
Aleksandra Przybysz 15.11.2013

Do Komisji Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu 

Zwracam  się  z  prośbą  o  dofinansowanie  wspinaczkowej  wyprawy 
eksploracyjnej do Gór Darran zlokalizowanych na południowej wyspie Nowej 
Zelandii.

Miejsce: Sinbad Gully Wall, Góry Darrana, okolice miasta Milford Sound, 
Południowa wyspa, Nowa Zelandia 

Cel: 
1. Wyznaczenie nowej, klasycznej drogi na granitowej ścianie Sinbad Gully. 



Ściana Sinbad Gully jest 300 metrową w większości przewieszoną ścianą. 
Jest to najpoważniejsza i najbardziej przewieszona ściana „alpejska” w 
całych górach Darrana. 

W tej chwili istnieją tam dwie drogi: 
Weather Spell 270m, 9 wyc (5+, 7a, 6b, 6a+, 6c, 7a+, 6c, 8a, 6c+)
Shadowland ponad 250m, 11 wyc (6a+, 6a, 6b+, 7a+ A2, A2, A1, A1, 
A2+, A3, A2, Unclimbed) 

Z powodu utrudnionego dostępu w aktywność wspinaczkowa w okolicy jest 
niewielka. Dostanie się pod ścianę wymagać może użycia helikoptera. 

2. Dokonanie pierwszego Polskiego przejścia jednej z istniejących na ścianie 
Sinbad Gully dróg.

Na ścianie Sinbad Gully istnieją dwie drogi. Jeżeli czas pozwoli, nasz zespół 
ma zamiar przejść obie. W wypadku drogi Shadowland (opis powyżej) zespół 
postara się uklasycznić większość wyciągów. 

3. Poprowadzenie nowej drogi na nienazwanym klifie zatoki Milford Sound. 

  

http://climbnz.org.nz/nz/si/fiordland/sinbad-gully/sinbad-gully-wall/shadowland
http://climbnz.org.nz/nz/si/fiordland/sinbad-gully/sinbad-gully-wall/weather-spell


Ten 200m klif jest jeszcze dziewiczy. Podobno, z zamiarem otwarcia na nim 
dróg szykuje się kilka lokalnych zespołów i to od nich uzyskałam zdjęcia i 
informacje. Dotarcie pod ścianę możliwe jest jedynie od strony wody. W grę 
wchodzą kajaki lub łódź motorowa. Najbardziej spektakularna doga wydaje 
się prowadzić głównym filarem którego spora część jest przewieszona. 

Termin: grudzień 2014

Skład ekipy: 
Aleksandra Przybysz (Wrocławski klub wysokogórski) 
David Hood (Nowa Zelandia)

Wykaz przejść Aleksandry Przybysz złożono poprzez stronę internetową 
PZA.

Kosztorys wyjazdu:
- 4000zł przelot
- 4000zł transport lokalny
- 3000zł zakwaterowanie
- 4000zł wyżywienie
- 1000zł ubezpieczenie
- 3000zł brakujący sprzęt
Razem: 19000zł

Zasady finansowania: dofinansowanie PZA (5000zł)+ wkład własny + 
sponsoring. 



Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach: 
2011, wyprawa sportowa – Park Andrigintra, Madagascar.
2012, wyprawa eksploracyjna – Park Narodowy Keketuohai, Xinjiang, 
Chiny.
2013 – Park Narodowy Yosemite, USA.

Proszę o akceptację mojego wniosku. 
Z poważaniem, 
Aleksandra Przybysz 


