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Jakub Radziejowski
Pierwsze polskie przejście zachodniej 
ściany Cerro Torre i najszybsze polskie 
wejście na Aguja Poincenot
Marcin Tomaszewski (KW Szczecin) i Jakub Radziejowski (UKA Warszawa) dokonali pierwszego 
polskiego przejścia zachodniej ściany Cerro Torre Drogą Ferrariego (M4, 90°; zastane trudności 
lodowe do 90/95°). Jednocześnie jest to pierwsze polskie wejście klasyczne na szczyt. 

Zdobyli też szczyt Aguja Poincenot. Było to trzecie 
polskie wejście na ten wierzchołek, dokonane w zimo-
wych warunkach, przy użyciu czekanów i raków na 
całej długości drogi. Było to jednocześnie najszybsze 
(niecałe 9 godz.) polskie wejście.

PODSUMOWANIE WYJAZDU DO PATAGONII
Uczestnicy: Jakub Radziejowski (UKA Warszawa), 

Marcin Tomaszewski (KW Szczecin).
28 listopada, Cerro Torre, Droga Ferrariego. 

I polskie wejście zachodnią ścianą, I polskie wejście 
klasyczne na szczyt oraz 23-24 wejście do szczytu 
tą ścianą w ogóle. 

Opis przewodnikowy trudności: M4, 90°; zastane 
trudności lodowe do 90/95°. 

Czas wejścia ok. 12,5 godz. – licząc od wyjścia 
z namiotu, z poziomu lodowca, tj. ok. 1400 m (wg 
naszego GPS) do 3102 m, czyli ok. 1700 m przewyż-
szenia. Długość terenu wspinaczkowego: ok. 1200 m.

5 grudnia: Aguja Poincenot (ok. 3002 m), Whil-
lans-Cochrane (550 m, 5+, 70°, M4). 

Zastane trudności: nieco wyższe niż M6. Wspi-
naczka o charakterze zimowo-klasycznym. Trzecie 
polskie wejście na szczyt. 

Czas wejścia: ok. 9 godz.
Poza przyznanym dofinansowaniem ze strony PZA, 

otrzymaliśmy także wsparcie finansowe i sprzętowe 
firm: HiMountain, Atest, Tendon i Zamberland oraz 
pomoc ze strony kolegów i przyjaciół (Michał Dzie-
dzic, Jarosław Mazur, Marcin Wernik). Wszystkim 
serdecznie dziękujemy.

POlSKIE WEJśCIA NA SZCZYT CERRO TORRE  
(z potwierdzonym wejściem na tzw. Grzyb, 

lodowo-śnieżną formację wieńczącą 
wierzchołek góry):

1. wejście – Krzysztof Dziubek, Marek Olczyk, 
4-5 stycznia 1989 r., Droga przez kompresor 
(Droga Maestriego);

2. lub 3. wejście – Krzysztof Belczyński, Marcin 
Tomaszewski, 22 stycznia 2006 r., Droga przez 
kompresor

3. lub 4. wejście – Jakub Radziejowski, Marcin 
Tomaszewski, 28 listopada 2012 r., Drogą Ra-
gni (Ragni Route).
Możliwe 2. wejście – w lutym 1994 r. na Cerro 

Torre Drogą przez kompresor wspiął się również 
Andrzej Grubiński wraz ze Szkotem Timothy Ri-
chesem. Szczegóły dotyczące tego przejścia podane 
w „Optymiście” nr 25 (z lipca 1996 r.) nie pozwalają 
na stwierdzenie, że pokonali Grzyba. (GG)

Marcin Tomaszewski zbliża się do 
ostatniego trudnego wyciągu na drodze. 
Przed nim tak zwany śnieżny grzyb 
wyprowadzający tuż pod szczyt Cerro 
Torre. Fot. Jakub Radziejowski
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Patagónicos Desesperados, czyli jak nie 
dać się zwariować patagońskim wiatrom
Ta sporo mówiąca nazwa drogi, umiejscowionej na wschodniej ścianie Aguja Poincenot, ma swoje 
korzenie w miesięcznym oczekiwaniu na pogodę przez szwajcarski zespół (m.in. M. Pioli) w El Chalten. 
Kiedy gotowi już byli wracać do Europy, warunki ciut się poprawiły, a oni w ciągu 10 dni otworzyli 4 
nowe linie na czterech różnych szczytach. Mimo że żaden z nich nie był Fitz Royem, Cerro Torre czy 
Torre Egger, to jest to świetny przykład na to, jak miesięczną frustrację można przekuć na skuteczne 
działanie. Co, wierzcie mi, wcale nie jest proste.
Czy da się być w Patagonii efektywnym? Odpowiedź jest dość prosta – trzeba! Innej możliwości po 
prostu nie ma. 

Co zrobić, by nasz wyjazd do 
argentyńskiej Patagonii był udany?

Jako że Polacy zaczynają wizytować El 
Chalten w celach wspinaczkowych coraz 
częściej, a skuteczności wcale to nam nie 
poprawia, warto by się zastanowić, dlacze-
go tak się dzieje i co zrobić, by te bardzo, 
nie tylko jak na nasze warunki, drogie 
eskapady zaowocowały wynikami. Na pod-
stawie dwóch dość różnych wyjazdów do 
Patagonii postaram się przekazać kilka 
patentów, które mogą pomóc kolejnym 
wyprawom PZA. 

Nie będzie to tekst informacyjny o tym, 
gdzie się wspinać, jak podchodzić i jaki 
sprzęt brać na jaką drogę, bo tego dowiedzieć 
się możecie z przewodnika Rolando Gari-
bottiego – „Patagonia Vertical”. Jest on do 
kupienia na miejscu w sklepie „Viento Oeste” 
w El Chalten za 300 peso (!), do ściągnię-
cia w Europie za 38 Euro. Przewodnik jest 
autorski, bardzo ładny, nie ma wszystkich 
schematów, jest sporo opisów. Właściwie 
wyczerpuje temat, a dla wybierających się 
tam jest to pozycja obowiązkowa. 

Jako uzupełnienie polecam stronę tego samego 
autora: pataclimb.com.

* * *
Rzecz jasna, poniższe podpowiedzi dotyczą każ-

dych gór, począwszy od naszych zimowych Tatr, 
przez Alpy, na Patagonii kończąc. W Patagonii są 
one jednak ciut bardziej istotne – i to nie tylko z tego 
powodu, że jak stracimy 1500 zł w Alpach na nie-
udanym wyjeździe, to „mała” strata, a 8000-10000 
zł w Patagonii to już poważny wydatek, który szkoda, 
by poszedł na marne. Tu szanse na wbicie się we 
właściwe warunki i pogodę są jeszcze mniejsze niż 
w Alpach, tak wiec trzeba być lepiej przygotowanym 
i szybciej podejmować trafne decyzje…

Patagonia, mimo rosną-
cej popularności, nigdy 

nie będzie masywem 
Mont Blanc. Specy-
ficzna pogoda, dłu-
gie podejścia, gwał-
towna zmienność 
sytuacji, słabszy 
niż w Alpach 
system infor-
macji o warun-
kach wspinacz-
kowych, brak 
służb ratunko-
wych – to między 
innymi wyróżnia 
ten rejon. Trud-
no mi bowiem 

wyobrazić sobie, 
by na Paso Superior 

zbudowano kolejkę. 
A i loty helikopterem 

są ograniczone przez 
naturę, czyli silne wiatry 

– najbliższy znajduje się o 7 
godzin od Chalten...

A konkretnie?
Po pierwsze, wszystko, co poniżej napiszę, traci 

aktualność, jeśli jesteśmy urodzonymi pechowcami, 
a wszystkie złe fronty atmosferyczne czają się tylko 
w ukryciu, by ujawnić swą moc, kiedy wsiadamy na 
Okęciu do samolotu. No cóż – wtedy wszystko i tak 
nie ma sensu, bo patagońska aura nie da nam szans. 
Wierzcie lub nie, ale tam naprawdę potrafi tak być, że 
przez równe sześć tygodni wspinanie nie jest możliwe. 

Bo pierwsza zasada na miejscu mówi, że jeśli w El 
Chalten wieje – w górach wieje na pewno, tylko kilku-
krotnie mocniej. A jeśli w górach wieje, to wspinać się 
nie da, nawet przebłyski słońca niewiele tu pomogą. 
Nie przez przypadek część chalteńskich nazw barów 

Jakub Radziejowski na 
ostatnich metrach tunelu, 
którym wiedzie wspinaczka 
przez śnieżny grzyb.
Fot. Marcin Tomaszewski
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i sklepów związanych jest z Viento Oeste, zarządcą 
patagońskiej pogody. Oczywiście, od tej reguły też 
bywają wyjątki i czasem przy korzystnym, niezbyt 
silnym wietrze będziemy w stanie zrobić coś na odpo-
wiedniej wystawie i na niewielkim szczycie – niemniej 
jednak, kiedy w górach wieje, na poważnych drogach 
nie mamy czego szukać.

Druga zasada mówi, że w Patagonii wart zdobycia 
jest każdy wierzchołek. To oznacza, że jeśli warunki 
są słabe, okno pogodowe jest krótkie i niepewne, wie-
je lekki wiatr, to nie obrażajmy się na góry, tylko zdo-
bądźmy szczyt mniejszy od tego wymarzonego. Nawet 
wariant bułgarski na Aguja de la’S ma swój smak. 
Tu droga klasy igielnej (rodem z Chamonix) nabiera 
innej wartości. Tu każdy szczyt cieszy. Naprawdę. 
Nawet, oczywiście, jeśli te większe cieszą bardziej.

Trzecia zasada patagońska (kto wie, czy nie naj-
ważniejsza) mówi, że liczy się szczyt. A przez szczyt ro-
zumiemy najwyższy punkt na danej górze. O ile w Al-
pach możemy kończyć drogi w różnych miejscach, 
bo tak skończyli je autorzy, to tu, w powszechnej 
opinii patagonistów, jeśli dotarłeś dwa metry poniżej 
wierzchołka lub jeśli stanąłeś na niższym z dwóch 
wierzchołków, to niezaliczone… Taki jest powszechny 
klucz oceny przejść. 

Nawet wejścia na Cerro Torre są oceniane wzglę-
dem szczytowania (wtedy bez komentarza) lub okre-
ślane jako bez wejścia na najwyższy punkt śnieżne-
go grzyba (wtedy szczyt mamy do powtórki, o czym 
przekonująco pisał – jako jeden z wielu gospodarz 
i wyrocznia rejonu – Rolando Garibotti). Nie ma 
kompromisów. Dlatego, gdy wybieramy cel, dobrze 
wszystko prześledźmy i dopasujmy, sprawdźmy in-
formacje o warunkach, a następnie dajmy z siebie 
wszystko, aż do samego szczytu.

Kolejna zasada – odpoczywajmy. Poważnie, może 
brzmi to śmiesznie, ale tutaj nie jest możliwe robienie 
poważnej drogi dzień po dniu, czy nawet po dniu 
odpoczynku. Podejścia i powroty są zbyt długie. O ile 
po zdobyciu Aguja Guillaumet od zachodu, czy de 
l’S od wschodu możemy próbować się wspinać ko-
lejnego dnia (nie znam takich przypadków), to każda 
poważniejsza droga wymaga właściwie 3-4 dniowego 
odpoczynku – jest to o tyle łatwe, że po każdym oknie 
pogodowym i tak następuje minimum kilkudniowe 
załamanie, ale żelazna zasada jest taka, że jeśli nie 
odpoczniemy, to nic nie zdziałamy. 

Cała logistyka poruszania się w tym miejscu opiera 
się na baaaaardzo długich podejściach i baaaaardzo 
długich zejściach. Nie dajmy się zwieść tym, że szczy-
ty patagońskie są sporo niższe od alpejskich (co daje 
nam tę jedną korzyść względem Alp – nie musimy 
się aklimatyzować). Najbliżej jest chyba na Paso Su-
perior (ok. 5-6 godzin z El Chalten w zależności od 
warunków śniegowych, ponad Lago de los Tres), skąd 
jeszcze mamy około godzinę pod ścianę. Podejście 

pod zachodnią ścianę Cerro Torre to minimum 9-10 
godzin – dobrze je sobie rozbić na 2 dni (do Niponino 
i następnie do Circo de los Altares). Powroty to osob-
na bajka i o ile z Paso wracamy mniej więcej tyle, ile 
podchodziliśmy (ok. 4 godzin), to powrót z zachodnich 
ścian Torres może zająć i dwa długie dni…

Gdzie odpoczywać? Na dole – w El Chalten. Jest 
bardzo drogo, ale jeśli chcemy dobrze wypocząć, nie 
spędzajmy całego wyjazdu na biwakach Rio Blan-
co czy Campo de Agostini. Kiedy byłem w Patagonii 
po raz pierwszy, w 2004 roku, wszyscy spędzali czas 
we wspomnianych bazach wysuniętych. Efekt? Kiedy 
po 2-3 tygodniach zrobiło się niezapowiedziane okno 
pogodowe, byliśmy tak zmęczeni siedzeniem w bazie 
wysuniętej, że nasze działania początkowo przypo-
minały aktywność pijanego dziecka we mgle. Kilka 
nieudanych wyjść, źle dobrane cele, amok. Dziwię 
się, że mimo wszystko udało nam się wtedy jednak 
zdobyć dwa szczyty i rzetelnie się powspinać.

Dodatkowym argumentem za przeczekiwaniem 
w El Chalten są dostępne obecnie, niezłe, sprawdza-
jące się, prognozy pogody. Będąc na dole, możemy 
w praktycznie każdym miejscu (wifi) je sprawdzić. 
Można zaplanować podejście jeszcze na niepogodę, 
by wstrzelić się idealnie w ścianę, kiedy nastaną lep-
sze warunki. 

Pamiętajcie jednak, że niepogoda w Patagonii może 
występować w dwóch głównych konfiguracjach – tyl-
ko silny wiatr lub wiatr połączony z opadem śniegu. 
W tym drugim przypadku (prognozy o tym mówią) 
koniecznie trzeba wziąć na to poprawkę, bo doświad-
czenie uczy, że czwórkowe wyciągi skalne mogą być 
nie do przejścia w butkach wspinaczkowych i wyma-
gać zimowej orki. Zostało to sprawdzone kilkakrotnie 
w praktyce. Warto wtedy po prostu zmienić cel na 
bardziej mikstowy i cieszyć się innym wierzchołkiem. 
Powtarzam: w Patagonii cieszy wszystko! 

Zasada absolutnie podstawowa mówi, by dopaso-
wywać tu cele do warunków (co przecież wcale nie jest 
takie oczywiste, o czym świadczą „dokonania” Pola-
ków, szczególnie zimą w Alpach). W Patagonii jest to 
jeszcze ważniejsze niż w Alpach! Jeśli napisaliśmy we 
wniosku do PZA, że będziemy robić Supercanaletę na 
Fitz Royu, to wbijajmy się w drogę tylko wtedy, kiedy 
są na niej dobre warunki. Jeśli wiemy, że w tym roku 
jest sucho i mało lodu, a temperatury w lutym są 
wysokie, to zmieńmy cel, bo Supercanalety i tak nie 
zrobimy, a przepadnie nam być może jedyne ładne 
okno pogodowe…

Oczywiście sprzęt można sobie zawczasu, podczas 
niepogody, zdeponować w bazie wysuniętej lub pod 
ścianą, jednak należy mieć na względzie zarówno to, 
że nasze rzeczy potrafią „zniknąć” z przyczyn ogól-
noludzkich (niestety…), jak i to, że metrowy opad 
śniegu sprawi, iż będzie on do odzyskania po miesią-
cu – uwaga, to naprawdę częste przypadki! Dlatego 

Góry Ameryki

Zachodnie ściany masywu Cerro Torre. Fot. Jakub Radziejowski
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dobrze zastanówmy się, w jakim miejscu zostawiamy 
depozyt.

Jak już powyżej napisałem – w Chalten nie ma 
służb ratunkowych z prawdziwego zdarzenia. Akcje 
są organizowane przez przewodników i wspinaczy 
na miejscu. Miejmy to na uwadze, jak i to, że nie 
wszystkie sieci komórkowe mają zasięg w Chalten 
(moja nie miała). Owszem wypadków śmiertelnych 
w około sześćdziesięcioletniej historii patagonizmu 
nie było wiele (pewnie około 25 osób), co wynika za-
równo z tego, że Patagonia dopiero zaczyna przeżywać 
boom, ale także z tego, że tu nikt nie uczy się wspinać 
– powiedzmy sobie szczerze, początkujący nie mają 
tu czego szukać. 

Uważajmy na siebie i partnerów. Lodowce są 
bardzo zdradliwe, a szczególnie w drugiej części sezo-
nu szczeliny otwierają się w tempie przyśpieszonym. 
W styczniu i w lutym lodowiec ponad Lago de los Tres 
jest bardzo ryzykowny – wiążmy się i nie grajmy bo-
haterów. Samo podejście w przepadającym mokrym 
śniegu to już wystarczające wyzwanie, nie trzeba nam 
dodatkowo organizować akcji wyciągania partnerów 
ze szczeliny.

Wiem, co mówię, w 2004 roku wpadaliśmy do 
szczelin jak gruszki do przysłowiowego fartuszka. 
Raz za razem.

* * *
I jeszcze dwa słowa o porach roku. Jeśli planuje-

my drogi lodowe lub mikstowe – przyjeżdżajmy w li-
stopadzie do początków grudnia, później warunki 
na drogach takich jak np. Supercanaleta przestają 
istnieć (w tym roku nie istniały już w listopadzie), 
choć oczywiście mogą się zdarzyć wyjątki od tej re-
guły i warunki nagle, na krótko, się pojawią (o tym 
dowiemy się na miejscu).

Z kolei jeśli interesuje nas wspinanie skalne, warto 
przyjechać w styczniu, lutym. Wtedy jest najcieplej, 
ale bardzo trzeba uważać na lodowcach i morenach 
oraz pod serakami. 

Jeśli wiemy też, że np. nasza droga przechodzi pod 
jakimś pólkiem lodowym, postarajmy się być tam, 
nim słońce zacznie operować na tym polu. Pamiętam, 
jak w 2004 roku nie zdążyliśmy i jeden z kluczowych 
wyciągów robiliśmy w płynącym strumieniu…

Dojazd i pieniądze
Do El Chalten standardowo dostajemy się samo-

lotem, najpierw do Buenos Aires, a następnie liniami 
Aerolinas Argentinas do El Calafate (ceny łączne: 
5000-8000 zł w zależności od rodzaju biletu, czasu 
poświęconego na poszukiwania i terminu – styczeń 
i luty są droższe). Z lotniska do El Calafate do miasta 
dojedziemy autobusem (45 peso od osoby), wprost na 
dworzec, skąd trzy razy dziennie odjeżdża autobus 
do El Chalten (koszt ok. 20 dolarów w jedną stronę).

Walutą w Argentynie jest peso (zapisywane podob-
nie jak symbol dolara, można się pomylić). Oficjalny 

kurs (listopad/grudzień 2012 r.) to bodajże 4,7 peso 
za 1 dolara w banku (minus prowizja). W Argenty-
nie handel walutą jest kontrolowany (nawet płacąc 
kartą, pokazujemy paszport). Istnieje też rynek nie-
oficjalny, tak jak swego czasu w PRL-u. Można za 
to w wielu miejscach płacić bezpośrednio dolarami 
(jest to także rejestrowane). Zalecam przywiezienie 
dolarów i wymianę w El Calafate lub Buenos Aires. 
Bankomaty w Calafate są, w El Chalten jest chyba 
jeden na dworcu, ale nie zawsze czynny. 

El Chalten
Na dworcu jest biuro informacji, poza tym jest 

jeszcze kilka takich punktów w mieście.
Gdzie spać? Tu nie dam gotowej odpowiedzi, bo 

każdy ma inny budżet i inne potrzeby. Miejsc jest 
pod dostatkiem. Strona http://elchalten.com/ da 
nam kilka adresów. Obecnie mieścina jest kilkukrot-
nie większa niż w 2004 r. i nadal się rozbudowuje, 
położony został asfalt (w 2004 r. nie było nawet dro-
gi asfaltowej z El Calafate), hotele rosną jak grzyby 
po deszczu, a ceny – ogólnie bardzo (!) wysokie – są 
zróżnicowane. 

Mamy więc możliwość spania w różnych hostelach 
(ceny od 70 peso w sezonie, za salę zbiorową), po po-
koje dwuosobowe w lepszych miejscach (od 220/250 
peso za pokój). Warto poszukać, bo można znaleźć 
i zarezerwować pokój 2-osobowy w hostelu w cenie 
noclegów na salach zbiorowych – ale przy dłuższej re-
zerwacji. My tak ostatnio zrobiliśmy.

Są też do wynajęcia domki drewniane (cabañas) na 
4-6 osób, co przy większym składzie wyprawy może 
być opłacalne – rzecz jasna, wtedy płacimy także za 
dni, kiedy jesteśmy na górze w akcji. W mojej opinii 
warto mieć swoje miejsce, w którym zostawiamy rze-
czy i bez nerwów możemy spokojnie odpocząć, bez 
obecności innych osób na dwóch metrach kwadra-
towych.

Są wreszcie campingi (ponoć trzy) w cenie od 30 
do 50 peso za osobę. O ile ta opcja w lutym może 
wystarczyć (jeśli nie boimy się zostawiać sprzętu bez 
opieki), to wcześniej (listopad, grudzień) polecam 
jednak łóżko – nocami jest jeszcze dość zimno i nie 
sprzyja to regeneracji i odpoczynkowi. Uwaga, nie ma 
już legendarnego, darmowego Campo Madsen, na 
którym wszyscy spali w 2004 r. Jest jakiś jego płatny 
substytut w innym miejscu.

Gdzie się żywić? W El Chalten mamy kilka skle-
pów, niemniej jednak zarówno asortyment, jak i ceny 
są bardzo nieatrakcyjne, te ostatnie nawet dla west-
manów, którzy dysponują większymi budżetami niż 
Polacy. 

Niestety w El Calafate wszystko też jest dosyć 
kosztowne, ale przynajmniej liczba produktów jest 
większa, choć np. typowo europejskich batonów nie 
uświadczymy (my jedliśmy batony z chałwy i bloki 
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czekoladowe – sprawdzały się). Dobrze zrobić większe 
zakupy w Calafate i zabrać je autokarem w kartonie 
do El Chalten, a na miejscu kupować podstawowe 
(i tak drogie) produkty. Przykładowe orientacyjne 
przeliczniki na listopad/grudzień 2012 r.: litr mleka 
6-7 zł, paczka 15 plasterków salami – 7 zł, litr piwa 
w sklepie 9 zł + koszt butelki, ser paczkowany ćwierć 
kilo 15-16 zł, wspomniane batony 130 gr – 9-10 zł). 
Z żywieniowej drobnicy, ale istotnej: nie musicie 
przywozić „plussszów” i innych „isostarów”. Na miej-
scu można kupić Tangi – bardzo smaczne i efektywne 
w użyciu. Z innych przysmaków – koniecznie Dulce 
de Leche – pojemnik naszej krówki ciągutki w for-
mie rozpuszczonej masy. Polecam.

O cenach knajpianych w El Chalten nie będę 
nawet pisał, bo jest drogo (hamburgesa completa 
z jednym piwem: od 70/80 peso od osoby w górę) 
i choć oczywiście po zdobyciu szczytu należy nam się 
nagroda w postaci biffo, czyli steka (preferuję średnio 
wysmażonego), to niestety nie może być to nasza 
codzienność.

Co robić w El Chalten, oczekując na pogodę? Od-
poczywać, to jasne, szczególnie jak już się wspięliśmy. 
A jeśli roznosi nas energia, to w najbliższej okolicy 
znajdziecie przyzwoite buldery, ponoć około 200 dróg 
sportowych do 8c, a także kilka dróg do 5 wyciągów. 
Wszystko blisko mieściny. Nawet jak w górach wieje 
i jesteśmy bez szans na patagonizm, to sportowo 
z pewnością damy radę się powspinać.

I jeszcze jedna ważna informacja – w parku naro-
dowym, na terenie którego się wspinamy, obowiązu-
je rejestracja. Nic to nie kosztuje, należy jednak udać 
się do siedziby parku, wypełnić formularz, a wyjeż-
dżając oddać kwitek i wyrejestrować się. Oczywiście, 
z gór – śmieci i wszystko, co nasze znosimy – pamię-
tajcie o tym.

Jeśli myślimy o spędzaniu miejskiego czasu pod-
czas podróży w jedną lub w drugą stronę – nie pole-
cam zostawania w El Calafate, maksymalna cepelia, 
w której na zwiedzanie i zakup pamiątek wystarczą 
cztery godziny. Lepiej kilka wolnych dni spędzić 
w Buenos Aires.

Sprzęt i ubrania
Wszystko należy przywieźć ze sobą. Ceny na miej-

scu to typowe „emergency”. Co nieco jest, ale bu-
dżet może tego nie wytrzymać. Choć jak dobrze po-
szukamy, to na miejscu znajdziemy i niedrogie szable 
śnieżne. Gaz możemy kupić zarówno w Calafate, jak 
i w Chalten. Drożej niż w Polsce, ale nie aż tak bardzo. 
Liofilizaty także, ale wiózłbym je z kraju.

Co jakiś czas organizowane są wyprzedaże przez 
wyjeżdżające wyprawy, ale ceny intensywnie używa-
nych rzeczy są na poziomie 80-90 proc. cen nowych 
produktów w Europie. 

Ubrania – standard, w listopadzie i grudniu na 
drogi mikstowe – tak jak zimą w Tatrach. Styczeń, 
luty, na skalne drogi – jak latem w Alpach.

* * *
To tyle. Niewiele, ale mam nadzieję, że wyjeżdżają-

cym coś się przyda. Pamiętajcie, by przede wszystkim 
zachować spokój i nie podejmować nerwowych decy-
zji. Umiejętność kumulacji energii i niepoddawania 
się frustracji to podstawowe składowe sukcesu.

Trzymam kciuki, powodzenia.
Przydatne strony internetowe:

• http://pataclimb.com
• http://pataclimb.com/knowledge/chalten-

weather.html – zakładka tej samej strony, o tym 
jak i gdzie czytać prognozy pogody – dla zaawan-
sowanych, choć przystępnie wytłumaczone.

• http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php – naj-
łatwiejsza w obsłudze z trudniejszych prognoz – 
instrukcja obsługi na stronie pataclimb.com.

 Dla tych, którzy lubią czytać słoneczka i chmurki 
– można zaglądać, wyciągając średnią, na: moun-
tain-forecast.com, yr.no czy meteoblue.com (wtedy 
sprawdzamy pogodę dla Cerro Torre czy Fitz Roya, 
to są prognozy bardzo przybliżone).

• http://www.windguru.cz/pl/index.php?-
sc=233004 – wiatr dla Paso Superior, to samo moż-
na ustawić dla np. Paso Marconi, jeśli chce się znać 
siłę wiatru na zachodnich ścianach Torres.

• http://www.elchalten.com/ – wszystko o El Chal-
ten.

• www.caltur.com.ar – jedna z linii autobusowych 
obsługujących transport na trasie Calafate-Chal-
ten. 

• http://www.climbinginpatagonia.freeservers.
com/ – darmowa, dość stara strona, ale z dużą 
ilością schematów.

Kuba w środkowej częsci ściany, 
nad nami robi się stromo. 
Fot. Marcin Tomaszewski


