
Wrocław, 25.10.2019  
 
 

  

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) w lipcu 2020 roku. Dolina Ak-su oferuje wspinanie na potężnych 
granitowych ścianach o wysokości do 4800 m n.p.m.  
 

1. Skład wyjazdu:  
● Maciej Kowalczyk (UKA Warszawa) 
● Patryk Różecki (Wrocławski Klub Wysokogórski) 
● Sławomir Szlagowski (KW Poznań) 

 
● Marek Michalski (niezrzeszony, nie wnioskuje o dofinansowanie) 

 
2. Cele:  
W roku 2017 wraz z Mateuszem Zabłockim odbyłem ponad miesięczny pobyt w Dolinie Ak-Su 

(sprawozdanie PZA). W trakcie wyprawy pokonaliśmy dwie długie drogi, a także zapoznaliśmy się ze 
specyfiką rejonu. Zdobyliśmy ważne doświadczenie dotyczące logistyki dotarcia do Doliny Ak-Su (co, jak 
się mieliśmy okazję przekonać, stanowi osobne wyzwanie) oraz działania w niej (przy trudnych do 
przewidzenia warunkach pogodowych). W trakcie planowanej na rok 2020 wyprawy planujemy 
wykorzystać zdobytą wiedzę, by pokonać kilka długich, poważnych dróg.  

Planujemy rozpocząć wyprawę od przejścia drogi Nazarowa (francuskie 6b) na szczycie 4810 
(Pik Odessy, 4810 m). Ten najwyższy w Dolinie szczyt wciąż nie ma (zgodnie z moją wiedzą) polskiego 
wejścia. Nasza próba na tej drodze w roku 2017 zakończyła się wycofem ze względu na warunki 
pogodowe. Jest to droga relatywnie krótka (15 wyciągów) i wychodząca na wysoki szczyt, stąd też 
stanowi dobry cel aklimatyzacyjny. Następnie chcemy spróbować pokonania poniższych dróg, wszystkie 
stanowią poważne i trudne cele. Cele dobierać będziemy zgodnie z zastanymi warunkami pogodowymi. 
Klasyczne przejście każdej z poniższych dróg będzie dla nas dużym sukcesem. 

 
Główne cele: 

● Filar Pticy, Ptica (4490 m) – 7a+, 18 wyciągów (topo, opis) 
● Wedernikow, Pik Odessy (4810 m) – 7a, ok. 1350 m długości (opis) 
● Potankin, Pik Tysiąclecia Chrześcijaństwa Rusi (4520 m) – 7a+, ok. 1950 m długości (opis) 
● American Way, Pik Slesova (4240 m) – 5.13a, 950 m długości – nowa droga (warianty do 

drogi Morozowa), uklasyczniona w roku 2019 przez zespół amerykański (topo) 
 

3. Termin:  
● 1 – 31.07.2020  

 
4. Kosztorys:  

● koszty przelotu: 3 200 PLN/os.  
● transport lokalny i tragarze: 2 000 zł/os. 
● telefon satelitarny: 300 zł/os 

http://pza.org.pl/news/news-gory/sprawozdanie-z-wyprawy-do-doliny-ak-su-kirgistan-maciej-kowalczyk-mateusz-zablocki-05-07-10-08-2017-r
http://www.mountain.ru/article/article_img/5835/f_32.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5835
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5980
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5829
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● koszty wyżywienia: 1 500 PLN/os.  
● uzupełnienie sprzętu wspinaczkowego i biwakowego: 1 500 PLN/os.  

   
Łącznie 8500 pln na osobę.  
  
5. Zasady finansowania:  

● oczekiwane dofinansowanie z PZA: 12 000pln (3x 4 000 PLN/os) 
● wkład własny: 13 500 PLN (3x 4500 PLN/os) 

 
 6. Dotychczasowe dofinansowania PZA:  

● Alpy 2011, GM PZA 2011-2013, Yosemite 2014, Yosemite 2016, Ak-Su 2017 (Kowalczyk) 
● Bugaboos Kanada 2016, Tasermiut Grenlandia 2018. (Różecki) 
● GM PZA 2011-2013, Yosemite 2013, Yosemite 2014, Yosemite 2015 (Szlagowski) 

 
7. Wykaz przejść 

● Nasze wykazy znajdują się w internetowej bazie przejść PZA. 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.  
  
Z taternickim pozdrowieniem,  
Maciej Kowalczyk 


