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KW GLIWICE 

DO KOMISJI WYPRAW  
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego letniego alpejskiego wyjazdu 

sportowego. Na podstawie doświadczeń z zeszłego roku, kiedy wstrzymywaliśmy się z wyjazdem 2-3 

tygodnie czekając na dobre warunki pogodowe i otrzymaliśmy zaledwie kilka słonecznych dni, 

chcielibyśmy dopasować rejon działań do panujących w Alpach warunków pogodowych.  

A. Pierwszym celem na ten rok jest Tre Cime Di Laverdo we włoskich Dolomitach i poprowadzenie 

zaległości z zeszłego roku. Interesują nas drogi tj.:  

o Hasse-Brandler   7a+ 550m, Cima Grande di Lavaredo 

o Spigolo Scoiattoli  7b 450m, Cima Ovest di Lavaredo 

o Prima Ballerina   7b 350m, Cima Piccola di Lavaredo 

B. Głównym celem na ten rok, również w Dolomitach, jest przejście jednej z dróg: 

o Kein rest von sehnsucht 6c+/7a 1000m, Punta Tissi-Monte Civetta 

o Attraverso il Pesce,  7b 1200m, Marmolada 

C. Propozycją alternatywną, w razie załamania pogody, jest Szwajcarski Ratikon i zderzenie się z 

legendą tego rejonu jaką są niewątpliwie drogi Martina Scheela, tj.: 

o Amarcord    7b+ 320m, 7th Kirchlispitz 

o Dohle Jonathan   7b+ 320m, 7th Kirchlispitz 

Przygotowanie zespołu do głównego celu wyjazdu(pkt.B) obejmuje dwa etapy. Pierwszym jest wyjazd 

na wspólne wspinanie w tatrach na dłuższych drogach Kazalnicy i/lub Małego Kieżmarskiego Szczytu 

poruszając się możliwe dużo z asekuracją lotną. Drugim krokiem jest kolejność dobierania celów 

podczas wyjazdu. Wspinaczka w rejonie Tre Cime di Laverdo wiąże się z ciągłym przebywaniem na 

wysokości pow. 2400m. Kilka noclegów w tym rejonie zagwarantuje nam dobrą aklimatyzację i 

pozwoli rozwspinać się w dolomicie przygotowując nas do sprawnego poruszania się na głównym 

celu wyjazdu. 

Termin:  

Na wyjeździe planujemy spędzić około 9-15 dni na przełomie lipca i sierpnia 2016r, dopasowując 

termin w zależności od warunków pogodowych. 

Koszty: 

Przejazd- 1000pln 

Noclegi oraz wyżywienia- 1500pln 

Razem: 2500pln (1250pln/os.) 

 

 

 

Zasady finansowania: 

-Udział własny: 750pln/os 

-Oczekiwanie dofinansowanie PZA: 500pln/os. 

Dotychczas otrzymane dofinansowanie:  

Wojciech Szulc    500pln 

Marcin Michałek   500pln 



Skład: 

Marcin Michałek                                    29.12.1986 
KW Gliwice 
 
Wspinam się od roku 2000. Regularnie 
wyjeżdżam w różne rejony skalne w Polsce i 
Europie. Pokonuję drogi sportowe na poziomie 
do 8a+/b RP oraz 7b+ OS. Od roku 2010 
wspinam się również po drogach górskich. 
Dokładny wykaz moich przejść sportowych 
znajduje się w narodowym rankingu PZA, 
natomiast aktualny wykaz przejść górskich w 
bazie na stronie PZA. 
 

Wojciech Szulc                                        
30.03.1992 
KW Gliwice/GM PZA 
 
Pierwsze kroki w skałach stawiałem w roku 
2008, od 2010 roku regularnie wspinam się 
skalnie w Polsce i Europie. W 2013 stawiałem 
pierwsze kroki we wspinaniu tradowym, a w 
2014 roku zostałem przyjęty do GM PZA i od 
tego też roku rozpocząłem wspinanie w górach 
latem i zimą. Ważniejsze przejścia wpisane są 
do bazy PZA oraz do lokalnego wykazu 
klubowego. Pełny wykaz przejść załączony 
został do wniosku. 
 

 
 

  



Cele wyjazdu- schematy: 

Hasse-Brandler 

 

Spigolo Scoiattoli 

 



Prima Ballerina

 

Kein rest von sehnsucht  

 



Attraverso il Pesce 
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