
Kraków, 22 września 2012

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

1. Kraj i miejscowość wyjazdu. 

Austria, Tyrol, masyw Wilder Kaiser. 

2. Data wyjazdu. 

15 sierpnia 2012 (rozpoczęcie działań w ścianie).

3. Data powrotu. 

10 września 2012 (zakończenie działań w ścianie).

4. Uczestnicy. 

Piotr Bunsch, Andrzej Mecherzyński-Wiktor.

5. Dofinansowanie na osobę. 

500 zł.

6. Cele wyjazdu (założone).

Poprowadzenie drogi „Das Kaiser Neue Kleider” 8b+, 9 wyciągów, ściana Fleischbank. 

7. Cele zrealizowane (przez kogo). 

Poprowadzono w ciągu pierwszych siedmiu wyciągów drogi, w tym:

- drugi (7c, Bunsch);

- trzeci (8a+, Mecherzyński-Wiktor);

-piąty (8b+, Mecherzyński-Wiktor);

- szósty (8a, Bunsch).



8. Uwagi. 

Zespół spędził w ścianie cztery pełne dni wspinaczkowe (po ok. 10 godzin w ścianie, w tym 
ok. 1,5 godziny na zjazd z drogi). Podczas pierwszych trzech dni udało się doprowadzić 
wszystkie kluczowe wyciągi z wyjątkiem ósmego (8b+) do stanu rokującego przejście RP. 
Czwartego dnia wspinaczki w ścianie udało się nam pokonać wszystkie wspomniane wyżej 
wyciągi (drugi od pierwszej próby, trzeci za czwartą, piąty za drugą – po obwieszeniu, 
podobnie szósty). Dojście do stanowiska przed ósmym, ostatnim z trudnych, wyciągiem 
zajęło nam czas od 9-tej rano do 17-tej. Ósmy wyciąg drogi nie był przez nas rozpoznany tak 
dobrze, jak poprzednie, pomimo licznych wspinaczek na tymże – wynikało to z bardzo 
specyficznego, bulderowego charakteru wyciągu oraz z niedocenienia jego górnych partii, 
które ostatecznie okazały się równie trudne, jak dolne. Liczyliśmy, że w dniu zasadniczej 
próby przejścia uda się ten problem rozwiązać, niestety – sił nie wystarczyło. 

Zasadniczy wniosek z wyjazdu: droga pozostawała w zasięgu członków zespołu, wymaga 
natomiast jeszcze kilku dni pracy nad ostatnim z trudnych wyciągów. Ewentualny powrót na 
drogę w kolejnych sezonach będzie się więc łączył z jednej strony ze świadomością, że 
prawie wszystkie kluczowe partie już zostały pokonane i to jednego dnia, z drugiej – że 
ostateczny sukces jest wprost zależny od bardzo dobrego zapatentowania drugiego wyciągu z 
wycenionych na 8b+. 


