
Piotr Sułowski        Pasterka, 31.10.2016r. 
 

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie i dofinansowanie organizowanej przez nas 
wyprawy USZBA 2017 w rejon Swanetii, w Kaukazie Centralnym, na terytorium Gruzji jako 
wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu. 
 
Skład: 
1. Piotr Sułowski – KW Warszawa – kierownik  
2. Bedrejczuk Maciej – KW Warszawa 
3. Karczmarczyk Paweł – KW Warszawa 
 
Termin : 
lipiec 2017; 3 tygodni działalności 
 
Cel: 
Nadrzędnym celem wyprawy jest droga, która rokuje na przejście klasyczne. ”Czysty” styl 
jest dla nas celem samym w sobie. Dlatego też z dużą precyzja podchodzimy do wyboru 
drogi pod kątem formacji i rzeźby. Interesują nas także nowe warianty oraz kombinacje, które 
zwiększą szanse na całkowicie klasyczne/zimowo-klasyczne przejście ściany.  
 
Celem naszego wyjazdu będzie pokonanie jednej z dróg na zachodniej ścianie Uszby 
Południowej 4710 m, gdzie drogi liczą po 2,5 km długości.  Jako idealną linię na tej ścianie 
upatrujemy drogę Grigorienko-Prigoda 6A, z uwagi na piękną linię oraz rzeźbę rokującą 
nadzieje na przejście stylem zimowo-klasycznym. 
 

 
Fot. 1. Schematyczny przebieg drogi Grigorienko-Prigoda 

.  



 
Fot. 2. Droga Grigorienko‐Prigoda opisana numerem 2.  

 
 
 

Paweł Karczmarczyk w 2013 roku dokonał rekonesansu pod ścianą i przygotował solidna 
dokumentację fotograficzną ww. drogi, która pozwoliła na dokładną analizę formacji  
w ścianie, które dają największe szanse na przejście zimowo-klasyczne.  
 



 
Fot.3. Środkowy bastion. Czewona linia: droga Grigorienko-Prigoda. Linia przerywana: 
potencjalny nowy wariant. Imponująco wygląda też ciek lodowy, który opcjonalnie też 

mógłby być brany pod uwagę w dobrych warunkach. 
 



 
Fot. 4. Żeberko pomidzy środkowym bastionem a kopułą szczytową. Środkowa linia: droga 

Grigorienko-Prigoda 6A. Linia przerywana prawa: potencjalny nowy wariant. Linia 
przerywana lewa: wariant łączący z drogą Arciszewskiego 

 



 
Fot. 5. Fotografia kopuły szczytowej. Środkowa linia: droga Grigorienko- Prigoda 6A. Linia 
przerywana lewa: wariant łączący i kontynuacja drogi Arciszewskiego. Linia przerywana 

prawa: potencjalny nowy wariant 
 

Kosztorys 
Przewidywany koszt wyjazdu: 5.200 zł/osob ę, w tym: 
- przelot Polska-Gruzja-Polska: 1200pln 
- transport lokalny: 700pln 
- żywność liofilizowana: 500pln 
- koszty noclegów i wyżywienia na miejscu: ok. 1000pln 
- ubezpieczenie: 300pln 
- uzupełnienie niezbędnego sprzętu: 1500pln 
 
Przewidywane finansowanie : 
PZA: 3.000 zł/osobę, 
Udział własny: 2.200 zł/osobę 
 
Dotychczas przyznane dofinansowania : 
Piotr Sułowski – Grupa Młodzieżowa 2011- 2013; Kaukaz 2015, 2016; Yosemite 2013, 2014, 
2015; Indie 2016  
Paweł Karczmarczyk – Nepal 2010; Kaukaz 2012, 2015; Gruzja 2013, 2014, 2016, Indie 
2016 
Maciej Bedrejczuk – Alpy lato 2011, Kirgistan 2011, Alpy 2014, Karakorum 2015, Kaukaz 
2016 
 
 
Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Piotr Sułowski 


