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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej
Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie i dofinansowanie organizowanej przez nas wyprawy
w rejon doliny Bezengi w Kaukazie (Rosja).

Kolejny raz składamy wniosek na wyjazd do doliny Bezengi. Niestety w tym roku wyjazd znów się nie
powiódł, ponieważ granice Rosji są wciąż zamknięte dla ruchu turystycznego (obywateli Polski).
Byliśmy w dolinie Bezengi w 2019 roku i bardzo nam się spodobało to miejsce – dla naszego zespołu
oferuje duży potencjał wspinaczkowy – dlatego zależy nam, aby kolejny raz przyjechać w to miejsce.

Z tego co się dowiedzieliśmy, Rosja wraz z Unią Europejską opracowują system, który pozwoli
osobom z paszportem covidowym wjeżdżać do Rosji, a zaszczepionym rosjanom wjeżdżać na teren
UE, dlatego liczymy, że w przyszłym roku wjazd do Rosji będzie możliwy. Gdyby jednak tak się nie
stało, myślimy o drugim ewentualnym celu (o podobnym charakterze) – mianowicie Ala-Archa w
Kirgistanie.

Członkowie wyprawy
Paweł Pieńkowski – KW SAKWA
Aleksandra Wiewióra – KW Kraków

Termin
Lipiec 2022, 4 tygodnie

Plan wyprawy
Wyprawa planowana jest na 4 tygodnie. Ze względu na pogodę i charakterystykę rejonu jest to
optymalna ilość czasu, aby zrealizować kilka ciekawych górskich dróg, a zarazem zmieścić
się w okresie ważności wizy turystycznej do Rosji.

Po dotarciu do bazy zamierzamy zrealizować kilka (2-3) wyjść aklimatyzacyjnych na łatwiejsze cele
górskie (do ros. 3B), aby przygotować się do skutecznego działania na dużej wysokości.

Po zaaklimatyzowaniu skupimy się na głównych celach wyprawy (lista potencjalnych dróg na kolejnej
stronie). Drogi wybierzemy w zależności od zastanych warunków i prognoz pogody. Planujemy też
konsultacje z kierownikiem sportowym bazy, które są bardzo pomocne podczas wyboru celu.

Zamierzamy skupić się na działaniu w masywie Dych-Tau i Kosztan-Tau, który oferuje długie
i techniczne drogi na szczytach powyżej 5000 m. Od 2019 wspinanie na murze Bezengi było
zakazane ze względu na nieporozumienia na granicy Rosja-Gruzja, będziemy się orientować jak ta
sytuacja się wyklaruje w 2022 roku i pojawi się możliwość wspinania tam, to zamierzamy wziąć pod
uwagę również ten masyw.



Potencjalne cele górskie

Dumała (4557 m)
północno-zachodnią ścianą i zachodnim

grzbietem – ros. 3B (przebieg nr 2)

Źródło: Przewodnik Risk.ru

Idealny cel aklimatyzacyjny. Relatywnie krótkie
podejście, prosta logistyka, możliwy biwak na
wysokiej przełęczy.

Kundzum Miżirgi (4500 m)
zachodnim żebrem – ros. 3B

Źródło: https://caucatalog.ru/base/kundyum-mizhirgi_mnt.html

Interesujący cel aklimatyzacyjny. Relatywnie
krótka droga dostępna z wysokiego biwaku 3900
m, który można wykorzystać jako bazę
wypadową na inne cele.

Ulluaz Baszi (4676 m) północną ścianą,
drogą Naumowa – ros. 5A (przebieg nr 6)

Źródło: Sprawozdanie z Obozu GWW na Kaukazie 2015.

1000-metrowa lodowa ściana zakończona
kilkoma technicznymi wyciągami
wspinaczkowymi o trudnościach M5-M6.



Kosztan-Tau (5151 m) północno-zachodnim
żebrem zachodniej grani, drogą

Kaliszewskiego – ros. 5B (przebieg nr 10)

Źródło: Sprawozdanie z Obozu GWW na Kaukazie 2015.

Ciekawa droga wyprowadzająca na
pięciotysięczny szczyt. Dolna część, po ostrzu
filara, to dość łatwe, ale ciekawe wspinanie
w terenie skalno-śnieżnym. W górnej części
mikstowa ścianka problemowa z cienką polewką
lodową.

Dych-Tau (5205 m)
południowym żebrem  – ros. 5A

Źródło: Opracowanie Pawła Karczmarczyka

Przepiękne południowe żebro Dych-Tau
podobno posiada dobrej jakości skałę, co jest
rzadkością w Kaukazie. Droga oferuje
techniczne wspinanie (kluczowe wyciągi VI/VI+)
na dużej wysokości, a zdobycie Dych-Tau jest
osiągnięciem samym w sobie.

Umotywowanie wniosku
Z roku na rok staramy się jako zespół realizować coraz trudniejsze i poważniejsze górskie
przedsięwzięcia, konsekwentnie podnosząc nasz poziom wspinaczkowy. Ta wyprawa jest kolejnym
krokiem. Podczas niej, realizując powyższe cele, będziemy mogli doskonalić swoje umiejętności, takie
jak – szybkie poruszanie się w terenie górskim, techniczną wspinaczkę na dużej wysokości,
biwakowanie w ścianie, przekraczanie lodowców, planowanie i logistyka wielodniowych przejść
górskich – czyli ogólnie pojętą wspinaczkę w stylu alpejskim.

Od wspinaczy działających w dolinie Bezengi wymaga się konsultacji merytorycznych z kierownikiem
sportowym, a także regularnych kontaktów radiowych z bazą podczas działań górskich. W dodatku w
dolinie Bezengi sprawnie działa ratownictwo za pomocą śmigłowca. Te czynniki zwiększające
bezpieczeństwo, jak i prosta logistyka wspinaczkowa, pozwolą naszemu zespołowi na efektywne
podwyższanie swoich możliwości górskich, a także na zdobycie doświadczenia niezbędnego do
realizacji przyszłych celów w bardziej wymagających i odludnych rejonach górskich świata.

Wykaz przejść
Nasz zespół ma na koncie długie drogi o alpejskim charakterze zarówno w Kaukazie jak i w Alpach
(realizowane także zimą). W Kaukazie wspinaliśmy się po dzikiej i mniej popularnej gruzińskiej stronie,
a także po lepiej zorganizowanej i ucywilizowanej stronie rosyjskiej. Na następnej stronie
zamieszczamy wybrane przejścia, które korespondują z celami zawartymi we wniosku.



Ponieważ jesteśmy właśnie w trakcie wyjazdu do Chamonix, to mamy nadzieję, że za niedługo uda
nam się dołożyć kilka wartościowych przejść do naszego wykazu. Niestety dopiero co zdążyliśmy
się zaaklimatyzować i chwilowe załamanie pogody pokrzyżowało dalsze górskie działania. Mamy
jednak jeszcze trochę czasu tu w Chamonix i liczymy, że jak tylko pogoda się poprawi, to zrobimy
jeszcze parę wyjść w góry.

Wybrane wspólne przejścia (chronologicznie):

➢ Goulotte Escarra na Aiguille du Chardonnet (3824m), Masyw Mont Blanc
D+, AI4, 85°, 400m – styl OS – 25 października 2021

➢ Stainerweg na Hoher Dachstein (2995 m), Alpy Salzburskie, Austria
D-, V+, 1000m – styl OS – 13 września 2020

➢ Trawers Urali (zach-wsch) przez Ural Zachodni (4200 m) i Wschodni (4273 m), Kaukaz
ros. 4B (D+), V+, 600m – styl OS – 27 lipca 2019 (przejście z Tomaszem Rodzynkiewiczem)

➢ Południowe żebro Ukju (4334 m), Kaukaz
ros. 4A (D-), V, 500m – styl OS – 21 lipca 2019

➢ Północna grań Misses-Tau (4425 m), Kaukaz
ros. 4B (D+), IV+, 60°, 700m – styl OS – 17 lipca 2019

➢ Gabarrou-Albinoni na Mont Blanc du Tacul (4248 m), Masyw Mont Blanc
TD, AI4+, 85°, 500m – styl OS – 24 marca 2019

➢ Chéré Couloir na Triangle du Tacul (3970 m), Masyw Mont Blanc
D, AI4, 75°, 300m – styl OS – 22 marca 2019

➢ Droga Orłowskiego na Kieżmarskiej Kopie (2233 m), Tatry Wysokie
V, 550m – styl OS – 7 lutego 2019

➢ Zachodnia ściana szczytu Karola Marksa (6726 m), Pamir, Tadżykistan
ros. 4A/4B (D), 50° (max 60°), 1200m – 10 września 2018
Zasadniczo nie udało się skończyć drogi i wejść na wierzchołek. Zrobiliśmy wycof z przełęczy na ok. 6500 m, 200 m
pod wierzchołkiem z powodu zbyt późnej pory. Mimo to, zamieszczam tę pozycję w wykazie ze względu na zdobyte
doświadczenie wysokogórskie podczas tego wyjścia.

➢ Południowa ściana Dżangi-Tau Wschodniej (5033 m), Swanetia, Kaukaz
ros. 4A (D), 50°, 1350m – styl OS – 26 lipca 2018 (pierwsze polskie przejście)

➢ Droga Austriacka na Les Courtes (3756 m), Masyw Mont Blanc
D, III, 850m – styl OS – 8 maja 2018

➢ Sperone Quarzo na Speroni di Ponte Brolla, Valle Maggia, Szwajcaria
6a, 380m – styl OS – 1 maja 2018

➢ Północna ściana Hochferenerspitze (3463 m), Alpy Zillertalskie, Tyrol
D-, 55°, 950m – styl OS – 25 marca 2018

➢ Bavarska et Nemška na Triglavie (2864 m), Alpy Julijskie
D, IV+, 1300m – styl OS – 15 sierpnia 2017

Wybrane przejścia Pawła Pieńkowskiego (z innymi partnerami):

➢ Filar Frendo na Aiguille du Midi, Masyw Mont Blanc – z Marco Schwidergall
D, 5c, 55°, 1200m – styl OS – 16 czerwca 2019



➢ Szaleństwo Białej Kreski na Buczynowej Strażnicy, Tatry – solo, dokończenie nowej drogi
M5, 535m – styl RP – 27 marca 2017

➢ Północno-wschodni filar Ganku, Tatry – z Marco Schwidergall i Hubertem Lipczyńkim
M5+, 750m – styl OS – 28 stycznia 2017

➢ Południowy filar Szchary (5193 m), Kaukaz  – z Brunonem Józefczykiem i Agnieszką Adamczyk
ros. 5B (ED1), IV, 55°, 2200m – styl OS – 22 sierpnia 2016 (pierwsze polskie przejście)

➢ Szare zacięcie na Czołówce Mięgusza, Tatry – z Brunonem Józefczykiem
M7 – styl RP – 8 marca 2016

Kosztorys
Koszty transportu – 1800 zł/os
Zakwaterowanie i wyżywienie w bazie – 1500 zł
Żywność liofilizowana – 800 zł/os
Wiza do Rosji i niezbędne formalności – 600 zł/os
Ubezpieczenie – 300 zł/os
Uzupełnienie sprzętu – 800 zł/os

W sumie 5800 zł/os.

Zasady finansowania
Udział własny: 3000 zł/os.
Dofinansowanie PZA: 2800 zł/os.

Dotychczas otrzymane dofinansowania
Paweł Pieńkowski:

● Alpy, rejon Mont Blanc – lato 2019
● Kaukaz, dolina Bezengi (wyjazd unifikacyjny KW SAKWA) – lato 2019
● Alpy, rejon Mont Blanc – jesień 2021 (w trakcie)

Aleksandra Wiewióra
● Alpy, rejon Mont Blanc – jesień 2021 (w trakcie)

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku.

Z taternickim pozdrowieniem,
Paweł Pieńkowski

Aleksandra Wiewióra


