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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dofinansowanie  sportowo-unifikacyjnego 
wyjazdu  do  Kanady  w  rejon  Bugaboos.  Wyjazd  planowany  jest  na  sierpień-wrzesień 
2016r. 

• Cel Wyjazdu
Głównym celem jest najwyższa ze ścian rejonu - 900 metrowa zachodnia ściana 

północnej  turni  Howsera  (North  Howser  Tower,  3399  m)  drogą  “All  along  the 
watchtower” (5.12-/7b, 30wyc.) 

Droga  jest  poważnym przedsięwzięciem.  Skomplikowane  podejście  pod  ścianę 
(częściowo zjazdami), bez możliwości łatwego wycofu, brak stałych punktów i stanowisk. 
Pierwsze 10 wyciągów i połoga grań szczytowa uniemożliwiają holowanie sprzętu przez 
całą  drogę.  Linia  zjazdów  która  prowadzi  wschodnią  ścianą  turni  i  powrót  terenem 

Turnie Howsera od zachodu.



lodowcowym wymusza zabranie czekana i raków a długość i trudność drogi  wymaga 
sprzętu biwakowego.  

Wyciągi  16-22  prowadzą  długim  ok.  250m  zacięciem  o  wystawie  północno  - 
zachodnim  (zimno  do  godzin  popołudniowych).  Kumulują  one  główne  trudności 
techniczne drogi (teren 6c-7a) zakończone trawersem pod okapem który klasycznie ma 
trudności ok. 7b.

Z  zebranych  informacji  wynika,  że  droga  nie  ma  jeszcze  polskiego  przejścia 
klasycznego

Cele uzupełniające:
- Bad Hair Day 5.12-(17wyc.), South Howser Minaret 
- Under Fire  5.11a (30wyc.), North Howser Spire 
- Dodging Deanna 5.10d (ok. 30wyc.), North Howser Spire 
- Beckey-Chouinard  5.10a (19 wyc.), South Howser Spire 
- Oraz liczne turnie z drogami do 450m o różnym stopniu trudności 
technicznej i powadze.

Informacje o drogach zaczerpnięto ze stron internetowych, AAJ, Alpinist Magazine 
oraz przewodnika :

The Bugaboos One of the World’s Great Alpine Rockclimbing Centres. © Chris 
Atkinson and Marc Piché 2003

• Skład wyjazdu:
1. Patryk Różecki, Wrocławski KW
2. Dawid Sysak, Wrocławski KW

Aktualne wykazy przejść są dostępne w bazie PZA.

• Kosztorys (na 1 osobę)
Przelot, ubezpieczenie – 4500zł
auto - 1500 zł
Noclegi, wyżywienie, sprzęt – 2000 zł

Razem na osobę – 8000 zł

• Zasady finansowania
Udział własny: 4000zł. Dofinansowanie PZA: 4000zł.
Łączna kwota dofinansowania: 8000 zł (2x4000zł).

• Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA.
Patryk Różecki - brak
Dawid Sysak - Alpy Zima 2013, 2014, 2015; Alpy Lato 2013, Alaska 2013, 2014



• Dodatkowe informacje

Przybliż przebieg głównego celu wyprawy “All  
along the watchtower” zach. ściana płn.  

Howsera.

Schemat drogi.



Prosimy o akceptację naszego wniosku.
Z  pozdrowieniami,

Patryk Różecki, Dawid Sysak

Cele uzupełniające.


