
Wyprawa w Prokletje (Alpy Albańskie) 2012 r.

Do  Komisji  Wspinaczki  Wysokogórskiej,  o  zatwierdzenie  organizowanej  przez  nas 
wyprawy  Albania  2012,  jako  wyprawy  PZA  oraz  wsparcie  finansowe,  które  ułatwi  nam 
organizacje wyprawy oraz wszystko to, co z nią związane by prowadzić skuteczną działalność 
wspinaczkowo – eksploracyjną w górach Prokletje.

1. Historia z 2010
W 2010r zorganizowaliśmy blisko miesięczną wyprawę w rejony doliny Ropojana oraz 

przełęczy  Qaf  Peje,  położone  w  Albanii.  Udało  nam  się  poprowadzić  trzy  nowie, 
wielowyciagowe  drogi,  jednocześnie  zdobywając  dwa  dziewicze  wierzchołki  (Masyw  Maja 
Scokistes  -  brak  jakichkolwiek  informacji  o  wejściu  na  szczyt,  lub,  działalności  związanej  
z eksploracją masywu) oraz pierwsze przejście wschodniej ściany (M.Vukoces), a drugie wejście 
na szczyt.

Wniosek oraz sprawozdanie z wyprawy Albania 2010 zostały Wam przekazane w terminach, 
w których byliśmy zobowiązani je przedstawić. Dla przypomnienia wymienię nasz „dorobek”  
z poprzedniej wyprawy:

• „Wanta pipanta” (VI+, 9 wyciągów, 400 m, OS)
• „Dele soundsystem” (VI, 10 wyciągów, 500 m, OS)
• „Kolegi dzium” (VII-, 14 wyciągów, 650 m, OS)

Linki do informacji o wyprawie z 2010r.
1. http://wspinanie.pl/s  erwis/201009/08-kw-warszawa-albania.php  
2. http://pza.org.pl/download/331554.pdf  
3. http://abc.canvas.pl/  

Widok 
na dolinę 

„Ropojana” (Gogle Earth)
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Orientacyjna mapa rejonu działania (zielona strzałka wskazuje miejsce bazy)



2. Cele na 2012

Planujemy wyprawę w góry Prokletje w terminie 01.08-22.08 tego roku. Naszymi celami 
są nowe drogi na rozpoznanych  już ścianach Maja Vukoces  oraz turni  „Bridashe”,  na której 
znajduje  się  droga  „Kolegi  dzium”.  Planujemy  również  nadrobić  zaległości  z  poprzedniej 
wyprawy,  czyli  poprowadzić  nową  drogę  na  filarze  turni  Maja  Stogut, która  nie  ma 
udokumentowanego wejścia na szczyt.  Potencjał eksploracyjny tej części Gór Prokletje jest tak 
wielki, że jeśli tylko starczy nam czasu z pewnością będziemy chcieli poprowadzić jak 
największą ilość dróg.

Orientacyjny przebieg nowej drogi na filarze niezdobytej Maji Stogut (fot. summitpost.org)



3. Osoby ubiegające się o dofinansowanie:

• Wojciech Szeloch (kierownik wyprawy)
• Adam Latusek
• Jacek Kierzkowski

4. Przewidywane koszty wyprawy

Dojazd do celu to odległość ok. 2000km, więc paliwo będzie jednym z największych 
wydatków, jakie musimy ponieść. Kolejną dość kosztowną sprawą będzie uzupełnienie braków 
sprzętowych,  które  są  niezbędne,  aby bezpiecznie  i  skutecznie  prowadzić  działalność  górską 
(haki, spity, liny).

Kolejnym  wydatkiem jest  żywność  oraz  lekarstwa,  które  musimy  zabrać  z  kraju  (na 
miejscu  można  zaopatrywać  się  w  pieczywo  i  warzywa,  jest  to  jednak  problematyczne  
ze względu na odległość do miasteczka). Na chwilę obecną nie posiadamy żadnych sponsorów, 
więc  wnioskuję  do  Szanownej  Komisji  o  dofinansowanie  naszej  wyprawy  kwotą  3000zł 
(słownie: trzech tysięcy złotych).

5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach.

• Wojciech Szeloch (kierownik wyprawy) (Albania 2010 / nie wykorzystał)
• Adam Latusek (Chamonix 2010, Chamonix 2011)
• Jacek Kierzkowski (Chamonix 2011)

6. Wykazy przejść dostępne są na stronie PZA

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.
Z taternickim pozdrowieniem

Wojtek Szeloch


