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RAZEM SPROWADŹMY ZAGINIONYCH DO DOMU! 
Nasi koledzy Bartek Wojewodzic, Łukasz Zajder i Piotr 

Bogdanowicz 22 IX stanęli na szczycie góry Kazbek w 

Kaukazie. 

Niestety, zaginęli w trakcie schodzenia.     
Od tamtej pory nie ma od nich żadnych wieści.     
Jedyne co wiemy to, iż w górach odnaleziono                

(niezidentyfikowane dotąd) ciało jednego z nich. 

W imieniu rodziców chłopaków, prosimy – pomóżcie 
nam sprowadzić Bartka i jego kolegów z powrotem do 

domu! Ich rodziny potrzebują Naszej pomocy.  W 
zaistniałej  sytuacji są bezradni wobec dezinformacji, 

jaka zapanowała po zaginięciu ich synów. Jednego dnia 
otrzymują informację, by następnego została ona 

zdementowana. 

 

LICZYMY NA WASZĄ POMOC 
Chcemy zorganizować wyjazd polskich alpinistów- ludzi z 
ogromnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu wspinania w górach wysokich. 

Taka wyprawa niezbędna jest  też po to by pomóc w identyfikacji ciała, które zostało już odnalezione. 

Służby ratownicze w Gruzji i Rosji robią co mogą  by pomóc, jednak warunki pogodowe cały czas nie 
pozwalają na przeprowadzenie pełnej akcji poszukiwawczej. Na miejscu bardzo potrzebne są osoby z 

Polski, które stanowić będą dla Nas tak ważne w zaistniałej sytuacji źródło pewnych informacji. 

Nie ma nic gorszego niż niepewność. 

Trzech   wspinaczy to trzy czekające na jakiekolwiek wiadomości rodziny. Pomóżmy im uporać 

się z tragedią.  

TO , CO MOŻEMY ZROBIĆ, TO PRZEDE WSZYSTKIM 

WESPRZEĆ FINANSOWO KOSZTY WYJAZDU NASZEJ EKIPY 

DO GRUZJI. 
Akcja ratownicza, która odbywa się i będzie kontynuowana na Kazbeku wiąże się z ogromnymi 
kosztami. 

 
WSPARCIE  AKCJI  RATUNKOWEJ/POSZUKIWAWCZEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ RODZICÓW 

NASZYCH KOLEGÓW  BARTKA, ŁUKASZA I PIOTRA 

WPŁATY: 

PKO BP SA o/Wadowice 

14 1020 1433 0000 1802 0032 5514 
Włodzimierz Wojewodzic 

os.Kopernika 8/61 34-100 Wadowice 

Wpłaty z dopiskiem: AKCJA RATUNKOWA/POSZUKIWAWCZA - KAZBEK 
 

CW Reni Sport, klub w którym Bartek wspina się i pracuje na co dzień przyłącza  się do tego 
apelu i prosi Was o to samo. 

 

 

 


