
Como, Włochy dnia 15.05.2011
Krzysztof Banasik
/.../
Warszawa

KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ
POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
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1. Cel i termin wyjazdu:

W tym sezonie chciałbym odbyć dwa wyjazdy alpejskie. Pierwszy w rejon Val Masino, 
a dokładniej do doliny Val di Mello, gdzie głównym celem będzie klasyczne 
powtórzenie drogi na Monte Qualido. Celami rozgrzewkowymi, krótsze drogi w Val di 
Mello. Wyjazd ten planuję pod koniec lipca na ok. 10 dni na miejscu. Drugi wyjazd z 
kolei, po uzyskanej wcześniej aklimatyzacji i rozwspinaniu, ma na celu wspinanie w 
rejonie Mt. Blanc. Celem głównym będzie przejście jednej z dróg na Grand Capucin, 
oraz przejście długiej drogi o charakterze alpejskim. Termin wyjazdu to początek 
sierpnia. Przewidywana długość wyjazdu to także około 10 dni.
Podsumowując:
Val di Mello:

-Cel główny: Il paradiso puo attendere, 7b (6b A2), 900m Monte Qualido. Historyczna 
droga, którą jako pierwsi przeszli Włosi Bosacci-Masa-Merizzi latem 1982 roku. Droga 
otrzymała klasyczne przejście przez zespół Igora Kollera i tow. W 1995 roku. Na jej 
przejście będę potrzebował około 2 dni. Należy dodać do tego dodatkowe 2 dni na 
pracę nad drogą i sprawdzenie asekuracji. Już w 2007 roku zauważono, że oprócz 
zestawu standardowego na drodze przydają się haki i młotek. Dobra na początek 
przygody z dużymi ścianami rodem z Yosemite.

-Cel rezerwowy i rozgrzewkowy: Drogi w dolinie Val di Mello na przykład na Precipizio 
degli Asteroidi. M. in. klasyki doliny: Oceano Irrazionale VII, 400m; Bodenshaff 7a, 
400m

Mt. Blanc:
-Cel główny: Centralny Filar Freney, 7a/a+ Mt. Blanc
-Cel rezerwowy :Jedna z dróg klasycznych na Grand Capucin Le voyage selon Gulliver, 
7a/a+ 2xA0, 300m, Michel Piola, Jean-Paul Steiner, 18-19 sierpień 1982, L’écho des  
alpages, 7a+, 400m, F.Burnier, G.Long, R.Robert, Romain Vogler, 1987
-



2. Skład wyjazdu:
Z powodu dużo mniejszej  odległości  od wnioskowanych celów o dofinansowanie  
występuję indywidualnie, ale zakładam, że będę działał w zespole.

Z lewej schemat pierwszych 15. wyciągów Il 
paradiso puo’ attendere.

U góry schemat Filara Freneya



Krzysztof Banasik UKA (Warszawa) Karta Taternika 415 wyd. styczeń 2009
Wykaz przejść dostępny w wersji elektronicznej, w bazie PZA

3. Kosztorys wyjazdu:
- dojazdy 800 zł
- noclegi 600 zł
- kolejki 400 zł
- wyżywienie 500 zł
- ubezpieczenia  160 zł
W sumie 2460 zł dla jednej osoby.

4. Zasady finansowania:
Wyjazd finansowany ze środków własnych przy wsparciu PZA. Podobnie jak w 
przypadku wcześniejszego dofinansowania wyjazdu zimowego, chciałbym prosić o 
przyznanie dofinansowania post fatum, którego wysokość zostanie ustalona w 
zależności od dokonań.

5. Dofinansowania w przeszłości:
Krzysiek Banasik, Alpy lato 2008,2009, Alpy zima 2009,2010, Indie Miyar 2009, BMC 
Walia 2010, Akcja Junior od zimy 2009

Dziękuję za rozpatrzenie mojego wniosku,
Z taternickim pozdrowieniem,
Krzysztof Banasik


