
Sprawozdanie z wyjazdu do Indian Creek

1. Kraj i miejscowość wyjazdu: USA, Utah, Indian Creek
2. Data wyjazdu: 1.10.2009
3. Data powrotu: 15.10.2009
4. Uczestnicy: Adam Pustelnik
5. Dofinansowanie na osobę: 2850 PLN.

Jesienne pejzarze w Indian Creek .fot. Andrew Burr Pustynia wieczorową porą.,fot. Andrew Burr

6. Cele wyjazdu (założone): Udział w International Climbers Meet w Indian Creek 
(reprezentacja Polski).
7. Cele zrealizowane (przez kogo): 

• Adam Pustelnik:

◦ Ruby's Cafe 5.13- OS

◦ Air Sweden 5.13R RP

◦ Less Than Zero 5.13 RP

◦ Beastie Boys 5.12+ OS (Little Cottonwod Canyon)

Jacek Zaczkowski na „Big Baby”. fot. Andrew Burr Adam Pustelnik na „Air Sweden”. fot. Andrew Burr



8. Uwagi: 
Było super. Meeting jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między wspinaczami 
różnych narodowości i generacj. Z tego typu spotkań czerpie się niezwykle dużo energii i 
motywacji do działania i rozwoju. Ponadto jest to również świetna okazja do nauki 
wspinania w rysach. Po pierwsze dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś kto zawiesi dla nas 
wędkę. Po drugie ponieważ zawsze znajdzie się „specjalista” od danego rozmiaru, który 
wytłumaczy nam jak klinować się i płynnie poruszać do góry. Po trzecie dlatego, że 
gdybyśmy już zdecydowali się na prowadzenie to mamy dostęp do dużej ilosci sprzętu, a 
na niektóre drogi potrzeba nawet po 10, lub więcej sztuk tego samego rozmiaru.
Z punktu widzenia reprezentacji pokazaliśmy się z dobrej strony. Moi zadaniem było 
„ciśnięcie cyfry”, Jaca natomiast miał szokować lekkością, z jaką pokonywał off-widthy. Na 
początku nie było łatwo, bo mimo wszystko starałem się nauczyć wspinania w przerysach. 
Skutkowało to skrajnym wyczerpaniem, obdarciami na całym ciele i co najważniejsze – 
brakiem cyfry! Szybko jednak zorientowałem się gdzie szukać sukcesu i skierowałem 
swoje zainteresowanie w stronę rys cienkich.
Poza tym Indian Creek jest świetnym laboratorium dla wspinania górskiego. Stwarza ono 
prawie nieograniczone możliwości ćiwczenia się w formacjach typowo górskich, z 
komfortem bycia w skałkach. 

9. Podpis kierownika wyjazdu
Adam Pustelnik


