
Wyprawa Akademickiego Klubu Górskiego z Łodzi
w rejon Karavshin w Kirgizji



Dolina AK-Su – Karavshin, Kirgizja

  Termin wyprawy: 24 lipca – 28 sierpnia 2006.

 Lokalizacja

Karavshin to rejon strzelistych granitowych turni w południowym Kirgistanie u zbiegu granic z
Tadżykistanem i Uzbekistanem. Szczyty otaczających obie główne doliny rejonu - zachodnią
Kara-Su („Czarna Woda”) i wschodnią Ak-Su („Biała Woda”), to granitowe monolity liczące
sobie od 700 do 1600 (północna ściana Ak-Su) metrów długości. Ściany te z racji swojej
długości, spionowania, relatywnie niskiej wysokości (szczyty nie przekraczają 5000 metrów) i
dobrej pogody przyciągają wspinaczy z całego świata. 

 Eksploracja

Rejon  został  odkryty  dla  wspinania  w 1936  roku  przez  rosyjskiego  wspinacza  Valerego
Abalkova,  który  pojawił  się  tam  wraz  z  grupą  geologów.  Po  jego  próbie  zdobycia
najwyższego szczytu rejonu Pik Piramidalny 5,509 m. działalność w tym rejonie zanikła aż

do  lat  80’tych.  Wtedy  to  rejon  stał  się  arena
zmagań  rosyjskich  alpinistów.  Urządzano  tam
Mistrzostwa Alpinistyczne ZSRR, w których o tytuł
mistrza  walczyły  grupy  z  różnych  miast.  Po
zawodach  zostało  oczywiście  wiele  dróg,  jednak
dokumentacja dotycząca ich dokładnego przebiegu
jest już trudniejsza do zdobycia.
W latach 90’tych rejonem tym zaczęli interesować
się wspinacze z poza ZSRR. Z Francji,  Hiszpanii,
Czech,  Anglii  a  także  USA.  Większość  z  nich
skupiała się na tworzeniu własnych,  nowych linii  i
tylko  niektóre  decydowały  się  na  powtórzenie

istniejących już dróg. Niemniej do końca lat 90’tych rejon ten przeżywał wyraźny rozkwit.
Wrota doliny Ak-Su.
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Początek  nowego  millenium  to  okres  bardzo  niespokojny  dla
rejonu  Karavshin.  W  roku  1999  islamscy  fundamentaliści  z
ugrupowania IMU przechodzą przez niestrzeżone górskie granice
i porywają grupę Japońskich geologów. Podobne incydenty mają
miejsce w roku 2000, kiedy to porwani zostali wspinacze z USA,
Ukrainy  i  Niemiec.  Po interwencji  wojsk  Kirgijskich,  szczęśliwie
sytuacja  uspokoiła  się.  Od dwóch lat  nie zanotowano żadnego
niebezpiecznego  incydentu  a  w  rejonie  pojawiło  się  szereg
wypraw wspinaczkowych. Żadna z nich nie była z Polski. 

 Cel wyprawy

Planujemy  być  pierwszymi  Polakami,  którzy  zdobędą  szczyty
doliny Ak-Su. Nasza wyprawa liczy sobie 6 osób. Nie wspinamy
się  jednak  wszyscy  na  tym  samym  poziomie  technicznym  i  w
podzespołach 2 lub 3 osobowych planujemy realizować 2 różne
cele:

• Pozostawienie po sobie śladu w postaci  pierwszej polskiej drogi na jednej ze ścian
doliny Ak-Su. 

• Powtórzenie  klasycznych  ekstremów  rejonu dróg:  „Perestroika  Fissure”
poprowadzonej  w 1993 roku przez zespół  Francuski  na ścianie Piku Slesova,  oraz
1200 metrowej północno – zachodniej ściany Piku 4810, uklasycznionej w roku 1995
przez zespół Amerykański.

Lynn Hill na „Perestroika
Crack”, fot. Geg Child.
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Skład wyprawy:

Paweł  Grenda urodzony  w  1978  roku.  Absolwent  Wydziału  Nauk
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wspina się od 8 lat. Ukończony kurs
wspinaczki skalnej w 1999 r. i tatrzańskiej w 2000 r. Ma w swoim dorobku wiele
trudnych,  letnich  i  zimowych,  dróg  wspinaczkowych  w  Tatrach  polskich  i
słowackich. Dużo wspinał się również w Alpach. Od roku 1999 aktywny członek
Akademickiego  Klubu  Górskiego  w  Łodzi.  W  roku  2004  uzyskał  stopień
instruktora wspinaczki sportowej.

Bartek Malinowski urodzony w 1980  roku,  obecnie  szczęśliwy  absolwent
Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi.  Wspina  się  od  6  lat,  kurs  wspinaczki
skalnej  ukończył  w 2000  r.  Od roku  2002  aktywny członek  Akademickiego
Klubu  Górskiego  w  Łodzi.  Zapalony  fotograf.  Interesuje  się  zarówno
wspinaczką skalną jak i górską. Wspina się w Polsce i za granicą. Podczas
swoich  dotychczasowych  podróży  z  liną  odwiedził  między  innymi  Francję,
Włochy, Austrię, Chorwację, Słowację, Słowenię oraz Krym

Marcin Szymelfenig urodzony w 1982 roku. Student kierunku Informatyka i
Ekonometria  na  Uniwersytecie  Łódzkim.  Członek  Akademickiego  Klubu
Górskiego. Wspinał  się w wielu  rejonach skalnych w całej  Europie (m.in.  w
Francji,  Hiszpanii  ,na  Półwyspie  Krymskim)  .  Zdobywca  pięciu  alpejskich
czterotysięczników (m.in. Mont Blanc 4810m.n.p.m. i Dom 4545m.n.p.m.). W
chwilach wolnych od podróży, gór i wspinaczki z zamiłowaniem studiuje swój
kierunek, amatorsko tworzy grafikę internetową i fotografuje.

Adam Pustelnik 23 lata.
Najlepszy wspinacz skalny w Polsce. Wspina się od prawie 10 lat. W tym
czasie zdobywał tytuły Mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski Juniorów.
Wspina się w skałkach całej Europy i jako jedyny Polak pokonuje drogi o
stopniu trudności 8c+. W górach wspina się w zespole z bratem Pawłem
Pustelnikiem. Wspólnie pokonywali oni ściany Tatr, Austriackiego Hollental,
Włoskich Dolomitów i ostatnio amerykańskiej doliny Yosemite. Za „prawie
klasyczne” przejścia ścian El Capitana i Half Dome zajęli oni 3 miejsce w
plebiscycie „Jedynka” Polskiego Związku Alpinizmu za najlepsze przejście
roku. Od 4 lat jest członkiem AKG.

Paweł Pustelnik 28lat.
Wspina się w skałkach i górach Europy od 15 lat. Ma na swoim koncie m.in.
przejścia pn. ściany Piz Badile w Alpach Retyckich, północnych ścian Cima
Grande  i  Cima  Ovest  w  Dolomitach,  zachodniej  ściany  Dru  w  masywie
Mt.Blanc. Za zeszłoroczne „prawie klasyczne” przejścia ścian El Capitana i
Half Dome w dolinie Yosemite razem z bratem Adamem zajęli  3 miejsce w
plebiscycie „Jedynka” Polskiego Związku Alpinizmu za najlepsze przejście
roku. Instruktor  wspinaczki  sportowej,  wiceprezes  Akademickiego  Klubu
Górskiego. 

Sławek  Cyndecki  urodzony  w  1980  roku.  Absolwent  Etnografii  na
Uniwersytecie  Łódzkim.  Zapalony  podróżnik  oraz  wspinacz.  Członek
Akademickiego  Klubu  Górskiego  w Łodzi,  wspina  się  od  10  lat.  Odwiedził
rejony  skalne  Francji  Niemiec,  Włoch,  Hiszpanii  oraz  Anglii.  Wspina  się
zarówno w skałkach jak i w górach. Zdobył między innymi słynna południową
ścianę Marmolady we włoskich Dolomitach. Za swoje wybitne przejścia skalne
został wyróżniony przez Akademicki Klub Górski w Łodzi nagrodą Srebrnego
Haka w roku 2005. 
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    Wsparcie:  

Patronat medialny:
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