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WNIOSEK
do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyprawy wspinaczkowej do Doliny Ak-
su w rejonie Karawaszyn (Kirgistan).  Dolina Ak-su oferuje wspinanie na potężnych granitowych
ścianach o wysokości  do 5000 m n.p.m. W ciągu ostatnich 10 lat,  miejsce to było kilkukrotnie
odwiedzane przez polskie wyprawy. 

Naszym głównym celem jest klasyczne wspinanie na wybranych drogach znajdujących się w
Dolinie. Jako główny cel wybraliśmy znaną drogę na Piku Slesova: Pierestroika Crack (7b, 800 m) –
w roku 2006 została ona pokonana OS przez mocny zespół złożony ze Sławka Cyndeckiego oraz
braci Pustelników. Klasyczne przejście tej drogi byłoby dla nas bardzo dużym sukcesem. Oprócz
prób na tej  drodze,  planujemy wspinaczkę na innych,  łatwiejszych drogach  znajdujących się  w
Dolinie (np. Missing Mountain (Pamir Pyramid, 6b, 600 m)). Ew. celem alternatywnym mogą być
próby na drogach położonych w sąsiedniej dolinie Kara-su: Alperin (Asan, 6c, 700 m) czy Diagonala
(Żółta Ściana, 6b, 700m).

Wierzymy,  że  zdobyte  w  poprzednich  latach  podczas  wyjazdów  do  Doliny  Yosemite
doświadczenie (wspinanie w rysach, obycie z wielkimi ścianami) umożliwi nam sprawne działanie, a
sama wyprawa będzie kolejnym krokiem w przód w naszej wspinaczkowym życiu. Ważna lekcją
będą  dla  nas  też  kwestie  organizacyjne  wyprawy  (odległe  miejsce,  konieczność  organizacji
karawany), których do tej pory nie mieliśmy okazji się samodzielnie uczyć. 

1. Skład wyprawy:
 Maciej Kowalczyk (UKA Warszawa)
 Mateusz Zabłocki (KW Warszawa)

2. Termin wyprawy:
 01.07.2017 – 31.07.2017

3. Główny cel wyprawy: 
 Pik Slesova, Pierestroika Crack (7b, 800 m)

4. Kosztorys:
 Przeloty samolotem 3000 zł/os. 
 Transport lokalny i tragarze 1000 zł/os. 
 Telefon satelitarny 300 zł/os 
 Wyżywienie 600 zł/os 
 Uzupełnienie sprzętu 1000zł/os 
Łącznie 5900 zł/os.



5. Sposób finansowania:

 3000 zł/os – oczekiwane dofinansowanie z PZA 
 2900 zł/os – wkład własny

6. Dotychczasowe dofinansowania:
 Alpy 2011, GM PZA 2011-2013, Yosemite 2014, Yosemite 2016 (Kowalczyk)
 Albania 2010, Yosemite 2014, Yosemite 2016 (Zabłocki)

Zaktualizowane wykazy przejść znajdują się w bazie PZA.

Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku. 

Z taternickim pozdrowieniem,

Maciej Kowalczyk 


