
 Dolina Yosemite, 20.10.2019
 

Do Komisji Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu
             

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu w rejon Trango Tower w 
Karakorum.

 
 

1.     Uczestnicy:

Michał Czech (SAKWA)
Jakub Kokowski (SAKWA)
Kacper Tekieli (KW Trójmiasto)

 

2.     Cele wyjazdu:

Planujemy działalność na Nameless Trango Tower (6239 m n.p.m) oraz 
okolicznych ścianach. Naszym głównym celem będzie wejście na szczyt w najlepszym 
możliwym stylu (do tej pory żadnemu zespołowi z Polski nie udało się osiągnąć 
wierzchołka po klasycznym przejściu drogi). Ostateczny wybór zależny będzie od 
zastanych od zastanych warunków pogodowych. 

Jako główne cele rozpatrujemy następujące drogi:

● Eternal Flame, (VI, 7c+, 650m), Nameless Trango Tower - droga ma jedno 
przejście klasyczne z 2009 roku przez braci Huberów

● Cowboy Direct, (VI, 7c+)  (wariant klasyczny drogi Kurtyka - Loretan 
pokonujący jej górną część, powyżej półek) - próba pierwszego w pełni 
klasycznego przejścia - wszystkie pojedyncze wyciągi zostały pokonane 
klasycznie w 1995 roku przez Todda Skinnera, nie udało się jednak przejść 
całości w jednym podejściu

● Droga Słoweńska, (VI, 7a+, 900m) - próba pierwszego polskiego klasycznego
przejścia drogi

Przebywając w bazie pod Trango Towers będziemy mieć możliwość 
działalności wspinaczkowej w przypadku gorszych warunków pogodowych. W okolicy 
nie brakuje mniejszych oraz łatwo dostępnych ścian z dużą ilością miejsca na nowe 
drogi. W ten sposób, nawet jeśli przez cały okres naszego pobytu nie będzie okna 
pogodowego na ambitne cele, istnieje szansa na zaznaczenie polskiej działalności w 
okolicy.

Uzasadnienie: 



Członkowie naszego zespołu mają zarówno doświadczenie w dużych i trudnych 
technicznie skalnych ścianach oraz w górach wysokich. 

Kacper wspinał się kilkukrotnie w górach wysokich w tym na technicznych drogach 
do wysokości 8000m. W Tatrach i Alpach blisko 300 dróg o charakterze górskim.

Michał i Kuba wspinali się razem wielokrotnie w Tatrach, Alpach i Yosemitach, 
skupiając się głównie na drogach trudnych technicznie. W przeciągu ostatnich kilku lat 
znacząco rozwinęli się w wielu dziedzinach wspinaczki zaczynając od trudnych dróg i 
łańcuchówek w Tatrach: 2 x 20 dróg w Tatrach w ciągu doby, Kastrator na Młynarczyku 
(IX-), Wariant R (IX-), Aleja Potępienia (IX/IX+), przez wymagające drogi mikstowe i skalne 
w Alpach:  Filar Freney (ED+, 800m, Mont Blanc), Divine Providence (ABO, 900m, 7b, OS, 
Mont Blanc - pierwsze polskie przejście), L’or du Temps (7c+, RP, 400m, Grand Capucin - 
pierwsze polskie przejście, trzecie przejście klasyczne) po wspinaczkę wielkościanową w 
Dolinie Yosemite (Freerider, VI, 1100m, 5.13a, RP). Dodatkowo mają na koncie drogi 
sportowe na poziomie francuskiego 8b oraz tradowe 7c+.

3. Termin

sierpień 2020 - miesiąc

4.     Kosztorys

Bilety lotnicze: około 12 000 zł

Koszty agencji i przejazdy: około 15 000 zł

Wyżywienie: około 6 000 zł

Ubezpieczenie: około 3 000 zł

Dodatkowy sprzęt: 8 000 zł

W sumie około 44 000 zł

5.  Zasady finansowania:

Dofinansowanie PZA: 24 000zł (8 000 zł/os)

Udział własny: pozostałe koszty

6.     Wcześniejsze dofinansowania:

Michał Czech – obozy GM (2014,2015,2016, 2019), Alpy lato 2015, Alpy lato 2016, Alpy 

lato 2017, Yosemite 2017, Alpy lato 2018, Norwegia 2019, Taghia 2019, Dolina 

Yosemite 2019, 

Jakub Kokowski - Alpy 2014, 2016, 2017, Kaukaz 2018, obozy GM (2018, 2019), 

Yosemite 2019



Kacper Tekieli - Elbrus Race 2010, Makalu 2011, Brod Peak Central 2014, Shiviling 

2016, wyjazdy alpejskie 2013-2018, Norwegia 2018

7.     Wykazy przejść:

Nasze zaktualizowane wykazy przejść znajdują się na stronie PZA.

 

Dziękujemy na rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem,

Michał Czech

Jakub Kokowski

Kacper Tekieli

 


