
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu 
Do doliny Ak Su w Kirgistanie 2013 

 
 

1. Planowany cel i termin wyjazdu. 
 
Na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku planujemy ok. 3-tygodniowy 
wyjazd (14 dni w górach) do co raz lepiej znanej doliny Ak Su w rejonie 
Karawaszyn w Kirgistanie. Naszym głównym celem są klasyczne drogi 
skalne na skalnych basztach o wysokości do 5000m n.p.m. Rejon 
odwiedzany był już wielokrotnie przez Polaków. Wystarczy wspomnieć 
wyprawy PZA z lat 2006, 2007, 2008,2009 i ich liczne sukcesy związane 
z powtórzeniami dróg istniejących jak i w wytyczaniu nowych 
klasycznych linii. Po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi w sieci 
ustaliliśmy, że naszym celem głównym będzie: 

• Pierestroika Crack 7b, 800m (Pik Slesova 4250m). Droga jest 
wizytówką rejonu i wg powtarzających oferuje przepiękne rysy o 
dużym nagromadzeniu trudności. Droga została uklasyczniona w 
1993. Pierwsze przejście on sight należy do ekipy łódzkiej (bracia 
Pustelnicy, Cyndecki). 

 
Pierestroika to droga nr 7 na monografii z lewej i wrysowana linia drogi na prawej fotografii. 

 



Celem rozgrzewkowym w zależności od panujących warunków będzie 
jedna z dróg: 

• Alperin 6c, 700m(Asan 4230 m). Popularna droga wiodąca 
południowo-wschodnią ścianą. Droga nr 6 naschemacie: 

  
 

• Missing Mountain 6a/6b, 580 m (Baszta w masywiePikuSlesova). 
Piękna droga pozwalajaca zapoznać się z charakterem wspinania i 
granitem Piku Slesova. Wiedzie w większości rysami. Autorzy to 
słynni włosi Paolo Vitali, SonjaBrambati razem z EraldoMeraldi. 

• Inne drogi, które uznamy za warte powtórzenia i które będą w 
stanie przygotować nas do ataku na nasz celu główny. Dodatkowo 
ważnym czynnikiem będzie dobranie celu po którym łatwo będzie 
odpocząć, biorąc pod uwagę, że baza będzie znajdowała się na 
znacznej wysokości, gdzie ciężko zregenerować się po dużym 
wysiłku. 



 
Schemat drogi Missing Mountain wg. www.paolo-sonja.net 

 
Jeżeli wystarczy czasu to o dodatkowych celach będziemy decydowali na 
miejscu. Nie wykluczamy próby stworzenia nowej drogi jeżeli zaistnieje 
taka możliwość. Dodatkowo planowany jest rekonesans w rejon szczytu 
AkSu, który od lat jest dla wspinaczy probierzem ich umiejętności. 
Planujemy dolecieć  do Biszkeku samolotem z przesiadką tranzytową przez 
Moskwę. Z Biszkeku również planujemy podróż samolotem do Osh skąd 
postaramy się zorganizować transport w góry indywidualnie w oparciu o 
sugestie poprzedników. Dodatkowym atutem, który być może pomoże w 
łatwiejszym przemieszczaniu się w strefie przygranicznej z Tadżykistanem 
jest znajomość kirgiskich wspinaczy, oraz innych osób, które pomogą nam 
na miejscu. 
  



2. Skład wyjazdu: 
 
-Krzysztof Banasik (UKA Warszawa)nr karty 415 rok 2009 
-Michał Dziedzic (UKA Warszawa) 
-Przemysław Klentak (Świętokrzyski Klub Alpinistyczny, KWW) 
 
Wykazy przejść dostępne w bazie internetowej PZA. 

 
Krzysztof Banasik posiada doświadczenie letnie i zimowe ze 

wspinaczek w Alpach i Tatrach. Stale rozwija poziom sportowy i 
górski. Uczestniczył w wyjeździe na skalne drogi wielowyciągowe na 
wys. ok. 5000m n.p.m. do Indii w 2009 gdzie nabrał doświadczenia 
wyprawowego. Jest członkiem Grupy Młodzieżowej PZA. 

Michał Dziedzic posiada wieloletnie doświadczenie letnie (głównie 
Tatry i Alpy) oraz zimowe (Tatry). Poziom sportowy się waha, ale 
utrzymuje się na zadowalająco wysokim poziomie (około cyfry VI.4). 

Przemysław Klentak posiada doświadczenie letnie i zimowe ze 
wspinaczek w  Tatrach oraz letnie ze wspinaczek w Alpach. Poziom 
sportowy oscyluje w okolicach VI.5+,8a+ RP i VI.3+,7b+ OS. 

 
3. Kosztorys wyjazdu na osobę: 

- Przeloty samolotem ok. 2900zł/os. 
- Transport lokalny i tragarze ok. 800zł/os. 
- Część noclegów na miejscu ok. 300zł/os. 
- Pozwolenia na przebywanie w strefie przygranicznej ok. 500zł/os. 
- Wyżywienie ok. 600 zł/os 
- Uzupełnienie sprzętu ok. 400zł/os 
Łącznie 5500 zł/os. 

 
4. Zasady finansowania: 

Planujemy wyłącznie udział własny + dofinansowanie z PZA. 
O dofinansowanie ubiegają się wszyscy członkowie wyprawy. 
 

5. Historia dofinansowań: 
Krzysztof Banasik  był wcześniej dofinansowany: Alpy: 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, Indie 2009, Meeting w Walii 2010, Meeting  we 
Włoszech 2012 
Michał Dziedzic był wcześniej dofinansowany: Alpy 2004, 2005, 2008. 
Przemysław Klentak był wcześniej dofinansowany: Alpy 2008, BMC 
meet 2011. 

 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Krzysztof Banasik, Michał Dziedzic i Przemysław Klentak 


