
Mariusz Serda - KW Wrocław

Do Komisji Wypraw i Unifikacji Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracam się z prośba o wsparcie finansowe naszej wyprawy do Patagonii (Argentyna)

1. Skład wyprawy:

Mariusz Serda (Wrocławski Klub Wysokogórski)
Cezary Modrzejewski (KW Toruń) – nie ubiegający się o dofinansowanie

2. Cel wyprawy:

Głównym celem naszego wyjazdu będzie wspinaczka południowo-zachodnią ścianą 
na turni Saint Exupery drogą „Condorito” (7c/A2 700m) wytyczonej w luty 1998 roku 
przez doborowy niemiecki zespół w składzie którego znaleźli się Kurt Albert ,Bernd 
Arnold oraz Egbert Dozekal. Droga została pokonana prawie w całości klasycznie poza
jednym wyciągiem, który według autorów sięga trudności 8a.
W lutym 2015 wraz z Andrzejem Sokołowskim próbowaliśmy wspiąć się tą linią 
jednak po 6 wyciągach musieliśmy się wycofać ponieważ reszta drogi była mokra po 
wcześniejszym opadzie śniegu a w następnych dniach przyszło kolejne załamanie 
pogody.
W przypadku gdy nie będzie warunków na wspinanie na drodze która jest naszym 
celem będziemy przygotowani sprzętowo aby móc zmienić cel i dobrać go do 
panujących aktualnie warunków.



Linianr 11 „Condorito” na południo-zachodniej ścianie Aguja Saint-Exupery , 
źródło: http://www.pataclimb.com/climbingareas/chalten/fitzgroup/exupery/condorito.html

3. Termin wyjazdu:
18 styczeń 2016 – 15 luty 2016

4. Kosztorys wyprawy
Orientacyjne koszty  na jedną osobę:

 Bilet lotniczy: 4500 pln
 Nadbagaż: 600 pln
 Żywność, zakwaterowanie podczas podróży, transport na miejscu: 2500 pln
 Ubezpieczenie: 300 pln
 Uzupełnienie sprzętu 1000 pln

Suma:  8900 pln/osoba – wnioskujący Mariusz Serda



5. Wnioskowane dofinansowanie, inne źródła finansowania
 Wnioskowane dofinansowanie z PZA dla Mariusz Serda: 6000 pln 
 Pozostałe koszty (ok. 3000 pl Mariusz Serda) oraz całość Cezary Modrzejewski 

pokryjemy z własnych funduszy

6. Otrzymane wcześniej dofinansowania:
 Mariusz Serda: (Alpy Zima 2007, Peru, Dolina Parón 2007 Alpy Zima 2008 

( dofinansowanie niewykorzystane z powodu kontuzji),Maroko, Taghia 2009 
(nowa droga), Madagaskar 2011, Pakistan 2012, Patagonia 2013.

7. Wykazy przejść
Nasze wykazy znajdują się w internetowej bazie przejść PZA

Pozdrawiam w imieniu zespołu
Mariusz Serda
Wrocław, 15.11.2015


