
DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu eksploracyjno-sportowego do
Peru, w rejon Cordillera Blanca. 

Skład
Wadim Jabłoński – kierownik
Maciej Kimel
+1 os

Termin
Wyjazd planowany jest na 6 tygodni, począwszy od początku czerwca 2020 r.

Plan działania
Zamierzamy działać w obrębie kilku dolin, które są łatwo dostępne z miasteczka Huaraz.
Naszym  celem  jest  przygotowanie  sportowo-techniczne  pod  wyjazd  eksploracyjny  do
Pakistanu  we wrześniu.  Po  okresie  aklimatyzacji,  który  najpewniej  spędzimy  na  łatwych
celach + drodze skalnej na Sfinksie, chcemy zrobić 2-3 trudniejsze drogi, w tym jedną nową
niekoniecznie trudnym, ale dziewiczym terenem.

7-10 dni – aklimatyzacja
8 dni – pierwszy cel główny
8 dni – drugi cel główny
8 dni – trzeci cel główny
9 dni – czas operacyjny na transfery, przeczekiwanie załamań pogody, dodatkowe cele.

Kosztorys 
Koszty na osobę:

1. Przelot Polska-Lima-Polska 3200 PLN
2. Transport lokalny 1000 PLN
3. Koszty noclegów i wyżywienia poza górami 2000 PLN
4. Żywność liofilizowana 1500 PLN
5. Ubezpieczenie 300 PLN
6. Dodatkowy sprzęt (apteczka, łączność, szpej, etc.) 1000 PLN

SUMA 9000 PLN

Plan finansowy (na osobę):
 Udział własny 5000 PLN
 PZA – 4000 PLN

Aklimatyzacja
Aklimatyzację zaczynamy już w miasteczku Huaraz (3100 m n.p.m.), skąd możemy 
wychodzić w pierwsze dni po dotarciu do miasta na trekkingi w pobliskie doliny, gdzie łatwo 
można zdobyć wysokość ok. 4600 m n.p.m.

Następnie 7-10 dni z noclegami na 4000-4500 m n.p.m. i atakami na 3 szczyty 5000-6000 m 
n.p.m. o rosnących trudnościach, w obrębie jednej doliny: Paron, Llanganuca lub Ishinca. 



Mamy w zasięgu kilka łatwiejszych celów na 5-cio lub 6-cio tysięczniki. Dolina Paron -  
Artensoraju, dolina  Llanganuca - Pisco lub Chopicalqui, dolina Ishinca – Tocllaraju. 

Cele trudniejsze technicznie, dobre na rozwspinanie: Ranrapalca w dol. Ishinca, Piramide di 
Galacio w dol. Paron, Huandoy w dol. Llananuca, Nevado Churup w dol. Quilcayhuanca.

Istnieje też plan, aby w ramach aklimatyzacji przejść drogę Bohorquez/Garcia, 6c+ na 
Sfinksie (La Esfinge).

Cele główne
W zależności od predyspozycji, zastanych warunków i konsultacji z lokalnymi przewodnikami
zadecydujemy o wyborze spośród poniższych celów. W razie dobrych warunków i szybkiego
tempa planujemy oczywiście maksymalne wykorzystanie czasu i pokonanie większej ilości
dróg.

 Huascaran Norte 6655 m n.p.m.
o Northwest Ridge ED1/2, 1800 m
o Arista TD+; IV-V; 1300 m

 Taulliraju 5840 m n.p.m.
o Southwest Buttress ED2, 5.9, A1, M6+, 80° 650 m
o Droga japońska (1976), ED1,5.7,WI4 650 m
o Droga Francuska południową ścianą (Jaeger 1978), ED1 650 m

 Chacraraju Este 6001 m n.p.m.
o Jager Route ED1, lód 90°, 700 m
o Americana. ED+; 700 m

 Nevado Cayesh 5721 m n.p.m.
o Droga nowozelandzka (1973), TD+,V+
o American-Slovenian Direct, ED+; M7+, 6a+; 700m,

 La Esfinge 5325 m n.p.m.
o Cruz del Sur 7b, 800 m 



Materiał rozszerzony do wybranych dróg
HUASCARAN NORTE (6655 m n.p.m.)
LINK DO MAPY: https://opentopomap.org/#marker=13/-9.10142/-77.62115

Północno-zachodnia grań Huascaran Norte (droga włoska, 1974), ED1/ED2 1800 m
Droga pierwszych zdobywców. Pierwsze 1400 m to trudności lodowo-śnieżne w lodzie do 
60°. Pozostała część drogi prezentuje trudności mikstowe za ok. V. Typowy czas przejścia z 
obozu na 4800 m n.p.m.: 2-4 dni. Możliwe pierwsze polskie przejście. Droga nr 3 na 
schemacie poniżej (w całości granią)

https://opentopomap.org/%23marker=13/-9.10142/-77.62115


TAULLIRAJU (5840 m n.p.m.)
LINK DO MAPY: https://opentopomap.org/#marker=15/-8.89321/-77.57781

(2) Zachodni filar (wariant oryginalny, 1980), ED2,5.9,A1,M6+,80° 650 m
Droga ma już jedno przejście klasyczne duetu House-Prezelj. Dolna część drogi prezentuje 
mikstowo-lodowe trudności do M6+, górna część natomiast jest w większości śnieżna, poza 
skalną barierą (A1) oddzielającą kopułę szczytową. Pierwsze polskie przejście, drugie 
przejście klasyczne. 2-3 biwaków w ścianie, 1 w zejściu południowo-wschodnią granią.

(7) Droga japońska (1976), ED1,5.7,WI4 650 m
(8) Droga Francuska południową ścianą (Jaeger 1978), ED1 650 m

https://opentopomap.org/#marker=15/-8.89321/-77.57781


 (niezaznaczona na schemacie) Droga zachodnią granią (2016), 5.8,AI5,M4
Propozycja z 2016 roku, pierwsze przejście należy do ekipy z Nowej Zelandii.

http://www.alpinist.com/doc/web16c/newswire-new-zealand-expedition-racks-up-first-
ascents-on-taull

http://www.alpinist.com/doc/web16c/newswire-new-zealand-expedition-racks-up-first-ascents-on-taull
http://www.alpinist.com/doc/web16c/newswire-new-zealand-expedition-racks-up-first-ascents-on-taull


NEVADO CAYESH (5721 m n.p.m.)
LINK DO MAPY: https://opentopomap.org/#marker=14/-9.44009/-77.30221

(3) American-Slovenian
Direct ED+; M7+, 6a+;
700m, 11 pitch. Marko
Prezelj & Steve House,
2005, 
(4) Droga nowozelandzka
(1973), TD+,V+, 
(5) Droga niemiecka
(1988), VI,70°

https://opentopomap.org/#marker=14/-9.44009/-77.30221


RANRAPALCA (6162 m n.p.m.)
LINK DO MAPY: https://opentopomap.org/#marker=14/-9.41274/-77.41791

https://opentopomap.org/#marker=14/-9.41274/-77.41791


La Esfinge (5325 m n.p.m.)

Cruz del Sur 7b, 800 m 
Droga z autorską wyceną 7c+ powstała w 2000 roku za sprawą duetu Mauro „Bubu” Bole i 
Silvo Karo. Do tej pory droga doczekała się tylko jednego polskiego przejścia Sławka 
Cyndeckiego w 2008 r.

Hatun Ulloc (Ishinca Tower) 

Karma de los Condores, 5.11+ 350 m
Droga wiodąca rysami. Nazywana Astromanem Peru.



Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Z taternickim pozdrowieniem,
Wadim Jabłoński
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