Sprawozdanie z wyjazdu wspinaczkowego w masyw Mont Blanc,
Alpy Zima 2013
1. Termin
2013.03.01 – 2013.03.05
2. Uczestnicy
•

Dawid Sysak, KW Wrocław.

•

Rafał Zając, KW Wrocław.

3. Kraj, miejscowość i cel wyjazdu
• Francja, masyw Mont Blanc, Chamonix. Filar Narożny drogą Boivin-Vallencant.
4. Treść sprawozdania.
Ze względu na prognozowany krótki okres dobrej pogody zdecydowaliśmy się na działanie na pn
ścianie Les Droites. 2013-03-01 przyjechaliśmy do Chamonix po całonocnej jeździe z Wrocławia i po
południu dotarliśmy do schroniska Argentiere. Następnego dnia przetarliśmy podejście pod ścianę, a
kolejnego wbiliśmy się w drogę Axt-Gross (IV, 5, 1000m). Wybór drogi podyktowany był m.in. tym, że
tej zimy istniała możliwość startu wprost po płytach – zazwyczaj nie ma na nich wystarczającej ilości
lodu. W ścianę wzięliśmy sprzęt biwakowy, planowaliśmy nocleg na szczycie. Na początku trudności
byliśmy świadkami helikopterowej ewakuacji ze ściany zespołu, który przeliczył się z siłami wybierając
się na Ginata. W górnej, mikstowej części ściany musieliśmy trochę poszukać właściwego przebiegu,
Dawid pokonał gimnastyczne miejsce (ok. M6) które nazwaliśmy “wygibasem”. Poza tym wspinaczka
przebiegła bezproblemowo i po 16,5 godz byliśmy na szczycie, gdzie zabiwakowaliśmy w śpiworach.
Następnego dnia zeszliśmy na południowe zbocza Les Droites, strawersowaliśmy do Col de la Tour
des Courtes, weszliśmy na szczyt Les Courtes, a następnie zeszliśmy północno-wschodnią ścianą Les
Courtes na lodowiec Argentiere i do schroniska. Kolejnego dnia musieliśmy wracać do Wrocławia, ale
bez żalu bo zepsuła się pogoda.

Fot. 1 Pn ściana Les Droites

Fot. 2 Dawid w ścianie Les Droites
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Fot. 4 Dawid na górnym polu lodowym

Fot. 3 Zespół na Ginacie

Fot. 6 Po biwaku na Les Droites

Fot.5 Dawid na „wygibasie”

Chcielibyśmy podziękować producentowi rękawic Monkey’s Grip, które po raz kolejny sprawdziły
się w warunkach alpejskiej zimy. Oczywiście dziękujemy też Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej
PZA za dofinansowanie.

Z karkonoskim pozdrowieniem
Rafał Zając
KW Wrocław
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Fot. 7 Widok na miejsce biwaku ze szczytu Les Droites

Fot. 8 Zjazdy z Les Droites
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