
Kraków, 6.04.2009r.

Sprawozdanie z wyjazdu wspinaczkowego do Kanderstegu.

W dniach od 7 do 15 lutego 2009 r.  mieliśmy okazję przebywać się w jednym z 
najlepszych miejsc w Europie pod kątem wspinania lodowego mianowicie szwajcarskim 
Kanderstegu. Zaraz po przyjeździe okazało się że warunki są całkiem dobre (osobiście 
byłem tam pierwszy raz a tą opinię wyrażały osoby które mają już doświadczenie odnośnie 
tego miejsca min. miejscowy wspinacz z którym miałem okazję rozmawiać na jednym z 
stanowisk drogi Arbonium – Fot.1). Pogoda z wyjątkiem dwóch dni sprzyjała wspinaniu. 
Było wprawdzie wietrznie ale pogodnie (Fot. 4). Jedyne załamanie pogody trwające około 
30 h i tak wypadło w dzień zaplanowany na odpoczynek.  Należy zauważyć, iż nawet 
obfite opady śniegu, które wystąpiły zaraz po naszym przyjeździe w warunkach 
Kanderstegu nie przeszkadzają tak bardzo – większość ciekawych sektorów nie jest 
narażona na lawiny. Zasadniczo wspinaliśmy się w dwóch sektorach : Oeschinenwald oraz 
Stock. 
Oeschinenwald to sektor w którym każdy znajdzie coś dla siebie – drogi od 30 m do 300, 
od stopnia trudności WI 4 do WI 6+/7. Podejścia raczej krótkie – około 10, 15 minut od 
parkingu. Wystawa sektoru jest północna, położony jest na wysokości około 1280 m n.p.m. 
Jest tam około 25 dróg – nie licząc kombinacji.

Stock to sektor w którym przeważają raczej krótkie drogi w większości o niewygórowanych 
trudnościach – z tego powodu bardzo popularny jako sektor kursowy. Położony on jest 
zasadniczo wzdłuż trasy narciarskiej – podejścia pod lodospady piechotą mogą zając 
godzinę i więcej [zdecydowanie polecam narty]. Sektor ma wystawę północno- zachodnią, 
położony jest na wysokości od 1440 do 1700 m n.p.m. Jest tam około 13 dróg 

Wykaz pokonanych dróg:

Sektor Stock:
• Winteregg links WI 3+ Tomasz Owerko, Kuba Ćwiąkała
• Winteregg rechts WI 4 Tomasz Owerko, Kuba Ćwiąkała

Sektor  Oeschinenwald:

• Kombinacja dróg Pingu i Arbonium (200 m 4 wyciągi) WI 5- Tomasz Owerko, Kuba 
Ćwiąkała – Fotografie 1 oraz 3.

• Grumm (1 wyciąg) WI 4+ Tomasz Owerko, Kuba Ćwiąkała, Krzysztof Worytkiewicz,
• Reise ins Reich der Eiszwerge (1 wyciąg) WI 5- Tomasz Owerko, Kuba Ćwiąkała, 

Krzysztof Worytkiewicz,
• Rise and Shine direkte, (2 wyciągi) M7 WI6+/7 80m Krzysztof Rychlik, Tomasz 

Owerko, Paweł Ćwiąkała – górna część drogi na Fotografii numer 2,
• Namenlos ( 1 wyciąg) WI 4 Kuba Ćwiąkała, Krzysztof Worytkiewicz,

Tomasz Owerko
KW Kraków



Fot. 1 Zdjęcie z Pierwszego stanowiska kombinacji Pingu-Arbonium

Fot. 2 Zjazdy drogą Rise and Shine direkte, M7 WI6+/7 80m (fot. Tomasz Owerko)



Fot. 3 Tomek Owerko i Kuba Ćwiąkała po przejściu kombinacji Pingu-Arbonium

Fot. 4 Wietrzna ale słoneczna pogoda


