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Jakub Ciechański 

 

KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU  

 

 

Wniosek o wsparcie finansowe działalności alpejskiej Alpy lato 2013 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanego przeze mnie wyjazdu do 
Chamonix we Francji jako letniego wyjazdu alpejskiego oraz jego dofinansowanie.  

Moim partnerem podczas wyjazdu będzie Paweł Pawłowski(KW Kotłownia Lublin). Z racji 
na moją wiekszą dyspozycyjność czasową liczę na to, że uda mi się zostać na miejscu dłużej i 
będę wtedy działać również z innymi partnerami. O dofinansowanie występuję 
indywidualnie, co zostało skonsultowane z partnerem. 

 

1.Cele wyjazdu: 

 

Cel główny: Tout va mal ED- , 6c+ (6a+ obl.) 600m na Aiguille de Roc 

Cel rezerwowy: Children of the Moon, l’integrale  TD+, 6b(6a obl.) 550m na Aiguille de Roc 

W przypadku sprzyjających warunków(pogodowych i kondycyjnych) Filar Gervasuttiego 
TD+  900m, Mont Blanc du Tacul 

 

Celem głównym wyjazdu będzie przejście dość długiej i trudnej technicznie drogi w rejonie 
Igieł od Południa. Wybór padł na Tout va mal, która pomimo że jest trudniejsza technicznie 
od dróg które robiłem do tej pory w Alpach oferuje jednak wspinanie z bardzo dobrą 
asekuracją w skale  doskonałej jakości. W razie niepowodzenia alternatywą jest łatwiejsza 
Children of the Moon Integrale. Oczywiście zakładamy zrobienie w rejonie  Igieł od Południa 
także innych dróg, tylu na ile tylko pozwoli pogoda. 

 

 



W przypadku korzystnej prognozy pogody i zadawalającego poziomu rozwspinania 
zamierzamy się następnie przenieść w rejon Valle Blanche by spróbować przejść długą drogę 
o charakterze alpejskim. 

Szczególnie zainteresowany jestem przejściem Filaru Gervasuttiego, zwłaszcza że ze względu 
na  próbę w zeszłym roku drogę mam dosyć  dobrze rozpoznaną.  

Rok temu nie udało mi się ze względu na bardzo niekorzystne warunki zastane na miejscu, a 
także szereg błędów logistycznych(przełożenie wyjazdu na drugą połowę września, próba 
ataku na Filar Gervasuttiego bez aklimatyzacji i rozwspinania). 

W tym roku próbę uzależniamy od dobrego rozwspinania na drogach skalnych Igieł od 
Południa i oczywiście korzystnej prognozy. W razie złych warunków w ścianie rozważymy 
próbę na innej drodze o podobnej bądź trochę mniejszej powadze(Filar Cordiera na Grand 
Charmoz, albo trudniejsza technicznie ale znacznie krótsza droga na Grand Capuccinie) 

 

 

2.Termin: 

 

Lipiec/Sierpień, 2 tygodnie działalności 

 

W tym roku aby zwiększyć szansę na powodzenie termin wyjazdu uzależniamy od 
sprzyjających warunków na miejscu, a także korzystnej prognozy pogody. Z racji na dużą 
dyspozycyjność czasową wyjazd odbędzie się między 12 lipca, a ok 25 sierpnia i potrwa ok. 
dwóch tygodni. 

 

3.Skład: 

 

Jakub Ciechański, KS Korona Kraków, nr legitymacji No020/2013 

Wykaz przejść górskich na stronie PZA, wykaz przejść sportowych dostępny na www.8a.nu. 

O dofinansowanie występuję indywidualnie ale zakładam, że będę działał w zespole. 

 

4.Koszty: 

Przewidywany koszt wyjazdu dla jednej osoby 1400 zł 

Transport samochodem: 600 zł,  

Koszt kolejek na Montenvers i Aiguille du Midi: 400zł,  

Noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie: 400zł. 



5.Zasady finansowania: 

Udział własny 900 zł 

Dofinansowanie PZA 500 zł 

 

Dofinansowania w przeszłości: 

-Alpy latem 2012 

-Akcja Junior 2009-2012 

 

Dziękuję  za rozpatrzenie mojej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Jakub Ciechański 


