Paweł Pieńkowski

Rysianka, 30.10.2018

Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej
Polskiego Związku Alpinizmu
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie i dofinansowanie organizowanej przez nas
wyprawy w rejon Kyzyl-Asker w Kirgistanie jako wyprawy centralnej Polskiego Związku
Alpinizmu.

Członkowie wyprawy
Paweł Pieńkowski – KW Kraków / KW SAKWA – kierownik wyprawy
Marco Schwidergall – KW SAKWA
Brunon Józefczyk – KW SAKWA

Termin
Sierpień 2019, 4 tygodnie

Cel wyprawy
Celem wyprawy jest poprowadzenie nowych dróg w rejonie szczytu Kyzyl-Asker. W rejonie tym
można wyróżnić przynajmniej 5 ścian, których charakter umożliwia trudną wspinaczkę mikstową
i/lub hakową. Poniżej zamieszczam schematyczną mapę okolicy:

Wszystkie powyższe ściany są dostępne z obozu bazowego w czasie od kilku godzin do jednego
dnia drogi. Po konsultacji z Michałem Królem (który wspinał się w tym rejonie w 2009 i 2011 roku)
podjęliśmy decyzję, że nasza wyprawa skupi się na zachodniej ścianie szczytu Zabor (Забор)
i wschodniej ścianie szczytu Wiernyj (Пик Верный, znany także jako Pik Mińsk). Ściany te są
niższe, łatwiej dostępne i bardziej odpowiadają naszemu doświadczeniu górskiemu niż
np. południowa-wschodnia ściana Kyzyl-Asker.

Wschodnia ściana szczytu Wiernych i zachodnia ściana szczytu Zabor.
Jeśli warunki miejscowe będą sprzyjające chcemy także wybrać się w ścianę Great China Wall,
która jest bardzo atrakcyjnym celem. Na jej północno-wschodniej części udało nam się
zidentyfikować dwie nitki lodowo-śnieżne, które mogą umożliwić nam pokonanie tego spiętrzenia
aż do wierzchołka. Są one dobrze widoczne na zdjęciach satelitarnych i na niektórych fotografiach
wypraw z lat wcześniejszych, a według posiadanych przez nas informacji, nigdy nie były robione.

Zerwy Great Walls of China z dotychczas poprowadzonymi drogami.

Celem zapasowym wyprawy jest powtórzenie estetycznej linii poprowadzonej w 2011 roku przez
Andrzeja Sokołowskiego i Michała Króla – “Cztery pory roku” M8-, WI5, 1xAF, 900 m.

Topo drogi “Cztery pory roku”.

Umotywowanie wniosku
Poza doświadczeniem górskim, potwierdzanym przez nasze wykazy w bazie PZA, chciałbym
wspomnieć o innych kwestiach, które mogą pomóc w realizacji przedsięwzięcia.
W tym (2018) roku spędziłem niecałe dwa miesiące w różnych rejonach górskich Tadżykistanu
i Kirgistanu. Zapoznałem się ze specyfiką transportu, organizacji i logistyki w tych krajach, a także
ze specyfiką gór, które odwiedziłem. Myślę, że to doświadczenie będzie bardzo przydatne podczas
organizowanej przez nas wyprawy. Ponadto potrafię dobrze mówić w języku rosyjskim, co jest
niezbędne w krajach Azji Środkowej.
Konsultacja z Michałem Królem utwierdziła mnie w przekonaniu, że pomimo małej ilości
dostępnych informacji, rejon jest stosunkowo przystępny. Dojazd do samej bazy, lub w jej okolice,
jest możliwy samochodem terenowym. Podejścia pod ściany są relatywnie krótkie – od kilku do
kilkunastu kilometrów. Same ściany są strome i monolityczne, o zróżnicowanej długości (od 500 m
do 1200 m). Co więcej, wspinanie tamże bywało przyrównywane do tego w Chamonix
(m.in.: “a veritable untouched Chamonix, minus the crowds, cafes and telepheriques” – Sean
Isaac, 2001). Myślę, że z tych powodów w ostatnich latach rejon notuje rosnącą aktywność
wspinaczkową. Sytuacja pogodowa w sierpniu i wrześniu jest wystarczająco stabilna, aby
prowadzić akcje górskie. Temperatury wtedy nie są jeszcze ekstremalnie niskie, a w ścianach
pojawia się lód o dobrej jakości.
Mimo powyższych walorów w rejonie Kyzyl-Asker poprowadzono dopiero kilkanaście dróg,
a potencjał na kolejne nadal jest olbrzymi.

Kosztorys
Bilety lotnicze – 2200 zł/os
Transport lokalny – 1000 zł/os
Noclegi i wyżywienie – 500 zł/os
Żywność liofilizowana – 800 zł/os
Ubezpieczenie – 300 zł/os
Uzupełnienie sprzętu – 1200 zł/os
W sumie 6000 zł/os.

Zasady finansowania
Udział własny: 3200 zł/os.
Dofinansowanie PZA: 2800 zł/os.

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku.
Z taternickim pozdrowieniem,
Paweł Pieńkowski

