
Aleksandra Dzik         Kraków, 11.11.2009 
(…) 
 
 

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie oraz dofinansowanie organizowanej przez 
nas wyprawy Polish Tien-Shan Expedition 2010 na Pik Pobiedy. 
 
Skład:  
 

Adam Ciućka – KW Bielsko-Biała (kierownik) 
Aleksandra Dzik – KS Kandahar (udział w przypadku nie uzbierania kwoty wystarczającej 

do wzięcia udziału w wyprawie Denisa Urubko na Gaszerbrum I i 
Gaszerbrum II) 

Robert Róg – Sudecki Klub Wysokogórski w Jeleniej Górze 
Ireneusz Wolanin – KW Bielsko-Biała 
 

Wyprawa jest organizowana jako wyprawa Klubu Skialpinistycznego Kandahar. 
 
Termin: 
Połowa lipca – koniec sierpnia 2010, 6 tygodni działalności 
 
Opis rejonu: 

Pik Pobiedy 7439 m n.p.m. 
Inne nazwy szczytu to Jengish Chokusu (kirg.), Shengli Feng (chiń.). Do 1943 roku góra 

nosiła nazwę Pik Dwudziestolecia Komsomołu, a następnie do 1992 roku Pik Pobiedy. Dziś 
oficjalnie nosi nazwę kirgiską i chińską, w praktyce jednak nadal znana jest jako Pik Pobiedy. 
Jest to najwyŜszy szczyt Tien-Szanu, leŜy na granicy Kirgistanu i Chin. 

Górę próbowano zdobyć juŜ w latach trzydziestych, jednak sukces osiągnęła dopiero 
wyprawa Witalija Abałakowa w roku 1956. Pierwszego polskiego wejścia dokonali w 1995 r. 
Zbigniew Trzmiel i Andrzej Dutkiewicz. Oprócz nich na szczycie stanęło jeszcze sześciu 
Polaków: Marcin Kaczkan (2002), Marcin Miotk i Jacek Teler (2004), Marcin Hennig (2006) 
oraz Maciej Stańczak i Wit Zawadzki (2007). Piku Pobiedy nie zdobyła jak dotąd Ŝadna 
Polka. 

Większość wejść na Pik Pobiedy ma miejsce wycenioną na 5B drogą klasyczną, której 
pierwszego przejścia dokonał w roku 1961 D. Medzmariaszwili. Wiedzie ona terenem 
trudnym i zagroŜonym lawinami seraków przez lodospad, przewaŜnie niezaporęczowany, na 
Przeł. Dziki, stamtąd zaś na Pobiedę Zachodnią (6918 m n.p.m.), skąd dalej bardzo długą 
śnieŜno-skalno-lodową granią, w całości biegnącą powyŜej 7000 m n.p.m., na właściwy 
wierzchołek. Innych dróg na Piku Pobiedy jest niewiele. W 2005 roku dokonano pierwszego 
trawersu góry, wchodząc na wierzchołek zachodni i dalej przez główny do wschodniego. Do 
tej pory nie zdobyto tej góry, wspinając się od strony południowej, chińskiej. 
 
Publikacje na temat rejonu: 
- Marcin Hennig: Pierwszy Polski ŚnieŜnyj Bars, Góry, nr 3 (154), 2007; 
- Marcin Miotk: Góra Zwycięstwa, Extremium, 5/2006 (22); 
- Marcin Miotk: Pik Pobiedy, Góry, nr 1-2 (128-129) styczeń-luty 2005. 
Strony internetowe: 
 



- http://www.tienshan.pl/himountain-tien-shan-2009---polish-female-expedition.html – strona 
poświęcona „HiMountain Tien-Shan 2009 – Polish Female Expedition”; 
- http://www.summitpost.org/mountain/rock/151896/peak-pobeda-mnt-tomur.html 
- http://www.e-gory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1065&Itemid=52 – 
relacja z wyprawy Macieja Stańczaka i Wita Zawadzkiego z 2007r. 
- http://www.goryonline.com/gory,296,72,0,0,F,news.html - relacja z wyprawy Marcina 
Miotka z 2004r. 
 
Nasze plany: 

Zasadniczym celem wyprawy jest dokonanie wejścia na Pik Pobiedy - dokonanie 
pierwszego polskiego wejścia kobiecego, jak równieŜ uzyskanie tytułu „ŚnieŜnej Pantery” 
przez pierwszą Polkę (Aleksandra Dzik) oraz piątego Polaka (Adam Ciućka). 

Aklimatyzację zespół zdobywać będzie na sąsiednim Chan Tengri, działając na drodze 
klasycznej przez Zachodnie śebro (5A), wariantem od strony południowej. Zdobycie Chan 
Tengri dla części zespołu będzie pierwszym celem wyprawy. Ci, którzy wejście na ów szczyt 
mają juŜ za sobą, przede wszystkim będą starali jak najlepiej się zaaklimatyzować, 
niekoniecznie wchodząc na wierzchołek. 

 
Koszty: 
Przewidywany koszt wyjazdu dla czterech osób: ok. 28 000 zł (7000 zł/os.) 
- Przelot, nadbagaŜ: ok. 2200 zł/os 
- Transport lokalny: ok. 300 zł/os. 
- Wizy i inne formalności: 300 zł/os. 
- Ubezpieczenie: ok. 300 zł/os. 
- Mały pakiet agencji turystycznej: ok. 2500 zł/os. 
- WyŜywienie: ok. 400 zł/os. 
- Zakup sprzętu: ok. 1000 zł/os. 
 
Zasady finansowania: 
- Sponsorzy: 3000 zł/os. 
- Udział własny: 2000 zł/os. 
- PZA: 2000 zł/os. 
 
Dotychczasowe dofinansowania PZA: 
- dofinansowanie udziału w „HiMountain Tien-Shan 2009 – Polish Female Expedition” – 
1266,67 zł (Aleksandra Dzik); 
- zwrot kosztów udziału w zgrupowaniach kadry narodowej w narciarstwie wysokogórskim 
na Słowacji i w Czechach (Aleksandra Dzik). 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 
Z taternickim pozdrowieniem, 
 
Adam Ciućka 
 


