
Wniosek o dofinansowanie wyprawy Patagonia 2015 
 
 
1. Cel wyprawy 
 
Cele naszej wyprawy będą zależeć głównie od warunków jakie zastaniemy 
na miejscu. Jako, że wyjazd będzie się odbywać na przełomie listopada i grudnia 
najprawdopodobniej temperatury będą jeszcze niskie, a w ścianach będzie zalegać 
sporo śniegu i lodu.  
 
Jeśli okaże się, że warunki pozwalają na wspinaczkę klasyczną naszym celem 
na pierwsze okna pogodowe będzie przejście klasyczne trudnych dróg o charakterze 
skalnym-  Voie de Benitiers na ścianie El Mocho(7b+, 400m) i drogi na wschodniej 
ścianie Aguji Guillaumet. Są to cele realne do zrealizowania nawet w krótkich, 
jednodniowych oknach pogodowych. Ściana El Mocho jest dość dobrze osłonięta 
od wiatru, położona na niskiej wysokości a ze względu na litą rzeźbę, 
jeśli temperatura nie będzie zbyt niska, to nie powinna być również zalodzona. 
 
Jeśli okaże się, że warunki w ścianach są dobre, a skała jest względnie sucha 
to zaatakujemy dłuższą linię na poważniejszej ścianie. W rejonie jest dużo dróg 
o trudnościach VI-VII i długości ok 600-800m, które przy dobrych warunkach powinny 
być dla nas możliwe do pokonania w jeden dzień. Ewentualny cel dostosujemy 
jednak do warunków zastanych na miejscu i informacji uzyskanych od innych 
wspinaczy. Bierzemy oczywiście pod uwagę opcję wspinaczki z biwakiem, jeśli tylko 
prognozy dawałaby szansę na dwa dni stabilnej pogody. 
 

 
Aguja Guillaumet i Fitz Roy, zdj. Ze strony planetmountain.com 



Jeżeli natomiast warunki uniemożliwią wspinanie klasyczne, co zwłaszcza 
w początkowym okresie wyjazdu jest bardzo prawdopodobne, za początkowe cele 
obierzemy drogi mikstowe, nieco łatwiejsze technicznie, lecz dla nas atrakcyjne 
wspinaczkowo, takie jak: 
-Austriaca(350m 500 6a) na ścianie Aguja de L’S,  
-albo Whillans Cochrane(550m 700 M4 5+) na Aguja Poincenot. 
 

Aguja de L’S, zdj. Ze strony pataclimb.com 
 
Innym celem może być droga Falcone/San Vicenze(Insomnia) (ok.2000m, M3, 500) 
na Cerro Solo, droga bardzo długa, pozbawiona haków i stanowisk, ale w górnej 
części łącząca się z drogą normalną na ten szczyt i przy dobrych warunkach 
śnieżno-lodowych niewymagająca technicznie. Według naszych informacji droga nie 
ma jeszcze polskiego przejścia. 
 

Insomnia na Cerro Solo, 
fot. Colin Haley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Planowany termin wyprawy 
Wyjazd - ok. 20 listopada 2015  
Powrót – ok. 20 grudnia 2015  
 
3. Skład wyprawy 
Jakub Ciechański (KS Korona) 
Jakub Kokowski (KW Kraków) 
 
4. Przewidywane koszty i sposób finansowania 
Transport (przelot do Buenos Aires i bus do El Chalten) – ok. 5 000 PLN/osobę 
Wyżywienie + gaz – ok. 1000 PLN/osobę 
Noclegi: 1000 zł/osoba 
Łącznie – ok. 14000 PLN 
Oczekiwane dofinansowanie z PZA – 6 000 PLN/osobę – łącznie 12 000 PLN. 
Pozostałą część wydatków, w tym zakup niezbędnego sprzętu planujemy pokryć 
z własnych środków. 
 
5. Informacje o otrzymanych w przeszło ści dofinansowaniach z PZA 
Jakub Kokowski- Alpy 2014 
Jakub Ciechański- Alpy 2012, Akcja Junior 
 
Z pozdrowieniami, 
Jakub Ciechański 
Jakub Kokowski 
 
 


