
  
 Do Komisji Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu 
  

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu do wąwozu Taghia (Atlas 
Wysoki)  w Maroku. 

  
  
1.     Uczestnicy: 

 Michał Czech (SAKWA) 
Gabriel Korbiel (SAKWA) 
Michał Brożyna (KS Korona) 

  
2.     Cele wyjazdu: 
 

Naszym głównym celem jest klasyczne przejście drogi  Babel (7c+, 800m) na 
północnej ścianie Tagoujimt. Autorami drogi Babel Arnaud Petit, Titi Gentet, Nicolas Kalisz i 
Stéphanie Bodet. http://www.alpinist.com/doc/web07f/newswire-morocco-taghia-babel 

Mimo że jest to droga sportowa, to według jej autorów i z własnego doświadczenia (w               
październiku 2018 rozpoznaliśmy pierwszą połowę powyższej drogi) jest wymagająca nie          
tylko pod względem fizycznym, ale i mentalnym (oszczędna asekuracja). Okoliczność ta           
czyni tę drogę de facto doskonałym wyzwaniem górskim, a jej przejście pozwala na zebranie              
cennego górskiego doświadczenia w spinacze w wielkiej ścianie, które będzie procentować           
przy dalszych wyjazdach (Członkowie zespołu planują wyjazd w Yosemity na jesień 2019) 

 

 

http://www.alpinist.com/doc/web07f/newswire-morocco-taghia-babel


Kolejnym celem jest znajdująca się na zachodniej ścianie Tadarate droga Sur fillo 
de la notte o wycenie 7c+. Według wielu znanych wspinaczy (Arnaud Petit, Alex 
Honnold), jest to jedna z najpiękniejszych dróg na świecie, bardzo angażująca fizycznie i 
mentalnie. 
 
Cel dodatkowy: Część ekipy wybiera się jesienią w Yosemite, stąd wybór ciekawych 
celów dodatkowych: 
https://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/ 
Cosmic Roof (aka Separate African Reality) 
 

 
 
Le Rouge Berbere (aka Astroman of Africa) 
https://wspinanie.pl/2014/05/alex-honnold-i-560-metrowa-le-rouge-berbere-os/ 

https://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/
https://wspinanie.pl/2014/05/alex-honnold-i-560-metrowa-le-rouge-berbere-os/


 
 
 

3.    Cele zapasowe 

Wspinaczka sportowa na drogach sportowych do stopnia 7c+ - wytypowane drogi:  

Raum der Wünsche, 7c, 600m, Tadrarate 

Fata Morgana, 7c, 330m, Taoujdad  

Mastermaind, 7c+, 150m, Taoujdad 

D’ANTONION ET LES TROIS MOUSQUETAIRES, 400m, Taoujdad  

Shucran, 7c, 380m, Oujdad 

 

4. Termin 

kwiecień/maj 2019 - 2 tygodnie 

4.     Kosztorys 

Samolot i transport na miejscu: około 1000zł 



Noclegi i wyżywienie: około 2000zł 

W sumie około 3000zł/os 

5.  Zasady finansowania: 

Dofinansowanie PZA: 1500zł 

Udział własny: pozostałe koszty 

6.     Wcześniejsze dofinansowania: 

Michał Czech – obozy GM (2014,2015,2016), Alpy lato 2015, Alpy lato 2016, Alpy lato 

2017, Yosemite 2017, Alpy lato 2018 

Gabriel Korbiel - Alpy lato 2017, Alpy lato 2018 

Michał Brożyna - Taghia 2012, 2013, 2014, 2015 

 

7.     Wykazy przejść: 

Nasze zaktualizowane wykazy przejść znajdują się na stronie PZA. 

  

Dziękujemy na rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Michał Czech 

Gabriel Korbiel 

Michał Brożyna 

  
 


