
MATTERHORN – ŚCIANA PÓŁNOCNA 

Spieszę donieść, że w dniu 29 września przeszedłem z Rafałem Waldorfem Zającem drogę Schmidtów 

na północnej ścianie Matterhorna.  

 

Schemat drogi (źródło: camptocamp.org) 

Sama droga, pomimo swojej długości, nie przedstawia wielkich trudności technicznych. Jest to jednak 

męczące i wymagające nieustannej uwagi popylanie na lotnej – w kruchym terenie, na kiepskiej 

asekuracji. Ryzykowne, wymagające zaufania do partnera i całkowitego braku wyobraźni. Choć dobry 

warun oraz ślady poprzedników ułatwiały nieco zadanie – stanowczo odradzam. Wbijanie się w tę 

drogę nie świadczy bowiem ani o dojrzałości, ani o inteligencji wspinacza. 

Prawdziwe jaja zaczęły się z zapadnięciem ciemności, po dotarciu na szczyt. Jak się okazało, nasze 

beztroskie przekonanie – jakoś damy radę po śladach – trochę rozminęło się z rzeczywistością. Kilka 

kolejnych godzin posuwania się w dół Grani Hörnli, po odciśniętych w śniegu śladach cudzych stóp, 

przekonało nas, że ani ze mnie Winnetou, ani z Waldorfa wierny druh Old Shatterhand. Solvay gdzieś 

wyparował, a my w efekcie zjazdów, pojawiliśmy się po prawej stronie wschodniej ściany  

Matterhorna – w miejscu nieznanym ani nam, ani większości lokalnych przewodników. Najwyraźniej 

osoby przez nas śledzone podstępnie zatarły swe ślady!!! Po wykonaniu kilku śmiałych manewrów, 

których nie opiszę, aby uniknąć wyzwisk i szydery, po południu z powrotem znaleźliśmy się na Grani 

Hörnli. Nie zaprzepaściliśmy szansy i koło 17 mogliśmy wsunąć się do śpiworów pozostawionych przy 

schronisku Hörnlihutte.  

Żeby nie ułatwiać nam zbytnio życia (w końcu były to urodziny Waldorfa!), los sprawił, że padający 

cały dzień zejścia śnieg, przeistoczył się w jesienny deszczyk. W związku z remontem schroniska, 



jedynym miejscem, gdzie nie padało, był jakże uroczy kibel przy tym schronisku. Wśród upajających 

zapachów, zasnęliśmy snem sprawiedliwych – po 39 godzinach niespania non-stop, kimnąłbym nawet 

pod jedną z czterech desek sedesowych… 

Gdy zeszliśmy kolejnego ranka do Zermatt, wyglądaliśmy niespecjalnie wyjściowo. Cola przed 

marketem postawiła nas jednak na nogi i już po chwili ruszyliśmy autem do Polski. Z następnych 

piętnastu godzin niewiele pamiętam, był to chyba mój najbardziej meczący powrót z gór. Moja 

szanowna małżonka gdy o drugiej w nocy mnie ujrzała nad sobą, powiedziała jedynie: „Kochanie, 

wyglądasz chujowo”. A jest to osoba niezwykle kulturalnie dobierająca słowa i szczerze oburzająca się 

na każde przekleństwo z mych ust. 

Sama droga Schmidtów zajęła nam 16,5 godzin. Akcja Wrocław – Góra – Wrocław trwała 4 doby i 4 

godziny. Amerykanin powiedziałby: „Don’t Try This at Home!”. Nigdy więcej (POWTARZAM: NIGDY 

WIĘCEJ!) nie zrobię czegoś tak głupiego! Przecz ze stylem LWA! 

Co uważniejsi klubowicze spytają, dlaczego nie podaję czasu akcji z Poznania do Poznania. Oczywiście 

dlatego, żeby wyjść na większego harpagana, przechuja oraz twardziela. W naturalny sposób 

skromnego, nieśmiałego i pomocnego bliźnim. Po prostu: dobrze napisana relacja, zawsze musi 

trochę podkaszlikować rzeczywistość, moi mili. 

Poniżej kilka pamiątkowych fotek. 

Marcin Woźniak 

 

 

Na podejściu (fot. Rafał Zając) 



 

Tradycyjna żulerka przed wejściem w ścianę (fot. Rafał Zając) 



 

W drodze (fot. Rafał Zając) 

 

 

Na jednym z niekończących się trawersów (fot. Rafał Zając) 


