
WYPRAWA EKSPLORACYJNA 

SHIMSHAL KARAKORUM 2020

Celem wyprawy jest otworzenie kilku dróg w stylu alpejskim na niezdobyte dotychczas 
sześciotysięczniki w paśmie Karakorum. Chcielibyśmy, aby przede wszystkim wyprawa umożliwiła 
poznanie logistyki organizacji tego typu przedsięwzięć przez kadrę młodych, polskich alpinistów. 
Wierzymy, że organizując wspinaczkowe wyprawy eksploracyjne, w przyszłości będziemy 
dysponować kadrą mocnych wspinaczy wysokogórskich, gotowych atakować cele na najwyższe 
szczyty świata w stylu alpejskim – stylu wprowadzonym w Himalajach przez Wojtka Kurtykę. Nasze 
polskie dziedzictwo nie obejmuje wyłącznie himalaizmu zimowego, lecz właśnie styl alpejski w 
Himalajach. Klub SAKWA dysponuje szeroką kadrą młodych, mocnych alpinistów, którzy posiadają 
solidne, górskie i wspinaczkowe podstawy. Należy tym właśnie młodym ludziom stwarzać najwięcej 
możliwości do przesuwania swoich granic i rozwijania umiejętności na coraz większych wysokościach.
Niniejsza wyprawa będzie dla naszego klubu rodzajem wyprawy pilotażowej, która – miejmy nadzieję 
– pociągnie za sobą kolejne.

Cel i rejon działania
Cel został wybrany spośród kilku zaproponowanych przez Janusza Majera. Janusz wraz z Jerzym Walą 
opracowali kilka zeszytów kartograficznych dotyczących północnego Karakorum. Nasz wybór padł na 
rejon doliny Shimshal, blisko granicy z Chinami. Materiały do opracowania dostarczył Andrzej 
Makaran z klubu ze Stalowej Woli. Andrzej wraz z grupą trekkersów odwiedzał Shimshal trzykrotnie i 
dostarczył obszernych materiałów na temat rejonu. Mamy sporo informacji na temat logistyki, 
warunków pogodowych, a przede wszystkim zdjęć gór. Rejon Shimshal obfituje w dziewicze pięcio i 
sześciotysięczniki. Dziewiczy jest także najwyższy szczyt całego pasma – prawie siedmiotysięczny 
Karun Koh. Co więcej w okolicy znajdują się nawet doliny, w których nie stanęła ludzka stopa.



Na pierwszą wyprawę wspinaczkową w ten rejon zdecydowaliśmy się odwiedzić dolinę Gunj-e Dur, 
leżącą na północ od wioski Shimshal. W dolinie leży 5 dziewiczych sześciotysięczników, a jeszcze 
więcej celów o niższej wysokości. Zastrzegamy sobie jednak możliwość zmiany planów w obrębie 
rejonu – mnogość eksploracyjnych celów w Shimshal wraz z siedmiotysięcznikiem, na który było tylko
jedno wejście łatwą drogą daje nam szerokie pole działania.

Plan działania
Zamierzamy spędzić cały miesiąc na działalności wspinaczkowej. Karawana z trekkingiem trwają ok 3 
dni. Najlepsze warunki na działalność wspinaczkową w rejonie występują we wrześniu. Chcemy 
wylecieć z kraju końcówką sierpnia, aby w miarę możliwości wrzesień poświęcić na wspinanie.

Janusz Majer, Marcin Rutkowski. fot. Wadim Jabłoński. W trakcie analizowania materiałów

Dolina Gunj-e Dur i dziewicze 
sześciotysięczniki

Karun Koh (7164) i jego północna ściana



Base Camp stanie prawdopodobnie u stóp naszego głównego celu – Gunj-e Sar West (6150 m n.p.m), 
po którego zdobyciu zachodnią ścianą zamierzamy kontynuować wspinanie granią w stronę głównego 
szczytu – G2 (>6200 m n.p.m.). Drogi będą mieć ok 1500 m deniwelacji, od poziomu lodowca. Zejście
ze szczytu zapewni śnieżna przełęcz w grani pomiędzy szczytami, która miała już wejście trekkingowe.

Działać zamierzamy w 2 zespołach 3-osobowych. Zespoły będą działać niezależnie na różnych celach i
w razie konieczności wspierać się nawzajem. Taki schemat zapewni maksymalne bezpieczeństwo w 
rejonie bez zasięgu telefonu i aktywnych służb ratowniczych.

Skład
Wadim Jabłoński – kierownik, Marcin Rutkowski, Maciej Kimel
Damian Bielecki, Mariusz Fedorowicz, Paweł Hałdaś

Na pierwszym planie G1 - Gunj-e Sar West (6150) i jego zachdnia ściana, którą chcemy poprowadzić 
nową drogę. W tle po lewej również dziewiczy sześciotysięcznik - Trydent



Kosztorys
Bilety lotnicze 4000 zł
Transport lokalny 2000 zł
Karawana 2000 zł
Zaopatrzenie 3000 zł
Noclegi, koszta dodatkowe 2000 zł
Zakup dodatkowego sprzętu 2000 zł
RAZEM 15000 zł/os => 90 0000 zł

Finansowanie 8000 zł środki własne, 7000 zł – PZA.

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Liczymy na to, że PZA wesprze 
działalność eksploracyjną w górach wysokich.

Z wyrazami szacunku,
Wadim Jabłoński
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