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MASZ OCHOTĘ NA WIĘCEJ?
      Uwielbiasz przebywać pod gołym niebem. 

Wspinaczka lodowa, wędrówki górskie lub wy-

prawy w wyższe partie Alp. Latem lub zimą. 

W pobliskich górach lub w egzotycznych loka-

lizacjach. Sportowa przygoda lub aktywna re-

kreacja. Sporty outdoorowe to nie tylko nasza 

pasja, ale przede wszystkim sposób życia, de-

klaracja i docenianie natury w całej jej różno-

rodności. Dlatego magazyn adidas Outdoor już 
od jakiegoś czasu ukazuje się zarówno w druku, 
jak i w formie elektronicznej. Mówi się, że druk 
jest martwy. Ale magazyn to magazyn. Możesz 
go wziąć do ręki. Jest namacalny. Wciąga nas, 
zapraszając do zgłębienia detali i kreatywnie za-
prezentowanych historii, rozpala nasze tęsknoty 
dużymi, wysokiej jakości zdjęciami i pobudza fan-
tazję ciekawą treścią.  

Dobry magazyn sprawia, że angażujemy się emo-
cjonalnie w temat – zawartość staje się trójwy-
miarowa i rozkwita do życia. Radość czytania nie 
zna granic: w wannie, w hamaku, na plaży albo 
w śpiworze przy świetle latarki. A jeśli kiedykol-
wiek musiałbyś rozpalić ognisko w deszczu, za-
wsze możesz sięgnąć po drukowany materiał, jak 
po ostatnią deskę ratunku. Chcemy przez to po-
wiedzieć, że drukowany magazyn zawsze będzie 
medium najbardziej kompatybilnym z warunkami 
outdoorowymi.

Jest jeszcze świat elektroniki, pozornie inna 
strona. Tam znajdziesz jeszcze więcej informa-
cji, interesujących faktów i pomocnych danych. 
Elektroniczna wersja magazynu adidas Outdoor 
zaspokaja głód na więcej treści. Uzupełniając 
fascynujące artykuły z drukowanej wersji, na-
sza aplikacja na iPada oferuje dodatkowe galerie 
zdjęć i fi lmy, widoki 360°, efekty dźwiękowe, ma-
teriały bonusowe, historie zakulisowe i nieustan-
ne aktualizacje. Połączenie z mediami społecz-
nościowymi, jak Facebook i YouTube, to kolejny 
ważny aspekt, który zapewnia interaktywność. 
Wzajemna komunikacja jest kluczem do furtki na 
świat. Ponieważ ponad wszystko interesuje nas 
Twoja opinia. Ktokolwiek aktywnie spędza czas 
na zewnątrz – w wysokim alpejskim terenie czy 
na rynku pod gołym niebem – potrzebuje punktu 
odniesienia. Twój głos pomaga go nam dostar-
czyć. Pozwala nam udoskonalać nasze produkty. 
Inspiruje nas.

Każde medium ma swoje zalety. My nie debatu-
jemy nad tym, czy media elektroniczne zastą-
pią drukowane produkty. Nie chodzi o „to czy 
to”. Ważne są obydwa. Ważne jest połączenie. 
W wiodącym artykule na temat wewnętrznego 
ocieplenia (na s. 20) pokazujemy zalety obydwu 
rodzajów: puchu i Primaloft, w zależności od 
przeznaczenia. To samo dotyczy obydwu wersji 
magazynu adidas Outdoor.

Czytaj i odkrywaj z przyjemnością!
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WSPINACZKA 
LODOWA W PINNISTAL, AUSTRIA

Nie każdy rajd zimowy wymaga kolców i koni 
mechanicznych. Czasami trzeba zdać się 
na dziabkę i siłę mięśni. Podobny natomiast 
jest podział na odcinki oraz specjalne etapy 
testowe. Guido Unterwurzacher i Christian 
Hechenberger musieli je zaliczyć. Z pulsem 
pompującym na najwyższych obrotach...

RAJD
ZDJĘCIA: ALPSOLUT MOVING PICTURESTEKST: GUIDO UNTERWURZACHER, MIKE MANDL
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kontemplować tylko najlepsi wspinacze. Albo tacy z przerostem motywacji. W zależności, 
jak na to spojrzeć. To dlatego, że wspinaczka lodowa - jak żadna inna forma wspinania - 

jest trudna, wyczerpująca i uzależniona od panujących warunków. Co więcej, nie każdy 
lód jest taki sam. Być może to mit, że Eskimosi mają ponad 30 słów na określenie 

śniegu. Faktem jest, że wspinacze lodowi potrafi ą rozróżnić równie wiele rodzajów 
lodu. Od łamliwego po twardy, od miękkiego po kruszący się. Włączając wszystkie 

stany pośrednie, gradację i niuanse, które poznasz tylko wtedy, gdy spędzisz dużo 
czasu na pionowym lodzie. Co defi nitywnie dotyczy Guido i Christiana. Świetny plan, 

niesamowity plan. Sygnał do startu został wydany, prolog rajdu - ustalony.

Styczeń 2010 r. Guido Unterwurzacher i Christian „Hechei” 

Hechenberger wyruszyli na swoją pierwszą pielgrzymkę do 

doliny Pinnistal, raju dla wspinaczy lodowych, aby zaspokoić 

pragnienie mroźnych przygód. W końcu to tam została zapisana 

historia wspinaczki lodowej. Tyrolska legenda wspinaczkowa, 
Andi Orgler, rozsławił Pinnisalm w Stubai (Tyrol, Austria) w świecie 

takimi drogami, jak „Männer ohne Nerven” WI 5+,6/1985 („Mężczyźni 
bez nerwów”) i „Metamorphose” WI 7/1991. Andi sięgnął swoją dziab-

ką jeszcze wyżej, wytyczając kilka z najtrudniejszych wówczas dróg 
lodowych w Tyrolu. Nie tylko ekstremalne klasyki, ale też ogromny 

wybór dróg sprawiają, że wspinacze lodowi tak chętnie przyjeżdżają do 
Pinnisalm. Wybierać można spośród około tuzina rejonów wspinaczko-

wych. Ponadto wysokość (1700 m) i ocieniona lokalizacja często już wcze-
sną zimą zapewniają doskonałe warunki wspinaczkowe.

Było więc jasne, że Guido i Christian nie przepuszczą okazji do zaliczenia takiej se-
lekcji lodospadów. Wręcz przeciwnie. Guido: „Chcieliśmy pokonać jak największą 

liczbę wertykalnych metrów lodu w ciągu jednego dnia. Po czterech lodospa-

dach byliśmy wykończeni, ale mimo wszystko usatysfakcjonowani tym, 

co udało nam się osiągnąć. Rozmawialiśmy już jednak o tym, jak wspaniale by było 

wspiąć się na wszystkie możliwe do przejścia wodospady - w ciągu jednego dnia. 

Idealnie, gdyby było ich dziesięć.”

Jeśli kiedykolwiek wspinałeś się po lodzie, zdajesz sobie sprawę, że takie plany mogą 

W drodze do doliny 

z wioski Neder w Neustift, znajduje się naturalny tor saneczkarski, 

prawdopodobnie najlepszy i zdecydowanie najdłuższy w Tyrolu, wijący się jak 

wąż w kierunku Pinnistal. Jeśli to najdłuższy zjazd w dół, znaczy to tyle, że 

przed nami sporo drogi pod górę, żeby się tam dostać. Sytuacja daleka od 

ideału, gdy twoja motywacja słabnie. Trochę pomaga, gdy możesz cały 

ekwipunek przewieźć na sankach. Albo na toboganie. Albo na „Becke”, 

jak mówi Guido w swoim rodowitym tyrolskim dialekcie. Jakkolwiek by 

tego nie nazwać, to genialny wynalazek, który zabiera nas na dół do 

doliny dwoma pasami - a ile przy tym zabawy! Guido nadal wydawał 

się cierpieć z powodu przebytej grypy, która położyła go na jakiś czas 

przed rozpoczęciem tego odcinka.  Wypowiedź: „To długie podejście 

nie wydawało się takie ciężkie ostatnim razem.” 

Po dotarciu pod Pinnisalm sprawdzili warunki. „Poza dwoma 

wyjątkami, sytuacja nie wygląda źle. Lód na wodospadzie 

„Gully” opadł i dlatego trzeba go skreślić. A na „Magier” 

(„Magiku”) lód nie pokrywa całej drogi, ale poza tym 

pozostałe wyglądają świetnie.”

ODCINEK #1: PROLOG

ODCINEK #2: IDYLLA JEST ZŁUDNA

Najlepsze jest zawsze na końcu. Guido na temat  „Klein aber fein” WI 6- („Łatwy i przyjemny”), ostatniego z ośmiu lodospadów tego dnia, który porządnie dał im popalić.
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Lód, ruchoma materia

„Zamrożona na kamień”, myślimy o lodzie jak o wodzie 
w stanie stałym. Ale lód żyje swoim życiem: rusza się, 

rozrasta, opada, rośnie, kurczy, jest pod naprężeniem, 
uwalnia się spod naprężenia, bzyczy, mruczy, śpiewa. 

Gdy wspinasz się po lodzie, ważne jest, by działać zgod-
nie z warunkami, a nie wbrew nim. Dziesięć minus dwa, 
nadal pozostaje osiem fantastycznych dróg, począwszy 
od „Männer ohne Nerven”. 20 lat temu ten 120-metrowy lo-
dospad był jedną z najtrudniejszych lodowych dróg w Tyrolu. 
Jego reputacja to obietnica atrakcyjnej wspinaczki - to dla-
tego był już na niej drugi zespół wspinaczy.  Potrzebna była 

zmiana strategii: „Jeśli mamy przejść wszystkie wodospady 

w ciągu dnia, wszystko musi działać jak w zegarku.  A wygląda 

na to, że dzisiaj tak nie będzie. Więc zaczniemy od „Vorhang” WI 5 

(„Zasłony”). Zaczynam się wspinać i znienacka dociera do mnie: 

lód jest łamliwy, nie idzie mi gładko, nie mogę wejść w rytm, jakość 

lodu staje się coraz gorsza aż do punktu, w którym nie można bez-

piecznie umieścić asekuracji. Obaj wiemy, że jeśli dalej tak będzie, 

możemy zapomnieć o całej sprawie. Ale decydujemy się kontynuować.”

„Wszystko albo nic” to motto dnia. Drugi odcinek rajdu to prawdziwy test 
dla mięśni, więc Guido i Christian mocą swoich przedramion wracają do gry. 
Póki starczy im energii, muszą wstawiać się w najtrudniejsze odcinki, takie 
jak na „Kerze” („Świeca”), prawdopodobnie najlepsza lodowa droga w Tyrolu. 
To idealna, stroma i piękna lodowa kolumna o wysokim stopniu trudności WI 6:  
„Hechei szybko „wyhacza” drogę do pierwszego wyciągu. Potem ja muszę się 

zmierzyć ze stromizną i trudnościami następnego wyciągu. Szczęśliwie lód jest 

tutaj lepszy, ale z drugiej strony robi się bardziej stromo z każdym metrem. Moje 

ramiona są już zbułowane, aż w końcu ledwie mogę utrzymać cokolwiek w ręku. 

Ostatkiem sił osiągam punkt asekuracyjny. Już dawno nie czułem się tak wypom-

powany. Jestem zupełnie wyczerpany, a to dopiero drugi wodospad.”

Zupełnie wypompowany. Baterie wyczerpane. Do sucha. Żegnaj energio. Oto wspinaczka 
lodowa. Lód wysysa z ciebie energię, ponieważ nie ma zbyt wielu ruchów, które by nie były 
ekstremalnie męczące. A te, które nie są ekstremalnie męczące, są po prostu męczące. Nie 
ma łatwo. Stopniowo dociera do nich skala wyzwania, jakie przed sobą postawili podczas 

tego rajdu. Tymczasem pora na pierwszy odcinek specjalny...

Po „Kerze” przenieśli się do „Rumpelkammer”, „Śmietnika”, zwanego tak, ponie-

waż w jego wąskim kominie, każdy kawałek lodu ukruszony przez pierwszego 

wspinacza spada prosto na głowę wspinającego się poniżej. Dzięki niemal sy-

multanicznej wspinaczce szybko zostawiają za sobą 50 m lodu. 

Pora na „Eiszeit” („Epokę Lodowcową”): „Niestety teraz moja kolej. Za-

czynam się wspinać, gdy odzywają się napuchnięte ramiona. Czuję, jakby 

zaraz miały eksplodować. Wspinam się jak totalny nowicjusz, nie mogę 

się skoncentrować, nawet mój mózg się poddaje. Hechei przejmuje pa-

łeczkę na drugim wyciągu i zanim docieramy na wierzchołek, wiemy, 

że to już wszystko, dalej nie damy rady. Lepiej teraz zrezygnować, 

zanim zrobi się zbyt niebezpiecznie. Może ugryźliśmy więcej, niż 

byliśmy w stanie przełknąć, przeliczając się z własnymi siłami, 

a może to po prostu niemożliwe do osiągnięcia… 

… Hechei 

także nie jest 

pewien, czy ten wypad to 

trochę nie za wiele. Czuję się, jakbym 

został przemaglowany, siedzimy na 

„Becke” i cieszymy się jazdą na sankach 

w dół do samochodów.”

Wspinaczka lodowa w stanie wyczerpania to tak, 
jak 300 koni mechanicznych, gaz do dechy, oblodzona 

droga. Na letnich oponach oczywiście. Zero kontroli, 
zero przyczepności, zero szansy powodzenia.

Wniosek: wracamy do początku!

ODCINEK SPECJALNY #1: EISZEIT

Po pokonaniu pionowe-

go odcinka, nie tracąc 

czasu, panowie musieli 

przedrzeć się przez 

partie ze śniegiem po 

uda do następnego celu 

wspinaczkowego.

Krótka przerwa przed następnym potworem. 

Guido i Hechei są gotowi – krótki test siłowy 

z dziabami, tak dla rozgrzewki.

  „Männer ohne Nerven” WI 6 („Mężczyźni bez nerwów”) jest definitywnie jedną z najfajniejszych lodowych dróg w Pinnistal. Wszystkie trzy wyciągi dostarczają wrażeń. Jednak Guido i Hechei, którzy mają nerwy ze stali, wykorzystują idealne warunki, by opanować brutala.
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„Kerze” („Świeca”) WI 6, jedna 

z najpiękniejszych i najbardziej 

eleganckich dróg lodowych w Tyrolu. 

Wygląda jeszcze atrakcyjniej z lukrową 

warstwą pyłu wodnego, choć Guido 

tego nie zauważa, pogrążony w rytmie 

wspinaczki.
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Hechei cieszy się mroźną atmosferą na “Eiszeit” WI 5- (“Epoce Lodowcowej”). 

„Odzyskałem zdrowie i sprawność, a mój umysł siłę, by sta-

wić czoła wyzwaniu. Hechei i ja spotykamy się o 4:30 rano w St. 

Johann i przed 8:00 stoimy u podejścia do „Männer ohne Nerven”. 

Czuję się dobrze i Hechei też wygląda na w pełni zmotywowanego. Ru-

szamy. Prowadzę pierwszy łatwiejszy wyciąg.  Hechei wspina się następ-

nym trudniejszym wyciągiem, bez problemu. Wychodzę za nim. Idzie gładko. 

Na trzecim wyciągu dosłownie biegniemy do góry. Zrobione - zjeżdżamy po 

linie w dół lodospadu.”

Ważny początek. W zależności od podejścia, „Männer ohne Nerven” to twar-

dziel o trudnościach WI 6. Każdy rajd musi mieć strategię. Rozprawienie się 

z najtrudniejszym wyzwaniem na początku to klucz do sukcesu: „Podbiega-

my do „Vorhang” WI 5-. Tym razem lód jest znacznie lepszy, więc miarowo 

posuwam się do przodu, pokonując całą długość liny, a Hechei podąża 

za mną. Co, już na szczycie? Hej! Znów zjeżdżamy po linie i spostrzegamy, 

że „Kerze” i „Rumpelkammer” są zajęte.”

Trzeci lodospad, „Eiszeit”, ten, na którym się poddaliśmy ostatnim razem, 
idzie nam teraz jak z płatka.  Nawet śnieg po uda – przez który obaj musieli 
przebrnąć, by dostać się do górnej części – nie był problemem. Następny 
w kolejności jest “Chamäleon” (“Kameleon”), który ze stopniem trudności 
WI 5- to dosłownie przechadzka po łączce. 
Nagle wszystko działa, nic nie jest niemożliwe. Nie, dzisiaj to już nie kwestia 
“wszystko albo nic”. Dzisiaj będzie “wszystko”. Bez “niczego”. Ponieważ 
mamy rytm, taki rytm, którego wymaga tak duży projekt. Ponieważ ten 
rytm – warunki, w których wszystko działa jak w zegarku – oszczędza 
energię, wzmacnia motywację, a cel tkwi w motywacji; celem jest zdo-
bycie jak najwięcej lodospadów w jeden dzień. 

 Wracamy do początku, ale na odcinku #3? 

Tak, ponieważ czasami bardziej liczy się sam 

proces. A każdy poważny rajd jest nieprzewidywal-

ną przygodą. Przy pierwszej próbie mieliśmy wszyst-

ko: motywację, prędkość, taktykę. Tylko sił zabrakło. 

Tydzień później sytuacja przedstawiała się następująco:  

„Kerze” jest piękny. Ale trudny. To ten, który ostatnim razem wypompował 
całą naszą energię. Tylko tym razem wszystko idzie perfekcyjnie i nie czuję 

się taki zmęczony, jak tydzień temu. Hechei wychodzi za mną i po raz pierwszy 
dzisiaj uśmiechamy się do siebie. Obaj wiemy, że mamy szansę na zdobycie ostat-

nich dwóch lodospadów.  Przebiegamy przez „Rumpelkammer” jak ostatnim razem 
i na zakończenie spodziewamy się bardziej intensywnej bitwy. 

ODCINEK#3: 

WSZYSTKO BEZ NICZEGO
ODCINEK SPECJALNY #2: ŁADNY, ALE ZDECYDOWANIE 
NIE JEST ŁATWY

„Mamy rytm, wszystko idzie gładko. Przechodzimy na 

„Familien Sonntag” („Familijną Niedzielę”), najłatwiejszy 

dzisiaj wodospad  (WI 4). Hechei zaczyna się wspinać, 

a gdy dociera do końca liny, ja idę jego śladem. Wspi-

namy się równocześnie. Ze szczytu z niecierpliwo-

ścią robimy kilka zjazdów do podstaw lodospadu. 

Czas na „Kerze”.”

„Odrobinę redukujemy bieg, żeby zachować ostrość umysłu.” Chłopaki mają już sie-

dem lodospadów w garści. Dwa z nich mają stopień WI 6.  „WI” oznacza „Water Ice” 

(woda, lód): wspinaczka wyłącznie po lodzie bez kontaktu ze skałą. Cyfra wskazuje 

stopień trudności. Stopień 6 oznacza: wspinaczka w pionie przez cały wyciąg, bez 

restu. Lód nie jest jednolity, asekuracja niepewna. Niezbędny jest bardzo wysoki 

poziom umiejętności technicznych. Jest tylko jeden stopień wyższy niż 6: 7. Przed 

ostatnim lodospadem Guido i Christian wspięli się na dwa o stopniu trudności 

WI 6. Przeciętnemu wspinaczowi wystarczyłoby zdobycie jednego z nich, aby 

mieć co wspominać po sezonie zimowym. Nie mówiąc o tygodniu czasu, którego 

potrzebuje organizm, by wrócić do sił.

„Klein aber fein” („Łatwy i przyjemny”) WI 6-, to końcowy projekt. Owszem, jest 
przyjemny, ale z pewnością nie mały ani łatwy. “Na dnie jest tylko cienka warstwa 
lodu. A dalej u góry robi się bardzo stromo. Ruszam, całkowicie nakręcony, ale 
ostrzegawcze światełko mojej baterii zaczyna migać. Nieważne - teraz chodzi 
o to, by pokonać drogę, ufając, że narzędzia się spiszą i nie zabraknie nam sił. 
Wydrapuję drogę do góry po stromym odcinku i hop! Z ulgą ląduję przy punkcie 
asekuracyjnym. Hechei wspina się obok mnie i przybija mi piątkę, aż echo 
niesie się po całej dolinie. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dzisiejszym 
osiągnięciem.”

Czy to było umyślne? Czy była w tym ironia? „Klein aber fein”, ostatni punkt 
mroźnego rajdu, chociaż był przyjemny, defi nitywnie nie był łatwy. Osiem 
lodospadów w ciągu jednego dnia, z których najłatwiejszy przedstawiał-
by dla przeciętnego wspinacza stopień trudności porównywalny w śro-
dowisku rajdów samochodowych z Paryż–Dakar, tyle że przy pomocy 
dziab i śrub lodowych. To rajd, który oferuje wszystko: wyzwanie, 

przygodę, ekscytujące emocje, odrobinę szaleństwa i trochę 

szczęścia. Dzięki pionierskim dokonaniom Andiego Orglera 

dziabka sięgnęła odrobinę dalej w Pinnistal. Czy sięgnie 

jeszcze wyżej, dowiemy się następnej zimy.

A to dlatego, że następnym logicznym krokiem jest 

zdobycie wszystkich dziesięciu lodospadów!

Wreszcie wolni. Śmiganie w dół Pinnistal na sankach  

to najlepsza metoda, by długie zejście do doliny   

zamienić w kupę zabawy.

WODOSPADY 

ZALICZONE 

PRZEZ 

CHŁOPAKÓW.

 

Männer ohne Nerven, WI 6

Vorhang, WI 4+

Eiszeit, WI 5-

Chamäleon, WI 5-

Familien Sonntag, WI 4

Kerze, WI 6

Rumpelkammer, WI 5-

Klein aber fein, WI 6

PINNISTAL,

TYROL, AUSTRIA

Guido zwisa z „Vorhang” („Zasłony”) 

– czego nie może robić w domu, 

dlatego to jeszcze lepsza zabawa. 

A U S T R I A
Pinnistal
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temu, co obiecuje określenie „Advanced”. Ta bluzka staje 
na wysokości zadania. Wykorzystanie tkaniny Climawarm™ 

umożliwia bluzce Terrex Icesky Longsleeve selektywne 
i wysoce skuteczne zarządzanie wilgocią, jak również 

zapewnienie izolacji i maksymalnej swobody ruchu. Sposób 
zużycia energii przez ciało znacząco się poprawia, zwłaszcza 

podczas chłodnej pogody. By ochronić nogi, Guido wybiera 
spodnie Terrex Icefeather, których możliwości przetestował 

podczas „Mroźnego Rajdu”, przedzierając się przez głęboki 
śnieg i wspinając się po lodzie. GORE-TEX® Pro Shell zapewnia 

oddychalność, technologia FORMOTION® oznacza swobodę 
ruchów, a perfekcyjnie wykończony poliamid gwarantuje niezbędną 

trwałość. Cztery wodoodporne zamki gwarantują maksymalną 
wentylację i ułatwiają szybkie zakładanie lub zdejmowanie spodni 

w razie potrzeby. 

O stopy dbają ciepłe i funkcjonalne skarpetki Terrex Allround 

wykonane z włókna PrimaLoft®, wyposażone w kanaliki 
powietrzne oraz anatomicznie rozmieszczone wzmocnienia 

- wszystko to zapewnia optymalną wentylację, 
odprowadzanie wilgoci oraz izolację. Odpowiednie 

zabezpieczenie dłoni: rękawiczki Terrex Soft Shell 

z systemem antypoślizgowym. Pozwalają pewnie 
chwytać dziabkę, jednocześnie utrzymując palce 
w ciepłych i suchych warunkach: strategicznie 

umiejscowione wstawki z climaproof® wind oraz Soft 
Shell chronią, izolują i zapewniają oddychalność. Jeśli 

natomiast temperatura drastycznie spadnie, wtedy przydadzą 
się solidniejsze rękawiczki Terrex Cocona oraz czapka Logo 

Beanie, która osłoni przez wiatrem i chłodem

A na zakończenie – kiedy masz za sobą osiem lodospadów, 
jesteś zupełnie wycieńczony i nie masz w sobie odrobiny energii, 

którą by można przerobić na ciepło, ponownie wyciągnij  
z plecaka kurtkę Terrex Ndosphere. Izolacja termiczna 

PrimaLoft® SPORT zastosowana na torsie oraz w kapturze 
zapewni doskonałą izolację nawet od wilgoci. Więc lepiej niech 

następne osiem lodospadów szykuje się na 

trochę intensywniejszą akcję.

      MOŻNA by się 

pokusić o stwierdzenie, że Guido 

Unterwurzacher jest facetem, z którym 

łatwo się dogadać. Na skale, na górze czy na lodzie, 

Guido zachowuje otwarty umysł i gotowość do współpracy. 

Nie ma preferencji ani uprzedzeń do żadnej formy wspinaczki. 

Guido lubi wszystko i chętnie pomoże każdemu: miły facet. 

Jednakże prawdziwy pokaz swoich możliwości zademonstrował 

podczas „Mroźnego Rajdu” w Pinnistal. Wspinaczka lodowa 

pochłania całą Twoją energię. Zwykle wystarczy jeden solidny 

lodospad, byś poczuł się wykończony. Dwa takie wyjścia, jedno po 

drugim, mogą Cię zupełnie wypompować. Ale osiem lodospadów 

w jeden dzień? To ciężka harówka, to niesamowite doświadczenie, 

to świat Guido. W takich sytuacjach wszystko musi być jak należy. 

Od kondycji po szpej i odzież.

Nie bez przyczyny więc Guido w wiele mroźnych poranków zakłada kurtkę 

Terrex Ndosphere, która świetnie sprawdza się zarówno w minusowych 
temperaturach, jak i podczas wymagających aktywności fi zycznych. Izolowane, 
stretchowe wstawki gwarantują całkowitą swobodę ruchu i ocieplenie 360°, 
podczas gdy warstwa Cocona® efektywnie zarządza wilgocią. Kiedy na lodzie robi 
się gorąco, wtedy kompresyjna Ndosphere znika w plecaku i zostaje zastąpiona przez 
kurtkę Terrex Advanced, cud techniki, który pod względem zaawansowania dorównuje 
możliwościom Guido. Sportowy krój Formotion® zapewnia wygodę i swobodę ruchów 
w każdej sytuacji, zwłaszcza gdy aktywność wymaga uniesienia rąk ponad głową. Możesz 
rozbijać lód, sięgać do góry, rozciągać się, pochylać, skręcać ciało: kurtka będzie 
się poruszać wraz z Tobą, zachowując dopasowanie i świetne oddychanie 
dzięki nowej membranie GORE-TEX® Pro Shell, która chroni przed 
wiatrem i deszczem, a jednocześnie efektywnie odprowadza wilgoć. 
Ta lekka, lecz trwała kompozycja na ekstremalne sytuacje została 
wykończona wodoszczelnymi zamkami, kapturem, który jest 
kompatybilny z kaskiem oraz wbudowaną ochronną 
maską na twarz, wykonaną z wełny merynosowej.

Są sytuacje, kiedy podstawowa warstwa 
musi zrobić swoje, aby sprostać 



I1918

adidas.com/outdoor

Kurtka adidas 
Terrex Ndosphere Jacket
Nowa kurtka Terrex Ndosphere łączy nieograniczoną swobodę ruchu 

z izolacją 360°. Nawet wówczas, gdy jest mokra.

Deszcz ze śniegiem. Zimno. Zimno. Deszcz ze śniegiem. Pogoda wychodzi z siebie, by pokazać nam swoją najbardziej nieprzyjemną stronę. Ty robisz 
wszystko, by cieszyć się życiem. W środku zimy – podczas wspinaczki lodowej czy alpejskiej wyprawy, grubo poniżej zera. Twój puls nadaje rytm ruchom 
ciała. Wdech. Wydech. Mięśnie palą. Wszystko w tobie płonie. Wiatr cię smaga. A Terrex Ndosphere błyszczy. Ponieważ uwielbia warunki, w których może 
dowieść swoich możliwości. Im bardziej ekstremalne różnice, tym więcej możliwości dla Ndosphere. Zarządzanie wilgocią, izolacja i swoboda ruchów 
zostały tu na nowo zdefi niowane. Świeże pomysły zastosowano wewnątrz i na zewnątrz. Wykończenie materiałem Cocona®, wykonane z włókna orzecha 
kokosowego i zastosowane w kluczowych strefach, zapewnia idealny mikroklimat oraz wygodę, dzięki aktywnym drobinkom węgla drzewnego. Dzięki 
zwiększeniu powierzchni ubioru cząsteczki szybko odtransportowują wilgoć od ciała, by zapobiec zbytniemu wychłodzeniu i zapewnić maksymalną izolację. 
Tę z kolei gwarantuje 80 g izolacji PrimaLoft® wokół tułowia oraz w kapturze. Zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności kurtka wspiera zarządzanie 
wilgocią i zapewnia optymalną izolację, dodatkowo utrzymując ciepło, nawet gdy jest mokra. To jednak strategicznie rozmieszczone, rozciągliwe 
panele z PrimaLoft® sprawiają,  że Ndosphere jest dziełem sztuki. Zwiększenie mobilności odzieży z izolacją dzięki panelom stretchowym to nic nowego. 
Nowy jest natomiast pomysł, by elastyczne panele stanowiły część izolacji. W rezultacie można było zastosować opatentowaną trójwymiarową technologię 
FORMOTION®, z jej przylegającym do ciała krojem, unikając stref zimna. A gdy pogoda się trochę poprawi, niezwykle kompaktową Ndosphere można 
z łatwością spakować, przy wykorzystaniu minimalnej przestrzeni w plecaku. Przyznajemy: jesteśmy całkiem dumni z Ndosphere. A dlaczego by nie?

regulowany kaptur

kieszeń 
na wysokości klatki 

piersiowej

regulowana talia

80 g izolacji PrimaLoft®  
utrzymuje ciepło nawet wówczas, 
gdy kurtka zmoknie

partie z podszewką Cocona®  
zapewniają efektywne zarządzanie wilgocią

stretchowe panele  
z izolacją PrimaLoft®   
po bokach i na plecach 
gwarantują ciepło 360° przy  
nieograniczonej swobodzie ruchu

Dwie zapinane 
zamkami, ciepłe 

kieszenie na ręce

krój FORMOTION®

to perfekcyjne dopasowanie 
i komfort w ruchu

TECHNOLOGIA ODZIEŻY

oddychająca

wodoszczelna

lekka + 

kompaktowa 

termalnie 

efektywna

szybkoschnąca
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szybciej niż czysty puch, oferując ten sam poziom 
izolacji. Dodatkowo zachowują te same właści-
wości termalne, nawet wówczas, gdy są mokre. 
Dzięki syntetycznemu procesowi wytwarzania, 
możliwa jest optymalizacja włókien pod kątem 
docelowego zastosowania. Luźniejsza konstruk-
cja wspiera swobodę ruchu i ułatwia efektywne 
zarządzanie wilgocią, więc jest idealna dla sekto-
ra wymagającego odzieży o wysokiej wydajności. 
Gdy ważne są właściwości izolacyjne, stosuje się 
włókna z większą liczbą kieszeni powietrznych. 
Różnorodne właściwości włókien mogą zostać 
połączone, by sprostać wymaganiom produktu 
i jego zastosowaniu.

Najlepsze cechy obydwu rodzajów
Tłuczono nam do głów, że mokry puch nie za-
pewni ciepła. Mokry puch zapewnia tylko 1/3 
swoich pierwotnych właściwości izolacyjnych,  
podczas gdy włókna syntetyczne nadal gwa-
rantują 2/3. Jako że dostępna obecnie odzież 
outdoorowa wyposażona jest w oddychają-
ce, a zarazem wodoszczelne membrany i ze-
wnętrzne materiały, już nie musimy wykręcać 
spodni, gdy zetkną się z deszczem od zewnątrz. 
Puch wytrzymuje więcej, niż nam się do tej 
pory wydawało. Skoncentrujmy się więc raczej 
na istocie jakości produktów puchowych. Jeśli 
chodzi o proporcje izolacji termalnej, wagi i ob-
jętości po złożeniu, puch nadal stanowi punkt 
odniesienia wśród materiałów izolacyjnych. 
Produkty puchowe są często o 50% lżejsze 
od wersji syntetycznych, a ponadto zajmują 
1/3 mniej miejsca po złożeniu, gwarantując tę 
samą wydajność. Kurtki wypełnione syntetycz-
nymi włóknami odkształcają się do swojego 
pierwotnego kształtu, dzięki czemu zachowują 
zdolność pozostania „napompowanymi” nawet 
w wilgotnych warunkach. Dodatkowo włókna 
syntetyczne są trwałe, odporne na brud i przy-
kry zapach, wytrzymałe, a także szybko wy-
sychają. Jeśli więc rodzaje Twojej aktywności 
stale się zmieniają, jeśli chowasz swoją kurtkę 
do plecaka, by potem znowu ją ubrać, a następ-
nego ranka nadal musi ci zapewnić ciepło, wte-
dy włókno syntetyczne najlepiej zdaje egzamin. 
Sumując zalety włókna syntetycznego w po-
równaniu z puchem - zapewni ci ono ciepło na-
wet wówczas, gdy jest mokre; szybciej schnie, 
jest bardziej wytrzymałe i kompresyjne. 

Reasumując: dzięki wspaniałym właściwościom 
izolacyjnym puch nadal idealnie się sprawdza 
tam, gdzie ważne jest zabezpieczenie przed 
ekstremalnym zimnem w suchych warunkach. 
W zimnych i mokrych warunkach bardziej przy-
datne będą produkty z włóknem syntetycznym.

Najlepszy puch

Gęsi i kaczy. -20°C. Śnieg. Wiatr. Lodowato. Sześć 
miesięcy zimy albo i więcej. Puch naprawdę 
musi stanąć na wysokości zadania. I tak się 
dzieje. Dobry puch ma około dwóch milionów 
kosmatych piórek rozpościerających się 
promieniście od rdzenia oraz wewnętrzną siatkę 
z innymi kępkami puchu, tworzącymi niezliczone 
kieszenie powietrzne, które zatrzymują ciepło. 
Im większe pierze, tym większe kępki i lepsze 
właściwości izolacyjne. Co sprowadza nas do 
miary jakości pierza, cuin. Cuin (od „cubic inch”) 
oznacza cal sześcienny na uncję i wskazuje 
objętość, którą wypełnia jedna uncja (27,3 g) 
puchu. Im wyższa wartość cuin, tym większa 
objętość i lepsza izolacja. 300 cuin puchu na 
uncję wypełnia objętość 5 litrów, 500 cuin 
wypełnia 8 litrów, a 800 cuin to spore 13,3 litra. 
500 cuin to - jak na izolację termalną - dobra 
proporcja: wysokiej klasy ocieplenie ma 650 cuin, 
a wszystko o wyższej wartości możemy zaliczyć 
do ekstraklasy. Im większą objętość wypełnia 
pierze, tym mniej potrzebujesz, by osiągnąć 
tę samą wydajność izolacyjną. Produkt staje 
się lżejszy i cieplejszy przy tej samej objętości 
wypełnienia. Wypełnienia puchowe to zwykle 
mieszanka puchu ze wspierającymi go piórami. 
Proporcję tej mieszanki wskazuje procent wagi. 
Mieszanka 90/10 składa się z 90% puchu i 10% 
piór. Gdy wzrasta proporcja piór (np. 70/30 
lub 50/50), rośnie waga oraz grubość kurtki, 
a w rezultacie objętość izolujących kieszeni 
powietrznych zmniejsza się. Proporcja puchu 
do piór 80/20 jest wystarczająca na co dzień, 
natomiast proporcja 90/10 zapewnia już bardzo 
dobre właściwości termalne. Bardzo istotną rolę 
odgrywa wreszcie to, w jaki sposób puch znajdzie 
się w kurtce. Najpopularniejsza jest metoda 
komorowa. Specjalnie zaprojektowane komory 
zapewniają równe rozmieszczenie puchu, by nie 
zbierał się w jedno miejsce.

Sztuka tworzenia włókien

Co gęś ma w puchu, to niedźwiedź polarny ma 
w futrze. Jego futro składa się z drobnych, pu-
stych kanalików, które przechowują ciepło i wy-
dalają wilgoć. Syntetyczne włókna używane do 
izolacji wykorzystują ten efekt. Specjalny pro-
ces wstrzykiwania wdraża się przy produkcji 
niezwykle cienkich włókien – mikrowłókien. 
Wzorcem jest najcieńsza naturalna nić: jedwab. 
Jednostka najcieńszej nici jedwabnej to 1 dtex. 
Ta jednostka informuje, że 1 g nici ma 10 000 m 
długości. Włókno kwalifi kuje się jako mikrow-
łókno tylko wówczas, gdy jest cieńsze niż 1 dtex. 
Mikrowłókna są ze sobą połączone milionami 
krzyżujących się punktów kontaktowych, któ-
re tworzą luźne warstwy z niezliczoną liczbą 
malutkich komór, przechowujących powietrze 
i zatrzymujących ciepło ciała. Tworzy się kom-
binacja futra (włókna) i puchu (różne warstwy). 
Zaleta włókien syntetycznych jest oczywista: 
wchłaniają o wiele mniej wilgoci i wysychają 

Dlaczego mężczyźni się pocą, 
a kobietom wciąż zimno?
Duży procent ciepła tracimy podczas wysiłku 
z udziałem mięśni. To również powód, dla któ-
rego kobiety dotkliwiej niż mężczyźni odczuwają 
chłód. Mięśnie stanowią 25% masy ciała kobie-
cego i 40% męskiego. Wytwarzanie ciepła jest 
u mężczyzn proporcjonalnie wyższe . Chociaż 
proporcja tłuszczu w ciele kobiet jest wyższa, 
izolacja bez produkcji ciepła na wiele się nie 
zda w zimnych warunkach. Dodatkowo kobiety 
mają zwykle mniejsze niż mężczyźni rozmiary 
ciała. Ten niekorzystny współczynnik pomiędzy 
powierzchnią i pojemnością ciała jest przyczy-
ną większej utraty ciepła. I jest jeszcze kwestia 
skóry: skóra kobiet jest 15% cieńsza od skóry 
mężczyzn. Cieńsza skóra wyziębia się szybciej 
i prędzej wysyła sygnały do mózgu, że ciało 
potrzebuje ciepła. Faktem jest, że mężczyźni  
różnią się od kobiet. Te różnice odzwierciedlają 
specyfi kacje w ociepleniu ubrań. 

Chłodne nie jest fajne
Niezależnie od płci, sport uaktywnia system 
klimatyczny ciała. Naczynia krwionośne w skórze 
rozszerzają się, aby ciepła krew mogła 
swobodnie przepływać, pozwalając ciepłu 
wydostać się na zewnątrz. Pot zapewnia 
dodatkowe, skondensowane chłodzenie. 
Wszystko jest w porządku pod warunkiem, że 
jesteśmy aktywni. Gdy jednak odpoczywamy, 
ten proces nadal trwa, szybko prowadząc 
do spadku temperatury ciała. Dochodzi do 
tego wymiana powietrza. Wdychamy zimne 
powietrze. A wydychamy ciepłe. Ta wymiana 
ciepła musi zostać jak najszybciej przerwana, 
byśmy się zbyt szybko nie wyziębili. I tu istotną 
rolę gra właściwy ubiór:

. Odzież zmniejsza powierzchnię 
 wyeksponowania skóry
. Odzież może zapewnić transport potu 
 z dala od ciała
. Odzież zwiększa efekt izolacji skóry 
 od otoczenia
. Odzież izoluje ciało od zimna

Nic poza ciepłym powietrzem
Gdy mowa o izolacji, istnieją dwa rodzaje materia-
łów, które sprawdziły się w odzieży. Puch i Prima-
Loft®. Jednak tak naprawdę to właśnie powietrze 
daje nam ciepło i utrzymuje zimno z dala od ciała. 
Dzieje się tak, ponieważ powietrze jest bardzo sła-
bym przewodnikiem ciepła. Dlatego zasada izola-
cji jest prosta: ciepło wytworzone przez ciało po-
winno przedostawać się do środowiska możliwie 
jak najwolniej. A tempo przemieszczania ciepła 
musi zostać spowolnione. Dobry materiał izola-
cyjny utrzymuje powietrze blisko ciała, by opóźnić 
utratę ciepła. Im więcej powietrza wewnątrz, tym 
lepszy efekt izolacji. Materiały takie, jak puch 
i PrimaLoft®, są w stanie utrzymać ogromne ilo-
ści powietrza.

IZOLACJA: 
NAJLEPSZE CECHY OBYDWU RODZAJÓW
Bouldering czy duża ściana? Narciarstwo czy wspinaczka? Grenlandia czy Patagonia? 
Dlaczego wybierać, gdy na wielu obszarach “obydwie propozycje” to najsprytniejsze 
rozwiązanie? W kwestii izolacji obydwa rodzaje, puch i PrimaLoft®, oferują wiele mocnych 
stron i możliwości. W zależności od zastosowania.
 
Bez fi lozofowania: niektóre rzeczy są lepsze, gdy się nie zmieniają. Na przykład tempera-
tura naszego ciała. Jeśli spadnie poniżej optymalnych 37°C, w pojęciu medycyny pojawia się 
hipotermia. Pierwsze oznaki: dreszcze. Dzieje się tak, ponieważ aktywność mięśni przekłada 
energię chemiczną na mechaniczną. Jednak większość energii – ponad 70% – ulega utracie dro-
gą ciepła. To relatywnie niski poziom wydajności - dla maszyny. Ale ewolucja nie wyrządziła 
nam tu żadnej przysługi, ponieważ właśnie tego nadmiaru ciepła nasz system potrzebuje do 
przeżycia. Gdy produkcja ciepła nie może nadążyć za jego utratą, organizm zaczyna się wy-
ziębiać. Ciało próbuje ogrzać się samo. Zaczynamy się trząść. Jednocześnie organizm stara 
się utrzymać zimną krew z dala od tułowia. Naczynia krwionośne w kończynach zaczynają 
się kurczyć. System przełącza się na tryb awaryjny. Za utratą wydajności podąża ograni-
czenie zdolności logicznego myślenia. W przypadku wymagającej aktywności outdooro-
wej sytuacja ta jest daleka od ideału, jako że zwiększa się ryzyko kontuzji i prawdo-
podobieństwo nieadekwatnej oceny położenia. Dlatego zapewnienie ciału ciepła 
w zimnym środowisku to coś więcej niż tylko kwestia wygody. To konieczność. 
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01.Bezrękawnik Terrex Swift PrimaLoft 

Swift: szybki, zwinny, bystry. Dzięki krojowi 
FORMOTION® i izolacji PrimaLoft® SPORT jest 
równie ciepły, co wielofunkcyjny. To kompakto-
we dzieło izolacyjnej pomysłowości jest jednak 
marginalnie większe i cięższe niż jabłko, a w do-
datku gwarantuje pełną funkcjonalność.

03. Bezrękawnik Terrex Ndorphine

Trzymaj się ciepło w zimnie: dostosowana do 
wymagań izolacyjnych kobiecego ciała izolacja 
PrimaLoft® SPORT jest umieszczona dokładnie 
tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Efekt? 
Swoboda poruszania się i wydajność.

02. Kurtka Terrex Ndosphere

Zaprojektowana dla sportowców wymagających 
wysokiej wydajności. Łączy nieograniczoną swo-
bodę ruchu z izolacją 360°. Rozciągliwe panele 
po bokach i z tyłu, podszyte izolacją PrimaLoft® 
sprawiają, że kurtka jest ciepłym i pozwalająca 
na swobodne poruszanie się majstersztykiem, 
który zmieści się do każdego plecaka.

06. Kurtka z kapturem Terrex Korum 

Nigdy więcej nie przemarzniesz! Dzięki temu, że 
ma 90% puchu o objętości 700 cuin. Ta technolo-
gicznie zaawansowana, wytrzymała kurtka jest 
tak mała i lekka, że mieści się we własnej kie-
szeni bocznej.

05. Kurtka Terrex Swift PrimaLoft 

Aktywna izolacja podczas wysiłkowych sportów 
górskich. Ta minimalistyczna kurtka łączy lek-
kość, kompaktowość po złożeniu i wysoką wy-
dajność termalną, nawet po zmoknięciu. Damska 
wersja posiada również kaptur.

04. Kurtka z kapturem Terrex Korum 

Idealna na intensywny ruch w górach przy mroź-
nej pogodzie: solidna izolacja, lekkość i mała 
objętość po złożeniu, dzięki wysokiej zawartości 
puchu.
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To był ostatni dzień naszej wyprawy do But-
termilks, kalifornijskiej mekki boulderingu. 
Następnego dnia mieliśmy w planach udać się 
do Narodowego Parku Zion, by zapoznać się 
z najlepszym w swojej klasie wspinaniem w ry-
sach. Ale zanim to miało nastąpić, Alex musiał 
się zmierzyć z pewną niedokończoną sprawą. Bo 
Alex miał marzenie, które nosił w sobie przez ty-
siące mil. To było marzenie o zdobyciu okrytego 
złą sławą „Evilution to the Lip” (V10), wariantu 
legendarnego kawałka testowego „Evilution”, 
skały o potrójnej skali trudności „B”: bardzo 
wielkiej, bardzo złej i bardzo pięknej.
„Evilution” znajduje się na Grandpa Peabody, 
głazie w kształcie kuli bilardowej o wielkości 
domu jednorodzinnego. Zatwardziali wspinacze 
nazywają go „jednym z najpiękniejszych pro-
blemów boulderowych na świecie”. Piękno jest 
zawsze mile widzianą cechą, ale gdy stracisz 
głowę wysoko na „Evilution”, możesz gorzko 
pożałować. Upadek z tej skały oznacza długi lot 
z nieprzyjemnym lądowaniem.

CZWORO PRZYJACIÓŁ I ZBYT MAŁO CZASU
Istnieje prawdopodobnie tysiąc powodów, by 
wybrać się do Stanów na wspinaczkowy trip 
- a każdy z nich jest równie dobry, by natychmiast 
zabukować bilety. Stany oferują wystarczająco 
skał na niezliczoną liczbę wspinaczkowych 
żywotów, jeśli nie na wieczność.

Mówiąc szczerze: Czternaście dni to niezbyt 
wiele czasu, biorąc pod uwagę tę mnogość 
możliwości wspinaczkowych. Właściwie to 
prawie nic. Ale to wszystko, co Alex, Tilo, 
Raphaela i Maria, czwórka przyjaciół z Austrii 
i Niemiec, miała do dyspozycji na wyprawę 
do tej „ziemi obiecanej”. Dlatego założenie tej 
podróży było od początku całkowicie jasne. 
Wykorzystać czas na maksa! Zanim jednak 
zespół wyruszył w drogę, trzeba było ustalić 
dobry plan. 
„Dwa tygodnie – dwa obszary” brzmiało jak 
oczywisty plan, ale dokonanie właściwego 
wyboru okazało się znacznie trudniejszym 
zadaniem. Jaka kombinacja jest najlepsza? Park 
Narodowy Yosemite i wąwóz Red River Gorge? 
Hueco Tanks i Joshua Tree? Buttermilks i Park 
Narodowy Zion? Hmm…

ZDJĘCIA: 

MICHAEL MEISL 
TEKST: 

FLO SCHEIMPFLUG, 
EVA MESCHEDE

Alex walczy na „Evilution to the Lip” (V10)

Grandma Peabody – East Arete 5.10

HIGHBALLING I WSPINANIE TRADOWE 
NA NAJLEPSZYCH SKAŁACH AMERYKI.

NAGŁY KRZYK Z GÓRY ROZDARŁ CISZĘ. UŁAMEK SEKUNDY 
PÓŹNIEJ ALEX SPADŁ Z TRZASKIEM NA CRASHPADY 

NA OCZACH SWOICH ONIEMIAŁYCH SPOTTERÓW. TO BYŁO 
NIEKONWENCJONALNE LĄDOWANIE. OGLĘDZINY: WSZYSTKO 

WYDAWAŁO SIĘ BYĆ W PORZĄDKU OPRÓCZ ŚRODKOWEGO PALCA 
ALEXA, KTÓRY WYGLĄDAŁ JAK PO SPOTKANIU Z TARKĄ DO SERA. CÓŻ, 
GRANIT W BUTTERMILKS JEST OSTRY JAK BRZYTWA I ZEŚLIZGNIĘCIE 

Z NIEGO TO BOLESNE DOŚWIADCZENIE. NAPRAWDĘ NIEWIELE TRZEBA. 
GĘSTA, CZERWONA KREW WYCIEKAŁA Z POKRYTEGO MAGNEZJĄ 

OPUSZKA PALCA I KAPAŁA NA PUSTYNNY PIASEK. DO DIABŁA, 
DLACZEGO WŁAŚNIE TERAZ? CHWILĘ PRZED PEWNYM ZWYCIĘSTWEM.

BUTTERMILKS I Z



I2726

BUTTERMILKS I ZION! CHYBA ŻARTUJESZ?
CO WSPÓLNEGO MAJĄ ZE SOBĄ HIGHBALL-BOULDERING 
I WSPINANIE W RYSACH? ODPOWIEDŹ: NIC. 

WSPINANIE SIĘ NA GŁAZY WYSOKIE JAK OGROMNE 
GRANITOWE JAJKA Z CRASHPADAMI POD SPODEM 
I KLINOWANIE ZATEJPOWANYCH DŁONI 
W RYSACH, Z PODWÓJNYM ZESTAWEM FRIENDÓW 
POBRZĘKUJĄCYCH PRZY UPRZĘŻY, 
MAJĄ ZE SOBĄ TYLE WSPÓLNEGO CO BALET Z SUMO.

KALIFORNIA
Każda podróż musi się gdzieś zacząć, zaś naszym punktem 
startowym było Las Vegas, epicentrum uciekającego z prędkością 
światła szczęścia i przerostu marzeń, położone na środku 
pustyni Nevada.  Nasza pierwsza przejażdżka po mieście była jak 
sensoryczna przesada: gdzie nie spojrzeliśmy, oślepiały światła 
i lampy, brokat i glamour. Jednak nie mieliśmy zbyt wiele czasu, 
by zastanawiać się nad tym widowiskiem, ponieważ nasze własne 
amerykańskie marzenie nie było stworzone z błyskotek i ulotnych 
dolarów, ale z czegoś znacznie bardziej namacalnego: złotego 
granitu Buttermilks i czerwonego piaskowca Zionu. Ale wszystko 
po kolei: najpierw pojechaliśmy do Bishop.

Jadąc samochodem przez pustynię, doświadczyliśmy piorunującego 
kontrastu: co chwilę drzewo Jozuego, ale poza tym nic więcej 
oprócz kamieni, piasku i ogromnego pustkowia. Po jakimś czasie 
zatrzymaliśmy się w miasteczku Beatty w Dolinie Śmierci. Byliśmy 
głodni. Beatty to mała osada przypominająca przydrożne mieściny, 
które Europejczycy znają z takich fi lmów jak: „To nie jest kraj 
dla starych ludzi” czy „Autostopowicz”. Tu parking dla przyczep 
kempingowych, tam spalony wrak samochodu oraz jakieś opalone 
słońcem postaci, które sprzedają złom obok apteki. Kupiliśmy trochę 

jedzenia i uciekliśmy stamtąd w pośpiechu. 
Po długich godzinach podróżowania po autostradzie międzystanowej, 
w końcu zbliżyliśmy się do Owens Valley, najniżej położonej doliny w 
Ameryce Północnej. Tam właśnie znajduje się miasteczko Bishop, 
furtka dla boulderingu w Buttermilks. 
Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej pory na przyjazd, ponieważ 
prime time zaczyna się godzinę przed zachodem słońca, gdy matka 
natura emituje swój najatrakcyjniejszy program.  Jak  za dotknięciem 
magicznej różdżki, ogromny fi ltr Instagramu zaczął wypełniać cały 
krajobraz. Pokryte śniegiem wierzchołki górskie zaczęły połyskiwać 
na różowo, a szare chmury, które do tej pory huśtały się w górę i w 
dół, zamieniły się w błyszczące stado pomarańczowych owiec, jakby 
podrasowanych barwnym zastrzykiem Technicoloru.  Eye-candy 
made in California

IDZIEMY NA CAŁOŚĆ ALBO WRACAMY DO DOMU
„Wow, one są gigantyczne!” „Ogrooomne!” „Nie ma szansy, żebym 
się dostał na górę.” Tylko z powodu rozmiaru niektórych skał 
w Buttermilks granica pomiędzy boulderingiem a wspinaczką 
klasyczną typu free-solo od razu się rozmywa. To zacieranie granic 
nosi miano „highballingu”. Highballe to głazy, które mają do 15 m 
wysokości. Innymi słowy, są ogromne.
Jeśli planujesz wyjście na jednego z olbrzymów w Buttermilks, 
lepiej, żebyś wiedział, co robisz. „Zabierz ze sobą kule do chodzenia”, 
to rada, której nie bez powodu udziela w swoim przewodniku po 

Buttermilks weteran wspinaczki, Wills Young. Może dla niektórych brzmi to 
sarkastycznie, ale z pewnością nie takie intencje miał autor. Tę radę należy 
rozumieć jako poważne ostrzeżenie: skały highball w Buttermilks to nie 
miejsce na sesję zdjęciową do profi lu na Facebooku. Upadek ze szczytu 
może mieć nieprzyjemne konsekwencje, niezależnie od liczby czujnych 
spotterów czy crashpadów.  A jeśli myślisz, że Twoja siła ochroni cię przed 
wpakowaniem się w tarapaty, jesteś w błędzie.  8–10 m ponad ziemią każda 
krawądka wydaje się za mała, a każdy stopień śliski jak mydło. Tam na 
górze ciało już nie wykonuje poleceń, które wysyła mózg. W tym momencie 
bouldering staje się grą z umysłem. 

DOBRE CHŁOPAKI, DOBRZY PRZEWODNICY
Mogliśmy sięgnąć po przewodniki i zacząć naszą misję od „boulderów 
dobrych do wspinania” w tym rozległym labiryncie kamieni, co pewnie 
zakończyłoby się katastrofalną odyseją. Ale na szczęście tak nie zrobiliśmy. 
Zamiast tego, jeszcze przed wyjazdem z domu zorganizowaliśmy sobie 
dwóch przewodników. Sprytnie, nie? Jedno jest pewne: nie znaleźlibyśmy 
lepszych lokalnych przewodników niż ci dwaj wielcy wspinacze - Kevin 
Jorgeson i Carlo Traversi.

Z powtórkami „The Swarm” i „Mandala sit” (obie o skali trudności V14), 
Kevin ma na koncie kilka najtrudniejszych powtórzeń w Buttermilks. To nie 
wszystko: Kevin przetrwał także zetknięcie z samym „szefem” wielkich głazów, 
„Ambrosią”, wychodząc z pojedynku w całości i zwycięsko. Carlo natomiast 
jest jednym z najmocniejszych wspinaczy boulderowych na świecie.   

Z powtórkami „Heritage“ (8B+) w Val Bavona w Szwajcarii oraz „Meadowlark 
Lemon” (V15) w Red Rocks w Nevadzie, zaliczył kilka najtrudniejszych 
propozycji w tych rejonach. W ostatnich latach Bishop stało się dla Carlo 
drugim domem. Obecnie pracuje nad powtórzeniem ostrego jak żyletka 
„The Spectre” (V13). Nie było wątpliwości, że chłopaki obrali dobrą drogę 
i że przede wszystkim wiedzą, co dla nich się liczy.

Następnego ranka rozgrzewaliśmy się na „Sunshine Boulder” w tempera-
turze około zera stopni. Razem z Kevinem i Carlo wspięliśmy się na „Good 
Morning, Sunshine”. To było wspaniałe doświadczenie i  powoli wracało 
nam czucie w odrętwiałych palcach. Zaraz po tym Maria i Raphi ruszyły 
w okolice „Iron Mana”, gdzie chciały spróbować klasyka „Iron Man Traverse” 
(V4). Jednak musiały chwilę poczekać na swoją kolejkę, co nie jest niczym 
wyjątkowym w słoneczną niedzielę, taką jak ta. 

W międzyczasie Alex i Tilo kończyli „Saigonie” (V6) i rozglądali się za 
następnym celem, większym bratem „Saigona”. „Saigon direct” (V9) nie 
tylko jest trochę trudniejszy, ale kluczowe trudności znajdują się na dużej 
wysokości: klasyczny, wywołujący gęsią skórkę głaz, na który udało im 
się wspiąć gładko zaledwie dwa dni później. Kevin natomiast pracował 
nad futurystycznym projektem zaledwie kilka metrów dalej. W skrócie, 
problem według Kevina przedstawiał się następująco: „Od dobrego chwytu 
przesuwasz się do złego, potem do jeszcze gorszego, po którym następuje 
ruch do chwytu najgorszego z możliwych.”

Kevin Jorgeson na „Ambrosii” (V11)

Alex na „Saigon Direct” (V9)

„W Buttermilks zawsze czułem się częścią krajobrazu,” mówi 28-letni 
zawodowy wspinacz. Po raz pierwszy przyjechał tu z rodzinnego Santa 
Rosa w wieku 15 lat i od tej pory odwiedza highballe tak często, jak tylko 
to możliwe. Zdobył wszystkie klasyki, a potem szukał nowych wyzwań. 
Kevin jako pierwszy wspiął się na największe highballe w Bishop,  takie 
jak „Ambrosia” (V11/5.14). Pracował nad tym gigantycznym problemem 
przez prawie dwa lata i wreszcie rozgryzł go w styczniu 2009 roku: 
„Byłem przygotowany zaryzykować życie.”

Godziny szczytu w okolicy „Iron Mana”

KEVIN 
JORGESON
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Jeden po drugim? Jedynym wyjątkiem pozostał „Evilution to the Lip”. Alex 
opracował ruchy do perfekcji, po to tylko, by spadać raz za razem. Nadszedł 
ostatni dzień, który spędziliśmy, oblegając boulder Grandpa Peabody. Mijały 
godziny i zapadł wieczór. Alex wiedział, że albo teraz, albo nigdy. Wziął głęboki 
oddech. Krew z ostatniej próby została otarta, a palce świeżo zaplastrowane. 
Alex podciągnął się i przystąpił do wykonywania kolejnych ruchów z najwięk-
szą precyzją. Potem dotarł do cruxu. Ale tym razem dopisało mu szczęście.  
Każdy palec znajdował się tam, gdzie powinien. Trzymaj! Trzy kolejne ruchy 
i mrożący krew w żyłach okrzyk rozdarł ciszę. O mój Boże, on spada? Alex? Nie, 
to był wybuch radości. Alex trzymał się mocno końcowych chwytów – udało 
się! To by było na tyle! A teraz do Zionu.

3 DNI DO KOŃCA WYPRAWY
Buttermilks dawno temu zniknął z pola widzenia i już od wielu godzin 
byliśmy w drodze do Narodowego Parku Zion na południowym zachodzie 
stanu Utah. Kiedy dostrzegliśmy połyskujące, czerwone ściany Navajo 
Sandstone, nasza uwaga opuściła złote granity Buttermilks i zwróciła 
się ku nowemu przedmiotowi pożądania.  Przynajmniej chwilowo.  Rzut 
oka na nasze bilety lotnicze potwierdził, że zostały nam jedynie 3 dni do 
odlotu. Nawet po dwóch tygodniach maksymalnego boulderingu Alex 
i Tilo nadal byli spragnieni wspinaczki. Jednak ich entuzjazm był zrozu-
miały, ponieważ „Moonlight Buttress” to punkt obowiązkowy na liście 
każdego ambitnego wspinacza, jako że zrobienie tej drogi jest tak samo 
pożądane, jak zdobycie Nosa w Yosemite. Dlatego gdy już znajdziesz się 
w Zion, musisz skorzystać z okazji. To sprawa honoru.
Mierzący 400 m „Moonlight Buttress” po raz pierwszy został zdobyty 
hakowo przez Jeffa Lowe’a i Mika Weissa w 1971 roku. Musiały upłynąć 
dwie dekady, by wspinaczkowa legenda, Peter Croft (razem z Johnnym 
Woodwardem) odwiedził Zion i dokonał pierwszego klasycznego wejścia 
(5.12d/13a). Było oczywiste, że Tilo i Alex mierzyli wysoko, a przewodnik 
ostrzegał, że na takiej drodze silne palce to tylko połowa sukcesu. „Przy-
gotuj się na wymagającą przygodę,” brzmiało ostatnie zdanie opisu drogi. 

ZACZYNAJĄC PRAWIE OD ZERA
Wspinaczka w rysach i wspinaczka w europejskim wapieniu mają ze sobą 
tyle wspólnego co nic. Odpowiednie techniki klinowania (czyli sposoby, 
dzięki którym silnie mocujesz palce, ręce, ramiona czy całe ciało w ry-
sach) mogą się całkowicie różnić od technik chwytania i ustawiania stóp na 
wapieniu, ale przy odrobinie talentu i motywacji możliwe jest opanowanie 
podstaw w krótkim czasie. Motywacja to jedno, a właściwa strategia to 
drugie. Tilo i Alex zdecydowali się na małą rozgrzewkę i poznanie skały 
na „Cerberus Gendarme”, zamiast od razu pakować się na „Moonlight 
Buttress”. 

DNI RESTOWE TO NAJLEPSZE DNI
Wspinaczka w Buttermilks była wspaniała, lecz po 
kilku dniach mieliśmy pozdzierane opuszki palców, 
a całe ciało bolało od nieustannego wysiłku fi zyczne-
go. Innymi słowy: potrzebowaliśmy dnia odpoczynku, 
aby się zregenerować, lecz także eksplorować coś 
więcej niż tylko skalne bloki. Wkrótce odkryliśmy, że 
najlepszą kawę w mieście parzą w „Black Sheep” 
i że najbardziej soczyste steki serwuje się w „Bowling 
Center”.Trochę później tego dnia spotkaliśmy się na 
piwie z Willsem Youngiem i jego żoną Lisą Rands. Tych 
dwoje to książkowy przykład tzw. power couple. Wills 
jest autorem przewodnika po Buttermilks i zna okolicę 
jak własną kieszeń, a Lisa jest jedną z najlepszych 
kobiet w boulderingu na granitach Bishops. Jest także 
specjalistką od highballs i żyjącym dowodem na to, że 
highballing to nie jest wyłącznie męska gra i że „jaja”, 
które są potrzebne przy wspinaniu na naprawdę wiel-
kie głazy, to tylko przenośnia. Lisa wie, o czym mówi, 
ponieważ zdobyła tyle przerażających highballów, że 
niewielu mężczyzn by się na to odważyło. 

ZWYCIĘSTWO W OSTATNIEJ CHWILI.
WKRÓTCE NASZE ORGANIZMY ZACZĘŁY SIĘ 

PRZYZWYCZAJAĆ DO RYTMU BOULDERINGU 
2 NA 1, KTÓRY OBRALIŚMY W BUTTERMILKS. 

PO DWÓCH DNIACH WSPINANIA SIĘ JAK MANIACY, 
NASTĘPOWAŁ DZIEŃ ODPOCZYNKU, REGENERACJI 

I POCZUCIA, ŻE MOC POWOLI ZNÓW POWRACA DO CIAŁA. 
TA ŻELAZNA DYSCYPLINA OPŁACIŁA SIĘ, PONIEWAŻ 

PROJEKTY, KTÓRE POCZĄTKOWO WYDAWAŁY 
SIĘ NIEMOŻLIWE, REALIZOWALIŚMY 

JEDEN PO DRUGIM.

Pierwsze wejście Tilo na „Private Buttermilks” (V4)

Carlo na „The Spectre” (V13)

Carlo na „Center Direct” (V10) Raphi na „Inner Sanctum” (V2)

Maria na „Iron Man” (V4)

CARLO 
TRAVERSI

Zapytaj Carlo o jego ulubiony boulder, 
a nat ychmiast odpowie: „Ev ilution” 
w Buttermilks. Nie z powodu trudności, 
ponieważ jego lista zawiera problemy 
o s to p n iu V15 ,  t ak ie jak „T h e G am e“ 
w Boulder Canyon, w Colorado. „Evilution” 
– to po prostu wspaniała wspinaczka,” 
mówi 25-latek, który uczynił wspinanie 
swoim zawodem. „Od początku chciałem, 
by był to nie tylko sport, ale też styl życia.” 
Carlo był wszędzie i odkrył inne wspaniałe 
rejony, takie jak Magic Wood i Val Bavona 
w Szwajcarii. Jednak ma poczucie, że 
jego miejsce jest w Buttermilks: „Tutaj 
pragniesz sprostać wyzwaniu highballów.”

l-p: Kevin, Alex, Carlo, Tilo and Raphi
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ANDY 
RAETHER

Złapał bakcyla wspinaczki w wieku 13 lat na sali 
gimnastycznej w Minneapolis. Od tego czasu ten 
28-latek dokonał pierwszych wejść na wielu trudnych 
drogach (5.14), „w całym Colorado,” jak mówi. Obecnie 
mieszka w Las Vegas, zarabia na życie jako wspinacz 
przemysłowy, planując wybudowanie ogromnej hali 
wspinaczkowej dla miasta. Często można go znaleźć 
w pobliskich okolicach wspinaczkowych, takich jak 
Narodowy Park Zion.  W Zion wraz z Robem Pizemem 
wytyczył nowe drogi w Narrows w 2012 roku. 
Narrows to spektakularnie wąski wąwóz, przez który 
trzeba brnąć do pasa w wodzie, by dotrzeć do bazy. 

KYLE 
VASSILOPOULOS

Byłemu profesjonalnemu narciarzowi w narodowej reprezentacji 
USA sama wspinaczka powinna wystarczać, by utrzymać go z dala 
od stoków. Co roku ten 31-latek spędzał wiele tygodni, wspinając 
się w Europie. Aż do 2007 roku, kiedy to rozpoczął naukę w 
słynnym French Culinary Institute w Nowym Jorku. Gotowanie 
i wspinanie – zwłaszcza wspinaczka lodowa – doskonale się 
komponują, mówi szef kuchni Kyle, który każdego lata pracuje 
jako kucharz na rancho w Wyoming. Przynajmniej jeżeli chodzi o 
aspekt rywalizacji, wspinaczka lodowa wiedzie prym, ponieważ 
Kyle nie tylko pracuje jako ochotnik podczas Bozeman Ice Festival 
w Montanie, ale również bierze w nim udział.

Spotkali się z dwoma lokalnymi wspinaczami, Andym Raetherem i Kylem Vassilopoulosem, którzy 
zaoferowali pomoc w „końcowym tuningu”, czyli doborze odpowiedniego szpeju, potrzebnego na 
drodze. „Końcowy tuning” to ważny czynnik, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczny sposób asekuracji. 
Ponieważ Zion jest jednym z najbardziej obleganych w Ameryce miejsc do uprawiania tzw. tradu, 
oznacza to, że cała asekuracja musi być umieszczona podczas prowadzenia. Narzędzia używane 
do tradu zwane „camalotami” (w skrócie „camami”) rozszerzają się i zaciskają w szczelinach, 
pozwalając uniknąć poważniejszych konsekwencji w razie lotu.  
Odnalezienie odpowiedniego rozmiaru cama wśród 15 innych pobrzękujących na uprzęży wcale nie 
jest takie oczywiste, zwłaszcza gdy prawie już nie masz siły w przedramieniu.  

Dobre osadzenie cama w szczelinie, to taka sama sztuka, jak zaklinowanie ciała. Jest także równie 
wymagające pod względem psychicznym. Pierwszy test na stres dotyczący szpeju pojawił się szybciej, 
niż się spodziewaliśmy. Tilo wykonał tzw. whipper, długi lot w prawdziwie hollywoodzkim stylu na drodze 
zwanej „Intruder” (5.11+) i zawisł na linie.  Camalot, który przytrzymał jego upadek, pozostał na swoim 
miejscu, jakby był przybetonowany. Dzięki Bogu! „Co za lot! Jestem cały,” euforycznie podsumował 
swój upadek Tilo. Szybko ogłosił, że tutejsze rysowe wspinanie 5.11+ (czy 7a+) to zupełnie coś innego niż 
wspinanie się wapienną drogą o podobnej trudności, z czym poradziłby sobie od razu.  Następny na liście 
był „Dire Wolf” (5.12). Droga miała wyższy stopień trudności, niemniej jednak bardziej mu odpowiadała. 
Miał ją wypróbować jako pierwszy, co mile połechtało jego ego. Czy to możliwe, że Tilo jest jednym z tych 
naturalnie utalentowanych rysowych wspinaczy, którzy po prostu mają to we krwi? „Buttress” to pokaże.

MOONLIGHT O ŚWICIE
Wczesnym rankiem następnego dnia chłopcy wrzucili plecaki na ramiona. Podczas podejścia 
minęli „Angels Landing” (tzw. Podest aniołów), jeden z najsłynniejszych fi larów parku. Wkrótce 
potem pojawił się „Moonlight Buttress”, ale zanim zaklinowali ręce w rysach, Tilo i Alex musieli się 
uporać z przeprawieniem wpław przez rzekę Virgin. Woda była zimna jak lód, ale szok przywrócił im 
świadomość w ciągu sekundy. Trzy łatwe wyciągi dalej znaleźli się u celu: duża ściana przecięta rysą, 
znana także jako Potwór, stała przed nimi.  Spojrzeli w górę sceptycznie. Po co ktokolwiek to robi? 
Odpowiedź była prosta: z powodu nieskazitelnego systemu rys, estetycznych w swojej najczystszej 
formie, stanowiących idealne miejsce na niezapomnianą „jam session”. Po kilku metrach „potwór” 
zaczął pokazywać swoje kły. „Do diabła, jest o wiele trudniej, niż myślałem.” Wspinaczka z każdym 
metrem stawała się bardziej wyczerpująca i wkrótce przedramiona opadły z sił.

U końca następnego wyciągu znajdował się komin. Jeśli istnieje coś, co irytowałoby europejskiego 
tradowego wspinacza bardziej niż złośliwa rysa, to jest to złośliwy komin. „Okropna rzecz, prawie 
się posikałem,” wyznał później Alex. Alex i Tilo z trudem przedzierali się ku górze i w końcu musieli 
zaakceptować fakt, że klasyczna wspinaczka na „Moonlight Buttress” była zadaniem przerastającym 
ich możliwości.  Przynajmniej na razie.  „Klamka jeszcze nie zapadła”, jak mówi stare powiedzenie. 
Kiedyś tu jeszcze wrócą, to pewne. Plecaki spakowane - są gotowi do powrotu, po raz ostatni spojrzeli w 
górę na „Moonlight Buttress“. Po kilku chwilach odwrócili wzrok od ściany i ruszyli w powrotną drogę.
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TECHNOLOGIA OBUWIA

Buty adidas Terrex Fast R GTX

Buty Terrex Fast R są dostępne w wersjach za kostkę 
z membraną GORE-TEX® oraz przed kostkę z membraną 
GORE-TEX® lub bez niej. Wszystko to w modelach 
damskich i męskich zostało dopasowane do wymagań 
płci.

męskie damskie

męskie damskie

Buty adidas Terrex Swift R GTX

Tej jesieni do rodziny Fast R dołączył nowy model.  
W porównaniu ze swoim starszym bratem Fast R GTX, 
but Swift R GTX jest odrobinę lżejszy, wyposażony 
w technologię FORMOTION® oraz podeszwę z gumy 
Continental. Te eleganckie i wielofunkcyjne buty z membraną 
GORE-TEX® utrzymają stopy suche i zapewnią doskonałą 
stabilność. System szybkiego sznurowania jest prosty 
w obsłudze i zabezpiecza buty na stopie nawet przy 
dużym obciążeniu podczas schodzenia.

Buty adidas Terrex Swift R

Model Swift R bez membrany GORE-TEX®, ale za to 
z dwuwarstwową siatkową konstrukcją dopełnia 
kompletu szybkich butów terrex™. Miękka, przyjemna 
wyściółka sprawia, że buty są ekstremalnie wygodne, 
a materiał zewnętrzny zapewnia trwałość. Podobnie jak 
jego starszy brat, model ten występuje w wersjach dla 
pań i panów. Został zaprojektowany z myślą o sportowych 
podejściach na każdych górskich szlakach. 

Buty 
adidas Terrex Fast R Mid GTX
Fast, faster, Fast R – nazwa mówi sama za siebie. Terrex Fast R to idealny wybór dla sportowców 
górskich ceniących szybkość w działaniu i szukających lekkiego i stabilnego obuwia. Pomimo 
niewielkiej wagi, te szybkie buty są napakowane technologią, co umożliwia kontrolę podczas 
podejść i zejść z największą możliwą prędkością.

Przede wszystkim zewnętrzna podeszwa TRAXION™ z zaawansowanym profi lem i domieszką gumy 
Continental zapewnia doskonałą przyczepność niezależnie od tego czy poruszasz się po skalnym, 
kamienistym, czy usianym głazami terenie. Dopiero jednak w mokrych warunkach widać, co potrafi  guma 
Continental. Ta niezwykła mieszanka gumowa zapewnia na suchych i mokrych nawierzchniach nawet o 30% 
lepszą przyczepność niż inne, porównywalne modele butów dostępne na rynku. Technologia FORMOTION® 
wbudowana w obszarze pięty gwarantuje dodatkową kontrolę. Dwie nachodzące na siebie płytki redukują 
prędkość przesuwania się pięta-palce podczas szybkich zejść, łagodzą nierówności terenu i zmniejszają 
nacisk na stawy. System szybkiego sznurowania zabezpiecza buty i zapobiega przesuwaniu nawet pod 
obciążeniem podczas schodzenia.

męskie damskie
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Ashima zakochała się we wspinaniu 
w 2007 r., po pierwszym spotkaniu  
z Rat Rock, boulderze o wysokości 5 m 
i szerokości 12 m w nowojorskim Central 
Parku. Miała wówczas sześć lat i wracała 
z rodzicami z przedszkola. Od tego czasu 
jej pasja wspinaczkowa przybierała 
na sile. Dzisiaj Ashima uprawia wspi-
naczkę niemal każdego dnia. Wytężo-
ny trening przynosi jednak efekty.

Czterokrotna (Youth Div. C) mistrzyni 

National Bouldering i najmłodsza osoba 

w kategorii obydwu płci  

– która osiągnęła poziom 5.14c.

Podwójna rocznica szczytu: 

Jak żadne inne, nazwisko Reinholda 
Messnera jest nieustannie kojarzo-
ne z najwyższą górą świata, Mount 
Everest. Maj 2013 roku to szczegól-
na okazja do przypomnienia dwóch 
dat: 29 maja 1953 r., 60 lat temu, 
Sir Edmund Hillary jako pierwszy 
zdobył ten szczyt. 8 maja 1978 r. 
Reinhold Messner wraz z Peterem 
Habelerem jako pierwsi wspięli się 
na Mount Everest bez użycia tlenu. 
Przedsięwzięcie to - ostro krytyko-
wane - stało się potem sensacją.

Wizjonerski wspinacz, slackliner, 

base jumper i, jak sam siebie opisuje, 

„aerialist”, czyli  akrobata powietrz-

ny, dołączył ostatnio do rodziny adidas 

Outdoor. Z niecierpliwością czekamy 

na jego kolejne ekscytujące projekty 

na skale, taśmie, w powietrzu, a także 

te z jego pieskiem Whisperem, który 

prawie zawsze mu towarzyszy.

Obejrzyj zwiastun na:
 youtube.com/adidasoutdoortv

Hiszpański sportowiec Dani More-

no dokonał pierwszego wejścia w 

Kolumbii oraz pierwszego klasycz-

nego wejścia na „Supervivientes 

del plástico” (8a) w Masywie Bo-

lívar w Wenezueli.  

„Ocho Amaneceres” (8 wschodów 

słońca) to nazwa drogi, którą otwo-

rzył w Sierra Nevada del Cocuy w 

Kolumbii. Spędzili na wschodniej 

ścianie 8 nocy i obserwowali dzięki 

temu 8 wschodów słońca. 

JESIEŃ/ZIMA 2013

Kiedy wchodzę w tryb wspinaczkowy, to tak, 

jakby odbywała się bitwa między mną a ścianą. 

W sportach, takich jak koszykówka i tenis, 

rywalizujesz z przeciwnikiem lub drużyną. A we 

wspinaczce zmagasz się z samym sobą oraz ze 

skałą. W taki sposób podchodzę do wspinaczki 

i to wymaga skupienia.

Czasami dostaję bzika, siedząc na krześle, 

czekając na swoją kolej i martwiąc się o wynik. Ale 

gdy zaczynam się wspinać, totalnie odprężam 

się i koncentruję. Cały stres i zdenerwowanie 

opadają. Nawet gdy się rozgrzewam, nie 

wygłupiam się z przyjaciółmi, nie sprawdzam 

telefonu.  Koncentruję się i nie pozwalam, 

by cokolwiek mnie rozpraszało.  Nie myślę 

wyłącznie o zwycięstwie. Nawet jeśli nie robię 

flashem wszystkich dróg, a czuję, że dobrze mi 

poszło, jestem zadowolona.  

Ważne, by spędzić fajny dzień na wspinaniu.  

Aby to osiągnąć, muszę być skoncentrowana.  

Odkąd zaczęłam swoją przygodę z boulderingiem 

w nowojorskim Central Parku, gdy miałam sześć 

lat, nie mogę przestać się wspinać. Czasem mój 

trener, Obe, mówi, że agresja jest dobra, ponieważ 

pomaga mi się skupić i zaryzykować. Czasami na 

dynamicznych przestrzałach zaczynam się bać. 

Wtedy się wkurzam i kopię ścianę. Jestem jak 

rakieta. Jak Superwoman, przez kilka sekund 

frunąca nad skałą. To fajne uczucie.

Motywacja jest ważna, ponieważ przygnębienie 

i złe nastawienie uniemożliwia mi wspinanie. Gdy 

myślę, że to, co robię, jest wyjątkowe, łatwiej mi 

się skupić. Bez wyznaczonych celów nie wiesz, 

na czym się skupić, w którą stronę podążyć, więc 

nie jesteś w stanie nic osiągnąć. Gdy mam cel 

wspinaczkowy, nie potrafi ę się poddać, dopóki go 

nie osiągnę .  Taka jestem upar ta . Mam to 

w charakterze. 

Przed zaśnięciem wizualizuję sobie,  jak mierzę się 

z kolejnym, trudnym projektem wspinaczkowym. 

Potem szkicuję siebie  w myślach podczas trudnego 

przejścia i staram się na tym skoncentrować. Jeśli 

mogę sobie wyobrazić robienie czegoś, to pomaga 

mi uwierzyć w swoje siły i skupić się na zrealizowaniu 

celu. 

Moim celem jest wspinanie się na całym świecie, 

dobra zabawa i dokonanie paru pierwszych wejść”. 

Albo wielu FA! Chcę pojechać do Europy. Yosemite? 

Nie wiem. Może. Wspinanie na El Capitanie mogłoby 

być dobrą zabawą. Myślę, że szpej ważyłby więcej niż 

ja.  Ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. 
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Mario Walder i Hansjörg Auer 
dokonali pierwszego wejścia na 
„Trollo y Trollin” na wschodniej 
ścianie góry Aguja Guillaumet.  

Ragni di Lecco: włoscy alpini-
ści Matteo della Bordella i Luca 
Schiera zapewnili sobie miejsce 
w historii wspinaczki, zdobywając 
jako pierwsi zachodnią ścianą Tor-
re Egger w Patagonii. 

Sukces Guido Unterwurzachera 
W ciągu jednego roku (2012) stanął 
na wierzchołkach dwóch wolno 
stojących, najpiękniejszych grani-
towych igieł świata: „Nameless To-
wer” (6251 m) w Pakistanie i „Cerro 
Torre” (3021 m) w Patagonii.

Thomas Huber i Mario Walder zdobywają Fitz Roy. Nie obrali jednak 
standardowej drogi. Zamiast tego wybrali północną ścianę na jednej 
z najbardziej niezwykłych i najrzadziej używanych linii na tej górze. 
Droga nosi nazwę „Tehuelche” i została wytyczona w 1986 r. przez Wło-
chów: Carla Barbolini, Massima Boni, Maura Petronio, Angela Pozzi, 
Maura Rontini oraz Marca Sterni. Musieli jednak zawrócić 150 m przed 
szczytem z powodu złych warunków pogodowych. Dopiero 10 lat później 
droga została powtórzona i przetarta do samego szczytu.

Zobacz trailer „8 Amaneceres” na:
youtube.com/adidasoutdoortv Więcej o Ashimie i adidas Outdoor 

na facebook.com/adidasoutdoor



allery.

I3736

Więcej w interaktywnym 
magazynie adidas outdoor iPad®





Więcej w interaktywnym 
magazynie adidas outdoor iPad®



Więcej w interaktywnym 
magazynie adidas outdoor iPad®



Więcej w interaktywnym 
magazynie adidas outdoor iPad®



REINHOLD MESSNER

I4746

adidas.com/outdoorREINHOLD MESSNER

Dzisiaj alpiniści mają zupełnie inne możliwości. To dzięki rozwojowi nowego sprzętu, 

precyzyjniejszemu prognozowaniu pogody oraz lepszemu treningowi. W rezultacie 

w ostatnich dekadach przesunęliśmy granicę tak, że nawet najwyższe góry stały się dla 

wielu bardziej dostępne – w tym także dla parasportowców, seniorów i dzieci. W rezultacie 

wspinaczka górska coraz bardziej przypomina sport. Rezultat jest taki, że coraz mniej 

gór – szczególnie słynnych szczytów – jest zdobywanych przez coraz większą liczbę ludzi.

Na przykład ostatnie raporty z ekspedycji na Mount Everest czyta się jak postmodernistyczne 
teksty marketingowe. Jak gdyby zwrócenie na siebie uwagi było ważniejsze niż radość 
stawienia czoła wyzwaniu góry lub doświadczenie wyprawy. Te ekspedycje dla próżności 
są bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej! Wydaje się, jak gdyby ci wszyscy ludzie 
chcieli tylko jednego: trafi ć do Księgi Rekordów Guinnessa.

Już znalazł się tam najstarszy wspinacz po 70-ce, najmłodszy - 13-latek, wejście ojciec - syn, 
pierwszy ślub na szczycie, pierwsi bracia, pierwszy niepełnosprawny i tragedia z największą 
liczbą ofi ar śmiertelnych. Rejestruje się, kto wspina się na górę najszybciej i kto zostaje tam 
najdłużej. Pierwszym synem zdobywcy Everestu był Peter Hillary, syn Edmunda, człowieka, 
który jako pierwszy zdobył Everest.

Po zdobyciu najwyższej góry na świecie 60 lat temu, 29 maja 1953 r., następne 25 lat zostało 
poświęcone szukaniu nowych dróg. Potem było wejście bez użycia tlenu, skok ze szczytu 
na paralotni w środku zimy i wreszcie najszybsze zejście – możliwe tylko dlatego, że dwie 
najłatwiejsze drogi na szczyt były lepiej przygotowane i bezpieczniejsze.

OUTDOOR
TERAZ I DAWNIEJ

W ciągu ostatnich 10 lat, w porównaniu z danymi sprzed 40 lat, dwukrotnie 
zwiększyła się liczba wspinaczy, którzy osiągają szczyt Everestu: do 40 
dziennie. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technologii: najlżejsze 
butle tlenowe, telefony satelitarne usprawniające logistykę i dostarczające 
raporty pogodowe, lekarstwa zapobiegające chorobie wysokościowej, 
lżejsze liny, lepsza asekuracja wspinaczkowa, idealna odzież. I oczywiście 
całe doświadczenie poprzedników.

Jestem pod wrażeniem, że Szerpa Ang Rita zdołał wyjść na szczyt 10 
razy bez użycia tlenu, ale nie zachwyca mnie najdłuższa kolejka na grani 
na szczyt, tysięczny turysta na wysokości 8850 m czy chłopak, który 
w prezencie urodzinowym chce sobie zafundować miejsce w książce 
rekordów. Ani liczba artykułów drukowanych w gazetach na temat tego 
czy innego „heroicznego wyjścia na Everest“. 

Dzisiejszy Mount Everest wydaje się przynależeć do ścieżki kariery 
każdego aspirującego wspinacza. W przymusie, by czegoś dokonać, 
wspinacze często dosłownie „przechodzą samych siebie“, gdy reklamują 
swoje grupowe oferty podróży jako sensację i publikują online zdjęcia 
jednego namiotu (spośród faktycznej powodzi namiotów u podnóża góry), 
by stworzyć iluzję osamotnienia.

Wspinaczka górska ma więcej wspólnego z medialnym szumem niż ze 
szczytami, a sztuka sprowadza się raczej do powrotu z osamotnienia, niż 
do oddalenia się czy bycia na szczycie. Za znalezienie się na szczycie można 
najwyżej zostać poklepanym po ramieniu przez tych, którzy zgotowaliby 
owację na stojąco pierwszemu psu na szczycie. Tymczasem to nie fi kanie 
koziołków na szczycie, ale wyzwanie, któremu stawiamy czoła, wytrąca nas 
z równowagi, gdy wiedzie w nieznane, doprowadza do granic wytrzymałości 
psychicznej i fi zycznej, a w rezultacie do limitu naszych możliwości 
i wytrzymałości na ból. Nie mam nic przeciwko lepszemu sprzętowi, 
ale tradycyjna wspinaczka górska to wspinanie się z minimalną ilością 
wyposażenia.

To moja ułomność i kruchość zostały zapamiętane ze wspinaczki solowej na 
Mount Everest oraz z innych wypraw – nie euforia. Nowych rzeczy dowiem się 
nie od najbardziej wysportowanego lub najszybszego turysty na wierzchołku, lecz 
od nielicznych, którzy odważają się wyruszyć samotnie, z dala od jakiejkolwiek 
infrastruktury, tam, gdzie człowiek zazwyczaj nie ma wstępu. Mają także 
miejsce przypadki doświadczeń bliskich śmierci – bez udziału zmysłów, a jednak 
emocjonalnych – co sam przeżyłem w 1980 roku jako odrodzenie. Jak gdybym 
zdołał się przywrócić do świata żywych. Nadal wspinałem się z konopnymi 
linami i w prymitywnych butach. Nie było Gore-Texu, friendów ani telefonów 
komórkowych. Nikt nie słyszał o helikopterach ratowniczych. Przy dostępnym 
współcześnie sprzęcie do lodu drogi Welzenbacha to ciastko z kremem, 
a w namiocie ścianowym śpi się jak w kołysce, w porównaniu z tym podwieszanym 
na asekuracji. Wprowadza się jednak wszystko, co technicznie możliwe, również 
we wspinaczce górskiej. Rezultat to zwiększanie poziomu trudności, ulepszone 
możliwości treningowe na sali gimnastycznej dzięki sponsorom i środkom 
farmakologicznym.

Nawet jeśli jesteśmy pewni swoich możliwości podczas ekstremalnej 
wspinaczki górskiej, zaś każdy z nas jest przeświadczony, że jest w tej 
grze najważniejszą osobą, to ponad nami jednak zawsze jest jeszcze ktoś 
inny – naturalnie sama góra. Ale taki rodzaj skromności zanika wraz 
ze wzrostem zaawansowania nowoczesnego sprzętu wspinaczkowego. 
Postęp w metodach treningowych i ekwipunku jest tym, co charakteryzuje 
odpersonalizowany stan dzisiejszego alpinizmu, podlegający coraz 
mniejszemu nadzorowi. Dlatego ludzie wykazują się taką arogancją 
wobec natury. Jak gdyby takie nastawienie usprawiedliwiał fakt, że 
miliony idą śladem poprzedników, wzrasta liczba tych, którzy wyruszają 
w poszukiwaniu nowych rekordów. Ale ponieważ nie zdobędziesz 
doświadczenia, jeśli sam na nie nie zapracowałeś, przedeptane przez 
innych drogi nigdy nie zawiodą do głębi twojego jestestwa. Stanowią odbicie 
aroganckiej dumy innych, ale nie są wiele warte jako doświadczenia.

Niemniej jednak, na górze nikt nie poda ci sukcesu na tacy. To wbrew 

naszej naturze wspinać się takimi ekstremalnymi drogami na takiej 

wysokości. Na górze wszystko jest męczące. I pojawia się strach, walka z 

siłą woli, a także cierpienie. Ale każde zadanie pozostaje wolne od emocji. 

W taki sam sposób, w jaki funkcjonują mięśnie, aklimatyzacja, siła woli, 

pojemność serca, wydolność płuc są również pozbawione emocji. Cały 

wysiłek, jaki wkładamy, by dotrzeć do miejsca, do którego nie należymy, 

jest drugorzędny; liczy się duch uformowany przez wyzwania, które 

sobie wyznaczyliśmy.

Ja również poświęciłem dobre 25 lat swojego życia ekstremalnej 
wspinaczce górskiej. Ze sprzętem z tamtych czasów. Zostałem pokonany 
przez jedne z najtrudniejszych ścian, a potem podczas próby przejścia 
Bieguna Północnego. Było to w 1977 r., gdy nie byłem jeszcze gotowy na 
południową ścianę Dhaulagiri. Podobnie sprzęt.

Jednak żadne z moich wielu zainteresowań nie trwało całe życie. Zawsze 
pojawiały się nowe pomysły, które chwytały mnie w swój uścisk, wypierając 
stare obsesje. Sukcesu nie przyniosło mi tych wiele pierwszych wejść 
w Dolomitach czy na ośmiotysięczniki, ale zdolność zmiany, gotowość, by 
poddawać w wątpliwość to, czego dokonałem wczoraj. Ciągle od nowa.

W międzyczasie najwyższa góra świata jest oblegana przez niedzielnych 
wspinaczy, którzy złapią się za wszystko, cokolwiek pomoże im dostać 
się na szczyt. Tylko po to, by ukoronować swoją karierę wspinaczkową 
tą „zdobyczą”. Żadna inna góra nie symbolizuje „czystego wejścia” tak 
rażąco, jak ta najwyższa ze wszystkich. Ale ktokolwiek spędza życie na 

poszukiwaniu przygód, znajdzie je również w Alpach, na Kaukazie, 

w naszych regionach górzystych, jeśli chce sobie przyswoić podstawy, 

zanim przeskoczy do sąsiedniego ogródka, wyruszając w siną dal.

„Kalipé,” jak mówią Tybetańczycy – zawsze podążaj pewnym krokiem. 

Reinhold Messner (04/2013)
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ziaby, raki, haki, ekspresy, trochę zakręcanych 
karabinków, przyrządy zjazdowe, kaski, liny. OK! 
Trochę kości na pierwsze wyciągi? To tyle, jeżeli 
chodzi o szpej.”

„Teraz biwak: kuchenka, menażka, śpiwór, 
karimata, namiot. Zostały jeszcze ciuchy… 
Ruszajmy, przygoda czeka.” Po zamknięciu 
plecaka i telefonie do Maxa, żeby sprawdzić 
ostatnie szczegóły drogi, czas się zbierać.

Stéphanie i Max wybierają się na Supercouloir 
na wschodniej ścianie Mont Blanc du Tacul. 
Ten kuluar jest wprost urzekający. Z szeroką 
wstęgą lodu, która ciągnie się na wysokości 
600 m wzdłuż wschodniej ściany gór; nie ma 
wątpliwości, że stanowi atrakcyjne wyzwanie dla 
każdego alpinisty. Wspinaczka na Supercouloir 
stanowiła dla nich - kochających góry 
w każdej formie - prawdziwy plac zabaw, na 
którym trzeba wykazać się mistrzostwem 
w kilku alpinistycznych aktywnościach: podejście 
odbywa się na nartach, najpierw krótki zjazd 
do doliny Vallée Blanche, następnie krótkie 
podejście na nartach do szczeliny lodowej, tzw. 
bergschrund, techniczna wspinaczka i wreszcie 
– dwa mikstowe wyciągi, by dotrzeć do lodowca, 
który ciągnie się przez 500 m. Droga kończy się 
na szczycie Mont Blanc du Tacul z ostatnimi 
mikstowymi 400 m i zejściem bezpośrednio ze 
szczytu. Jeśli warunki nie będą sprzyjały zejściu 
z du Tacul zwyczajową drogą, można wykonać 
zjazy z góry.

Stéphanie, która jest zawodniczką w Pucharze 
Świata we Wspinaczce Lodowej, pełni teraz rolę 
„Guide de Haute Montagne” (przewodnika wy-
sokogórskiego). Mieszkając  od pięciu lat 
w Chamonix, niedawno dołączyła do grona prze-
wodników górskich Compagnie des Guides de 
Chamonix – jako druga kobieta od ponad 25 lat.  
Stéphanie uprawia wspinaczkę górską od dziec-
ka. Po studiach, nie znajdując żadnej konwen-
cjonalnej pracy, zdobyła kwalifi kacje instruktora 
wspinaczki. W tym zawodzie pracowała przez 
szereg lat, a potem została profesjonalnym 
przewodnikiem po górach.  

Kocham swoją pracę – zabieranie ludzi w góry jest 
magiczne. Przyznaję, że nie jest to najłatwiejsze 
zajęcie dla kobiety – musisz zdobyć zaufanie 
klientów, ale po chwili, związani liną, gdy 
zaczynają sobie radzić, odzyskują pewność i jest 
to nasz wspólny sukces. 

Góry to dla mnie dzielenie się. 
Dzielenie się emocjami, uczuciami, 
przyjaźnią. Dlaczego więc nie 
dzielić się doświadczeniem… ??? 

Jej partnerem w wyprawie na Supercouloir 
jest pragnący zostać przewodnikiem Maxime 
Tirvaudey, instruktor w akademii wojskowej 
Military Academy de Haute Montagne. Spotkali 
się w letni wieczór, szukając pracy na następny 
dzień w Compagnie. Bazą ich przyjaźni stała 
się wspólna wspinaczka, a później także jazda 
na nartach. Ponieważ świetnie się dogadywali 
podczas różnych aktywności, zrodził się pomysł, 
by wspólnie zdziałać coś w górach. Tak pojawiły 
się nieco bardziej ambitne projekty.  Wspinaczka 
górska to świetny sposób, by wzajemnie się 
poznać i zbudować silne więzy; sekrety, które 
zna tylko góra… Poza czystą przyjaźnią istnieje 
także więź ducha zespołowego. Przywiązanie 
do siebie nawzajem i partnerstwo oparte na 
zaufaniu.

DD Czuję się świetnie. Żyję marzeniem każdego dnia!
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istoria ich wyprawy, opowiedziana przez 
Stéphanie: Była godzina 13:00. Znalazłam 
Maxa u podnóża Aiguille du Midi. Wypiliśmy 
ostatnią kawę, a potem wskoczyliśmy do kolejki 
gondolowej, która zabrała nas na wysokość 
3800 m, do punktu startowego naszej drogi. 
Nasze plecaki były po brzegi wyładowane 
sprzętem wspinaczkowym i biwakowym. Jazda 
na nartach z tym ciężarem na plecach nie 
zapowiadała się łatwo, ale… Idea spędzenia 
nocy u podnóża Supercouloir jawiła się jako 
dodatkowa atrakcja tej przygody. 

30 minut później dotarliśmy na szczyt Aiguille 
du Midi i przygotowaliśmy się do zejścia 
grzbietem, aby dostać się do doliny Vallée 
Blanche i wszystkich dróg, które z niej wychodzą.  
Grzbiet, robiący wrażenie w lecie, został 
wyposażony w poręczówki, by pomóc ludziom 
w schodzeniu. Krajobraz był spektakularny, 
a pogoda dopisywała, chociaż czuliśmy zimowy 
chłód na policzkach. Następne dwa dni nie 
zapowiadały się zbyt ciepło.

Schodzenie do podnóża stoku, gdzie znajduje się 
szczelina lodowa pod Supercouloir, nie zajęło 
nam długo. W ciągu dziesięciu minut znaleźliśmy 
się w miejscu, w którym zaplanowaliśmy biwak. 
Podnóże zbocza już zdążyło się pogrążyć w 
cieniu; aby ponownie zobaczyć słońce, musimy 
zaczekać do świtu. Późne popołudnie upłynęło 
szybko; wykopaliśmy miejsce pod namiot, by 
osłonić się od wiatru. Temperatura opadała; 
przebywanie na zewnątrz było niełatwe, chyba że 
w ruchu... Postanowiliśmy zaszyć się w namiocie, 
przygotować kolację i wślizgnąć się do śpiworów. 
Nie jestem zbyt przyzwyczajona 
do biwakowania w zimie . 

HH
Pomyślałam, że miło by było 
strzelić sobie po piwku, ale ku 
mojemu zaskoczeniu po kilku 
łykach piwo zaczęło zamarzać. 
Następnym razem zrobimy 
sobie grzańce!

Po kilku problemach z kuchenką (również z powo-
du zimna), zdołaliśmy zjeść nasze liofi lizowane 
jedzenie, lecz niestety niemożliwe okazało się 
roztopienie śniegu po raz drugi, więc musieli-
śmy zapomnieć o gorącej wodzie przed snem.  
Termometr w moim telefonie pokazywał -23ºC… 
Nie mogłam liczyć na udaną noc.  Włożyliśmy 
do śpiworów wszytko, co się dało – buty, butlę 
gazową z nadzieją na odrobinę gorącej herbaty 
o poranku… i zasnęliśmy w mgnieniu oka. Noc 
wydawała się długa; nie mogłam się doczekać 
świtu. Jeszcze trochę cierpliwości…

Nastawiliśmy budzik na 4:30, żeby dotrzeć do 
szczeliny o brzasku. Po kiepskiej nocy, chłód po-
ranka nie zachęcał do opuszczenia ciepłych śpi-
worów, ale jeden rzut oka na zbocze góry zmoty-
wowa ł  nas i  przywróci ł  energię .  Problem 
z kuchenką powtórzył się i zabrało nam godzinę, 
by roztopić trochę śniegu.  Więc żadnego liofi li-
zowanego jedzenia na śniadanie.  Zamiast tego 
otworzyliśmy opakowanie herbatników (dzięki 
Max za ten świetny pomysł). Nie jest to wprawdzie 
zbyt energetyczny posiłek, ale musi wystarczyć…
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„Max, thank you for having crossed my 
path. I will keep your smile and your joie 
de vivre with me. Keep shining for us and 
among us. With all my love.“ Steph
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Masz poczucie, że znajdujesz 
się w samym sercu Alp. Nie ulega 
wątpliwości: kocham ten krajobraz.

Łagodnie ześlizgnęliśmy się w kierunku Mer de 
Glace. Plecaki nadal były ciężkie. Dlatego zde-
cydowaliśmy, że do Chamonix nie zjedziemy na 
nartach, ale pociągiem z Montenvers, stuletnią 
kolejką zębatą. Nagle jesteśmy wśród ludzi… 
Powrót do cywilizacji to dziwne uczucie. Byli-
śmy sami przez dwa dni, a tu pełno ludzi, nieła-
two usiedzieć bez ruchu…
I już jesteśmy z powrotem w Chamonix. Po-
dróż dobiegła końca, ale nadal zostało parę 
rzeczy do zrobienia. Nie ma mowy, żeby tak po 
prostu wyjechać po fantastycznym dniu w gó-
rach. Już 16:00, a my przez cały dzień prawie 
nic nie jedliśmy, więc koniecznie poszliśmy na 
porządny posiłek. Jednocześnie dzieliliśmy się 
wrażeniami i emocjami z drogi, którą dopiero 
co przeszliśmy, ale tym razem w cieple…

          la mnie - przewodniczki 
w Chamonix - zjazd z doliny Vallée Blanche 
nie był niczym nowym, jednak za każdym 
razem jazda tą trasą sprawia mi wielką 
przyjemność.  Prowadzi ona wzdłuż lodowca, 
pomiędzy szczelinami i serakami.  Sceneria 
jest zachwycająca i co chwilę się zmienia. 
Wszystkie te otaczające góry… Grandes 
Jorasses, północne zbocze Blaitière, Aiguille 
Verte, Drus. Ich fascynująca, imponująca 
dostojność... W odległości można zobaczyć 
góry innych pasm, Grand Combin, Matterhorn, 
Monte Rosa.

Ostatni odcinek lodu wyglądał bardzo ciekawie. 
Stromy i z dobrej jakości lodem. Wspinaczka 
po nim była przyjemnością, nie licząc nieprzy-
jaznych, wirujących zamieci, zabawnych, ma-
łych lawin, które z perwersyjną satysfakcją 
wsypywały się do naszych ubrań. Byliśmy pew-
ni, że na górze będzie wietrznie… Docierając do 
szczytu z ostatnich wyciągów zdecydowaliśmy 
się z Maxem zjechać tą samą drogą, którą we-
szliśmy. Wirujące zamiecie stawały się coraz 
częstsze, więc zjazdy wydawały się najlepszym 
rozwiązaniem.  W ostatnim czasie spadło dużo 
śniegu, więc powrót normalną drogą du Tacul 
byłby utrudniony. Zadowoleni, że udało nam 
się przejść tę drogę razem, nie mieliśmy żalu, 
przygotowując naszą linę do długich serii zjaz-
dów, by powrócić do miejsca, w którym zosta-
wiliśmy narty. Wróciliśmy do biwaku o 14:00. 
Pospiesznie złożyliśmy namiot i spakowaliśmy 
plecaki, ruszając w ostatni etap wyprawy – 
zjazdu na nartach.

O 6:00 rano zaczęliśmy się zmagać z podcho-
dzeniem na nartach i godzinę później dotarliśmy 
do „bergschrund”. Po szybkim łyku herbaty za-
łożyliśmy buty górskie i zaczęliśmy przygoto-
wania do wspinaczki. Pierwsze dwa wyciągi wy-
magają wspinaczki mikstowej. Było trochę lodu, 
więc przesuwaliśmy się po skale przy użyciu 
dziabek, celując w jej rysy i małe pęknięcia w 
granicie. To by ł początek sezonu, więc lód 
i skała były w relatywnie dobrym stanie. 

Byliśmy teraz u podnóża lodowych wyciągów 
– osiem przed nami, około 400 m wspinaczki. 
Tak wcześnie w sezonie lód był zmienny, cza-
sem z dobrymi miejscami, innym razem wy-
magał kilku prób, zanim dziaba się wbiła. Było 
mroźno, zerwał się wiatr i znienacka zaczęli-
śmy się spieszyć, by jak najszybciej dotrzeć na 
górę…

DD

To dobrze, gdy lód i skała są razem.

“Max, dziękuję Ci, że znalazłeś się na mojej drodze. 

Twój uśmiech i Twoja radość życia pozostaną 

ze mną. Lśnij dla nas i pośród nas. Z całą moją 

miłością.” – Steph

Maxime zginął kilka dni później, w wypadku 
podczas wspinaczki na Mont Blanc. 

adidas wyraża wielki smutek z powodu utraty 
przyjaciela, którego wielką pasją były wspi-
naczka górska, narciarstwo, aktywne spędza-
nie czasu z przyjaciółmi w górach. adidas łączy 
się w żałobie z jego krewnymi i przyjaciółmi, 
wraz z którymi zdecydowaliśmy się opubliko-
wać historię tej ekspedycji, aby uczcić pamięć 
Maxima. 
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WYPOSAŻENIE DLA KOBIET
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WYBÓR 
  STÉPH NA SUPERCOULOIR

Supercouloir to jedna z najwspanialszych w swoim rodzaju dróg w masywie Mont Blanc, położona malowniczo 

pomiędzy Pilier Gervasutti a Pilier des Trois Pointes. Wspinanie się tą elegancką linią wymaga jednej szczególnej 

rzeczy: wszechstronności. Czy to jazda na nartach, wspinaczka mikstowa czy wspinaczka lodowa: Stéphanie Maureau 

świetnie czuje się w każdej z tych dyscyplin.

Jak przystało na sportową kurtkę  1  Terrex Icefeather radzi sobie z każdym wyzwaniem. Nazwa mówi sama za siebie. Lekka 
jak piórko. Sprawdza się w kontakcie z lodem. Śniegiem. Wiatrem. Lub wszystkimi naraz.  Potrzeba naprawdę wiele, zanim 
kombinacja wysoce oddychalnej, nowej membrany GORE-TEX® Pro Shell i kroju FORMOTION® osiągnie swój limit. Cechy takie, 
jak strategicznie zoptymalizowana wentylacja, odpinany fartuch przeciwśnieżny i kompatybilny z kaskiem kaptur sprawiają, 
że kurtka znajduje szerokie spektrum zastosowań, zaś spodnie  2  Terrex Blaueis stanowią jej idealne dopełnienie. Te wy-
godne spodnie wykonane z materiału climaproof® Soft Shell dopasowują się do Twoich ruchów dzięki stretchowej tkaninie, 
uformowanym kolanom i kroju FORMOTION®. Wbudowane getry oferują doskonałe zabezpieczenie, a dodatkowe zamki 
po bokach zapewniają dobrą wentylację.

Ponieważ zimowy biwak to integralna część wspinaczki drogą Supercouloir, funkcjonalna kurtka  3  Terrex Ndosphere – 
specjalnie zoptymalizowana dla cieplnych wymagań kobiecego ciała – musi bezwzględnie znaleźć się w wyposażeniu 
Stéphanie. Po pierwsze na Ndosphere można polegać podczas wspinaczki, kiedy robi się poważnie zimno – np. w mroźny 
poranek – podczas gdy ocieplone, stretchowe panele izolują od zimna i umożliwiają nieograniczoną swobodę 
ruchu 360°. Po drugie, Ndosphere zapewnia ciepło nawet w wilgotnych warunkach, co jest perfekcyjnym zabezpieczeniem 
podczas męczącej wyprawy wspinaczkowej. Choć więc napoje zamarzły w nocy, Stéphanie nie musiała martwić się chłodem. 
Częściowo także dzięki polarowi  4 Terrex Cocona, który świetnie się sprawdza jako wewnętrzna warstwa. I oczywiście 
dzięki bluzce  5  Terrex Swift Longsleeve 1/2 Zip. Razem te dwie warstwy tworzą tak doskonały mikroklimat, że przez cały 
wyczerpujący dzień Stéphanie skutecznie stawiała czoła wilgoci i zimnu, a potem swobodnie mogła wskoczyć w ocieploną 
kurtkę Terrex Ndosphere. Tak działa Cocona® – tkanina wyprodukowana przy użyciu łuski kokosowej – która niemal natychmiast 
odtransportowuje wilgoć na powierzchnię materiału przy użyciu aktywnych cząstek węglowych. Te same włókna znajdują się 
w spodniach  6 Laya. Cały ubiór to coś więcej, niż suma jego części. Kiedy poszczególne warstwy inteligentnie się uzupełniają 
pod względem funkcjonalności, rezultat to wygoda, efektywność ochrony w trudnych warunkach pogodowych, wysoka oddy-
chalność oraz nieograniczona mobilność. 

Czapka  7  Crotched Beanie o przytulnym podszyciu i modnym fasonie sprawia, że czujesz się wygodnie, natomiast anatomiczna 
konstrukcja skarpetek  8  Terrex Light zapewnia stopom ciepło i odpowiednią wentylację. Przystosowane do różnych warunków 
pogodowych 9 rękawiczki Terrex Swift Soft Shell, wzmocnione po wewnętrznej stronie dłoni i wykonane z materiału 
climaproof®, sprawią, że dotrzesz na szczyt nie tylko z satysfakcją w sercu, ale również z ciepłymi dłońmi.



P
a

d
d

ed
 B

o
a

t

s
lo

p
ec

ru
is

er

S
P

E
C

J
A

L
N

IE
 

N
A

 Z
IM
Ę

P
a

d
d

ed
 B

o
a

t

s
tr

ip
ed

 b
e

a
ni

e

re
ve

rs
ib

le
 b

e
a

ni
e

b
o

ul
d

er
 b

ea
ni

e

k
ni

t 
lo

g
o

 b
ea

ni
e

z
ir

b
el

 b
ea

ni
e

s
no

w
fl

a
k

e 
b

e
a

ni
e

id
2

 p
ro

I5958

adidas.com/outdoor
58

PRODUKTY SPECJALNE

Skialpinizm, zimowy bouldering, wspinaczka lodowa 

czy skituring: jesteś jednym z tych ludzi, którzy 

z odpowiednim sprzętem są gotowi ruszyć na szlak 

z nadejściem pierwszego mrozu? Należysz do grupy 

zimowych szaleńców, którzy przez cały czas wolą być pod 

gołym niebem podczas mroźnej pogody? Żadna góra nie 

jest zbyt wysoka, żaden śnieg zbyt głęboki? W takim razie 

nie straszna ci będzie kolejna Epoka Lodowcowa, 

ponieważ jesteś dobrze przygotowany: w dobrej formie 

fizycznej i zaopatrzony w najnowocześniejszy sprzęt. 

Potrafisz także czerpać radość z zimy, wyposażony 

od stóp do głów w odpowiednie akcesoria. 

Mamy dla Ciebie parę nowych propozycji:

Dawno minęły czasy, gdy nakrycia głowy były projektowane tylko z myślą 

o zapewnieniu ciepła. Oprócz niezaprzeczalnie praktycznych aspektów, 

jak rozgrzewanie przemarzniętych uszu, czapka to teraz też deklaracja 

stylu niezależnie od wieku, nie tylko w zimie. Nakrycia głowy wnoszą coś 

z zabawy, co dopełnia ich atrakcyjności. Są wąskie, szerokie, długie lub 

krótkie, szalone lub stonowane. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to wybrać 

jakąś dla siebie – przynajmniej jedną. Wtedy właśnie przyda się nasza 

najnowsza kolekcja czapek:

Czarna, różowa czy niebieska, Knit Logo Beanie jest dostępna nie tylko 
w gamie różnorodnych kolorów z przyciągającym oko logo, lecz również 
zapewnia dobrą izolację dzięki podszyciu ciepłym polarem. Striped Beanie 
ma to samo podszycie, ale wzór w paski na zewnątrz oraz pompon. Boulder 

Beanie miksuje styl retro i sportowy w ciasno przylegającym obszyciem 
z wielokolorowej wełny. Reversible Beanie to dwie opcje w jednym, o czym łatwo 
się przekonasz, odwracając czapkę na lewą stronę. Wyluzowane i zrelaksowane 
Zirbel Beanie oraz Snowflake Beanie zapewnią ci modny wygląd.

W pewnym momencie dnia, niestety o wiele za szybko zaczyna się ściemniać. 

Ale to nie powód, by kończyć zaczętą przygodę i próbować ogrzać się przy ogniu. 

Możesz nadal uprawiać slacklining w śniegu lub ruszyć dalej do następnego 

schroniska górskiego. 
Na cokolwiek miałbyś ochotę po jeździe na nartach lub przygodzie wysokogórskiej, 
dzięki Slopecruiser CP nie stracisz gruntu pod nogami nawet na pokrytej śniegiem 
nawierzchni, ponieważ TRAXION™ to specjalnie skonstruowana podeszwa 
zewnętrzna, zainspirowana gąsienicami ratraków ubijających śnieg na stokach 
narciarskich. PrimaLoft® zapewnia stopom ciepło: ta miękka wyściółka z włókna 
syntetycznego jest ci już znana z kurtek. Mikrowłókna tworzą miniaturowe komory 
powietrzne, które przechowują ciepło ciała i odpierają zimno, jednocześnie 
zapewniając optymalną klimatyzację dzięki oddychalnym właściwościom włókien. 
Natomiast szeroko odchylający się język ułatwia zakładanie i zdejmowanie buta. 
Specjalnym dodatkiem w butach Slopecruiser jest klips na pięcie, który umożliwia 
podpięcie długich i szerokich spodni, zapobiegając ocieraniu nogawek o podłoże i ich 
namakaniu w kierunku łydek. Ten mocny materiał jest wyjątkowo trwały i odporny 
oraz całkowicie wodoszczelny, dzięki membranie climaproof®. Buty dostępne są 
w trzech oryginalnych kombinacjach kolorystycznych, które z pewnością ożywią 
zimowy krajobraz. Padded Boot PL z kolekcji Everyday  to outdoorowe buty na 
cały dzień, do noszenia każdego dnia. Ponieważ są naprawdę lekkie i kompaktowe, 
możesz zabrać je do plecaka na skitoury – albo zostawić je w samochodzie do 
momentu powrotu – by rozgrzać stopy po powrocie. W tym zadaniu sprawdzają 
się doskonale, gdyż podobnie jak Slopecruiser, zostały wyposażone w specjalną 
izolację termiczną PrimaLoft®.

Chłodny błękit nieba, biel gór, płomienie zachodzącego słońca: wszystko 

na darmo, gdy twoje gogle zawiodły. Gdy zaparowują w czasie szusowania, 

nie chronią oczu jak należy podczas skitourów lub uciskają głowę i ograni-

czają możliwość koncentracji w czasie wspinania. Brak widoczności, nie-

bezpieczne migotanie lub ból w miejscach nacisku na czaszkę – ktokolwiek 

tego doświadczył, wie, jak ważne są dobrej klasy gogle. 

Gogle id2 pro zapewniają podwójnie skondensowaną ochronę: po pierwsze 
są wyposażone w technologię wentylacji, która została przetestowana 
w tunelu powietrznym, po drugie posiadają miękką wyściółkę otaczającą 
twarz, by zapobiegać przedostawaniu się do środka wody lub kryształków 
śniegu. Wersja pro została również wyposażona w wymienny system fi ltrów 
ochronnych z UV aż do 100%. Tylko jednej ręki i dwóch kliknięć potrzeba do 
założenia na gogle odblaskowych fi ltrów, które ochronią twoje oczy. Nowy 
design ramki z giętkim przodem zapobiega uciskaniu twarzy. Są kompaty-
bilne z każdym kaskiem, a silikonowe osłony na paskach utrzymują gogle 
w miejscu, zapobiegając przesuwaniu po gładkiej powierzchni kasku.

NIEWIARYGODNA WIDOCZNOŚĆBEANIE W ATAKU 

DOBRY PARTNER, NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ W CHŁODNE DNI
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odowaty wiatr zawodził nad je-

ziorem, spiętrzając taflę wody 

w gigantyczne fale... Czuliśmy 

się jak na środku wzburzonego 

oceanu, fale rozbijały się o naszą łódź – niewie-

le więcej niż czółno z przyczepnym silnikiem. 

Sam Bie, Jon Cardwell i ja zapięliśmy ciaśniej 

kamizelki, głębiej naciągnęliśmy kaptury, po-

kładając całą nadzieję na bezpieczne dotarcie 

do brzegu w umiejętnościach Francesco, na-

szego oddanego gospodarza i kapitana łódki. 

Nasze kamizelki ratunkowe wydawały się nie-

adekwatne.

Coraz bardziej docierała do nas gorzka prawda 
– jesteśmy w Andach Patagońskich, słynących 
z niestabilnej pogody i porywistych wiatrów. 
Była późna wiosna/ wczesne lato, zaś naszą 
misją był deep water solo! Jon i ja przywieźli-
śmy lekkie pianki jako ochronę przed lodowatą 
wodą, ale nie spodziewaliśmy się tak kiepskiej 
pogody... Wyobrażaliśmy sobie piękny, słonecz-
ny dzień i przezroczystą, spokojną wodę widnie-
jącą na zdjęciach Marmurowej Katedry.

Na szczęście udało nam się powrócić do brze-
gu, przemarznięci na kość, lekko poturbowani, 
ale żywi. Sam, Jon i ja zasępieni wróciliśmy do 
naszej chatki, odmroziliśmy się gorącą herbatą 
i rozmyślaliśmy nad rozwiązaniami. Szybki wy-
pad z Argentyny do Chile zamienił się w epopeję, 
zanim jeszcze dotarliśmy do celu naszej podróży 
– małej wioski Puerto Río Tranquilo. Wydawało 
się, jakbyśmy byli w drodze na koniec świata.” 
Teraz, gdy w końcu tu dotarliśmy, nie wyglądało 
nawet na to, byśmy mieli jakąkolwiek szansę na 
wspinaczkę... Zostały nam tylko trzy dni, pogo-
da była fatalna i dochodziły nas sprzeczne infor-
macje, gdzie i czy w ogóle możemy się wspinać. 
Nie pomogło nawet ujrzenie wreszcie osławio-
nych Marmurowych Jaskiń – były niesamowite! 
Niewiarygodnie gładkie, przepiękne wapienne 
pieczary, rzeźbione przez tysiące lat lodowcową 
wodą, ozdobione zwisającymi zębami i fi larami. 
Wymarzony wspinaczkowy plac zabaw z niezli-
czonymi, pięknymi liniami... gdyby tylko było 
trochę cieplej i gdyby nie trzeba było nawigo-
wać pomiędzy urzędnikami i niezdefi niowanymi 
przepisami.

CHILE

Lake 
General 
Carrera
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dy nadszedł kolejny dzień z desz-
czem i wyjącym wiatrem, zespół 
stracił cierpliwość. Sam i ja byli-
śmy poirytowani i gotowi do wy-

jazdu, ale Jon zdołał przywrócić nam rozsądek. 
Przekonując, że skoro straciliśmy tyle czasu 
i energii, by dostać się na to odludzie, musimy 
zrobić wszystko, co w naszej mocy, by wspiąć 
się na te niesamowite marmury. Niechętnie, ale 
zgodziłam się i umówiliśmy się z Francesco, że 
zabierze nas tam po południu. Mieliśmy nadzie-
ję, że pogoda poprawi się na tyle, byśmy chociaż 
mogli powspinać się w jaskiniach wzdłuż wy-
brzeża, w których, jak nam powiedziano, wolno 
się wspinać, i które nie były osłonięte od desz-
czu. Tym razem dopisało nam szczęście, deszcz 
przestał padać i nawet co chwilę na kilka minut 
pokazywało się słońce.

Trochę akcji i słońca natychmiast dodało nam 
otuchy... Podekscytowani, opływaliśmy łód-
ką wybrzeże, wypatrując najatrakcyjniejsze-
go miejsca do wspinaczki. Gdy już podjęliśmy 
decyzję, mieszaniną hiszpańskiego i angiel-
skiego poinstruowaliśmy Francesco, dokąd 
ma nas zabrać. Zwinnie wmanewrował łódką 
do wybranej jaskini, wtedy Jon i ja na zmianę, 
niepewnie wspięliśmy się z łodzi na gładką 
i często ostrą jak brzytwa marmurową skałę. 
Wspinaliśmy się przez kilka godzin na różnych 
skałach i znaleźliśmy masę niesamowitych li-
nii wspinaczkowych. Nie przesadzaliśmy jed-
nak z brawurą, z obawy przed wpadnięciem do 
topniejącego lodowca, a potem perspektywą 
utknięcia na kilka godzin w łódce smaganej wy-
chłodzonym wiatrem – hipotermia murowana!

To Sam Bie wpadł na pomysł, by wyprawić się 
do tego dalekiego miejsca i popróbować deep 
water solo na przepięknych skałach Marmuro-
wych Jaskiń. Wszystko zaczęło się od zdjęcia, 
które zobaczył na Facebooku. Piękne, paste-
lowe Marmurowe Jaskinie ponad krystaliczną 
tafl ą jeziora, nietknięte stopą wspinacza. Sam 
był zaintrygowany i wyznaczył sobie misję, 
by dowiedzieć się o tym miejscu możliwie jak 
najwięcej...

Marmurowe Jaskinie, Katedra i Kaplica są czę-
ścią ogromnego obszaru niesamowicie twar-
dych wapieni (marmuru), położonego po za-
chodniej stronie jeziora General Carrera (w Chile) 
lub  Buenos Aires (w Argentynie). Jezioro roz-
ciąga się na granicy Argentyny i Chile, prawie 
równomiernie podzielone między obydwa kraje 
– jest największym w Chile i drugim pod wzglę-
dem wielkości w Południowej Ameryce. Z po-
wodu wielkości tego akwenu i nieustannych 
patagońskich wiatrów, lodowata woda jeziora 
często spiętrza się w duże fale. Dodatkowo 
jezioro General Carrera ma pochodzenie polo-
dowcowe i w ciągu roku poziom wody zmienia 
się o kilka metrów. Tam, gdzie marmur wpada 
prosto do jeziora, kombinacja tych dwóch czyn-
ników przez ponad 6000 lat powoduje erozję, 
tworząc jedne z najpiękniejszych formacji na 
świecie – jaskinie, kolumny, fi lary i przypory 
wyrastające z krystalicznej wody glacjalnej.

Mimo że dystans do Puerto Río Tranquilo nie 
jest duży – dwieście kilometrów od granicy 
z Argentyną, jest to bardzo odizolowane miej-
sce, do którego trudno się dostać. Podróż zajęła 
nam więcej czasu, niż się spodziewaliśmy. Na-
tychmiast po przekroczeniu chilijskiej granicy, 
drogi zamieniły się w wąskie i kręte trakty – na-
wet główna droga wzdłuż Chile nie jest lepsza, 
co znacząco spowalnia każdą podróż. W dodatku 
transport publiczny, nawet jeśli widnieje w roz-
kładzie jazdy, albo nie jeździ, albo się spóźnia. 
Popularny sposób podróżowania to autostop, 
ale jest równie powolny i zawodny, gdyż na dro-
gach panuje niewielkie natężenie ruchu!

Kiedy Sam po raz pierwszy pokazał mi zdjęcia, 
nie mieliśmy pojęcia o logistyce takiej wypra-
wy, a miejsce wydawało się niesamowite 
– i niedaleko od Esquel w Argentynie (gdzie 
wybieraliśmy się na wyprawę Petzla). Więc bez 
specjalnego planowania Jon i ja zdecydowa-
liśmy się pojechać. Zaledwie dzień po zakoń-
czeniu Petzl Roc Trip, Sam Bie, Jon Cardwell 
i ja podążaliśmy wynajętym samochodem na 
południe przez niekończące się argentyńskie 
pustynie. 
 
Płaskie połacie nicości, przerywane z rzadka 
lekkim wzniesieniem lub jakąś małą, uśpioną 
wioską. W ciągu ośmiogodzinnej jazdy, drogi 
stawały się coraz gorsze. Od wyasfaltowanych 
autostrad po okropne, dziurawe i zakurzone 
trakty, na których jazda z prędkością powyżej 
30 km/h oznaczałaby śmierć dla naszego poży-
czonego samochodu. 

Powoli... Tak. Nudno... Bynajmniej. Właściwie 
była to piękna i fascynująca podróż z niesamo-
wicie urozmaiconą przyrodą, wiodąca niekoń-
czącą się równiną. Od obszarów bagiennych, 
na których roiło się od fl amingów, po pustynie 
ze stadami dzikich koni, lam alpak i chudych 
strusi z dziesiątkami młodych. Widzieliśmy 
nawet skunksa, który postanowił przejść przez 
drogę tuż przed maską naszego samochodu. 
Sam i Jon ścigali go z aparatami, gdy niespo-
dziewanie waleczny mały skunks postanowił 
bronić swojego terytorium... przez chwilę. 
W końcu fotografowie wyczerpali jego cierpli-
wość, zwierzak uniósł ogon i spryskał Sama od 
stóp do głów – łącznie z aparatem. 

reszcie dotarliśmy do Los Antiguos i chilijskiej 
granicy, zaledwie dwieście kilometrów od celu. 
Jeszcze nie wiedzieliśmy, że nasze problemy 
dopiero się zaczną. Wypożyczając samochód, 
słyszeliśmy, że przepisy właśnie się zmieniły 
i że już nie wolno zabierać pożyczonego 
samochodu za granicę do Chile. Ale ponieważ 
nie mieliśmy innej opcji (transport publiczny 
w tej części świata wydawał się nie istnieć), 
zdecydowaliśmy się zaryzykować. Trzymając 
kciuki i z sercem w gardle, podjechaliśmy 
do przejścia granicznego. Przez chwilę 
wszystko szło dobrze, Sam otrzymał kilka 
stempli i nabrawszy pewności, przesunął 
się do następnego stanowiska, gdy strażnicy 
dobrali się do mnie i Jona. Wtedy zdałam 
sobie sprawę, co się dzieje – Samowi udało 
się wyjechać samochodem z Argentyny, ale 
teraz musiał wjechać nim do Chile! Niestety 
chwilę później dostaliśmy złą wiadomość – nie 
ma mowy, byśmy mogli zabrać samochód. Po 
dwóch godzinach papierkowej roboty i masie 
przybitych pieczątek, z powrotem byliśmy 
w Argentynie, sfrustrowani i bez pomysłu, co 
dalej robić...

Podróż na południe przez Argentynę... Długie, 
proste, zakurzone drogi, przepiękne światło 
i przyroda, w tym zaprzyjaźniony skunks.

owoli... owoli...owoli...owoli...owoli...pppp
 Tak. Tak.Tak.Tak. 

 nudnie...nudnie...nudnie...nudnie... 
       BynajmnBynajmnBynajmnBynajmnnininini

Turyści wpatrzeni w moją 

wspinaczkę na czujnej płycie 

powyżej jeziora w nasz 

jedyny słoneczny dzień.
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krótce odkryliśmy, że nikt nic 
nie wie na temat położonego 
zaledwie 8 km dalej Chico 
(miasteczka po drugiej stronie 

granicy). Jedyne co nam zostało, to rozstać 
się z samochodem, wziąć taksówkę do Chico 
i już w Chile zastanowić się nad następnym 
etapem podróży. Po jeździe taksówką zapchaną 
idiotyczną ilością bagaży, kolejnych papierkach 
i pieczątkach, wreszcie znaleźliśmy się w Chile. 
Nasz początkowy entuzjazm szybko stopniał, 
gdy okazało się, że utknęliśmy przed narożnym 
sklepikiem, czekając na autobus, który nigdy nie 
przyjechał – właściciel sklepu poinformował 
nas w końcu, że autobus tego dnia już nie 
przyjedzie, a następny jest (może) za trzy dni. 
Pozostawieni w sytuacji bez wyjścia, znaleźliśmy 
hotel, zamówiliśmy wino i znów próbowaliśmy 
coś wymyślić. Właściciele hotelu zorganizowali 
nam transport samochodem przyjaciela na 
następny ranek. Brzmiało dobrze, ale rano nikt 
nie przyjechał po nas o wyznaczonej porze. 
Minęło południe, potem 14:00... Nadal nic, 
moja cierpliwość się wyczerpała! Musiałam 
działać, pozostały nam tylko dwa rozwiązania: 

#1 – zawrócić do Argentyny, gdzie czekał nasz 
samochód i próbować innego celu. Lub #2 – 
spróbować autostopu. Wszyscy się zgodziliśmy, 
że warto spróbować.. Toteż cała nasza trójka 
wylądowała na zakręcie drogi z kciukami do 
góry. Nie mieliśmy już jednak cienia nadziei na 
szybkie dotarcie do celu – w ogóle nie było ruchu 
samochodowego, popołudnie mijało, poza tym 
trójka turystów z taką ilością bagażu musiałaby 
mieć dużo szczęścia, żeby złapać okazję. 

Minęła godzina i już mieliśmy zrezygnować z tej 
szalonej misji, kiedy przed nami zatrzymała 
się ciężarówka. Pośpiesznie wrzuciwszy nasz 
sprzęt do bagażnika, zapakowaliśmy się do 
samochodu i z miłym zaskoczeniem stwierdzi-
liśmy, że jeden z facetów w środku jest Angli-
kiem. Pracował na samowystarczalnej farmie, 
niedaleko małej wioski położonej około godziny 
drogi wokół jeziora. Godzinę później tam wła-
śnie trafi liśmy – znowu siedząc na poboczu, 
tym razem jednak w samym środku pustkowia. 
Spotkaliśmy innego autostopowicza, który nie 
omieszkał się poskarżyć, że czeka cały dzień 
i że podróżowanie autostopem w tak oddalonym 

miejscu jest nie lada wyczynem. Ku naszemu 
zaskoczeniu szczęście uśmiechnęło się do nas 
i następna ciężarówka zatrzymała się w rela-
tywnie krótkim czasie. Kolejne dwie ciężarów-
ki i wylądowaliśmy zaledwie 40 km od miejsca 
przeznaczenia. Zaczęło się ściemniać, ale nie 
dbaliśmy o to – byliśmy już prawie u celu, a na-
wet znaleźliśmy schronienie w postaci małego 
przystanku autobusowego (miejsce do spania) 
i skałę do zabawy! 

Natychmiast zrezygnowaliśmy z łapania okazji 
i wskoczyliśmy na boulder... Jednak szczęście 
nadal nam dopisywało i nie spędziliśmy tam 
nocy. W ostatnich promieniach światła zobaczy-
liśmy ciężarówkę przewożącą koparkę, której 
kierowca zatrzymał się, by porozmawiać ze zna-
jomym.  Kierowca imieniem Oscar bez wahania 
przyjął nas na pokład i przez następne kilka go-
dzin jechaliśmy z prędkością 10 km/h. W życiu 
nie byłam tak szczęśliwa, jadąc tym tempem – 
po zbyt długiej podróży, wreszcie mieliśmy pew-
ność, że dojedziemy do Puerto Río Tranquilo!
Po przybyciu na miejsce uszła z nas cała fru-
stracja i i świętowaliśmy do białego rana... 

W dodatku były urodziny Oscara, więc zapo-
mnieliśmy o wszystkich zmartwieniach! Ale 
wszystko wróciło na nowo, gdy rano obudzili-
śmy się, by przez następnych kilka dni toczyć 
bój ze strugami deszczu i urzędnikami.  Wresz-
cie, ostatniego dnia, słońce wyjrzało na chwilę. 
Nasz oddany kierowca Francesco podrzucił 
nas na wybrzeże, gdzie wspięłam się linią, któ-
ra przyciągnęła moją uwagę podczas naszej 
pierwszej podróży w deszczu. To była wspa-
niała wspinaczka – przyjemny dach z klamami, 
który zmienił się później w czujną i powietrzną 
płytę. To było niesamowite doznanie, tak móc 
się znowu wspinać, po tej epickiej podróży „na 
koniec świata”. 

Poruszając się wzdłuż linii brzegowej, Jon 
przygotowywał się do wspinaczki na piękną, 
zadziorną linię, którą również  wypatrzyliśmy 
poprzedniego dnia. Po wyjściu z łódki, bawili-
śmy się trochę na tej drodze i Jonowi udało się 
rozszyfrować fantastyczną trójwymiarową se-
kwencję ruchów, łącznie z haczeniem palców 
ponad głową, by wyjść przez odcinek bez nicze-
go na poziomy dach. Niestety, zanim Jon mógł 
przystąpić do przejścia tej linii, bardzo urzę-
dowo wyglądająca łódź wyłoniła się zza rogu 
i skierowała się ku nam.  W miarę jak się zbli-
żała, nasz strach rósł. Na łodzi były karabiny 
i wycelowany w naszą stronę aparat. Usłysze-
liśmy (po hiszpańsku) rozkaz, by zejść z powro-
tem na wybrzeże. W wyobraźni widziałam już 
nas zakuwanych w kajdanki i lądujących w chi-
lijskim więzieniu, ale jednocześnie nie miałam 
pojęcia, jakiego przestępstwa się dopuścili-
śmy... Na szczęście trzej urzędnicy byli bardzo 
przyjacielsko nastawieni. Z naszego łamanego 
hiszpańskiego udało się nam wydedukować, że 
jednak nie możemy się tu wspinać i byśmy tego 
więcej nie robili. 

Tak czy siak, to był nasz ostatni dzień, więc gdy 
odjechali, spakowaliśmy nasze torby i z pewną 
obawą ruszyliśmy w długą drogę powrotną do 
Argentyny. Nadal jednak chcieliśmy się dowie-
dzieć, co tak naprawdę jest dozwolone. Więc 
po powrocie do Chico, Sam, Jon i ja udaliśmy 
się do Rady Okręgowej. Z pomocą lokalnego 
mieszkańca, z którym się zaprzyjaźniliśmy, 
zdołaliśmy wyjaśnić sytuację. Rezultat: to po 
prostu był teren prywatny i wszystko, co po-
winniśmy zrobić, to uzyskać zgodę właściciela 
– szkoda, że nie wiedzieliśmy tego wcześniej...

Bawię się na przepięknych 
skałach Marmurowych Jaskiń.

Zdecydowaliśmy się na 
autostop... W górę bardzo 
stromego wzgórza na 
smaganym wiatrem, 
zakurzonym trakcie.

Oscar pozwolił mi poprowadzić swoją ciężarówkę 

na jednopasmowym wiszącym moście.

Nasz planowany nocleg 

– przystanek autobusowy.

Podróżujemy w dobrym 
stylu... Nasza ostatnia 

jazda autostopem w 
wielkiej ciężarówce 

Oscara.

lapanie 
autostopa
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była dla całego zespołu nowym doświadcze-
niem - w najśmielszych marzeniach nie wy-
obrazilibyśmy sobie, że tak się potoczy. Nawet 
mimo tego, że nie do końca wszystko poszło po 
naszej myśli, okazała się wspaniałym przeży-
ciem i sukcesem – dotarliśmy do celu podróży, 
Puerto Río Tranquilo i odkryliśmy fenomenalne 
piękno Marmurowej Katedry i Jaskiń. Jon i ja 
stawiliśmy czoła surowej patagońskiej pogo-
dzie i, o ile mi wiadomo, byliśmy pierwszymi 
ludźmi, którzy wspinali się w tych fantastycz-
nych Marmurowych Jaskiniach. Odkrywanie 
unikalnych cech tych niesamowitych, nietknię-
tych formacji, bez jakiejkolwiek wiedzy, w jed-
nym z najbardziej oddalonych zakątków ziemi, 
okazało się warte wszystkich frustracji.
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Jon Cardwell z FIVE TEN® ELITE, 
druzgocący w swoim TEAM VXi ze STEALTH Mi6
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Jakob prowadzi na El Pisón, 

najwyższą ścianę Riglos

Andrew Freeman, 22, USA, 
Jakob Krauss, 24, Niemcy

Końcowe ruchy na El Zulú 

Demente poważnie dają się we 

znaki. Droga nie jest ukończona, 

dopóki nie staniesz na szczycie!
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Słońce i strzelistość wież 
w Brukowym Królestwie 

 Oto ja, 200 m nad ziemią, zupełnie 

wypompowany. W głębi duszy wiem, że to nie 

powinno się zdarzyć; moja prawa ręka jest wręcz 

„owinięta” wokół „zesłanej przez niebiosa” 

klamy. Ukształtowany jak wydęty kartofel, jest 

wygodnie wcięty i ma miejsce na dwie ręce. Ale 

jakimś sposobem czuję się wypompowany.

Spoglądam w górę na resztę drogi. Przede mną 
morze oblaków, wybielonych przez lata od kredy 
i osłoniętych od deszczu bezlitosnym kątem 
nachylenia ściany. Gdy tylko biorę się w garść 
i zaczynam wspinać ku końcówce wyciągu, słyszę 
głośny krzyk. Patrzę w lewo i z przerażeniem 
widzę przelatujące obok mnie ciało. Następnie, 
zaledwie 100 m od dna doliny, akrobata powietrzny 
pociąga za sznurek swojego spadochronu i gładko 
opada ku lądowaniu.

Skulone u stóp hiszpańskich Pirenejów 
Wieże Riglos (Los Mallos de Riglos) zyskały 
reputację placu zabaw dla wspinaczy, skoczków 
spadochronowych (base jumperów), paralotniarzy 
i każdego, kto ma ochotę rzucić wyzwanie 
grawitacji. Ponad uśpionym hiszpańskim 
miasteczkiem wzbija się na wysokość 300 m 
imponujący las wież. Perłą w koronie okolicy jest 
La Visera, ściana tak stroma i ciągła, że wiodące 
na nią drogi wydają się niemożliwe. To jednak 
paradoks: skała, zlepek wapienny, jest sowicie 
pokryta wielkimi, okrągłymi kamieniami, co 
sprawia, że stopień trudności pozostaje relatywnie 
umiarkowany. Co więcej, ponieważ skała nie 
nadaje się do osadzania własnej asekuracji, drogi 
są przeważnie w całości obite.

Większość wspinaczy przynajmniej słyszała, że 
Hiszpania jest istnym rajem, jeśli chodzi o strome 
skały. Tysiące przybywają z całego świata do kla-
syków, jak Siurana i El Chorro oraz nowszych ce-
lów wspinaczkowych, jak Santa Linya i Margalef. 
Gdy w Niemczech nadchodziła zima, zacząłem 
marzyć o tym samym. Na przerwach na lunch 

w głównej siedzibie adidas w Herzogenaurach 
w Niemczech, razem z kumplem, praktykantem 
Jakobem Kraussem, zaczęliśmy knuć plan zimo-
wej ucieczki. Wtedy poznaliśmy Carlosa Suareza.

Carlos to ktoś w rodzaju lokalnej legendy na kli-
fach, w barach i schroniskach północnej Hiszpa-
nii. Z zapleczem wspinacza skałkowego i alpinisty, 
Carlos błyskawicznie złapał bakcyla base jumpin-
gu i już wkrótce rzucał się w dół z czegokolwiek 
wystarczająco wysokiego, by zaznać kilku sekund 
powietrznej przygody. Teraz jako przedstawiciel 
handlowy adidas Outdoor ma coś w rodzaju pra-
cy biurowej, nadal znajdując mnóstwo czasu na 
wspinaczkę na klifach całego świata. Jakob i ja 
spotkaliśmy Carlosa na targach OutDoor Trade 
Show we Friedrichshafen w Niemczech. Kilka 
zdjęć oraz słów zachęty wystarczyło, by nas za-
interesować tygodniem wspinaczki na długich 
wyciągach oraz długimi dniami w Riglos. 

Dwa miesiące później. Jakob i ja wylądowaliśmy 
w Barcelonie. Odebraliśmy nasz wynajęty samo-
chód i ruszyliśmy w trzygodzinną, wijącą się drogę 
przez katalońskie wsie. Nie więcej niż dziesięć mi-
nut za miastem, obaj wychylaliśmy się przez okna 
samochodu, próbując objąć wzrokiem bezkresną 
ilość skał. „To niesprawiedliwe,” mówi Jakob, któ-
ry pochodzi z tej części Niemiec, która jest płaska 
jak deska. Gdy nadchodzi wieczór, spostrzegamy 
wieże Riglos wyłaniające się na horyzoncie. Onie-
śmielają, a zarazem zapraszają. Gdy dojeżdżamy, 
złociste światło właśnie blednie. Czujemy się pod-
budowani.

W pierwszy dzień decydujemy się na wspina-
nie jedną z najsłynniejszych dróg w okolicy, „El 
Zulú Demente” (7b). Jest chłodno i wietrznie, 
gdy wspinamy się symultanicznie na jedną trze-
cią wysokości drogi „Tronu”, na szerokiej półce, 
kończy się ostatnie dobre stanowisko na drodze. 
Od tego miejsca wszystkie stanowiska będą już 
wiszące.
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Wreszcie wchodzimy w bezgraniczny świat 
wertykalny. Każdy chwyt wydaje się większy niż 
poprzedni, ale po kilku 50-metrowych wyciągach, 
obaj odczuwamy skumulowane zmęczenie.  Nawet 
Alex Huber – który free solo wspiął się na „El Zulú” 
pod koniec lat 90. – przyznał się do tego, że na 
szczycie czuł się nieco wypompowany. Po kilku 
godzinach na ścianie docieramy do ostatniego 
wyciągu, tzw. „łamacza serc”. Wspinaczka do 
tego punktu nie była zbyt trudna, ale crux tej 
300-metrowej drogi to kilka ostatnich ruchów 
przez „Okap”. W tym miejscu wszystkie duże 
chwyty się kończą, zastąpione przez wyjeżdżające 
krawądki. Zazdroszczę base jumperowi, którego 
dopiero co widzieliśmy. Jego zadanie było proste.

Jako że ja prowadzę, biorę ekspresy i przygoto-
wuję się psychicznie. Z powietrznego stanowiska 
asekuracyjnego udaje mi się przebrnąć przez 
20 m stromej skały i próbuję trochę zrestować. 
Potem, ciężko oddychając, wykonuję dynamiczny 
przechwyt do ostatniego chwytu na całej drodze, 
ale czuję, że moje palce nie trafi ły... Po upadku 
prędko się otrzepuję i przez chwilę spoglądam 
na dół do doliny. Chociaż dopiero co zaciekle 
walczyłem ze ścianą, teraz wyczuwam spokój 
unoszący się w powietrzu. Daleko pode mną sły-
chać szczekanie psa. Choć już minęło południe, 
mam wrażenie, jak gdyby Riglos nadal się jesz-
cze budziły. Po powrocie do miasta wracamy do 
naszego tymczasowego miejsca zakwaterowa-
nia, Refugio de Riglos. Przyłączamy się do małej 
grupy wspinaczy sączących piwo. Carlos, który 
przyjechał z hiszpańskiego biura adidas, przy-
siada się do naszego stołu. „To jest Alex Txikon,” 
mówi, przywołując faceta stojącego za nim. „Dziś 
wykonał swój siódmy base jump.” Alex uśmiecha 
się i rozpoznajemy chłopaka, który przefru-
nął obok nas dzisiejszego ranka. „Warunki nie 
były zbyt dobre,” mówi z mocnym akcentem. 
„Wietrznie.” Spoglądam na Carlosa i zaczynam 
się śmiać z zakłopotaniem. W czasie pomiędzy 
naszym pierwszym spotkaniem a wyprawą do 
Riglos, Carlos przeżył niemal tragiczny wypa-
dek podczas skoku ze spadochronem, gdy tylny 
podmuch zrzucił go na usypisko kamieni. Nie-
zniechęcony, przyjechał do Riglos, by się z nami 
trochę poobijać i wrócić na skałę, pierwszy raz 
po złamaniu wielu żeber i utracie dwóch zębów.

Po kilku dniach trochę lepiej przystosowaliśmy 
się do miejscowego stylu wspinaczki, który naj-
lepiej opisuje sformułowanie „obieranie kartofl i”. 
Wskoczyliśmy na El Pisón, na którym znajdują się 
najdłuższe drogi w Riglos. Cieszyliśmy się litą ska-
łą i skomplikowanymi ruchami. Skała Riglos jest 
ogólnie dobra, ale na pierwszy rzut oka wygląda 
jak ciasto z suchego błota. 

Większość okrągłych kamieni jest tylko częściowo 
osadzona w ścianie, robiąc wrażenie, jakby zaraz 
miały wypaść. Moje poprzednie doświadczenie ze 
wspinaczki na drogach alpejskich podpowiada, by 
mieć się na baczności przed ruszającymi się chwy-
tami. Dlatego obaj z Jakobem poświęcamy mnó-
stwo energii, sprawdzając wszystko, co wygląda 
podejrzanie. Jednak po kilku dniach bez incydentu 
dajemy sobie z tym spokój

Największą atrakcją wyprawy jest „Fiesta de 
los Biceps” (8/7a/5.11d), strzelista linia po lewej 
stronie La Visera. Chociaż tu kluczowy ruch jest 
łatwiejszy niż ten na „El Zulú Demente”, jego 
długotrwały charakter sprawia, że ogólnie trudniej 
się z nim zmierzyć. Po wymytym i technicznym 
trzecim wyciągu delektujemy się prawie 200 
m absurdalnie pionowej wspinaczki, potem 
zdobywamy szczyt, jednogłośnie zgadzając się, że 
zasłużyliśmy na porządną kolację.

Jak na tak odludną okolicę, Riglos ma całkiem 
niezłe zaplecze gastronomiczne. Większość 
restauracji ma w karcie tanie zestawy z chlebem, 
wodą, kilkoma daniami i naturalnie winem 
w cenie. Każdego wieczoru wraz z Jakobem 
rzucamy nasze liny i szpej do samochodu 
i lądujemy w barze. Żaden z nas nie mówi po 
hiszpańsku, ale to nie problem. „Dos cervezas, 
por favor. Grande.” Wkrótce naszym ulubionym 
miejscem staje się Bar El Puro (Cygaro), nazwany 
tak od najbardziej wyrazistej cechy Riglos. Po 
zachodzie słońca bar szybko wypełnia się innymi 
członkami outdoorowego plemienia. Wspinacza 
łatwo rozpoznać z odległości po spuchniętych 
kostkach, rozwiniętych przedramionach i kurtce 
ochronnej. W ciągu kilku krótkich dni spotykamy 
Niemców, Austriaków, Amerykanów, Hiszpanów, 
Basków, Ukraińców i alpinistę z Kirgistanu.  
Każdy przyjechał tu po wertykalną przygodę, 
a że Riglos mają swój własny mikroklimat, 
okolica jest idealnym miejscem ucieczki, kiedy 
gdzie indziej w Katalonii pada deszcz. Jednak 
gdy pewnego dnia pogoda się zmienia na naszą 
niekorzyść, Jakob i ja decydujemy się pożegnać 
z Riglos i sprawdzić pobliskie okolice. Wybór 
pada na Rodellar, oddalone o tylko dwie godziny 
drogi samochodem.

Nazwanie Rodellar „wyprawą przy okazji” 
byłoby świętokradztwem. Przez dekady była to 
europejska stolica sportów wspinaczkowych. 
Jadąc tam, mieliśmy szansę „poślinienia się” 
na widok ilości niewykorzystanej skały, która 
leży sobie nienaruszona w całej Hiszpanii. 
„Następnym razem wrócimy z wiertłem,” śmieje 
się Jakob. Wkrótce mocujemy się z kilkoma 
tufowymi klasykami w dniu, w którym mieliśmy 
zrobić sobie rest day. Trójwymiarowy styl 
wspinaczki to miła odmiana od prosto wiodących 
dróg, które pokonywaliśmy w Riglos. 

Piwo i słońce; 
hiszpańska zima 
przypomina niemieckie lato.

Znalezienie dobrego połączenia z internetem może 
być w Hiszpanii wyzwaniem.. Korzystaj, gdy możesz@

Tej nocy dzwoni Carlos, zapraszając nas, byśmy 
dołączyli do niego oraz grupy wspinaczy i base jum-
perów na festiwal wspinaczkowy, który pomaga zor-
ganizować w Val d’Aran, spokojnym miasteczku nar-
ciarskim na granicy z Francją. Gdy następnego dnia 
docieramy na „rendezvous”, Carlos jest podekscyto-
wany i trochę zdenerwowany. Wkrótce dowiadujemy 
się, dlaczego: przygotowuje się do pierwszego od 
wypadku skoku ze spadochronem. Będzie skakał 
z helikoptera — relatywnie bezpieczny wyczyn jak na 
base jumpera, ponieważ nie ma możliwości uderze-
nia w przeszkodę po drodze na dół.   

Nie zmienia to faktu, że to dla niego wyzwanie.
„Życzcie mi powodzenia,” mówi z uniesionymi 
brwiami i uśmiechem. Wraz z Jakobem i resztą 
gapiów oglądamy z dołu i zagrzewamy brawami 
małe kropki wyskakujące z helikoptera i pędzące 
w kierunku ziemi. Po bezpiecznym wylądowaniu na 
twarzy Carlosa widać ulgę. „I o to w tym wszystkim 
chodzi,” mówi. Brzmi to tandetnie, ale Carlos ma 
chyba rację. Te chwile spędzone w gronie podobnych 
do ciebie zapaleńców, momenty, gdy ocierasz się o 
granice swoich możliwości nieważne czy w ścianie, 
w wodzie lub w powietrzu, to są właśnie te chwile, 
dla których warto czekać cały rok. 

Jakob prezentuje swoją 
technikę na El Pisón.

Chwyty, chwyty, i jeszcze 

raz chwyty. Tylko nie puść!
Carlos przygotowuje się 
do pierwszego base jump 
od swojego wypadku.

Legendarne formacje Riglos w kształcie cygara zbudowane są z zaskakująco litej skały. Tylko nie oczekuj, że na wierzchołku będziesz miał za wiele miejsca do siedzenia!
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Lata 60. były szalone – co do tego nie ma 
wątpliwości. Dzieci kwiaty, Woodstock, Jimi 
Hendrix , The Doors, The Beach Boys, 
bikini i minispódniczki, zrywanie z tradycją, 
namiastka przyszłości, zmierzanie ku bardziej 
otwartemu społeczeństwu. Rewolucyjną 
pałeczkę chętnie przejęły lata 70., przekazując 
ją ruchowi społeczno-politycznemu „Energia 
jądrowa? Nie, dziękuję!” oraz punk-rockowemu, 
w ymierzonemu przeciwko insty tucjom. 
Podczas gdy marzyciel John Lennon wyobrażał 
sobie pokój na świecie, Stonesi próbowali 
osiągnąć satysfakcję. A reszta swobodnie 
eksperymentujących w latach 70. wylądowała 
w szczękach „białego ludojada”. Potem przyszły 
lata 80., epoka kreatywności i koszmarnego 
stylu. Na arenę wkroczył walkman, a na 
ekranach rozgościły się fi lmy takie jak: Cheers, 
Star Trek, Alf, E.T. oraz Dirty Dancing, Rambo 
i Indiana Jones. Wraz z poppersami i yuppies 
pojawiły się fryzury i moda, które określić 
„totalnym bezguściem” byłoby zbyt uprzejmie.

A lata 90.? Chwileczkę, a co dokładnie wydarzyło 
się w latach 90.? Wydaje się, że z kreatywnego 
ducha poprzednich dekad nic już nie zostało. 
Lata 90.: nudna cisza po jednej burzy i nudna 
cisza przed kolejną burzą. Gdyby nie adidas 
Adventure Team… nie, stwierdzenie, że ta 
grupa barwnych charakterów odcisnęła się tak 

głębokim piętnem na całej dekadzie, byłoby zbyt 
aroganckie. To niezupełnie tak. Ale z pewnością 
możemy powiedzieć, że adidas Adventure Team 
dokonał czegoś ekscytującego i progresywnego, 
co spotkało się z zasłużonym uznaniem dopiero 
20 lat później.

– zebranie tych skrajnych indywidualności 
razem pod parasolem zwanym „sporty 
ekstremalne” było świetnym i innowacyjnym 
pomysłem, który zrodził się intuicyjnie, a nie w 
wyniku chłodnej kalkulacji. Ta słynna czwórka 
miała coś więcej niż tylko silne osobowości: oni 
byli i nadal są oryginalnie myślącymi ludźmi, 
marzycielami, rebeliantami, pionierami, 
kreatywnymi chuliganami z zakusami na 
przekraczanie wszelkich granic.  Tacy właśnie 
musieli być. Ponieważ każdy z nich podnosił 
poprzeczkę we własnej dziedzinie sportu, często 
wytyczając zupełnie nowe drogi prowadzące 
w zupełnie nowy świat.

W latach 90. XX wieku 
adidas Adventure Team 
wywołał poruszenie. 
I znacznie wyprzedził 
swoje czasy…

Beat Kammerlander,    

Mike Küng, 
Hans Rey

Schorschi Schauf
i 

ADVENTURE TEAM
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Podobało mi się, że zostaliśmy wciągnięci w rozwój produktu i mogliśmy omawiać pomysły 

“

wulkany. Nie ma takiego miejsca, z którego 
Mike by jeszcze nie skoczył na swojej paralotni. 
Dodatkowo jest mistrzem najwyższej klasy 
w akrobacjach z paralotnią, o czym świadczą też 
zwycięstwa w Mistrzostwach Świata. Rezultat: 
czterech totalnie zaangażowanych sportowców, 
cztery ekstremalnie różne dyscypliny, jedna 
nazwa: adidas Adventure Team. Dzisiaj taki 
team ma każda marka produktów sportowych 
- to niezliczone zloty, sesje zdjęciowe, produkty 
sygnowane przez jego członków oraz medialne 
obecności. Wtedy, w latach 90., pomysł na team, 
który by wspólnie uprawiał selekcję dyscyplin 
sportowych, był nowością:

– wspomina Schorschi Schauf. Rzeczywiście, 
może dla Schorschi, ponieważ pierwszy zlot, 
który odbył się w Silz (Tyrol/Austria) miał jako 
główny punkt programu spław pontonami, dla 
którego to sportu żaden z pozostałych członków 
zespołu nie mógł wykrzesać większego 
entuzjazmu. „Mimo wszystko,” wspomina 
Mike, „było to niesłychanie interesujące 
doświadczenie: obserwować, co robią inni, jak 
sobie radzą, no i fakt, że każdy miał szansę 
spróbować mojego sportu.” Najbardziej liczy 
się to, że dzielili wspólnego ducha. Beat: 
„W tym zespole czułem się jak w domu. 
Niektóre przyjaźnie przetrwały próbę czasu.” 
Są też historie, które nadal czekają na swoje 
zakończenie. Jak na razie, Schorschi Schaufowi 
udało się uniknąć „rewanżu” za pierwszy zlot. 
Skała, rower, powietrze? To nie jego żywioły. 
To go nie ciągnie. Dlatego cały czas mu się to 
wypomina na spotkaniach „starego teamu”. 

 Ale to właśnie dlatego było ważne, by 
organizować wspólne wyzwania. Dzisiaj 
określiłoby się je mianem wypraw zespołowych. 
Legendarnym spotkaniem tego typu była 
wyprawa do Słowenii, gdzie różni sportowcy 

”

przyjechali ze swoimi dyscyplinami dla dobrej 
zabawy i odrobiny ekstremalnej akcji. Szalony 
Mike wylądował na plecach Hansa Reya, gdy 
z prędkością błyskawicy pokonywał szlak na 
swoim rowerze. Komentarz Reya: „Ten facet jest 
szalony.” Beat Kammerlander zaczepił swoją 
liną wspinaczkową o paralotnię Mika Künga, 
przelatując przez wąski wąwóz Soča Gorge 
i jednocześnie powoli opuszczając się na linie. 
Nawet Beat, który ma wiele doświadczenia, 
przyznaje, że czuł się niewyraźnie, zwłaszcza 
w trakcie lądowania, gdy cała odpowiedzialność 
spoczęła na nim. Uderzył w ziemię, biegnąc, aby 
Mike mógł bezpiecznie wylądować. Wydarzenie 
to wzbogaciło ten równie ekscytujący, co 
twórczy proces. Schorschi: „Byliśmy małym, 
ale zgranym zespołem, który naprawdę potrafi ł 
wiele zdziałać.”

 Ponieważ to przedsięwzięcie wymagało 
również odpowiedniego sprzętu, adidas stworzył 
linię tzw. Adventure, kolekcję, która ewoluowała 
wraz ze sportowcami wyróżniającymi się 
innowacyjnością i profesjonalizmem. Różne 
wymagania paralotniarstwa, kajakarstwa, 
kolarstwa górskiego, wspinaczki i innych 
sportów udowodniły wielką zaletę designu linii 
Adventure, bo przecież produkt musiał zostać 
doceniony  przez wszystkich czterech członków 
drużyny. Pracowali z małą grupą projektantów, 
by opracować technologie, które wspierałyby 
sportowców outdoorowych. Schorschi Schauf: 
„Podobało mi się, że zostaliśmy wciągnięci 
w rozwój produktu i mogliśmy omawiać pomysły 
z projektantami, którzy wprowadzali nasze 
wskazówki w życie.”

 Istniała już gama sprawdzonych technologii, 
na których można było polegać, takich jak np. 
system Torsion®, który został zaadaptowany 
z sektora biegowego i dostosowany do 
specyfi kacji sportów outdoorowych. Kombinacja 
elastyczności i ochrony, którą zapewnia ten 
system, okazała się dosłownie stworzona 
do poruszania w terenie. System zapewniał 
swobodę ruchu przedniej części stopy i pięty, 
gwarantował optymalne wsparcie podbicia 
oraz stabilność całej stopy: „adidas zastosował 
wiodące w branży rozwiązania, będące 

rezultatem prac badawczych w dziedzinie 
ortopedii i biomechaniki,” donosiły ówczesne 
raporty. I nie była to gołosłowna deklaracja, 
skoro Hans Rey nadal ma w swoim garażu 
zupełnie nową parę obuwia.  Ponieważ system 
Torsion® zdał egzamin, a Hans chciał mieć 
pewność, że nie zabraknie mu pary „na kolejne 
próby”. 

 Innym udoskonaleniem, w które zespół 
zainwestował swoją energię, była elastyczna 
membrana aditex z mikroskopijnymi porami, 
która obok innych produktów firmy adidas 
„sprawia, że odzież outdoorowa jest wodo- 
i wiatroszczelna oraz oddychająca.” Oczywiście 
idea ta nie była nowością, odkąd Gore Tex zaczął 
nad nią pracować już w latach 70., adidas chciał 
zaproponować coś swojego, na takiej samej 
zasadzie, jak Adventure Team, który zawsze 
szukał nowych wyzwań. W końcu pójście własną 
drogą sprowadza się do umiejętności bycia 
niezależnym i wyboru drogi, którą się c h c e 
podążać .  W t ym kontekście opr acowanie 
i zastosowanie aditex to metafora lat 90. Podczas 
gdy w latach 60., 70., a nawet 80. desperacko 
poszukiwano oryginalnych ścieżek, by na 
nowo odkryć siebie, to gorączkowe i czasem 
chaotyczne miotanie się nabrało charakteru 
skoncentrowanej, subtelnej refl eksji nad  wagą 
wyboru własnego kierunku w życiu. Być może 
dlatego lata 90. nie były ani nudne, ani ciche. Być 
może poszukiwanie autentyczności na zewnątrz 
stało się bardziej skoncentrowane wewnątrz, 
pozwalając na bycie szczerym wobec siebie. To 
defi nitywnie hipoteza, ale autentyczność jest 
bardzo istotną częścią naszej psychiki. Drogi, 
które obrali członkowie Adventure Team, były 
nie mniej znaczące, nie zarosły chwastami 
i nie zostały zapomniane, gdy budziły się nowe 
trendy. Aktywność i nastawienie Hansa, Beata, 
Mike’a i Schorschiego są w dzisiejszych czasach 
bardziej aktualne niż kiedykolwiek. To znak, że 
wtedy, prawie 20 lat temu, zrobili ważny krok 
w kierunku przyszłości.

 Być może nieintencjonalnie, ale przesłanie 
takie przekazał zarówno adidas Adventure 
Team, jak i same produkty, wspierając 
indywidualność oraz własną, nieograniczoną 
przestrzeń. Skoncentruj się na sobie i rób swoje. 
Albo, jak to zwięźle ujął Mike Küng: „Zasadniczo 
każdy z nas zajmował się swoją dyscypliną 
i pracował nad własnym projektem. Jako zespół 
zbliżyło nas wsparcie fi rmy adidas.”

 Beat Kammerlander dokonał pierwszej 
alpejskiej wspinaczki skałkowej w górnej skali 
10 stopnia podczas swojego pierwszego wejścia 
na „Unendliche Geschichte” w Rätikon w 1991 
roku. „Silbergeier”, na którą kolej przyszła 
w 1994 roku, przez wiele lat była uważana za 
jedną z trzech najtrudniejszych dróg alpejskich 
na świecie. Nadal pozostaje prawdziwym 
klasykiem.  To, co wyczyniał wtedy Beat, teraz 
uchodzi w świecie wspinaczkowym za najwyższy 
poziom zaawansowania: przejmując najwyższe 
stopnie umiejetności ze wspinaczki sportowej 
i stosując je do wspinaczki alpejskiej.

 Po wygraniu kilku tytułów w Mistrzostwach 
Świata w trialu, Hans Rey, pionier ekstremalnego 
kolarstwa górskiego, porzucił uczestnictwo 
w zawodach w 1997 roku i poszedł za swoją 
intuicją. Ta zaprowadziła go na obszary do 
tej pory obce rowerom - i tak Hans rozpoczął 
podbój świata na dwóch kółkach, docierając 
tam, gdzie jeszcze żadnego kolarza nie było. 
W dzisiejszym świecie sportu nikt nie może się 
obejść bez potwierdzenia swoich dokonań w 
postaci imponującego materiału fi lmowego z 
akcji. Hans pomógł w ykreować ten trend 
z cz ystej pasji , pozostawiając swój ś lad 
w świecie mediów.

 Schorschi Schauf jest kolejnym w bractwie 
tych, któr ych zjednoczy ła podobna myśl 
w podobnym czasie: nie chodzi tylko o tytuły 
– przygoda i odkrywanie nowych terytoriów 
jest w tym wszystkim najciekawsze. I dlatego 
właśnie ten ekstremalny kajakarz zaczął jeździć 
po świecie w poszukiwaniu ekscytujących 
wyzwań. Jedno z nich zapewniło mu miejsce 
w Księdze Rekordów Guinnessa: w 1997 roku 
zdołał spłynąć kajakiem z wodospadu Rheinfall 
w Schaffhausen południową drogą o pionowym 
spadku 23,7 m. Oczywiście to mało znacząca 
wysokość dla Michaela Künga, któremu 
niestraszne są rekordowe skoki paralotnią 
z wysokości 10100 metrów. Jeśli ktokolwiek 
miałby zasłużyć na przezwisko Szalony Mike, to 
właśnie Küng. Sterowce, kolejki linowe, balony, 

z projektantami, którzy wprowadzali nasze wskazówki w życie.

  Beat Kammerlander
 Sport:   Wspinaczka

 Mieszka w:     Feldkirch_Vorarlberg_Austria

 Jest:   nie tylko światowej klasy wspinaczem, ale 
także fotografem i przewodnikiem górskim

 Osiągnięcia:  Dzięki zdobyciu „Prinzip Hoffnung” 
podniósł poprzeczkę do wieku powyżej 50 lat

  Schorschi Schauf
 Sport:   Kajakarstwo

 Mieszka w:     Ötztal_Tyrol_Austria

 Jest:   mile widzianym gościem na przyjęciach, 
zawsze w samodzielnie zaprojektowanej 
czapce z podwójnym pomponem

 Osiągnięcia:  Najmłodszy członek elitarnego 
klubu kajakowego Alpine Kayak Clubarnego klubu 

kajakowego Alpine Kayak Club

  Michael „Szalony Mike” Küng 
 Sport:   Paralotniarstwo

 Mieszka w:     Schruns_Vorarlberg_Austria 

Jest:      światowym rekordzistą w najwyższym locie 
na paralotni, dwukrotnym mistrzem świata w acro-fl ying

 Osiągnięcia:  Przelot na paralotni przez Kanał 
La Manche

„Cztery osobowosci 
z róznych rodzajów 

sportu 
zostały zebrane 

w zespół 
i to była swietna 

zabawa,”

adidas trekker

  Hans Rey
 Sport:   Kolarstwo górskie

 Mieszka w:     Laguna Beach_Kalifornia_USA Jest:    
 Jest:   Wielokrotnym mistrzem świata w trailu, członkiem 
Mountain Bike „Hall of Fame” Osiągnięcia:   
  Osignięcia:t Pierwszy sponsoring fi rmy 
adidas w 1983 r.: dres, para butów, naklejka 



ZDJĘCIA: MICHAEL MEISL , TEKST: MIKE MANDL

„WYZWANIEM BYŁO PRZEJŚCIE BIANCOGRAT ZIMĄ. 
MAM NA MYŚLI PRAWDZIWĄ ZIMĘ, NIE METEOROLOGICZNĄ.“  
POSIADANIE JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCYCH DRÓG W ALPACH NA 

WYŁĄCZNOŚĆ TO COŚ, O CZYM MARZY WIELU, ALE TYLKO NIEKTÓRYM UDAJE 

SIĘ TEGO DOŚWIADCZYĆ. TYMCZASEM STRATEGIA NA BIANCOGRAT WYDAJE SIĘ 

OCZYWISTA: WYBIERZ SIĘ WTEDY, GDY NIKOGO TAM NIE MA. I DOKŁADNIE TO 

ZROBILI TONI MOSSHAMMER I DAVID KREINER.
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MAM NA MYŚLI PRAWDZIWĄ ZIMĘ, NIE METEOROLOGICZNĄ.“  
POSIADANIE JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCYCH DRÓG W ALPACHH NNA 

WYŁĄCZNOŚĆ TO COŚ, O CZYM MARZY WIELU, ALE TYLKO NIEKTÓRYM UDDAJJE 

SIĘ TEGO DOŚWIADCZYĆ. TYMCZASEM STRATEGIA NA BIANCOGRAT WYDAJEE SIĘ 

OCZYWISTA: WYBIERZ SIĘ WTEDY, GDY NIKOGO TAM NIE MA. I DOKŁADNIEE TOO 

ZROBILI TONI MOSSHAMMER I DAVID KREINER.

76I77

adidas.com/outdoorBIANCOGRAT

TRUDNIEJ NIZ CI SIE WYDAJE 
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Nawisy śnieżne to stały element górskich szlaków biegnących 

alpejskimi grzbietami. Nie inaczej jest na Biancograt. W przeciwieństwie 

do wielu innych, mniej popularnych grani, kształt Bianco został utworzony 

wyłącznie ze śniegu i lodu.  W wyobraźni jego wygląd można opisać przy 

pomocy samych superlatyw. Tak jak nawisy, które stają się coraz bardziej 

spektakularne w miarę pokonywania odległości.

„Najpiękniejsza droga w Alpach!” „Rzeźba w śniegu i skale!” „Ma-
giczna linia z ilustrowanego albumu!” „Grań stworzona boską ręką!” 
„Obowiązkowy punkt każdego przewodnika dla turystów!” „Schody do 
nieba wyścielone bielą!” „Najbardziej spektakularny górski maraton!”

Pochwały pełne zachwytu są sposobem, w jaki ludzie poddają rzeczy ocenie. 
To, że pochwały nie kończą się na górach, ale są nieodłącznie z nimi zwią-
zane, odkąd pojawiła się romantyczna literatura alpejska, to nic nowego. 
W końcu nie ma lepszego sposobu, by sportretować majestat natury, jak 
ukazanie wyniosłego szczytu na tle gigantycznych formacji chmur albo ocie-
nionego, posępnie zwisającego północnego oblicza góry, które budzi strach 
i szacunek już na pierwszy rzut oka.

Biancograt regularnie pojawiał się w galerii malowniczych dróg 
od niepamiętnych czasów. Wysoko nad doliną, wznosi się w nie-
biosach, iluminowany złoto-różową poświatą, elegancko wygi-
nając się ku szczytowi Piz Bernina: został stworzony po to, by 
przede wszystkim go podziwiać, a następnie zdobywać. Innymi 

słowy: ktokolwiek widział Biancograt, chce się tam znaleźć. 

Piękno to jednak nie wszystko

Urok Biancograt ma też jednak poważną wadę. Wadę, którą poznali wszy-
scy ci, którzy wyruszyli tam w perfekcyjnych warunkach pogodowych 
podczas letnich wakacji, by spełnić swoje alpejskie marzenie. Ponieważ 
tylko w wyjątkowych przypadkach można cieszyć się Biancograt w sa-
motności. Bardziej prawdopodobne jest, że przyjemność delektowania 
się tym alpejskim cudem zostanie zakłócona przez następujące czynniki: 
zakwaterowanie w stylu „jak sardynki w puszce” w schronisku Tschierva 
Hütte, wyjściowym punkcie drogi. Następnie dochodzi dezorientacja wy-
wołana blaskiem niezliczonych latarek, gdy wyruszasz o 2:30 nad ranem. 
Potem ślady przed tobą, za tobą, po twojej lewej i prawej stronie podczas 
podejścia po zboczu. Trochę później - lodowe kaskady spowodowane przez 
wspinających się powyżej. W miarę upływu dnia dochodzi coraz częstszy 
hałas śmigieł helikopterów ratowniczych. 

I wreszcie niemożność wydobycia własnego aparatu fotografi cznego, 
by uwiecznić widok ze szczytu, ponieważ zatłoczenie nie pozwala na 
najmniejszy ruch.

Sztuka czekania

Toni Mosshammer i David Kreiner są naprawdę sympatyczny-
mi ludźmi, choć bycie częścią masowego exodusu nie spełnia 
ich oczekiwań, jeśli chodzi o pamiętne alpejskie przygody. Kie-
dy wybierają się na Biancograt, ich strategia polega na wycze-
kiwaniu. Czekają na zimę, na krótszy dzień i bardziej srogie 
warunki. Czekają na wiatr, surową pogodę i niskie temperatury, 
które powodują, że okolica pustoszeje.

Czekają, aż przyjemna wycieczka na Biancograt zamieni 

się w prawdziwe alpejskie wyzwanie.

BIANCOGRAT TJ. BIAŁA GRANMASYW BERNINA, GRAUBÜNDEN, SZWAJCARIA

JEST: PRAWDOPODOBNIE NAJPIĘKNIEJSZĄ, 
POKRYTĄ ŚNIEGIEM GRANIĄ W ALPACH.
PIERWSZE WEJSCIE: PAUL GÜSSFELD, HANS GRASS I JOHANN GROSS W 1878 ROKU 
PROWADZI NA: PIZ BERNINA, 4049M  
PUNKT STARTOWY:  TSCHIERVA HUT, 2573M TRUDNOSC: SKAŁA III, LÓD 45–50
SREDNI CZAS PRZEJSCIA:  9–12 GODZIN (W LECIE)AUTORYZOWANY PRZYDOMEK:  „SCHODY DO NIEBA”

„Wyzwaniem było przejście Biancograt  

w zimie. Mam na myśli prawdziwą zimę,  

nie meteorologiczną.” Toni

BIANCOGRAT 

SWITZERLAND
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Styczeń 2013: jest mroźno i dni są najkrótsze w roku. Światło dzienne 

zanika od czwartej po południu, pogrążając scenerię w ciemności. 

Toni Mosshammer i David Kreiner właśnie przyjechali do Pontresina, po 
długiej podróży z Tyrolu w Austrii. Nie ma czasu do stracenia, ponieważ 
obaj chcą zerknąć na grań, zanim się całkowicie ściemni. Żadna z osób, 
z którymi się wcześniej kontaktowali, nie była w stanie udzielić im 
informacji, jakie warunki panują obecnie na górze. Z prostej przyczyny: 
nikt tam ostatnio nie był. A dlaczego nie? Bo Biancograt przechodzi się tylko 
w sezonie. Defi nitywnie nie w zimie. Międzyokresowy raport o statusie: 
strategia wydaje się działać.

Aby ocenić sytuację, muszą najpierw dostać się do schroniska Tschierva 
Hütte na wysokości 2573 m. Jednak to trochę dalej niż rzut kamieniem. 
Toni i David zakładają narty, plecaki na ramiona i wyruszają na górę. To 
duża zaleta, gdy przed Tobą podąża mistrz olimpijski i zarazem mistrz 
świata w kombinacji norweskiej, zwłaszcza, kiedy się spieszysz. Więc David 
nadaje tempo i zamiast standardowych trzech godzin, pokonują drogę w 
połowę tego czasu – dzięki swojej świetnej kondycji sportowej – docierają 
do kompletnie zasypanego śniegiem Tschierva Hütte. Zero świateł, śladów 
stóp, dymu z komina: schronisko zostało zamknięte na zimę miesiące temu 
i wygląda, że od tamtej pory nikt tu nie zaglądał. Ostatni wpis do książki 
rejestracyjnej pochodzi z października zeszłego roku.

Już nie da się sprawdzić warunków narciarskich, ponieważ z nadejściem 
nocy Biała Grań zamieniła się w Czarną i drzemie w ciszy pod 
rozgwieżdżonym niebem. Jedyną informacją, jaką są w stanie uzyskać 
w świetle swoich latarek czołowych, to temperatura, którą pokazuje 
termometr na zewnątrz: -20°C. Staje się jasne, co muszą zrobić: dostać 
się do środka - i to jak najszybciej.

Szwajcarskie schroniska górskie mają  swoje zalety i wady. Jedną z wad 
jest cena. Za litr gorącej wody (bez herbaty oczywiście) często musisz 
zapłacić ponad 6 euro. Jeżeli chodzi o pozytywy, jako rodzaj zadośćuczy-
nienia za wyśrubowane letnie ceny, obsługa wyposaża zimowe kwatery w 
piec i zapas drewna, jak w przypadku Tschierva Hütte. Z tej oferty chętnie 
korzystają zmęczeni od podejścia Toni i David.  W ciągu godziny pokój zi-
mow y zamienia się w saunę o temperaturze 70°C: „Siedzieliśmy 
tam w samych slipkach i przyglądaliśmy się, jak klej kapie ze skórzanych 
spodów naszych nart,“ mówi Toni.

DWA PORANNE PTASZKI – jeden chłodny początek. 

Kiedy następnego ranka, 8 stycznia rozlega się budzik, za oknem 

nadal jest ciemno. Plecaki są gotowe, a narty stoją w kącie, 

z umieszczonymi na spodach pasami skórzanymi. Szybkie śniada-

nie, kilka łyków lurowatej herbaty i w drogę. Ważne, by nie tracili 

ani chwili: zimą każda godzina światła dziennego jest bezcenna. Tuż 

przed szóstą Toni i David wyruszają przy świetle swoich czołówek 

w temperaturze -20 stopni.

Pierwszy etap przebiega przez lodowiec Tschierva i od razu 
daje im się we znaki swoim uporem. Upór, który latem jest 
prawie nieodczuwalny, ponieważ w tym miejscu masz przed 
sobą łatwe do przejścia, piargowe zbocze, przez które mo-
żesz relatywnie szybko przemaszerować w drodze na pole 
lodowca. Ale nie w styczniu, kiedy wszystkie ścieżki znajdują 
się pod kilkoma metrami śniegu. Na dodatek świeży śnieg 
spadł całkiem niedawno, zmieniając potencjalnie „łatwy” 
początek drogi w ciężką próbę. Toni i David przedzierają się 
przez lodową skorupę, zapadając się w bezdennie głębokim 
śniegu. „To właśnie David, który zamierzał przeciąć szlak 
co sił w nogach, pierwszy ugrzązł w śniegu po pas. Potem 
przyszła kolej na mnie i dzięki 20 kg dodatkowej wagi przypa-
sanej wokół moich żeber zapadłem się w śnieg w tym samym 
miejscu, tylko głębiej.”

Trudny początek to coś, z czym nie każdy potrafi  sobie poradzić i 
co czasem prowadzi do odwrotu. Dla Toniego i Davida nie było to 
ani niespodziewane, ani niemile widziane. Właśnie takich trudności 
oczekiwali tutaj w środku zimy. „Dla nas wyzwaniem było przejście 
Biancograt w zimie. Mam na myśli prawdziwą zimę, nie meteorolo-
giczną. Wszystkie chwyty dozwolone.”

Ich baterie są naładowane, a mięśnie ud w pełni sił dzięki wczo-
rajszej saunie. Dwuosobowy team przedziera się aż do stromego 
lodu, gdzie trzeba przymocować narty do plecaków. Nachylone pod 
kątem 45-50° lodowe zbocze jest w nienaruszonej kondycji, więc 
udaje im się przebyć je w szybkim tempie. Dwie i pół godziny później 
Toni i David docierają do Fuorcla Prievlusa (3430 m), siodła u po-
czątku pierwszego odcinka skały. W lecie ta wspinaczka o trzecim 
stopniu trudności nie byłaby dla nich zbytnim problemem. Wszystkie 
chropowate części zostały gładko wyszlifowane stalowymi kablami 
i drabinkami. Niestety Toni i David nie są w stanie tego wykorzystać. 
Luźny śnieg, który leży dookoła, nie oferuje żadnego bezpiecznego 
wsparcia dla stóp i najpierw musi być mozolnie usunięty. W rezultacie 
wspinaczka i zakładanie asekuracji to powolny proces, któr y 
w tych warunkach okazuje się być pożeraczem czasu. Dodatkowo jest 
przeraźliwie zimno. Toni: „Ten etap ciągnął się wieki i straciliśmy dużo 
czasu, zabezpieczając te kilka metrów.”

DAVID KREINER
MIASTO RODZINNE: KITZBÜHEL/TYROL/AUSSPEDZA CZAS: ZDOBYWAJĄC ZŁOTE ME-
DALE W KOMBINACJI NORWESKIEJ, NP. NA 
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W VANCOUVER 
2012 (KONKURS DRUŻYNOWY), NA MISTRZO-
STWACH ŚWIATA W OSLO 2011 (KONKURS DRU-
ŻYNOWY), W PUCHARZE ŚWIATA W CHAUX-
-NEUVE 2011 (KONKURS INDYWIDUALNY)
AUTORYZOWANY PRZYDOMEK: DAVE 
MA: TYLE MOCY W NOGACH, ILE DWA 
POCIĄGI TOWAROWE W PĘDZIE
JEST DOBRY: W POZOSTAWANIU W GOTOWOŚCI

TONI MOSSHAMMER

MIASTO RODZINNE: FIEBERBRUNN/TYROL/AUS

SPEDZA CZAS: PRACUJĄC JAKO LICENCJONOWANY 

PRZEWODNIK GÓRSKI I INSTRUKTOR NARCIARSKI 

ORAZ MOŻLIWIE JAK NAJCZĘŚCIEJ ZE 

SWOJĄ CZARUJĄCĄ DZIEWCZYNĄ

NIEAUTORYZOWANY PRZYDOMEK: PRZYSTOJNY ANTON

MA: ZDOLNOŚĆ POZOSTAWANIA W ŚWIETNYM 

NASTROJU

JEST DOBRY: WE WSZYSTKIM, CO WIĄŻE SIĘ Z GÓRAMI

„Póki twoja asekuracja 
jest OK, to również szara 
substancja w głowie dłużej 
pozostanie w gotowości.” 
Toni

DOGODNA POZYCJA STARTOWA MA SWOJA CENE



BIANCOGRAT
SPACER PO LINIE

Najpierw przeciEcie szlaku
w głębokim śniegu, a potem męcząca wspinaczka pokrytą 

śniegiem skałą – jak dotąd operacja „Biancograt w zimie” 

dostarczyła Toniemu i Davidowi wszystkiego, o czym 

mogli pomarzyć pod względem wyzwań. Toni i David są w 
najlepszej formie, ale w tym momencie nadal nie wiedzą, 
jakie warunki panują na grani. Taka sytuacja utrzymuje się do 
chwili dotarcia na „Ząb Rekina”, sterczącą skalną wieżyczkę 
na końcu tego odcinka, gdy dostrzegają cel ich wyprawy: 
samą grań. Kurtyna się podnosi i widok jak z albumu wyłania 
się przed ich oczami.

Nie ma znaczenia, czy je kochasz, czy nienawidzisz: jeśli po-
chwały nie są gołosłowne, jedyne, co ci pozostaje, to stanąć 
i podziwiać. To właśnie robią Toni i David, gdy Biancograt 
rozciąga się przed nimi w całej swojej chwale. Ale prawdziwy 
alpinista nie rozgląda się bezczynnie z opadniętą szczęką, 
tylko rusza dalej. „Spacer po linie”, podpowiada instynkt. 
Jednakże: „Od czasu do czasu musieliśmy przystanąć i po-
zwolić sobie na świętowanie. Trudno uwierzyć, że miejsce, 
które w pogodny dzień jest wypełnione ludźmi, może również 
być takie mistyczne w swej samotności.”

Po 45 minutach euforii grań – którą tworzy mikstura 
gładkiego lodu, głębokiego na wysokość bioder 
sypkiego śniegu i perfekcyjnie ubitego, dającego 
wsparcie stopom śniegu – jest za nimi. Dochodzą do 
Piz Bianco (3995 m), pośredniego szczytu w drodze 
na Piz Bernina (4049 m). 

Nadal przed nimi jeszcze grań: Toni i David ponow-
nie muszą pokonać techniczny odcinek. Tym razem 
jest to sedno całej drogi. Ciężko jest również osadzać 
asekurację i wspinać się. Wbijaj, szukaj dobrego osa-
dzenia, znowu wbijaj. Toni wychodzi na prowadze-
nie i pierwszy dociera na Piz Bernina. Zaraz za nim 
David - o 13:30, zmęczeni, ale usatysfakcjonowani, 
obaj stoją pod bezchmurnym, błękitnym niebem na 
wierzchołku Piz Bernina.

„Od czasu do czasu musieliśmy przystanąć i pozwolić sobie 

na świętowanie. Było tak niesamowicie pięknie. Ale na grań 

nie potrzebowaliśmy więcej niż 45 minut.” Toni



Niesamowity moment dla nich obu, 

choć może nawet bardziej pamiętny dla Davida, ponieważ 

Biancograt jest jego pierwszą ważną, zimową drogą na 

w ysokości pow yżej 4000 m. Nie by ło jednak chwili, 
w której dałby o sobie znać jego brak doświadczenia, co Toni 
komentuje z głębokim szacunkiem. „Davida odznacza nie 
tylko niesamowita sprawność, lecz coś nawet ważniejszego 
podczas tego typu wypraw: niezachwiana motywacja. 
Tylko raz pokazałem mu, w którym kierunku iść, i ruszył 
z marszu.” 

Zdobywanie alpejskich klasyków zimą, kiedy masz spokój 
i ciszę: koncept na przyszłość? Wyjątkiem są okoliczności, 
które pozwalają cieszyć się pięknem Alp, takim jak na 
Biancograt, w samotności, a środek zimy jest jedną z nich. 
„Ale trzeba pamiętać,” ostrzega przewodnik górski, który 
budzi się w Tonim, „wyprawa zimowa to przedsięwzięcie, 
które nie ma absolutnie nic wspólnego z wyprawą w lecie.” 

Musisz oceniać stopień trudności z ostrożnością. 
Piargowe zbocze z łatwością może się przemienić 
w trudne do przejścia, bezdenne pole śniegowe. 
Podobnie, łatwa do przekroczenia, pokryta śniegiem 
grań może stać się gładkim lodem na zdradliwej 
krawędzi noża. Wraz z pogarszaniem warunków 
wzrastają wymagania w stosunku do kondycji i siły 
fi zycznej. Nie każdy ma jako partnera wytrawnego 
narciarza; nie każdy, kto wspina się na górę, ma 
doświadczenie przewodnika górskiego. 

Konkluzja: mroźny, zimowy dzień, wymarzona grań, szczyt 
i zespół, który zdołał szybko się wspiąć i zejść bez przykrego 
incydentu. Trudno sobie wymarzyć lepsze zakończenie. 
I wygląda na to, że Biancograt nie będzie ostatnią ekspedycją 
tej dwójki.

„Nie ma znaczenia, czy je kochasz, czy nienawidzisz: jeśli pochwały 

nie są gołosłowne, jedyne, co ci pozostaje, to stanąć i podziwiać.”

Ciesząca się zaufaniem wspinaczy ekstremalnych i przewodników górskich 
nowa technologia produktów GORE-TEX® Pro na nowo defi niuje standardy 
wygody i zabezpieczenia: zapewnia większą trwałość*, do 28% lepszą 
oddychalność* oraz niezawodną ochronę przed wiatrem i deszczem. Nowa 
technologia produktów GORE-TEX® Pro – wybór wiodących marek sprzętu 
outdoorowego.

*w porównaniu z poprzednimi produktami GORE-TEX® Pro
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Najwyższy poziom zaawansowania technologicznego i trwałości: 
w naprawdę ciężkich warunkach Advanced jest klasą samą w sobie.

advanced [ad’va:nst] 

–  pionierska.
Gdy potrzebna jest maksymalna wydajność.
Czy to wspinaczka lodowa o najwyższym stopniu trudności, czy skialpinizm  
na końcu świata. Ta zaawansowana technologicznie, lekka 3-warstwowa kurtka   
została zaprojektowana z myślą o ekstremalnych sportowcach, którzy muszą  
sprostać tym samym wyzwaniom, co ich wyposażenie - bez żadnych kompromisów.  
Nieograniczona swoboda ruchu i najwyższy stopień trwałości.  
Ochrona przed surową pogodą i optymalne zarządzanie temperaturą.

 
–  najwyższy poziom zaawansowania. 

Nowy 3L GORE-TEX® Pro gwarantuje maksymalną wygodę w ekstremalnych 
warunkach pogodowych i jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, 
kto swojemu ubraniu stawia nieco większe wymagania.  
Pomimo zwiększonej trwałości oddychalność poprawiła się o 28%.

–  naprzeciw oczekiwaniom. 
Poczucie swobody pozwala zajść dalej. Nawet, gdy śnieg zacina poziomo. 
Zintegrowana ochronna maska na twarz z wełny Merino, kompatybilny z kaskiem 
kaptur, wodoszczelne zamki oraz dopasowany do ciała krój FORMOTION® zapewniają 
ochronę podczas intensywnego wysiłku fi zycznego nawet w najcięższych warunkach. 

KAPTUR W PEŁNI REGULOWANY 
I KOMPATYBILNY Z KASKIEM 

MASKA NA TWARZ
podszyta wełną merynosową, w połączeniu z goglami 
zapewnia pełną ochronę twarzy w ekstremalnych 
warunkach pogodowych; posiada laserowe wycięcia 
dla lepszej oddychalności

NOWY 
GORE-TEX® PRO SHELL
mocny, oddychający, trwały, 
wiatro- i wodoszczelny 3-warstwowy 
materiał

ODBLASKOWE ELEMENTY 
na rękawach w tonacji, kontrastujące 
na kapturze

Krój FORMOTION®  
sportowe dopasowanie  z ergonomicznym 
krojem oraz inteligentnie ulokowanymi 
szwami dla wsparcia ruchów sportowca; 
zapewnia nieograniczoną swobodę ruchu 
ramion, nie powodując przesuwania kurtki 
na ciele

KIESZENIE WENTYLACYJNE
2 wodoszczelne, wewnętrzne, wycięte 
laserowo kieszenie z zamkami VISLON®, 
zapewniające indywidualną kontrolę 
temperatury

REGULOWANE RĘKAWY
zapewniają maksymalną wydajność 
i komfort podczas ruchu

REGULOWANY ŚCIĄGACZEM DÓŁ

ZAMEK NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
wodoszczelny centralny zamek przeciwdziała 
marszczeniu się kurtki

TECHNOLOGIA HARD SHELL

–  zorientowanie na przyszłość. 
Szybkie i bezproblemowe zapewnienie wydajności w niewyobrażalnych sytuacjach: 
witamy w przyszłości. Jako że przedmiotem uwagi są kwestie najistotniejsze 
oraz zastosowanie najnowocześniejszych  technologii produkcyjnych, Advanced znajduje 
się już w punkcie, w którym nasze wizje stały się rzeczywistością.



I8988

KURTKA 
TERREX COCONA 2.5L 
50% więcej to 50% mniej. Dzięki warstwie Cocona®  – wykonanej 
z użyciem przetworzonej łupiny kokosowej – pot paruje 50% szybciej 
niż przez konwencjonalny poliester, zapewniając wygodę i doskonałe 
zarządzanie wilgocią. Zoptymalizowana wentylacja i trójwymiarowy krój 
Formotion® gwarantują nieograniczoną swobodę ruchu, sprawiając, że 
ta 2,5-warstwowa kurtka świetnie się sprawdza podczas intensywnych 
aktywności w górach.

KURTKA
Terrex Icefeather 
Mieszanka lodu, skały i zapadającego się śniegu: oto terytorium kurtki 
Icefeather. Nieistotne, czy to jednodniowa wyprawa na Biancograt, czy 
długotrwała ekspedycja: wygodna kurtka 3L z wbudowanym fartuchem 
przeciwśnieżnym i najbardziej wytrzymałą ze wszystkich, nową mem-
braną GORE-TEX® Pro, zapewnia swobodę ruchu, trwałość i ochronę 
przed zimowymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

KURTKA 
Terrex GTx ACTIVE SHELL
Gdy ochrona od złej pogody jest równie lekka, co oddychalna; gdy 
zredukowanie do najistotniejszego wyposażenia oznacza zwiększenie 
wydajności; gdy ciało i kurtka stanowią dynamiczną jedność, to 
musimy mieć do czynienia z całkowicie  wodoszczelną 2L Active Shell, 
przeznaczoną do szybkich, sportowych aktywności w górach.

KURTKA 
TERREX SWIFT 3IN1 
CLIMAPROOF STORM 
Zimno, mokro lub zimno i mokro. Jesień, zima czy wiosna: dwie 
kurtki w jednej to trzy razy większa wszechstronność. Technologia 
ClimaProof® i klejone szwy w zewnętrznej kurtce całkowicie chronią 
przed wiatrem i deszczem, jednocześnie zapewniając oddychalność: 
ocieplona, wewnętrzna kurtka pozwala utrzymać ciepło, zaś sportowy 
krój nie ogranicza i podąża za każdym ruchem ciała w alpejskim terenie.  
„Wszystko w jednym” - rozwiązanie dla sportsmenek górskich.

Wnętrze nie zawsze jest najważniejsze. Czasami to właśnie wierzchnia 
warstwa ubioru spełnia najważniejszą funkcję podczas uprawiania sportów 
outdoorowych, zapewniając ochronę przez surowymi warunkami pogodowymi.

Miliony lat ewolucji i doświadczenie nie mogą się mylić: skorupiaki nadal chronią swoje kruche ciała 
twardą skorupą. Tak więc założenie „skorupy” się opłaciło. Gdy mówimy o „hard shell” w outdoorze, 
nawiązujemy do tej samej idei: skutecznej, długotrwałej i efektywnej ochrony przed wpływami klimatu 
i pogody. Główna różnica w porównaniu ze skorupiakami: materiały typu „hard shell” są wytrzymałe 
i jednocześnie elastyczne, zapewniając swobodę ruchu i wygodę. To dlatego, że zewnętrzna warstwa 
ubrania ma za zadanie pomóc nam stawić czoła wiatrom, burzom, opadom atmosferycznym i zimnu. 
Wielofunkcyjność dobrego materiału „hard shell” obejmuje zarówno doskonałe zarządzanie wilgocią, 
oddychalność, jak i wytrzymałość przy zetknięciu ze skałą, lodem, plecakiem i uprzężą wspinaczkową. 
Maksymalna swoboda ruchu i minimalna waga są podstawą, ponieważ każdy gram liczy się zarówno 
podczas wielodniowych wycieczek, jak i w trakcie krótkich, lecz intensywnych aktywności sportowych. 
Gama zastosowań jest tak szeroka, jak liczba prognoz pogodowych - pomnożona przez rodzaje ak-
tywności outdoorowych. Nie ma znaczenia, czy jest to wymagająca wspinaczka lodowa w mroźnych 
warunkach, trasa skialpinistyczna pokryta pięknym wiosennym śniegiem lub narciarskie ekscesy 
w puchu w środku zimy. Nie ma idealnego materiału „hard shell”. Choć istnieje idealny „hard shell” 
w specyfi cznych okolicznościach.

Najbardziej wierzchnia warstwa „hard shell” składa się z wytrzymałego materiału, który jest odporny na 
przetarcia i rozdarcia. Wysoce wydajna membrana wbudowana bezpośrednio w tę warstwę wierzchnią 
zapewnia oddychalność i zapobiega przedostawaniu się wody do środka. Gdy niesprzyjające czynniki 
długotrwale działają z dużą siłą, a pomimo tego materiał to wytrzymuje, to znak, że mamy do czynienia 
z GORE-TEX® Pro.  GORE-TEX® Active jest natomiast niezawodny, gdy podczas intensywnego wysiłku 
sportowego ważny jest najwyższy poziom oddychalności. W zależności od ich klasyfikacji produkty 
z ClimaProof® chronią przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Dodatkowo mają one właściwości oddycha-
jące oraz odparowują pot i nadmiar ciepła na zewnątrz. Technologia ClimaProof® Storm, opracowana 
z myślą o ekstremalnych warunkach, jest w 100% wiatro- i wodoszczelna, a tym samym przeznaczona 
do aktywności, przy których liczy się maksymalna, długotrwała ochrona.

W 3-warstwowych kurtkach (3L) dodatkowe, wewnętrzne podszycie chroni membranę przed mecha-
nicznym uszkodzeniem na skutek przecierania. Z tego samego powodu 2-warstwowe kurtki (2L) są 
podszyte warstwą siatki. 2,5-warstwowe kurtki (2.5L) zostały skonstruowane zgodnie z tą samą zasadą, 
co kurtki 3-warstwowe, w których podszycie jest chronione od spodu cienką warstwą. To niewątpliwa 
zaleta pod względem wagi i objętości. Niezależnie od tego, czy jest to zaawansowana technologicznie 
kurtka 3L Advanced, odporna 3L Icefeather, w 100% wodoszczelna 2.5L Active Shell, lekka Cocona 2.5L 
lub wszechstronna Climaproof Storm w wersji 3 w 1: dobieramy odpowiedni materiał shell dopasowany 
do Twojej dyscypliny sportu. Rezultat? Nieograniczona pasja we wszystkich warunkach pogodowych.
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Spodnie 
Terrex Icefeather  #G80605
Spodnie GORE-TEX® Pro Shell są wysoce oddychalne, 
wodoszczelne i ekstremalnie wytrzymałe. Posiadają 
wodoszczelny, boczny zamek, który zapewnia wentylację 
oraz łatwe ściągniecie i założenie spodni. Odpinane 
szelki i krój FORMOTION® gwarantują optymalne 
dopasowanie i wydajność podczas aktywności.

Bluza
polarowaTerrex Cocona  #G80585
Cocona®, materiał z domieszką aktywnego węgla, 
wspomaga zarządzanie wilgocią i przyśpiesza schnięcie 
materiału, a krój FORMOTION® gwarantuje doskonałą 
wydajność i swobodę ruchu.

Kurtka 
Terrex Ndosphere #G80341
Innowacyjna kurtka z izolacją PrimaLoft® 80 g oraz 
stretchowymi wstawkami bocznymi, które w połączeniu 
ze specjalnym krojem FORMOTION® gwarantują 
maksymalną swobodę ruchu. Podszewka Cocona® 
zapewnia efektywne zarządzanie wilgocią.

Kurtka
Terrex Hybrid Soft Shell  #G80533
Kurtka z membraną WINDSTOPPER® Soft Shell oraz 
wysoce oddychalnego, rozciągliwego materiału soft 
shell. Efekt? Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja. 
Wiatro- i wodoszczelna w miejscach wymagających 
ochrony, zaś w innych strefach maksymalnie 
oddychająca. Krój FORMOTION® zapewnia 
nieograniczoną, naturalną swobodę ruchu.

Kurtka 
z kapturem Terrex Korum  #G91167
Ekstremalnie lekka i pakowalna kurtka puchowa. 
Wysokiej jakości wypełnienie 90/10 z gęsiego puchu 
o parametrze 700 cuin, odporny na przetarcia materiał 
i krój FORMOTION® zapewniają doskonałą wydajność 
w ruchu.

Kurtka
Terrex Icefeather  #G82627
W pełni wyposażona zimowa kurtka do sportów 
górskich, z materiału GORE-TEX® Pro Shell, idealna 
na ekstremalne warunki pogodowe. Maksymalnie 
wytrzymała i oddychająca. Technologia FORMOTION® 
zapewnia doskonałą swobodę ruchu.

Kurtka
Terrex GTX Active Shell #Z08841
Lekki materiał GORE-TEX® Active Shell łączy w sobie 
ochronę w każdych warunkach pogodowych 
z niezwykłą oddychalnością oraz pakowalnością. 
Kurtka została wyposażona w technologię 
FORMOTION® zapewniającą swobodę ruchów oraz 
w pełni regulowany i kompatybilny z kaskiem kaptur.

Spodnie 
Terrex Hybrid  #W37868
Hybrydowa konstrukcja łączy zalety różnych rodzajów 
materiałów, umieszczonych w odpowiednich strefach 
na ciele. Idealna ochrona przed wiatrem i lekkim 
deszczem. Krój FORMOTION® i miękki pasek w talii 
zapewniają doskonałe, sportowe dopasowanie.

Bluzka
z długim rękawem Terrex Icesky  
#G75216
Wykonana z tkaniny climawarm™ warstwa bazowa 
z długim rękawem jest przyjemna dla skóry, 
gwarantuje doskonałe pochłanianie wilgoci oraz 
izolację termiczną. Krój FORMOTION® zapewnia 
doskonałe dopasowanie do ciała i wygodę podczas 
aktywności outdoorowych.

adidas.com/outdoor
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Spodnie 
Terrex Blaueis  #G89359
Spodnie wykonane z oddychającego, 
wodo- i wiatroszczelnego materiału climaproof® 
świetnie się sprawdzą w ekstremalnej pogodzie. 
Wyposażone w wewnętrzne getry i zamki wentylacyjne 
ułatwiające kontrolę temperatury ciała. Krój 
FORMOTION® zapewnia doskonałą wydajność 
i swobodę ruchu.

Kurtka 
Terrex Ndosphere #G89345
Innowacyjna kurtka z izolacją PrimaLoft®  80 g 
oraz stretchowymi wstawkami bocznymi, które 
w połączeniu ze specjalnym krojem FORMOTION® 
gwarantują maksymalną swobodę ruchu. Podszewka 
Cocona® zapewnia efektywne zarządzanie wilgocią.

Bluza 
polarowa Terrex Stockhorn  
#G89354
Przylegająca do ciała, wygodna, rozciągliwa bluza 
polarowa z kapturem, wykonana z dwóch wysoce 
wydajnych tkanin. Cocona® z aktywnym węglem 
wspomaga zarządzanie wilgocią i skraca czas 
schnięcia. Pontetorto Technostretch zapewnia 
trwałość, izolację i wydalanie wilgoci.

Bluzka z długim rękawem 
Terrex Icesky  #G89357
Wykonana z tkaniny climawarm™ warstwa bazowa 
z długim rękawem jest przyjemna dla skóry, gwarantuje 
doskonałe pochłanianie wilgoci oraz izolację termiczną.  
Krój FORMOTION® zapewnia dopasowanie do ciała  
i wygodę podczas aktywności outdoorowych.

Kurtkaz kapturem 
Terrex Korum #G89343
Ekstremalnie lekka i pakowalna damska kurtka 
puchowa. Wysokiej jakości wypełnienie 90/10 z gęsiego 
puchu o parametrze 700 cuin, odporny na przetarcia 
materiał i krój FORMOTION®zapewniają doskonałą 
wydajność w ruchu.

Bezrękawnik 
Terrex Ndorphin   #G92544
Bezrękawnik z 40 g izolacją PrimaLoft® utrzymuje 
ciepło, nawet wówczas, gdy jest mokry. Wysoce 
kompaktowy, ze stretchowymi wstawkami bocznymi, 
które zwiększają swobodę ruchu. Krój FORMOTION® 
gwarantuje wygodę i swobodę ruchu.

Kurtka 
Terrex GTX Active Shell #G73980
Lekki materiał GORE-TEX® Active Shell łączy ochronę 
w każdych warunkach pogodowych z niezwykłą 
oddychalnością oraz pakowalnością. Kurtka została 
wyposażona w technologię FORMOTION® zapewniającą 
swobodę ruchów oraz w pełni regulowany i kompatybilny 
z kaskiem kaptur.

Kurtka 
Terrex Icefeather #G88412
W pełni wyposażona zimowa kurtka do sportów 
górskich z materiału GORE-TEX® Pro Shell, idealna 
na ekstremalne warunki pogodowe. Maksymalnie 
wytrzymała i oddychająca. Technologia FORMOTION® 
zapewnia doskonałą swobodę ruchu.

Spodnie 
Terrex Skyclimb 2 #G85895
Spodnie z materiału soft shell łączą w sobie ochronę 
przed niekorzystną pogodą oraz zapewniają doskonałą 
oddychalność i rozciągliwość. Konstrukcja została 
wykonana z różnych materiałów, które pomagają 
zarządzać ciepłem i wilgocią w kluczowych miejscach. 
Posiadają regulowane nogawki dopasowane do butów 
narciarskich. Krój FORMOTION® zapewnia doskonałą 
wydajność i swobodę ruchu.
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Kurtka z kapturem 
Terrex Swift PrimaLoft #G89393
Kurtka przeznaczona na zimniejszą pogodę, ze 100 g 
izolacją PrimaLoft®, która utrzymuje ciepło nawet 
wówczas, gdy zmoknie. Niezwykle kompaktowa, 
z regulowanym kapturem. 

Kurtka Terrex  
Swift 3in1 Climaproof Storm #G89367
Kurtka w wersji 3 w 1, wykonana 
z wodo- i wiatroszczelnego materiału climaproof® 
storm, z odpinaną oraz ocieploną, wewnętrzną kurtką 
dla lepszej izolacji termicznej. Oferuje oddychalność 
i ochronę przed opadami i silnym wiatrem.

Kurtka Terrex 
Swift Swiftice #G89363
Wodo- i wiatroszczelny materiał climaproof® storm, 
ocieplony 100 g izolacją PrimaLoft®. Ta kurtka prze-
znaczona na ekstremalną pogodę posiada najlepszą 
syntetyczną izolację, która utrzymuje ciepło nawet 
wówczas, gdy jest mokra.

Kurtka Terrex  
Swift Icezeit #G89386
Łatwa do spakowania, lekka kurtka puchowa, 
ocieplona gęsim puchem o parametrach 650+ 80/20, 
jest wykonana z ripstopu, odpornego na przetarcia 
materiału. Wewnętrzne mankiety w rękawach 
i kieszenie na dłonie z zamkami zapewniają wygodę  
i chronią przed niekorzystną pogodą.

Bluzka z długim rękawem 
Terrex Swift 1/2 Zip #G92867
Lekka warstwa bazowa wykonana z materiału Cocona®  
z domieszką aktywnego węgla, który efektywnie 
zarządza wilgocią. Ponadto posiada fi ltr ochronny 50+ SPF UV.

Kurtka Terrex 
Swift Soft Shell #G91343
Rozciągliwa, oddychająca warstwa zewnętrzna Soft 
Shell chroni przed wiatrem i lekkim deszczem. 
Oddychające, stretchowe wstawki zapewniają swobodę 
ruchu i komfort termiczny. Wyposażona w elastyczne 
mankiety oraz kieszeń z zamkiem na wysokości klatki 
piersiowej.

Bluza 
polarowa Terrex Swift  #G91363
Polarowy materiał climawarm™ zapewnia izolację 
termiczną w zimnych warunkach pogodowych. 
Kieszenie wentylacyjne i sznurki ściągające w talii 
wspomagają zarządzanie mikroklimatem ciała.

Spodnie 
Terrex Swift Flex #X25701
Najbardziej wszechstronne spodnie, zapewniające 
nieograniczoną swobodę ruchu dzięki miękkiej, 
rozciągającej się w 4 kierunkach tkaninie soft shell. 
Posiadają wbudowany pasek i regulowane nogawki.

Spodnie
Terrex Swift AllSeason #W38084
Wytrzymałe spodnie stworzone z myślą o sportach 
górskich na każdą porę roku. Wygodny, wodo- i 
wiatroodporny materiał soft shell zapewnia ochronę 
przed niekorzystną pogodą.
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Kurtka z kapturem 
Terrex Swift PrimaLoft  #G87522
Kurtka przeznaczona na chłodniejsze dni, ze 100 g 
izolacją PrimaLoft®, która utrzymuje ciepło nawet 
wówczas, gdy zmoknie. Niezwykle kompaktowa, 
z regulowanym kapturem.

Kurtka Terrex 
Swift 3in1 Climaproof Storm #G80711
Kurtka w wersji 3 w 1, wykonana 
z wodo- i wiatroszczelnego materiału climaproof® 
storm, z odpinaną oraz ocieploną wewnętrzną kurtką 
dla lepszej izolacji termalnej. Oferuje oddychalność 
i ochronę przed opadami i silnym wiatrem.

Kurtka
Terrex Swift Swiftice #G80658
Wodo- i wiatroszczelny materiał climaproof® storm, 
ocieplony 100 g izolacją PrimaLoft®. Ta kurtka 
przeznaczona na ekstremalną pogodę posiada 
najlepszą syntetyczną izolację, która utrzymuje ciepło 
nawet wówczas, gdy jest mokra.

Bezrękawnik
Terrex Swift PrimaLoft  #G87563
Ekstremalnie kompaktowy bezrękawnik ze 100 g 
izolacją PrimaLoft®, która utrzymuje ciepło nawet 
wówczas, gdy jest mokra. Odporny na przetarcia 
materiał zapewnia trwałość.

Bluza
polarowa Terrex Swift  #G91177
Polarowy materiał climawarm™ zapewnia izolację 
termiczną w zimnych warunkach pogodowych. 
Kieszenie wentylacyjne i sznurki ściągające w talii 
umożliwiają kontrolę ciepła.

Bluzka z długim rękawem 
Terrex Swift 1/2 Zip #G92768
Lekka warstwa bazowa z długim rękawem, wykonana 
z materiału Cocona® z domieszką aktywnego węgla. 
Efektywnie zarządza wilgocią; ponadto posiada fi ltr 
przeciwsłoneczny 50+ SPF UV.

Bluza polarowa z kapturem 
Terrex Swift Pordoi #G87642
Rozciągliwy polar, który zapewnia izolację termiczną 
w zimnych warunkach pogodowych. Posiada 
dopasowany kaptur i wygodne, praktyczne kieszenie 
wentylacyjne.

Ocieplone spodnie 
Terrex Swift #W37531
Oddychający, rozciągliwy w 4 kierunkach materiał 
zapewnia nieograniczoną swobodę ruchu. Elastyczna 
talia z paskiem do regulacji pozwala na większy 
komfort.

Spodnie 
Terrex Swift AllSeason #W66822
Wytrzymałe spodnie stworzone z myślą o sportach 
górskich na każda porę roku. Tkanina z technologią 
NANO-TEX jest odporna na zabrudzenia i przemakanie. 
Wydłużona talia zapewnia więcej ciepła i wygody.
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Buty Terrex Swift Solo #G97261
Oddychające i wytrzymałe buty podejściowe, 
ze specjalną, przeznaczoną do wspinaczki strefą 
w przedniej części. Podeszwa zewnętrzna TRAXION™ 
gwarantuje stabilność i przyczepność. Asymetryczne 
pętle z tyłu pozwalają w funkcjonalny sposób doczepić 
buty do plecaka lub uprzęży wspinaczkowej.

Buty Terrex Fast X Mid GTX #Q21359
Stabilne, lekkie buty za kostkę, do poruszania się 
w górskim terenie. Podeszwa z domieszką gumy 
Continental zapewnia wyjątkową przyczepność zarówno 
na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Membrana 
GORE-TEX® gwarantuje wodoszczelność i oddychalność. 
Technologia FORMOTION®  niweluje siłę uderzenia 
i poprawia komfort na stromych zejściach.

Buty Terrex Fast R GTX #V22343
Lekkie buty do szybkiego poruszania się w terenie 
górskim. Podeszwa z domieszką gumy Continental 
zapewnia przyczepność w każdych warunkach. 
Wodoodporność i oddychalność zapewnia membrana 
GORE-TEX®. Technologia FORMOTION® gwarantuje 
stabilność i kontrolę.

Buty Terrex Fast X #Q21354
Lekkie buty przeznaczone do wymagającego technicznie 
terenu. Wyposażone w podeszwę zewnętrzną z domieszką 
gumy Continental, zapewniają optymalną przyczepność 
i kontrolę w każdych warunkach. Technologia FORMOTION® 
gwarantuje stabilność i wygodę.

Buty Terrex Swift R GTX #Q21341
Lekkie i oddychające buty do szybkiego poruszania 
się w terenie górskim. Wyposażone w wodoszczelną 
membranę GORE-TEX®, amortyzację ADIPRENE® 
w pięcie oraz podeszwę zewnętrzną TRAXION™, 
przyczepną nawet w mokrych warunkach.

Buty Terrex Swift R #Q21337
Lekkie, oddychające i odporne na ścieranie buty 
do szybkiego poruszania się w terenie górskim. 
Wyposażone w amortyzację ADIPRENE® w pięcie 
oraz podeszwę zewnętrzną TRAXION™, przyczepną 
nawet w mokrych warunkach. Cholewka z podwójnej 
siatki zapewnia dodatkową trwałość.

Buty Terrex Solo #M22985
Specjalistyczne, a jednocześnie lekkie buty podejściowe,  
ze specjalną strefą w przedniej części, stworzoną z myślą 
o wspinaczce i poruszaniu się w stromym terenie. 
Podeszwa zewnętrzna TRAXION™ zapewnia kontrolę 
i przyczepność, zaś podeszwa środkowa ADIPRENE® 
zapewnia doskonałą amortyzację. Asymetryczne pętle 
z tyłu butów ułatwiają ich przyczepienie do uprzęży 
wspinaczkowej.

Buty Terrex Fast R Mid GTX #Q21352
Lekkie buty za kostkę do szybkiego poruszania 
się w terenie górskim, wyposażone w podeszwę 
zewnętrzną z domieszką gumy Continental, zapewniają 
nieporównywalną kontrolę zarówno na suchej, 
jak i na mokrej nawierzchni. Membrana GORE-TEX® 
gwarantuje wodoszczelność i oddychalność. Technologia 
FORMOTION®  niweluje siłę uderzenia i poprawia komfort 
na stromych zejściach.

Buty Terrex Conrax Climaproof 
#V21260
Wodoodporne buty zimowe z membraną climaproof®  
oraz izolacją PrimaLoft®. Podeszwa zewnętrzna  
z czujnikiem temperatury oraz technologią TRAXION™  
dla optymalnej przyczepności na śniegu i lodzie.

Buty AX 1 TR #Q21334
Wielofunkcyjne buty outdoorowe z siateczkowymi 
wstawkami zapewniającymi oddychalność i kontrolę 
mikroklimatu wewnątrz obuwia. Syntetyczne osłony 
palców zapewniają trwałość i chronią przed ścieraniem. 
Podeszwa zewnętrzna TRAXION™ zapewnia przyczepność 
na różnych nawierzchniach.

Buty Terrex Fast R GTX #G64506
Lekkie buty do szybkiego poruszania się w terenie 
górskim. Podeszwa zewnętrzna z domieszką gumy 
Continental zapewnia przyczepność w każdych 
warunkach. Wodoodporność i oddychalność zapewnia 
membrana GORE-TEX®. Technologia FORMOTION® 
gwarantuje stabilność i wygodę.

Buty Terrex Solo #M22987
Specjalistyczne, a jednocześnie lekkie buty podejściowe 
ze specjalną strefą w przedniej części, stworzoną z myślą 
o wspinaczce i poruszaniu się w stromym terenie. 
Podeszwa zewnętrzna TRAXION™ zapewnia kontrolę 
i przyczepność, a podeszwa środkowa ADIPRENE® 
zapewnia doskonałą amortyzację. Asymetryczne pętle 
z tyłu butów ułatwiają ich przyczepienie do plecaka 
lub uprzęży wspinaczkowej.

Buty AX 1 Mid GTX #G97058
Wszechstronne buty outdoorowe za kostkę dają mocne 
oparcie i ochronę w każdych warunkach pogodowych. 
Membrana GORE-TEX® gwarantuje oddychalność 
i sprawia, że stopy pozostają suche. Podeszwa 
zewnętrzna TRAXION™ zapewnia przyczepność 
w każdych warunkach pogodowych. Specjalny krój 
dopasowany do kobiecej stopy.

Buty Terrex Fast R Mid GTX #G64507
Lekkie buty za kostkę do szybkiego poruszania się w terenie 
górskim, wyposażone w podeszwę zewnętrzną z domieszką 
gumy Continental, zapewniają doskonałą kontrolę zarówno 
na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Membrana 
GORE-TEX® gwarantuje wodoszczelność i oddychalność. 
Technologia FORMOTION®  niweluje siłę uderzenia 
i poprawia komfort na stromych zejściach.

Buty Terrex Fast X Mid GTX #G97252
Stabilne, lekkie buty za kostkę, do poruszania się 
w górskim terenie. Podeszwa zewnętrzna z domieszką 
gumy Continental zapewnia wyjątkową przyczepność 
zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. 
Membrana GORE-TEX® gwarantuje wodoszczelność 
i oddychalność. Technologia FORMOTION®  niweluje siłę 
uderzenia i poprawia komfort na stromych zejściach.

Buty Terrex Fast X #G64522
Lekkie buty przeznaczone do wymagającego 
technicznie terenu. Wyposażone w podeszwę 
zewnętrzną z domieszką gumy Continental, 
zapewniają optymalną przyczepność i kontrolę 
w każdych warunkach. Technologia FORMOTION® 
gwarantuje stabilność i wygodę.

Buty Terrex Swift R GTX #Q21343
Lekkie i oddychające buty do szybkiego poruszania 
się w terenie górskim. Wyposażone w wodoszczelną 
membranę GORE-TEX®, amortyzację ADIPRENE® 
w pięcie oraz podeszwę zewnętrzną TRAXION™, 
przyczepną nawet w mokrych warunkach.

Buty Terrex Swift R #Q21340
Lekkie, oddychające i odporne na ścieranie buty 
do szybkiego poruszania się w terenie górskim. 
Wyposażone w amortyzację ADIPRENE® w pięcie 
oraz podeszwę zewnętrzną TRAXION™, przyczepną 
nawet w mokrych warunkach. Cholewka z podwójnej 
siatki dodatkowo zwiększa wytrzymałość.
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