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uderzenie

Na początku chciałbym wam obu szczerze pogratu-
lować. Świetne przejście. Co tu dużo mówić – bardzo 
wam zazdroszczę (pewnie nie ja jeden J). Zrobiliście 
powszechnie uważaną za najbardziej niesamowitą lo-
dową drogę na świecie. Dodatkowo wejść na Cerro 
Torre bez spitów – to jest to J! Czy rzeczywiście ta 
wspinaczka jest taka niesamowita?

Jakub Radziejowski (JR): Dziękuję serdecznie. 
Czy ta wspinaczka jest niesamowita? Wiesz, to nie jest 
najtrudniejsza rzecz na świecie, ale z pewnością takich 
linii, tak niesamowitych, tak ładnych, tak wspaniale po-
prowadzonych nie ma zbyt wiele na świecie. Rolo Gari-
botti, zachęcając mnie do niej, pisał przekonująco o jej 
walorach. Po powrocie wysłałem mu podziękowanie za 
rekomendacje, zgadzając się, że jest to absolutnie uni-
kalna, niepowtarzalna linia.

Co do wspinaczki „bez spitów” – być może pa-
miętasz, jak w 2004 roku na Rio Blanco rozpoczęła 
się dyskusja między Tomažem [Jakofčičem, wyśmie-
nitym alpinistą i wysokogórskim przewodnikiem al-
pejskim – przyp. red.] ze Słowenii a alpinistą z Izraela 
o spitach na Drodze przez Kompresor. Pamiętam, że 
wszyscy poza mną bardzo zaangażowali się w dys-
kusję. Nie to, żeby mnie sam problem nadmiaru ni-
tów i pogwałcenia tej góry nie interesował, ale już 
wtedy byłem przekonany, że ewentualne ich usunię-
cie i konsekwencje tego czynu mnie nie dotyczą. Że 

Patagonia – piękna, mistyczna, wietrzna, odległa, porażająca urodą znajdujących się tam szczytów. Najsłynniejszą 
górą tego rejonu jest oczywiście Cerro Torre – pokazana między innymi w filmie „Krzyk kamienia” Wernera Herzoga. 
Bohaterowie filmu nazwali ją – ze względu na niedostępność – „złodziejką palców”. Trudności techniczne i prawie 
zawsze złe warunki atmosferyczne panujące rejonie sprawiają, że górę tę przez długi czas uważano za najtrudniej-
szą do zdobycia na świecie. W środowisku o Cerro Torre było głośno praktycznie cały czas, głównie za sprawą do-
mniemanego pierwszego wejścia rzekomo dokonanego przez zespół Maestriego, a także późniejszej działalności 
Włocha – wytyczeniu za pomocą setek nitów drogi na południowo-wschodniej grani (więcej o tej sprawie i histo-
rii zdobycia Cerro Torre przeczytacie w artykule „Gwałt na górze” w XXXX numerze GÓR).

Wróćmy jednak do obecnego sezonu. Na przełomie listopada i grudnia działała w tym rejonie mała wyprawa 
Polskiego Związku Alpinizmu w składzie Jakub Radziejowski i Marcin Tomaszewski. Zaraz po przyjeździe dowie-
dzieli się, że ma nastąpić kilkudniowa poprawa pogody. Takiej informacji doświadczony zespół nie mógł zmarno-
wać – już po trzech dniach od przylotu na miejsce, chłopcy stanęli na szczycie Cerro Torre, po pokonaniu lodowej 
Drogi Ferrariego (600 m, 90°, M4). Było to pierwsze polskie przejście tej linii i piąte polskie wejście na szczyt (dopie-
ro trzecie na śnieżnego grzyba, znajdującego się na wierzchołku). Oczywiście wszystkie wcześniejsze wejścia od-
były się Drogą Maestriego. Warto tutaj wspomnieć o mocno ostatnio akcentowanej przez wspinających się w tym 
rejonie – na przykład Rolanda Garibottiego, Colina Haleya czy też Josha Whartona – zasadzie, że w Patagonii, gdzie 
tak wiele zależy od pogody i warunków, za zrobione należy traktować tylko te drogi, które zostały pokonane do 
samego szczytu, bez względu na to, czy jest on skalny, czy lodowy. Ma to być po prostu najwyższy punkt góry.

Po kilku dniach odpoczynku, w trakcie których panowało standardowe, patagońskie załamanie pogody, po-
jawiło się kolejne okno pogodowe. Niestety, tym razem znacznie krótsze, bo jednodniowe. Nasz zespół wykorzy-
stał je do przejścia w zupełnie zimowych warunkach Drogi Whillansa (550 m, 70°, M4, 5+) na Aquja Poincenot. Było 
to prawdopodobnie dopiero drugie polskie wejście na ten szczyt (kolejne zakończyło się tuż pod nim), wszystkie 
odbyły się tą samą drogą.

Na dzień dzisiejszy Kuba jest pierwszym Polakiem, który ma na swoim koncie zarówno Cerro Torre, jak i Fitz 
Roya, a Marcin jedynym rodakiem, który stanął na szczycie Cerro Torre już dwa razy.

Zapraszamy do lektury wywiadu, którego chłopaki udzielili nam, będąc jeszcze w Patagonii.

Polskie
w Patagonii
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Cerro Torre interesuje mnie tylko od zachodu. Te 
przepinki – jakkolwiek droga pewnie nie była łatwa 
– nigdy mnie nie pociągały. Natomiast Droga Ferra-
riego to co innego. Otaczał ją nimb piękna i niedo-
stępności. Przecież do 2008 roku było nie więcej niż 
dziesięć przejść do szczytu. Do dzisiaj ich liczba sta-
nowi pewnie jedną dziesiątą, albo i mniej, przejść na 
(byłym) Kompresorze…

Marcin Tomaszewski (MT): Dziękuję, to rzeczy-
wiście był piękny dzien. Faktycznie, dobrze że wspo-
mniałeś o spitach – teraz już wiem, czego mi całą drogę 
brakowało J. Droga Ferrariego to prawdziwa perełka, 
mógłbym spokojnie zgodzić się z twierdzeniem, że to 
właśnie dla niej wynaleziono dziaby.

Powiedzcie coś o trudnościach. Musieliście używać 
specjalnych, robionych chałupniczo łopatek, by po-
konać kluczowe wyciągi, które prowadzą pionowym 
śniego-lodem? Wiem, że autorzy pierwszego powtó-
rzenia tej drogi w sezonie musieli kilka razy podha-
czać – jak wy przeszliście te kluczowe miejsca?
JR: Trudności według mnie są dość poważne. Jasne, że 
nie jest to No Siesta czy Direta Harlina, niemniej jed-
nak wydaje mi się, że droga nie jest łatwa. Nie tylko ze 
względu na odległość i logistykę. W praktyce poza dwo-
ma miejscami, gdzie można chwilę odpocząć na ca-
łej stopie, cały czas stoi się na czubkach raków w dość 
twardym lodzie. 

Nie chcę się wypowiadać o średnich trudnościach, 
bo jak wiemy, w naszym środowisku to niebezpieczne J, 
ale według mnie droga ma klasę również ze względu na 
niebanalne trudności. I utrzyma ją, nawet jeśli w kolej-
nych latach liczba przejść i popularność znacznie wzro-
sną. To nigdy nie będzie droga na Igłach Chamonix.

Trudnych wyciągów jest kilka, nie tylko ten ostatni 
na grzybie (chyba najbardziej spektakularny, poprowa-
dzony przez Marcina). Był też jeden długi z co najmniej 
pionowym, a nawet leciutko wywieszającym się lodem, 
parę ciekawych wyciągów mikstowych, coś tam też ze 
dwa razy sobie z Marcinem utrudniliśmy, idąc bardziej 
na wprost – nie nudziliśmy się J. Całość zrobiliśmy kla-
sycznie, nie było konieczności podhaczania. Nie musie-
liśmy też używać skrzydełek do szronu.

MT: Przyznaję, że o wyprodukowanie nieużytych 
ostatecznie łopatek poprosiłem zaprzyjaźnioną firmę 
w Szczecinie. Musielibyście zobaczyć ich miny, gdy 
im wytłumaczyłem, do czego będą wykorzystane... 
W tym sezonie droga miała charakter lodowy, dzięki 
czemu mogliśmy wspinać się bardziej konwencjonal-
nie J. Na trudności techniczne złożyły się w zasa-
dzie dwa wyciągi. Oba były spionowane i dość siłowe. 
Gdy ruszyłem na długość liny w końcowym grzybie 
śnieżnym, byłem pewien, że to będzie najpiękniejszy 
wyciąg lodowy w moim życiu. Wspinaczka nim wy-
magała cierpliwości i dobrej pracy nóg. Odcinek ten 
nie był jednak tak siłowy, jak 95-stopniowa bariera kil-

ka wyciągów poniżej. Prowadząc tę partię ściany, czu-
łem, że muszę dobrze zagospodarować swoje siły na 
asekurację i szybkie wyjście w kładący się teren. Poza 
nimi jest jeszcze kilka wymagających miejsc zarówno 
w twardym lodzie, jak i niezwiązanym śniegu na Hel-
mecie [ogólnie przyjęta nazwa jednego z fragmentów 
drogi – przyp. red.].
Kiedy przeglądałem nowy przewodnik po Patagonii, 
doszedłem do wniosku, że pobyt w tym miejscu ko-
jarzy mi się głównie z kilometrami podejść… Opo-
wiedzcie, coś o logistyce działania na Cerro Torre 
od zachodniej strony. Chyba nie każdy zdaje sobie 
sprawę, ile tam trzeba podejść. No i jeszcze ten wasz 
powrót – czy rzeczywiście jest to najlepsza opcja na 
wycofanie się spod ściany do Chalten?
JR: Logistyka działań na Cerro Torre to osobna opowieść. 
Po pierwsze, trzeba mieć szczęście do minimum trzy-
dniowego okna (powiedzmy, że pierwszy dzień może być 
połówką), by podejść, wspiąć się i zejść. Niby oczywista 
rzecz, w przypadku zachodniej ściany nabiera to jednak 
troszkę innego znaczenia. Pierwszego dnia podeszliśmy 
do Niponino (drogą Neither Polacos, Neither Noruegos), 
biwaku na środku lodowca Torre, gdzieś pod El Mocho. 
Drugiego przeszliśmy przez Col Standhardt do Circo de 
los Altares, pod zachodnią ścianę masywu Torres. Zde-
cydowaliśmy się atakować prosto z lodowca, żeby ktoś 
nam nie wypomniał wybrakowania stylu J. Niektórzy 
jeszcze tego samego, podejściowego dnia dochodzą do 

Kuba w środkowej części ściany
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Marcin podczas wspinaczki na grzybie

Ostatnie metry Tunelu przecinającego grzyba



Filo Rosso i tam biwakują. W zależności od miejsca biwaku, oszczędzają w ten spo-
sób dwie do czterech godzin o poranku (stąd wychodzą im potem niezłe czasy J).

Po wspięciu się na Cerro Torre zjechaliśmy drogą do namiotu w ciągu oko-
ło sześciu godzin. Kolejny dzień to powrót. Zdecydowaliśmy się wracać przez hi-
storyczną Paso del Viento – najpierw kilkanaście kilometrów lodowcem i moreną, 
a następnie przez przełęcz, lodowiec Cerro Solo i dłuuuuugą dolinę z finalnym po-
dejściem i zejściem. Czterdzieści kilometrów zajęło nam około czternastu godzin. 
Stopy mieliśmy nie swoje. 

Można też wracać przez Paso Marconi, choć odległość i czas wychodzą takie 
same. Teoretycznie jest też opcja powrotu przez Col Standhardt, ale wymaga to 
wspięcia się na przełęcz (trzy niebanalne wyciągi), a następnie powrotu trudnym 
lodowcem i przez ryzykowną morenę, a nie wierzę, żeby oszczędność czasu wy-
nosiła więcej niż 3–4 godziny. No i cały czas trzeba być skoncentrowanym, a przy 
powrocie przez Paso Viento lub Marconi można się częściowo wyłączyć i „tylko” 
przebierać nogami…

Jeszcze jedną opcją jest atak bezpośrednio z Niponino i zjazdy byłym Kompreso-
rem, ale jak pokazuje tegoroczny przykład Colina Haleya, nie jest to wersja łatwiejsza 
– ze szczytu zjeżdżał całą noc i powrót raczej mu się nie skrócił.

Na stronie 4 żywiołów znalazłem informację, że rozważaliście próbę wytyczenia 
nowej drogi na wschodniej ścianie – podczas wspinaczki na Ferrarim widzieli-
ście pewnie choć częściowo ten fragment. Jak on wygląda? Co właściwie zdecy-
dowało, że zmieniliście plany?
JR: Był taki plan, wyjście na Ferrariego miało być również przyjrzeniem się tej opcji 
i możliwościom. W mojej opinii po pierwsze wymaga to dłuższego okna pogodowe-
go, a po drugie innego terminu – chyba po prostu zimy. W tym okresie było już za 
ciepło i ścianą się sypało. Ale formacje są.

MT: Plan był taki, jak przedstawił go Kuba. Może zabrzmi to dość pewnie, ale 
Ferrari miał być niejako rekonesansem nowej drogi i planem minimum wyprawy J. 
W trakcie wspinaczki obserwowaliśmy odrywające się i spadające planowaną linią 
odłamki lodu, dlatego też uznaliśmy, że najlepszym okresem na bezpieczną próbę bę-
dzie zima lub wczesna wiosna. Listopadowy termin wyprawy również był podykto-
wany tymi względami, jak widać, było jednak zbyt późno.

Wytyczenie tej drogi wymagać będzie dużego zaangażowania i przemyślanej lo-
gistyki. W trakcie wspinaczki Ferrarim wykonaliśmy wiele zdjęć, wypatrzyliśmy rów-
nież ciąg logicznych formacji prowadzących aż do szczytu. Mam nadzieję, że wrócimy 
jeszcze kiedyś pod zachodnią ścianę J.

Na swoim blogu Colin Haley, chyba najaktywniejszy aktualnie wspinacz w tym 
rejonie, dla którego jest to już ósmy sezon z rzędu w Patagonii, stwierdził, że za-
szły tutaj ogromne zmiany. Jest znacznie więcej informacji o drogach – choćby 
ze wspomnianego nowego przewodnika, dużo więcej dobrych wspinaczy służą-
cych radą, nie śpi się już na biwakach w górach tylko w Chalten, skąd wychodzi 
się na wspinanie po zapoznaniu się z bardzo dobrymi internetowymi progno-
zami. Co więcej, porównał Drogę Ferrariego do alpejskich klasyków, takich jak 
Le Giant na Les Droites lub Colton – MacIntyre na Grandes Jorasses. Jakie jest 
wasze zdanie na ten temat? Po pierwsze, robiliście te drogi (Kuba – Le Ginata, 
Marcin – Coltona – MacIntyre’a), a po drugie, ty Kuba masz porównanie z Pa-
tagonią sprzed ośmiu lat, a ty Marcin byłeś tu dwa razy – w 2006 i 2009 roku.
JR: Najpierw porównanie do alpejskich klasyków – nie wiem, czy są one trafne, ale 
nie będę się sprzeczał, Colin na pewno wie lepiej. Coltona nie robiłem, Ginat jest 
sporo łatwiejszy. Myślę, że o trudnościach Ferrariego stanowią nie tylko trudno-
ści poszczególnych wyciągów, ale całość, z logistyką i charakterem wspinania. Bo 
przecież trudniejsze wyciągi są z pewnością na Buli pod Bandziochem, o Kocioł-
ku nie wspominając.

Co do logistyki i zmian, mam zamiar to opisać w czymś na kształt poradnika 
dla pisma „Taternik”, bo rzeczywiście zmiany od 2004 roku są gigantyczne. El Chal-
ten to współczesny kurort turystyczny, jest już asfalt, mnóstwo domków się buduje, 
da się odpocząć jak w mieście, choć tanio zdecydowanie nie jest.

Rzeczywiście, obecnie chyba nikt nie spędza już czterech tygodni w zaawan-
sowanym obozie, tak jak my to robiliśmy w 2004 roku. Kolosalne znaczenia ma to, 
że są teraz dostępne wiarygodne (co pokazuje tegoroczny pobyt) prognozy pogody. 
Nam sprawdziły się w 99%. A to bardzo ułatwia podejmowanie decyzji i, co ważne, 
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odpoczynek. Nie bez znaczenia jest też regularnie uak-
tualniana strona Rolo Garibottiego – pataclimb.com.

Pamiętam 2004 rok, kiedy byliśmy tak zmęczeni 
czekaniem na górze w Rio Blanco, że gdy przyszła po-
goda, działaliśmy jak w amoku i popełniliśmy mnóstwo 
błędów, a co gorsza byliśmy piekielnie zmęczeni czeka-
niem. Teraz da się odpocząć w Chalten i dobrze przy-
gotować do skutecznego ataku. 

MT: Wspinanie w Patagonii – podobnie jak w każ-
dym innym rejonie – ulega rozwojowi, to nieunik-
nione. W 2006 roku większość wspinaczy mieszkała 
w Rio Blanco lub Campo de Agostini, a drogi w Chal-
ten nie miały jeszcze asfaltowej nawierzchni. Do al-
pejskiego charakteru rejonu brakuje jednak kolejek na 
Paso Superior lub na lodowiec pod zachodnią ścianę 
Cerro Torre J. 

Sporo dróg rzeczywiście ma charakter alpejski, jed-
nak póki co trzeba wiele godzin spędzić na podejściach 

i zejściach. To jest urok tego miejsca, który podbija kla-
sę przejść. Każda poważna, pokonana droga wymaga 
przynajmniej kilkudniowego restu oraz odpowiednie-
go odczytania prognoz pogody. Według mnie Ferrari 
jest trudniejszą wersją Coltona – McIntyera, dodając po-
dejście pod ścianę wprost z Chamonix i doliczając takie 
samo zejście pomnożone przez dwa lub nawet trzy J. 
Żeby się wspinać w Patagonii, trzeba mieć mocne nogi 
i żelazną cierpliwość.

Obaj byliście już w Patagonii, ale w późniejszym okre-
sie – czy tegoroczny wybór był słuszny? Jest on rów-
nież dobry dla osób, które chcą się powspinać skalnie?

JR: Słuszny, oj słuszny. Na takie cele trzeba przy-
jeżdżać wcześniej. Później nie ma już lodowych warun-
ków. Poza tym powtórzył się, moim zdaniem coroczny, 
schemat pogodowy – na przełomie listopada i grudnia 
zawsze jest jakieś okno. Teraz też było. 

Jeśli chodzi o wspin skalny, wydaje mi się, że le-
piej przyjechać dwa miesiące później. Teraz jest jednak 
za zimno i – poza wschodnimi i północnymi ścianami 
– nie ma komfortu do wspinania skalnego. Da się, ale 
chyba lepiej przyjechać później.

Kolejną drogą, którą zrobiliście w znacznie krótszym 
i gorszym oknie pogodowym, była Droga Whillansa 
na Aguja Poincenot. Podobno w warunkach zimo-
wych była znacznie poważniejsza, niż by to wynika-
ło z opisów w przewodniku. Możecie coś napisać o tej 
linii i samej wspinaczce? 
JR: Piękna, na wspaniałym szczycie i wcale nie taka ła-
twa, jak się wydaje. W mojej opinii wszystkie odcinki 
były trudniejsze niż w opisie, z pewnością także z tego 
powodu, że było bardzo zimno (wręcz tatrzańsko zimo-
wo). W ścianie leżało sporo świeżego śniegu, szczeli-
ny były nim wypełnione. Już sam, niby najważniejszy, 
wyciąg mikstowy był sporo trudniejszy niż zapowia-
dane M4/5, a kolejne wyciągi skalne, które prowadził 
Marcin, miały moim zdaniem więcej niż M6. Wszyst-
ko robiliśmy w rakach i z dziabami, wydaje mi się, że 
inaczej tego dnia się nie dało.

MT: Dodam tylko, że czułem się w górnych par-
tiach nieco poirytowany J. Nie byłem w stanie zrzucić 
z siebie żelastwa, czyli dziab i raków! Teren wyglądał 
na piękną piątkę, która ze względu na zalodzenie była 
dla nas tego dnia całkowicie nieosiągalna. Czułem się 
jak mały chłopiec oglądający przez szybę ciastka w ulu-
bionej cukierni J. 

Znaleźliśmy jednak kilka pięknych, drytoolowych 
pasaży, które wynagrodziły nam wszystkie napotkane 
w trakcie wspinaczki niedogodności.

Wiem, że jeszcze jesteście w Patagonii, ale czy w gło-
wie zrodził się już plan powrotu w to magiczne miej-
sce? Jeśli tak, to jaki będzie kolejny cel? 

Kuba, jesteś pierwszym Polakiem mającym na 
swoim koncie zarówno Cerro Torre, jak i Fitz Roya 
– w sumie zdobyłeś cztery z dwunastu głównych 
wierzchołków tych dwóch masywów (nie ma wspi-
nacza znad Wisły, który by miał ich więcej), może 
więc warto zacząć myśleć o takiej swoistej Patagoń-
skiej Koronie J?
JR: Nie, o koronce nie myślałem i chyba nie pomyślę. 
Choć rzecz jasna te cztery szczyty dały mi sporo rado-
ści, a zdobycie i Fitzka, i Cerro Torre było zawsze moim 
chłopięcym marzeniem. Lubię wchodzić na szczyty, sam 
wiesz J. Ale zdobycie wszystkich, kolekcjonowanie, to 
chyba nie moja bajka. Owszem, chciałbym jeszcze kiedyś 
wrócić i wejść na co najmniej jeden wierzchołek z po-
zostałych oraz wstawić się w jakieś piękne skalne drogi, 
ale to raczej pieśń przyszłości, może nie jakoś bardzo 
odległej, ale z pewnością nie najbliższej.

Marcin, wygląda na to że Cztery żywioły to projekt, 
który ciągle się rozwija, z czego my w redakcji bar-
dzo się cieszymy. Możesz uchylić rąbka tajemnicy 
i opowiedzieć naszym czytelnikom o kolejnych ce-
lach? „Na mieście” chodzą słuchy o zimowej Norwe-
gii i Pakistanie na przyszły rok.
MT: Gdy w 2009 roku rozpocząłem realizację projek-
tu, nie zdawałem sobie sprawy, że z czasem przejmie 
on kontrolę nad moimi górskimi wyborami. Dziś mogę 

Marcin na mikstowym  
wyciągu w górnej części ściany

Wspinaczka Rampą
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śmiało powiedzieć, że stał się dla mnie sposobem postrzegania gór i w pewnym sen-
sie górskim drogowskazem, szlakiem prowadzącym pod kolejne ściany. Cztery żywio-
ły zaczęły żyć własnym życiem, co chwile pompują do mojej głowy kolejne pomysły 
dotyczące nie tylko wypraw, ale i stylu życia oraz pomysłów na przyszłość. Na razie 
mam otwartą głowę i idę do przodu J.

Na mieście dobrze mówią J. Planujemy z Reganem [Markiem Raganowiczem – 
przyp. red.] nową drogę na Trollach oraz Great Trango. W trakcie wyprawy na Polar 
Sun Spire złapaliśmy superbalans, wspólne cele są naturalną kontynuacją tej bigwal-
lowej przyjaźni. Każdy etap przygotowań opisujemy na naszych stronach, serdecz-
nie zapraszamy do śledzenia ich na bieżąco.

Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego – choć niestety długiego – lotu do Polski.
JR, MT: Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy czytelników Gór. 

Przy okazji chcielibyśmy jeszcze podziękować niskimi ukłonami wszystkim, któ-
rzy wspierali nas podczas tej krótkiej eskapady: sponsorom (na czele z PZA, firmami 
HiMounatin i Atest, a także sponsorom sprzętowym: Tendonowi, Zamberlandowi) 
oraz kolegom i przyjaciołom: Marcinowi Wernikowi, Jarkowi Mazurowi i Michało-
wi Dziedzicowi za uzupełnienie naszych braków sprzętowych metodą pożyczenia J.
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Kuba w mikstowej części  
na przełamaniu ściany

Cerro Torre
24 listopada – przybycie na miejsce.
26 listopada – dojście w opadach i przy silnym wietrze do biwaku Niponino, 
na lodowcu Torre.
27 listopada – pokonanie przełęczy Standhardt, w celu dostania się pod za-
chodnią ścianę Cerro Torre.
28 listopada – około 2.40 w nocy start z Circo de los Altares, 12,5 godziny póź-
niej zespół melduje się na szczycie (licząc prosto z lodowca, z namiotu, według 
danych z GPS, jakim dysponował zespół jest to około 1700 m przewyższenia). 
Zespół zastał w ścianie jednostajne trudności, nachylenie 70–80° z kilkoma trud-
niejszymi wyciągami w tym jednym 90–95°. Łatwiejsze fragmenty drogi zosta-
ły pokonane we wspinaczce symultanicznej. Zjazdy drogą trwały sześć godzin.
29 listopada – powrót do Chalten przez lądolód, a następnie przełęcz del Vien-
to – czterdziestokilometrowy marsz, którego pokonanie zabrało 13,5 godziny.

AqujA PoinCenoT
4 grudnia – wyjście do biwaku na Paso Superior.
5 grudnia – około czwartej nad ranem start z biwaku. Po niecałych dziewięciu 
godzinach zespół melduje się na szczycie. Powrót do biwaku to kolejne pięć 
godzin. Z powodu złych warunków zastanych w ścianie, zespół odczuł trudno-
ści drogi nieco wyżej niż M6.
6 grudnia – powrót do Chalten.




