
 
  
Do Komisji Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu 
  
  
  
Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu do Doliny Yosemite. 
  
  
1.     Uczestnicy: 

  
Michał Czech (SAKWA) 
Karolina Ośka (SAKWA) 
  

2.     Cele wyjazdu: 
 

Naszym głównym celem jest przejście Golden Gate na El Capitanie. Linia ta 
uważana jest za jedną z najpiękniejszych dróg bigwallowych na świecie, jednocześnie 
oferując trudności “dla ludzi” (5.13b = VI.5+). Co więcej, bez polskiego przejścia.  

Znamy jej pierwsze 21 wyciągów z zeszłorocznego przejścia Freeridera, jednak to 
kolejnych 16 stanowi o jej trudności. Bogatsi w zeszłoroczne doświadczenia i przygody, 
wierzymy w to, że unikniemy podstawowych błędów w poruszaniu się w dużej ścianie, a 
więcej sił i uwagi przeznaczymy na trudne wspinanie. 

 
Mamy też kilka pomysłów na inne ciekawe cele, nieco mniej popularne, w zależności 

od czasu, pogody i postępów na celu głównym: 
 

- Father Time - VI, 5.13b, 20 wyciągów, Middle Cathedral Rock  - ściana naprzeciwko 
El Capitana. Na trudności tej stosunkowo nowej drogi składają się kolejno 3 wyciągi o 
trudnościach 5.13b, każdy o innym charakterze w świetnej jakości skale. Droga ma 
niewiele przejść, a uchodzi za bardzo ładną. Co więcej, nie ma na niej zbyt wielu 
trudnych rys, wydaje się być nieco bardziej sportową linią. Bez polskiego przejścia. 

 
- Eye of Sauron 5.13a/b, 400m - nowa droga Nicolasa Favresse przechodząca przez 

imponujący okap Ribbon Falls. Nie ma na niej ani jednego bolta, jest za to 
spektakularne trójwymiarowe wspinanie w okapie z zakładaniem asekuracji.  

 
3.     Termin: 
 

Październik - Listopad 2019, planujemy spędzić w dolinie około miesiąca 
 
 
 
 



4.     Kosztorys 
 

Bilet lotniczy: ~3000zł 

Noclegi:  ~1000zł 

Transport na miejscu: ~1000zł 

Wyżywienie:  około ~1000zł 

 
Łącznie około 6000zł/os 

 
 
5.  Zasady finansowania: 

 

Dofinansowanie PZA: 3000zł 

Udział własny: pozostałe koszty 

 

6.    Wcześniejsze dofinansowania: 

 
Michał Czech – obozy GM (2014,2015,2016), Alpy Bregaglia (2015), Gesause 

(2016), Alpy (2016), Alpy (2017), Yosemite (2017), Alpy (2018) 

Karolina Ośka – Gesause(2016), Filar Kantabryjski (2016), Alpy (2017), Yosemite 

(2017), Alpy (2018) 

 
7.    Wykazy przejść: 

 
Nasze zaktualizowane wykazy znajdują się na stronie PZA. 

  

Dziękujemy na rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Michał Czech 

Karolina Ośka 

 


