ALPEJSKIE SZCZYTY W GORĄCEJ EPOCE COVID-19
W dobie panowania COVIDA-19 tj. na początku sierpnia 2020r postanowiliśmy jednak izolować się w Alpach. Tzn.
Maciej, Radek i ja wzięliśmy za cel zdobycie honornych szczytów Ober Gabelhornu i Zinalrothornu. To
czterotysięczniki leżące tuż obok słynnego Matterhornu. Szczyty są mozolne w podejściu do schroniska ale i nieco
trudne do zdobycia nawet drogą normalną. Wszystko zależy od warunków pogodowych.
Ale początek sierpnia zapowiadał się w rejonie Zermatt wspaniale. Słońce, słońce i upały. 4 sierpnia wyjechaliśmy
więc z nadzieją łatwego, letniego wyczynu . Wieczorem wygodny nocleg w górskim hoteliku pod VISP pozwolił
dobrze wypocząć przed długim podejściem z Zermatt 1628 m do Rothorn Hutte na 3177 mnp.

Hotelik-Restauracja Edelweiss – 1. Przystanek - „To moja łąka” .
Wystartowaliśmy ok. 11:00 z Zermatt. Po drodze odpoczynek przy EDELWEISS ( 1960 m -restauracja), gdzie
właściciel wybiegł aby nas ostrzec: „Nie siadajcie na trawie, To moja łąka”. Ciekawe, czy niebo nad nami też było
jego ? Potem kolejny hotelik TRIFT (2337 m) gdzie zafundowaliśmy sobie kawę z widokiem na panoramę Monte
Rosy. Pozostał nam jeszcze ostatni , najtrudniejszy ( stromy) odcinek z widokiem na docelowe schronisko.
Podejście 1600 m z Zermatt zajęło nam 5 godzin w lekkim upale, ale w końcu zrzuciliśmy plecaki i mokre koszulki na
tarasie schroniska. Należało się nam zimne piwo.
W schronisku ROTHORN HUTTE , z uwagi na COVIDa czynnych była tylko połowa łóżek . Na szczęście mieliśmy
rezerwację i wymagane własne śpiwory i poszewki na poduszki. (Jeśli tego byśmy nie mieli to „schronisko”
naliczyłoby dodatkowe opłaty , a jest tam drogo !!! Np. zakup 1.5 l wody to 14 FCH - czyli 54 zł !!!).

Pierwszy nasz cel to OBER GABELHORN - 4063 mnp.
I tu zdziwienie, wobec opinii zespołów, które tego dnia wróciły z tej drogi.
Powinniśmy ten szczyt odpuścić. Oni nie weszli. Ostra śnieżna grań była w dzień roztopiona a w nocy zalodzona.
Nawet przy 2 dziabkach i poruszaniu się poniżej grani trawersem nie szło tego przejść. Ale oni to nie my. A my
doświadczeni alpiniści  , mieliśmy tylko po jednym czekanie i śrubie lodowej. Mieliśmy odpuścić teoretycznie
łatwiejszy i niższy szczyt ???
Odpuściliśmy. Może w dniach następnych będzie lepiej. Ale ZINALROTHORNU - 4221 mnp. nie odpuściliśmy i już
dnia następnego 6 sierpnia o 4:00 wyruszyliśmy we trójkę nieco powikłaną i jeszcze ciemną drogą w kierunku
śnieżnej grani . Dalej już w promieniach słońca do słynnego z tłoku żlebu. Było naprawdę tłoczno, liny się plątały,
zespoły się wyprzedzały. Potem tylko szczelina wyjściowa z turnią Gabel, gdzie dotarły następne zespoły z
północnej grani, oraz płyta Binera (III). Tutaj była już kumulacja wszystkiego i wszystkich. Płyta wyprowadzała na
skalną i powietrzną grań, skąd na widoczny szczyt pozostało parę chwil. Nareszcie ! Może będzie spokojniej.

Żleb i turnia GABEL ( po lewej) już widoczne.

Do wejścia w żleb szykuje się Radek.

W słońcu i rozmiękłym śniegu pokonuję żleb.
Na szczycie też nie było luzu. Ale Chrystus na krzyżu stanowił niezły punkt asekuracyjny. To był alpinistyczny korek.
Jedni wchodzili, inni szykowali się do zjazdów, a jeszcze inni konsumowali . Ale wokół panowała wspaniała pogoda,
przestrzeń , lufa i panorama i świetna atmosfera. Najwyższe szczyty Alp po horyzont. Zejście i zjazdy też nie były
łatwe. Z w/w powodów. A krzyżujące się liny zespołów to niestety w Alpach już normalka. Obowiązuje etyka
wpierdzielania się na chama ( czytaj: kto pierwszy lub szybszy ten ma rację) . Mając tak wspaniałą pogodę nie
spieszyliśmy się zbytnio i do schroniska dotarliśmy jako ostatni. Po 15 godzinach od startu , ale o czasie …..prosto na
kolację. I tu usłyszeliśmy kolejne relacje tych , którzy na planowany przez nas OBER GABELHORN nie weszli.

Za dobra pogoda, za ciepło. Czyli ocieplenie klimatu działa także na zazwyczaj lodowo-śnieżnych wysokościach.
Dlatego warto o drodze zawsze pogadać z „lokalsami”. Ich wiedza jest aktualna a rady bezcenne.

Na szczycie Zinalrothornu: Radek, Jacek, Maciej.

Przejście granią do zjazdów na płytę Binera.

Musieliśmy jednak odpuścić ten szczyt. Ale tylko z tej wyprawy.
Postanowiliśmy zatem zmienić cel wspinaczki. W pobliżu był przecież PUNTA GIORDANI – 4046 mnp.. To tylko 10
km od nas w linii prostej. Trochę lekceważony czterotysięcznik , który był przez nas zapominany i omijany. Ale
kiedyś powinno się go zaliczyć.
Kolejnego dnia „zbiegliśmy” więc do Zermatt i podjechaliśmy do ALAGNY, przez przełęcz SIMPLON , czyli wkoło gór
jakieś 150 km. Nocleg w tanim , włoskim hoteliku dodał nam nowych sił. I następnego dnia 8.08. br. wypoczęci i
oczywiście w słonecznej pogodzie uderzyliśmy na …. kolejkę. Po wjeździe na 3260 m pozostał nam tylko 2,5
godzinny spacer na szczyt. W rakach i z czekanami oraz z asekuracją – lina.

Punta Giordani – to ten niepozorny pipant.

Plażowanie na szczycie Punta Giordani

A na szczycie plaża. Zespoły w krótkich rękawkach i spodniach , w bikini też (serio !), okupowały tym razem
rozleglejszy szczyt. Dobre miejsce na lunch, opalanie, pogaduszki. Widok na szczyty masywu Monte Rosy. Ale tam
już byliśmy. Zatem czas było wracać na niziny.
Takie to były 4 dni gorącego, alpejskiego lata i 2 kolejne czterotysięczniki.
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A Ober Gabelhorn poczeka !
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