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Warszawa, 14 maja 2009 r. 
 
 

Rafał Nawrot 
 

 
 

DO  KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU 

 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie w trybie sportowym naszego 

wyjazdu w Alpy Berneńskie w rejon szczytów  Piz Badile oraz Wellhorn. 

 

Skład: 

Rafał Nawrot – UKA (Warszawa) - kierownik 

Ernest Romański - UKA (Bochnia) 

 

Termin: 

sierpień 2009, 2 tygodnie działalności 

 

Opis rejonu: 

Piz Badile położony jest w Bergell (Bregalia) w południowo-wschodnia Szwajcarii. Rejon 

Bergell oferuje wspinanie w granicie o niezwykłym tarciu. Przejście północnej ściany Piz 

Badile przez R. Cassina było przełomowym wydarzeniem w historii światowego alpinizmu, 

dziś jest to mega klasyk, mający wiele polskich przejść. Jako że literatura jest w tym zakresie 

bardzo bogata, ograniczam się do powyższej bardzo krótkiej charakterystyki. 

Wellhorn  położony jest w północno-wschodniej części Alp Berneńskich w dolinie Rosenlaui, 

przynależy do grupy Wetterhornu 3701 m.n.p.m., który jest najwyższym szczytem w okolicy. 

Skała to lity wapień o doskonałym tarciu, nie tylko w porównaniu do polskiego 

odpowiednika. Wellhorn jest rozłożystym szczytem mającym kilka wierzchołków o 

wysokości od niespełna 2700 do 3200 m.n.p.m. Wszystkie wierzchołki Wellhorn są dość 

rzadko odwiedzane przez wspinaczy, z wyjątkiem 600-700 metrowej południowo - 

wschodniej ściany Kleines Wellhorn, na której znajduje się kilka wspaniałych dróg, liczących 

od 20 do 25 wyciągów. Drogi „Aura” oraz „Gletschersinfonie” należą do najtrudniejszych i 

zarazem najbardziej spektakularnych propozycji Kleines Wellhorn. Drogi te posiadają stałe 

stanowiska, a wyciągi prowadzące płytami są (a przynajmniej być powinny) ubezpieczone. 
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Łatwiejsze wyciągi wymagają własnej asekuracji. Na niektórych drogach (np. „Aura”) po 

około 16 wyciągach znajdują się miejsca biwakowe, o ile możliwe jest jednodniowe przejście 

większości dróg na południowo - wschodniej ścianie Kleines Wellhorn, to wraz ze zjazdami 

jest to raczej 2-dniowa wspinaczka.  

 

Publikacje na temat rejonów: 

Piz Badile - jest tu wiele publikacji, przytaczam więc wybrane (w tym najbardziej aktualne) 

1) Góry, 2008, Nr 4 (167), artykuł J. Radziejowskiego, Piz Badile, północne ściany . 

2) „A zero”, 2003, Nr 1, artykuł M. Chmielińskiego, Bergell, 

3) „Taternik”, 1968, Nr 2, artykuł A. Stanucha, Piz Badile 1937 - 1963, 

4) „Taternik”, 1979, Nr 4, artykuł D. Miodowicz- Wolf, Alpejskie Lato 1978, 

5) Góry, 1999, Nr 9 (64), artykuł K. Starka, Piz Badile (3308) Alpy Szwajcarskie, cykl 

„Indeks Dróg Tatrzańskich”, 

6) G. Maspes, G. Miotti "Masio, Bregalia, Disgrazia", 

7) L. Griffin "Bernina and Bregalia - Selected Climbs". 

 

Kleiness Wellhorn (Wellhorn) - brak źródeł polskojęzycznych 

1) Klettern, 2003, Nr 3, 

2) Clubfuhrer Berner Alpen Band 5 

3) Filidor Schweiz, Estrem Band 1 - nasze podstawowe źródło informacji 

 

Strony internetowe: 

http://www.summitpost.org/mountain/rock/151522/wellhorn.html 

http://topo.uka.pl/content/topo/bergel_piz_badile/bergel_piz_badile.php 

 

Nasze plany: 

Głównym celem naszego wyjazdu w Alpy Berneńskie jest przejście 4 dróg. W pierwszej 

kolejności w ramach „rozgrzewki” planujemy przejście 2 dróg położonych na północnej 

ścianie Piz Badile 3308 m.n.p.m. - są to klasyki, mające dość dużo polskich przejść: 

1) Droga Cassina, VI, 800 metrów, 28 wyciągów 

2) Another Day in Paradise, VII, 600 metrów, 19 wyciągów 
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Następnie planujemy przenieść się w rejon Rosenlaui, dokładnie pod południowo - wschodnią 

ścianę Kleines Wellhorn 2701 m.n.p.m., gdzie zamierzamy wspinać się na poniższych 

drogach.  

1) Adlerauge, VII, 600 metrów, 21 wyciągów 

2) Aura, VIII, 700 metrów, 24 wyciągi 

 

Niestety nie dysponujemy informacjami na temat polskich przejść ww. dróg, w szczególności 

zaś naszego głównego celu, którym jest droga „Aura” - być może byłoby to pierwsze polskie 

przejście. W zależności od pogody i tempa realizacji powyższych celów, czas jaki nam 

zostanie planujemy poświęcić na wspinaczki na ww. południowo - wschodniej ścianie 

Kleines Wellhorn (zwłaszcza drogi „Chaos Paradies” - 6c+, 650 metrów, 21 wyciągów albo 

„Gletchersymfonie”, 6c, 700 metrów, 24 wyciągi). 

 

Koszty: 

Przewidywany koszt wyjazdu dla 2 osób: 2254 zł 

- przejazd: ok. 2400 km (tam i z powrotem), zakładamy cenę benzyny na poziomie ok. 4,2 zł 

(choć zmienia się dynamicznie), nasz samochód pali ok. 8l. na 100 km, za zatem 100 km to 

około 33,6 zł x 24 (2400 km) = 806 zł 

- wyżywienie: ok. 10 euro/dzień/osobę x 14 dni = 280 euro x 4,4 zł (aktualny kurs w 

przybliżeniu) =1232 zł 

- noclegi - camping w dolinie Rosenlaui - ok. 6 CHF za noc - 6 dni x 2 os. = 72 CHF, licząc 

po ok. 3 zł za 1 CHF = 216 zł (w Bergel śpimy pod ścianą) 

 

Wcześniejsze dofinansowania: 

Rafał Nawrot – Kaukaz Centralny, dolina Bezengi, 2008 r., IA7,  

                       - Kaukaz Centralny, dolina Bezengi 2009 r., IA21 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Rafał Nawrot 


