
 

Sprawozdanie z letniego wyjazdu alpejskiego 
 

Uczestnicy:  
 
Gabriel Korbiel(KW SAKWA)  
Karolina Ośka (KW SAKWA)  
Michał Czech (KW SAKWA)  
Krzysztof Banasik(UKA) 
 

Termin wyjazdu: 16.07-28.07.2018 
 
Założone cele:  
 
Celem wyjazdu było trudne skalne wspinanie w masywie Mont Blanc. Najbardziej ambitnym 

pomysłem było pierwsze polskie przejście otwartej w zeszłym roku drogi L’or du temps autorstwa 

Arnuad Petita oraz Niny Caprez na wschodniej ścianie Grand Capucin (3838m n.p.m) o wycenie 7c+ i 

długości 470m. W planach było również wspinanie na pobliskich satelitach Mont Blanc du Tacul oraz 

Petit Clocher du Portalet.  

 
 
Wykaz przejść:  
 
Petit Clocher du Portalet:  
 
Etat de choc 7a, 280m, OS – Karolina Ośka, Michał Czech 
Indirecte + La fete des nerfs  7b?,  200m, OS/AO(wahadło) – Gabriel Korbiel, Krzysztof Banasik 

La fete des nerfs  7b,  280m, trudności OS, górna część znana – Gabriel Korbiel, Krzysztof Banasik 

Grand Capucin: 

Bonatti/Ghigo – 7a, 400m, RP – Gabriel Korbiel, Krzysztof Banasik – zrobione wariantem oryginalnym 

(7c?) 

L’or du temps – 7c+, 470m, RP - Karolina Ośka, Michał Czech – pierwsze polskie przejście 

 

Przebieg wyjazdu: 

Pierwszą cześć wyjazdu poświęciliśmy na wspinanie w szwajcarskiej części masywu Mont Blanc i 

niesamowitym Petit Clocher du Portalet. Prognozy pogody pozwoliły nam na 2 dni wspinaczkowe i 2 

noce u góry w celu aklimatyzacji. Pierwszego dnia zespół Ośka-Czech przeszedł w stylu OS rysowy 

klasyk Etat de choc, zwany „Astromanem Europy”. Zespół Korbiel-Banasik w planach miał drogę La 

fete des nerfs, ale drobny błąd przy wejściu w ścianę spowodował pokonanie kombinacji z drogą 

Indirecte, o nieznanej wycenie.  



 

1. Gabryś w trudnościach La fete des nerfs 7b 

 

2. Karolina i Michał na Etat de choc 

 



Drugiego dnia wspinania na Petit Clocher Gabryś z Krzyśkiem przeszli drogę La fete des nerfs, 

pokonując kluczowy wyciąg w stylu OS, natomiast Michał i Karolina zapoznali się z najtrudniejszą 

propozycją na skałce – drogą La Darbellay o wycenie 8a. Droga okazała się wymagająca zarówno 

technicznie jak i mentalnie. Dała nam do zrozumienia, że należy do niej dorosnąć.  W obliczu 

załamania pogody przenieśliśmy się na stronę włoską, spędzając dni restowe w dolinie Aosty. 

Następnie wyjechaliśmy kolejką do schroniska Torino z zapasami jedzenia na 5 dni. Pierwszego dnia 

zespół Ośka-Czech udał się na rekonesans drogi L’or du temps na ścianie Grand Capucin. Jej długość i 

ciąg trudności w obliczu burzowych prognoz pogody nie nastrajały zbyt optymistycznie. Gabryś z 

Krzyśkiem przeszli tego dnia klasycznie drogę Bonattiego. Niestety Krzysiek odpadając z wariantu 

zapychowego dość mocno stłukł sobie biodro, co wykluczyło go z dalszego wspinania w górach. 

 

3. Gabryś w trudnościach Bonattiego 

Po dniu odpoczynku w trójkowym zespole Ośka-Korbiel-Czech wybraliśmy się na Trident du Tacul i 

słynny klasyk Les Intouchables o wycenie 7b. Niestety z powodu zbliżającej się burzy wycofaliśmy się 

3 wyciągi przed szczytem. Nie mniej jednak udało się pokonać kolejne metry nabierając powoli 

pewności siebie.  



 

4. Michał na Les Intouchables 

 

Następnego dnia Gabryś zjechał kolejką w dół,  aby dotrzymać towarzystwa kontuzjowanemu 

Krzyśkowi i wybrali się wspólnie do Valle dell'Orco. 

Karolina i Michał postanowili wykorzystać pewną pogodę ostatniego dnia wspinania na wyjeździe i 

zaatakować drogę L’or du temps na Grand Capucin. Duża ilość szczęścia i wysoka skuteczność (7c+ w 

pierwszej próbie, 7c OS) zaowocowały klasycznym przejściem wszystkich 12 wyciągów.  

 

5. Karolina na czwartym wyciągu L'or du temps (6c+) 

 



Wyjazd uważamy za bardzo udany. Udało nam się powspinać po świetnej skałce  w fantasytcznym 

towarzystwie dobrze się przy tym bawiąc.  

 

Dziękujemy Polskiemu Związkowi Alpinizmu za wsparcie naszego wyjazdu. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Gabriel Korbiel  
Karolina Ośka  
Michał Czech  
Krzysztof Banasik 
 


