz 
długie ekstremy Monte Qualido z całym spektrum pośrednim.

Każdy rejon i ściana są dokładnie opisane, schematy dróg są przejrzy-
ste, a oprócz nich mamy zdjęcia wszystkich ścian z wrysowanym przebie-
giem dróg. Takie podejście do kwestii topografii praktycznie eliminuje moż-
liwość pomyłki – nawet w przypadku kogoś, kto w opisywanym rejonie jest 
po raz pierwszy. 

Dobrym standardem stosowanym we wszystkich górskich przewodni-
kach wydawanych przez Versante Sud jest podawanie wycen dróg nie tyl-
ko w skali francuskiej (maksymalne i obligatoryjne trudności), ale również 
w skali bigwallowej i w skali opisującej trudności asekuracji. Przy opisie każ-
dej drogi jest również notka zawierająca opis sprzętu koniecznego do jej 
pokonania oraz (co ważne dla przyjezdnych) opis podejścia i zejścia. Oczy-
wiście musimy być przygotowani na to, że nawet na drogach w pełni ubez-
pieczonych odległości między spitami są nieco większe niż na Mnichu…

Należy pamiętać, że „Solo Granito” nie jest pomyślany jako kompletna 
monografia rejonu. Przedstawia jednak około sto dwadzieścia ścian i sekto-
rów wspinaczkowych oraz kilkaset najpiękniejszych dróg, co pozwala na-
wet najaktywniej wspinającym się kolegom spędzić w cudownych grani-
tach Bergellu wiele pracowitych sezonów.

Marcin Chmieliński

Piz Badile

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Przybliżony przebieg wszystkich dróg na 
północno-wschodniej ścianie Piz Badile, 
opracował Jakub Radziejowski
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ie da się ukryć, że nie jest to „polska ściana”. 
O ile na największych ścianach Alp – Grandes Joras-
ses czy Eigeru istnieją polskie drogi, a polscy alpiniści 
zapisali się w ich zimowej i letniej eksploatacji, o tyle 
na północno-wschodniej i północno-zachodniej ścia-
nie Piz Badile znaczących polskich przejść brak... Nie 
oznacza to oczywiście, że nie było ciekawych przejść 
naszych rodaków, aczkolwiek żadne z nich nie wpisało 
się złotymi zgłoskami w historię samej ściany...

Pierwsza odnotowana polska próba przejścia pół-
nocnej ściany miała miejsce w dniach 7-8 sierpnia 
1963. Podjęli się jej, bez pozytywnego wyniku, Jan Da-
nysz, Mieczysław Kołakowski i Andrzej Stanoch. Po-
wodem było oczywiście potężne, tak charakterystycz-
ne dla rejonu Bergell załamanie pogody.

31 lipca 1967 pod północną ścianą Piz Badile po-
jawili się Henryk Furmanik, Marek Grochowski, Piotr 
Kintopf, Samuel Skierski, Andrzej Skłodowski i Woj-
ciech Wróż. Celem było jej pierwsze polskie przejście. 
Zespół dwukrotnie był dosłownie zmywany ze ściany. 
Pierwsza próba miała miejsce w dniach 2-3 sierpnia, 
druga – 12-13 sierpnia. Za każdym razem osiągnię-
to tzw. „Biwak Cassina”, skąd wskutek burzy, połączo-
nej z intensywnymi opadami śniegu (za drugim ra-
zem 50 cm świeżego śniegu...) oraz przecięcia liny (za 
pierwszym razem) zespół został zmuszony do wyco-
fania się. 

19 sierpnia zespół, trochę wbrew samemu so-
bie, zmęczeniu i warunkom – wciąż dalekim od do-
brych – wbił się po raz trzeci w ścianę, tym razem już 
o godzinie 4.30 rano. Środek ściany osiągnięty został 
o godzinie 9.30. Mimo trudnych warunków (śnieg 
i płynąca woda) przed zmrokiem zespół osiągnął od-
ległość dwóch wyciągów od szczytu. Chwilę wcześniej 
Henryk Furmanik trafiony został w bark spadający-
mi kamieniami. Już podczas przygotowywania biwa-
ku kamień uderzył w głowę Marka Grochowskiego... 
Sytuacja zaczęła być groźna. O poranku padał śnieg. 
Zespół rozpoczął trawers do grani. „Rozpinane  liny 

poręczowe ułatwiały posuwanie się Heńkowi i Marko-
wi. Ten drugi zresztą szybko wrócił do formy. (...) Po-
dziwialiśmy Heńka, który, posługując się jedną tylko 
ręką, wspinał się bardzo szybko.” O godzinie 14, dru-
giego dnia wspinaczki przy pięknej pogodzie (!) zespół 
w całości stanął na szczycie. Więcej na temat tej wspi-
naczki, we wspomnieniu Marka Grochowskiego napi-
sanym specjalnie dla GÓR (str...)

Rok później Ryszard Szafirski i Adam Zyzak 
dokonali drugiego polskiego przejścia Drogi Cassi-
na. W tym samym czasie Krzysztof Cielecki i Tade-
usz Łaukajtys, najprawdopodobniej jako pierwsi Po-
lacy, przeszli Północny Kant Piz Badile. Oba zespoły 
chwaliły warunki i suchą skałę „Stwierdziliśmy zgod-
nie, że przy takiej pogodzie i w tak pięknej skale nie 
wspinaliśmy się dotąd w Alpach”. Ciekawe jest to, że 
oba zespoły na Piz Badile niejako odpoczywały... Pol-
scy alpiniści udali się tam, by odreagować wspinacz-
kę na północnej ścianie Eigeru, podczas której jako 
pierwsi pokonali północny filar Eigeru – jedną z naj-
większych nowych polskich dróg w Alpach w tam-
tych czasach. 

Pierwsze jednodniowe (10-godzinne) polskie 
przejście Drogi Cassina stało się udziałem czwórki Ja-
cek Gerliński, Włodzimierz Kajka, Andrzej Włodar-
czak i Marcin Zachariasiewicz (20 sierpnia 1974). 
Niestety, 25 sierpnia w czasie turystycznego spaceru 
w rejonie, wypadkowi uległ i poniósł śmierć na miej-
scu Włodzimierz Kajka...

Rok później w trakcie obozu Uniwersyteckiego 
Klubu Alpinistycznego w dolinie Bondasca ma miej-
sce pierwsze polskie, a szóste w ogóle przejście Via del 
Fratello (VI, A2). Zespół w składzie Jacek Krukowski, 
Jacek Luniak, Tadeusz Słupski (z kontuzją barku), Ja-
cek Tafel pokonał drogę w ciągu dwóch dni w lipcu 
1975. Wspomnienie z przejścia tej drogi na str. ...

W czasie obozu padły też droga Cassina (Jan Ofi-
cjalski, Adam Smólski) oraz Kant Badila... bez aseku-
racji (Jacek Luniak i Jacek Tafel).

W lecie 1978 ścianę odwiedziła pierwsza Polka 
– mieszkająca na stałe we Francji B. Kozłowska, któ-
ra w towarzystwie J. Boechata przeszła Drogę Cassi-
na. Do tej pory za pierwsze polskie przejście kobiece 
uchodziło przejście Amalii Kapłoniak w towarzystwie 
Ziomka Wirskiego – takie informacje można znaleźć 
w różnych miejscach. To ostatnie miało jednak miej-
sce 9 lat później – 13 sierpnia 1987. 

Niezwykle enigmatyczną informację napotykamy 
w podsumowaniu sezonu alpejskiego w roku 1984: na 
północno-zachodniej ścianie Piz Badile, 15 sierpnia 
1984, za sprawą Jacka Jasińskiego i Jana Świdra pada 
Via Chiara (VI, A1). Przejście ciekawe – prawdopo-
dobnie jedyne polskie po tej stronie kantu... Niestety, 
nie znalazłem nigdzie więcej informacji na ten temat.

W roku 1989 u stóp Północnego Kantu Piz Ba-
dile rozłożyli się z obozem uczestnicy Wyjazdu Cen-
tralnego PZA. Już po rozbiciu i wyniesieniu tobołów 
przez ekipę, Włodzimierz Knot, niejako na rozgrzew-
kę i na dobry początek przeszedł Północny Kant Piz 
Badile bez asekuracji (IV+). Z racji wspinaczki „na 
lekko” tym samym kantem zszedł przed wieczorem do 
namiotów, oczywiście bez asekuracji... Jak sam wspo-
mina, podczas tego wyjazdu, kilkukrotnie przeszedł 
Kant, budząc zgrozę innych wspinaczy, schodząc na 
żywca w miejscach, w których inne zespoły uskutecz-
niały regularne zjazdy...

Głównym celem wyjazdu było pierwsze polskie 
przejście Drogi Angielskiej, jednakże ze względu na 
wspomnianą kontuzję Jacka Czyża, zespół zdecydował 
się na powtórzenia kilku krótszych, ale za to nowych 
dróg Paolo Vitaliego i Sonji Brambati. I tak pierw-
sze polskie przejścia otrzymały kolejno Diritto Autore 
(VI), Neverland (VI-), Peter Pan (VII-) i Favola Ribel-
le (VII-). Wszystkie słyną z nader rzadkiej asekura-
cji; niejeden z polskich zespołów ma na swoim koncie 
udane – całe szczęście – wycofy. 

Jednak to nie te wspinaczki okazały się najciekaw-
szym przejściem wyjazdu – 19 sierpnia Włodek Knot 

Polacy na północnych ścianach Piz Badile
Jakub Radziejowski

Piz Badile Piz Badile
przeszedł bez asekuracji, w zaledwie półtorej godzi-
ny (!), Drogę Cassina (VI), najbardziej znaną drogę na 
ścianie... Oczywiście zszedł Kantem... Przejście to było 
wynikiem impulsu, Włodek zdecydował się nagle 
i poszedł na żywioł (znał ją tylko z rozgrzewkowego 
przejścia w zespole z Jackiem Czyżem z 10 sierpnia). 
Nie obeszło się bez emocji. W kluczowym miejscu 
(mokre, szóstkowe zaciątko) nie do końca był pewien 
jak pójść i próbował obejść je ścianą i tam utknął. Na 
szczęście ostatecznie zacięcie puściło.

Zabawne były reakcje powyjazdowe. Oficjalnie 
wspinaczki bez asekuracji były w PZA zabronione, 
więc nie bardzo było wiadomo, czy należy go za to po-
chwalić czy zganić. W kontekście tego, że – jak wspo-
mina Włodek Knot – wyjazd w całości był skrytyko-
wany za brak realizacji głównego celu, trzeba by było 
się gęsto tłumaczyć z tego żywca...

Z kolei Jacek Czyż wspomina tamte wydarzenia 
następująco: „Było to wtedy najtrudniejsze żywcowe 
polskie przejście dużej, skalnej drogi alpejskiej. Bo lo-
dowe zdarzały się. W lodzie było bezpiecznie wspi-
nać się z dwoma dziabkami na smyczach wpiętych do 
uprzęży. Włodek poza ubraniem, miał na sobie wore-
czek z magnezją i maleńki plecaczek z jakimś ciuchem 
i czymś na ząb. A przy okazji o tych przepisach. So-
listy zazwyczaj one nie obchodziły. Ale gorzej z jego 
otoczeniem. Pamiętam, że wtedy jako kierownik tego 
wyjazdu centralnego, absolutnie nie mogłem mu na to 
pozwolić. Ale jak tu zabronić kumplowi i partnerowi? 
W razie jego wypadku, mógłbym nawet trafić za krat-
ki. Umówiliśmy się więc z pozostałymi uczestnika-
mi, że mu zabroniłem i nawet zagroziłem usunięciem 
z obozu. A później miałem dylemat, czy napisać o tym 
przejściu w sprawozdaniu, bo nawet po jego szczęśli-
wym powrocie nie byłem bezpieczny. Teraz już nie pa-
miętam, czy o tym napisałem, czy tylko nieoficjalnie 
przekazałem komu trzeba”.

Włodek zresztą ma na swym koncie kilka innych 
ciekawych przejść bez asekuracji – między innymi 
przejście Wielkiego Zacięcia na Kieżmarskim Szczycie 
(VI+) 3 lata temu w stylu... OS.

Na początku lat 90 miało miejsce pierwsze pol-
skie przejście Another Day in Paradise, szybko powtó-
rzone przez inne polskie zespoły. Prawdopodobnie 
jako pierwsi dokonali tego Joanna i Zbigniew Kroś-
kiewiczowie.

Rok 1997 przyniósł jedno z ważniejszych, o ile nie 
najważniejsze polskie przejście na północnej ścianie 
„Badyla”. Krakowski zespół, Marek Czyż i Piotr Szta-
ba, przeszli prawie klasycznie (jako pierwsi) Drogę An-

gielską (styl VIII, A0, wcześniej VI, A2). Droga otrzy-
mała swoje w pełni klasyczne przejście dopiero sześć 
lat później za sprawą Rossano Libery. Więcej o przej-
ściu krakowian znajdziecie na stronie.

Wydaje się też, że jest to ostatnie istotne polskie 
przejście na tej ścianie... Co prawda rokrocznie kilka 
polskich zespołów przechodzi Cassina, niekiedy Ano-
ther Day in Paradise, ale znaczących polskich wspina-
czek na północnych ścianach Piz Badil od 1997 roku 
brak...

Czas to zmienić!
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Jacek Czyż na lodowcu pod Piz Badile 

Piotr Sztaba podczas wspinaczki na Drodze Angielskiej na 
północno wschodnim filarze Piz Badil 

Włodek Knot prowadzi siódmy wyciąg 
Diritto d’Autore w 1989 roku

Tadek Słupski przed wejściem w Via del fratello 

Jan Oficjalski na Drodze Cassina w 1975 roku 

Rys. Paolo Vitali
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fot. Jakub Radziejow
ski

Droga Cassina na północno-wschod-
niej ścianie Piz Badile należy do tzw. klasy-
ków północnych ścian alpejskich. To też nic 
dziwnego, że prawie każdy alpinista chciałby 
ją mieć w wykazie. Kiedy w 1967 roku Klub 
Wysokogórski zorganizował wyjazd w Al-
py Centralne, każdy z jego uczestników ma-
rzył o pierwszym polskim przejściu tej drogi. 
W ten sposób powstał liczny, sześcioosobo-
wy zespół. Kierownikiem wyjazdu był He-
nio „Long”, czyli Henryk Furmanik z Ka-
towic, a uczestnicy to Marek Grochowski, 
Piotr Kintopf, Samuel Skierski, Andrzej „Ba-
ron” Skłodowski i Wojtek Wróż.

Opisywać drogi nie będę, bo szczegó-
ły są ogólnie znane, a dramatyczne przeżycia 
drugiego przejścia Gaston Rebuffat opisał 
w dawno wydanej książce „Gwiazdy i burze”. 
Sprawozdanie sportowe z naszego wyjaz-
du zamieścił „Baron” w „Taterniku” (2/68). 
Nasze boje na tej ścianie też nie były pozba-
wione dramaturgii, chociaż portret Rebuf-
fata, z jego książki, po drugim biwaku jest 
bezkonkurencyjny. Naszym głównym prze-

ciwnikiem była pogoda, a drogę przeszliśmy 
w trzecim podejściu. Pierwsza próba zakoń-
czyła się na polu firnowym, po całonocnej 
burzy z piorunami. Wtedy poznaliśmy ze-
spół francuski, Christin de Colombel i Yan-
nicka Seigneur, który burzę przetrwał już 
w kominie.

Za drugim razem wycof nastąpił też 
z pola firnowego, po nocnym, metrowym 
opadzie śniegu. Za trzecim razem Heniowi 
(a był to kawał chłopa) wypadła ręka z bar-
ku, kiedy już byliśmy wysoko w kominie. 
Droga zejścia z transportem kontuzjowane-
go mogła prowadzić tylko przez wierzcho-
łek. Biwak złapaliśmy blisko wyjścia na grań, 
a i tym razem pogoda nas nie rozpieszczała. 
Za to mieliśmy towarzystwo trzech Szwajca-
rów, którzy też biwakowali obok. To od nich 
już w schronisku Gianetti dwójka Czechów, 
Meresz i Turansky, dowiedziała się, że z gó-
ry schodzą Polacy z rannym i wyszła nam na 
przeciw. Do naszej bazy w Bondo u Dziad-
ka na łączce czekała nas jeszcze długa dro-
ga z trawersowaniem przełęczy Bondo. Kie-
dyś tak się wracało.

Po 
czterdziestu latach

Marek Grochowski

Piz Badile Piz Badile
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Wykręcanie ciuchów po biwaku. Od lewej Piotrek, Henio i „Baron”

Samek i Wojtek na polu firnowym. Z tyłu Piz Cengalo

Henio zjeżdża podczas wycofu po metrowym opadzie śniegu

Piotrek Kintopf

Henio Furmanik

Marek Grochowski

Andrzej „Baron” Skłodowski 
na stanowisku

Samek Skierski po biwaku 3 sierpnia

Wojtek Wróż po biwaku 12 sierpnia

Pierwszy atak (2 VIII). „Baron” prowadzi w pierwszym zacięciu

Wycof – Samek przed I biwakiem Cassina



Piz Badile
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Na szczycie – „Baron”, Piotrek, Wojtek i Samek

Czekamy na poprawę pogody po biwaku (20 VIII). Piotrek, Henio 
„Long” z obwiązanym barkiem, z tyłu „Baron”...

Na trawersie od pierwszego biwaku Cassina

Trzeci atak (19 VIII). Samek kosi przed pierwszym biwakiem Cassina

Tuż po trawersie. W akcji Wojtek 



Piz Badile

Paolo Vitali podczas pierwszego przejścia Petera Pana
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W lipcu 1975 r. ekipa 
Uniwersyteckiego Klubu Al-
pinistycznego rozbiła namio-
ty przy schronisku Sciora w re-
jonie Piz Badile. Dla mnie był 
to pierwszy wyjazd poza Tatry. 
Dotarłem do obozu  spóźnio-
ny ponad tydzień, bo najpierw 
pojechałem na konferencję 
do  Triestu. Zastałem kolegów 
opalonych, ale trochę skłóco-
nych, pewnie wskutek diety 
opartej na konserwach i maka-
ronie z Polski. Za to widok gór 
i pogoda były fantastyczne. 

Po wspinaczce z Jackiem 
Luniakiem na Ago di Scio-
ra i relaksowym wejściu kan-
tem Piz Badile przyszedł czas 
na coś poważniejszego. Tadek Słupski zaproponował 
drogę Via del Fratello, wytyczoną kilka lat wcześniej 
przez braci Rusconi. Razem było nas czterech: Tadek 
i trzech Jacków – Luniak, zwany Łysym, Krukowski 
i ja. Ktoś z nas  wpadł na bardzo sprytny pomysł, tak 
się nam przynajmniej wydawało: ja z Łysym mieliśmy 
prowadzić wyciągi klasyczne, a Tadzio i Jacek Kru-
kowski mieli wziąć sprzęt do haczenia. W pełni ufając 
swoim siłom, nie troszczyliśmy się specjalnie o jedze-
nie i sprzęt biwakowy, z wyjątkiem Łysego, który wziął 
spodnie i kurtkę puchową. 

Pierwsze podejście pod ścianę zakończyło się od-
wrotem ze względu na późną porę. Tego dnia ze ściany 
Piz Badile odpadł blok wielkości wagonu kolejowego 

i na naszych oczach zdemolował półki pod Cassinem 
i naszą drogę podejściową.

Po siermiężnej kolacji i nocy w kolebie ponow-
nie ruszyliśmy do góry lodowcem wzdłuż ściany. 
Niestety, okazało się, że jakiś trójkowy zespół tak-
że kieruje się w stronę naszej drogi. Rozpoczęli-
śmy wyścigi, wskutek których ja z Łysym znaleźli-
śmy się pierwsi na drodze, potem Włosi, a na końcu 
nasi koledzy. Było pięknie, chociaż nie całkiem zgod-
nie z naszym planem. Szliśmy jak najszybciej, żeby 
uciec Włochom, a przyciśnięci brakiem sprzętu mu-
sieliśmy odhaczać fragmenty drogi. Prawdziwe trud-
ności zaczęły się na ściance z rysą pod skośnym da-
chem. Broniąc się przed odpadnięciem na wyjściu 
z tej formacji, zepchnąłem pod siebie bambułę, któ-

ra podobno przeleciała tuż obok naszych 
kolegów. Potem był teren lekko hakowy. 
Kombinując z wypinaniem karabinków 
spod siebie i wkładaniem palców w ucha 
haków, szliśmy w miarę spokojnie do góry 
aż do mniej więcej godziny piętnastej, kie-
dy to  jeden z Włochów wyszedł na chwi-
lę spod dachu, ale zaraz zniknął pobrzę-
kując sprzętem i wznosząc jakieś okrzyki. 
Z nawoływań kolegów wynikało, że moc-
no się zranił i trzeba mu pomóc. Powiesili-
śmy się więc w uprzężach i zrzuciliśmy na-
szą linę jako poręczówkę. Zaczęła się orgia 
małpowania i prusikowania. Jakoś nikt już 
nie miał ochoty na samodzielną wspinacz-
kę i uwolnienie naszej liny. Kiedy dotar-
li nasi koledzy, dzień dobiegał końca i było 
tylko tyle czasu, żeby się ulokować na ja-
kiejś koszmarnej, ale jedynej w okolicy, pół-
ce wyszukanej przez Łysego. 

Jacek zachował się  elegancko i użyczył 
mi spodni puchowych. Między drzemaniem 
a kolejnymi skurczami dostaliśmy od Wło-
chów karteczkę z ich namiarem w pobli-
skim miasteczku. Tadzio dumnie wisiał w ła-
weczkach. Niestety, rankiem okazało się, że 
dolegliwości jego barku z dnia poprzednie-

go przeszły w ostry stan zapalny. Tymczasem ranny 
Włoch najwyraźniej odzyskał formę i ze swoimi kum-
plami pognał do przodu. My rozpoczęliśmy żmudne 
zdobywanie szczytu w stylu himalajskim. Na szczęście 
po jednym wyciągu teren się kładł  i trudności były już 
niewielkie. Łysy prowadził i wieszał poręczówkę, po-
tem szedł Tadek, posługując się jedną ręką i małpą. Na 
wszelki wypadek był asekurowany z góry i z dołu, byle 
szybciej. I tak do wieczora. Na szczęście pogoda wy-
trzymała i nawet znalazły się miejsca w metalowym bi-
vacco na szczycie. 

Wczesnym świtem po Tadzia przyleciał helikop-
ter – nam tylko pomachali. Kiedy kilka godzin póź-
niej, gdy przechodziliśmy przez szczyt pełen ludzi, 
jakaś dobra dusza obdarowała mnie nadgryzionym 
ciasteczkiem. Potem były już tylko resztki bananowe-
go Bebiko, zostawione wspaniałomyślnie przez Tadzia. 
No i dużo zjazdów, umilanych zasypianiem na  stano-
wiskach. Ale Włochom nie darowaliśmy: ja z Łysym 
niebawem u nich zawitaliśmy. 
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Via del Fratello 1975
Jacek Tafel
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Niewygodny biwak podczas pierwszego polskiego przejścia Via del Fratello 
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Wspaniałe lata siedemdziesiąte. Jacek Tafel 
na podejściu pod Piz Badile 
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Piz Badile

Artur Hojny tuż poniżej wyjściowych kominów na Cassinie 
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olejne studenckie wakacje roku 1998 zbliżały się milowymi krokami. Partne-
ra na wyprawy górskie, w osobie Marka Czyża, miałem sprawdzonego; miałem też 
określony cel, czyli Piz Badile (3308). Niewiadomym podczas wakacji pozostawały 
rodzina Marka oraz pogoda.

Rozwspinanie łapaliśmy na skalnych ścianach przełęczy „Furka”, skąd finalnie 
zgonił nas śnieg – pojechaliśmy na wspomnianego Badyla, którego pierwszy widok 
wcisnął mnie mocno w siedzenie fotela Markowej łady. Piętrzył się bowiem wyjąt-
kowo stromo i sprawiał wrażenie niedostępnej, iście patagońskiej turni, smaganej 
śniegiem i wiatrami. 

Przez głowę przemknęła mi myśl, że – zapominając o rakach i dziabach – za-
braliśmy nieodpowiedni zestaw sprzętu. Żeby jednak nie zapeszać i nie burzyć siel-
skiego  klimatu wakacji rodzinnych mojego partnera, uwagę tę zostawiłem dla sie-
bie.

Na polskim „polu namiotowym” pod ścianą bawiła już plejada gwiazd z rodzi-
mego Kraka. Jak donosili, pogoda jest w kratkę, a ich, niestety, te burzowe dni za-
wsze zastawały w ścianie. Pozytywną stroną tego stanu rzeczy było to, że w drodze 
zejściowej mogli się opalać :). Logistyka działań nasuwała się więc sama, należało 
wspinać się po dniu burzowym w non-stopie i na lekko.

Na rozgrzewkę padł relatywnie pewny i bezpieczny cel w postaci drogi Ano-
ther Day in Paradise. Linia, choć opiewała na VII i gnały na nią tłumy Szwajcarów, 
nie pozostawiła jednak w mej pamięci żadnych wrażeń – jednostajna, położona, bez 
charakteru, w przeciwieństwie do kolejnej drogi, przy przejściu której upierał się 
Marek. Mowa o Drodze Cassina, która nie bardzo z kolei mi pasowała z uwagi na 
częstą kruchość klasyków. Tym razem okazało się być inaczej, a Cassin był zarów-
no drogą historyczną, jak i bardzo ciekawą wspinaczkowo. Na Cassina przystałem 
pod jednym warunkiem: jeżeli starczy czasu i pogody, to uderzymy na Drogę Angiel-

Droga Angielska 
Piotr Sztaba

ską z zamiarem jej odhaczenia. Marek zgodził się na taką propozycje, bo filar, któ-
rym biegła, wyglądał bardzo ciekawie: pionowy z dojściem po lodowcu, wspinanie 
do końca, a do tego z niewiadomą wyciągów A1 i A2. Założyliśmy, że jeżeli droga 
sprzed kilkunastu lat ma wycenę V+ A2, to może paść klasycznie.

Z uwagi na sprawdzającą się pogodę „w kratkę” do problemu podeszliśmy jak 
wcześniej, czyli na lekko i w non-stopie. Pierwsza próba, z uwagi na wyjątkowo nie-
pewną pogodę o poranku, zakończyła się pod startem w drogę, skąd zjechaliśmy 
grzecznie kuluarem na lodowiec.

 Pod ścianą naocznie przekonaliśmy się, że cel jest nietuzinkowy i trzeba być 
naprawdę wypoczętym, aby na niego uderzyć. Ogląd bezpośrednio spod ściany 
utwierdził nas w przekonaniu, iż należy iść na lekko, bo choć do przełamania ścia-
ny było 500-600 metrów, to wyglądało na to, że cały czas jest ciąg rys. Kolejnego 
dnia wylądowaliśmy znowu pod ścianą, ale tym razem zrezygnowaliśmy z asekura-
cji w kuluarze podejściowym na rzecz szybkiego przeżywcowania i tym samym zmi-
nimalizowania czasu obstrzału przez lecące z przełęczy kamienie.

Kiedy słońce wyszło zza „Czongalo” i radośnie oświetliło filar, naszym oczom 
ukazały się mokre zacieki na całej jego długości. Zapowiadało się, że lekko nie bę-
dzie. Pamiętam kilka mokrawych rys, o ostrych jednak krawędziach i trudnościach 
do VII, które puściły w pełni klasycznie. W dwóch trzecich filara zbliżyliśmy się do 
małego okapu, za kantem którego zaczynało się niewidoczne dla nas zacięcie. Po 
dziesięciu latach, jak dziś pamiętam, iż na wyjściu z okapu osadziłem dobrą kość 
DMM nr 8 (zieloną ) i znalazłem się w miejscu, z którego mogłem albo spaść, albo 
zdecydować na strzał za kant do – jak mniemałem – rysy. Zdecydowałem się jed-
nak na to drugie, ale pacnąłem tylko gładkie zacięcie i  zacząłem zjeżdżać w dół cią-
gnięty siłami natury.

Moje rozcapierzone palce prawej dłoni natrafiły w czasie „zsuwania” na hako-
dziurę. Utrzymałem chwyt i po kilku szybkich ruchach byłem na stanowisku. Wcze-
śniejszy strzał w ciemno dużo mnie kosztował, zarówno psychicznie, jak i fizycznie 
i nie miałem siły ani ochoty patrzeć wyżej. Zazwyczaj spokojny Marek wyłaniając się 
spod okapu, uzmysłowił mi jednak, iż coś tu nie gra: „no to z tą drogą, ku… Sztaba 
wymyśliłeś”. Rzut oka do góry ukazał pionowe zacięcie bez rysy. 

Z bliska zacięcie okazało się przystępne, a jego prawa część posiada fantastycz-
ne dziury, które zdecydowanie ułatwiały wspinaczkę. Kilka hakodziur, które popra-
wiły asekurację, dodatkowo podniosły też wrażenia psycho-estetyczne tego wycią-
gu... Marek założył ostatnie stanowisko przed przełamaniem. Od krawędzi ściany 
dzieliło nas tylko 30 metrów, jednak z płata śniegu powyżej lał się przez tę część ścia-
ny potok. Na wyciągu kilkakrotnie złapaliśmy się haków i pamiętam, że główną do 
tego motywacją (poza cieknącą lodowatą wodą pod pachami przy trzymaniu chwy-
tów) była zbliżająca się mroźna noc. Spędziliśmy ją w bivacco na szczycie Badyla. 
Wewnątrz blaszanej konstrukcji komfort noclegu umiliło nam kilka koców oraz po-
zostawiony przez poprzedników „gorący kubek” Knorra – w polskim wydaniu, za co 
bardzo rodakom na obczyźnie dziękuję.

Trudnych przechwytów w skałach po latach nie pamiętam, jednak te problema-
tyczne z górskich eskapad na trwałe pozostają w mej pamięci, a takim właśnie był 
strzał w „ciemno” nad okapem na Drodze Angielskiej.

Gorąco polecam!
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Przyjazna ściana

Paolo Vitali, Sonja Brambati
(www.paolo-sonja.net)

ciąg zachwycających, klasycznych odcinków we wspaniałej skale. Byliśmy wtedy 
młodzi, bez pieniędzy i rzadko mogliśmy sobie pozwolić na luksus spania w schroni-
sku. Ze smutkiem, rezygnowaliśmy z ciepłego powitania i  gościny oraz smażonych 
jajek na obiad w schronisku i biwakowaliśmy niewiele wyżej –  w namiocie.

Neverland przeszliśmy w sobotę, a ponieważ nie byliśmy specjalnie zmęczeni, po-
myśleliśmy, iż w podobny sposób możemy spędzić następny wspinaczkowy dzień. Tak 
więc w niedzielę zdecydowaliśmy się na powtórzenie słynnej drogi Czechów – Linaea 
Bianca. Nikt z nas nie spojrzał w przewodnik, a o drodze wiedzieliśmy jedynie, że bie-
gnie płytą na prawo od Cassina. Znalazłszy start, wspięliśmy się do półek w miejscu, 
w którym droga kieruje się w lewo do komino-zacięcia (które musze przyznać było 
dość oczywiste...). Byliśmy jednakże opanowani obsesją płytowego wspinania i konty-
nuowaliśmy wspinaczkę w prawo, w poszukiwaniu skały o lepszej jakości. Zanim zo-
rientowaliśmy się w naszej pomyłce, stanęliśmy u podstawy fantastycznej, litej granito-
wej ściany... Wyglądała zbyt dobrze, by zawrócić! Nasze stanowisko składało się z kilku 
małych haczyków wbitych od dołu, a wyciąg, którym kontynuowaliśmy wspinaczkę, 
był daleki od tego, by móc określić go mianem łatwego. Było to prawdziwe wspinanie 
w stylu „Val di Mello” – bez możliwości osadzenia przelotu, wycenione przez nas na 
płytowe 6b. W ten sposób narodziła się Moscacieca (Błąd ślepego człowieka).

Powróciliśmy na Ścianę w roku 1988, mając przed oczyma piękną połać skal-
ną pomiędzy Linea Bianca a Via dei Fiori. Droga zdecydowanie nie zawiodła na-
szych oczekiwań! Powyżej trudnego, biegnącego przez okap, początkowego odcinka 
linia (Favola Ribelle) biegła fantastycznymi płytami, wyprowadzającymi na Północ-
ny Kant, gdzie się kończyła.

Lata te były dla nas czasem naprawdę intensywnie i przyjemnie spędzonym. 
Mieliśmy także i inne pomysły na nowe drogi w tym rejonie, ale z tych czy innych 
powodów nie mieliśmy nigdy szansy ich zrealizować.

W gruncie rzeczy tak dzieje się zawsze, kiedy zaczynamy jeździć regularnie 
w jakieś miejsce – kończy się tym, że zakochujemy się w nim. Obecnie rzadko wra-
camy na ścianę, ale chyba tak jest właśnie lepiej. Nasze wspomnienia wspaniałych 
chwil pozostają nieskalane.

Tekst został wydrukowany po raz pierwszy w magazynie „Vertical” (nr 5/2007). 
Powyższego tłumaczenia dokonano na podstawie wydania angielskiego tego pisma. 
Włoski oryginał umieszczony jest na stronie www.paolo-sonja.net

Tłumaczenie: 
Jakub Radziejowski

Urodziłem się w Lecco, gdzie zacząłem się wspinać w wieku lat 
15. Będąc pod wrażeniem mitycznego Ricardo Cassina, chciałem po-
wtórzyć wszystkie jego drogi. Te na Grigne, w Dolomitach i oczywi-
ście na północno-wschodniej ścianie Piz Badile; wszystkie bardzo 
znane, łatwo osiągalne z domu.

W wieku 17 lat, po dwóch sezonach wspinaczkowych i z niewiel-
kim doświadczeniem na drogach wielowyciągowych, zdecydowałem, 
że nadszedł czas, by sprawdzić się na północno-wschodniej ścianie 
Piz Badil. Luigi Fantoni, mój starszy o kilka miesięcy partner wspi-
naczkowy, właśnie otrzymał prawo jazdy, dzięki czemu mogliśmy wy-
ruszyć dokądkolwiek zapragnęliśmy. Był lipiec 1982, dzień przed pił-
karskim finałem Mistrzostw Świata. Pełni młodzieńczego entuzjazmu 
ukończyliśmy drogę i zeszliśmy południową ścianą. Następnego dnia 
dotarliśmy autostopem do pozostawionego po drugiej stronie samo-
chodu i popędziliśmy na złamanie karku do domu; by nie przegapić 
początku meczu. Dotarliśmy zaledwie do Lecco, gdzie za przekrocze-
nie prędkości zatrzymała nas policja. Na szczęście zdążyliśmy w sam 
raz na rozpoczęcie meczu. Włosi wygrali, a my wspięliśmy się północ-
no-wschodnią ścianą Piz Badil. Cóż za wspaniały weekend!

Nasze wspinaczki na Badile zawsze były radosne, a co ważniej-
sze zawsze mieliśmy szczęście. Bez burz, bez wypadków. Dla nas za-

wsze była to „przyjazna ściana”. Spotkałem Sonję i wspólnie roz-
poczęliśmy sezon w Val di Mello i Val Masino. Pracowaliśmy 

nad techniką poruszania się w płytach i uczyliśmy się patrzeć 
na duże ściany w odmienny sposób. Nasz wzrok przyciągały 

gładko wyglądające płyty, gdzie asekuracja wydawała się nie-
możliwa. Ale doświadczenie mówiło nam, że zawsze jest ja-

kiś sposób na pokonanie tego typu ścian. I tak, od czasu do 
czasu, otwieraliśmy nowe drogi od dołu, ze znikomą ilo-

ścią boltów osadzanych ręczną spitownicą – stojąc przy 
tym na maluśkich kryształkach, żyłach kwarcu czy de-

likatnych, granitowych wymyciach. I to właśnie wte-
dy pomysł na ścianę powrócił! Dlaczego wciąż nie 

było żadnych dróg na potężnej ścianie na prawo 
od Drogi Cassina i Linea Bianca? Byliśmy zdeter-
minowani, by zostawić tam nasz ślad.

Stworzyliśmy Piotrusia Pana (Peter Pan). 
Linia, którą wybraliśmy w prawej części ścia-

ny okazała się łatwiejsza niż się spodziewali-
śmy, dlatego zaczęliśmy przyglądać się bar-

dziej gładkim płytom trochę na lewo. Tak 
powstały Neverland oraz ekscytująca li-

nia, którą ochrzciliśmy Dirretto d’Auto-
re (uważamy ją za najlepszą z naszych 

dróg na Piz Badile). Byliśmy przy-
zwyczajeni do całkowicie gładkich 

płyt Val di Mello i lekko chropo-
waty granit Badile’a wydał nam 

się błogosławieństwem. Była 
to wyłącznie kwestia zacho-

wania spokoju i powstrzy-
mania się od pokusy bicia 

boltów zbyt blisko siebie. 
W wyniku tego powstał 

Paolo Viatli asekurowany przez Sonję Brambati podczas wspinaczki drogą Peter Pan 

fot. Adriano Carnati

Rys. Paolo Vitali



Piz Badile
Kiedy w 1995 roku jechałem wraz z Młodymi – Dorotą i Tomkiem Piasecki-

mi – po raz pierwszy w Bergell, jedynym ważnym celem wspinaczkowym była dla 
nas północna ściana Piz Badile. Chcieliśmy zrobić tam jak najwięcej długich dróg, 
jednak po rozgrzewkowym przejściu we trójkę Nordkantu sześciodniowa zlewa za-
częła weryfikować nasze plany. Pierwszego słonecznego dnia zrobiliśmy z Młodą 
Drogę Cassina – historyczną linię pierwszych zdobywców ściany, wtedy pozbawio-
ną jeszcze spitów. Poszło nam dość sprawnie i uskrzydleni tym faktem zaczęliśmy 
na serio przymierzać się do Another Day In Paradise – najnowszej wówczas linii na 
północnej ścianie. Pierwotny plan zakładał zrobienie drogi wraz z dolnymi wyciąga-
mi, znajdującymi się poniżej półki, z której startuje większość zespołów. Po pobud-
ce o trzeciej w nocy i szybkim śniadaniu raźnym truchtem pobiegliśmy realizować 
nasz cel. Zrzedły nam miny, gdy okazało się, że pod drogą stoją już cztery szpejące 
się zespoły. Szybko porzuciliśmy myśl o zjazdach na lodowiec i grzecznie ustawili-
śmy się w kolejce. Po dłuższej chwili oczekiwania nastąpił start.

Droga zrobiła na nas wrażenie. Poprowadzono ją w całości pięknymi, litymi, 
eksponowanymi płytami (z których od czasu do czasu wystają kryształy kwarcu 
wielkości orzecha), skrzętnie omijając wszelkie rysy i ryski. Szybko pozbyliśmy się 
złudzeń co do możliwości dołożenia własnej asekuracji. Po opanowaniu początko-
wego uczucia lekkiej paniki dziarsko ruszyliśmy na poszukiwanie spitów. 

Stawka nieco się rozciągnęła, więc mieliśmy trochę czasu na podziwianie ogro-
mu ściany, w której się znaleźliśmy. W miarę zbliżania się do Oka Słonia, głównych 
trudności drogi, z coraz większym skupieniem przyglądaliśmy się odległościom 
między spitami, zwiększającym się z każdym kolejnym wyciągiem. Wreszcie prze-
wieszka pod Okiem – start z wiszącego stanowiska, trzy spity, klamka na krawędzi 
okapu i… co za widok! Cała ściana od lodowca aż do grani widoczna jak na talerzu, 
nad nami i pod nami inne zespoły, a my w samym środku („jak ślimak przechodzą-
cy przez autostradę” – przemknęło mi w tym momencie przez głowę). 

Teraz już łatwiej. Spity ciągle daleko od siebie, ale szybko posuwamy się łatwiej-
szymi piątkowo-szóstkowymi płytami. Jeszcze kilka wyciągów i stajemy na ostrzu 
Nordkantu, przy wygodnym stanowisku z kolucha. Zjazdy już znamy, idą nam szyb-
ko. Zadowoleni z sukcesu biegniemy do namiotu, rozbitego dyskretnie w modrze-
wiowym lesie. Tu czeka na nas Młody. Teraz pozostało tylko świętować przy butelce 
wyśmienitego czerwonego der billigster Wein.

Another
Day 

in 
Paradise

Marcin „Chmielu” Chmieliński
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TOPO CASSIN ANOTHER
11. Droga Cassina
17. Another Day in Paradise
22. Północny Kant  


