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I. Cel wyjazdu:  

Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania dla organizowanej przez nas wyprawy 
wspinaczkowej w góry Atlasu Wysokiego. Wyjazd planowany jest na wrzesień 2015 na okres ok. 3 
tygodni, a jego celem jest wspinaczka sportowa oraz w stylu tradycyjnym  na ścianach Wąwozu 
Taghia Górach Atlasu (Maroko). 

 
II. Skład wyjazdu: 

Michał Brożyna  
KS Korona  
Grzegorz Grochal 
KS Korona 
Marcin Opozda 
KW Kraków 
Tomasz Samitowski 
KS Korona 

 
  
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) 



http://wspinanie.pl/2004/10/polskie-widmo-w-rejonie-taghia-zdjecia/ 
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 
http://www.alpinist.com/doc/ALP14/climbing-notes-kaszlikowski 
AAJ 2010/52, s. 209 
 

V. Plan wyprawy jest następujący: 
1. Rozwspinanie:  
Wybrane drogi sportowe do 500m, w trudnościach 7b-7b+ 
  
2. Główne cele wyprawy – (schematy poniżej): 

a) Widmo – 8a, 400 m 
Próba pierwszego pełnego przejścia całości drogi, która w obecnym kształcie jest 

nieukończonym projektem. Bez prowadzenia pozostał przedostatni i zarazem najtrudniejszy 
wyciąg na drodze (trudności 8a+).  

b) Le Grand Carnaval – 8a+, 400 m 
Droga powstawała równolegle do Widma przy czym różni się tym, że nie jest w pełni 

ubezpieczona. W szczególności kluczowy wyciąg 8a+ (45m) posiada tylko jeden stały punkt. 
Droga bez polskiego przejścia. 

c) Babel – 7c+, 800 m 
Droga legenda – posiada małą ilość powtórzeń. Uchodzi za niezwykle wymagającą pod względem 
psychicznym. Według autorów drogi Babel został bardzo oszczędnie ubezpieczony (w terenie do 7a 
przeloty rozmieszczono co7 -8m, a w kluczowych trudnościach co 4-5m). Droga bez polskiego przejścia. 
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  Widmo 



 
Le Grand carnival 
http://www.lanochedelloro.com/monografs/taghia/re_tadrarate9.html 
 

http://www.lanochedelloro.com/monografs/taghia/re_tadrarate9.html�


 
   Babel 

 
    



 
D’antonion et les Trois Mousquetaires 
Fata Morgana 

 
 
3. Cele rezerwowe:  
Wspinaczka sportowa na drogach sportowych do stopnia 7c+ 
- wytypowane drogi:  
Raum der Wünsche, 7c, 600m, Tadrarate 
L’AXE DU MAL 7c, 500m, Tadrarate 
Fata Morgana, 7c, 330m, Taoujdad 
Mastermaind, 7c+, 150m, Taoujdad 
D’ANTONION ET LES TROIS MOUSQUETAIRES, 400m, Taoujdad  
Shucran, 7c, 380m, Oujdad 
 



 
VI. Opis głównego celu wyprawy 

Rok 2004 był przełomowy dla wytyczania sportowych dróg big wall w Taghia. Powstały 
wtedy Widmo 8a, 400m (Grochal, Fic, Samitowski) oraz Grand Carnaval 8a+, 400m  (Kempf, Gentet, 
Petit, Piola, Roulx).  Widmo w rzeczywistości jest nieukończonym projektem. Mimo upływu 10 lat i 
kilku prób dokończenia drogi ciągle na poprowadzenie czekają dwa wyciągi - w tym jeden 
najtrudniejszy (przypuszczalne trudności 8a+).  

Celem wyprawy jest dokończenie Widma – okazja ku temu jest szczególna, gdyż 
wnioskujący Grochal i Samitowski są autorami Widma w obecnym kształcie. 

http://wspinanie.pl/2004/10/polskie-widmo-w-rejonie-taghia-zdjecia/ 
Następnie odpowiednio do warunków i czasu zespół chciałby zmierzyć się z ikonami 

wspinania big Wall w Taghia to jest drogą Babel (800m, 7c+) albo Le Grand Carnaval (400m,8a+). 
Drogi te uchodzą za jedne z najtrudniejszych w całym rejonie. 

 
 
VII. Kosztorys wyjazdu dla czterech osób:  
Koszty: 

-dojazd+ cargo 6000 zł  
-noclegi 3700 zł  
-wyżywienie 2100 zł  
-sprzęt, ubezpieczenie, leki, itp. 1500 zł  

W sumie 13300 zł.  
Zasady finansowania:  
Wyjazd finansowany ze środków własnych do kwoty 5000 zł oraz przy wsparciu PZA do kwoty 
5000 zł na wyprawę.  
 

VIII. Dofinansowania w przeszłości:  
 
Michał Brożyna  
Taghia 2012  
Taghia 2013 
Taghia 2014 
 
Grzegorz Grochal 
 Jordania / Wadi Rum 2002 r 
 Maroco / Atlas-Taghia 2004 
 Meksyk 2005 
 Oman Al-Hajar 2009 
 
Marcin Opozda 
2007 ‐ Dolomity i Bregaglia (Val di Mello) 
2010 ‐ Dolomity 
2014 - Taghia 

http://wspinanie.pl/2004/10/polskie-widmo-w-rejonie-taghia-zdjecia/�


 
 
Tomasz Samitowski 
 Mali/Ręka Fatimy 1999 r. 
 Madagaskar/Andryngitra-Tsaranoro 2000 r 
 Maroco / Atlas-Taghia 2004 
 Meksyk 2005 
 Kinaur Baspa Vally 2014 
 
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 Grochal 
Marcin Opozda 
Tomasz Samitowski 
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