
Józek Soszyński 
Gosia Jurewicz  

      Gdańsk 25-10-2022 
 
 
Wniosek o dofinansowanie zgrupowania kadry narodowej we wspinaczce Francja - Chamonix marzec 
2023                 
 
Cel: 
Droga Laffaille’a na zachodniej ścianie Petit Dru M7, A5 (modernistyczne A3+) 

 
Cele zastępcze: 
- Kuluar Północny M7 lub Allain M7 - Petit Dru 
- No Siesta M7, Desmaison M6+ lub Decalage M6, A4 – północna ściana Grandes Jorasses 
- Droga Schmitów Matterhorn (brakująca nam obojgu do Trylogii Alpejskiej) 
 
Termin: 
10-23 marzec 2023.  
 
Skład: 
Gosia Jurewicz KW Trójmiasto 
Józek Soszyński KW Trójmiasto 
 
Kosztorys: 
- transport samochodem 4000 zł 
- noclegi 2000 zł  
- wyżywienie 2000 zł 
Łącznie 8000 zł (4000 zł/os) 



 
Wykazy przejść na stronie PZA, zaświadczenia lekarskie i legitymacje klubowe w bazie danych PZA. 
Wnioskowane dofinansowanie 2500 zł/osobę. 
 
W Alpy jeździmy od 2013 roku. Przeszliśmy tam takie drogi jak: 
- Filar Tourniera - latem 
- Colton-McIntyre jesienią w warunkach zimowych i La Belle Helene latem na Grandes Jorasses -   
- Droga Heckmair'a – Eiger M5 A0 - w listopadzie w warunkach zimowych 
- Manitua 6a, A3 - Grandes Jorasses – latem 
- Directe Americaine 6c, A0 latem 
- Beyond Good and Evil M7  
- Resurrection M7+ (nowa droga) 
 
Niektóre z wyjazdów były dofinansowywane przez PZA. 
Poniżej zamieszczam opis niewielu prób na tej jednej z najtrudniejszych alpejskich dróg oraz opis naszej próby 
sprzed dwóch lat: 

Linia została ukończona w dniach 12-20 lutego 2001r. (zjazdy ścianą południową 21 lutego) przez Jean-
Christophe Lafaille’a podczas czwartej (wg Ian Parnell) próby. Pierwszą jej część (10 wyciągów) wytyczył w 
dniach 19-23 marca 2000r. wspólnie z Jerome Arpin’em. Do miejsca, w którym skończyli, powrócił solo, 
systemem Dolnych Tarasów – bez trudności. Brak informacji o czasie spędzonym w ścianie podczas 
wcześniejszych prób solo. 

Wspinaczka ta została obwołana przez francuską prasę najtrudniejszą drogą Alp. Laffaille: „dziesięć razy 
trudniejsza niż Divine Providence” (Gabarrou, Marsigny 5-7 lipiec 1984, A2/A3, ABO), którą Laffaille powtórzył 
solo w 1990 roku). Droga otrzymała zaszczytne, 101 miejsce wśród stu najpiękniejszych wspinaczek rejonu Mont 
Blanc w „Biblii” Philippe’a Batoux 

Przy wielkim szacunku do Jean-Christophe Laffaille’a, nie kwestionując wyczynu, w branżowym opracowaniu nie 
sposób pominąć faktu, że droga nie została pokonana przez Mistrza w ciągu oraz, że korzystał on z supportu z 
helikoptera (podano mu telefon oraz „świeże warzywa i owoce”). Nie znalazłem informacji, czy w miejscu 
skończenia pierwszej próby został złożony depozyt, ani co stało się ze sprzętem wspinaczkowym po osiągnięciu 
przez Laffaille’a połączenia z drogą Allaina – jego transport do szczytu i opuszczenie połogą i kruchą ścianą 
południową, przez solistę w obliczu załamania pogody, wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. 

Druga próba pokonania drogi należy do brytyjskiego zespołu Kirkpatrick/Parnell w lutym 2002 roku. Zespół 
działał w złych warunkach, we mgle pomylił miejsce wejścia w ścianę, pokonując Bastion całkiem nowym 
terenem. Na wyjściu z Bastionu rozerwał im się haulbag i część sprzętu – w tym połamany portal - spadła na 
lodowiec. Zespół zostawił depozyt, wycofał się zjazdami ścianą północną i po kilku dniach powrócił z portalem 
pożyczonym od Andy’ego Perkins’a. Z drogą Laffaille’a połączył się powyżej jej kluczowego wyciągu (kiedyś A5, 
dziś modernistyczne A3+), a w górnej części wytyczył kolejne warianty. Po przeszło tygodniu spędzonym za 
drugim razem w ścianie, osiągnęli półkę Allain/American Direct, jednak z uwagi na wyziębienie, odmrożenia i 
wyczerpanie, nie byli w stanie kontynuować wspinaczki do szczytu i podjęli decyzję o zjazdach linią American 
Direct.  Ostatecznie przejście to zostało uznane za wytyczenie osobnej drogi. 

Trzecie (pierwsze kompletne i jednocześnie najszybsze) przejście należy do wybitnego francuskiego zespołu 
Avrisani/Batoux/Dumarest, w czasie 8 dni pięknej pogody w lutym 2004 roku. Alpiniści nie tylko pokonali całą 
drogę w ciągu ale dołożyli 4 nowe, logiczne wyciągi, powyżej półki Allain/American Direct. 

Czwarte (drugie kompletne) przejście należy do doświadczonego, hiszpańskiego zespołu Novellón/Castresana, w 
czasie co najmniej 11-tu dni lutego 2012 roku (nie znalazłem dokładnego czasu przejścia). Zespół zaporęczował 
pierwsze 3 wyciągi i zmagał się z niskimi temperaturami i trudnymi warunkami. 



Podejście zaczynaliśmy z miejscowości Les Bois, przez górną stację kolejki Montenvers (za drugim razem 
schodząc wcześniej szlakiem narciarskim przy Buveytte des Mottets na Mer de Glace. Wysokość przewyższenia 
na tym podejściu wynosi około 2000 m. Pokonaliśmy je dwukrotnie, wynosząc łącznie pod ścianę - około 70 kg 
sprzętu.  Czyli zanim zaczęliśmy się wspinać, każde z nas zdobyło czterokrotnie Rysy z Morskiego Oka z 20 kg 
plecakiem.  

Początkowe wyciągi okazały się ciągowymi, modernistycznymi A2 o dużej urodzie, długie i pożerające podobne 
ilości sprzętu jak El Capitan. Czuliśmy się na nich swobodnie, jednak szybko zrozumieliśmy, że nie ma co liczyć na 
bicie rekordów prędkości. Tydzień w ścianie to absolutne minimum i to zakładając nieprzerwanie dobrą pogodę. 
Wyliczenie jedzenia i gazu powinno uwzględniać: 3 dni podejścia i przygotowania, 8 akcji, 1 zjazdów i 1 zejścia, 
razem 13-14 dni. Mieliśmy 820 g gazu, czyli o 600 za mało i to był katastrofalny błąd logistyczny.  Pomijając 
nawet załamanie pogody spodziewane za kilka dni, nie mieliśmy najmniejszych szans na zrobienie drogi na tym 
zapasie. 

Trzeciego dnia wspinaczki osiągnęliśmy wierzchołek Bastionu. Z tego miejsca należy pokonać połogi trawers, 
który komplikuje (planowany już wtedy) wycof, więc zjechaliśmy do portalu, wiszącego na trzecim stanowisku i 
kolejnego dnia do podstawy. 

 
Mamy nadzieję ukończyć ten projekt w kolejnej próbie. Serdecznie dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie 
naszego wniosku. 
Z taternickim pozdrowieniem. 
 
Gosia Jurewicz 
Józek Soszyński 
 
 


