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Paweł Strzelecki 
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DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU 
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie w trybie unifikacyjnym organizowanej przez nas 
wyprawy „Bezingi 2010” w rejon doliny Bezingi w Kaukazie Centralnym na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. 
 
Termin: 
Lipiec – sierpień 2010; 4 tygodnie działalności  
 
 
Plan wyprawy: 
Pierwsze 10 dni pobytu w dolinie planujemy poświęcić na aklimatyzację. W zaleŜności od panujących 
na miejscu warunków planujemy jeden z dwóch poniŜszych wariantów aklimatyzacji. 

• wejście na dwa szczyty leŜące w górnej części lodowca Bezingi - Pik Siemionowskiego 4082 
m n.p.m. pd granią 1B i Baszchauzbaszy 4471 m n.p.m. pd.-zach. granią 2A, albo 

• wejście na szczyty w dolinie Ukiu - Ukiu 4346 m n.p.m. - pn.-wsch granią 2A, Mały Ural 4200 
m n.p.m. - drogą Saratowa 3B, Dumała 4671 m n.p.m. drogą Boiewa - 3B. 

 
Rejon Bezingi: 

 
Źródło: http://www.hkvysehrad.cz/mapy/  
W dalszej kolejności planujemy wejście na Giestoł ę 4860 m n.p.m.  przez wierzchołek 4310 m n.p.m. 
drogą o trudnościach 4A. Jest to długa droga o niewygórowanych trudnościach technicznych lecz z 
wysoko połoŜonym biwakiem. Droga zajmuje zwykle około 2-3 dni akcji, a zejście odbywa się drogą 
wejścia. 
 



 
Topo: Paweł Karczmarczyk 
 
Naszym głównym celem będzie szczyt połoŜony w słynnej bezingijskiej ścianie - DŜangitau Wsch. 
5038 m n.p.m.,  dolinowym klasykiem – drogą  północno-wschodnią granią o trudnościach 4B. Droga 
zajmuje zwykle około 2-3 dni akcji, a zejście odbywa się drogą wejścia.  

 
Topo: Paweł Karczmarczyk 
Wybór publikacji na temat rejonu: 

1) Góry, 2000, nr 84, „Nasze małe Himalaje czyli kaukaskie lato 2000”, M. Ziółkowski 
http://www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=1475 

2) Góry, 2005, nr 121, „Dolina Bezingi” Paweł Karczmarczyk, 
http://www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=2266 



3) KAUKAZ 2007; BEZINGI, Paweł Karczmarczyk, 
http://www.kw.warszawa.pl/artykuly/kaukaz_2007_bezingi 

4) KAUKAZ 2008; BEZINGI, Paweł Karczmarczyk, 
http://www.kw.warszawa.pl/artykuly/kaukaz_2008_bezingi 

5) Strona bazy w dol. Bezingi, http://www.mountain.ru/bezengi/eng/ 
6) Informacje o rejonie – http://mountains.tos.ru/bezingi.htm; 

http://www.summitpost.org/parent/170909/caucasus.html 
7) Liczne notatki i sprawozdania w „Taterniku” 

 
Skład wyprawy: 
Magdalena Nowak (KW Warszawa) 
Paweł Strzelecki (KW Warszawa, KT nr 170) – kierownik 
 
Wykazy przejść członków wyprawy znajdują się w bazie PZA. 
 
 
Kosztorys wyjazdu: 
Przewidywany koszt wyjazdu dla 2 osób: 8.000 zł  
W tym: 
· przejazd, transport lokalny: 2.400 zł 
· opłaty paszportowe, wizy, obligatoryjne opłaty bazowe: 2.000 zł 
· wyŜywienie: 1.600 zł 
· zakup sprzętu: 2.000 zł 
 
 
Zasady finansowania: 
PZA: 1.500 zł/osobę, 
Udział własny: 2.500 zł/osobę  
 
 
Dotychczas przyznane dofinansowania: 
Paweł Strzelecki – Alpy 2005, Kaukaz 2009 
 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

Z taternickim pozdrowieniem, 
 
Magdalena Nowak 
Paweł Strzelecki 


