
 

 

 
 

  



 

Cele wyprawy 

• ZJAZD NA NARTACH Z PIKU LENINA (7134M) 

• SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZDJĘCIOWEJ I NAKRĘCENIE FILMU (ZOB. FILM Z ZIMOWEGO ZJAZDU 

Z KAZBEKU HTTP://WWW.PODROZNAWYNOS.PL/POST/KAZBEK-FILM) 

• ROZPOCZĘCIE PROJEKTU ZDOBYCIA ŚNIEŻNEJ PANTERY, ODZNACZENIA PRZYZNAWANEGO ZA 

ZDOBYCIE PIĘCIU NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW BYŁEGO ZSRR, Z KTÓRYCH CHCEMY ZJECHAĆ NA 

NARTACH. 

 

 

Pik Lenina 

Pik Lenina znajduje się na granicy Tadżykistanu i Kirgistanu. Jest drugim co do wysokości 

szczytem Pamiru, a co więcej wchodzi w skład szczytów wymaganych do zdobycia 

odznaczenia Śnieżnej Pantery. 

 

Rysunek 1: Położenie Piku Lenina na mapie Kirgistanu 

Pierwszego wejścia na ówcześnie zwany szczyt Kaufmana dokonali w 1928r. w ramach 

niemieckiej wyprawy Karl Wien, Eugene Allwein i Erwin Schneider. Rosjanie wejścia jednak 

nie uznali, a w 1934r. wraz z pierwszym radzieckim wejściem zmieniono nazwę szczytu na Pik 

Lenina. W 2006r. pik Lenina otrzymał od rządu Tadżykistanu nową nazwę na cześć perskiego 

naukowca Awicenny, jednak po stronie Kirgistanu wciąż obowiązuje stara dobrze wszystkim 

znana nazwa. 

Ze względu na niewielkie trudności technicznie staje się idealnym celem na pierwszy 

siedmiotysięcznik. Pozwoli nam zdobyć doświadczenie i skonfrontować marzenia zdobycia 

Śnieżnej Pantery z rzeczywistością.  

  



 

Plan wyprawy 
Termin wyprawy planujemy na przełom lipca i sierpnia kiedy to panują najdogodniejsze 

warunki na zdobywanie szczytu. Szczyt planujemy zdobywać drogą normalną, czyli przez Pik 

Razdelenaya. 

 
Rysunek 2: Widok na Pik Lenina z północnej strony. 

 

Wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwolą, będziemy poruszać się na nartach. Weźmiemy 

ze sobą lawinowe ABC, plecaki lawinowe oraz sprzęt niezbędny do uprawiania narciarstwa 

wysokogórskiego. 

Planujemy zjeżdżać północną ścianą z okolic podszczytowych (zjazd kawałek wschodnią 

granią, a następnie północną ścianą, omijając trudności skalne i największą stromiznę) do 

okolic obozu drugiego.  

Po zjeździe ze szczytu planujemy, w dogodnym czasie, wrócić po zostawiony depozyt do 

obozu trzeciego. 

  



 

Plan przebiegu wyprawy 
 

Termin wyprawy: lipiec / sierpien 2017 r. 

 

• DZIEŃ 1: Przylot do Biszkeku, transport do miasta Osz. 

• DZIEŃ 2: Zakup żywności, gazu, paliwa. 

• DZIEŃ 3: Transport do BC na Łukowej Polanie (3500m.). 

• DZIEŃ 4: Wyjście aklimatyzacyjne do obozu pierwszego (4300m.), nocleg w BC. 

• DZIEŃ 5: Założenie obozu pierwszego, transport sprzętu końmi. 

• DZIEŃ 6: Wyjście aklimatyzacyjne do obozu drugiego (5400m.), nocleg w jedynce. 

• DZIEŃ 7: Założenie obozu drugiego. 

• DZIEŃ 8: Wyjście aklimatyzacyjne do obozu trzeciego (6100m), nocleg w jedynce. 

• DZIEŃ 9 I 10: Odpoczynek w jedynce. 

• DZIEŃ 11: Wyjście do obozu drugiego (5400m.). 

• DZIEŃ 12: Wyjście do obozu trzeciego (6100m.). 

• DZIEŃ 13: Atak szczytowy na Pik Lenina (7134m.). Zjazd ze szczytu na nartach 

północną ścianą. Nocleg w dwójce. 

• DZIEŃ 14: Powrót po depozyt do trójki i zjazd do dwójki. Nocleg w dwójce. 

• DZIEŃ 15: Zjazd na nartach do jedynki. 

• DZIEŃ 16: Zejście do BC. 

• DZIEŃ 17 I 18: Dni rezerwowe na działalność górską. 

• DZIEŃ 19: Powrót do Osz. 

• DZIEŃ 20: Odpoczynek i zwiedzanie. 

• DZIEŃ 21: Transport do Biszkeku, powrót do Polski. 

 

Uczestnicy wyprawy 
 

Dominik, Lukasz i Bartek 

Jesteśmy zgraną ekipą, która dużo działa wspólnie w górach. Wszyscy jesteśmy członkami 

GOPR Grupy Beskidzkiej. Na nartach jeździmy od dzieciństwa, od kilku lat naszą wspólną 

wielką pasją jest skitouring. Poznaliśmy się w KW SAKWA w Krakowie, gdzie wraz z 

pozytywnie nakręconymi ludźmi rozwijamy swoje pasje i realizujemy swoje pomysły. Na 

przełomie roku 2016/17 działaliśmy skiturowo w Gruzji. Podczas tego wyjazdu Dominik z 

Bartkiem 31 grudnia 2016 roku zjechali ze szczytu Kazbek. 

  



 

• DOMINIK CYRAN (23 LATA)  
Student AGH, członek KW SAKWA, ratownik 

GOPR Grupy Beskidzkiej. 

 

Może pochwalić się zdobyciem Nevado Sajama 

(6542m.), Piko de Orizaba (5636m.), zimowym 

zjazdem na nartach z Kazbeku, działalnością 

górską w dziewiczych rejonach Kirgistanu. 

Współautor bloga podroznawynos.pl, gdzie wraz 

z Łukaszem stara się pokazać piękno 

otaczającego nas świata. Na co dzień zapalony 

miłośnik gór, wspinaczki, ratownictwa oraz 

podróży. Aktualnie przebywa w Ameryce 

Centralnej, gdzie zdobywa wulkany i poznaje 

miejscowe zwyczaje. 

 

• ŁUKASZ STEMPEK (25 LAT) 

Student, podróżnik, digital nomad (pracuje 

zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi). 

Ma na swoim koncie wyprawy w Tien Shan 

(eksploracja w rejonie Kuiluu), Andy 

(Sajama, masyw Ojos de Salado), Kaukaz 

(Kazbek), Sierra Nevada, Atlas, Alpy i 

Pireneje. 

Od 2016 ratownik kandydat pod Babią 

Górą. Członek KW SAKWA. Uwielbia 

podróże, wspinanie (zwłaszcza górskie i 

zimowe), skitury i fotografię. Twórca 

podroznawynos.pl, gdzie razem z 

Dominikiem, próbuje pokazywać innym, że można żyć ciekawie i warto o to zawalczyć. 

 

• BARTOSZ ZIEMSKI (22 LATA) 
Student Automatyki i Robotyki AGH, członek KW 

SAKWA, ratownik kandydat GOPR Sekcji 

Babiogórskiej. Jest również instruktorem 

narciarstwa PZN. Wraz z Dominikiem zjechał na 

nartach zimą z Kazbeku. Człowiek pełen pasji, 

miłości do gór i odkrywania świata. Potrafi 

wyjechać o pierwszej w nocy, aby zaliczyć kilka 

zjazdów i wrócić do Krakowa na zajęcia o 15. 

Obecnie przebywa w Danii, gdzie studiuje w 

ramach projektu Erasmus.  

 



 

Kosztorys wyprawy 
 

• Przelot z Polski do Biszkeku wraz ze sprzętem narciarskim: ok. 2000 zł/os. 

• Transport lokalny: ok. 400 zł/os. 

• Transport sprzętu do obozu pierwszego: ok. 150 zł/os. 

• Zakup żywności liofilizowanej: ok. 500 zł/os. 

• Opłaty za noclegi w obozach: ok. 200 zł/os. 

• Zakup paliwa, gazu: ok. 100 zł/os. 

• Zakup lokalnej żywności: ok. 200 zł/os. 

• Noclegi w Osz: ok. 200 zł/os. 

• Zezwolenie na przebywanie w strefie przygranicznej i formalności: ok. 50 zł/os. 

• Uzupełnienie braków sprzętowych: ok. 700 zł / os 

• Ubezpieczenie 1500zł / os 

Całość: 18000 zł 

 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Łukasz, Dominik i Bartek 
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