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Krzysztof Balon 

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU
ALPINIZMU

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu unifikacyjnego do USA (Zion, Red Rocks,  
Indian Creek). Po doświadczeniach z tego roku z Yosemite Valley, pragniemy lekkiej odmiany 
amerykańskiego wspinania w innym rodzaju skały, tym razem w piaskowcach. 

Fot. Rock Climb The Moonlight Buttress (Free), Zion National Park (mountainproject.com) 

1. Uczestnicy
Wojciech Kujawski (KW Katowice, AKG Łódź)

Robert Pallus (KW SAKWA)

Krzysztof Balon (KW Kraków)

Krzysztof Balon był w tym roku także w Yosemitach i jako pierwszy Polak zrobił drogę Astroman w 
stylu OS, a do pełnego klasycznego przejścia Freeridera zabrakło dosłownie kilka ruchów na wyciągu 
„Boulder problem”. Stały bywalec piaskowców w Adrspachu, a także zdobył niedawno doświadczenie
big-wallowe. 

Wojciech jest czynnym wspinaczem z kilkuletnim doświadczeniem górskim , a także wieloletnim 
stażem we wspinaniu sportowym w skałach (7a OS, 8a RP). W Yosemite Valley osiągnął poziom 5.11D
Flash. Instruktor sportu PZA. 

https://www.mountainproject.com/route/106138026/the-moonlight-buttress-free


Robert najstarszy w składzie, cały czas prezentuje wysoki poziom sportowy.  Podobnie jak Krzysztof w
tym roku uczestniczył w akcji zdobycia Freeridera w innym składzie osobowym. Obecnie jest na kursie
instruktora  PZA wg pełnego programu. 

2. Termin wyprawy
Październik 2023 - Listopad 2023  (4 do 5 tygodni), dokładny termin zostanie podany po zakupie 
biletów lotniczych. 

3. Motywacja 
Po doświadczeniach z Yosemite Valley można stwierdzić, że tamtejsze wspinanie  (w USA) jest 
trudniejsze od tego w Europie. Przeliczanie skali wspinaczkowej nie ma sensu, gdyż może zaskoczyć i 
to nawet pozornie łatwa cyfra np. w formacji typu offwidth 5.9+. Za cel stawiamy nadal tradowe 
wspinanie wielowyciągowe, a także jednowyciągowe w celu rozwspinania i przygotowania pod 
trudne wyciągi w górach. 

4. Cele  wspinaczkowe
4.a) ZION  Climbing - Zion National Park (U.S. National Park Service) (nps.gov)  

Wielowyciagowe:
Right Toilet Bowl Crack 5.10a, Trad 5 pitches

Iron Messiah  5.10b, Trad 10 pitches

– Smashmouth 5.11, Trad 4 pitches

– Voice from the Dust  5.11, Trad 8 pitches

– Shune's Buttress  5.11+, Trad 8 pitches

– Tatooine 5.11a, Trad 15 pitches

– Sunlight Buttress 5.11c, Trad 9 pitches

– Monkeyfinger  5.12, Trad 9 pitches 

– Silmaril 5.12a, Trad 10 pitches 

– Locksmith Dihedral  5.12a, Trad 8 pitches 

– Sheer Lunacy (Free)  5.12, Trad 8 pitches 

– Na-Gah’s Wall 5.12, Trad 10 pitches 

– The Moonlight Buttress (Free ), 5.12C, Trad 8 pitches 

4.b) INDIAN CREEK: 
W tym rejonie chcemy się rozwspinać przez kilka dni do tygodnia czasu, aby móc bardziej swobodnie 
poruszać sie do drogach wielowyciagowych o trudniejszej wycenie. Celujemy w drogi z przedziału 
5.11a – 5.12d, czyli w stylu OS, FLASH, szybkie RP.  
LINK: Classic Trad Climbs for Indian Creek (mountainproject.com)   

4.c) RED ROCKS: 
Ponieważ ten rejon jest najbliżej lotniksa, zatrzymamy się w nim najpierw na kilka dni do tygodnia 
czasu w celu rozwspinania. Mamy na celu drogi jedno i wielowyciagowe z przedziału 5.9 – 5.10d. Jeśli 
spodoba nam się trudniejsza linia to jak najbardziej załoimy. 
LINK: Classic Trad Climbs for Red Rocks (mountainproject.com)   

https://www.mountainproject.com/area/classics/105731932/red-rocks?type=trad
https://www.mountainproject.com/area/classics/105716763/indian-creek?type=trad
https://www.mountainproject.com/route/106138026/the-moonlight-buttress-free
https://www.mountainproject.com/route/120497936/na-gahs-wall
https://www.mountainproject.com/route/106748268/sheer-lunacy-free
https://www.mountainproject.com/route/106111398/locksmith-dihedral
https://www.mountainproject.com/route/106135645/silmaril
https://www.mountainproject.com/route/105717820/monkeyfinger
https://www.mountainproject.com/route/106074786/sunlight-buttress
https://www.mountainproject.com/route/107760393/tatooine
https://www.mountainproject.com/route/105880156/shunes-buttress
https://www.mountainproject.com/route/105928716/voice-from-the-dust
https://www.mountainproject.com/route/106754188/smashmouth
https://www.mountainproject.com/route/105717823/iron-messiah
https://www.mountainproject.com/route/108617444/right-toilet-bowl-crack
https://www.nps.gov/zion/planyourvisit/climbing.htm


Rejony a), b) , c) chcemy odwiedzić w kolejności: c) --> b) --> a), lub w zalezności od pogody w 
danym rejonie.  Jest to piaskowiec, więc po opadach wspianie odpada. Wtedy będziemy szukać 
rejonów alternatywnych. Zawsze są Yosemity, jednak daleko od wymienionych. Więc w razie  
niepogody (co raczej rzadkość w Californii) celujemy jak wymieniono poniżej: 
The sandstone in Zion is fragile and is very easily damaged when it is wet. Holds rip off and climbs have been 
and will continue to be permanently damaged due to climbers not respecting this phenomenon. After a heavy 
storm the rock will remain wet, sometimes for several days. PLEASE DO NOT CLIMB IN ZION during or after 
rain. A good rule of thumb is that if the ground near your climb is at all damp (and not powdery dry sand), then do 
not climb. There are many alternatives (limestone, granite, basalt) nearby. 

5. Kosztorys
Transport 5500zł/os. (samolot 3500zł + auto 2000zł) 
Noclegi  1500zł/os.
Wyżywienie  2000zł/os.
Ubezpieczenie  min. 500zł/os  do 1000zł/ os – z wysokimi KL w USA, Kanadzie. 
Szpej przed wyjazdem ok 1000zł / os 
W sumie: około 11 000 zł/os.

6. Zasady finansowania
Wnioskowanie o dofinansowanie PZA: w sumie 12000zł, czyli  4000zł/os.
Wkład własny: 7000 zł / osobę

7. Rejony alternatywne.
Wyprawę z uwagi na pogodzenie ze sprawami zawodowymi planujemy na miesiąc 
Październik – Listopad, jednak w przypadku wytąpienia nieprzewidzianych sposobności 
podajemy także rejon na miesiąc Sierpień, Wrzesień. 

– Yosemite Valley (USA, Październik 2023r.)
– Squamish, Bugaboos (Kanada, Sierpień – Wrzesień 2023r.)

7. Wcześniejsze dofinansowania
Wojciech Kujawski-  Alpy (2021), Yosemite (2022).
Robert Pallus- Yosemite (2022) 

8. Wykazy przejść
Zaktualizowany wykaz dróg znajduje się na stronie PZA
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Z taternickim pozdrowieniem,
Uczestnicy wyprawy


