
Krzysztof Rychlik 
/…/ 
Klub Wysokogórski- Kraków 
 
 
 
 
 

Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA, 
 
 
 zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie wyprawy zespołu Krzysztof Rychlik- 
Dariusz Kurczab do doliny Cochamo w Chile jako wyprawy centralnej Polskiego Związku 
Alpinizmu i dofinansowanie jej. 
 
 Dolina Cochamo jest eksplorowana od bardzo niedawna. W chwili obecnej znajduje 
się tam niewiele ponad 100 dróg na kilkudziesięciu ścianach o wysokości do 1100m. Co roku 
powstaje tam kilka lub kilkanaście nowych dróg, ale wciąŜ pozostają ogromne moŜliwości 
eksploracyjne.  
Wspinanie w Cochamo porównywane jest do tego w Yosemite, choć niektórzy uwaŜają, Ŝe 
jest nawet lepsze ze względu na znikomą liczbę ludzi, ciszę i spokój. Granitowe ściany, 
poprzecinane siatkami rys najróŜniejszej szerokości, znośna pogoda i piękno miejsca 
powodują, Ŝe rokrocznie wybiera się tam coraz więcej wspinaczy ze wszystkich zakątków 
świata. 
 
 Za cel główny wyjazdu obraliśmy powtórzenie następujących dróg: 
Wassermusik VI, 5.12c A1, 840m, na ścianie Trinidad 
lub  
Vieje a La Luna Creciente VI, 5.12c A0, 1100m, na ścianie La Junta 
 
 Inne drogi, które planujemy pokonać w ramach rozwspinania to: 
Bienvenidos a Mi Insomnio V, 5.11a, 950m 
Alendalaca IV, 5.12b, 450m 
 
 Po rozmowie z Bogusławem Kowalskim, który był w Cochamo w 2006 roku 
rozwaŜamy równieŜ poprowadzenie nowej drogi na ścianie La Junta, ale ostateczną decyzję 
podejmiemy na miejscu. 
 
Dodatkowe informacje o rejonie dostępne są na stronach: 
http://www.cochamo.com/cochamo/ 
http://www.danzaenpiedra.com/ 
http://www.escalando.cl/pag-rc.htm 
http://www.stonedance.com/ 
 
 
 
 
 
 
Termin wyjazdu:  



25 stycznia- 25 lutego 
 
Skład osobowy:  
Krzysztof Rychlik, Klub Wysokogórski- Kraków 
Dariusz Kurczab, Klub Wysokogórski- Kraków 
 
Dane osobowe: 
Krzysztof Rychlik 
/…/ 
KW Kraków 
 
Dariusz Kurczab 
/…/ 
KW Kraków 
 
Kosztorys wyjazdu: 
przelot Warszawa- Santiago de Chile- 3400zł/ osoba 
transport i spanie na miejscu- 400zł/ osoba 
ubezpieczenie- 200zł/osoba 
wyŜywienie- 500zł/osoba 
zakup potrzebnego sprzętu- 3000zł 
sumarycznie: 12 000zł 
 
Zasady finansowania: 
Udział własny: 6000zł 
PZA: 6000zł 
 
Dotychczas otrzymane dofinansowania: 
Krzysztof Rychlik- Chamonix, Francja w 2007 roku- wyjazd nie odbył się z powodu mojego 
wypadku; Chamonix, Francja w 2008 roku; Indian Creek, Utah, USA w 2008 roku; 
Bugaboos, Kanada w 2009 roku- wyjazd nie doszedł do skutku z przyczyn losowych; 
Kandersteg, Szwajcaria w 2009 roku 
 
Dariusz Kurczab wcześniej nie korzystał z dofinansowania 
 
 
 
 
 
 
 

Z taternickim pozdrowieniem, 
 

Krzysztof Rychlik 
KW Kraków 


