MONT BLANC 2014
relacja: Anna Szyszka
PROLOG
Kiedy w 2009 roku poznałam Kamila i dał mi do poprawienia swoją relację z wyprawy na
Mont Blanc, nawet nie podejrzewałam, że 5 lat później sama będę pisać swoją
relację... Poznałam Kamila tuż po jego powrocie "z Paryża" - taką oficjalną wersję przedstawił
rodzicom - i po kilku miesiącach znajomości zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie niosą
ze sobą wyprawy na lodowiec, Kamil powiedział, że więcej na lodowiec nie pójdzie. Poszedł na
kurs turystyki wysokogórskiej, dużo się nauczył i zdanie zmienił. Faktycznie. Na lodowiec już nie
poszedł. Nie poszedł sam. Tylko ze mną. W 2011 roku zaręczyliśmy się na Gran Paradiso (4061 m
n.p.m.), rok później jedliśmy pizzę w schronisku na Signalkuppe (4554 m n.p.m.). Tendencja była
rosnąca, więc w pewnym momencie jakoś zrodził się pomysł próby zdobycia Mont Blanc. Tym
razem do swojego zespołu zaprosiliśmy Karolinę. To była dla nas nowa sytuacja, bo zawsze
chodziliśmy w zespole dwuosobowym. Ale, jak się później okazało, ta decyzja była dobra i w
takim zespole bardzo dobrze nam się współpracowało.
Oprócz jednego krótkiego epizodu (związanego chyba jednak z pomieszaniem pasztetu,
suszonego kiwi i kabanosa), nie miałam objawów choroby wysokościowej. Kondycja? Nie jestem
sprinterem, ale nigdy też nie zdarzyło mi się zawrócić z powodu zmęczenia. Pisanie pracy
magisterskiej i praca nad zdjęciami wymagały ode mnie spędzania więcej czasu w pozycji
siedzącej, postanowiłam więc trochę biegać i ćwiczyć. Zazdrościłam Karolinie, która trzymała się
określonego planu treningowego. Zazdrościłam, że ma na to siłę. Ja miałam silną motywację do
czegoś innego. Kolejne strony pracy dyplomowej powstawały. W pocie czoła.
Jak się obroniłam to się ogarnęłam. Ćwiczyłam dalej. Tym razem cierpliwość. Stałam trzy godziny
w kolejce, aby uzyskać EKUZ, usłyszałam magiczną formułę "świeci się Pani na czerwono", jednak
udało mi się z pomocą Pani rozwiązać tę sytuację korzystnie. Żeby nie było zbyt nudno, awarię
systemu też przeżyłam. Później ćwiczyłam pertraktacje przez telefon z firmą kurierską w sprawie
zaginionej przesyłki. Znajdowała się w niej bardzo istotna część mojego alpejskiego ekwipunku
(koszulka z nadrukiem "Ważna Szycha"). A w piątek przed wyjazdem ćwiczyłam jazdę przez park
na rowerze (w deszczu - żeby nie było nudno) z rogalikami mojej Teściowej, musiałam wybierać
między: nie rozwalić siebie i rogalików a zdążyć ze wszystkim. Tak więc mój trening, choć
niezgodny z żadnym planem treningowym, też dał mi w kość.
Starym zwyczajem pakujemy się przy pomocy listy. Poświęciliśmy kiedyś trochę czasu na spisanie
rzeczy, tych niezbędnych i tych zbędnych, które można zabrać na wyjazd. Drukujemy taką listę,
wykreślamy to, co tym razem niepotrzebne: maska i płetwy, krzesła, lodówka turystyczna, w
razie potrzeby dopisujemy konkretną ilość sprzętu i wyciągamy wszystko z naszej Magicznej Szafy
na środek i segregujemy. Kiedy w wyobraźni pomnożyłam sobie tę kupę bagażu razy dwa (bo
jednym samochodem jechaliśmy we czwórkę: Karolina, Czosnek, Kamil i ja), trochę się...
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przeraziłam. Ale jaka była moja radość, gdy ta kupa bagażu znalazła się w środku samochodu i
jeszcze było miejsce dla nas :).
Mieszkamy teraz na Nowym Dworze. Dużo by się rozwodzić na temat plusów i minusów tej
lokalizacji. Niewątpliwym plusem jest bliskość wjazdu na autostradę. Tak więc w piąteczek,
zapakowani po sam dach, nie musząc przebijać się przez korki w centrum, wyruszyliśmy na
Wyprawę.
Udało się znaleźć nocleg niedaleko Hof. Około godziny 22 dotarliśmy na miejsce. Otworzyła nam
uśmiechnięta pani i zaprowadziła do olbrzymiego pokoju. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie to, że w tym olbrzymim pokoju była olbrzymia piramida. Nasza koleżanka Weronika, która
często korzysta z Couchsurfing poradziła nam zabrać coś dla gospodarzy. Tak więc podzieliliśmy
się z nimi pysznymi rogalikami i obdarowaliśmy
dobrą polską kiełbasą. Jak to mówią - podróże
kształcą. Następnym razem nie weźmiemy ze
sobą kiełbasy. Prawdopodobnie nasi gospodarze
byli wegetarianami. Zastanawialiśmy się, czy
trzymanie naszych kotletów w ich lodówce nie
zaburzy im przepływu energii... Nasza gospodyni,
Corina, okazała się bardzo ciekawą osobą, ale
mimo wszystko noc w takim dziwnym klimacie i
to na samym początku podróży będziemy
wspominać jeszcze długo.

SOBOTA
DOJŚCIE DO BELLEVUE (1786 m n.p.m.)
Rano się dość szybko wyruszyliśmy dalej. Reszta drogi również minęła nam spokojnie. Do
czasu, aż zjechaliśmy z autostrady na krętą drogę. Ściana bagażu między Karoliną i Czosnkiem
sprawiała, że kiedy przed Karoliną rozpościerał się piękny widok, Czosnek jęczał, że nic nie widzi,
a później sytuacja zmieniała się o 180 stopni (serpentyny): Czosnek się zachwycał, a Karolinie
pozostawało te widoki sobie wyobrazić. Później ten nasz "piąty pasażer" zaczął się wiercić i
misternie ułożona ze śpiworów konstrukcja zaczęła się walić...
Dojechaliśmy do Chamonix. Poszliśmy do informacji turystycznej i zrodziła się w nas chęć pójścia
do interaktywnego muzeum. Ale nas już nie
wpuścili, bo zamykali. Cóż. Trzeba będzie
wspinaczkę poćwiczyć na żywo, a nie na
symulatorze... Poszłam z Karoliną kupić mapę.
Dobra rada: kupcie mapę w Polsce. U nas mapy
są lepsze jakościowo i w lepszej skali.
Dołączyli do nas Aga i Kuba, którzy do Chamonix
dojechali stopem. Na resztę ekipy czekaliśmy w
kościele. Umilał (?) nam to czekanie natchniony
organista. Rozpadało się. Organista przestał grać,
a my doszliśmy do wniosku, że msza o 19 w Chamonix może i jest, ale na pewno nie w tym
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kościele. Pomodliliśmy się w ciszy. Karolina zamówiła u księdza "Orzecha" mszę w intencji dobrej
pogody i bezpieczeństwa w górach. W poniedziałek będą się modlić za nas pielgrzymi do
Częstochowy, którzy idą z Wrocławia. Mamy dobrą obstawę :)
Wyszliśmy z kościoła. Przebiliśmy się przez ścianę deszczu i samochodem dojechaliśmy do Les
Houches. I tu uwaga. Nie czyta się tego "les huches" tylko "le zusz". To taki drobiazg, ale warto to
wiedzieć, bo pytając o drogę do "les huches" mogą Was nie zrozumieć...
Musieliśmy przepakować nasze rzeczy, a do dużego plecaka zabrać tylko te najpotrzebniejsze.
Wbrew pozorom przepakowanie to ciężkie i czasochłonne zadanie. Zastanawiasz się nad każdą
rzeczą... Ręcznik - odpada (bieżącej wody raczej nie będzie). Suszarka - odpada (prądu też raczej
nie będzie). Strój kąpielowy - odpada (może przyda się w Wenecji). Mimo tego, że spakowałam
tylko niezbędne rzeczy, plus jedzenie, które zostało z podróży, mój plecak ważył tyle, że nie
byłam go w stanie sama założyć na plecy... Ale jak już ktoś mi pomógł go założyć, to poczułam, że
z każdą chwilą coraz bardziej scalamy się w jedną bryłę. Skręciłam kijki i zaczęłam powolny marsz
pod górę.
Mówiłam Wam już dlaczego lubię chodzić nocą? Odkryłam to podczas pierwszego z Kamilem
wyjścia w Tatrach. Gdy nie widziałam, jak
męczące mam przed sobą podejście, a świeciłam
tylko pod nogi, to nie męczyłam się tak bardzo.
Sposób sprawdzony. Teraz też zadziałał. Miałam
jednak inny problem. Ubrać kurtkę i się zapocić
(nawet oddychający goretex nie da rady przy
takim podejściu z takim plecakiem) czy nie ubrać
i zmoknąć. Ach te kobiece problemy. Nie mam
pojęcia kiedy, ale powstało hasło naszej
wyprawy: Kobieta ubrana w kolory tęczy, prawie
nie śmierdzi i się nie męczy. Coż. Zostało mi zacisnąć zęby i cisnąć do góry... Straciłam trochę
rachubę czasu, ale podejście zajęło nam ok. 2 godzin.
Znaleźliśmy po drodze 2 potencjalnie nadające się pod namiot miejscówki, ale postanowiliśmy iść
dalej. Po drodze zauważyliśmy, że nie tylko my mieliśmy chytry plan rozbicia namiotów gdzieś po
drodze i przy jakiejś chatce na polu, na którym pasły się owce, dostrzegliśmy namiot.
Postanowiliśmy uszanować prawo do odpoczynku mieszkańców tego namiotu i podreptaliśmy
dalej. Aż do górnej stacji kolejki. Tam okazało się,
że jedno z pomieszczeń gospodarczych jest
otwarte. Postanowiliśmy je... zagospodarować
trochę po swojemu. Uprzątnęliśmy leżące tam
liny, ja zajęłam miejsce na kozetce, Karolina na
stole, a reszcie uczestników przypadły miejsca
pod stołem albo na podłodze. Hotel pierwsza
klasa. Pod dachem. Bardzo cieszyliśmy się, że
udało się znaleźć miejsce do spania. Gdybyśmy
spali w namiotach to po nocy w deszczu byłyby
całe mokre i dodatkowo ciężar plecaków powiększyłby się o "mokrość" namiotu.
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NIEDZIELA
BELLEVUE - BARAQUE DES ROGNES (2768 m n.p.m.)
Rano szybko się zebraliśmy z sypialni i przenieśliśmy do jadalni. Obfite śniadanie złożone z
jedzenia, które zostało nam z podróży (kotlety, pomidory, papryka), dało nam dużo energii. I
dobrze! Chociaż już na tej wysokości 1786 m n.p.m. doświadczyłam znanego mi uczucia. Jeśli
żołądek mówi - więcej nie przyjmę - nie kłóć się z nim. Jak to Kamil podsumował: lepiej
zmarnować kęs jedzenia, którego się nie zjadło, niż zwrócić jedzenie i zmarnować wszystko. Kto
nigdy tego nie poczuł - nigdy tego nie zrozumie...
Do stacji tramwaju mieliśmy dosłownie pięć minut. Kupiliśmy bilety w dwie strony. 26 Euro za 8
minut jazdy z prędkością żółwia, to trochę przegięcie, ale zdecydowaliśmy się jednak nie
marnować sił i kupiliśmy bilety.
Widoki z tramwaju? Raczej średnie. Dużo mgły.
Po wyjściu z tramwaju - bez zmian. Mgła i
mżawka. Znowu nie było widać dokładnie jakie
podejście nas czeka. Było mgliście i kamieniście.
Podczas tego około dwugodzinnego marszu
rozważaliśmy dwie opcje: spać w Schronie Des
Rognes (2768 m n.p.m.) albo w namiocie obok
Tete Rousse (3167 m n.p.m.). Ponieważ padało
podjęliśmy decyzję o spaniu w Schronie. To była
dobra decyzja. Spotkaliśmy tam czwórkę
Polaków ze Śląska: Ewkę, Michała i dwóch Łukaszów. W 2009 roku nie było tu śniegu, w tym
roku był. Wykorzystaliśmy go więc, aby przygotować jedzenie. Wyciągnęliśmy butle i zaczęliśmy
gotować. Polskie klimaty - na obiad żurek. Nasi polscy znajomi zmienili plany, spakowali manatki i
popędzili do Tete Rousse. Szkoda. Dobrze nam się z nimi rozmawiało. Ale każdy ma inny plan,
inne tempo, inny sposób, aby zdobyć Górę.
Po jedzeniu zaszyłam się w śpiworze. Żeby się
rozgrzać popijałam herbatę. Nawet w dobrym
puchowym śpiworze można zmarznąć, gdy nie
ma się w sobie ciepła, żeby go rozgrzać. Kamil
zasnął dość szybko, a my z Agą, Kubą i Karoliną
graliśmy jeszcze w grę w zgadywanie. Byliśmy
bardzo kreatywni, niektóre hasła to Kamil
Szyszka (to akurat było łatwe), gronostaj,
kanapka z serem.
Odkryliśmy ciekawą iluzję optyczną. Leżeliśmy na poddaszu, pod ukośnym dachem, poddasze
dzieliła ściana, a w niej były drzwi. Kiedy leżeliśmy i patrzyliśmy w sufit, mózg "prostował" dach i
robił z niego ścianę, a drzwi z kolei się pochylały. Niezły odjazd...
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Podobno był piękny zachód słońca. Nie będę nikogo oszukiwać. Nie miałam siły wstać... Poza
tym... Kamil spał, aparat miał w śpiworze, a nie chciałam go budzić, więc zdjęć i tak bym nie
zrobiła. Zobaczyć piękny zachód i nie móc zrobić zdjęcia - wielki żal. Nie zobaczyć pięknego
zachodu - mniejszy żal.

PONIEDZIAŁEK
BARAQUE DES ROGNES - TETE ROUSSE (3167 m n.p.m)
Do naszej sypialni przez szczeliny w podłodze wtargnęły promienie słońca. W końcu jakieś
słońce! Już mi niedobrze było od spania. Chociaż słońce ma jedną wadę, o której nie mówi się
głośno... Nagrzało toaletę obok schronu i uaktywniło zapachy, które wczoraj były jeszcze
znośne...
Przed schronem, w słońcu, było cieplutko.
Roztopiliśmy śnieg, zrobiliśmy herbatę. Zjedliśmy
resztę normalnego chleba i kabanosy. Nie, nie
kręci mnie liofilizowane żarcie. Kiedyś
próbowałam, ale jak zobaczyłam, że to wygląda
tak, jakby ktoś zjadł i zwrócił, to sobie
odpuściłam. Nie mówię, że liofilizaty są złe. Nie
są dobre dla mnie. Wolę normalne jedzenie.
Pytają nas czasami co jemy w górach. Zabieramy
zwykle jakieś kabanosy, normalny chleb jest z
nami dopóki dopóty mamy na niego ochotę i nie ucieka, później jakieś suche pieczywo, do tego
pasztet, może być ser żółty, ewentualnie coś do smarowania (w takim opakowaniu, żeby nie
usmarowało przy okazji wszystkich rzeczy w plecaku). Kisiel, budyń, mleczy ryż, kaszka manna, na
przekąskę suszone owoce. Mniej energetyczne, ale można je trochę uznać za ciepły posiłek, są
zupki chińskie, ale to mi ostatnio szkodzi nawet na nizinach, więc zrezygnowałam z tej opcji.
Należy pamiętać, żeby przekłuć opakowania, bo powietrze, które się w nich znajduje rozszerza się
i opakowanie może wybuchnąć. Polecam też 7days'y, trochę się ugniatają, ale w sumie to zaleta,
bo zajmują mniej miejsca. Podpatrzyliśmy też u pewnych Polaków, że zawijają kabanosy w
tortillę. Rarytasy! Tak więc, jak komuś nie podchodzi jedzenie lofilizowane, to nie ma co się
męczyć, tylko wyszukać zamienników w normalnym jedzeniu :)
Pod Schron przyszyły wygrzewać się kozice.
Kamil oczywiście miał zajęcie na jakieś pół
godziny. Pogoda - zgodnie z prognozą - w kratkę.
Piękne niebieskie niebo, a za parę chwil nic nie
widać. Podejście do Tete Rousse było kamieniste
i żmudne. W połowie drogi trochę się
zachmurzyło, ale później się odchmurzyło i
znowu było ładnie. Po prawej stronie mieliśmy
widok na płat śniegu, który wyglądał dość
strasznie. Jak się na niego napatrzyłam, to aż
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zapragnęłam założyć raki, przed przejściem wydeptaną w śniegu ścieżką. Chyba byłam jedyna w
rakach. Na schodzących z lodowca ten płat
śniegu nie robi żadnego wrażenia, na mnie
zrobił.
Część pola śnieżnego była ogrodzona siatką, a
przez zagrodzony obszar prowadziła najszybsza
droga na krechę. Prawdopodobnie było tam
jakieś pęknięcie.
Dotarliśmy do schroniska Tete Rousse. Obok
niego znajduje się jedyne miejsce, gdzie można
rozbić namiot. Pole biwakowe jest przeznaczone
dla max 50 namiotów. Szybko przeliczyłam, uff. Zmieścimy się. Za biwakowanie poza
wyznaczonym terenem można zapłacić karę do 6 tys. euro. Za nocleg w Tete Rousse (napotkani
Polacy mówili, że pokoje są duże, a śpi się na drewnianych pryczach) płaci się 45,70 euro. Hm,
drobne przegięcie jak za kawałek drewnianej
pryczy. Zdecydowanie wolimy klimatyczne
miejsce na śnieżnym plateau około 100 metrów
od schroniska. Udeptałam śnieg, rozłożyliśmy
namiot i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Kuba
podczas kopania fundamentów znalazł obrączkę
z wygrawerowanym napisem Maria i datą ślubu.
Trudna sprawa, imię Maria występuje chyba w
każdym języku... Zostawił w schronisku numer
telefonu do siebie, jakby ktoś się zgłosił. Ale..
marne szanse.
Czekaliśmy na prognozę pogody od Kasi. I przyszła prognoza wraz z dobrą radą - jutro pogoda w
kratkę, na atak zostawcie sobie środę i czwartek. Tak więc poszliśmy do schroniska. A, daliśmy im
trochę zarobić. Zjedliśmy po kawałku pizzy za jedyne 6€. Lepsza była na Signalkuppe, ta jakaś
taka... francuska.
Pogoda nie była zła. Ale nadal w kratkę. Jeśli mam być szczera to jak zobaczyłam ścianę, którą
trzeba było pokonać idąc do schroniska Gouter,
jęknęłam w duchu. Nie za bardzo mi się
podobała. Można powiedzieć nawet, że bardzo
mi się nie podobała... Dobra, dałam sobie i tej
ścianie dzień na oswojenie się ze sobą...
Ten trochę leniwy dzień zakończył się pięknym
zachodem słońca. Tym razem miałam siłę żeby
się nim zachwycić.
Z mroku doszła do nas rozmowa po polsku. Myślimy - może nasi znajomi Ślązacy... Ale nie. Dwie
dziewczyny i jeden chłopak. Zagadaliśmy do nich. Byli na Szczycie. Zdjęcia jak na tle prześcieradła.
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Mleko. Powiedzieli, że zostawili namiot "tam". Mój sprawny umysł szybko skojarzył. Masz żonę
Marię? Ja! Ja jestem Maria! Okazało się, że znaleźliśmy właściciela znalezionej obrączki!
Powiedział, że schował ją do 'bezpiecznej kieszonki", ale zauważył, że ta bezpieczna kieszonka
jakoś się otworzyła i obrączki już nie znalazł, a przekopał okolice namiotu. Kuba w ramach
znaleźnego dostał piersiówkę w alkoholem z ich wesela. Jakiś stary burbon. Czy jakoś tak.
Pozostawiony na specjalną okazję. To właśnie była specjalna okazja!

WTOREK
oczekiwanie na okno pogodowe
Noc była ciężka. Moja mata samopomująca z supermarketu średnio się sprawdzała na
lodowcu. Podłożyłam sobie pod plecy bluzę, pomogło, ale budziłam się w nocy i nasłuchiwałam.
Nad ranem usłyszałam szum spadających kamieni z kuluaru. Zamarłam. Z daleka słychać było
krzyki: go! go! go! Wstałam w średnim humorze. Na szczęście miałam jeszcze jeden dzień, żeby
oswoić się ze ścianą.
Obserwowaliśmy i liczyliśmy. Przejście przez kuluar to jakieś 15 - 30 sekund. Niby niedużo. Ale jak
się siądzie i policzy do 15 to jednak kupa czasu... Cóż. Drugi dzień oswajania się z Górą przede
mną.
Dużo siedzieliśmy w schronisku. Śniadanie zjedliśmy z poznanymi dzień wcześniej Polakami,
dostaliśmy od nich trochę jedzenia. Nawet się
nie nudziliśmy. Ktoś rzucił hasło helikopter i
nagle kilka osób się zerwało, żeby zobaczyć jak
podlatuje do schroniska z transportem i żeby
zabrać jakieś pakunki. Śmigłowiec zanurkował
tak szybko, że jego bagaż był wyżej od niego.
Zostawiliśmy trochę niepotrzebnych rzeczy w
szafkach w schronisku, żeby namioty stały puste,
gdy wyruszymy na atak. Kaucja zwrotna za
kluczyk od szafki to 1€.
Był też czas na rozrywkę. Ja się nie załapałam,
ale Aga i Kuba mieli ubaw po pachy. Leżeli w
namiocie i słyszeli jak polski przewodnik
instruuje swoją grupę jak rozbić namiot.. Aż
wyszli pooglądać co tam się dzieje (a wierzcie mi,
jak się już leży i odpoczywa to się nie wychodzi
bez powodu, bo to kosztuje dużo energii). Niezła
akcja.
Na obiad - makaron carbonara za jedyne 16 €. Mój żołądek przynajmniej miał zajęcie.
Siedzieliśmy w schronisku, było duszno, zaczęła mnie trochę boleć głowa. Wzięłam aspirynę, ale
raczej tego unikam, bo często w wysokich górach leci mi krew z nosa.

7

Poznaliśmy w schronisku Gaję i Maćka, później dołączyło do nas dwóch Łukaszów. Ewka też
zeszła, ale była zmęczona i poszła spać. My też niedługo poszliśmy spać, jutro mieliśmy wstać o 6.

ŚRODA
TETE ROUSSE - MONT BLANC ( 4810 m n.p.m.) - REFUGE VALLOT (4362 m n.p.m.)
Poczułam, że się oswoiłam z górą i mogę iść. Noc miałam spokojniejszą, pod śpiwór
podłożyłam jeszcze spodnie, poprawiło mi to komfort termiczny. Obudziliśmy się jak było jeszcze
nieco mrocznie. Zapaliliśmy czołówki, ubraliśmy się, zapięliśmy raki i wyruszyliśmy. Lubię widok
czołówek na lodowcu. Lubię te małe ruszające się punkciki.
Dotarliśmy do kuluaru. Grand Couloir zwany jest inaczej Kuluarem Śmierci lub Kuluarem Rolling
Stones. Tego lata pogoda była najgorsza od 25 lat. Miało to także swoje plusy. Można powiedzieć,
że niosące śmierć "rolling stones" były związane przez śnieg. Zacisnęłam zęby. Po rozmowie ze
Ślązakami uspokoiłam się, wiedziałam co mnie czeka. Uprzedzili, że środkiem płynie strumyk. Nie
bój się postawić tam kroku. Ścieżka jest wydeptana, skup się i idź. Skupiłam się i poszłam. Po 15
sekundach zatrzymałam się i odetchnęłam z ulgą. Mogłam zdjąć raki.
Przygotowując się do wyprawy nigdy nie szukam filmików w internecie. Ale jak po powrocie
pisałam relację, obejrzałam film ze spadającymi kamieniami w roli głównej to się cieszyłam, że już
mnie tam nie ma. Kto nie lubi mocnych wrażeń, niech nie ogląda poniższych filmików:
http://www.youtube.com/watch?v=S8iZvV4U6zE
http://www.youtube.com/watch?v=B6HXQxEX910
Czekało nas jeszcze skalne podejście. Odczułam dużą różnicę w wadze plecaka. Ale odejście i tak
dało mi w kość. Trzeba było uważnie stawiać kroki, zwracać uwagę, czy ktoś powyżej nie strącił
kamienia. Zaczęliśmy mijać ludzi w rakach. Myślę sobie, w rakach po kamieniach? Okazało się, że
zaraz zaczyna się teren pokryty śniegiem i oblodzone odcinki. Też założyłam raki. W pewnym
momencie zrobiło się tłoczno. Dotknął mnie brak kultury wspinaczy, szczególnie tych z
przewodnikami. Szczególnie w górnym odcinku, ubezpieczonym stalowym linami. Zdaję sobie
sprawę, że przewodnikom zależy na szybkim tempie, ale bez przesady. Przepychanie się jest
niebezpieczne.
Sobie szłam to sobie myślałam... Co by powiedzieli rodzice, gdyby widzieli, gdzie ja teraz jestem i
co ja teraz robię. Później okazało się, że Karolina
miała podobne myśli. Była jeszcze jedna rzecz, o
której myślałam: jak ja stamtąd zejdę? Teraz już
wiem, podziałały na mnie widoki. Przez kilka dni
oglądaliśmy mgłę, a tu nagle ściana i dużo
przestrzeni. Gdy byłam już kilkanaście metrów
od starego Goutera, zdobyłam się na nikły
uśmiech. A jak byłam na lodowcu to poczułam
pewny grunt pod stopami i zrobiło mi się nawet
wesoło. Kamil akurat wyciągnął aparat i zdołał
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uchwycić te emocje. Przez cały czas podejścia aparat był schowany w plecaku. Nie go końca mogę
powiedzieć, że był bezpieczny, ale przynajmniej był schowany. Zwykle pokrowiec do aparatu jest
przyczepiony do plecaka, ale taki 2,5 kilowy ładunek trochę utrudniałby wspinaczkę. Przynajmniej
dobrze, że Kamil nie wziął obiektywów na zmianę, bo byłoby jeszcze ciężej. :)
Jeszcze chwila i mogliśmy obejrzeć nowe
schronisko Gouter z bliska. Nocleg w tej
kosmicznej budowli kosztuje 70 €. Do tego zakaz
biwakowania. Zapewne dlatego, żeby koszty
budowy schroniska się zwróciły. Cóż. Takie życie.
Jak wszędzie, światem rządzi pieniądz. Zakaz
biwakowania koło Goutera raczej nie jest
związany z bezpieczeństwem tylko z kasą. Mają
prawo. Jeszcze tylko zostało nam czekać na
zakaz wchodzenia na MB bez przewodnika...
Chwilę odpoczęliśmy w schronisku. Chciałam założyć polarowe rękawiczki, bo na dworze było
jeszcze zimno, a tam? Smoła! Zagadka... Mamy z Kamilem takie same rękawiczki, leżały w takich
samych warunkach, a moje się roztopiły... Na szczęście miałam drugie, porzadne lapawice.
Komenda: związujemy się liną! Przed wyjazdem
spotkaliśmy się kilka razy, żeby przećwiczyć
pewne rzeczy. Opłaciło się. Szybko i sprawnie się
zebraliśmy i tup tup tup przez lodowiec.
Czuliśmy się bardzo dobrze. Kamil szedł
pierwszy, ja druga, Karolina trzecia. Wszyscy na
30 metrowej linie. Duża część ekip szła bez
asekuracji. Cóż. W sumie każdy odpowiada za
siebie. Przynajmniej wiadomo skąd się biorą
statystyki o ilości ofiar co roku na Mont Blanc.
Tup tup tup.
Tup tup tup.
Robimy przerwy co kilkadziesiąt metrów. Czujemy się dobrze, ale warto racjonalnie rozłożyć siły.
Kamil też coś zrozumiał. Że jak on wchodzi pierwszy, a my idziemy za nim to jak podejście się
kończy to mimo wszystko nie może przyspieszać.
Bo my jeszcze wchodzimy. Nie mógł zrozumieć,
jak to jest, że jak mu się tak lekko wchodzi, to my
się tak ciągniemy. Logika, Kochany, logika. Ale?
Kto ma siły na rozważania na "czterech
tysiącach"? ;)
Zrobiliśmy krótki odpoczynek na wypłaszczeniu.
Już widać Vallot. Piękna pogoda. Niby prosty
teren. Ale wolałabym nie iść tędy we mgle. Co
jakiś czas jakaś szczelina.
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Niesamowicie piękne chmury, jak baranki! O! I znajome twarze! Gaja i Maciek, których wcześniej
poznaliśmy w Tete Rousse, zdobyli szczyt. Podobno najgorzej było jak się szło pod górę, z myślą,
że to już TA góra, a to dopiero przedszczyt przedszczytu. Podzieliliśmy się kremem
przeciwsłonecznym, zrobiliśmy zdjęcie Gaji i Maćkowi. I znowu...
Tup tup tup.
Coraz bliżej Vallot. O! Vallot! Dziwne te schody. Robią strasznie dużo hałasu. Trochę się
zablokowałam po drodze. Kilka schodów w górę, klika schodów w dół. Rozpostarł się przede mną
ciekawy widok. Jedno pomieszczenie, kupa śmieci i trochę ludzi. Miejsca leżące były zajęte.
Pokręciliśmy się trochę, jacyś ludzie się zwinęli i poszli. Zajęliśmy ich miejsce. Zdjęłam buty, żeby
trochę rozgrzać stopy. Pomogło. Doszedł sms od Kasi. Jutro po południu ma się popsuć pogoda.
Zrobiliśmy już ponad 1000 metrów przewyższenia. Zastanawialiśmy się, czy jeszcze dzisiaj damy
ranę pokonać kolejne 500 metrów. Siedzimy, myślimy. Przyszła Aga z Tomkiem, zaczęli sprzątać
podłogę, żeby móc tam odpocząć. Myśleliśmy z pół godziny. Nagle wstąpiły w nas nowe siły.
Ruszyliśmy. W pokrowcu od raków tylko coca cola i dodatkowa warstwa, w razie większego
zimna. Na lekko. Tempo się zwiększyło. Widoki
cudne, ale co chwilę jakaś chmurko - mgła
przesłaniała nam widok. Faktycznie, było tak jak
mówiła Gaja. Wydaje Ci się, że jesteś na szczycie,
a to jeszcze nie szczyt. I to tak ze trzy razy.
Wąska grań z ekspozycją. Szłam skulona
wspierając się czekanem i kijkiem, żeby utrzymać
równowagę. Trochę wiało. Ale widoki super!
Jest! Jesteśmy na szczycie! Nie ma wyżej w
Europie! Radość, gratulacje! No i oczywiście
zdjęcie z ręki. Na pamiątkę. I kilka innych zdjęć
na pamiątkę. Musiałam się rozpiąć, żeby pokazać
napis na koszulce. A możecie mi wierzyć. Ostro
wiało... Nie jestem dobrą modelką, chociaż na
większości zdjęć Kamila na pierwszym planie
jestem ja albo moje plecy. Wierzcie mi, to
męczące uśmiechać się, kiedy jest się
zmęczonym i zmarzniętym, a ja marznę szybko.
Po drodze ze szczytu spotkaliśmy Agę i Tomka.
Zaczęło wiać. Schodziliśmy szybko i sprawnie. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby się napić, ale
chyba tylko po to, żeby nie nieść tej coca coli z powrotem. Wiało mocniej i co chwilę nawiewało
jakąś chmurę. Zrobiło się mleko, Kamil wyciągnął kompas i do Vallota doszliśmy na azymut. W
schronie zrobiło się ciasno. Jakiemuś kolesiowi gotowała się woda, a on chyba był w toalecie, to
wstałam i wyłączyłam, żeby nie tracił gazu. Tak, miałam dużo energii. Noc? Dobrze, że Karolina
zostawiła na wierzchu jedzenie (jakieś wafelki z kminkiem), bo spać nie mogłam, było duszno
potwornie, w sumie 26 osób. Raczej więcej czasu nie spałam niż spałam.

CZWARTEK
REFUGE VALLOT (4362 m n.p.m.) - LES HOUCHES (1010 m n.p.m.)
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Uff. Ktoś otworzył drzwi, wpadło trochę powietrza. Zrobiło się rześko i głośno. Przyszli
jacyś ludzie, którzy chcieli odpocząć. Jakoś się zrobiło miejsce. Wpadł jakiś przewodnik, zrobił
aferę, zaczął krzyczeć, żeby zrobić miejsce dla jego klientów (w końcu mu zapłacili). Prawie
podeptał matę jakiemuś Słowakowi. Po zejściu dowiedzieliśmy się, że chamskie zachowanie
przewodnika zostało utemperowane przez Rosjan, którzy w swoim stylu przywołali go do
porządku. Nas jakoś szczególnie nie interesowało ustawianie przewodnika do pionu, więc nie
tracąc czasu ruszyliśmy w dół...
Tup tup tup. Tempo mieliśmy zejściowe. Przerwa w schronisku Gouter. Chwila na zebranie sił.
Najpierw zejście po śniegu, śnieg się skończył. Zdjęliśmy raki. Zejście kamieniami nie było aż takie
złe, jak się spodziewałam, ale ludzie z góry strącali kamienie, jeden albo dwa zatrzymałam na
nodze. I znowu, uważnie stawiać każdy krok. Sypkie kamienie. I ciągle "tramwaje". Od trójki do
piątki ludzi związanych krótkimi odcinkami liny. Kuluar... Decyzja: w tę stronę nie zakładamy
raków. Przed nami spadł jakiś średni kamień
między ludźmi. Mam się patrzeć w górę czy pod
nogi? Nie umiem tych dwóch rzeczy na raz.
Umowa: Kamil patrzy w górę, a ja pod nogi.
Chwila skupienia. Patrzę pod nogi. Co kilka
sekund słyszę: czysto. Czysto. Mijam strumień.
Czysto. Jak to piszę to wspomnienia wracają.
Koniec kuluaru. Niezła adrenalinka. Idziemy
dalej, na dół, po śniegu. Nie chcę odpoczywać w
tej atmosferze, gdzie zaraz może zlecieć kamień.
Wolę swój namiot.
Odbieramy depozyt, składamy namiot. Pakujemy plecaki. Znowu dużo ważą. Schodzimy po
kamieniach. Mijamy grupę Polaków. Standardowe pytanie teraz pada z ich strony: daleko
jeszcze?
Mijamy Schron. Schodzimy dalej. Alpy odsłaniają się przed nami. Częściowo, powoli. Nie całe.
Mijamy kozice. Kamil znowu ma zajęcie, a kozice mają zdjęcie. Wymieniamy bilet tramwajowy na
różowy kartonik z godziną odjazdu. Czekamy, a
w między czasie robimy sobie zdjęcia pod mapą.
Zjechaliśmy tramwajem. Jaka zieleń jest
cudowna! Zeszliśmy do miejsca, gdzie pasły się
owce. I wtedy... Poczułam zmęczenie. Szliśmy
teraz odcinkiem, który pokonaliśmy kilka dni
temu w nocy w deszczu i zastanawiałam się: jak
ja dałam radę? Schodziło mi się bardzo ciężko.
Naprawdę bardzo. Zrozumiałam mój stan
dopiero
później
czytając
"Chińskiego
Maharadżę" Wojtka Kurtyki. "Wyzwól ducha, a dupa podąży". Mój duch był potwornie zmęczony.
A ciało? Potwornie śmierdziało! Jak podniosłam rękę, żeby przytrzymać się drzewa, by
bezpiecznie ominąć kamień, poczułam siebie. Przypomniałam sobie motto wyprawy: Kobieta
ubrana w kolory tęczy, prawie nie śmierdzi i się nie męczy. No właśnie, prawie...
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Położyłam się na parkingu, jak doszłam do samochodu... No, w drugiej kolejności. W pierwszej
otworzyłam kilogramową paczkę żelek...
Radość przyszła następnego dnia, kiedy mój duch odpoczął.
Pytają, podziwiają. A ja? Ja nadal jestem sobą. Mam swoje plany, marzenia, problemy. Najgorsze
było zderzenie z miejską rzeczywistością. Pięknie ubrane, szczupłe kobiety, ludzie, którzy ciągle
oceniają, rachunki, obiady, praca. Patrzę w lustro, widzę siebie. Przez magisterkę trochę się
zasiedziałam, myślałam, że trochę schudnę w górach. I nic. Ale znalazłam na to sposób. Patrzę w
lustro, mówię do siebie: moje ciało było na "Blanku". Nie, nie chudnę od tego :P. Bardziej siebie
lubię, jak pomyślę, że potrafię spełniać swoje marzenia. I że jestem szczęśliwa!
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