
Rafał Pawiński 

Warszawa ul. Majorki 21 B 

Tel: 694-282-292 

Mail: rpawinski@gmail.com 

 

 

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie mojego wyjazdu sportowego 

do Hiszpanii do miejscowości Rodellar lub Santa Linya. 

 

Termin: 5 września do 27 września 2020, ponad 3 tygodnie działalności. 

 

Skład wyjazdu 

Rafał Pawiński – Uniwersytecki Klub Alpinistyczny 

Jestem wspinaczem z ponad 20 letnim stażem. Wielokrotnej brałem udział w wyjazdach 

zagranicznych w celu podnoszenia swojego poziomu wspinania sportowego. 

 

Opis rejonu:  

Rodellar jest jednym z popularniejszych rejonów Hiszpańskich w którym wielkie 

przewieszenia i trudne drogi ściągają wspinaczy z całego świata. Znajdziemy 

tam mnóstwo dróg o znanej renomie i wysokiej wycenie między innymi np. 

drogę Pata Negra 8c/c+ która biegnie środkiem wspaniałego 30 metrowego 

dachu. Drugim słynnym rejonem jest rejon Santa Linya. Rejon ten oferuje 

wspinanie w ogromnej grocie z najtrudniejszymi drogami w całej Europie. 

Nagromadzenie trudności dróg w jednym miejscu sprawia iż rejon ten jest 

odwiedzany rok rocznie przez gwiazdy światowego wspinania. O urodzie dróg 

zarówno w Rodellar i Santa Linya można by napisać nie jedną książkę. Dlatego 

też wybór padł na te dwa rejony. 

Cel ogólny wyjazdu: 

Głównym celem tego wyjazdu jest przejście jak największej ilości dróg z 

poziomu 8c i 8c+. 

Cel główny: 

Głównym moim celem jest pokonanie co najmniej dwóch dróg z poziomu 8c+ RP 



Cel rezerwowy: 

Celem rezerwowym będzie zrobienie kilku dróg z poziomu 8b+ lub też podniesienie mojego 

obecnego poziomu on-sight. 

Wykaz dotychczasowych przejść: 

2019-09-23 Rodellar Cascavel 8c/c+ 

2019-05-14 Oliana Mind Control 8c 

2018-03-02 Gandia Malosoniado 8c 

2018-09-23 Sant Lorenc de Montgai Preventiva L2 8b+ 

2019-09-04 Rodellar Philipe Cuisinere 8b 

2019-05-11 Oliana Marroncita 8b 

Link do pełnego wykazu https://www.8a.nu/scorecard/rafal-

pawinski/routes/?AscentClass=0&AscentListTimeInterval=0&AscentListViewType=1&GID=0e

7a9c36ba9ff15f3bc8ababb41ab055 

 

Koszty: 

• Dojazd: paliwo, autostrada - 3000 zł 

• Noclegi - 500 zł  

• Wyżywienie - 1000 zł 

Zasady finansowania: 

• Udział własny - 2250 zł 

• PZA – 2250 zł 

 

Dofinansowania: 

Brak dotychczasowych dofinansowań. 

Przejścia potwierdzające istnienie realnej szansy na osiągnięcie celu z ostatnich 3 lat: 

Pokonanie drogi Cascavel w stopniu 8c/c+ oraz dwóch dróg na poziomie 8c potwierdza 

szanse na osiągnięcie wyniku 8c+. Dodatkowo w ciągu trzech lat zrobiłem 10 dróg o wycenie 

8b oraz 10 dróg o poziomie 8a w stylu OS. 

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby  

Pozdrawiam 

Rafał Pawiński 
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