
Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.), czyli majówka po alpejsku

Nasze plany alpejskie nie mogły być już dłużej odkładane w czasie. Chcieliśmy w końcu

policzyć się z Grand Combin (4314 m.n.p.m.). Dlaczego policzyć? Ano byliśmy tam już raz i ze

względu  na  niesprzyjające  warunki  lodowe  (czarny  lód),  musieliśmy się  wycofać.  Co  prawda,

tamten wyjazd zakończył się sukcesem i zdobyciem Rimpfischhornu (4199 m.n.p.m.), ale Grand

Combin pozostawał ciągle niezdobyty na naszej liście alpejskich czterotysięczników. Planowaliśmy

zrobić wyjazd na początku kwietnia, ale życie i obowiązki w pracy często piszą swoje scenariusze,

do których musimy się dostosować. Dlatego ostatecznie padło na termin na początku maja. 

Tak, tak! Zaplanowaliśmy sobie majówkę w Alpach. Zaczęliśmy więc z niecierpliwością

przygotowania do wyjazdu. Ale im bliżej było naszego wyjazdu, tym bardziej dawała o sobie znać

pogoda. No i stało się. Musieliśmy zmienić nasz cel, bo ryzyko kiepskich warunków pogodowych

panujących  na  masywie  Grand Combin  było  zbyt  duże.  Wybraliśmy zatem nasz  cel  zastępczy

leżący  w  Alpach  Berneńskich  –  Finsteraarhorn  (4274  m.n.p.m.).  Jest  to  trzeci  pod  względem

wybitności  szczyt  w Alpach,  leżący  na  granicy  kantonów  Berno  i  Valais.  Szczyt  nie  był  nam

całkowicie obcy, ponieważ już kiedyś wybraliśmy się na niego, ale kiepskie warunki pogodowe

zmusiły nas wówczas do wycofu z wysokości około 3850 m.n.p.m. Tym razem miało być inaczej.

Ale wszystko od początku...

Fot. 1 – Cel naszego wyjazdu – Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.) widziany z przełęczy 

Grünhornlücke (3250 m.n.p.m.) wraz z zaznaczoną drogą naszego wejścia



Skład – na wyjazd zdecydował się Jacek (KW Poznań), Radek (niezrzeszony), Pany (KW Poznań)

i ja (KW Poznań).

Cel – Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.)

Dzień  1  (29  IV 2022). Nasza  podróż  rozpoczęła  się  w  piątek.  Wyruszyliśmy  w  nocy

z czwartku na piątek o godz. 4:30. Generalnie podróż przebiegała bezproblemowo. Dotarliśmy do

Fiesch około godz. 21:00. Zakwetarowaliśmy się w hotelu, przygotowaliśmy plecaki na kolejny

dzień i szybko się położyliśmy, aby odespać w miarę możliwości kilkunastogodzinną podróż.

Dzień  2  (30  IV  2022). Nasz  pierwszy  nocleg  pozwolił  nieco  odespać  długą  podróż,

i o najwcześniejszej  możliwej  godzinie  zjedliśmy  hotelowe  śniadanie,  wciągnęliśmy  buty

narciarskie na nogi, zarzuciliśmy plecaki na barki, narty w dłoń i ruszyliśmy do kolejki. No cóż,

nasze plecaki trochę ważyły, bo zabraliśmy ze sobą gaz, palnik, menażkę, itp., czyli jednym słowem

wszystko  co  potrzebne  do  topienia  śniegu  i niepłacenia  w  schronisku  –  tak,  widać  że

przyjechaliśmy z Polski ;) Z drugiej strony przecież dźwiganie plecaka to dobry trening, czyż nie?

No  nie,  niekoniecznie,  o czym  mieliśmy  przekonać  się  jeszcze  tego  samego  dnia  wieczorem.

Niemniej,  po  wjechaniu  kolejką  na  Fischerlap,  w  końcu  mogliśmy  założyć  narty  na  nogi.

Generalnie poniżej tej stacji kolejki nie było już w ogóle śniegu, roślinność i trawa wskazywały

bardziej na lato niż zimę! Naszym kolejnym małym celem było dojście do tunelu Tälligrattunnel,

który pozwala przejść pod granią Tälligrat  na drugą stronę w kierunku doliny,  której  wylot jest

wprost na lodowiec Aletsch. Sama droga od kolejki linowej ze stacji Fischerlap, to około 3 km do

tunelu,  przechodząc  po  drodze  przez  nieuczęszczane  już  powoli  o  tej  porze  roku  nartostrady.

Podczas tego przejścia było stosunkowo ciepło, ja pod koniec miałem na sobie już tylko krótki

rękawek, mimo że wokół było pełno śniegu. Przed wejściem do Tälligrattunnel przymocowaliśmy

nasze narty do plecaków, założyliśmy kurtki żeby nie zmarznąć w tunelu. Sam tunel ma około 1 km

długości  i idzie  się  nim  o tej  porze  roku  w całkowitej  ciemności  (czasami  jest  tam  włączone

oświetlenie). Widać tylko delikatne światełko na końcu tunelu. My akurat podążaliśmy w kierunku

tego delikatnego światełka, dającego nadzieję, że w końcu wyjdziemy ku naszemu przeznaczeniu.

Po  drodze  mija  się  posążek  Maryi  Panny  wraz  z towarzyszącymi  jej  świecami.  W  naszym

przypadku były tylko niepalące się już ogarki. W tunelu trzeba nieco uważać, alby się nie skąpać

w stojącej  wodzie,  ponieważ  ciągle  coś  kapie  z  sufitu.  Na  samym  końcu,  tuż  koło  drzwi

wyjściowych (tak, tunel ma drzwi z obu stron) mogliśmy zaobserwować lodowe stalagmity. Samo

wyjście było nieco zasypane śniegiem, ale można było swobodnie przejść. Po wyjściu z tunelu

czuliśmy się nieco jak krety porażone światłem, szczególnie że promienie słoneczne odbijają się od

śniegu. Po pewnym czasie mogliśmy już wszystko widzieć normalnie, a okulary przeciwsłoneczne



i gogle  znacznie  w tym pomagają.  Nadszedł  teraz  w końcu ten  moment,  gdy możemy nie  tyle

podchodzić na nartach, co można na nich nieco zjechać. Teraz droga ubywała znacznie szybciej i po

kilkunastu minutach dojeżdżamy do właściwego lodowca. W tym momencie mam za sobą około

5,3 km i jeteśmy na wysokości około 2250 m.n.p.m.

Wchodzimy na lodowiec Aletsch. Jest to największy alpejski lodowiec, charakteryzujący się

obecnie około 22-23 km długości i graniczący z dziewięcioma szczytami czterotysięcznymi. Mniej

więcej,  ponieważ  powszechnie  panujące  ocieplenie  klimatu  powoduje  jego  skracanie  się,  jak

i innych lodowców na całym świecie :( Na początku na lodowcu panuje, można powiedzieć, upał.

Wszyscy ściągamy zbędne odzienie, obowiązkowo smarujemy się kremem przeciwsłonecznym, ale

i tak jest nam ciepło. Widoki przed nami są przepiękne, widać całą dolinę i wszystkie otaczające ją

zbocza oraz szczyty.  Za  to  za  nami,  spoglądając  w kierunku Matterhornu na niebie  są  ciemne

chmury, a niebo miejscami jest mocno granatowe. Po około póltoragodzinie marszu pogoda nagle

się  zmienia  i  u  nas.  Nadchodzi  ochłodzenie  i  opad  śniegu  wraz  z  nieprzyjemnym  wiatrem.

Zakładamy zatem szybko polary i kurtki z goretexu lub windstopery i tak opatuleni idziemy dalej.

Widoczność bardzo spadła i idący na końcu nie widzi pierwszego. Niemniej, dzielnie posuwamy się

naprzód. Po kolejnej godzinie wraca pierwotna pogoda, choć nie jest już tak ciepło. Ale widoczność

przynajmniej wróciła (patrz Fot. 2). Nasz dzisiejszy cel jest od początku tego lodowca w zasięgu

wzroku...  Tylko dlaczego on jest  ciągle  tak  daleko? No tak,  to  przecież  największy europejski

lodowiec, więc i odległości też są znacznie większe. 

Fot. 2 – Lodowiec Aletsch a my „ciągle w niekończącej się drodze” – widok w kierunku

Konkordiaplatz



Fot. 3 – Na zakończenie dnia „przyjemne” ostatnie podejście po 480 schodach (raptem!! 100

metrów w pionie) do schroniska Konkordiahütte (2850 m.n.p.m.)

Niemniej,  dzielnie  w  końcu  pokonujemy  ten  odcinek  i dochodzimy  do  miejsca,  gdzie

możemy zostawić narty. Tak, tutaj niestety nie zabierzemy nart do schroniska, bo schronisko jest

blisko w poziomie, ale nie w pionie. Ze względu na ocieplenie klimatu, na przestrzeni ostatnich

około 100 lat,  powierzchnia lodowca „nieco” się obniżyła. No właśnie to „nieco” to około 100

metrów.  Z  tego  też  względu,  czeka  nas  teraz  wspinanie  po  metalowych  schodach,  które  łączą

lodowiec i schronisko. To jest około 480 stopni (patrz Fot. 3). Dlatego też nie chcemy dźwigać nart,

chowamy je pod kamieniem. Tam na nas poczekają do następnego dnia.  Samo wejście nie jest

najprzyjemniejsze  jeżeli  idzie  się  z  usztywnioną  kostką,  a  taką  mamy przez  te  buty  :D  Samo

schronisko  Konkordiahütte  znajduje  się  na  wysokości  2850  m.n.p.m.  Tutaj  posilamy  się,  aby

uzupełnić  kalorie  i  pijemy  ile  możemy,  żeby  nie  być  odwodnionym.  Odczuwamy  nieco  na

ramionach  ciężar  naszego  plecaka.  Za  to  widok  ze  schroniska  na  największy  lodowiec  jest

wspaniały.  Widać  czterotysięczniki  Moncha,  Jungfrau,  Aletschhorn  (z  tych  najbliższych)  oraz

znaczną część lodowca Aletsch i mniejszych lodowców wpływających do niego w Konkordiaplatz.

Na  koniec  planowanie  kolejnego  dnia  i w końcu  udajemy  się  do  naszego  pokoju  aby  nieco

wypocząć przed kolejnym dniem. Z zasypianiem nie mamy problemów, sen przychodzi szybko ;)



Fot. 4 – Widok na Jungfrau ze schroniska Konkordiahütte i oczywiście „lampa” na niebie ;)

Dzień 3 (1 V 2022). Wstajemy nieco później, około 7:00. W końcu jest niedziela! :D Nie

spieszymy  się,  ale  i tego  dnia  nie  mamy  do  przejścia  dłuższego  dystansu.  Jedynie  dojście  do

kolejnego schroniska w sąsiedniej dolinie. Jemy spokojnie śniadanie, napełniamy termosy herbatą

i powoli się zbieramy. Za oknem normalnie lampa!!!  Żadnych chmur na niebie,  widoczność po

horyzont, widoki zapierają dech w piersi (patrz Fot. 4). No ale to wszystko przed oczyma, ale co

pod nogami? Tak, tak, na początek zejście tymi schodami... No ale to było na początku, więc jakoś

poszło. Następnie wyjęcie nart z depozytu, dojście do lodowca i zakładanie kolejnego depozytu.

Hmmm, dlaczego kolejnego? Otóż stwierdzamy, że dźwiganie śpiworów i kuchenek gazowych jest

teraz bezsensowne, chcemy nieco odchudzić nasz bagaż. Te kilka kilogramów zrobi różnicę. Zatem

szukam miejsce  gdzie  mogę  schować  te  wszystkie  „niepotrzebne”  rzeczy.  Między  kamieniami

znajduję fajną skrytkę, wkładam tam moje rzeczy oraz rzeczy Jacka i Radka, obkładam wszystko

kamieniami.  Oznaczać  depozytu  nie  musimy,  ponieważ  nasz  największy  głaz  ma przyczepioną

jakąś starą drewnianą tabliczkę – zatem będzie go łatwo znaleźć w przypadku niepogody i opadów. 

Jest  godzina  9:30.  Teraz  lżejsi  o  te  kilka  kilogramów  ruszamy  w  kierunku  przełęczy

Grünhornlücke  (3250  m.n.p.m.).  Na  podejściu  zmieniamy  się  na  prowadzeniu,  tak  żeby  nie

zmęczyć się za bardzo przy torowaniu drogi. W końcu dochodzimy do przełęczy i naszym oczom

ukazuje się cel naszego wyjazdu – Finsteraarhorn w całej swej okazałości. Za pierwszym naszym

wyjazdem na tę górę,  też tak pięknie się prezentował,  ale nie wpuścił  nas na wierzchołek.  Jak

będzie tym razem? Zobaczymy! W każdym razie, to jet miejsce, gdzie można już ściągnąć foki

i zaczyna  się  przyjemny  dłuuugi  zjazd  po  lodowcu  Fiescher.  Dojeżdżamy  do  podnóża



Finsteraarhornu i zakładamy ponownie foki. Podchodzimy z jakieś 50 metrów w pionie, ściągamy

narty i po 10 minutach jesteśmy już w kolejnym schronisku – Finsteraarhornhütte (3050 m.n.p.m.). 

Ściągamy  z  siebie  plecaki,  suszymy  foki  na  pięknym  słońcu,  dajemy  też  przy  okazji

odpocząć  naszym  botkom  (patrz  Fot.  5).  Widok-bajka  ponownie  wynagradza  trudy  naszego

podejścia  ;)  Posilamy  się  zupą  i wnosimy  plecaki  do  pokoju.  Spokojnie  oczekujemy  na

schroniskową obiadokolację, planując przy herbacie kolejny dzień. Oczywiście pojawiają się też

inne  plany,  wspominamy  także  jak  to  tutaj  było  podczas  poprzedniego  wyjazdu,  itp.  Jednym

słowem, nie tracimy czasu :) 

Fot. 5 – Pany dbający o swoje botki na werandzie schroniska Finsteraarhornhütte (3050 m.n.p.m.)

W końcu nadchodzi czas obiadokolacji. Jemy z apetytem, sprawdzamy ostatni raz pogodę.

Teraz czas na decyzję – kiedy atak szczytowy. Prognoza nie jest zła. Nasza aklimatyzacja w sumie

mogłaby trwać dłużej.  Moglibyśmy posiedzieć z jeden dzień dłużej w tym miejscu przy okazji

podchodząc gdzieś nieco wyżej, odkładając atak szczytowy na wtorek. Ale mamy pewne obawy,

czy  pogoda  się  utrzyma,  czy  nie  przyjdzie  opad  śniegu.  Według  prognoz,  następnego  dnia

(poniedziałek) ma przyjść popołudniem opad śniegu. Po chwili  namysłu decydujemy, że dzisiaj

kładziemy się jak najszybciej spać, a jutro z rana idziemy na szczyt. Za oknem ciągle utrzymuje się

dobry warun (patrz Fot.  6),  co nas jeszcze bardziej  motywuje do wyspania się i  wstania przed

świtem z  jednym tylko  zamiarem –  podjęcia  próby ataku szczytowego.  Zatem teraz  pakujemy

plecaki,  zostawiamy przy  tym kolejny  zbędny „balast”  i  kładziemy się  spać.  I  tym razem sen

przychodzi dość szybko – przynajmniej u mnie.



Fot. 6 – Widok ze schroniska Finsteraarhornhütte (3050 m.n.p.m.) na prełęcz Grünhornlücke 

(3250 m.n.p.m.) i wodocznym śladem po naszym zjeździe oraz pogoda „lampa”

Dzień 4 (2 V 2022) Budzi mnie mój cichy budzik w zegarku. Na tyle cichy, że pozostałe

osoby go nie słyszą i dalej śpią. Niemniej zwiastuje on pobudkę dla naszego zespołu. Wstajemy,

udajemy się  na  śniadanie  na  najwcześniejszą  możliwą  godzinę,  napełniamy  termosy  i ruszamy

w górę. Na zewnątrz wita na lampa!!! Niebo jest czyste, nie uświadczamy na nim żadnej chmurki.

Na podejściu mamy zmrożony śnieg, zakładamy przeto harszle. I tak krok po kroku posuwamy się

do przodu. Mamy dzisiaj do pokonania 1225 metrów przewyższenia. Zdobywamy wysokość nieco

szybciej  niż  w  poprzednie  dni  –  zbocze  Finsteraarhornu  jest  po  prostu  bardziej  nachylone.

Przechodzimy małym lodowcem koło schroniska (jeszcze odegra on ważną rolę w późniejszym

czasie!), potem między skałami i w końcu dochodzimy do większego pola śnieżnego. Do tej pory

udało się iść bez gogli, dopiero tam pojawia się słońce. Zakładamy gogle, i maszerujemy do góry.

W  końcu  udaje  się  nam  dotrzeć  do  przewinięcia  skalnego  na  około  3600  m.n.p.m.  Na  nim

przyczepiamy narty do plecaków, przechodzimy na drugą stronę tej grani i wchodzimy na drugie

pola śnieżne (patrz  Fot.  7).  Tam ponownie zakładamy narty na nogi,  i foczymy do góry (patrz

Fot. 8).  Mijają kolejne minuty,  robimy kolejne zakręty,  a za nami tworzy się zygzakowaty ślad

naszego przejścia (patrz Fot. 9). Na szczyt idzie przed nami jeszcze trójkowy zespół włoski.

W końcu docieramy do ostatniej  grani  prowadzącej  na  sam szczyt.  Tutaj  przekraczamy

szczelinę brzeżną, zostawiamy nasze narty i wreszcie zakładamy raki na buty narciarskie. Przed

nami  tylko  grań  śnieżno-skalna,  typowy  mikst.  Pany  idzie  na  górę  z  zespołem  włoskim,  ja

prowadzę nasz trzyosobowy team (Jacek, Radek i ja). Zakładam kolejne przeloty, potem ściągam



kolejne osoby, itd. (patrz Fot. 10) Posuwamy się nieco wolniej niż zespół przed nami, bo Jackowi

kilka razy poluzował się rak. W końcu udało się go tak założyć, żeby się trzymał. Zdobywamy

Fot. 7 – Widok ze skalnego przewinięcia (3600 m.n.p.m.) na zacienione jeszcze zachodnie zbocze

Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.) z widocznym w dole skąpanym  w słońcu lodowcem Fiescher 

Fot. 8 – Pany na zachodnim zboczu Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.) na drugiem 

polu śnieżnym, przed nim zespół włoski



jednak wysokość,  a  pogoda ciągle się  utrzymuje na właściwym poziomie – widoczność bardzo

dobra, wiatru prawie nie ma. Tylko te samoloty... odrzutowce przelatujące nad naszą doliną!!! No

i ten huk z ich silników!!! A miało być tam tak spokojnie... No ale na szczęście szybko odlatują. My

natomiast dochodzimy do wysokości około 4180 m.n.p.m. i musimy przerwać dalsze wspinanie.

Radek odczuwa skutki wysokości i w tym momencie nie ma sensu iść do góry. Czekamy chwilkę.

Widzę w pewnym momencie schodzący zespół włoski. Decydujemy się na nich poczekać. Z nimi

szedł też Pany (patrz Fot.  11), więc to na niego głównie czekamy. W końcu spotykamy się we

czwórkę, Pany wiąże się z Radkiem (mamy dwie liny) i schodzą w dół. Natomiast ja związany

z Jackiem ruszamy na szczyt. 

Fot. 9 – Podejście drugim polem śnieżnym. Dwie małe kropki na środku z lewej to Pany i Remi, trzy

małe kropki nieco na prawo od nich to zespół włoski. Zdjęcie z przewinięcia 

skalnego na wysokości 3600 m.n.p.m.

W końcu stajemy na szczycie obok krzyża (Fot. 12 i Fot. 13). Krzyż nosi znamiona wielu

uderzeń pioruna. Widok jest przewspaniały na wiele najbliższych jak i dalszych szczytów oraz dolin

(patrz Fot. 14). Warto tutaj podkreślić, że Finsteraarhorn jest szczytem, z którego widać przy bardzo

dobrej  pogodzie  ponad  40  alpejskich  czterotysięczników,  a jedna  z  dróg  prowadząca  na  jego

wierzchołek, to wspaniała i jedna z najdłuższych tego typu grani w Alpach (liczy sobie 2,5 km!).

Jednym słowem – góry po horyzont!!! Robimy pamiątkowe zdjęcia, zjadamy batonika, pijemy łyk

herbaty i ruszamy w dół do naszych nart. 



Fot. 10 – Radek na grani szczytowej Finsteraarhornu (4274 m.n.p.m.) na wysokości około 4050

m.n.p.m.

Fot. 11 – Pany na szczycie Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.), w tle zespół włoski



Fot. 12 – Remi na szczycie Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.), w tle po prawej stronie w dole

widoczny lodowiec Fiescher

Fot. 13 – Jacek i Remi na szczycie Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.)

Jak jesteśmy (ja i Jacek) w miejscu, gdzie rozstaliśmy się z Radkiem i Pany, widzimy ich

w dole jak już są na polach śnieżnych za szczeliną brzeżną – udało im się cało tam dotrzeć. My

natomiast kontynuujemy nasze zejście. Na szczęście Jacka raki trzymają się na swoim miejscu.



Docieramy w końcu do naszych nart i tutaj nagle niespodzianka – paski od raków przymarzły i nie

można ich ściągnąć z butów... No cóż, wykazujemy się cierpliwością, bo nie mamy w sumie innej

możliwości ;) Raki ściągnięte, schowane do plecków. I kolejna niespodzianka, narty nie chcą się

wpiąć.  Zatem  przeciągamy  nasz  pobyt  na  4080  m.n.p.m.  o  kolejne  minuty.  Jest!!!  Wszystko

założone i możemy zjeżdżać w dół. Zjeżdża się dość niefajnie, delikatnie mówiąc. Śnieg jest mocno

przemoczony,  ciężki.  Przejazdy  przez  ślady  zostawione  przez  inne  osoby  nie  należą  do

najprzyjemniejszych, szczególnie jak w tym miejscu przypada zakręt. W innych miejscach z kolej

śnieg jest bardzo miękki i można się w niego dosłownie zapadać. Dajemy jednak jakoś radę zjechać

do przewinięcia skalnego na 3600 m.n.p.m. Tutaj znów przyczepiamy narty do plecaka, idziemy

tym razem bez  raków w dół  i w końcu  dochodzimy do  pierwszego  pola  śnieżnego.  Ponownie

zakładamy narty na nogi – tym razem bez problemów. Nasz zjazd ciągle po ciężkim śniegu nieco

nas  niepokoi.  Ale  posuwamy  się  ostrożnie  w  dół  wypatrując  optymalnej  drogi  zjazdu.  Gdy

dojeżdżamy do miejsca, z którego widać już schronisko, naszym oczom ukazuje się lawinisko... To

ten mały lodowiec, którym wcześnie nad ranem podchodziliśmy w górę. Coś poleciało w dół, może

od huku tych myśliwców? A może przez temperaturę? Nie wiemy. No ale cóż, teraz trzeba znaleźć

inną drogę zjazdu niż stanowiła droga podejścia. Przebiegają mi przez głowę różne myśli – czy

Radek i Pany przejechali przed czy po lawinie. Czy może to ona zeszła jak oni jechali? W tym

momencie nie bardzo możemy cokolwiek zrobić, więc kontynuujemy nasz zjazd. Momentami tylko

się obsuwamy, bo między skałami jest za ciasno na normalny zjazd, a nie chcemy się puszczać

prosto w dół, bo nie wiemy co będzie za skałą. Na całe szczęście znajduje się wąski przejazd koło

Fot. 14 – Widok ze szczytu Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m.) w kierunku południowo-zachodnim



lawiniska  tuż  obok  skał  okalających  były  lodowiec.  Docieramy  szczęśliwie  do  miejsca,  gdzie

wchodzi  się  szlakiem  do  schroniska.  Ściągamy  narty,  idziemy  schodami  do  góry  i  o  18:00

docieramy do schroniska.  Najwyższy już  czas,  bo  kolacja  jest  wydawana od 18:00!!!  Ufff,  na

werandzie widzę Panego!!! Jaka radość, że dotarli cało! Teraz tylko jeszcze zrzucić z siebie plecak,

jakoś doprowadzić się do porządku, wystawić foki w stronę słońca, aby co nieco je podsuszyć, dać

„odsapnąć” botkom i można zasiadać do stołu ;) Posiłek nam smakuje, apetyt dopisuje, i przede

wszystkim na naszych twarzach malują  się  uśmiechy.  Udało  się  pomyślnie  przeprowadzić  atak

szczytowy i wszyscy wrócili cało. 

Po kolacji widzimy, jak za oknem zaczyna padać śnieg. W tym momencie jeszcze bardziej

cieszymy się,  że nie zostawiliśmy ataku na kolejny dzień.  Mogłoby się bowiem okazać,  że nie

weszlibyśmy w ogóle na szczyt. Przy stole jeszcze krótkie planowanie kolejnego dnia, wyliczenia

godzin potrzebnych na zejście, sprawdzenie, o której jest ostatnia kolejka i nastawienie budzika. Po

rozmowach nastąpiło standardowe pakowanie plecaków i szykowanie się do snu.

Dzień  5  (3  V  2022)  Nastał  poranek,  mamy  już  wtorek.  Spało  się  całkiem  dobrze.

Dopakowujemy  teraz  nasze  plecaki  i  szykujemy  się  do  drogi  w  dół.  Jedynie  co,  to  jeszcze

śniadanko, napełnienie termosów i schodzimy w dół. Na razie tylko do lawiniska (w sumie jakieś

50 metrów przewyższenia w dół). Przechodzimy ostrożnie przez nie w kierunku lodowca Fiescher

i zakładamy foki.  Przed  nami  podchodzenie  na  przełęcz  Grünhornlücke  (3250  m.n.p.m.).  Czas

biegnie  dość  szybko podczas  stawiania  kolejnych kroków.  Sprawnie  udało  nam się  dotrzeć  na

przełęcz.  Tam  ostatni  rzut  oka  na  Finsteraarhorn  i  zjeżdżamy  w  kierunku  naszego  depozytu

zostawionego na lodowcu Aletsch. Zjazd tym razem jest przyjemniejszy. Widoczność jednak jest

ograniczona  jedynie  do  dolinki,  którą  zjeżdżamy.  Dalej  tylko  zalega  mgła,  niski  pułap  chmur.

Widać też ślady świeżego śniegu, który spadł na wieczór poprzedniego dnia i w nocy. Zjazd należy

tym  razem do  przyjemnych.  Miło  jest  obserwować  też  pozostawiane  z  boku  zbocza  i  mijane

mniejsze szczyty. 

Docieramy w końcu do naszego depozytu. Wszystko co tam zostawiliśmy, zostało przykryte

warstwą śniegu. Odkopałem nasz depozyt, pościągałem na bok kamienie i wyciągnąłem pakunki.

Wszystko przebywało w ujemnej temperaturze, więc jedzenie które tam było, przechowało się dość

dobrze ;) Po dopakowaniu plecaków, ruszamy gęsiego w dół po lodowcu Aletsch. Jazda, można by

powiedzieć, że jest dość nudna, bo nachylenie lodowca jest na tyle mało, iż nie tyle można, co

trzeba praktycznie jechać ciągle na wprost. Inaczej się po prostu zatrzymujemy. Widoczność też nas

nie rozpieszcza.  Widać tylko okalające lodowiec zbocza gór,  szczyty majaczą już w chmurach.

I nagle  ni  stąd  ni  zowąt,  Pany  wpada  w  szczelinę!!!  Jechał  pierwszy  i  w  momencie,  jak  się

zatrzymał, stanął w poprzek lodowca. Chciał zrobić zdjęcie, ale śnieg pod nim nagle się zapadł



i zniknął  w czeluściach  szczeliny.  Na  szczęście  szybko  zareagowaliśmy.  Na  początek

zabezpieczenie,  żeby Pany nie  spadł  niżej,  a  następnie  jego  wyciąganie.  Tym razem się  udało

i najedliśmy się jedynie nieco strachu. No może poza Panym, który „obiadł się” tym strachem –

wszak to on wisiał w szczelinie i nogi swobodnie dyndały mu w powietrzu. A dna nie było widać

(patrz Fot. 15). Wartot tutaj podkreślić, że bardzo pomocne okazuje się mieć wpięty HMS (albo

nawet lonżę z takim HMSem) prosto do łącznika uprzęży, gdyż można go użyć do podhaczenia

dodatkowej lonży czy liny,  niezbędnych w wyciąganiu ze  szczeliny.  Po całej  akcji,  ruszyliśmy

w dół  lodowca.  W końcu  dojechaliśmy  do  miejca,  gdzie  przekraczaliśmy  szczelinę  brzeżną

i ruszyliśmy w kierunku tunelu. Jeszcze tylko jedno pamiątkowe zdjęcie (patrz Fot. 16) – żeby było

do przekazania dla sekcji skitourowej KW Poznań ;)

 

Fot. 15 – Szczelina, którą „zwiedzał” Pany na lodowcu Aletsch i Radek szykujący się do dalszej

drogi po udanej akcji wyciągania Panego.

Na podejściu  jest  dość  ciepło,  żeby  nie  powiedzieć,  iż  gorąco,  więc  ściągamy z  siebie

zbędne warstwy odzieży. W powietrzu czuć już wiosnę, temperatury robią się już dość wysokie – ja

idę  tylko  w samej  bieliźnie  termicznej,  bo  normalnie  paruję...  (patrz  Fot.  17).  Dochodzimy



w przeciągu półgodziny do Tälligrattunnel, przymocowujemy narty do plecaków i gramolimy się

do tunelu.  Tym razem też panują tam ciemności,  ale jest  tam nieco chłodniej niż na zewnątrz.

Docieramy w końcu do doliny po drugiej stronie Tällisee. Pozostaje ostatni odcinek drogi. Tutaj

wiosna już niemal pełną parą – w dole majaczą zielone doliny, granica śniegu jest niemal koło nas.

Momentami  idziemy  na  nartach,  innym  razem  musimy  je  ściagać,  bo  śnieg  ustępuje  miejsca

kamieniom i ziemi. Docieramy jednak do stacji kolejki. Jest godz. 13:15. Okazuje się, że zeszliśmy

prędzej niż szacowaliśmy i dosłownie 15 minut wcześniej zjechała gondolka na dół. A że na nią nie

zdążyliśmy, to musimy czekać ponad 1,5h na kolejny odjazd. No cóż. Spędzamy ten czas m.in. na

przeglądaniu  zdjęć  z wyjazdu  i odrzucaniu  tych  nieudanych,  na  rozmowach,  na  wspominaniu

różnych momentów z tego wyjazdu. 

W końcu wybiła godzina odjazdu gondolki (patrz Fot. 18). Jedziemy w dół i cieszymy się,

że nie musimy schodzić ostatniego odcinka „z buta”. Nie wyobrażamy sobie tego, aby go pokonać

na pieszo w butach narciarskich i to w takiej temperaturze (patrz Fot. 19). W Fiesch udajemy się

Fot. 16 – Cały zespół w komplecie i z uśmiechami na twarzach po przekroczeniu szczeliny 

brzeżnej lodowca Aletsch – inauguracyjny wyjazd sekcji skitourowej w nowej 

kadencji 2022-2025 KW Poznań :)



Fot. 17 – Ostatnie podejście i spojrzenie na zostawiany w tyle lodowiem Aletsch

Fot. 18 – W gondolce jadąc w dół ze stacji Fischerlap – koniec działalności w górach, czas

powrotu do domu



Fot. 19 – Widok na pośrednią stację kolejki Fischerlap – niżej już się nie dało zjeżdżać a zatem

nastąpił koniec sezonu skitourowego

parami do swoich hoteli i załatwiamy jeden nocleg. Wszak nierozsądnie byłoby jechać nocą po

takim zmęczeniu. W hotelu w końcu zażywamy jakiś prysznic i idziemy na umówioną godzinę

i miejsce spotkania – jakiś posiłek wieńczący nasz sukces. Tak, teraz możemy mówić, że udało

się!!! Zeszliśmy z gór i szczyt w końcu zaliczony!!! :) Podczas posiłku padają propozycje kolejnych

celów,  terminów,  itp.  Jesteśmy pełni  optymizmu ;)  Na noc  wracamy do hotelu,  kładziemy się

wcześniej spać żeby być pełni sił na następny dzień, dzień naszego powrotu do domu. 

Dzień  6  (4  V  2022)  Podróż  powrotna  samochodem  mija  bezproblemowo.  W domu

w Poznaniu jesteśmy około godz. 23:00 ;)

Na szczycie Finsteraarhorn (4274 m.n.p.m., Alpy Berneńskie, PD II/III) dnia 2 V 2022 r. stanęli:

Maciej Przebitkowski (KW Poznań),  Remigiusz Rajewski (KW Poznań) i Jacek Wichłacz (KW

Poznań).

Z taternickim,

Remi Rajewski


