Schrankogel – 3497 m n.p.m.

Coś mi nie pozwala skupić się na planowaniu górskich wypraw.
To coś miało być zajęciem sporadycznym, wynikającym z
konieczności, tymczasem coraz częściej przyjmuje znamiona
czegoś więcej. Kto wie, może nawet kolejnej pasji? W
odróżnieniu od zdobywania Korony Europy ta pasja byłaby jedną
z tych niezwykle popularnych w Polsce, chodzi mianowicie o…
domowe REMONTY!
Ale spokojnie, dalej w tekście nie znajdziecie moich opinii o
styropianie podłogowym, panelach, farbach i wkładach
kominkowych. Postanowiłem się nie zatracać w nowej roli i nie
poświęcać się nowemu zajęciu tak intensywnie i bezkompromisowo
jak w przypadku Gór. Nie zmienię również adresu strony na
dzikudomator.pl.
Dla pewności, żeby sprawdzić czy wciąż czuję „zew”, dałem się
namówić kolegom z biura na październikowy wyjazd w Alpy. Tym
bardziej, że w pamięci wciąż miałem piękne widoki z pierwszolistopadowego, zeszłorocznego wejścia na Piz Linard. Tak jest,
przez rok nie wybraliśmy się w Alpy. Już to niech świadczy, że
„coś się dzieje”. Wracając do tematu: postanowiliśmy zrobić

drugie podejście do Piz Berniny (4049 m), tym razem od
włoskiej strony.

W rolach głównych: Krzyże, Kup…czyki
Role drugoplanowe: Dziku, Aga, Ola, Rafał, Łukasz
Scenariusz i reżyseria: Natura
Kiedy: październik 2014
Akcja początkowo rozwijała się standardowo: wyjście z pracy,
przyjazd do domu, pakowanie, wyjazd z domu, zbieranie
uczestników, wjazd na autostradę i przyjazd do Włoch.
I tu się trochę akcja załamała, bo na miejscu deszcz. I to
taki wstrętny, nie dający szans na wyjście. W poczuciu
bezradności położyliśmy się spać. Ola na przednim siedzeniu w
aucie. Ja z Agą z podkulonymi nogami w bagażniku, a chłopaki…
pod kaplicą, z czego Rafał centralnie pod krzyżem.
I może to właśnie leżenie (pod) krzyżem pomogło, chociaż
nietypowo, w śpiworze, bo popołudniu przestaje padać.
Natychmiast ruszamy, chcemy dojść do schronu na 2813 m ale
szybko się okazuje, że za dnia jest to niewykonalne. Mimo, że
narzuciłem sobie mocne tempo, wraz z zapadnięciem zmroku
stałem dopiero przy schronisku na wysokości 2662 m.
Korzystając z resztek światła rozejrzałem się uważnie i

przywitałem podchodzącą ekipę 3-ma informacjami. 2 złe, 1
dobra. Otóż schronisko jest nieczynne, nie posiada również
otwartego żadnego schronu czy choćby jakiegoś pomieszczenia.
Informacja dobra: znalazłem zestaw „Zrób sobie własny schron”.
I tak, nie zwlekając, zabraliśmy się za budowanie. Użyliśmy do
tego celu: palet, pustaków, arkuszy blachy, desek, pręta,
zatyczek do uszu oraz tropika od namiotu. I tak, mimo ulewnych
deszczy, spędziliśmy bezpiecznie noc dzięki naszej willi rodem
z brazylijskiej Faveli.

Rano wspinamy się na przełęcz nad schroniskiem, mijamy
kapliczkę (krzyż) i podchodzimy wyżej, do w pełni komfortowego
schronu na wysokości 2813 m. Jeszcze tego samego dnia
poszliśmy w kierunku szczytu. Weszliśmy na lodowiec i błądząc
w gęstej mgle, z wysokości ok. 3100m zawróciliśmy po własnych
śladach. Kolejny dzień czekaliśmy w schronie na pogodę. Deszcz
zamienił się w mokry śnieg, którego wokół schronu napadało co
najmniej 10 cm. W takich momentach zawsze żałujemy, że nie
zabraliśmy kart. A tym razem – Rafał wyjmuje talię! No i
zaczęło się. Przebieg każdej gry taki sam. Wygrywa Aga a
pozostali walczą o drugie miejsce. Wieczorem zasypiamy z
nadzieją, że obudzi nas słońce.

Ranek nie pozostawia złudzeń. Gęsta mgła i mokry śnieg
przykrywa wszystko, łącznie z przyschroniskową kapliczką
(krzyż). Pakujemy manatki i schodzimy na dół. Wczesnym
popołudniem staję przy aucie. Rozmawiam z parą Włochów. Chcą
jutro wejść na szczyt Piz Bernina. Jednego dnia? Muszą być
niezwykle mocni! Ale wkrótce poznaję jeden istotny szczegół
ich planu. Jeszcze dziś ma ich wynajęty helikopter wysadzić w
schronie na 3609m. Co faktycznie planowali i co zrobili, nie
wiem. My rozłożyliśmy mapy i bez sprawdzania prognozy
podejmujemy decyzję w ciemno: jedziemy do Austrii – w Alpy
Sztubajskie.

Schrankogel
Wieczorem docieramy do miejscowości Gries. Zostawiamy auto i
przed 22-gą, z namiotami na plecach docieramy do nieczynnego
schroniska na 2135m. Tu okazuje się, że namioty dźwigaliśmy
niepotrzebnie. Czekał na nas niezwykle przestronny, czysty,
niemal pachnący nowością schron zimowy. Pozostały tylko
paciorek, lulu i spać.
Koło 7 rano startujemy. Początkowo zboczem doliny, wygodną
ścieżką. Na wysokości około 2600m skręcamy na północ i
zaczynamy piąć się ostro w górę. Po dotarciu powyżej 2800m do

małego wypłaszczenia z wielkim kopcem kamieni kierujemy się
ostro w górę po stromym, kamiennym stoku. Powyżej 3000m
zaczyna się najciekawsza część wejścia – wspinaczka granią.
Łatwa, bezpieczna, jednak dodająca smaku, szczególnie
chłopakom, dla których jest to pierwszy 3-tysięcznik. Na
szczycie mierzącym 3497 m – krzyż.

Celowo pomijam losy drugiej głównej bohaterki, którą była
kupka. Bez wątpienia występowała ona jednak najczęściej. W
tematach rozmów, w zapowiedziach, w przechwałkach, w
statystykach. Przemilczę temat dziesiątek nowych kopczyków na
szlaku. Wspomnę jedynie o wyczynie Rafała, który postawił
kupczyk na wysokości 3300 metrów oraz o odebraniu mu
pierwszego miejsca przez Agę, która niewiele później rzutem na
taśmę ułożyła kolejny kupczyk pod samym szczytem. No cóż
poradzić, taki był to posrany wyjazd.
Ze szczytu mieliśmy zejść inną granią, jednak nie wyglądała
ona zachęcająco. Po przymierzeniu się do niej i zrzuceniu
kilku luźnych głazów w przepaść, postanowiliśmy schodzić drogą
wejścia. Udało się nam to sprawnie i popołudniu bezpiecznie
siedzieliśmy w schronie i graliśmy w karty.

Mutterberger Seespitze
Następnego ranka jeszcze raz podeszliśmy w górę z zamiarem
wejścia na wierzchołek Mutterberger Seespitze (3302 m).
Niestety atak nasz został odparty. Wspinaczka okazała się
znacznie trudniejsza niż dnia poprzedniego. Luźne, duże skały
spadały po lekkim trąceniu butem. Lodowiec też nie wyglądał
zachęcająco. Stromy i pokryty litym lodem, w którym nie
chciały się trzymać raki. Decydujemy się wracać do domu.
Zakończenie: wsiadamy do auta, nad ranem przyjeżdżamy do
Polski, idziemy spać. Po paru godzinach pobudka i do pracy.
Jakbyśmy dopiero co z biura wyszli. Już siedzimy wpatrzeni w
monitory. Ale głowy przewietrzone, umysły świeże, a w nich
zapisane kolejne miłe wspomnienia.
Teskst: Dziku

