
Krzysztof Nosal 
Ul. Bajana 28/33 
54-129 Wrocław 
Tel. 603 658 495 
e-mail: krzysztof.nosal@gmail.com 
 
DO KWW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 
Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie organizowanego przez nas wyjazdu wspinaczkowo-
treningowego w Alpy 
 

Skład: 
Krzysztof Nosal – Wrocławski Klub Wysokogórski (kierownik) 
Zuzanna Banaś - Wrocławski Klub Wysokogórski  
 
Wyjazd ma na celu przede wszystkim podwyższenie umiejętności wspinaczki wysokogórskiej. Chcemy 
podczas jego trwania dokonać przejść kilku klasycznych dróg skalnych i mikstowych. Wyjazd będzie 
też wstępnym etapem aklimatyzacji oraz treningiem przed planowaną na termin 23.07-20.08 
wyprawą na pd. Filar Szchary w Gruzji (więcej o wyprawie: http://facebook.com/Schara2013). Projekt 
wyprawy do Gruzji wygrał konkurs na projekt wyprawy wysokogórskiej organizowany przez 
portalgorski.pl (informacja na stronie: http://www.portalgorski.pl/konkursy/aktualne/151-lap-za-
dyszke/1713-wyniki-konkursu-lap-za-dyszke) 
 

Termin: 
02-21.07.2013 
 

Cel wyjazdu: 
Głównym celem wyjazdu jest wspinaczka na Filar Frendo na Aiguille du Midi. Deniwelacja drogi to 
1200m, trudności skalne osiągają 5b a lodowe WI3 (85o pod koniec drogi). Filar Frendo jest według 
nas idealną drogą przygotowującą to poważniejszych przedsięwzięć wspinaczkowych. Jego długość 
wymaga szybkiej wspinaczki jeśli planuje się pokonać drogę w jeden dzień. Dodatkowo dochodzi 
obciążenie związane z niesieniem przez część skalną sprzętu śnieżno-lodowego. Pokonanie tej drogi 
będzie ostatecznym sprawdzianem przed wyprawą do Gruzji a także pozwoli nam ocenić czy takie 
klasyki jak Filar Gervasuttiego na Mont Blanc du Tacul są dla nas osiągalne pod koniec tego lub na 
początku następnego sezonu. 
 
Przed realizacją celu głównego planujemy rozgrzewkę na „igłach” od strony schroniska Envers. 
Pierwszą drogą jaką chcielibyśmy zrobić jest „Le piege” na Tour Verte. Trudności tej drogi to 6a+ 5c 
obl. a długość to 200m. Byłaby to rozgrzewka i aklimatyzacja przed próbą na Aiguille de la Republique 
– kolejnym planowanym szczycie. Droga oferuje wspinanie rysowe w litym granicie a krótkie 
podejście od schroniska czyni z niej idealną drogę na pierwszą wspinaczkę po przyjeździe. 
 
 Kolejną wybraną przez nas drogą jest Voie Normale na Aiguille de la Republique. Droga znajduje się 
na południowej ścianie ww. szczytu. Ma 800m deniwelacji. Większą jej część pokonuje się terenem 
względnie łatwym(do IV). Kopuła szczytowa to z początku wspinaczka w terenie V i ostatnim 
wyciągiem wycenionym na VI(A1) lub 6c. Ostatni wyciąg planujemy pokonać klasycznie. Wybór 
podyktowany jest dużymi walorami estetycznymi szczytu. W roku 2012 podjęliśmy próbę przejścia tej 
drogi jednak z powodu problemów orientacyjnych w dolnych partiach drogi i co za tym idzie 
wolniejszą wspinaczką zdecydowaliśmy się na wycof spod Breche de la Republique po ok. 600m 
wspinaczki. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia rozpatrujemy możliwość rozłożenia wspinaczki na 
2 dni wykorzystując dogodne miejsce biwakowe w mniej więcej 1/3 drogi. Takie rozwiązanie 
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umożliwi nam poświęcenie większej ilości czasu na ostatnią sekcję drogi w przypadku gdyby nie udało 
się pokonać jej w stylu OS. 
 

Cele alternatywne: 
Ponieważ termin wyjazdu jest dla nas niemożliwy do przesunięcia zdecydowaliśmy się ułożyć dwa 
plany w różnych rejonach Alp i wybrać ten który ze względu na pogodę ma większe szanse na 
realizację. Tym drugim rejonem jest Bergell w Szwajcarii. 
 
Tu celem głównym jest Droga Cassina na Piz Badile. Droga pokonuje 800m deniwelacji 28 wyciągami 
z czego dwa wycenione są na 6a. Jest to bez wątpienia absolutny klasyk wspinaczki alpejskiej. Zjazdy 
biegną wzdłuż drogi Nordkante, którą przeszliśmy w 2011r. 
 
Jeśli dobra pogoda utrzymywała się nadal chcielibyśmy zrobić Another Day In Paradise, drogę 
znajdującą się na tej samej ścianie co Via Cassin. Tu trudności sięgają 6b ale droga wyposażona jest w 
komplet punktów asekuracyjnych. Mimo to przy tych trudnościach, długości 500m i dość rzadkiemu 
rozmieszczeniu punktów asekuracyjnych byłaby ona dla nas dość poważnym wyzwaniem. 
 
Jako przygotowanie do tych dróg wybraliśmy krótkie drogi w rejonie schroniska Albigna. Jako 
pierwszą chcielibyśmy zrobić „Via Felici” na Spazzacaldeira. Droga ma 350m długości i najtrudniejsze 
miejsce wycenione na 6a. Na tej samej ścianie chcielibyśmy jeszcze zrobić drogę Dent par Dente (6a+) 
i kontynuować dalej północno wschodnią granią na popularną w tym rejonie Fiamme. Razem da to 
ok. 350m wspinania. Zarówno Dent par Dente jak i Fiamme wyposażone są w komplet przelotów co 
obniża sportową wartość drogi ale te dwa dni mają być z założenia dniami rozgrzewkowymi. 
 

Informacje na temat rejonów: 
[1]Michel Piola „Envers des Aiguilles” ISBN 9782878712001 

[2]Jan Babicz „Alpy Francuskie” Warszawa 2001 ISBN 834-67-54 
[3]Jan Babicz „Alpy Szwajcarskie” Warszawa 1995 ISBN 83-7136-027-4 
[4] Jurg von Kanel „Schweiz Plaisir Sud” ISBN 3-906087-17-4 
[5] http://www.summitpost.org/frendo-spur/160114  
 

O nas 
 

Krzysztof Nosal 
Rok urodzenia: 1990 
Student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.  
 
Wspinaczkę w różnej formie uprawia od roku 2007. W 2009 ukończył letni kurs taternicki. Wspinał się 
w Tatrach(latem i zimą), w Alpach i w wielu rejonach sportowych. W 2009 wszedł na stosunkowo 
łatwy(F+/PD-) sześciotysięcznik – Stok Kangri w Himalajach Ladakhu. W 2010 podjął próbę wejścia na 
Chan Tengri(6995m. n.p.m.) w Tien Szan drogą normalną z lodowca Północny Inylczek(rosyjskie 5b). 
Próba zakończyła się na wysokości 6200m. n.p.m. z powodu złej pogody. 
 
Poza wspinaniem lubi narciarstwo skiturowe, zjazdowe i biegowe. Od paru lat bierze też udział w 
ultra maratonach. W Przejściu Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej(145km) brał udział 5 razy. Trasę 
ukończył 4 razy przy czym w roku 2012 w czasie 29h30min. 
 
Ważniejsze przejścia górskie i sportowe znajdują się w bazie przejść PZA, pełen wykaz przejść 
sportowych dostępny jest na 8a.nu a cała działalność górska opisana na stronie internetowej 
http://nosal.net.pl  
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Zuzanna Banaś 
Roku urodzenia: 1993 
Studentka I roku Mechaniki i Budowy Maszyn na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. 
 
Wspinać zaczęła się w roku 2009 i w 2010 ukończyła kurs skałkowy. Wspinała się latem w Tatrach i 
Alpach oraz w niezliczonej ilości rejonów sportowych. Zimą często wyjeżdża na lodowe wspinanie do 
Głuszycy lub na drytooling do Szklarskiej Poręby. W ostatnim roku odniosła wiele sukcesów w 
zawodach wspinaczkowych(3 miesce w Zielonogórskiem Górowaniu Mocy, Antygrawitacji w 
Poznaniu, Imadle Tarnogaju, OMW w konkurencji prowadzenie, 2 miejsce w OMW w konkurencji na 
czas oraz 1 miejsce we Wrocławskiej Lidze Boulderowej). 
 
Poza wspinaniem chętnie jeździ na nartach i snowboardzie. Ultra maratony też nie są jej obce. W 
roku 2011 brała udział w Przejściu Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. 145km trasę ukończyła w czasie 
41h. 
Wykaz ważniejszych przejść sportowych i górskich znajduje się w bazie przejść PZA 
 

Kosztorys 
 
Chamonix: 
Dojazd:   1500zł 
Noclegi w dolinie: 200zł 
Kolejki linowe:  575zł 
Jedzenie:  500zł 
Gaz:   90zł 
 
Razem:   2865zł 
Na osobę:  1432,5zł 

Bergell: 
Dojazd:   1200zł 
Noclegi w dolinie: 200zł 
Kolejki linowe:  126zł 
Jedzenie:  500zł 
Gaz:   90zł 
 
Razem:   2116zł 
Na osobę:  1058zł 

 

Zasady finansowania(kwoty na osobę) 
Chamonix 
Środki własne:                                     850zł 
Oczekiwane dofinansowanie:          600zł 

Bergell 
Środki własne:                                     500zł 
Oczekiwane dofinansowanie:          550zł 

 

Wcześniej otrzymane dofinansowania 
Brak 
 

Podsumowanie 
Zaprezentowane cele są celami głównymi. W przypadku długiego okresu dobrej pogody, a co za tym 
idzie, szybszą ich realizacją będziemy poszukiwali kolejnych dróg w celu maksymalnego 
wykorzystania czasu. Wybór dróg podyktowany jest doświadczeniami z poprzednich lat. Jest to 
jednak pierwszy nasz wniosek o dofinansowanie więc jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie 
szanownej Komisji dotyczące doboru celów oraz sposobu ich realizacji. Pod kątem składania 
wniosków w kolejnych latach bylibyśmy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące kwestii 
merytorycznych jak i edytorskich niniejszego wniosku. 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 
 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Krzysztof Nosal 


