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MONT BLANC 2009 

relacja: Kamil Szyszka 

 

 

22 marca 2009 –  Śnieżnik 

 … powrót ze Śnieżnika do Międzylesia – idziemy z Mateuszem Surowskim sami po 

śnieżnym szlaku, rozmawiamy na różne tematy. Nagle Mateusz rzuca hasło: „Mont Blanc!” … 

długo się nie zastanawiam, odpowiadam „jestem za – jak najbardziej” … w sumie nie wiedząc jak 

ta odpowiedź zmieni następne pół roku mego życia … 

 

25 lipca 2009 – Chamonix 

 … minęły cztery miesiące od mojej odpowiedzi na 

pytanie Mateusza. W godzinach wieczornych dojeżdżamy 

do Les Houches. Znajdujemy miejsce, w którym możemy 

zostawić samochód, konsumujemy wieczorną kolację, 

rozmawiamy ze spotkanymi Polakami, klarujemy sprzęt, 

rozkładamy namioty, kładziemy się spać. W namiocie 

obok słychać miarowe oddechy  współtowarzyszy 

wyprawy – Bartka Surowskiego, Mateusza Rutkowskiego 

oraz Witka Lorenza … u mnie w namiocie na drugi bok przewraca się Mateusz Surowski. Długo 

nie mogę zasnąć … rozmyślam … już za kilka godzin ruszam na szlak – aby spróbować zdobyć Białą 

Damę … jestem u jej podnóża … rozmyślam o tym, co zmieniło w ostatnich miesiącach pytanie 

zadane pod Śnieżnikiem … jak slajdy przed oczyma przesuwają się obrazy z nocnych biegów, 

treningów na siłowni, wieczornych spotkań i narad z chłopakami, szkolenia wspinaczkowego, 

zakupu sprzętu, spotkań z znajomymi, którzy zdobyli już Mont Blanc … zasypiam.  

 

26 lipca 2009 – Start 

 5:00 – jak to mówią niektórzy – „chora pora”. Czas wstać. Zwinięcie namiotów, szybki posiłek, 

zaparzenie gorącej herbaty do termosu, zerknięcie do plecaka, czy aby na pewno wszystko się w 

nim znalazło. 

 

 ok. 6:00 – 1270 m n.p.m. Zarzucam swój plecak na 

ramiona, ruszam ku Górze leśną drogą prowadzącą do 

stacji kolejki „Tramway du Mont Blanc”, ulokowanej na 

2100 m n.p.m. Do pokonania 830 metrów 

przewyższenia. Idę spokojnie, oszczędzam siły, reguluję 

plecak tak, aby 30 kg w nim upakowane jak 

najefektywniej rozłożyć na plecach …  
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 8:03 - Docieramy do stacji Kolejki. Bartek kupuje bilety na tramwaj o 8:20.  Ładujemy się do 

niego. Tramwaj (który pamięta chyba jeszcze lata 80’) w ciągu kilku minut przewozi nas na 

wysokość 2372 m. W sumie to jedynie 272 metry – ale nie chcemy marnować sił, ponieważ 

przejście wzdłuż torów w sezonie kursowania tramwaju do najbardziej komfortowych nie 

należy. 

 

 8:45. - wysiadamy z tramwaju … Przed nami krajobraz wyłącznie skalny … Wszyscy smarujemy 

blokerami słonecznymi twarze oraz dłonie. Ustawiamy kije treningowe. Ruszamy. Szlak typowo 

kamienisty, nieznakowany – lecz układ kamieni sam narzuca kierunek marszu. Idzie się dobrze, 

promienie wschodzącego słońca oświetlają alpejskie szczyty.  

 

 10:10 – dochodzę do chatki Refuge des Rognes – 

używanej na wypadek awaryjnego noclegu na trasie. 

Wysokość 2768 m. Dociera do mnie, iż znajduję się 

powyżej najwyższego szczytu Polski (Rysy, 2499 m). Jak 

to zauważa Witek – każdy następny krok będzie dla 

każdego z nas rekordem wysokości. Chwila odpoczynku 

i odprężenia. Zrzucam z ramion plecak, który z każdym 

krokiem sprawia wrażenie cięższego. Jedząc batoniki 

oglądam chatkę od środka – betonowe ściany, drewniana podłoga – niby nic – ale w czasie 

załamania pogody lub innych problemów na trasie – staje się luksusem. Wszyscy leniwie 

kręcimy się w okolicy chatki. Nieopodal zauważam kozicę górską. Jest ok. 20 metrów ode mnie 

– pstryk.  Postanawiam wykorzystać czas odpoczynku oraz brak reakcji kozicy na pierwsze 

zdjęcie. Zbliżam się do niej – powoli i spokojnie – metr po metrze. 5 metrów. Zauważa mnie. 

Obraca się w moją stronę – jednak nie ucieka. Podchodzę jeszcze metr, nadal stoi nieruchomo, 

następny metr – następuję delikatny ruch nogami … koniec z podchodami – ustawiam aparat, 

lekko przyklękam – pstryk. W głowie rodzi się szalony pomysł, aby podejść jeszcze bliżej – lekki 

ruch w stronę kozicy powoduje jej reakcję – głowa opada lekko w dół prezentując potężne rogi 

– to była ta cienka granica akceptacji mojej osoby – długo się nie zastanawiam – delikatnie, 

aczkolwiek szybko, wycofuję się na bezpieczną odległość. Chłopaki w tym czasie zbierają się do 

wyjścia na szlak. Zarzucam plecak na ramiona, zerkam 

na aparat, czy zdjęcie wyszło … hmm … nawet nie tak 

źle :) … Dowartościowany fajnym zdjęciem ruszam za 

chłopakami na szlak. Każdy idzie swoim tempem. 

Słoneczko ładnie przygrzewa, przez co często sięgam 

po butelkę z wodą. Co pewien czas fotografuję 

otaczające mnie alpejskie krajobrazy, przez co zostaję 

lekko z tyłu, potem doganiam chłopaków … a gdy 

jestem już blisko, znów na mojej drodze staje coś, co prosi o uwiecznienie na matrycy aparatu – 

pstryk – i znów zostaję z tyłu … eh … 

 Na wysokości ok. 2950 m mijam mężczyznę leżącego poza szlakiem, trzymającego się kurczowo 

za rękę … obok niego znajdują się dwie osoby … jedna rozmawia przez telefon. 

Prawdopodobnie wypadek– nie chcąc robić sztucznego tłumu ruszam dalej. Po około 25 

minutach nadlatuje helikopter ratunkowy. Obserwuję z góry toczącą się akcję ratunkową – zjazd 
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ratownika po linie, pomoc oraz wciągniecie poszkodowanego na pokład helikoptera… kilka 

zdjęć – ruszam dalej … 

 

 12:58 – docieram do Refuge du Tete Rousse … wysokość 

3167 m … uświadamiam sobie, że przekroczyłem 

granicę 3000 m – wysokość, na której organizm może 

już odczuwać symptomy choroby wysokogórskiej. 

Obserwuję bacznie swój organizm, swoje 

samopoczucie … jest dobrze … ręce nie puchną, 

zawrotów i bólu głowy brak, układ pokarmowy w 

normie. Na kamieniach niedaleko schroniska rozsiedli 

się chłopaki oczekując mego przybycia. Wyciągamy 

kartusze z gazem, wkręcamy palniki, topimy śnieg z 

pobliskiego lodowca, gotujemy kaszki i zupki, 

rozmawiamy. Pojawia się koncepcja zmiany planów i 

ruszenia po posiłku do Refuge du Gouter (3817 m). 

Część zespołu naciska, aby wykorzystać dobre 

samopoczucie oraz wczesną porę i tego samego dnia 

dojść do Goutera. Jestem przeciwnikiem takiego 

rozwiązania i walczę o to, aby pozostać na tej wysokości w ramach aklimatyzacji organizmu. Na 

tej wysokości czas płynie inaczej, w wyniku czego dyskusja toczy się ponad półtorej godziny. 

Rozwiązanie problemu przyniosły nasze organizmy. Kilka osób poczuło się trochę gorzej, ich 

organizmy same dopomniały się o potrzebę aklimatyzacji, w wyniku czego zapadła decyzja, że 

biwakujemy na tej wysokości. Szukamy wolnych kręgów skalnych, w których po ułożeniu w 

miarę płaskiej powierzchni z kamieni w odległościach kilkunastu metrów stawiamy dwa nasze 

namioty. Mateusz i Bartek kładą się spać, natomiast Witek leży na kamieniach i obserwuje 

toczący się ruch w obozie oraz przebieg szlaku do Goutera.  Ja w tym czasie znów rozkładam 

kuchenkę i gotuję sobie spaghetti … w tym dniu 

liofilizowana żywność jeszcze całkiem nieźle mi 

smakuje. Niedaleko rozbija się grupa Polaków, którzy 

zdobyli w tym dniu Mont Blanc. Wdaję się w rozmowę 

o warunkach panujących powyżej Goutera, o górze, o 

sprzęcie oraz o innych, nie tylko górskich sprawach. 

Kończę posiłek, napełniam puste butelki świeżo 

stopionym śniegiem z dodatkiem tabletek 

witaminowych, zmywam menażkę, sprzątam w plecaku. Sprzątanie przerywa wizyta jednego z 

Polaków (z obozu rozbitego po drugiej stronie skalnego placu), który zaprasza na 18:00 na 

wspólną polską modlitwę. Przyjmuję zaproszenie … idę do drugiego namiotu poinformować 

Witka i Mateusza R. o modlitwie. 

 18:00 – udaję się wraz z Witkiem i Mateuszem R. na modlitwę, na którą przychodzi większość 

Polaków przebywająca w tym czasie w obozie. Wszyscy udajemy się kawałek za obóz, gdzie w 

alpejskiej scenerii, przy zachodzącym słońcu, stojąc w kręgu modlimy się … modlimy się za tych, 

którzy na zawsze zostali w górach … dziękujemy za tych, którym udało się zdobyć bezpiecznie 

szczyt … polecamy Bogu tych, którzy następnego dnia ruszają w stronę szczytu. Wspólna 



  
4 

 
  

modlitwa, wspólny śpiew, poczucie jedności dodaje skrzydeł … niezwykle wzruszające, chwila 

nie do zapomnienia … 

 

 Wracamy do obozu. Rozmawiamy z Polakami, którzy zeszli ze szczytu. Z informacji, które 

posiadają wynika, że następnego dnia około południa ma nastąpić załamanie pogody. Radzą 

atakować szlak ku Gouterowi w godzinach nocnych – 

wtedy powinna utrzymać się jeszcze stabilna pogoda. 

Wraz z chłopakami postanawiamy pójść za radą 

spotkanych Polaków i o 1:00 w nocy wyruszyć na szlak. 

Wracamy do namiotów. Przygotowuję sprzęt, układam 

rzeczy w plecaku … mimo tego, że czuję się dobrze, na 

wszelki wypadek połykam Aspirynę – aby pomóc 

organizmowi w aklimatyzacji … około godziny 21:00 

kładę się spać. Długo nie mogę zasnąć … mocno nierówne kamieniste podłoże daje się we znaki 

… w końcu zasypiam … 

 

27 lipca 2009 – wyżej, wyżej, nie najwyżej … 

 23:30 – budzik … ciężko w to uwierzyć – przecież przed 

momentem zamknąłem oczy, a on już dzwoni. Bolesna 

prawda, po dwóch godzinach snu trzeba wstać. Przy 

świetle czołówek trwa pakowanie namiotów i 

szykowanie się do wyjścia 

 01:15 – ruszamy. Na szlaku w stronę Goutera widać kilka 

światełek – jedna z grup wyruszyła przed nami. 

Przechodząc przez skalne obozowisko widać pakujące się 

ekipy. Z racji przewidywanego załamania pogody większość grup zmierzających do Goutera rusza 

w środku nocy – zamiast standardowego wyjścia w okolicy wschodu słońca. 

 01:45 – po trzydziestu minutach marszu dochodzimy do kuluaru „Rollings Stones”, jednego z 

najbardziej niebezpiecznych fragmentów odcinka między Tete Rousse a Gouterem. Lodowcowa 

rynna o szerokości ok. 100 metrów, po której z góry spadają rozpędzone kamienie, wielkości od 

piłeczki golfowej aż do rozmiarów lodówki. Straszny dźwięk – ale spotkanie z takim kamieniem 

jeszcze straszniejsze – głównie dla rodziny ofiary kamienia. Jeszcze kilka lat temu odcinek ten był 

zabezpieczony poręczówką, do której wpinało się, aby w razie kontaktu z kamieniem delikwent 

mógł zawisnąć na linie, oczekując pomocy. Aktualnie poręczówka nadal znajduje się na tym 

odcinku, lecz jako dobitny przykład negatywnego wpływu ocieplenia klimatu na długość życia 

człowieka. Ocieplenie klimatu powoduje dużo szybsze wytapianie języka lodowego, w wyniku 

czego w miesiącach letnich poręczówka znajduje się ponad 20 metrów nad miejscem przejścia 

przez kuluar. Przejście przez „Rolling Stones” wymaga nie lada mocnych nerwów. Idzie się „na 

żywca” – bez jakiejkolwiek asekuracji. Bez spadających kamieni nietrudno stracić równowagę i 

runąć w dół, a co dopiero w sytuacji, gdy co pewien czas obok przelatuje kamień. Pobliskie skały 

już niejednokrotnie były świadkami ludzkiej tragedii … 
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Przejście przez kuluar w godzinach mocno nocnych ma duży plus – niska temperatura i brak 

nasłonecznienia kuluaru trzymają kamienie na swoich miejscach. Lodowcową rynnę 

przechodzimy stosunkowo szybko, aby nie kusić losu – uważając na to, aby przejście nie 

zakończyło się kilkadziesiąt metrów niżej. Na samej końcówce kuluaru napotykam trudność w 

formie małej krawiątki … szkolenie wspinaczkowe nauczyło mnie w praktyce, iż takie formacje 

mogą być zdradliwe … wtedy byłem asekurowany przez partnera, a teraz każdy błąd może być 

ostatnim błędem. Kilku ruchów czekana i krawiątka została poszerzona do wielkości stopnia, 

który gwarantował w miarę bezpieczne opuszczenie kuluaru … uff … zimny pot spływa po plecach 

… 

Ruszamy dalej. Do przejścia zostało ponad 600 metrów pionowej ściany poziomem trudności 

porównywalnej do tatrzańskiej Orlej Perci … gdyby nie 30 kg plecak, otaczające ciemności i 

zimny, porywisty wiatr wymuszający użycie rękawic, które ograniczają dobre „czucie skały”.  W 

szerszych miejscach szlaku zatrzymuję się, aby uzupełnić płyny w organizmie oraz nacieszyć oczy 

widokiem migających daleko w dole światełek pogrążonego w śnie Chamonix. Co pewien czas w 

bezpiecznym miejscu wymijają mnie i chłopaków kolejne grupy – grupy które stać na to, aby 

wykupić nocleg w Gouterze za jedyne 30 Euro, zakupić obiad za 20 Euro i korzystać z innych 

wygód, za które także płaci się niezłe sumy. Ich plecaki ważą średnio o 15 kg mniej od naszych, 

przez co mogą pozwolić sobie na tempo dużo szybsze od naszego. 

Końcówka drogi do Goutera daje się we znaki. Odczuwam brak snu oraz zmęczenie ciągłym 

skupieniem uwagi na pokonywaniu kolejnych niebezpiecznych fragmentów szlaku. Co pewien 

czas wypatruję Goutera – symbol bezpieczeństwa i odpoczynku, zdając sobie sprawę, iż czeka nas 

jeszcze kawałek podejścia za Gouter oraz rozbicie namiotów. 

 5:00 – docieramy szczęśliwie do Goutera. Wchodzimy do przedsionka schroniska, 

nieogrzewanego pomieszczenia z betonową podłogą. Wszyscy jesteśmy mocno zmęczeni. Każdy 

marzył o tym, aby położyć się w namiocie. Do rozbicia namiotów wytypowany został Mateusz R. z 

Witkiem … gdyż pozostało im najwięcej sił. Wraz z Bliźniakami zostaję w Gouterze oczekując 

informacji o rozbitych namiotach … po kilkunastu minutach przychodzi Witek - namioty zostały 

rozstawione.  

 5:50 - opuszczamy ponure pomieszczenie Goutera i 

udajemy się na grań powyżej schroniska … tam stoi kilka 

namiotów, w tym dwa nasze. Wrzucamy plecaki do 

przedsionków, rozkładamy karimaty i śpiworki … w 

namiocie najszybciej rozkładają się Mateusz i Bartek … ja 

zajmuję pozycję przy drzwiach …  4000 metrów daje się 

we znaki, odczuwam lekki szum w głowie … od razu 

zażywam dwie Aspiryny … wpakowuję się do śpiwora, 

wsuwając do niego dodatkowo aparat fotograficzny wraz z bateriami … zabieram się do 

zasuwania drzwi namiotu, gdy dostrzegam wschodzące słońce nad Alpami … o nie … wygrzebuję 

ze śpiwora aparat, otwieram trochę szerzej drzwi namiotu – pstryk, pstryk … mrrr, mrrr … 

Bartkowi nie za bardzo przypadło do gustu otworzenie drzwi namiotu … no cóż .. jeszcze jedno 

pstryk … i zamykam namiot … aparat znów ląduje w śpiworze … z windstopera formuję 

poduszeczkę … i od razu zasypiam … 
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 8:50 – otwieram oczy. Mocno żółty blask. Słońce, które 

jest już wysoko na niebie, mocno oświetla nasz jaskrawo 

żółty namiot. Próbuję zasnąć – lecz organizm daje jasno 

do zrozumienia, że dosyć ma snu – on chce jeść.  Staram 

się w miarę cicho wygrzebać z namiotu – co wcale nie 

jest takie proste … na każdą osobę przypada około metr 

kwadratowy przestrzeni.  Nie wiem, czy byłem cicho, czy 

to Bartek z Mateuszem tak twardo spali – ale udało mi 

się ich nie obudzić … Ubierając przed namiotem raki podziwiam cudowny krajobraz, oświetlony 

ciepłymi promieniami słońca. Niestety brzuszek daje znać, że ślicznymi krajobrazami raczej się nie 

naje. Ponieważ współtowarzysze smacznie śpią, postanawiam wykorzystać nadmiar czasu i pójść 

do Goutera, gdzie będę mógł zjeść przy stole – niby banalny przedmiot – a jak cieszy … a przy 

okazji wykorzystam fakt wizyty w Gouterze na złożenie 

depozytu (rzeczy które nie będą potrzebne przy ataku 

szczytowym). Wrzucam plecak z całym dobytkiem na 

plecy i zasuwam ostrożnie granią do schroniska. Na 

końcu grani, tuż przed zejściem w dół, obracam się – 

spoglądam na nasz obóz oświetlony słońcem … plecak 

zrzucam na śnieg … wygrzebuję aparat … pstryk … teraz 

z czystym sumieniem kontynuuję dojście do Goutera :)  

 9:17 – docieram do schroniska. Znajduję wolny stół, na którym rozkładam cały swój dobytek. Do 

skrzynki depozytowej wrzucam wszystko, co nie będzie potrzebne podczas akcji górskiej powyżej 

Goutera. Resztę rzeczy układam w plecaku. Podnoszę go … hmm … niespodzianka … kilka kilo 

mniej … uśmiech od ucha do ucha. Skrzynkę umieszczam w odpowiednim miejscu schroniska, 

plecak zostawiam na ławce (jako rezerwacja miejsca przy stole), chwytam kartusz z palnikiem i 

udaję się przed schronisko zagotować wodę – w schronisku jest całkowity zakaz używania 

kuchenek – czysty marketing – leniwi oraz Ci, których stać, kupują wrzątek za kilka Euro,  a reszta 

siedzi przed schroniskiem i topi śnieg. Tak więc 

posiadówka przed schroniskiem i to nie taka krótka … na 

dole czas na zagotowanie wrzątku wynosi średnio od 3 

do 5 minut, a przy Gouterze ze względu na wysokość i 

związanym z nią ciśnieniem atmosferycznym oraz 

zimnymi wiatrami czas znacząco wzrasta – od wrzucenia 

śniegu do zagotowania wody schodzi około 30 minut … 

dobrze, że jest na co popatrzeć … alpejski krajobraz 

umila czas oczekiwania. W końcu nadeszła chwila, gdy 

woda zabulgotała. Zalewam spaghetti liofilizowane i udaję się do schroniska, gdzie zajmuję 

miejsce plecaka i powoli konsumuję obiad, który nie smakuje już tak dobrze jak przy Tete Rousse. 

Obserwuję ludzi kręcących się po schronisku, których można podzielić na dwie kategorie – tych, 

co górę zdobywają dużym nakładem finansowym – płacą duże kwoty za wygody (noclegi w 

schroniskach, śniadanko, obiad, kolacja podana na tacy, osobisty przewodnik, który za 

odpowiednią kwotę zrobi wszystko, aby klient stanął na szczycie) … oraz tych, co zdobywają górę 

za cenę wielu niewygód i wyrzeczeń. Pytanie retoryczne – kto bardziej doceni zdobyty cel ??? 
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Kończę posiłek – wrzucam menażkę i kartusz z kuchenką do plecaka i wracam granią do obozu. 

Staję na szczycie grani, w tym samym miejscu, w którym zrobiłem dwie godziny wcześniej zdjęcie 

– tu jest zupełnie inny świat niż w schronisku … świat śniegu, lodu, wiatru i palącego słońca … 

świat ludzi, którzy stanęli do walki nie tylko z górą, ale i ze swoim ciałem i psychiką … Obóz 

powoli budzi się ze snu … 

 11:05 – dochodzę do namiotów … część z chłopaków 

grzeje już sobie posiłek, część dopiero się budzi. 

Rozmawiamy o dalszych planach na ten dzień. Pogoda 

jak na razie stabilna. Godzina nie taka zła. 

Postanawiamy spróbować już w tym dniu zaatakować 

szczyt.  Zdajemy sobie sprawę, że możemy nie zdążyć 

wrócić za dnia do obozu, więc planujemy zdobyć szczyt, 

a następnie zejść do Vallota i tam spędzić noc. Decyzja 

zapadła. Chłopaki postanawiają nie iść już do Goutera, a swój depozyt wrzucić do namiotów. 

Mateusz S. i Bartek w namiocie robią sobie posiłek, a Witek i Mateusz R. zdążyli już zjeść i 

opuściwszy swój namiot przepakowują swoje plecaki wybierając to, co będzie im potrzebne do 

dalszej akcji górskiej. Ponieważ jestem już gotowy do wyjścia wyżej, postanawiam wykorzystać 

czas oczekiwania na pozostałych na krótką drzemkę w wolnym namiocie Witka i Mateusza R. 

Kładę się tak, aby buty okute w raki sterczały za namiotem, a resztę ciała układam wygodnie na 

karimacie chłopaków … słońce delikatnie nagrzewa namiot … robi się milutko … wyciągam 

komórkę i odpisuję na sms’ki z Polski …  

 11:50 - współtowarzysze deklarują gotowość … zamykamy namioty, smarujemy się blokerami, 

ubieramy plecaki,  zakładamy uprzęże,  sprawdzamy sprzęt, wpinamy się w lotną (lina 

asekuracyjna) … i ruszamy … 

Śnieg lekko skrzypi pod zębami raków … idziemy w 

miarę równo … słoneczko ładnie przygrzewa … ciało 

szybko nabiera temperatury … po niecałej godzinie 

marszu w górę podciągam czapkę (co było błędem, gdyż 

podciągana czapka starła krem z czoła, w wyniku czego 

spaliłem sobie czoło w tym pasku, który został wytarty z 

kremu przez tę podciągniętą czapkę). Co pewien czas 

zatrzymujemy się, aby napić się wody … na tej wysokości 

organizm bardzo szybko się odwadnia … nie licząc bardzo suchego powietrza, które wysusza 

gardło. Czym wyżej, tym idzie się wolniej … czuć wysokość … organizm dużo szybciej się męczy, 

mimo przyspieszonego oddechu – tlenu w płucach coraz mniej … w głowie szumi …  

Wokół nas roztaczają się śliczne widoki – mimo chęci 

zrobienia zdjęcia, nie mogę przerywać równego marszu, 

aby nie zatrzymywać i nie wybijać z rytmu pozostałych 

osób. Czekam na w miarę prosty odcinek, na którym nie 

wypuszczawszy czekana z ręki, rozpinam kurtkę … 

wyciągam aparat … poprawiam zabezpieczenie, aby 

aparat sięgał do oczu (aparat cały czas był przypięty 
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pętlą asekuracyjną do uprzęży na wypadek gdyby silny podmuch wiatru wydarł mi go z rąk), 

szybko ustawiam parametry i … pstryk … potem czym prędzej wrzucam go pod kurtkę, zapinam 

się … niestety każde takie zdjęcie wybija z rytmu … tracę na moment oddech … kilka szybkich 

wyrównujących oddechów bardzo zimnego powietrza nie jest najlepsze dla mojego gardła (co 

okazało się już po przyjeździe do Polski), kilka minut na złapanie poprzedniego tempa. Im wyżej 

tym każde zdjęcie kosztuje coraz więcej sił. Kilka razy nie udało mi się wbić od razu w tempo 

pozostałych … po zrobieniu zdjęcia zwolniłem na tyle, że naciągnięta lina na moment zwalniała 

pozostałe osoby … 

 ok. 14:00 - dochodzimy do Dome du Gouter – przewyższenia około pół godziny drogi przed 

Vallotem. Następuje bardzo szybkie załamanie pogody. Porywisty wiatr sypie śniegiem w oczy, 

ciężko utrzymać się na nogach. Wszyscy rozumiemy, w jakim położeniu się znaleźliśmy. Nie 

robimy przystanków – idziemy rozciągnięci na linie w stronę Vallotu – im szybciej tam dojdziemy, 

tym szybciej będziemy bezpieczni. Wiatr bynajmniej marszu nie ułatwia. Miota nami jak 

zabawkami ze szmaty. Tylko dzięki kijkom i czekanowi trzymam pion … 

 ok. 15:00 - upragniony Vallot. Metalowa skrzynka postawiona przez Francuzów jako schron na 

wypadek załamania pogody lub ostrych objawów choroby wysokogórskiej …. Niejednej osobie 

uratował życie … nam prawdopodobnie też. Wchodzimy specjalnym kominem do środka. 

Zrzucamy rzeczy. Szukamy miejsca dla siebie.  Wiemy, że szybko z Vallotu już nie wyjdziemy. 

Zmęczenie i choroba wysokogórska dają się wszystkim we znaki. Marzymy o tym, aby się położyć 

i zregenerować siły w swoich śpiworach. Znajdujemy miejsce pod schodami. Miejsce na dwie 

osoby starcza dla naszej piątki.  Jest tak ciasno, że brakuje miejsca, aby położyć się na brzuchu lub 

plecach … musimy leżeć na bokach, abyśmy się zmieścili … powiedzenie „jak sardynki w puszce” 

nabrało dla mnie nowego znaczenia … zajmuję miejsce na końcu – pod ścianą. Aparat wpycham 

do śpiwora. Układam się tak, aby znajdował się on między mną a ścianką śpiwora dotykającą 

ściany Vallotu – dzięki temu zabezpieczam go przed ewentualnym uszkodzeniem w przypadku 

zmiany pozycji śpiącego obok partnera. W Vallocie panuje duże poruszenie, związane z 

załamaniem pogody, duża część osób chroni się tutaj w trakcie schodzenia z szczytu. Oczekują 

przejaśniania, aby jak najszybciej dojść do Goutera.  Zejście w dół jest dużo szybsze, wystarczy 

raptem półtorej godziny szybkiego marszu, z czego najbardziej niebezpieczne jest pierwsze 40 

minut.  Panujący gwar zupełnie mi nie przeszkadza …  

 15:30 - wysyłam smsa do Katarzyny Wężowskiej – koleżanki, która wcześniej zdobyła Mont Blanc: 

„Hej Kasia … właśnie zostaliśmy uwięzieni w vallocie … Zrobiła się niezła dupuwa … czy 

masz może prognozy na jutro ? … czy jest szansa na ranny atak, czy raczej w południe? … 

Pozdrowionka z śpiworka” 

Nie mając sił na oczekiwanie na odpowiedź, wrzucam komórkę do śpiworka … zasypiam … lekki 

sen, przez który słyszę rozmowy wielonarodowościowe … staram się wyłowić język polski lub 

angielski, aby zrozumieć, o czym są rozmowy … ale w sumie po co? … zasypiam .. i tak co 

kilkanaście minut ….  

 Ok. 16:30 - budzi mnie aparat fotograficzny wbity w żebra. Zmieniam pozycję … przy okazji 

wygrzebuję komórkę … zerkam na wyświetlacz … jest odpowiedź od Kasi: 
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„ Prognoza z Aiguille du Midi: w nocy burza, zachmurzenie całkowite, nad ranem 

częściowe, wiatr bardzo silny, zachodnio-południowy. Jutro zachmurzenie częściowe, wiatr 

b.silny do silnego. Izoterma 0 od 4100 do 4300. O ile wiatr pozwoli – atakujcie.”  

Podnoszę się do pozycji pół siedzącej. Chłopaki nie śpią mocno … udaje mi się im przekazać 

informacje o pogodzie. Postanawiamy wspólnie, że decyzję o ataku zostawiamy na ranek, kiedy 

sprawdzimy czy wiatr pozwoli nam na wyjście w stronę szczytu … Zauważam, że w Vallocie 

zrobiło się spokojnie i stosunkowo cicho. Rozglądam się po metalowej puszcze … w 

przeciwległym rogu dostrzegam dużo wolnego miejsca … co najmniej na dwie osoby … pytam się 

Bułgarów, którzy spali w tej części, czy miejsca przy nich są wolne … ich odpowiedź, że tak, 

bardzo mnie cieszy … wygrzebuję się z ciasnego miejsca między ścianą a Witkiem, chwytam 

śpiwór i przenoszę się do przeciwległego rogu … hmm .. bosko … ponad półtora metra wolnej 

przestrzeni … proponuję chłopakom, aby któryś 

przeniósł się tam ze mną .. miejsca spokojnie starczy dla 

dwóch … jednak każdy z nich na tyle przyzwyczaił się już 

do obranej pozycji, że nie w smak mu było wychodzenie 

z rozgrzane śpiwora i zmienianie miejsca snu … no cóż … 

układam się w nowym miejscu, do worka na śpiwór 

wrzucam kurtkę i formuję poduszkę … układam się 

wygodnie w śpiworku … ciuchy na dół śpiworka, aparat z 

komórką w okolicy brzucha … hmm … nawet nie tak źle .. „prawie” jak w domowych pieleszach … 

zasypiam. 

Bum … bum .. bum … ze snu wyrywają mnie uderzenia piorunów. Znaleźliśmy się w centrum 

burzy … co chwilę, jak błysk lampy aparatu, wnętrze Vallotu rozświetlają błyskawice … bryły lodu 

uderzają w metalowe ściany schronu … szalejący wiatr rusza konstrukcją schronu. Zrobiło się 

niemiło … wmawiam sobie, że Francuzi dobrze przykręcili tę puszkę do skały, a schron w razie 

uderzeń błyskawic pełni funkcję Klatki Faradaya …teoretycznie jesteśmy bezpieczni … staram się 

usnąć … nie jest łatwo … metaliczny dźwięk brył lodu uderzających o ścianę, którą mam przy 

głowie, nie daje zasnąć, do tego co chwilę dołącza grzmot pobliskich piorunów … rękami 

zakrywam uszy … w końcu zasypiam … płytki sen przerywany przez odgłosy szalejącej burzy … 

 

 19:40 - budzi mnie wibrowanie komórki, na której leżę. Chwila szukania jej w śpiworze. Sms od 

Kasi: 

„Wtorek, godzina 00:00 – burza, wiatr 12m/s; godzina 6:00, zachmurzenie duże, wiatr 

17m/s; godzina 12:00 przejaśnienie, wiatr 14m/s; godz 18:00, wiatr 11m/s; środa: pełna 

lampa, wiatr 8-10m/s, super warunki. Od czwartku gorzej. Atakujcie jutro. Piszcie.” 

Nawołuję chłopaków. Kilku daje znać, że się obudziło .. przekazuję info … decydujemy o pobudce 

rano i próbie ataku … chłopaki znów zajmują pozycję horyzontalną i zasypiają … leżę chwilę nie 

mogąc zasnąć.  

Na zewnątrz słychać tylko gwizd wiatru … nie słychać już piorunów i lodowej zamieci. 

Postanawiam ruszyć się z miejsca i zobaczyć, jak wygląda sytuacja na zewnątrz Vallotu. Wychodzę 
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ze śpiworka, ubieram się, zakładam aparat na szyję, wychodzę na zewnątrz Vallotu. Stoję przy 

schodach, wyjście dalej bez asekuracji towarzyszy jest zbyt niebezpieczne, wieje silny, mroźny 

wiatr, wokół mleko … widoczność na wyciągnięcie ręki … kiedy zamierzam wrócić zauważam 

lekkie przejaśnienie … chmury bardzo szybko przesuwają się … uruchamia aparat i czekam na 

ewentualne większe przejaśnienie …  

 20:18 - chwila oczekiwania zostaje wynagrodzona … 

zasłona chmur ustępuje, ukazując śnieżny krajobraz 

pogrążony w cieniach wieczoru oraz kopułę szczytową 

oblaną ostatnimi promieniami zachodzącego słońca. 

Może miejsce do zdjęcia nie jest dobre, koniec dachu 

oraz boczna ściana nie pozwalają na dobry kadr … 

przejście kilka metrów w bok pewnie pozwoliłoby 

chwycić w pełni piękno scenerii … lecz dobre zdjęcie nie 

jest warte życia … pstryk … robię zdjęcie z tego miejsca co stoję … cieszę się z tego, co 

zobaczyłem. Po chwili znów wszystko zakrywają chmury …. Wracam do Vallotu. 

 Po drodze do śpiworka zerkam na termometr przyczepiony do plecaka stojącego przy „posłaniu”: 

minus 7 stopni … nie tak źle … pewnie rano będzie jeszcze zimniej … mogło być gorzej,  choć 

rozebranie się do bielizny w tej temperaturze nie jest w pełni komfortowe … ściągnięte rzeczy 

czym prędzej wrzucam na spód śpiwora i tez sam do niego wskakuję. Chwila na ogrzanie ciałem 

śpiwora i znów robi się miło … zasypiam … w nocy kilkakrotnie budzi mnie przechodząca burza … 

w wyniku czego sen jest płytki – lecz zawsze w pewnym stopniu regenerującym siły na atak 

szczytowy. 

 

28 lipca 2009 – Biała Dama 

 6:00 – Witek ciągnie mnie za nogi … budzę się. Na zewnątrz się przejaśnia. Zgodnie z prognozą 

przesłaną przez Katarzynę z każdą godziną ma być lepiej. Wszyscy mamy dość ponad 

piętnastogodzinnego gnicia w metalowej skrzynce. Wychodzę ze śpiworka … odczuwam ból 

głowy … objaw choroby wysokogórskiej i nocy przy głośnych dźwiękach burzy … łykam dwie 

Aspiryny, które po kilkunastu minutach zaczynają działać … w między czasie przygotowuję się do 

wyjścia. Dokładne sprawdzenie sprzętu, wymiana baterii w aparacie i komórce …. Na koniec 

bardzo dokładnie nałożenie blokera słonecznego na wszystkie odsłonięte części ciała – w tym 

uszy oraz wnętrze nosa – na tej wysokości atmosfera ziemska nie chroni w żaden sposób przed 

promieniowaniem UV … każda nieosłonięta część skóry bardzo szybko ulega oparzeniom 

słonecznym. Gotowy ! 

 8:27 – Wychodzimy z Vallotu. Wpięci w lotną podążamy 

ku górze. Wymarzona pogoda … pełna lampa … po burzy 

nie ma śladu. Na drodze na szczyt bardzo mało ludzi. 

Mamy kilku godzinną przewagę nad ekipami 

atakującymi szczyt z Goutera – które nie mogły wyjść 

planowo o 2:00 w nocy, ze względu na szalejącą burzę. Z 
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każdą chwilą coraz bardziej czuć wysokość. Aspiryna działa, dzięki czemu nie mam bólu głowy … 

ale wysiłek związany z każdym krokiem jest nie do opisania … brak tlenu w powietrzu daje się we 

znaki … kilka metrów i zadyszka … płuca coraz łapczywiej dopominają się o tlen, dostarczany 

powietrzem zimnym i suchym … liczę kroki … sprawdza 

się metoda nagród … co kilkadziesiąt kroków mała 

przerwa … na początku było to trochę kłopotliwe, gdyż 

każdy ze współtowarzyszy określił sobie inną ilość 

kroków … ale po pewnym czasie udało nam się 

zsynchronizować … w czasie krótkich przerw dodatkowa 

motywacja … okazja do zrobienia zdjęć … i tak powoli, 

ale sukcesywnie podążamy ku Białej Damie. 

 10:27 – teren nagle robi się płaski … dalej można już tylko w dół … UDAŁO SIĘ … wszyscy, jednym 

zespołem stoimy na Dachu Europy … radość … siadam na śniegu … wyciągam nogi do przodu, z 

trudem wbijam czekan w lodową kopułę Mont Blanc … nie mogę w to uwierzyć … udało się :) … 

wyciągam telefon … niestety zasięg co chwilę ginie – nie mogę zadzwonić do Rodziców, którzy 

żyją w przekonaniu, że właśnie zwiedzam Paryż … przykro mi, ale spodziewałem się tego … 

wysyłam do Rodziców oraz Przyjaciół smsa: 

„Pozdrowienia z Dachu Europy” 

Wyciągam aparat … nie po to dźwigałem tego 1,5 

kilowego klocka, aby nie móc sobie zrobić zdjęcia na 

szczycie. Odchylam się lekko do tyłu i fotografuję własne 

nogi na tle Europy. Siedzący obok Witek również pstryka 

zdjęcia. Wstajemy … Witek robi zdjęci mi … ja Witkowi. 

Prosimy spotkanych na Szczycie Rosjan, aby zrobili nam 

zdjęcie grupowe. Ustawiamy się całym zespołem. 

Najpierw wykonują zdjęcia aparatem Witka, następnie 

moim. Tu popełniamy duży błąd, nie sprawdziwszy czy 

zdjęcia faktycznie wyszły …. może to z euforii, może z 

zimna i chęci powrotu na dół (dopiero na dole okazało 

się, że Rosjanie przestawili parametry ustawione przez 

Witka, przez co jego zdjęcie nie wyszły, a w moim 

aparacie zamiast spust naciskali przycisk do zmiany 

ekspozycji).  

Radość przebywania na szczycie jest wielka … ale chęć zejścia w dół jeszcze większa … 

przeszywające zimno … wiatr wiejący ze wszystkich stron oraz brak tlenu to wystarczające 

argumenty do zejścia na dół. 

 10:38 – ruszamy na dół. Każdy krok stawiam ostrożnie … zdaję sobie sprawę, że statystycznie 

najwięcej wypadków zdarza się w czasie powrotu ze szczytu … radość z osiągniętego celu potrafi 

rozkojarzyć człowieka … jak również chęć jak najszybszego dotarcia na dół powoduje 

niepotrzebny pośpiech, co może doprowadzić do nieszczęścia … jak nie patrzeć, niedotlenione, 

zmęczone ciało nie jest tak sprawne jak dzień wcześniej. 
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 W czasie drogi na szczyt człowiek widzi głównie czubki 

raków oraz najbliższy metr w górę … taka jest naturalna 

pozycja ciała … ciała walczącego z porywistym wiatrem, 

ciężarem plecaka, a także nachyleniem stoku . W czasie 

drogi na dół ciało przyjmuje zupełnie inna pozycję – 

pozycję w pełni wyprostowaną, czasem wręcz wygiętą do 

tyłu … aby przeciwdziałać sile ciągnącej w dół …. dzięki 

tej pozycji zmienia się diametralnie to, co widzą oczy … 

oczy które nagle dostrzegają cały otaczający świat … świat alpejskich szczytów, świat śniegu i lodu 

… a także w oddali świat zieleni i lata … Dopiero idąc w dół, kiedy widzi się dużo więcej niż metr 

przed sobą, szlak prowadzący graniami dostarcza niemałych emocji … poziom adrenaliny 

znacznie się podnosi, gdy po obu stronach wąskiej, lodowej grani, widać potężne przepaście … 

mocniej ściskam czekan w dłoni i powoli idę do przodu … 

 11:40 – dochodzimy do Vallotu. Jeden ze współtowarzyszy nie czuje się dobrze. Ma ostre objawy 

choroby wysokogórskiej. Razem z Witkiem oraz 

spotkanym w Vallocie Francuzem próbujemy pomóc 

Mateuszowi. Próba podania leków kończy się szybkim 

ich zwrotem. Ostatnią deską ratunku jest sen. Układamy 

Mateusza w śpiworze … zasypia … uff … Francuz 

nazwany przez nas Szamanem pociesza nas, że sen 

pomoże Mateuszowi. Postanawiamy zrobić dwie godziny 

przerwy. Szaman po kilku minutach wychodzi. W 

metalowej skrzynce zostajemy sami. Rozkładamy się na całej powierzchni … Mateusz i Bartek 

śpią. Siadam w kącie i sprawdzam komórkę … raporty informują, że smsy wysłane ze szczytu 

dotarły do odbiorców … kilka osób nawet zdążyło w tym czasie odpisać … między innymi Rodzice, 

którzy informują, że cieszą się z sukcesu, gratulują zdobycia szczytu i że po powrocie ----(cenzura). 

Po kilkunastu minutach zaczynam się nudzić … spać się nie chce … komórka już schowana .. nie 

ma co robić … Witek, który również nie śpi, zauważa, że mam problem z zagospodarowaniem 

wolnego czasu i namawia mnie, abym sprzątnął schron … na początku wydaje mi się, że Witek 

sobie żartuje … ale po spoglądnięciu na wnętrze schronu dociera do mnie, że jesteśmy w nim 

sami, a syf, jaki w nim zrobiliśmy, jest niemiłosierny …. wszędzie nasze rozwalone rzeczy … no cóż 

… ogarniam tam trochę gromadząc je w jedno miejsce … wracam znów na swoje miejsce … nie 

czekając na następne pomysły Witka, wyciągam śpiwór i się w nim układam … (a nóż-widelec 

Witek wpadnie na pomysł umycia okien : ) …  z nudów zasypiam … 

 ok. 14:00 – ktoś ciągnie mnie za nogi …. budzę się … niech zgadnę … Witek … wystawiam głowę 

ze śpiworka … dużo się nie pomyliłem … Witek. Informuje, że minęły dwie godziny … czas się 

zbierać. Budzimy Mateusza, który czuje się dużo lepiej. Powoli zbieramy się do wyjścia. W między 

czasie do Vallotu wraca Szaman,  gotuje śnieg, wrzuca tabletki i częstuje nas zrobionym przez 

siebie napojem … nikt mu nie odmawia. Przed samym wyjściem z Vallotu zapraszamy Szamana, 

który zaczął przygotowywać nową porcję napoju,  do wspólnego zdjęcia. Siada razem z nami. 

Ustawiam aparat na plecaku, samowyzwalacz na 10 sekund … spust … 10 … 9 … 8 … siedzę już ze 

wszystkimi … 7 … 6 … i zauważamy, że menażka, w której Szaman przygotował nową porcję 
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napoju przechyla się … napój wycieka na podłogę … 5 … 4 … to są długie sekundy, w których 

każdy patrzy jak z każdą chwilą ubywa drogocennego 

płynu … 3 … 2 … każdy się uśmiecha … choć najchętniej 

by się rozpłakał, patrząc na powiększającą się plamę 

wody … 1 … PSTRYK – i start do ratowania menażki … 

udało się … trochę płynu w niej jeszcze zostało … choć 

dużo zostało stracone. Jak cenne było to zdjęcie 

grupowe wie tylko ten, kto będąc bardzo spragniony 

patrzy na rozlewaną wodę. 

 14:30 – wychodzimy z Vallotu. Ruszamy w stronę 

Goutera. Idzie się bardzo dobrze. Śliczna pogoda, lekki 

wiaterek, śnieg nie za twardy – nie za miękki, raki 

idealnie trzymają się powierzchni. Czujemy się coraz 

lepiej … zaczynamy żartować … po prawej drodze 

mijamy seraki …. podziwiam te olbrzymie bryły lodu, 

ważące po kilkadziesiąt ton … na szczęście mijamy je z 

boku, w dużej bezpiecznej odległości … choć zdaję sobie 

sprawę, że ekipy wchodzące od strony z Aiguille du Midi muszą pod nimi przejść … jest to w 

pewnym sensie rosyjska ruletka … w przypadku oderwania od ściany seraka ekipy przebywające 

pod nim nie mają szans na przeżycie … kilka lat temu pod spadającym serakiem zginęła cała 

grupa wspinaczy. Idziemy dalej … nagle Mateusz, który jako pierwszy szedł wpięty w linę, 

zatrzymuje się ... pierwsza myśl to postój … choć 

poprzedni był nie tak dawno … Mateusz pokazuje, że 

wracamy … okazało się że w ostatniej chwili zauważył 

szczelinę lodową. Szalejąca w nocy burzą przysypała ją 

świeżym śniegiem … przez co widać ją było dopiero dwa 

metry przed krawędzią … cofamy się wszyscy i skręcamy 

ostro w prawo … omijamy ją dużym łukiem ... idziemy 

dalej … bardziej skupieni … dotarło do nas, że dopóki 

jesteśmy na lodowcu, nie możemy czuć się bezpiecznie … nawet tak blisko Goutera. 

 16:20 – docieramy do obozu przy Gouterze. Radość z dotarcia do obozu szybko mija. Po jednym z 

namiotów został tylko śnieżny dół, w którym był rozstawiony. Uświadamiamy, sobie że burza 

śnieżna szalejąca w nocy zwiała jeden namiot z grani prosto w przepaść … przepadł wraz z 

rzeczami w nim pozostawionymi. Drugi namiot, który stał kilka metrów obok, szczęśliwie ustał, 

choć rzeczy pozostawione w przedsionku również zostały zdmuchnięte przez burzę. Siedzimy 

chwilę w dole po namiocie. Miny nietęgie … cóż … najważniejsze, że my jesteśmy cali i zdrowi – i z 

tego musimy się cieszyć. Zwijamy pozostałości obozu i schodzimy do Goutera. Oceniamy aktualną 

sytuację: Wraz z namiotami w przepaść poleciały nasze kaski wspinaczkowe – tak bardzo 

potrzebne do ochrony głowy przed spadającymi kamieniami na odcinku Gouter - Tete Rousse. 

Również butle gazowe „poszły się wietrzyć” … nie mamy na czym przygotować posiłków.  Nie 

mówiąc już o najważniejszym – nie mamy namiotów – a co za tym idzie, nie mamy gdzie spać … 

awaryjnie możemy spać w Gouterze – ale „nie za bardzo podoba nam się cennik” – 30 Euro. 
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Postanawiamy dojść do Tete Rousse – a potem już stosunkowo bezpiecznym szlakiem do  Refuge 

des Rognes – tam przenocować na drewnianej podłodze. 

Z chłopakami znajdujemy miejsce przy stole, zrzucamy plecaki. Idę po skrzynkę z depozytem 

złożonym w dniu wczorajszym … przerzucam rzeczy z depozytu do plecaka. Wszyscy jesteśmy 

głodni i spragnieni … siadamy przy stole, kupujemy herbatę za 6 Euro, rozmawiamy. Przed 

wyjściem kupujemy po butelce wody za 5 Euro, na dalszy odcinek szlaku. W między czasie, 

zjadam jeszcze zupę … a raczej zieloną ciecz, z trudno do określenia smakiem … była nawet dobra 

… nie wiem, czy smakowała przez to, że byłem strasznie głodny … czy przez to, że kosztowała 6 

Euro . 

 18:10 – ruszamy w dół. Każdy idzie własnym tempem. Widzimy siebie nawzajem. Słyszalność 

bardzo dobra … nie ma sensu iść w kupie – niepotrzebnie byśmy nawzajem sobie zrzucali 

kamienie na niezabezpieczone niczym głowy. Idę na 

końcu, aby móc spokojnie zrobić kilka zdjęć, nie 

zatrzymując nikogo idącego za mną. Cały szlak jest 

oświetlony ciepłymi promieniami zachodzącego słońca. 

Powoli schodzę … szukając miejsca do zrobienia 

panoramy. Musi być dobre i stabilne, gdyż w czasie 

robienia panoramy łatwo stracić równowagę … w końcu 

znajduję splita (metalowy krąg zamocowany w ścianie, 

służący do zakładania punktów asekuracyjnych) … wpinam się do niego … teraz w poczuciu 

bezpieczeństwa mogę porobić zdjęcia. 

 

Wykorzystuję wpięcie w splita do zrzucenia plecaka i uzupełnienia płynów. Po chwili ruszam dalej 

na dół … idzie się dobrze … choć czym bliżej dołu, tym więcej spadających kamieni. Odgłos 

lecącego kamienia mrozi krew w żyłach. Im głośniejsze odgłosy lecących kamieni, tym bardziej 

przylegam do skały.   

 19:50 – dochodzę do kuluaru.  Obserwuję lecące z góry kamienie. Rozgrzany po całym dniu 

kuluar bardzo często „pluje” kamieniami … praktycznie co kilka minut leci kamyczek lub wielki 

głaz. Na szlaku od strony Goutera jestem już tylko ja, z drugiej strony kuluaru znajdują się dwie 

osoby. Obserwuję ich przejście. Pierwsza osoba wyczekuje dobry moment i przechodzi dosyć 

szybko. Następnie druga wchodzi w kuluar. Ma duże problemy z przejściem – za nisko weszła, 

cofa się trochę i ponawia przejście … nagle słychać odgłos lecącego kamienia … osoba w ostatniej 

chwili ucieka z kuluaru. Teraz czas na mnie. Widok, jak przed momentem rozpędzony głaz 
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wielkości drukarki laserowej mija człowieka o kilka metrów, nie jest motywujący. Stoję dłuższą 

chwilę i obserwuję górę … nic nie leci … głęboki wdech i z duszą na ramieniu ruszam do przodu … 

szybko … szybko .. szybko … byle uciec z tego przeklętego języka lodowego … dochodzę do końca 

… wychodzę z kuluaru … zimny pot spływa po plecach …. uff …  teraz już spokojnie … na dobre 

opuściłem obszar latających kamieni …  

 20:58 – mijam schronisko Tete Rousse … słońce powoli 

ma się ku zachodowi.  Obracam się … patrzę przez 

moment na ścianę między Gouterem a Tete Rousse. 

Skały oraz języki lodowe mienią się w promieniach 

zachodzącego słońca. Obok wiatr rytmicznie porusza 

chorągwiami modlitewnymi. Piękny odcinek – a jakże 

niebezpieczny. Ruszam dalej … wiem, że czym szybciej 

będę szedł – tym większy odcinek zrobię jeszcze przy 

dziennym świetle … aparat wisi na szyi … czekając na zachód słońca. 

 21:15 – na szlaku spotykam siedzącego i robiącego 

zdjęcia Witka … dołączam do niego … wspólnie 

podziwiamy zachód słońca nad szczytami Alp  (przez 

obiektywy aparatów). Kiedy słońce znika za górami – 

chowamy aparaty do plecaków i ruszamy do chatki … w 

ostatnich chwilach widoczności udaje nam się ją 

zauważyć … znamy już dokładnie punkt do którego 

musimy dojść … po chwili zostaje już tylko marsz przy 

czołówce … w pewnym momencie ścieżka gdzieś nam ginie … idziemy na azymut .. skacząc po 

nierównych głazach … 

 22:10 – docieramy do Chatki … Mateusz i Bartek już leżą w śpiworkach. Razem z Witkiem 

układamy się przy nich … choć twardo  - ale za to jak miło …. sucho, ciepło i do tego 

samopoczucie świetne ... zasypiam mając przed oczami jutrzejsze śniadanie na dole, w Chamonix. 

 

28 lipca 2009 – koniec akcji górskiej… 

 Ok. 6:30 - leniwie wstajemy … pełen komfort psychiczny … jesteśmy już bezpieczni … został nam 

godzinny odcinek na dół do kolejki … potem jeszcze godzinka w dół do samochodu … a tam 

normalne śniadanie .. mhh … ubieramy się … ruszamy na dół. 

 8:10 – docieramy do kolejki … mamy ponad dwadzieścia minut do pierwszego w tym dniu zjazdu 

… rozmawiamy, żartujemy, cieszymy się ze wspólnego sukcesu … do kolejki wsiadamy z dumą … 

choć jesteśmy w niej sami … 

 9:00 – wysiadamy na pierwszym przystanku … ruszamy w dół … fotografuję zieleń … za którą tak 

bardzo się stęskniłem … chłopaki w tym czasie ostro ruszyli do przodu …. Ruszam za nimi … ale 

przechodząc przez górską łąkę nie wytrzymuję … siadam na niej … w życiu tak bardzo nie 

cieszyłem się z widoku drzew … widoku trawy … odgłosów pasikoników … lekkiego powiewu 
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ciepłego powietrza … podziwiam i doceniam te małe, banalne rzeczy, których wcześniej nie 

zauważałem… może właśnie dlatego warto zdobyć Mont Blanc  …   

 

 

Dziękuję: 

- Bartkowi, obu Mateuszom i Witkowi – za wspólne przygotowanie wyjazdu oraz za to, że 

w czasie akcji górskiej tworzyliśmy zespół – któremu udało się zdobyć zamierzony cel 

i bezpiecznie wrócić na dół. 

- Rodzicom – za to, że nie zabili mnie po powrocie :) …  w domu czekał szampan i ciasto … 

zamiast spełnienia gróźb … mimo tego, że nie przywiozłem obiecanego breloczka z Wieżą 

Eiffla (który otrzymali z lekkim opóźnieniem, dzięki pomocy koleżanki :) 

- Katarzynie Wężowskiej – za informacje pogodowe przesyłane w czasie akcji górskiej. 

- Ani (wtedy koleżance, dziś Żonie) – za korektę tej relacji, oraz otrzymanego oryginalnego 

breloczka z Wieżą Eiffla : ) 

- oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nasz wyjazd, za dobre słowo i 

trzymane kciuki ! 

 

 

 

www.szyszka.com.pl 


