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Komisja Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  o  wsparcie  finansowe wyprawy wspinaczkowej  Albania,  Theth
2018.
Park Narodowy Prokletje w Albanii  to w bardzo nikłym stopniu wyeksplorowany przez wspinaczy
rejon, posiadający ogromny potencjał górski. W okolicach wioski Theth znajduje się między innymi
ściana  Maja  a  Harapit,  oferująca  drogi  o  długości  nawet  1000m.  Przez  wiele  lat  Albania  nie
wpuszczała  w  swoje  granice  zachodnich  wspinaczy,  w  związku  z  czym  istnieje  tam  niewiele
wytyczonych dróg. Kontaktowaliśmy się z niemieckimi wspinaczami, którzy kilkakrotnie organizowali
tam wyjazdy, podczas których wytyczali nowe drogi (około 4 dróg powyżej VII+). W internetowych
źródłach wyczytaliśmy również, że istnieje tam kilka linii z lat 60 do trudności VI+. Wszystkie te drogi
skupiają  się  wokół  Maja  a  Harapit,  jednak  całe  pasmo  oferuje  obiecujące  ściany  o  mniejszej
wybitności. W 2012 roku odbyła się tam również wyprawa KW Warszawa, podczas której koledzy
dokonali kilku wartościowych przejść
(http://kw.warszawa.pl/przeklety_wspin_prokletije_2012_relacja_z_wyprawy).
Pragniemy dołożyć swoją  cegiełkę  w eksploracji  rejonu,  wytyczając nowe drogi  oraz powtarzając
poprzednie. 

1. Cel i termin wyjazdu:

Wspinaczka w Parku narodowym Prokletje w Albanii, eksploracja rejonu, powtórzenie  i 
otworzenie nowych dróg m.in.:

 Maja a Harapit (nowa droga)
 Maja a Harapit – Raki on arapi Vlll 1000m
 Drogi na nowych dziewiczych ścianach

Działalność wspinaczkowa 30-40 dni w okresie września 2018.

2. Skład wyjazdu:

Imię Nazwisko Klub Dodatkowe informacje
1 Tomasz Olszewski ŚKA Wykaz przejść w bazie PZA, uczestnik 

obozów unifikacyjnych PZA Sudeckie 
Piachy i Dolomity + Val Di Mello, instruktor
sportu – wspinaczka skalna. Ukończony 
kurs taternicki.

2 Paweł Zieliński KW Kraków Wykaz przejść w bazie PZA, uczestnik 
obozów unifikacyjnych PZA Sudeckie 
Piachy i Dolomity + Val Di Mello, instruktor
sportu – wspinaczka skalna. Ukończony 
kurs taternicki.
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3 Paweł Migas ŚKA Wykaz przejść w bazie PZA, uczestnik 
grupy młodzieżowej PZA, instruktor sportu 
– wspinaczka skalna. 

4 Łukasz Kołodziej KW Katowice Wykaz przejść w bazie PZA,  uczestnik 
obozów unifikacyjnych PZA Sudeckie 
Piachy i Dolomity + Val Di Mello, autor 
dróg na Podzamczu i w Sokolikach po 
kursie ekipera PZA.

3. Kosztorys wyjazdu (cały zespół):

Wydatek Koszt (cały zespół) w PLN
1 Dojazd 3000
2 Pobyt na miejscu (zakwaterowanie) 4000
3 Wyżywienie 4000
4 Zakup sprzętu 3000

SUMA 14000

4. Zasady finansowania:

Udział własny: 6000 zł
PZA: 8000 zł (2000zł/osobę)

5. Otrzymane w przeszłości dofinansowania z PZA:

Tomasz Olszewski - Uczestniczył w obozach unifikacyjnych Dolomity/ Val di Mello 2017 
oraz Sudeckie Piachy 2017 i otrzymał dofinansowanie związane z tymi wyjazdami.

Paweł Zieliński - Uczestniczył w obozach unifikacyjnych Dolomity/ Val di Mello 2017 oraz 
Sudeckie Piachy 2017 i otrzymał dofinansowanie związane z tymi wyjazdami.

Łukasz Kołodziej - Uczestniczył w obozach unifikacyjnych Dolomity/ Val di Mello 2017 
oraz Sudeckie Piachy 2017 i otrzymał dofinansowanie związane z tymi wyjazdami.

Paweł Migas - 


