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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej
Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu zespołu

Krzysztof Rychlik- KW Kraków
Magdalena Waluszek- UKA Warszawa
Marcin Nowogródzki- UKA Warszawa

w rejon Bugaboos Glacier Park w Kanadzie.
Bugaboos znane jest na świecie jako „Patagonia dla ubogich”- choć wyjazd wcale do tanich 
nie należy. Tutejsze góry mają zdecydowanie alpejski charakter- wysokie granitowe turnie 
dookoła oblane lodowcami i zmienna pogoda. Większość dróg wiedzie systemami rys co 
napewno będzie dla nas sprawdzianem umiejętności nabytych podczas wspinaczek w Alpach 
i wizyty w Indian Creek w 2008 roku. Rejon polecali nam głównie kanadyjscy koledzy, 
którzy uważają go „za nawet lepszy od Patagonii”.

Planowany termin wyjazdu:
z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że najlepsze warunki do wspinania panują w 
sierpniu i wtedy też planujemy nasz wyjazd. Zakładając, że Polskę opuścimy początkiem 
sierpnia będziemy mieli około 3 tygodnie na zreazlizowanie naszych celów.

Cele główne wyjazdu:
po uprzednim rozwspinaniu na niższych turniach takich jak Pigeon Spire i Snowpatch Spire 
planujemy spróbować swoich sił na South Howser Minaret.
Drogi przez nas wybrane to:

Beckey- Chouinard, V, 5.10d, 19 wyciągów- uznawana za jeden z największych klasyków 
Ameryki Północnej

Bad Hair Day, V, 5.12a, 17 wyciągów- droga odhaczona w 2002 roku. Jeden wyciąg 5.12a, 
kilka 5.11+ i 5.11. Trudności nie schodzą poniżej stopnia 5.10.

Cameron’s Pillar V, 5.11d, 9 wyciągów- droga z 2000 roku na skraju ściany

Wszystkie schematy znajdują się w posiadanym przeze mnie przewodniku „Bugaboo Rock” 
autorstwa Randall Green i Joe Bensen.



Kosztorys wyjazdu:

Dojazd- samolot z Krakowa do Calgary to wydatek około 3500zł/os. Z Calgary mamy 
zapewniony transport na miejsce dzięki kolegom poznanym w czasie International Climbers 
Meet w Indian Creek, UT w 2008 roku. Koszty paliwa na miejscu szacuję na około 1000zł.
Noclegi- na miejscu znajduje się darmowy camp więc koszty noclegów nie będą wysokie. 
Należy jednak liczyć po około 400zł/os w razie konieczności opłacenia innych campingów i 
ewentualnie hoteli.

Wyżywienie- koszt wyżywienia szacuję na około 1500zł/os.

Inne koszty- koszty zakupu potrzebnego sprzętu wynoszą około 2000zł. Wyjazd do Kanady 
wiąże się z koniecznością wyrobienia Wizy co ciągnię za sobą kolejne koszty.

Koszty sumaryczne: ok. 19500 zł (6500zł na osobę)

Wyjazd będzie pokrywany ze środków własnych.

Informacje o otrzymanych wcześniej dofinansowaniach:

Krzysztof Rychlik- Alpy Francuskie w 2008 roku; International Climbers Meet w Indian 
Creek, Utah w 2008 roku. W roku 2007 przyznano mi dofinansowanie na Alpy Francuskie, 
jednak z powodu poważnej kontuzji wyjazd nie doszedł do skutku a dofinansowanie nie 
zostało odebrane.

Waluszek Magdalena- Alpy Francuskie w 2008 roku; International Climbers Meet w Indian 
Creek, Utah w 2008 roku

Marcin Nowogródzki- Alpy Francuskie w latach 2004, 2005 i 2008. W latach 2006 i 2007 
przyznano mi dofinansowanie na Alpy Francuskie, jednak z powodu wycofania się z wyjazdu 
partnerów dofinansowania nie odebrałem.

Dziękuję za rozpatrzenie naszego wniosku.

Krzysztof Rychlik
KW Kraków

 


