
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOSCI KRAKOWSKIEJ WYPRAWY KARA SU 2008.  

 

Fot: Łukasz Depta 

1.Kraj i miejscowość wyjazdu: Kirgizja dolina Kara Su 

2. Data wyjazdu: 13.07.2008 

3. Data powrotu: 05.08.2008 

4. Uczestnicy: Piotr Sztaba, Andrzej Głuszek,   

Łukasz Depta- bez dofinansowania, Wojciech Kozub-bez dofinansowania 

5. Dofinansowanie na osobę: 4000zł.  

6. Cele wyjazdu (założone): www.pza.org.pl/download/141720.pdf 

7. Cele zrealizowane: przejście drogi ”Aussie Free Route” VI 5.11d, długości 1200. Przejścia 
dokonaliśmy w stylu: dwadzieścia jeden wyciągów OS, dwa  wyciągi AF i jeden wyciąg 
6,A2. 



 

Fot:Piotr Sztaba 

 

8. Uwagi.  

Częściowo zrealizowaliśmy plan wyjazdu to jest przeszli drogę     Aussie Free Route (Droga 
Australijska) o wycenie VI 5.11d i długości 1200 na Assanie 4230 n.p.m. w dolinie Kara Su. 
Została ona uklasyczniona przez Juliana Bella, Dawida Gliddena, Kenta Jensena i Steava 
Andertona  w 2006 roku.  

 
Przejścia drogi dokonaliśmy w dniach 24.07-01.08.2008 z tego 8 dni non stop spędziliśmy w 
ścianie. 
 
Droga nie została przez nas przebyta w pełni klasycznie. Spośród 24 wyciągów o długości 
55-60 metrów, 21 wyciągów pokonaliśmy w stylu OS (trudności od do 7a+), jeden wyciąg 
o trudnościach 7b+ w stylu 3xAF, jeden wyciąg o trudnościach 7b w stylu 1xAF i jeden 
wyciąg 7a w stylu 6, A2 (duże zabrudzenie ziemią wyciągu po opadach deszczu). 
 
Na nasz styl przejścia wpłynęły  dwa czynniki: 
- zła pogoda (codzienne burze, codzienne duże opady deszczu, gradu,) w okresie 18-
27.07.2008. 
- choroba dwóch członków  zespołu w czasie działalności ścianowej. 
 
 



Zła pogoda spowodowała iż nasza początkowa działalność ścianowa była bardzo 
wolna. Straconego czasu brakło nam na trudnych dla nas wyciągach powyżej gdzie 
mogliśmy już tylko szybko wspinać się w górę nie dając sobie odpowiedniego czasu na 
konieczne dla nas RP. 
Istnieje rozbieżność skali trudności drogi podawanej przez autorów w wersji oficjalnej, a tej 
jaką podali zaraz po zrobieniu drogi w roku 2006. Uważamy ze oficjalnie wycena drogi jest 
mocno zaniżona i skłaniamy się do początkowej wyceny autorów to jest 5.12d. 

 
 

Fot: Wojciech Kozub 
 



Czas spędzony wspólnie na Frea  Aussi Route pokazał nam, iż mimo przeciwności losu 
możemy jako zespół uzupełniać się  nie tracąc ducha walki. Ogólnie z działalności 
górskiej jesteśmy bardzo zadowoleni, bo choć nie udało się przejść drogi Australijskiej w 
pełni klasycznie to walczyliśmy na drodze o, której American Alpain Journail napisał, iż jest 
"jedną z najbardziej wymagających dróg wielkościanowych na świecie". 
 
Podjęliśmy również próbę zrobienia nowej drogi na „Srebrnej ścianie” w dolinie Kara Su, 
jednak po 150 metrach z powodu „zapychu” i dużej ilości ziemi w rysach z dalszej 
wspinaczki zrezygnowaliśmy. 

 
Fot: Piotr Sztaba 

Kalendarium wyprawy: 
 
13-18.07.2008  Podróż i formalności biurokratyczne. 
18-23.07.2008  Wycieczki aklimatyzacyjne, oraz  próba zrobienia nowej drogi na 

„Srebrnej Górze”. 
24.07.2008      Zaporęczowanie trzech wyciągów na Frea  Aussi Route. 
25-01.08. 2008  Wspinanie non stop na Frea  Aussi Route 
02-05.08.2008  Powrót do Polski Piotra Sztaby i powrót do Osh Wojtka Kozuba. 
01-10.08.2008 W dolinie Kara su i Ak Su działa Łukasz Depta i Andrzej Głuszek, którzy w 

mieszanych zespołach przechodzą jeszcze: 
 



1. Diagonalna,   6b/b+, OS, 16 h,      700 m + ok. 150 m do 2. wierzchołka, 
Łukasz Depta, Joanna Depta Aga Rogowska, Żółta Ściana (3800 m n.p.m.), 
dolina Kara-Su. 
2. Missing Mountain, 6b, OS, 580 m, 10h, Pamir Piramid (masyw Piku Slesova),  
    dolina Ak-su Łukasz Depta, Joanna Depta i Aga Rogowska. 
3. Crack Suty 6b, OS, Point Nants, Ak Su Adam Ryś, Magda Drozd, Andrzej 
Głuszek. 
 

 
 

 
 

 



Fot: Wojciech Kozub 
 
 
Podziękowania: 
 
Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe dla : 

PZA 
 

 
 
 
 
oraz za wyprawowy ekwipunek sprzętowy dla firm: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kraków  25.09.2008 

Piotr Sztaba 


