Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego. Adam Pustelnik
1. Kraj i miejscowość wyjazdu.
Hiszpania, Picos de Europa, Naranjo de Bulnes
2. Data wyjazdu.
23.07.2011
3. Data powrotu.
30.08.2011
4. Uczestnicy.
Adam Pustelnik (AKG Łódź), Nicolas Favresse (niezrzeszony)
5. Dofinansowanie na osobę.
6. Cele wyjazdu (założone).
Celem wyjazdu było poprowadzenie nowej drogi albo uklasycznienie istniejącej już drogi
hakowej, na północnej ścianie Naranjo de Bulnes (500 metrów wysokości, 2519m.
n.p.m.) w Picos de Europa w Hiszpanii. Projektowana linia drogi znajduje się w bliskiej
okolicy istniejących dróg hakowych: Principado de Asturias, Sueno d’Inverno.
Cel rezerwowy: Droga braci Pou z roku 2009: Orbayu 8c+/9a, 500m..
7. Cele zrealizowane.
Zrealizowany został cel rezerwowy wyjazdu. Obaj uczestnicy wyjazdu poprowadzili
klasycznie drogę Orbayu, dokonując jednocześnie korekty wycen poszczególnych
wyciągów. Poniżej zamieszczona jest tabela porównawcza wycen autorskich i
uczestników wyjazdu:
Wyciąg

Bracia Pou

Nico i Adam

1.

8a+

8a

2.

8a

7c+

3.

8a

7c (połączony w jeden z 4. Wyciągiem

4.

7a

5.

8c+/9a

8c lub 8b+ w zależności od wzrostu

6.

8a+

7c

7.

6b+

bez zmian :)

8.

6a+

9.

5

10.

5

11.

5+

12.

5

13

5

Obaj uczestnicy wyjazdu przeszli drogę indywidualnie prowadząc wszystkie oprócz
drugiego wyciągu, które robili „na drugiego”, klasycznie i w ciągu. Nicolas przeszedł
drogę trzeciego dnia prób, Adam czwartego.

Adam Pustelnik na Orbayu

Cel założony mimo zaawansowanych prób nie został zrealizowany z powodu wypadku,
któremu uległ Adam Pustelnik. Podczas wspinania na pierwszym wyciągu projektu, Adam
urwał się z chwytem a następnie wyrwał trzy punkty asekuracyjne i spadł z dwudziestu
metrów do podstawy ściany. Po upadku został transportowany helikopterem do szpitala,
gdzie stwierdzono złamanie kości krzyżowej, kręgosłupa na odcinku L1, mostka, przebicie
opłucnej i liczne drobne wylewy, w tym jeden nad sercem. Z powodu wypadku przedłużył
się również Adama pobyt a terenie Hiszpanii. Po operacji na kręgosłupie i
zorganizowaniu powrotu, wrócił do Polski dopiero trzydziestego sierpnia.

8. Uwagi.
Linia projektu, który stanowił cel główny wyjazdu, pokrywała się na pierwszym wyciągu z
drogą hakową Suenos De Invierno, na drugim przecinała się z drogą Principado De
Asturias, na trzecim prowadzić miała dziewiczym terenem i od czwartego do szczytu
miała łączyć się z Principado De Asturias. Uczestnicy wyjazdu zdążyli wspiąć się na wyciągi
1,2,4,5,6,7. Teren powyżej siódmego wyciągu jest zdecydowanie łatwiejszy i planowano
jego rozpoznanie przy właściwym prowadzeniu drogi. Jedynym nie pokonanym
wyciągiem pozostaje trzeci, który był celem rozpoznania w dzień wypadku.
Adam Pustelnik

Sean na pierwszym wyciągu projektu

z widokiem na morze...

Adam w szpiltalu

