
 

Cele wyprawy 

 

 Eksploracja południowo-zachodniej części pasma Kuiluu w centralnej części Tien Shanu. 

 Pierwsze wejścia / pierwsze polskie wejścia na przynajmniej dwa, spośród czterech 

wybranych przez nas wybitnych, nienazwanych pięciotysięczników. 

 W miarę możliwości, dokonanie zjazdów skiturowych ze wspomnianych szczytów. 

 Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej i nakręcenie filmu (zob. film z wyprawy Kuiluu 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=wo8JtiWqV44). 

 

Region kuiluu 

Pasmo Kuiluu jest regionem położonym w zachodniej części Kirgistanu. Usytuowane jest w rejonie 

jeziora Issyk-Kul na południe od masywu Terskey Ala-Too. Naturalnymi granicami regionu jest rzeka 

Kuiluu od północy, Uchkul od południa, Sarydjaz od wschodu i Irtash od zachodu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wo8JtiWqV44


Masyw rozciąga się na szerokośd 50 km. Pierwsze eksploracje regionu sięgają roku 1936. To wtedy 

zdobyty został najwyższy wierzchołek - Pik Konstituzii (5281 m). Kolejnych kilka następnych 

ekspedycji odbyło się w latach pięddziesiątych XX wieku. Zostało wówczas zdobytych kilka 

najwyższych szczytów regionu, takich jak pik Karpinskogo (5025m) i pik Obrucheva (5203m). 

 

Rysunek 1: Położenie masywu Kuiluu na mapie Kirgistanu 

Wyróżnid można cztery główne pod-regiony rejonu Kuiluu: Północny, Południowy, Wschodni i 

Zachodni. Dostęp do pierwszych trzech podregionów możliwy jest drogą wiodącą z Karakol przez 

przełęcz Chon-Ashu (3622m) samochodem terenowym. Częśd północna i południowa są najbardziej 

popularnymi fragmentami regionu Kuiluu. Zostały tam jednak zdobyte tylko te najłatwiej dostępne, 

lub najwyższe szczyty.  

Najmniej popularne części Kuiluu to region wschodni i zachodni. Częśd wschodnia jest regionem, 

który praktycznie wcale nie był eksplorowany. Region zachodni natomiast jest najtrudniej dostępną 

częścią Kuiluu, głównie ze względu na koniecznośd przekraczania dosyd niebezpiecznych rzek, a co za 

tym idzie również nie jest częstym celem wspinaczkowych ekspedycji. Znajduje się tutaj wciąż wiele 

niezdobytych szczytów, także pięciotysięcznych, co daje dobre perspektywy na dokonanie 

pierwszych wejśd (a z pewnością pierwszych polskich), lub wytyczenie nowych dróg na szczyty już 

zdobyte.  

Nasza dotychczasowa eksploracja regionu 

 

W roku 2015 udało nam się zorganizowad miesięczną wyprawę w rejon Kuiluu. W trakcie 10 dniowej 

akcji górskiej zdobyliśmy trzy szczyty: 

 
Babia Góra (19 IX)  Pik SAKWA (22 IX): Pik Obrucheva (24 IX): 
N 42°03'40.7"  N 42°02'36,7"  N 42°02'12.9" 
E 78°41'31.0"  E 78°40'35.9"  E 78°41'53.6" 
4749 m n.p.m.  4852 m n.p.m.  5206 m n.p.m. 
 



Dwóm pierwszym nadaliśmy nasze własne nazwy . Dokładna relacja z wyprawy znajduje się na 
naszej stronie: http://podroznawynos.pl/post/w-dzikim-kirgistanie. 
 

 
Rysunek 2: Ogólna mapa pasma, z zaznaczonymi szczytami zdobytymi podczas wyprawy w 2015 roku 

Wciąż czekamy na informację od prezesa Kyrgyz Alpine Club, Vladimira Komissarova (z którym 
widzieliśmy się w Bishkeku) o dziewiczości „Babiej Góry” i „Piku SAKWA”. Z dużym 
prawdopodobieostwem dokonaliśmy na nie pierwszych polskich wejśd. W przypadku względnie 
mało wybitnego „Piku SAKWA”, całkiem możliwe jest też pierwsze wejście w ogóle. 
 

 
Rysunek 3: Szczegółowa mapa z nazwami zdobytych szczytów w 2015 roku 

http://podroznawynos.pl/post/w-dzikim-kirgistanie


Plan wyprawy 

 

W tym roku planujemy działad - na przełomie sierpnia i września - w południowo-zachodnim regionie 

Kuiliuu (rejon lodowca Ailiamo). Należy on do najmniej eksplorowanej i najtrudniej dostępnej części 

pasma, gdzie wciąż można znaleźd wiele potencjalnie dziewiczych szczytów. 

Wyprawa ma na celu zdobycie przynajmniej dwóch, spośród czterech wybranych przez nas 

pięciotysięczników (patrz mapka poniżej). Na niektóre z nich może byd to pierwsze wejście, a z 

pewnością pierwsze polskie wejście. Informacje o ewentualnych wcześniejszych wyprawach w ten 

region uzyskamy od prezesa Kyrgyz Alpine Club Vladimira Komissarova. 

Wybrane przez nas szczyty zostały zaznaczone na mapie i nazwane roboczymi nazwami P1-P4. 

 

Rysunek 4: Wybrane przez nas szczyty do zdobycia w 2016 roku 

Planowane szczyty (wysokości podane za *2+ lub *3+): 

 P1 – ok 5210 m [2] – planowana droga od NE. 

 P2 – ok 5041 m [3] – planowana droga od W. 

 P3 – ok 5020 m [3] – planowana droga od NW. 

 P4 – ok 5088 m [2] – planowana droga od SE. 

Szczyty planujemy zdobywad potencjalnymi drogami normalnymi, ewentualnie innymi prostymi 

drogami wspinaczkowymi. Ponadto celem wyprawy SAKWA 2016 Kuiluu Expedition jest zbadanie 

terenu pod kątem wyznaczenia projektów nowych dróg w regionie oraz zebrania dokumentacji 

fotograficzno-filmowej. 

Planujemy zabrad ze sobą skitury i eksplorowad region na nartach. Szczególnie ułatwi to poruszanie 

się po lodowcu i umożliwi realizację ostatniego celu, jakim będzie próba dokonania zjazdów z 

wybranych pięciotysięczników. 



 

Rysunek 5: SAKWA 2016 Kuiluu Expedition - planowane szczyty, mapa ogólna 

 

Zdjęcia planowanych szczytów wykonane podczas wyprawy w 2015 roku (wszystkie zdjęcia ze szczytu 

„Pik Obrucheva” 5203 m): 

 

Rysunek 6: Widok od północy na szczyty P1 oraz P2 



 

Rysunek 7:  Widok na szczyty P2 oraz P3 

 

 

Rysunek 8: Widok na szczyty P3 oraz P4 



Pomimo, że powyższe szczyty znajdują się we względnie niewielkiej odległości od tych, zdobytych w 

2015, wymagają dojazdu od przeciwnej (południowej) strony. 

Transport do rejonu działania będzie wymagał wynajęcia samochodu z kierowcą, którym dotrzemy do 

Engilshek, a następnie wzdłuż rzeki Terekti, tak długo jak się będzie dało. Ostatnim etapem będzie 

wynajęcie koni, na których planujemy dotrzed do Base Campu w okolicach lodowca Ailiamo.  

Plan przebiegu wyprawy 

 

 Dzieo 1: Przylot do Biszkeku, transport do miasta Karakol 

 Dzieo 2: Zakup żywności, gazu, paliwa 

 Dni 3 – 8: Aklimatyzacja w rejonie parku narodowego Karakol. Próba zdobycia Piku Karakol: 

5218 m n.p.m. 

 Dni 9 - 10: Odpoczynek i uzupełnienie zapasów żywności 

 Dni 11 – 24: Eksploracja regionu Kuiluu: zdobywanie szczytów 4 i 5-cio tysięcznych. 

Wyszukiwanie potencjalnych nowych dróg na wierzchołki 

 Dni 25 – 29: Odpoczynek po akcji górskiej, jazda konna 

 Dzieo 30: Powrót do Biszkeku 

 

Uczestnicy wyprawy 

 

 Dominik Cyran (22 lata) 

Dominik - student AGH, członek KW SAKWA, 

ratownik kandydat GOPR Grupy Beskidzkiej. 

Pasjonat gór, podróży, wspinaczki oraz skiturów. 

Uczestnik projektu "Na każde wezwanie 2".  

 

Zdobył m. in. Nevado Sajama 6542 m w Boliwii, 

Pik Obucheva 5203 m w oraz cztery inne szczyty 

powyżej 4000 m w Kirgistanie. Współautor bloga 

podroznawynos.pl. Każdą wolną chwilę poświęca 

na rozwijanie swoich pasji. Od jazdy w białym 

puchu, przez wspinanie, po podróże. 

 

 

 Magda Nowak-Trzos (23 lata) 

Studentka Automatyki i Robotyki AGH, członek 

KW SAKWA. Jej prawdziwą pasją są podróże, góry 

i wspinaczka. Żyje w ciągłym biegu starając się 

łączyd prace i studia z realizacją marzeo. Nie 

potrafi żyd, bez zabukowanego biletu lub planu na 

kolejną podróż. 

 

http://podroznawynos.pl/


Prawdziwą przygodę z górami zaczęła stosunkowo niedawno, bo dopiero 1,5 roku temu. 

Zaczęło się od kilku kursów i ambitniejszej działalności w Tatrach. Od tamtej pory udało jej się 

zdobyd Mt. Blanc drogą Włoską, Matterhorn granią Lwa. Na koncie ma też zimowe wejście na 

Jebel Toubkal. 

 

Poza działalnością tatrzaoską i alpejską wzięła udział razem z Dominikiem i Łukaszem w wyżej 

opisanej zeszłorocznej wyprawie do Kirgistanu, gdzie działając w bardzo rzadko 

eksplorowanym terenie zdobyła 4 czterotysięczniki i pik Obrucheva (5203m). 

 

 Urszula Fuglewicz (21 lat) 

Ula - studentka drugiego roku na AWF-ie we 

Wrocławiu, wielka pasjonatka podróży, gór, 

wspinaczki skałkowej i górskiej.  

 

Odwiedziła kraje Ameryki Północnej i 

Południowej, Azji i Afryki. Zdobyła m.in 

Kilimanjaro, Aconcaguę, Toubkal. Uczestniczyła w 

wyprawie na Denali. Brała udział w licznych 

kursach z zakresu wspinaczki i ratownictwa 

górskiego. Od 12 lat jeździ konno, od 3 lat pracuje 

jako instruktor. 

 

Bardzo aktywna, o niespożytej energii, ciągle szuka nowych przygód. Nie zna nudy - każdą 

wolną chwilę wykorzystuje na wspinanie, jazdę konną, bieganie, żeglowanie, pływanie, jazdę 

na nartach i snowboardzie. 

 

 Łukasz Stempek (24 lata) 

Student, podróżnik, digital nomad (pracuje zdalnie z 

dowolnego miejsca na ziemi). 

Eksploracja nieznanych regionów fascynowała go od 

dziecka. Zaczynał od Tatr, gdzie zdążył już zdobyd 

prawie wszystkie wybitne szczyty.  Ma na swoim 

koncie wyprawy w Tien Shan (eksploracja w rejonie 

Kuiluu), Andy (Sajama, masyw Ojos de Salado), 

Kaukaz (Kazbek), Sierra Nevada, Atlas, Alpy i 

Pireneje.  

Od 2016 ratownik kandydat pod Babią Górą. 

Członek KW SAKWA. Uwielbia podróże, wspinanie 

(zwłaszcza górskie i zimowe), skitury i fotografię. 

Twórca podroznawynos.pl, gdzie razem z 

Dominikiem, próbuje pokazywad innym, że można żyd ciekawie i warto o to zawalczyd. 

Obecnie przebywa w Azji Południowo-Wschodniej, łącząc pracę zawodową z podróżami i 

eksploracją okolicznych (niestety niewysokich) gór. 

 

http://podroznawynos.pl/


Kosztorys wyprawy 

 

 Przelot samolotem: ok. 1500 zł / os 

 Transport (w tym wynajęcie samochodu terenowego do Karakol National Park i region 

Kuiluu): ok. 600 zł / os 

 Zakup żywności liofilizowanej: ok. 500 zł / os 

 Uzupełnienie braków sprzętowych: ok. 200 zł / os 

 Zakup paliwa, gazu: ok. 100 zł  / os 

 Zakup żywności w Karakol: ok. 200 zł/os 

 Noclegi w Karakol: ok. 200 zł / os 

 Wynajem koni (transport do BC): ok. 300 zł / os 

 Wypożyczenie telefonu satelitarnego: ok. 800 zł 

Całośd: 15200 zł 

 

Literatura 

 

[1] Komissarov Vladimir, Mountaineering regions of Kyrgyzstan, źródło: 

https://docs.google.com/file/d/0B2-VwKVVUIq-N3BzYmN6WVNhRWs/edit (Dostęp: 6.05.2016) 

[2] Soviet Military Maps Pro, źródło: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlogis.sovietmaps&hl=en (Dostęp: 6.05.2016) 

[3] http://www.wysokosc.mapa.info.pl/ (Dostęp: 6.05.2016) 

[4] en.wikipedia.org (Dostęp: 6.05.2016) 

[6] Magda Nowak-Trzos, film  Kirigstan - wyprawa w rejon Kuylyutau, źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=wo8JtiWqV44 

[7] Łukasz Stempek - zdjęcia 

https://docs.google.com/file/d/0B2-VwKVVUIq-N3BzYmN6WVNhRWs/edit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atlogis.sovietmaps&hl=en
http://www.wysokosc.mapa.info.pl/
en.wikipedia.org
https://www.youtube.com/watch?v=wo8JtiWqV44

