Robert Drynda

Wrocław 5.10.2011

DO KOMISJI WYPRAW I UNIFIKACJI POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe wyprawy sportowej do Patagonii.
SKŁAD:
- Robert Drynda - KW WARSZAWA
- Arkadiusz Mytko - KW BIELSKO BIAŁA
TERMIN:
31.I - 4.III 2012

Widok na wschodnią stronę masywu Moreno - fot. Arek Mytko.
CEL WYJAZDU:
Otwarcie nowych dróg mixtowych (o długościach ponad 1200m) na wschodnich ścianach Cerro
Dos Cuernos (3074m) i Cerro Dos Cumbres (3049m) w masywie Moreno, znajdującym się na
Patagońskim Południowym Lodowcu Kontynentalnym.
Z uwagi na trudne podejście pod ściany i ciężkie warunki klimatyczne, obydwie ściany są nadal
dziewicze.
Wyprawa ma charakter sportowy i silne zaznaczenie działalności Polaków w południowej
Patagonii.
Jako, że rejon działania znajduje się w pobliżu Cerro Torre (3133m), w przypadku szybkiego
zrealizowania głównego celu wyprawy oraz trafienia okna pogodowego, podjęta zostanie próba
przejścia drogi Ragni (1500m AI5 + M4 MI6) na jej zachodniej ścianie.
Z uwagi na znajomość przez Arka rejonu oraz jego wcześniejszy przyjazd do Patagonii, transport
sprzętu i złożenie depozytu, zostanie przeprowadzane już w styczniu, dzięki czemu zespół będzie
miał pełne 4 tygodnie na realizację swoich celów. Zespół będzie miał dwie osoby do pomocy do
transportu i zakładania obozów.

Wschodnia ściana Cerro Dos Cumbres - fot. Arek Mytko.
KOSZTY:
- transport lotniczy i autobusowy 2 x 7.000 zł
- sprzęt 2 x 5.000 zł
- żywność 2 x 3.000 zł
Razem: 30.000 zł
ZASADY FINANSOWANIA:
Wkład własny: 10.000 zł
Dofinansowanie PZA: 20.000 zł

Cerro Torre od zachodniej strony - fot. Arek Mytko.
Jestem członkiem KW WARSZAWA i jest to moja pierwsza prośba o dofinansowanie
wyprawy.
Informuję również, że nasze składki klubowe są opłacone.
Oprócz tego zobowiązujemy się terminowego dokonania rozliczenia kosztów wyprawy.
Wykaz przejść w załącznikach.
Dziękuję w moim i Arka imieniu za rozpatrzenie wniosku,
Robert Drynda

O nas:

Robert Drynda – urodzony we Wrocławiu w 1981 roku, absolwent biotechnologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, instruktor wspinaczki skałkowej. Jego pasją jest letnia i
mikstowa wspinaczka w Alpach. Doświadczenia wspinaczkowego nabrał wspinając się w
Tatrach, Karkonoszach, Alpach, Szkocji i Norwegii. Największe osiągnięcia wspinaczkowe:
przejście OS drogi O sole mio (ED 6b obligatoryjne) na Grand Capucin, lodospadu Nuit
Blanche (WI 6) w dolinie Argentiere i zimowe przejście OS drogi Eugster Couloir Direct (IV
5, 1000 m) na północnej ścianie Aiguille du Midi.

Arkadiusz Mytko – urodzony w Katowicach w 1973 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej w
Gliwicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Przemierzył Syberię, Mongolię,
Chiny i Patagonię. Zdobył największy wulkan Meksyku Pico de Orizaba (5630m) a także
drogą wielowyciągową trzeci z największych monolitów świata Penia de Bernal (2515m). W
lutym zdobył kolejnego satelitę Fitz Roya, Aguja de la S (2335m). W roku 2009 otrzymał
nagrodę Kolosa (kategoria Wyczyn Roku) za realizację projektu Patagoński Triatlon.

