
Dolomity lipiec 2009 – relacja
Uczestnicy wyjazdu : 

Paweł Bździel , Łukasz Mirowski

Rejon : Dolomity

Z Polski  wyjeżdżamy w ustalonym  z  góry  terminie  tj.  24  lipca  i  po  tradycyjnym 

noclegu w Pasterce w Górach Stołowych docieramy do rejonu Tre Cime. Postanawiamy się tu 

rozruszać  i  wybieramy  na  pierwszą  drogę  Gelbe  Mauer  7b  na  Picoli.  Niestety  jesteśmy 

trzecim zespołem w ścianie, co nam psuje trochę humory  zważywszy na tempo wspinania i 

styl  (zrzucane kamienie)  zespołów nad nami.  Po wielu przymusowych pauzach kończymy 

drogę w stylu flash. W związku z sporym deficytem czasu postanawiamy na następny dzień 

iść na superdirettisimę na Cima Grande. Tutaj na szczęście korków nie ma za to ściana nas 

wita dość niską temperaturą. Prowadząc na przemian, próbujemy pokonać drogę przynajmniej 

w stylu RP. Niestety przeziębienie i antybiotyki zażywane przez Łukasza nie idą w parze z 

wspinaniem  klasycznym.  Powtarzając  wyciągi  za  późno  stajemy  przed  głównymi 

trudnościami i nie ma czasu na patentowanie. Przechodzimy go 2xA0 i udaje się skończyć 

drogę przed zachodem. 

Za następny cel obieramy Marmoladę z planem przejścia drogi przez rybę. Dajemy 

sobie 2 dni na odpoczynek i kurację antybiotykową. Planujemy przejście 2 dniowe. Prognozy 

nie są najlepsze (20-40% szans na burze) mimo to decydujemy się zaryzykować. W czwartek 

o 6 rano rozpoczynamy wspinanie i ok. 1530 przy akompaniamencie piorunów docieramy do 

ryby. Na szczęście burza przechodzi bokiem , przeczekujemy niewielki opad i ruszamy dalej. 

Niestety na trzecim wyciągu nad nyżą dopada nas zachodzące słońce i decydujemy się na 

zjazd  do  nyży  i  nocleg  z  zamiarem  kontynuowania  następnego  dnia.  W  międzyczasie 

dostajemy świeże informacje pogodowe na następny dzień.  70 % prawdopodobieństwa na 

opad i burze (co się potwierdziło) przekonuje nas do odwrotu. Rano zjeżdżamy do podstawy 

ściany.

Kalendarium wyjazdu:

24 lipca – wyjazd z Polski

25-28 lipca  - Tre Cime di Lavaredo

29-31 lipca - Marmolada

01 sierpnia – powrót do Polski 



Planowany cel: 

Superdirettisima na płn. Cima Grande lub Alpenliebe  na Ovest

Droga przez Rybę na płd. Ścianie Marmolady

Zrealizowany cel:

Gelbe Mauer na Cima Picola 300 m 7b flash

Superdirettisima na Cima Grande VIII 2xA0

Droga przez Rybę na płd. Ścianie Marmolady – do 3 wyciągu nad Rybą RP – wycof
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