
Jacek Paweł Czech 

Ul. Graniczna 62A 

44-237 Bełk 

Tel: 602747730 

e-mail: Jacekczechwskale@gmail.com , wskale.jczech@wp.pl 

 

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU 

ALPINIZMU 

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanego przez nas w wyjazdu w 

Andy jako wyprawy unifikacyjnej oraz dofinansowanie jej. 

 
Skład: 

Jacek Paweł Czech – KW Katowice, KS Kandahar (ur. 17.11.1969) 

Jacek Józef Czech - KW Katowice, KS Kandahar, KW SAKWA (ur. 03.07.1993) 

 

Wszyscy uczestnicy wyprawy są aktywnymi członkami swoich klubów i 

kilkakrotnie brali udział w wyjazdach firmowanych przez Polski 

Związek Alpinizmu. 

 

Termin: 

Jesień 2020 

(czas trwania to około 3-5 tygodni) 

  
Opis rejonu celu głównego: 

Fitz Roy (nazwa lokalna Cerro Chaltén) – szczyt o wysokości 3375 m n.p.m w pobliżu wioski El 

Chaltén na południu Patagonii, na granicy chilijsko-argentyńskiej. Pomimo raczej umiarkowanej 

wysokości bezwzględnej, góra ma ściany o wysokości do 2300 metrów. 

 

Opis rejonu celu rezerwowego: 

Cajón del Maipo – to jeden z najlepszych rejonów wspinaczkowych i skitourowych w Chilijskich 

Andach. Łączy w sobie wszelkie formy wspinania: od ogródków boulderowych i sportowe drogi po 

ponad tysiąc metrowe drogi wspinaczkowe na czterotysięczniki i długie trasy skitourowe na niespełna 

sześciotysięczne wulkany które oferują paru wyciągowe drogi lodowe. Do najbardziej 

charakterystycznych szczytów Cajón del Maipo należą: 

 

• Cerro Arenas to 4-tysięczny szczyt leżący w Andach w pobliżu stolicy kraju, Santiago. 

Południową, rozległą ścianą szczytu biegnie wiele dróg. Pierwszą wytyczono już w 1962 roku. 

Jego południowa ściana należy do tzw. tryptyku And i poznaliśmy podczas przejść na 

poprzednich wyjazdach. 

 

• Punta Zanzi – to liczący 3250 metrów szczyt na którego północną ścianę biegną ponad tysiąc 

metrowe drogi wspinaczkowe. Jego północna  ściana należy do tzw. tryptyku And i 

poznaliśmy ją podczas przejścia na poprzednim wyjeździe. 

 

• Cerro El Morado to liczący 4650 metrów szczyt. Jego południowa ściana należy do tzw. 

tryptyku And i jest to brakujący element w naszych wykazach do skompletowania tzw. 

tryptyku ścian And Chilijskich.  

 

San José to liczący 5856m wulkan, który jest bardzo ciekawym celem wypraw skitourowych oraz 

posiadającym wielkie połacie do wspinania lodowego. 
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San Jos 

Strony internetowe: 
https://www.mount-patagonia.com/Climbing-guides-for-El-Chalten-eng.html 
http://chilemountains.info/zanzi-tp1.htm 
https://www.andeshandbook.org/media/description_attachments/topo_vergara.jpg 
https://www.andeshandbook.org/index.php?/montanismo/cerro/1/Morado 
https://www.mountainproject.com/area/114282877/cerro-arenas 

 

Nasze plany: 

 

Cel główny: 

Nasz plan to przejście ściany Fitz Roy, podczas wyboru odpowiedniej drogi będziemy 

kierować się warunkami wspinaczkowymi w ścianie. Naszym priorytetem podczas wyboru 

drogi będzie jak najwyższe prawdopodobieństwo ukończenia drogi a drugorzędną kwestią jest 

fakt trudności drogi, aczkolwiek Fitz Roy, dysponuje wyłączne trudnymi drogami.  

Prognozowany czas przejścia to 14h-44h w stylu non-stop lub z biwakiem. Dzięki tej 

wspinaczce przeprowadzimy trening unifikacyjny wspinaczki wielkościanowej co znacznie 

podniesie nasze umiejętności. 

 

Cel rezerwowy: 

W razie słabych prognoz planujemy udać się do dobrze znanego nam rejonu wspinaczkowego 

w Chile- Cajón del Maipo, gdzie chcemy dokończyć tzw. trylogię And Chilijskich i prowadzić 

działalność skitourowo- wysokogórską. 
 

Nasze kompetencje: 

Wieloletnie doświadczenie udokumentowane wykazem przejść oraz profesjonalnym 

przeszkoleniem w ramach zdobytych przez nas stopni instruktorskich PZA. 

 

Nasza motywacja:  

Przejście legendarnej ściany Fitz Roy. Unifikacja i rozwijanie umiejętności wspinaczki 

wielkościanowej w górach wysokich.  

 

Motywacja celu rezerwowego: 

Skompletowanie wszystkich trzech wybitnych ścian And.  

Do tej pory przeszliśmy, Cerro Arenas i Punta Zanzi. Jedyną formacją, która nam obu została 

jest właśnie Cerro El Morado. Działalność górska unifikacyjna w znakomitym rejonie Cajón 

del Maipo. 

 

Koszty: 

- koszt dojazdu dla jednej osoby to około 5000 zł (2x= 10000 zł) 

- transport lokalny, ubezpieczenie: 3000 zł 

- Noclegi i wyżywienie: 3000 zł 

- Zakup sprzętu: 1000 zł  

W sumie 17000 zł 

 

 

Zasady finansowania: 

 

- Udział własny: 7000 zł  

- PZA: 5000 zł na osobę (w sumie 10000 zł) 
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Dotychczasowe dofinansowania PZA: 

 

Jacek Józef Czech: 

- BMC International Trad Climbing Meeting 2010  

- Eiger: Heckmair (zrobione) 2017r. (wraz z Jacek Paweł Czech) 

- Członek Grupy Młodzieżowej powołanej w 2019r. 

- Członek programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera” 

Jacek Paweł Czech: 

- Eiger: Heckmair (zrobione) 2017r. (wraz z Jacek Józef Czech) 

- Członek programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera” 

- Wielokrotne dofinansowania wyjazdów zagranicznych w ramach PZA jako uczestnik tych 

wyjazdów jak i kierownik 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Jacek Józef Czech 

 Jacek Paweł Czech 

 

WYKAZY PRZEJŚĆ: 

Najważniejsze wspólne przejścia: 

• Szare Zacięcie -Czlowka MSW -  
OS zimowo klasycznie 5h 

2019-03-18 

 

• Colton - MacIntyre - Grandes Jorasses - Alpy francuskie 

OS, próba i urobione tylko z 600m lodu a potem wycof z powodu potężnych 

"pyłówek" tz. Lawin 24h 

2019-02-12 

 

• Alerta Guerrilla 7a 1000m - Punta Zanzi 4000 m.n.p.m 

OS Trad (pojedyncze spity na 40m np.3 w kluczowych trudnościach 7a) 13h 
2018-11-23 

 

• Agujas Toblerone CRACK 6a - Agujas Toblerone 3000m.n.p.m – Masyw Cerro 

Arenas 

OS Trad, pierwsze powtórzenie 4h 

2018-11-22 

 

• Deritisima 1300m M4/5 6a - Cerro Arenas 4460m.n.p.m.  

- OS zimowo klasycznie, nowy wariant 13h  
2018-11-19 

 

• Tulak po Zwiezdach + Oda na Radosti VIII-  Kieżmarski Szczyt  

OS 4,5h 

2018-10-24 

 



 

• Cesta do Hor - Kiezmarski Szczyt 

RP na jednym wyciągu reszta OS/FL 9h 15min do szczytu 

2018-10-19 

 

• 114 – Kościelec  

Start Kominem Muchy do szczytu RP 7,5h  

2018-10-18 

 

• Heckmair - Eiger  

ED2, V+, WI4 A0 OS 32h  
2017-04-15 

 

Najważniejsze przejścia z innymi partnerami Jacek Paweł Czech: 

 

• Colton – MacIntyre - Grandes Jorasses - Alpy francuskie  

- Adam Bielecki – RP – 16h 

2019-02-21 

Najważniejsze przejścia z innymi partnerami Jacek Józef Czech: 

• Komin - Mięguszowiecki Szczyt Wielki  

- Krzysztof Królas – RP A0 – 5h 

2019-02-21 

 

• Hasebrandler – Cima Grande  

- Jędrek Baranowski- 7a+ 600m A0 na jednym wyciągu reszta OS/FL 13h 

2018-09-03 

 

• Via Transylvania - Monte Casale – Arco 

- Jędrek Baranowski - 1200m VII- OS w 5h30min 

2018-09-01 

 

 


