
Wojciech Kujawski                                                                                                                             27.10.2021r. 

Piotr Zaremba                                           

Patryk Kunc

Jan Gurba 

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU
ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego unifikacyjnego wyjazdu w Alpy 
(Chamonix) z zamiarem doskonalenia sztuki wspinania na drogach o charakterze rysowym 
(tradowym, górskim).

Cel: Chamonix, Alpy. 
Termin: 01.07.2022r. ÷ 24.07.2022r.  (ewentualnie przesunięcie do przodu w razie złych prognoz). 2 
do 3 tygodni w zależności od warunków. 

Drogi:
I) Igły od południa (Envers des Aiguilles):
Pointes des Nantillons: Amazonia Direct Start (6b+ TD+, 300m.), Les fleurs du mal (6b+ ED1, 450m.)
Tour Verte: Le pont des soupirs (6b+  TD+, 250m.), 
Tour Rouge: Copie Carbone (6c  ED2, 300m.), Chloe (6b+ ED2, 330m.)
Aiguille de Roc: Children of the Moon Integrale  (6b TD+, 550m.)
Grepon – East Face: Le soleil randez vous avec la Lune (6b TD+, 750m.) 
Pointe 3038 de Trelaporte: California Dream (7a ED2, 450m.)

II) Aiguille du Midi (3842m.n.p. m.) celem sprawdzenia się na tej wysokości:
La Dame du Lac (6b+ ED1, 215m.)
Rebuffat- Baquet (6a TD+, 250m.)

III) Grand Capucin:  
Voie des Suisses (6b+, TD+, 320m.),  Directe des Capucins  (6c ED1, 450m), 

Cel alternatywny (w razie z  ł  ej prognozy): Cadarese, dolina Orco – tradowe rejony położone niżej na 
wysokości. 
Zespó  ł  :

Wojciech Kujawski (KW Katowice, AKG Łódź)

Piotr Zaremba (KW Katowice)

Zespół 1: Wojciech i Piotr są czynnymi wspinaczami z kilkuletnim doświadczeniem górskim (wykaz na 
stronie PZA), a także wieloletnim stażem we wspinaniu sportowym w skałach (7a OS, 8a RP).

Patryk Kunc (KW SAKWA, GM PZA)

Jan Gurba (KW Nowy Sącz, GM PZA)

Zespół  2: Patryk i Jan, młodsi w składzie są  czynnymi wspinaczami z zacięciem górskim, posiadający 
już na koncie mocne przejścia górskie (wykaz na stronie PZA), a także rozwijają jeszcze swój poziom 
sportowych możliwości . Należą do Grupy Młodzieżowej PZA. 



Nie wykluczone, że będziemy się też mieszać w zespołach albo w sytuacji, gdy jeden „zawodnik” 
chwilowo  zaniemoże (konieczny rest, problemy żołądkowe)  można dobrać zespół  3-kowy i dalej 
działać. 

Nasza motywacja: 

Celem wyjazdu jest podniesienie poziomu tradowego oraz przygotowanie się do trudniejszego 
wspinania w Yosemitach, które we 3kę (Wojtek, Patryk , Jan) planujemy na październik 2022r.

Sądzimy, że gdyby udało się zrobić każdemu zespołowi drogi z listy powyżej, byłoby to dobre 
przygotowanie pod dolinę Yosemite. 

Piotr miał jechać z Wojciechem w 2021r do Chamonix, ale kontuzja mu to uniemożliwiła. Był już tam 
kilkukrotnie. Tym razem jedziemy w większym składzie i z nowym doświadczeniem. 

Kosztorys.

G  ł  ówne koszty poza wy  ż  ywieniem:

- paliwo, winiety, autostrady, tunel du Mont Blanc -  2400 zł (600zł / os)
- Kolejka na montenvers (igly od poludnia) tam i z powrotem - ok. 30 euro, (135zł / os)
- kolejka na Aiguille du Midi (Valle Blanche) tam i z powrotem - ok. 70 euro, (315zł / os)
- kolejka do schroniska Torino - ok. 30 euro? (135zł / os)
- camp w Argentiere; 11 euro za dobę/os; szacujemy 6 nocy ok. 66euro, (300zł / os), do rozważenia. 
- poza tym spanie na lodowcu w namiocie „za free”, ewentualnie kilka nocy w schronisku, do 
rozważenia. 

Łącznie: około 1500zł /os

Wy  ż  ywienie: - do około 1500zł / os 
możliwe posiłki w schroniskach

Sprz  ę  t: - około 500zł / os („doszpejenie” przed wyjazdem)

W sumie:  około 3500zł / os

Wnioskowanie o dofinansowanie PZA: W sumie  8000zł / 4 osoby (2000zł / osobę) 
Wk  ł  ad w  ł  asny: 1500 zł / osobę

Wcze  ś  niejsze dofinansowania:
Patryk Kunc- obozy GM (2020, 2021)
Jan Gurba- obozy GM (2021)
Wojciech Kujawski-  Alpy (2021)

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Wojciech Kujawski

Piotr Zaremba       

Patryk Kunc

Jan Gurba


