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Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dofinansowanie  organizowanej  przez  członków  Klubu
Wysokogórskiego w Krakowie wyprawy o roboczej nazwie ‘Karambar 2011’.

G  łównym celem   wyprawy jest  eksploracja dziewiczych szczytów  (w szczególności zdobycie Yashkuk
Sar I 6667 m i Karambar Sar 6258 m) znajdujących się w otoczeniu lodowca Karambar w rejonie Batura
Muztagh West, Karakorum Zachodnie w Pakistanie.  Drugim celem realizowanym na wyprawie  będzie
wspólne zdobywanie  doświadczenia  i  stworzenie  w  KW Kraków zespołu  zorientowanego na ambitną
działalność w górach wysokich.

OPIS REJONU

Obszar, w którym będzie działać nasza wyprawa, znajduje się w prowincji Gilgit-Baltistan. Tam
właśnie znajduje się najbardziej na północny-zachód wysunięta podgrupa górska Karakorum -
Batura Muztagh-West1 (dalej: BMW).

Główne  powody,  dla  których  wybraliśmy  BMW  jako  miejsce  poszukiwania  celów
wspinaczkowych dla przyszłorocznej wyprawy to:

- Ogromny potencjał eksploracyjny rejonu;
- Dostępność doskonałych opracowań i map autorstwa m.in. Jerzego Wali;
- Bezpośrednia znajomość rejonu przez Jakuba Gałkę, który odwiedził BMW w 2007 roku;
- Stosunkowo łatwy dostęp do interesujących dolin z miasta Gilgit;

Zapoznawszy się z wszystkimi  dostępnymi dla nas źródłami wiedzy o Batura Muztagh, po
przeanalizowaniu wielu możliwości i długich rozmowach wybraliśmy lodowiec Karambar jako
centrum działań eksploracyjno-wspinaczkowych wyprawy.

Podział Karakorum w/g: J. Wala, „Karakorum Zachodnie”, Taternik nr
1/2004
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Rys 1. Pakistan. Czerwonym kolorem zaznaczoy obszar Karakorum źródło:

worldtravels.org
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Rys. 2. M apa Karakorum z zaznaczonym Karakorum Zachodnim źródło: Wala J.,
Taternik nr 1/2004, str. 2

Karambar Glacier
Rys. 3 Północne otoczenie lodowca Karambar
źródło: J. Wala, Taternik nr 1/2004, str. 25
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CELE WSPINACZKOWE

Yashkuk Sar I i Karambar Sar – cele główne

Głównym celem wyprawy jest zdobycie dziewiczych szczytów Yashkuk Sar I 6667 m oraz Karambar Sar 6258
m.

Na Yashkuk Sar I planujemy wytyczyć drogę od strony południowej, tj. z lodowca Południowego Yashkuk Yaz,
znajdującego się w dolince opadającej od podstawy Yashkuk Sar I w stronę lodowca Karambar.

Analizując  możliwość  wytyczenia  drogi  na  ten  szczyt  uznaliśmy,  że  południowa  ściana  oferuje  wyzwania
wspinaczkowe w zakresie naszych możliwości -  potencjalne drogi wejścia znalezione dzięki Google Earth to
południowo-zachodni filar oraz orograficznie lewy skraj południowej ściany (fot. 4). Wnioski z naszych analiz
pokrywają się z sugestiami Jerzego Wali zawartymi w artykule „Karakorum Zachodnie”, Taternik 1/2004.
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Drugi z interesujących nas szczytów, Karambar Sar, zamierzamy zaatakować od strony wschodniej, z odnogi
lodowca Karambar (fot. 5). Znajduje się tam kilka potencjalnych dróg wejścia na szczyt.

Fot. 5 wschodnia ściana Karambar Sar fot. Piotr Pawlus

Warto  zwrócić  uwagę,  że  wybrane  przez  nas  cele  nie  były  jeszcze  nigdy  atakowane  przez
wspinaczy.  Jest  to  prawdopodobnie  efektem  obecności  w  najbliższej  okolicy  (wschodni  skraj
lodowca Karambar) dwóch interesujących siedmiotysięczników - Kampire Dior oraz Pamri Sar   -
na   których   skupiał   się   dotychczasowy   ruch   wspinaczkowy   w   tym   rejonie.

Cele poboczne

Poza wspomnianymi szczytami otoczenie lodowca Karambar oferuje wiele  niższych, ale
równie  interesujących  celów  wspinaczkowych.  Wśród  nich  na  wyróżnienie  zasługuje
dziewiczy sześciotysięcznik,  mniejszy brat naszego głównego celu -  Yashkuk Sar II  (ok.
6250  m).  W  dolinie  znajduje  się  również  kilkanaście  dziewiczych  szczytów
pięciotysięcznych, z których część zamierzamy zdobyć podczas aklimatyzacji.

Z  uwagi  na  ilość  uczestników  wyprawy  (dziewięć  osób)  działania  wspinaczkowe  będą
prowadzone jednocześnie na wielu szczytach.
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Cele rezerwowe

Lodowiec Karambar znajduje się w strefie przygranicznej. Jeśli z powodów politycznych lub finansowych nie uda
nam się uzyskać pozwolenia na działalność w tym rejonie, jako alternatywę opracowaliśmy plan działania w
rejonie  lodowca Kukuar.  Lodowiec ten również znajduje się  w rejonie  Batura-Muztagh,  jednak na działania
wspinaczkowe w jego obrębie nie są wymagane specjalne pozwolenia.

Rejon ten został poznany bezpośrednio przez jednego z uczestników naszej wyprawy (Jakub Gałka) w czasie
eksploracji  lodowca  Sathmarau  (Satmaro).  W  okolicy  lodowca  Kukuar  znajdują  się  cztery  dziewicze
sześciotysięczniki:

- Purian Sar N (6247)
- Swat Maras 6005 (Fot. 6)
- Szczyt 6015 (nazwa lokalna Gadeny) (Fot. 7)
- Szczyt 6033

oraz wiele wysokich pięciotysięczników. W przypadku działalności w tym rejonie głównym celem wyprawy będzie
zdobycie wspomnianych sześciotysięczników.
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Fot. 7 Szczyty w otoczeniu lodowca Kukuar fot. Jakub Gałka

UCZESTNICY WYPRAWY
W wyprawie wezmą udział członkowie Klubu Wysokogórskiego w Krakowie:

o Maciej Chmielecki
o Tomasz Chwastek
o Oktawian Cież
o Jakub Gałka
o Ilona Gawęda
o Piotr Picheta
o Mikołaj Pudo
o Przemysław Wiktor
o Jakub Wrona

Wykazy przejść złożone zostały przez stronę internetową PZA.

PLANOWANY TERMIN
Sierpień / wrzesień 2011 – w zależności od dostępności biletów lotniczych. Czas trwania
wyprawy to ok. 30 dni, w tym co najmniej 15 dni akcji górskiej (powyżej BC).
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BUDŻET

Koszt
Samolot Polska – Pakistan 27000 zł (9
Samolot Islamabad - GIlgit 3780 zł (9
Cargo + Transport na terenie Pakistanu 700 zł
Pozwolenie na działanie na Yashkuk Sar I 342 zł
Pozwolenie    na   przebywanie    w   terenie
przygranicznym

1350 zł

Wizy 1530 zł
Oficer łącznikowy 3000 zł (1
Ubezpieczenie 3600 zł
Badania lekarskie 2700 zł (3
Tragarze 2025 zł (9
Wyżywienie, noclegi 4050 zł (4
Zakup dodatkowego sprzętu 9000 zł (1

SUMA 59077 zł
Na osobę 6564 zł

Zasady finansowania

- udział własny - 3564 PLN/osobę
- oczekiwane dofinansowanie Polskiego Związku Alpinizmu - 3000 PLN/osobę

Dotychczasowe dofinansowania PZA

Mikołaj Pudo - Chamonix lipiec 2007
Tomasz Chwastek – Alpy sierpień 2010, Elbrus Race 2010

Pozostali uczestnicy nie korzystali z dofinansowania PZA.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

W imieniu uczestników „Karambar 2011”, Z taternickim

pozdrowieniem, Maciej Chmielecki
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