
Zuzanna Banaś 
(…)  
 
DO KWW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 

Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie organizowanego przez nas wyjazdu wspinaczkowo-
treningowego w Alpy. 

 

Skład:  
Zuzanna Banaś - Wrocławski Klub Wysokogórski 
Krzysztof Nosal – Wrocławski Klub Wysokogórski  
 

Termin: 
Lipiec, sierpień, początek września 2014r.  

Cel wyjazdu: 
Wyjazd ma na celu przede wszystkim podwyższenie umiejętności wspinaczki wysokogórskiej. 

Chcemy podczas jego trwania dokonać przejść kilku klasycznych dróg skalnych i mikstowych, oraz  
wspinać  się na trudniejszych drogach wielowyciągowych.  

Wyjazd będzie miał formę dwu miesięcznego tripu, kolejność realizowania celów będzie 
uzależniona od pogody i warunków w danym rejonie.  Pierwszym celem wyjazdu będzie rejon Wilder 
Kaiser gdzie chcemy wspinać się na drogach ubezpieczonych o trudnościach do VIII. Kolejnym 
przystankiem 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, droga wyposażona jest w 
komplet punktów asekuracyjnych.  Jednak głównym celem wyjazdu jest  Filar Gervasuttiego na Mont 
Blanc du Tacul (TD+ Vsup. i VI, 800m) w masywie Mont Blanc.  Będąc w rejonie Valle Blanche 
chcielibyśmy również zrobić drogę Contamine(6c) Aiguille du Midi. Jeśli czas i pogoda pozwolą wyjazd 
zakończymy w masywie Ecrins:  w Ailefroide  lub le Berarde, gdzie znajdują się zarówno sportowe 
wielowyciągi jak i drogi wysokogórskie.  Dobrym  celem wydaje się tam Aiguille Dibona drogą Visite 
Obligatoire (TD+) lub Ailefroide Occidentale – Davies-Gervasutti 1100 m 6a.  

Oczywiście cele i kolejność dróg będą uzależnione od pogody. Dobór dróg będących 
najważniejszymi przejściami wyjazdu pokazuje ideę planowanego wyjazdu. Naszym celem jest przejść 
jak najwięcej metrów skały o różnym charakterze i trudnościach. Nasze założenia: drogi skalne 
nieubezpieczone 6c, długie(ok1000m) drogi górskie o trudnościach 6a, sportowe drogi górskie o 
trudnościach do 7a.  
 

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] Jean Michel Cambon “Oisans Nouveau, Oisans Sauvage Livre Ouest” 

 
 
 
 
 



Kosztorys 
 
Dojazd i przemieszczanie między rejonami :  2000zł 
Noclegi w dolinie: 600zł 
Kolejki linowe:  600zł 
Jedzenie:  2000zł 
Gaz:   200zł 
 
Razem:   5400zł 
Na osobę:  2700zł  

 

 

Zasady finansowania(kwoty na osobę) 
Środki własne:                                   1900zł 
Oczekiwane dofinansowanie:         800zł  

        

 

Wcześniej otrzymane dofinansowania 
Letni wyjazd alpejski Chamonix 2013r.  
 
Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszego podania. 
 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Zuzanna Banaś  
Krzysztof Nosal 


