
„Powrót do korzeni -  czyli czysty alpinizm” 

 

 Na koniec lata – jak zwykle – zawsze wspinaliśmy się w Alpach na czterotysięcznikach.  Na 

przekór COVID-owi, który zniechęcał do podróży, zaplanowaliśmy taką wyprawę i w tym roku. 

Ostatecznie na sierpniowy wyjazd zdecydował się Radek ( jak zawsze) i ja.  

Cel: 

 ALETSCHHORN ( 4195 m) -  dlaczego ten szczyt?  Bo  próbowałem bezskutecznie zdobyć go już 2 

razy , a Radek 1 raz. Czyli stare porachunki z „imponującym lodowym szczytem pośrodku Alp 

Berneńskich.  Z bardzo odległymi i długimi wejściami ze wszystkich stron, dostępnymi tylko dla 

bardzo doświadczonych alpinistów.”  A z uwagi na fakt, że 2 lata wcześniej lawina zmiotła 

Mittelaletscbiwak  na 3019 m góra stała się jeszcze trudniejsza  i mniej dostępna. Trzeba było 

przewidzieć samowystarczalność na kilka dni. 

Więc we wtorek 17.08. 21r rano, wyposażeni w tę wiedzę wyruszyliśmy w odległą podróż do Fiesch, 

pokonując wspaniałe i kultowe przełęcze Oberalppass i Furkapass. Po noclegu w hostelu SPORT-

RESORT  w środę  18.08.br wjechaliśmy nową kolejką na Fiescheralp 2214m. Dalej zaczynały się liczyć 

już tylko nogi. Najpierw  do tunelu  którym po 1 km weszliśmy do odrębnej doliny Märjela. Tutaj w 

Gletscherstube wypiliśmy ostatnią cywilizowaną kawę i dalej w dół na lodowiec. Jego  2 kilometrowe 

przekroczenie było tylko małą rozgrzewką. Tym bardziej że robiliśmy to już wielokrotnie.  Zaczęło się 

podejście na Mittelaletschgletscher.  Czasem trafialiśmy na kopczyk, co nas utwierdzało o właściwej 

drodze.  Jednak zwierząt i ludzi w tej dolinie nie było nam dane zobaczyć. Chcieliśmy podejść jak 

najwyżej (mniej więcej na wysokość nieistniejącego bivaco). Jednak drogę wejścia na kolejny próg 

łamiącego się lodowca zagrodziły spadające kaskady wody. Ta droga była „rekomendowana” wielką 

czerwoną strzałką. Ale o tej porze dnia spływał tam dzienny  „urobek” topienia lodowca . Próba 

przekroczenia  wodospadów skończyłaby się zimnym prysznicem i być może canioningiem w dół. 

Znaleźliśmy więc inne rozwiązanie . Wspinaczka lodowa ( z asekuracją) po spękanych , zwisających i 

odłamujących wargach i serakach lodowca. W końcu , już po zachodzie słońca znaleźliśmy miejsce na  

1. biwak . Na śniegu i kamieniach rozłożyliśmy wszystko co przynieśliśmy: karimaty, śpiwory, płachty 

biwakowe i zaczęliśmy krótkie gotowanie. Zaraz się ściemniło i wyziębiło. Ale wyszedł księżyc ( pełnia) 

i zrobiło się przytulniej. Dzień 1. dobiegł do końca. Zasnęliśmy szybko – przynajmniej ja.   



 

W drodze  do 1.  biwaku. – Daleko jeszcze?  

W czwartek 19.08.br po spakowaniu plecaków przenieśliśmy nasz obóz pod samą przełącz 

Aletschjoch na  wysokość  3650 m. W żlebie wyprowadzającym na grań udeptaliśmy 2 półki, które 

miały być tym razem wygodniejszym noclegiem, chociaż należało się dodatkowo zabezpieczyć przed 

wyjechaniem na dno doliny. Była ona ….. daleko i nisko.    2. biwak oferował nam wspaniały widok na 

nasz szczyt i na całą dolinę. To był dzień restowy. A więc picie, jedzenie  picie, picie itp. oraz 

pakowanie tylko niezbędnego ekwipunku na jutro. Pogoda była świetna . Niebo bezchmurne i „0” 

wiatru. Potem znowu księżyc i miliony gwiazd gwiazd na niebie . Pozwoliły szybciej zasnąć. 

Przynajmniej mi.  

 

„Czy te oczy mogą kłamać?”  



Piątek 20.08.br.  Dzień 3. Nastał ranek, jak zwykle na tej wyprawie bezchmurny, bezwietrzny. 

Ruszamy więc bez zbędnej zwłoki i gotowania ( to było wczoraj).  Po przebiciu się Radka  przez nawisy 

śnieżne stanęliśmy na wąskiej i jeszcze twardej , zmarzniętej grani . Po drugiej stronie oszałamiający 

widok na całe Alpy Berneńskie I Mőnch, Jungfrau, Eiger, Finsteraarhorn itd.  A pod nami pionowa, 

1000 metrowa  północna ściana.  „Przebalansowaliśmy” północno-wschodnią  szeroką na  30-40 cm 

grań lodową , ale  zaraz zaczęła się skalna, też wąska , potem mozolne i strome  wspinanie na 

czubkach raków zboczami śnieżno-lodowymi pod kopułę szczytową.  Kiedy pojawiła się wreszcie ta 

kopuła z niewielką granią skalną wydawało się że koniec jest tuż, tuż. Ale nie był.  Za tą granią 

pojawiła się następna grań  i następna i następna…… . Wreszcie – nie ma już nic?                                

Nie.   Za załamaniem kopuły pojawił się krzyż .  

 

Naprawdę, to był szczyt !!! Panorama czysta od chmur, bezwietrznie i nikogo. Kolejny dzień bez ludzi. 

Sami na szczycie. Cisza… Odpoczywaliśmy tam pół godziny, oczywiście dokonując wpisu w zeszyt 

wejść. Widok na Alpy;… jedyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok spod szczytu na płn.-wsch. część Alp Berneńskich. 

 



Potem powrót na naszą przełęcz najkrótszą drogą i najszybszą , bo w dół.  

 

To najkrótsza droga w  dół. 

Chwila odpoczynku na śnieżnych zboczach . Nagle Radka kask ściągnięty na chwilę z głowy wybrał 

jeszcze szybszą drogę. Potoczył się w dół  samodzielnie. Już prawie stawał . Przyspieszał , stawał, 

skręcał i ruszał dalej w stronę widocznej szczeliny. Radek ruszył zanim. Ale lina się kończyła. A ja 

wcale nie myślałem za nim biec . Więc Radek zaczął się rozwiązywać . Ale  kask się zatrzymał . Tuż 

przed szczeliną. Cud.        

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po skalnej grani, którą przebrnęliśmy dość szybko trafiliśmy na ostatnią grań lodową . Tę,  o 

szerokości 30 cm. Nie była ona już lodowa i nie miała 30 cm.  Było przecież ciepło.  

To był mokry cukier który nie pozwalał na poruszanie się grzbietem, więc każdy zszedł na swoją 

stronę grzbietu, tuż pod grań i w ten sposób trawersując znowu na czubkach raków i dziabek 

pokonaliśmy kluczowy odcinek.  

 

Na kluczowym odcinku grani. 

Potem już tylko zejście żlebem do naszej „2.” na śnieżnych półkach. Pakowanie i szybkie zejście do 

„1.”. A tam gotowanie i picie, picie, picie.  Zmęczenie dawało znać bo …..nie mogliśmy zasnąć.  Ten 

dzień był mocny. 

Sobota 21.08.21 . Ranek jak zwykle  tutaj. Lampa. Nadal byliśmy na 3000 m. Wg planu dziś 

powinniśmy znaleźć nocleg w naszym hostelu w Fiesch. Postanowiliśmy schodzić w sposób 

„rekomendowany” tzn. do strzałek na przełamaniu lodowca. Tym razem strumienie i wodospady 

puściły. Rano ledwo ciurkały i przeszliśmy wygładzone  płyty prawie na sucho ( nie licząc mojej 

zmoczonej nogi). 

Jeszcze tylko pokonanie szerokiego lodowca Aletsch i już cywilizacja. Ale najpierw w labiryncie 

szczelin trzeba było znaleźć drogę na drugi brzeg. Lodowiec się nie poddawał. Był szary i szorstki, a 

nawet bardzo szorstki. Wtopione liczne odłamki skalne kaleczyły dłonie (mimo rękawiczek). Nagle 

spadł mi rak, mimo że był zapięty. Dobrze że nie do szczeliny. Już za moment ten sam przypadek 

spotkał Radka.  A potem jeszcze  lekkie ześliźnięcie się Radka , upadek i kostka spuchnięta.         

Dobrze że mógł tropić dalej drogę .  Do ludzi, których od 4 dni nie widzieliśmy. Lodowiec do końca był 

upierdliwą bestią.  Wreszcie schodzimy z lodowca i gdzieś powyżej nas widzimy grupkę osób  

zdziwionych naszą obecnością na lodowcu.  Zostało nam  jeszcze tylko jedno podejście do 

Gletscherstube.  

A tam była zupa dnia i …..piwo.  

 

 



Radek MAŁE bo to jego 30.-  czterotysięcznik , a ja DUŻE bo to mój  50.- czterotysięcznik. 

 

Chyba zasłużyliśmy? 

Spotkany w Andermat w  klimatycznym shopie z ”Victorinoxami”, doświadczony alpinista powiedział 

nam:      "4 dni samodzielnego działania w  pustych alpejskich dolinach i lodowcach oraz na rozległym 

szczycie, bez jednoznacznie wskazanej drogi to powrót do korzeni wspinaczki alpejskiej”.  

Poza tym wspaniała przygoda i wyrypa w zgranym zespole.  

Niedziela 22.08.21 – „szybki” powrót do Poznania wśród deszczu, burz i korków na autostradach . 

Udało się przed północą  .     

                                                                              Opracowanie i foto:   Jacek  Wichłacz, Radek Sołtykowski 
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