
Bielsko-Biała, 14-05-2015 r. 

 

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu wspinaczkowego  

na Mount Blanc drogą 

Peuterey Ridge Integral (TD+/ED1) 

 

 

Skład: 
 
Agnieszka Adamczyk – KW Bielsko-Biała 
Joanna Malawska - KW Kraków 
Marta Mikołajczyk - KW Warszawa 
Brunon Józefczyk - KW Kraków 
 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu mają mniej niż 30 lat. 

 

 

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu wspinaczkowego.        
Naszym celem będzie przejście najdłuższej grani w Alpach - Peuterey          
Integral. Podczas przejścia pokonamy ponad 4500 metrów       
przewyższenia. Trudności techniczne występujące na drodze nie powinny        
przekroczyć V+, jednak to co decyduje o klasie i powadze przejścia to           
długość drogi oraz nikłe możliwości ewentualnego wycofu. Droga kończy         
się na szczycie Mont Blanc. 

 

Termin: lipiec – wrzesień 2015 



 

                                 Zdjęcie pochodzi ze strony www.pobego.ro 

Opis drogi i plan działania: 

Przed wyjazdem zamierzamy zorganizować kilka długich wspinaczek       
w Tatrach, abyśmy mogli dograć się w obecnym składzie. Zdajemy sobie          
sprawę, że jednym z kluczowych elementów przejścia będzie szybkość         
działania. Podzielimy się na dwa zespoły wspinaczkowe, jednak podczas         
przejścia będziemy działali razem jako jedna drużyna tak, aby móc się           
wzajemnie wspierać i razem osiągnąć wspólny cel. Uważamy, że ta droga           
będzie dla nas świetną okazję do przygotowania się do jeszcze          
ambitniejszych wypraw w przyszłości. 

Przed rozpoczęciem wspinaczki zamierzamy porządnie się      
zaklimatyzować, aby uniknąć problemów zdrowotnych oraz móc       
utrzymać dobre tempo wspinaczki. 

Pierwsza część drogi to wejście na Aiguille Noire de Peuterey (3772 m.)            
południową granią (TD). Pokonanie 2500 metrów drogi w ciągu jednego          
dnia będzie wymagało od nas umiejętności szybkiego poruszania się na          
lotnej asekuracji. W okolicach przedszczytowych zamierzamy spędzić       
pierwszą noc. Następnego dnia czekają nas zjazdy północną granią. Ze          
znalezionych w sieci relacji oraz informacji z przewodników wynika, że         
będzie to ok. 14 trudnych i wymagających zjazdów, z czego większość          
będzie odbywała się w kruchym i mocno eksponowanym terenie. Po         



osiągnięciu przełęczy przetrawersujemy Dames Anglaises i drugą noc        
spędzimy w schronie Craveri. Ostatni etap to wejście kolejno na Aiguille           
Blanche (4112 m.), Grand Pilier d’Angle (4234 m.), Mount Blanc de           
Courmayeur (4748 m.) oraz Mount Blanc (4810 m.). Istnieje możliwość          
zabiwakowania w wygodnym miejscu podczas wejścia na Grand Pilier         
d’Angle. W przypadku złych warunków śnieżnych może się okazać, że          
rozsądniej będzie spędzić noc właśnie tutaj, a dopiero czwartego dnia          
wejść na szczyt z samego rana oraz jeszcze tego samego dnia zejść na dół. 

 

Kosztorys: 

 Kategoria, informacje Kwota na osobę Razem 
1. Transport (1500-1800 km   

w jedną stronę) 
- paliwo 
- opłaty drogowe 
- opłaty za parking 

500 zł 2000 zł 

2. Noclegi (camping w Val    
Veni) 
Wyliczenie dla pięciu   
noclegów. 
- opłata za namiot  
- opłata za osoby 
- opłata klimatyczna 

 150 zł 
 

600 zł 

3. Wyżywienie 
Wyliczenie dla dziesięciu   
dni. 
- liofilizaty  
- inne 
- gaz 

 
550 zł 

 
2200 zł 

4. Sprzęt 
- haki (16) i repy do 
wzmocnienia stanowisk 
zjazdowych 

200 zł 800 zł 

Razem: 1400 zł 5600 zł 
 

 

Zasady finansowania: według uznania PZA 



Dotychczas otrzymane dofinansowania:  

Agnieszka Adamczyk - udział w obozie Grupy Kobiecej, marzec 2015 

Joanna Malawska - Alpy, marzec 2015 


