
Sprawozdanie z letniego wyjazdu alpejskiego w masyw Mont Blanc 

Uczestnicy

 Wojciech Taranowski (KW Toruń, GM PZA)

 Paweł Wojdyga (AKG Łódź)

Termin wyjazdu: 31.07-18.08.2017r.

Wykaz przejść:

Bobokassa 6c+ ED OS 250m Pilier Rouge Aiguille de Blatiere 

Le Ticket,le Carre, le Rond et la Luna waraintem 6b+ TD+ OS(RP 1 wyc 6b) 250m Slab of Peigne

Verdon Memories + Rebuffat 6c+ ED OS 700m Aiguille  de Peigne ( do szczytu)

Majorette Thatcher 6c 200m Pilier Rouge Aiguille de Blatiere

Puree d”Astragale 7a+ ED(kluczowy wyc FL reszta OS) 400m Aiguille Sialouze( Ecrins)

Wspinanie sportowe w rejonach Grand Bois, Alefroide, Entrygie do 7b+ OS, 7c RP

Przebieg wyjazdu:

Działalność górską zaczęliśmy dzień po przyjeździe do Chamonix. Zgodnie z planem wspinaliśmy się 
na Igłach od strony północnej. Na Planie spędziliśmy pięć dni pokonując cztery drogi w typowych 
alpejskich formacjach rysy i płyty. Do naszego zespołu dołączył Mikołaj Bielański (KW Zakopane). 
Dalszy plan zakładał pokonanie długich dróg na Igłach od południa oraz Grand Capucin. Długotrwałe i 
intensywne załamanie pogody postanowiliśmy przeczekać w sektorach sportowych w okolicach 
Briancon. Regularnie analizowaliśmy warunki pogodowe w Chamonix. Prognozy dawały szanse na 
maksymalnie jedną drogę skalną w rejonie Mt Blanc. Ostatecznie postanowiliśmy skorzystać z okazji 
pobyty w Ecrins i rozpoznać nieznane dla nas do tej pory Alpy Delfinatu. Wybór padł na drogę Puree 
d”Astragale na południowej ścianie Aiguille Sialouze. Była to ostatnia pokonana przez na droga na 
tym wyjeździe.

Aiguille Blatiere i płyty Peigne

Płytowe wspinanie na Aiguille du Peigne

Życie obozowe- gotowanie, analiza meteo i schematów



Zespół na Papillons Ridge

Południowa ściana Sialouze

Wybrana przez nas droga biegnie środkiem ściany. W trakcie naszego podejścia lodowiec był tylko w 
prawej części ściany. Tym samym pod Puree d”Astragale udało się dostać bez używania raków i 
dziabki.

Jasny granit, skała dobrej jakości. Trzynaście wymagających wyciągów głównie technicznego 
wspinania. Szerokie rysy, odciągi, okapiki, offwide, fragmenty płytowe.  To wszystko na około 450m 
terenu. Trudności kluczowego wyciągu 7a+. 

Z Alefroide pod ścianę jest około 5-6h podejścia (1600m npm -> 3000m npm) korzystamy z 
możliwości noclegu w Rifugio de Selle(2500 m npm). 

Z taternickim pozdrowieniem

Wojciech Taranowski

Paweł Wojdyga


