
Olsztyn, dnia 28 października 2016 roku 

 

 

Beata Bubik, e-mail: beatobeato@poczta.fm 

Katarzyna Skłodowska, e-mail: katarzyna@sklodowska.eu 

 

 

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie zimowego wyjazdu w góry Kaukazu.  

 

Skład: 

Beata Bubik – KW Olsztyn, nr leg. 436 

Katarzyna Skłodowska – KW Warszawa, nr leg 005319 

Wykaz przejść znajduje się w bazie PZA 

 

Termin: 

Czerwiec – sierpień 2017 rok, 4 tygodnie działalności 

 

Cele: 

- Szchara (5193 m n.p.m.) – Południowy Filar wyceniony na 5B w skali radzieckiej, 2200 m różnicy 

poziomów plus 800 m podejścia, IV, 55
o
. Czas przejścia tej drogi to szacunkowo: 4 dni.  

Droga ta nie posiada prawdopodobnie ani jednego powtórzenia w zespole kobiecym. 

 

Pierwsze tygodnie pobytu w dolinie planujemy poświęcić na aklimatyzację. Cele aklimatyzacyjne 

dobrane będą w zależności od aktualnych warunków pogodowych ale wybrane w rejonie naszego 

głównego celu wyjazdu. 

Szchara, o wysokości 5193 m n.p.m. jest bezdyskusyjnie królem Bezingi w górach Kaukazu, 

tworzących naturalną, 900 – kilometrową granicę pomiędzy Europą i Azją. Jest to najwyższa góra  

w rejonie Bezingi i drugi co do wysokości szczyt Kaukazu. Ze wszystkich stron strzegą ją ściany  

o niemal himalajskich proporcjach.  

 

mailto:katarzyna@sklodowska.eu


 

 

Koszty (1 osoba): 

- przelot – 1200,00 pln 

- transport lokalny – 700,00 pln 

- żywność, gaz – 1500,00 pln 

- ubezpieczenie – 300,00 pln 

- koszty noclegów – 500,00 pln 

- uzupełnienie niezbędnego sprzętu, ewentualne wypożyczenie sprzętu – 1500,00 pln 

 

 



Zasady finansowania: 

Wkład własny + dofinansowanie PZA 

Prosimy o dofinansowanie wedle uznania Komisji.  

 

Dofinansowanie PZA w przeszłości: 

Beata Bubik  

-  szkolenie organizowane przez Fundację Kukuczki dla uczestników wypraw jadących 

w góry wysokie, Podlesice, 2016 

- zgrupowanie Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej, Alpy, Chamonix, 

Francja, 2016 

- zgrupowanie Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej, Morskie Oko, 2015 

- kobiecy obóz zimowy, Morskie Oko, 2013 

 

Katarzyna Skłodowska  

- szkolenie organizowane przez Fundację Kukuczki dla uczestników wypraw jadących 

w góry wysokie, Dolina Kieżmarska, 2016 

-  szkolenie organizowane przez Fundację Kukuczki dla uczestników wypraw jadących 

w góry wysokie, Podlesice, 2016 

- zgrupowanie Grupy Kobiecej we Wspinaczce Wysokogórskiej, Morskie Oko, 2015 

- kobiecy obóz zimowy, Morskie Oko, 2013 

 

 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku. 

 

Z taternickim pozdrowieniem,  

Beata Bubik 

Katarzyna Skłodowska 


