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       Polski Związek Alpinizmu  
       Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej  
       ul. Mokotowska 24  
       00-561 Warszawa 
 

Wniosek do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie organizowanego przez nas wyjazdu do Doliny 
Yosemite. 

 

Skład i wybrane przejścia: 

Jakub Ciechański – KW Sakwa Kraków 
Filip Orewczyk – KW Sakwa Kraków 
 

Jesteśmy zgranym zespołem-razem pokonaliśmy już wiele dróg górskich, np. nietrudne ale dość długie 
jak Cassin na Piz Badile i Don Kichota na Marmoladzie, wspinaliśmy się też po trudniejszych drogach w 
Wadi Rum, Alpach masywu Mont Blanc i Portalecie. Zrobiliśmy też razem zimowo drogę 
Stanisławskiego na Małym Kieżmarskim Szczycie, czy hakową drogę A1 we francuskim rejonie Vercors, 
a także wiele letnich dróg w Tatrach (np. Star Gate VIII+ na Łomnickiej Wieży, Płyty Pochylego VIII- OS 
na Kieżmarskim).  

Termin:  

4 tygodnie w maju albo październiku 

Rejon:  

Dolina Yosemite 

Nasze plany:  

Głównym celem wyjazdu jest pokonanie drogi hakowej Zodiac A3- na ścianie El Capitana. 

Naszym celem na kolejne lata są wyprawy eksploracyjne i wytyczanie nowych dróg. Aby realizacja 
takich celów była możliwa, to musimy rozwinąć nasze umiejętności big-wallowe oraz wspinaczki 
hakowej. Najlepszym polem treningowym do takiej działalności jest Dolina Yosemite. Mamy za sobą 
pierwsze wspinaczki hakowe, w tym wielowyciągowe i przed wyjazdem zamierzamy się dalej rozwijać 
w tym zakresie.  



 
 

Cele: 

1. Freerider VI 5.12d/C2 – przejście z priorytetem postawionym na tempo poruszania się w dużej 
ścianie mieszaną techniką klasyczną i hakową. 

2. El Capitan, Zodiac VI, 5.7, A3- ( C3 ) 16 wyciągów –główny cel wyjazdu. Uznawana za ambitną 
hakówkę na początek. 

 
alternatywnie: El Capitan, Lurking Fear C2 5.7, 16 wyciągów- cel rezerwowy, w razie braku czasu na 
przejście Zodiaca, spowodowanego np. gorszą od zakładanej pogodą. Droga łatwiejsza i krótsza mimo 
nominalnie tej samej liczby wyciągów. 
 
W ramach rozwspinu i po realizacji głównych celów skupimy się na rozwijaniu umiejętności wspinania 
w rysach na okolicznych klasykach.  

Kosztorys wyjazdu na osobę: 

1. Transport lotniczy: 3000 zł/os.  
2. Transport lokalny: 1000 zł/os. 
3. Noclegi na miejscu: 1500zł/os. 
4. Wyżywienie: 1500 zł/os 
5. Uzupełnienie sprzętu: 1500 zł/os 
Łącznie 8500 zł/os. 
Kwota, o którą wnioskujemy: 3000 zł/os. 
 
 

Dotychczas przyznane dofinansowania: 

Jakub Ciechański: Alpy 2012 (KWW), Alpy 2016 (KWW), Peru 2021 (PHS) 

Zaktualizowane wykazy przejść znajdują się w bazie PZA. 

Pozdrawiamy, 
Jakub Ciechański 
Filip Orewczyk 


