
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 

 
 
1. Cel wyjazdu 

 

Marmolada:          Gogna VII, Tempi Moderni VII+ 

Tofana di Rozes:   Via Constantini-Apolonio VII+ 

 

Głównym celem naszego wyjazdu jest przejście długich dróg na ścianie Marmolady o relatywnie niskich 

trudnościach, ale znacznej powadze. 

Plan wyjazdu zakłada na początek rozwspinanie w rejonie Selli, a następnie jeśli tylko warunki 

atmosferyczne pozwolą, udanie się w masyw Marmolady. W celu zapoznania się ze ścianą, na której 

z  naszego zespołu miał okazję się wspinać tylko Karol, planujemy szybkie przejście drogi Don Kichot VI, 

by po tak dokonanym rozpoznaniu zmierzyć się z drogą Gogna VII.  Następnie, jeśli tylko pogoda 

umożliwi, a przejście dwóch wspomnianych wyżej propozycji odbędzie się sprawnie, planujemy 

przejście drogi Tempi Moderni. Będzie to dla nas już większe wyzwanie, bo o jej powadze decyduje nie 

tyle trudność techniczna, co długość oraz ilość wyciągów, na których pomylenie przebiegu skutkować 

może zapchaniem w wymagający teren ze słabą asekuracją. 

Jeśli tylko czas i pogoda pozwolą planujemy jeszcze wspinanie na Tofanie di Rozes, bądź na Tre Cime.  

Drogi w tych rejonach (krótsze, ale wciąż poważne) stanowią alternatywę dla Tempi Moderni.  

Na Tofanie, po zapoznaniu się ze ścianą na jednej z łatwiejszych dróg, chcielibyśmy dokonać przejścia 

klasycznej i dosyć długiej drogi Via Constantini-Apolonio VII+. Alternatywą dla działalności na Tofanie 

może być wspinanie na Cimach, gdzie ciekawym i ambitnym dla nas celem byłaby próba klasycznego 

przejścia drogi Hasse-Brandler 7a+ (550 metrów, dwa wyciagi 7a, jeden 7a+), ewentualnie przejście 

drogi Cassina VIII. 

W przypadku niepogody w centralnej części Dolomitów bierzemy także pod uwagę działanie w 

wysuniętym na południe masywie Rochetty di Bosconero z ciekawymi drogami: KCF VII+, Spigolo Strobl 

VII-. 

Planujemy oczywiście działanie w dwóch niezależnych zespołach. 
 
 

2. Skład wyjazdu: 

Jakub Kokowski (KW Kraków) 

Jakub Ciechański (KS Korona) 

Kamil Sałaś (KS Korona) 

Karol Legaszewski (KW Gliwice) 

 

3. Termin: 

 

8-22 września 2014 (2 tygodnie) 



 

 

 

 

4. Kosztorys: 

Dojazd, transport lokalny, kolejka (Marmolada):  500 zł  

Noclegi i wyżywienie:      900 zł 

Przewidywalny koszt wyjazdu  1400 zł/osoba,    razem  5600 zł 

 

5. Zasady finansowania 

Udział własny:   900 zł na osobę 

Dofinansowanie PZA: 500 zł na osobę 

 

6.Dofinansowania w przeszłości 

Jakub Ciechański: Alpy lato 2012, Akcja Junior 2009-2012 

 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Jakub Kokowski 

Jakub Ciechański 

Kamil Sałaś 

Karol Legaszewski 


