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I. Skład wyjazdu: 

Michał Brożyna  

KS Korona  

Grzegorz Hajny 

KS Korona 

 

II. Cel wyjazdu:  

Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania dla organizowanej przez nas wyprawy 

wspinaczkowej w góry Atlasu Wysokiego. Wyjazd planowany jest na wrzesień 2023 na okres ok. 3 

tygodni, a jego celem jest wspinaczka sportowa oraz w stylu tradycyjnym na ścianach Wąwozu 

Taghia w Górach Atlasu (Maroko). Poza tym chcemy rozpoznać możliwość otwarcia nowej drogi 

ścianie Tagoujimt N’Tsoiant (800m). 

 

 

 

III. Opis rejonu 

Wąwóz Taghia jest położonym w Atlasie Wysokim (Maroko, Afryka) rejonem 

wspinaczkowym, którego początki eksploatacji sięgają lat 70-tych XX w. Ze wspinaczkowego 

punktu widzenia atrakcyjność Taghia wynika z bardzo dobrze urzeźbionych, litych wapiennych 

ścian oscylujących pomiędzy 300 a 800 m wysokości. 

W chwili obecnej na ścianach Taghia znajduje się masa dróg wielowyciągowych o 

zróżnicowanych trudnościach (od 6b do 8c+) i różnych charakterze (drogi big Wall: sportowe, 

alpejskie, hakowe). Większość z nich zachwyca urodą i trudnością czyniąc je klasykami 

wspinania big wall w skali światowej. 

Jednocześnie w  Taghia swoje ślady zostawiły także polskie zespoły, które otwierały tam 

trudne i cenione drogi wspinaczkowe: 

Widmo 2004, 8a, 400m (Grochal/Samitowski/Fic) 



https://wspinanie.pl/2015/10/widmo-taghia-michal-brozyna-marcin-opozda-tomasz-

samitowski/ 

Baraccuda, 2004, 7c+, 590 m (Kaszlikowski/Kubarska/Szybiński) 

http://wspinanie.pl/2004/06/barracuda-i-30-wydartych-palcow-alvika-taghia-trip-

relacja-z-wyprawy/ 

Fantasia 2005, 7c, 600 m (Kaszlikowski/Kubarska/Klimek) 

http://wspinanie.pl/2005/06/fantasia-kolejna-polska-droga-w-taghii/ 

 

 

IV. Publikacje na temat regionu i planowanych dróg 

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

http://www.planetmountain.com/english/News/shownews.lasso?l=2&keyid=35872 

http://neverstopexploring.com/expeditions/big-walls-of-morocco/ 

http://www.alpinist.com/doc/ALP06/climbing-notes-oviglia 

 

V. Plan wyprawy: 

Plan wyprawy zakłada przejście na „rozwspin” 2-3 dróg oraz dwóch dróg z celów głównych. 

Ponadto w trakcie przejścia drogi  No Rest for the Wicked chcielibyśmy zlustrować teren na 

prawo od tej drogi w celu ustalenia możliwości otwarcia nowej drogi na północnej ścianie 

Tagoujimt N’Tsoiant (800m). 

 

1. Rozwspinanie:  

Wybrane drogi sportowe do 500m, w trudnościach 7b-7b+ 

Przykładowe drogi: Fat Guide (Paroi des sources, 7b+, 280m), Zebda (Paroi des sources 

7b+, 250m,), Golden Age (7b+, 620m, Tadrarme) 

 

  

2. Główne cele wyprawy – drogi sportowe (alternatywnie): 

a) No Rest for the Wicked (7c+), Tagoujimt N’Tsoiant, 850m 

https://www.miketurnerguide.com/2020/01/29/first-ascent-in-taghia/ 

b) Raum der Wünsche, 7c, 600m, Tadrarate 

c) L’AXE DU MAL 7c, 500m, Tadrarate 

d) Fata Morgana, 7c, 330m, Taoujdad 

e) D’antonion et les Trois Mousquetaires, 7c, 600m,  

 

3. Główne cele wyprawy – drogi tradowe (alternatywnie): 

„Le Rouge Berbere” 7b, 560m, Tadrarate 

Cosmic Roof (aka Separate African Reality), 7b, 350m, Tagoujimt N’Tsoiant 

 

http://wspinanie.pl/2004/06/barracuda-i-30-wydartych-palcow-alvika-taghia-trip-relacja-z-wyprawy/
http://wspinanie.pl/2004/06/barracuda-i-30-wydartych-palcow-alvika-taghia-trip-relacja-z-wyprawy/
http://wspinanie.pl/2005/06/fantasia-kolejna-polska-droga-w-taghii/
http://www.alpinist.com/doc/web07f/newswire-morocco-taghia-babel
http://www.planetmountain.com/english/News/shownews.lasso?l=2&keyid=35872
http://neverstopexploring.com/expeditions/big-walls-of-morocco/
http://www.alpinist.com/doc/ALP06/climbing-notes-oviglia
https://www.miketurnerguide.com/2020/01/29/first-ascent-in-taghia/


 

 

VI. Opis głównego celu 

Droga No Rest for the Wicked (7c+, Tagoujimt N’Tsoiant, 850m) jest nową drogą z 2020 

r. autorstwa Mike “Twid” Turnera, Marka Thomasa, Simona Hitchensa obitą w 2018 r.. Drogi nie 

ma w przewodnikach po Taghia, ale w 2018 miałem okazję ją oglądać w trakcie wspinaczki po 

drodze Babel (7c+, 800m). Poza tym częściowo po No Rest for the Wicked, wtedy jeszcze jako 

projekcie, wspinał się Michał Czech z Gabrielem Korbielem i bardzo zachwalali tę linię. Wybór 

tej drogi wynika m.in. z faktu, że jej przejście pozwala na zlustrowanie dziewiczych połaci ściany 

pomiędzy No Rest for the Wicked oraz drogą Fantasia, w celu szczegółowego rozpoznania 

możliwości otwarcia w przyszłości nowej drogi w tym miejscu. Patrząc na ten teren z 

perspektywy drogi Babel wizja wygląda bardzo obiecująco (lita skała, czysty teren płytowy), 

jednak konieczna jest wykonanie dokumentacji z bliska. Poniżej zdjęcie poglądowe z planowaną 

linią (nr 3 - zielona). 

 

 
 

 

VII. Kosztorys wyjazdu dla dwóch osób:  

Koszty: 

- dojazd+ cargo 4.500 zł (samolot na osobę ok 1.500 pln + transport na miejscu = dojazd 300km) 

- noclegi: 1.600 zł  (jeden nocleg to ok. 10 €, zakładamy 17 noclegów na osobę = 34x10€) 

- wyżywienie 1000 zł  



-sprzęt, ubezpieczenie, leki, itp. 1000 zł  

W sumie 7.100 zł.  

Zasady finansowania:  

Wyjazd finansowany ze środków własnych oraz przy wsparciu PZA. 

 

 

VIII. Dofinansowania w przeszłości:  

 

Michał Brożyna  

Taghia 2012  

Taghia 2013 

Taghia 2014 

Taghia 2018 

 

Grzegorz Hajny 

Taghia 2012 

 

 

IX. Wykazy przejść  

Zaktualizowane wykazy przejść uczestników wyjazdu znajdują się na stronie: www.pza.org.pl  

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku.  

 

Z taternickim pozdrowieniem,  

Michał Brożyna  

Grzegorz Hajny 

 

 

 

Michał Brożyna 
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30-383 Kraków 

tel. 508823264 

brozyna.michal@gmail.com 

 

Grzegorz Hajny 

ul. Zdunów 18/88,  

30-428 Kraków 

tel. 578788296 
cochomo2018@gmail.com 
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