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WRZDU]\V]\üLPZZ\SUDZLH
Grossglockner to tzw. kultowy szczyt
i kaĪdy alpinista pragnie mieü go na swoim
koncieRSRZLDGDSDQ6áDZHNMa bardzo
charakterystyczny ksztaát, przypomina piramidĊ.
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LQIRUPDFMLQDWHPDWV]F]\WX
MusieliĞmy siĊ zorientowaü, jak tam dojechaü, jaka jest trudnoĞü szlaku, gdzie znajdują
siĊ schroniska i jakie warunki pogodowe panują
na tamtym terenie. CzytaliĞmy róĪne relacje
w Internecie, oglądaliĞmy ¿lmu na Youtube,
przyznam, Īe niektóre z nich zrobiáy na nas
niesamowite wraĪenie.
'R$XVWULLZ\MHFKDOLF]HUZFD
Na początku planowaliĞmy nocowaü
w namiotach na parkingu, przy samochodzie,
by rankiem od razu wyruszyü w stronĊ szczytu. Niestety dzieĔ byá deszczowy, i strasznie
przemokliĞmy. Na szczĊĞcie na szlaku dowiedzieliĞmy siĊ, Īe w pobliĪu znajduje siĊ maáe
niepilnowane schronisko, za które páaci siĊ
„co áaska”, dlatego w koĔcu zdecydowaliĞmy,
Īe tam przenocujemy. Byá to nasz najtaĔszy
nocleg w Alpach.
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Z samego rana wyruszyliĞmy do kolejnego schroniska - Johan Erzog, tym razem juĪ
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znacznie droĪszego. Idąc tym szlakiem, 8SDGáHNUyOHVWZR
musieliĞmy byü juĪ wyposaĪeni w sprzĊt Hiszpania, USA, przygodogórski (czekan, raki), poniewaĪ wymagaá wy, Sci-Fi, 128 minut
tego lodowiec oraz duĪa stromizna. Po 3LąWHN9,JRG]
''XEELQJ
drodze spotkaliĞmy grupĊ polskich alpinistów, która dzieĔ wczeĞniej zdobyáa
Grossglockner. Opowiedzieli o trudnych
32:,7$1,(/$7$
warunkach na ostatnim etapie caáej wyOLSFDU
prawy.
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- WystartowaliĞmy o godzinie 7.00.
Ä6HUFH'RQ-XDQD´
SzliĞmy po oblodzonych skaáach,
PDORZDQLHNUHGąĞFLDQ
WHDWU]\N.DPLVKLEDL
a stromizna z obu stron grani powo]ZLHG]DQLHUHPL]\
dowaáa efekt miĊkkich nóg. Jednym
z najgorszych momentów byáo mijanie
675((7:25.287
siĊ z osobami schodzącymi ze szczytu.
V]NROHQLH
Na szczĊĞcie dziĊki peánej koncentracji
SRND]
i uĪyciu technik alpinistycznych mogliĞmy
WUHQLQJ
bezpiecznie dotknąü ustawionego na
UR]PRZD]üZLF]ąF\PL
szczycie stalowego krzyĪa, podziwiaü
wspaniaáe widoki oraz zrobiü kilka zdjĊü
do naszego górskiego albumu. RadoĞci
.RE\ORJyU]DQLHMXĪWHUD]VQXMąSODQ\NR
wielkiej nie byáo, poniewaĪ wiedzieliĞmy, Īe OHMQ\FKZ\VRNRJyUVNLFKZRMDĪ\&DáHMWUyMFH
czeka nas ta sama droga w dóá do schroniska. JUDWXOXMHP\SU]HGHZV]\VWNLPRGZDJL
O jakiejkolwiek dekoncentracji nie byáo zatem
A. àawicka
mowy -NRĔF]\SDQ6áDZHN

