
W Verdon jak zwykle stabilna pogoda...

Więcej fotek w galerii

Cztery lata czekałem, żeby wrócić na wspin do Gorges du Verdon, najpiękniejszego
wąwozu jaki miałem okazję w swoim życiu zobaczyć. W 2004 r. wybraliśmy się tam z grupą
Gnieźnian (Maja, Odrzut, Przeszczep i ja). Po przejechaniu całego Lazurowego Wybrzeża i
pokonaniu prawie 1800 km zrobiliśmy w wąwozie jedną (!) drogę (Rope’n’roll) i w
beznadziejnym wielodniowym załamaniu pogody i nastrojów wycofaliśmy się do Arco. Wiele
dni spędzonych w aucie, mokre śmierdzące ciuchy i ciała – to wtedy właśnie powstała elitarna
jednostka FETORS CLIMBING DIVISION  Minęło parę lat, sprzeniewierzyliśmy się
ideałom Fetorsów i znów się myjemy hehe, do dziś mam bluzę z logo teamu, niestety
wielokrotnie wypraną. Ale to co Fetorsi zobaczyli w Verdonie nie pozwalało spać spokojnie:
150 – 400 metrowe wapienne ściany, śmiałe eksponowane drogi, które pokonuje się po
uprzednim zjechaniu z tarasów widokowych na dno wąwozu. I ten dreszczyk: „a co będzie jak
przerosną nas trudności lub dupnie?” Wycof na dno wąwozu nic nie daje… 

Minęło około 1460 pryszniców i kąpieli, mamy rok 2008, Fetorsi czyli Maja i ja,
wyruszyli znów do Verdonu. Towarzyszyli nam Beata, Adam i Artur (absolutnie nie nadają
się na Fetorsów hehe). Francuzi zapewniali, że pogoda w maju będzie stabilna… No i była.
Przyjechaliśmy do uroczego La Palud w totalnej zlewie, dobrze, że na campie była wiata,
gdzie można było przygotować posiłki i spędzać wieczory w oczekiwaniu na zapowiadaną
lampę. Niestety, pogoda była wyjątkowo stabilna hehe, dopołudnia 3-4 godzinne okienko
pogodowe, potem deszcz. Próbując dostosować się do zaistniałej sytuacji udało nam się
zrobić parę dróg w skałkach i dwie 150 - metrowe drogi. Tę drugą w warunkach zimowych –
już w czasie zjazdów zaczęło padać, potem w trakcie wspinu rozpętało się piekło!
Armagedon! Burza gradowa siekła nas niemiłosiernie po plecach kulkami centymetrowej
średnicy, cały wąwóz przybrał szatę zimową w kilkanaście minut, po ścianach płynęła
Niagara prosto do rękawów naszych kurteczek. Kanioning w czystej postaci, tylko, że my się
musieliśmy wywspinać się na górę! W końcu droga padła w OSie (!) i było to nasze
najciekawsze dokonanie w stylu Aqua-climbing. Powrót pod wiatę i znów czekanie… Z
nudów urządziliśmy International Competition w kategoriach „dach wiaty” i „table –
climbing” czyli pokonanie spodu blatu stołu kuchennego bez kontaktu z podłogą. Impreza
wzbudziła żywe zainteresowanie wśród Anglików i Francuzów hehe. Ci ostatni twardo
siedzieli na campie wierząc, że pogoda się jednak poprawi… 



Nam cierpliwość się skończyła po reście w St. Tropez i kąpielach słonecznych nad
morzem – dziwna sprawa: całe góry w chmurach, a na wybrzeżu słońce… Postanowiliśmy
uratować choć część wyjazdu i wróciliśmy do niezawodnego Arco. A tam nudy… samo
wspinanie… codziennie!  Nasiekaliśmy sporo dróżek, na szczególną uwagę zasługuje
„Kira”, pierwsze 7a+ Artura Podolskiego, gratulacje! Niestety to była końcówka wyjazdu,
więc zdążyliśmy złapać rewelacyjną formę i wróciliśmy do Polski robić swoje rekordowe
przejścia na ukochanym panelu i murku na Paczkowskiego, blee! A jak oglądam fotki z
Verdon to mam naprawdę mieszane uczucia, takie ściany… 
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