Marcowe Dolomity 2020 i …
ostatni „Mohikanie” na fokach .
Na początku marca każdy z nas miał jakieś swoje indywidualne górskie plany . Wobec tego dość
spontanicznie została podjęta decyzja o wykorzystaniu okna pogodowego w Dolomitach. Po szybkim
spakowaniu się i wzięciu pod uwagę wszystkich za i przeciw związanych z „raczkującą” akcją antywirusową w
Europie nasza ekipa w składzie Jacek , Maciej i Wojtek ruszyła w czwartek 5 marca do Włoch . Przepiękny
pogodowo piątek wykorzystaliśmy na odśnieżanie i rozlokowanie się na „campie”, ładowanie wewnętrznych
akumulatorów i krótką wycieczkę samochodową na pobliską przełęcz Falzarego . Po nasyceniu oczu
pięknymi widokami i wypiciu mocnej kawy w rifugio Valparola świat wokół nas wydawał się być idealny . No
może tylko poza widokiem samoistnych lawinek i ogłoszonej czwórki po ostatnich opadach śniegu .
Ze względu na duże zagrożenie lawinowe zdecydowaliśmy się w sobotę na wejście dość bezpieczną trasą
na szczyt o wdzięcznej nazwie Munt da Medalges . Około tysiąc metrowe podejście było dość łatwe ale na
szczęście nie nużące . Natomiast piękna pogoda i niepewne warunki śniegowe na innych stokach sprawiły ,
że po naszym wejściu na szczyt w zawrotnym tempie zaczęło przybywać na nim kolejnych zdobywców i przy
charakterystycznym krzyżu ze słoneczkiem zrobiło się wręcz tłoczno . Dlatego też decyzja mogła być tylko
jedna czyli realizacja planu B (czytaj : Bardziej amBitnego) . Obok na tej samej grani znajduje się jeszcze inny
szczyt i to nawet o kilkadziesiąt metrów wyższy tylko że bez krzyża i z beznadziejną nazwą . Tam już prawie
nigdy nikt nie dociera . Tego dnia z pewnością byliśmy jedynym zespołem , który stanął na szczycie Sobutsch
(nazwa prawie nie do zapamiętania) .

Na Munt da Medalges .

Jeszcze trawers na dziewiczy (tego dnia) Sobutsch.

Krótko delektujemy się dumnymi sylwetkami pobliskich szczytów Sas de Putia i Sas Rigais . Przezbrajamy
narty i ruszamy w dół . Zjazd niestety nie był w pełni zadawalający . Mimo , że wybraliśmy rzadziej

uczęszczaną ale w tych warunkach optymalną linię zjazdu południowa wystawa , temperatura i
nasłonecznienie dnia poprzedniego spowodowały , że wszędzie występowała wkurzająca lodoszreń .
Wyłącznie w dolnej już zacienionej części doliny było lepiej .
Nastała niedziela . Budzik nastawiony jak zwykle na 5:00 rozpoczął zdecydowanie ambitniejszy dzień . Świt
zwiastował przepiękną pogodę . Po zostawieniu samochodu na końcu drogi w wiosce Longiaru zaczynamy
podejście . Także o podobnym przewyższeniu jak wczoraj ale bardziej strome i zróżnicowane . Naszym celem
jest zjazd „ Canale Nord Antersasc”, monumentalnym bardzo długim żlebem rozpoczynającym się dwoma
małymi szczerbinami w grani pomiędzy szczytem Antersasc a Piz Somplunt . Oczywiście najpierw musimy
wdrapać się na Antersacs . Na początku podejścia spotykamy kilka innych zespołów . W środkowej części
doliny wszyscy rozchodzą się na „swoje szczyty” . Wreszcie zostajemy sami . Strome podejście mnoży
robione przez nas zakosy. Dopieszczani słońcem docieramy na szczyt .

Przepiękna panorama robi na nas wszystkich duże wrażenie .

Maciej z Antersasc ‘a dochodzi do szczerbiny.

Tu Wojtek zadecydował: zdejmujemy foki i zaczyna się „zabawa”.

Ale to nie koniec . Przed nami jeszcze przejście granią do widocznych już małych przełączek . Właściwy zjazd
o wycenie 4.1 E2 zaczyna się na drugiej szczerbie . Aby podnieść trochę emocje decydujemy się na drugi
wariant czyli start z tej pierwszej . Jest tutaj jeszcze stromiej ale duża ilość śniegu w tym sezonie pozwala na
przewinięcie się i efektowne pokonanie przesmyku do głównego źlebu . Mamy więc „grube” kilkadziesiąt
metrów 4.2 E3 w bonusie . Każdy z nas konsumuje adrenalinę w inny sposób ale puch i grawitacja
wprowadza nas w swoistą ekstazę . Co najważniejsze uczucie to trwa dość długo bo cały zjazd ma blisko
1000m w pionie .

Stromizny żlebu z dołu nie widać ,….ale była .

To ten sam „ Canale Nord Antersasc " z przewodnika, …. Bardziej stromy?

Po dotarciu do samochodu nasze uśmiechnięte miny mówią wszystko o ostatnich godzinach . Zresztą
uśmiechniętych twarzy jest tu więcej a należą do lokalnych „dolomitowych zawodników” , którzy dzisiaj
także wybrali się w ten masyw . Rozmawiamy dzieląc się nawzajem pozytywnymi wrażeniami i życzymy sobie
kolejnych takich superowych dni .
W poniedziałek zrezygnowaliśmy z podejść , które zamieniliśmy na wyciągi i kolejki aby jak najszybciej
dotrzeć na Marmoladę . Chcieliśmy tym samym trochę odpocząć przed następnymi wyrypami a w
szczególności przed wyczerpującym wejściem na Cima Puez i zjazdem z niej północnym kuluarem , które
mieliśmy w planie . Po drodze na „królową dolomitów” poza „szokiem” , że w każdej gondoli i na każdej
trasie jesteśmy prawie sami zaliczyliśmy zjazd Padon Sud ale warunki były tu do bani i znowu trzeba było
walczyć z lodoszrenią . Na Marmoladę wjechaliśmy kolejką w towarzystwie zaledwie kilku osób !!! . Wszyscy
byliśmy już świadomi , że wokół dzieje się coś niezwykłego . Na tarasie szczytowym oprócz podziwiania
bezkresu gór wokół nas wpatrujemy się w końcowy fragment słynnej drogi przez rybę na południowej ścianie
co owocuje słowami Jacka -„gładko tu jakoś” . Nikt nie zgłosił zdania przeciwnego .
Marmolada – dach Dolomitów

Zupełnie sami rozpoczynamy zjazd . Wreszcie pod nartami czujemy upragniony puch . Euforia narasta .
Lawirując różnymi wariantami docieramy wreszcie do charakterystycznej formacji o wymownej nazwie
Canyon i trudnościach 2.3 E3 . Kolejne setki metrów w dół i jeszcze tylko czujne przewinięcie za ostrogę pod
Col dei Bousc i lądujemy przy tamie jeziora di Fedaia . Trawers wzdłuż jeziora kończymy przy zupełnie
pustych trasach narciarskich . Wracamy nimi przez Arabbę do Corvary . Przebieramy się przy samochodzie i
nagle otrzymujemy informację z naszego „campu” . Przekaz jest jasny . Wszystko w Dolomitach przestaje
funkcjonować i tak jak wszyscy inni , którzy jeszcze zostali musimy wyjechać jak najszybciej . Jutro rano to
termin ostateczny .
Podczas podróży powrotnej udaje nam się jeszcze ostatnim rzutem na taśmę przejechać dość gładko (mimo
paniki i nieprawdziwych informacjach w mediach) przez przełęcz Brenner i pozostałe granice . Nie do końca
wtedy jeszcze byliśmy świadomi , że data 9 marca i dni następne zmienią wszystkie nasze poczynania , plany ,
wyjazdy i treningi na najbliższe miesiące . Zresztą nas wszystkich .
Byliśmy ostatnimi, którym udało się zjechać z Marmolady przed nieznaną pandemiczną przerwą.
Jacek , Wojtek i Maciej .

