
Warszawa, 14 listopada 2009 r. 

Dobrochna Comi 

Paweł Fidryk 

(…) 

 

 

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu zespołu: 

Dobrochna Comi - UKA Warszawa 

Paweł Fidryk - UKA Warszawa 

W następujące rejony w Argentynie: 

1. Rejon Bariloche - Frey/Cerro Catedral jest jednym z największych i jednym z najlepiej poznanych rejonów 

górskich Ameryki Południowej. Znajduje się w Północnej Patagonii. Wspinanie i krajobraz przypominają Igły z 

masywu Mont Blanc. Rejon oferuje wspinanie skalne w granicie. Drogi o długości do 10 wyciągów. 

 



2. Nevado de Chani to masyw leżący na północy Argentyny, na styku prowincji Salta i Jujuy. Jego najwyższy 

wierzchołek, Cumbre General Belgrano, ma 5949m n.p.m. według najnowszych danych. Według starych danych 

argentyńskiego wojskowego instytutu geograficznego ma on 6200 m n.p.m. Obecne dane pochodzą z pomiarów 

GPS-em wykonanych przez zdobywców szczytu w ostatnich latach. Masyw, co rzadkie na północy Argentyny, 

charakteryzuje się dobrej jakości litym granitem. 

Zwykła, nietrudna ponoć droga prowadzi na wierzchołek od wschodniej strony. Od południa istnieją 

drogi o trudnościach D do TD. Według danych z 2007 roku południowa ściana ma dopiero 6 wejść, a istnieje na 

niej jeszcze kilka logicznych, niezdobytych linii. 

Treking do szczytu wiedzie przez tropikalny las wzdłuż doliny rzeki. Szczyt zaczyna być widoczny po 

wejściu na przełęcz na wys. 4000 m n.p.m. 

 
 

Planowany termin wyjazdu: 

Z posiadanych przeze nas informacji wynika, że najlepsze warunki do wspinania w Bariloche panują od styczna do 

marca i wtedy też planujemy nasz wyjazd. Wylot z Polski planujemy na 31 stycznia, a w Cerro Catedral będziemy 

mieli około 3 tygodni na zrealizowanie naszych celów. 

Następnie, po zaaklimatyzowaniu się w Bariloche, udamy się na Północ Argentyny do prowincji Jujuy. Najlepszym 

czasem na tamtejsze góry jest jesień, także marzec jest dobrą porą na zdobywanie miejscowych szczytów. Wylot 

powrotny do Polski 31 marca. 

 

 

Cel wyjazdu 

W Bariloche planujemy wspinanie na drogach górskich wielowyciągowych o trudnościach do ok. VII. 

W Nevado de Chani planujemy zdobyć drogą wspinaczkową jeden z niższych szczytów (do ok. 4500 m n.p.m.), a 

następnie spróbujemy wytyczyć nową drogę na południowej ścianie najwyższe wierzchołku masywu (Cumbre 

General Belgrano - 5949m n.p.m.). 



Strony internetowe: 

http://www.summitpost.org/mountain/rock/317081/nevado-de-chani.html 

http://www.enioy-argentina.org/adventure-travel-argentina-mountain-climbing.php 

http://www.stonedance.com 

http://www.argentinasmountains.com.ar/HtMl/Menu/Chani.html 

http://www.youtube.com/watch?v=lhCehaleVmM 

 

 

Kosztorys wyjazdu: 

- Przelot samolotem do Buenos Aires 3500 zł/os. 

- Transport lokalny ok. 1500zł/os. 

- Część noclegów na miejscu ok. 500zł/os. 

- Wyżywienie ok. 1000 zł/os 

- Uzupełnienie sprzętu ok. 500zł/os 

Łącznie 7000 zł/os. 

 

Zasady finansowania: 

Planujemy wyłącznie udział własny + dofinansowanie z PZA. 

Oczekiwane dofinansowanie 2500zł/os. 

O dofinansowanie ubiegają się obydwoje członkowie wyprawy. Dobrochna Comi nie była wcześniej 

dofinansowywana przez PZA. Paweł Fidryk był wcześniej dofinansowany w ramach wyjazdów 

unifikacyjnych Alpy Lato 2005, Dolomity Lato 2006 oraz Alpy Lato 2007, oraz wyprawy Miyar Indie 

2009. 

 

 

 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.  

Z taternickim pozdrowieniem,  

Dobrochna Comi i Paweł Fidryk 

 


