
„Grepon - najwyższy polski highline” 

Opis miejsca i celu wyprawy: 

Celem wyprawy jest dokonanie pierwszego polskiego przejścia, a co najważniejsze pierwszego 

kobiecego przejścia na świecie, highline na szczycie Grepon.  Wyprawa będzie łączyd różne sporty 

górskie. Wspinaczkę zaplanowaliśmy drogą "Mer de Glace" 850m na wschodniej ścianie Grépon. 

Droga ta została wytyczona 19 sierpnia 1911r. przez zespół w składzie H. Brocherel, H.O.Jones, 

J.Knubel, R.Todhunter, G.W.Young i jest jednym z klasyków masywu Mont Blanc. Dokładnie 104 lata 

później chcilibyśmy stanad na szczycie i przejśd 18m highline (autorami highline są A. Moineville, T. 

Melet, S. Brugalla, D. Mercier - powiesili i przeszli go w lipcu 2010). Jeśli nam się uda, będzie to 

najwyżej położony highline zrobiony przez polski zespół. W przypadku odpowiednich warunków 

pogodowych cześd sprzętu pod ściane przetransportujemy lecąc na paralotni z Brevent do Refuge de 

l'Envers des Aiguilles. Reszta zespołu przejdzie lodowcem Mer de Glace.  

 

Lista uczestników (imię, nazwisko, wiek, doświadczenie): 

Barbara Sobaoska ur.14 lipca 1987 (zimowe i letnie doświadczenie górskie: Alpy, Dolomity, Tatry 

Polski i Słowackie, High Sierra Nevada USA, najlepsza polska highlinerka, członek grupy Slackhouse, 

instruktor narciarstwa) 

 Sandra Petko, ur. 16 listopad 1988 (doswiadczenie górskie zdobyte podczas wspinaczek w Alpach, 

Tatrach, slacklinerka, lekarz) 

Łukasz Motylewski, ur. 2 lipiec 1985 (zimowe i letnie doświadczenie górskie zdobyte podczas 

wspinaczek w Alpach, Tatrach, Dolomitach. Highliner, członek teamu Slackhouse, paralotniarz, 

narciarz) 



Sławomir Szlagowski ur. 11 maja 1987 (zimowe i letnie doświadczenie górskie: wieloletni członek 

PZA oraz KW Poznao, członek pierwszej Grupy Młodzieżowej PZA, doświadczenie w Tatrach, Alpach, 

High Sierra Nevada USA, narciarz) 

Maciej Kowalczyk ur.17 luty 1989 (zimowe i letnie doświadczenie górskie: wieloletni członek PZA, 

członek pierwszej Grupy Młodzieżowej PZA, zimowe i letnie wspinanie w Tatrach, Alpach, High Sierra 

Nevada USA, narciarz) 

Planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy:  

(Termin oraz poniższy plan uzależniamy od prognoz pogody, jest on elastyczny w granicach trzech 

tygodni w miesiącu Sierpniu 2015roku.) 

14.08.2015 (1 dzieo): 

Wyjazd z Polski, dojazd od Chamonix - nocleg na campingu w Chamonix.   

15.08.2015 (2 dzieo)  

Aklimatyzacja - wjazd kolejką na Aiguille du midi (3842m)  Cosmice Ridge  - nocleg w Cosmic 

16.08.2015 (3dzieo)   

Powrot do kolejki na Aiguille du midi, zjazd do Chamonix, przygotowanie do akcji. 

17.08.2015  (4 dzieo): 

Wjazd kolejką na Montenvers . Podejście lodowcem do Refuge d'Envers des Aiguilles (Przy 
odpowiednich warunkach pogodowych Łukasz przyleci na paralotni z Brevent) 

18.08.2015 (5 dzieo): 

Rozpoczęcie wspinaczki na dwa zespoły (dwójkowy i trójkowy), nocleg w ścianie 

19.08.2015 (6 dzieo): 

Zakoocznie wspinaczki na szczycie, zawieszenie highline, przejscie i nocleg na szczycie na pułce pod 
highlinem. 

20.08.2015 (7 dzieo): 

Zjazdy do podstawy ściany, zejście do Chamonix. 

21.08.2015 (8 dzieo) 

Powrót do Polski 

 

KOSZTORYS: 

1. Przejazd Wrocław - Chamonix - Wrocław = 1000zł 
 

2. Koszt przejazdu kolejkami(Aguille du midi - 5 x 57Euro =285Euro / Mt'enverse - 5x30,50Euro= 
152,50Euro) Suma: 437,50 EURO 

 
3. Koszt noclegu (Refuge de l'Envers des Aiguilles 5x25Euro = 125Euro / Refuge Cosmique 

5x42Euro=210Euro) Suma: 335Euro 
 

4. Koszt noclegu na Campingu 10*12 Euro = 120 Euro 



 
5. Zakup Drona do kamery GoPro: 1900zł 

(http://www.drony.net/quadrocopter-phantom-dji-wersja-1-1-1.html) 
 

6. Zakup dodatkowej baterii do kamerki GoPro: 90zł 
(http://www.gohero.pl/GoPro-Bateria) 
 

7. Płachty biwakowe 5x 400zł = 2000zł  
(http://8a.pl/plachty-biwakowe/plachta-biwakowa-salewa-ptx-bivibag-ne) 
 

8. Latarki czołowe 2 x 200zł = 400zł 
(https://www.polarsport.pl/catalog/product/view/id/38916/s/czolowka-black-diamond-
storm/category/8/) 
 

9. Lekkie zawiesia 4x47,95$ = 191,8$ = 767,2 zł  
(http://www.balancecommunity.com/whoopie-sling) 
 

10. Linlocker Sheriff – do mocowania i łatwego napięcia taśmy = 36 Euro 
(http://www.slackshop.cz/en/lockers/36-slack-sheriff.html) 
 

11. Jedzenie liofilizowane na trzy dni (sniadanie + obiadokolacja) 30szt * 25zł = 750zł 
 

 
Całkowity koszt wyjazdu na 5 osób to: 10 742zł 
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