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Do Komisji Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy 
Winter Broad Peak Expedition 2009 jako wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu 
oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. 

Broad Peak to dwunasta najwyższa góra świata (8047m n.p.m.). Jest to jeden z sześciu 
ostatnich niezdobytych dotąd zimą ośmiotysięczników, jeden z pięciu leżących w Karakorum. 

Rola Polskich himalaistów w eksploracji zimowej Himalajów i Karakorum jest 
nieoceniona. 17 letnią przerwę polskich sukcesów zimowych w górach najwyższych przerwał 
w 2005 roku Piotr Morawski zdobywając z Simone Moro Shisha Pangmę. Tak długa przerwa, 
spowodowana, moim zdaniem, burzliwymi przemianami politycznymi w Polsce stworzyła 
pewną lukę w międzypokoleniowej edukacji himalajskiej. Nie przekazanie młodemu 
pokoleniu wiedzy i doświadczeń tak trudno zdobywanych przez polskich himalaistów w 
latach osiemdziesiątych  byłoby niepowetowaną stratą. Trzeba działać!!!

Jako przedstawiciel młodego pokolenia wspinaczy tzw.„Młodych Wilków” chcę 
kontynuować drogę wyznaczoną przez starszych mistrzów. Biorę sobie głęboko do serca 
słowa manifestu zimowego Krzysztofa Wielickiego. Jako lekarz brałem udział w kilku 
wyprawach w tym w zimowej wyprawie na Nanga Parbat w 2006/2007 gdzie zdobyłem 
pierwsze szlify, oraz w wiosennej wyprawie na Dhaulagiri, która zakończyła się dla mnie 
sukcesem. 

Kierownikiem wyprawy na Broad Peak będzie Artur Hajzer, pierwszy zdobywca 
Annapurny zimą. Nasza dobra współpraca podczas wyprawy na Nanga Parbat i wspólny 
sukces na Dhaulagiri jest dowodem, że stanowimy dobry zespół. Chcę od Hajzera dużo się 
nauczyć podczas zimy w Karakorum, a swoją zdobytą wiedzą obiecujemy w przyszłości 
podzielić się z młodym pokoleniem. Trzecim uczestnikiem będzie Kanadyjczyk Don Bowie.

Koszt wyprawy jest jednak pewną barierą, której przeforsowanie  bez pomocy 
finansowej będzie trudne. Całkowity koszt wyprawy to około 120 000 PLN. Na osobę 
wychodzi około 40 000 PLN. Chciałbym prosić o rozpatrzenie dofinansowanie jednego 
członka wyprawy  - mojej osoby w wysokości 15 000 PLN. 

Robert Szymczak
 



Cel wyprawy:
Pierwsze zimowe wejście na Broad Peak – 8047m n.p.m., Karakorum, Pakistan.

Opis i schemat drogi: Droga pierwszych zdobywców.

Fot_1_Schemat drogi

Planowany czas przejścia: 2 miesiące

Termin wyprawy:
Styczeń – luty 2009

Skład wyjazdu:

Artur Hajzer – kierownik wyprawy 
- nie zgłasza swojej osoby do bycia finansowanym przez PZA. 

Data urodzenia: 
Honorowy członek Klubu Wysokogórskiego Katowice
Wykaz przejść:
• 2008 – Dhaulagiri 8167 m, Island Peak 6139 m
• 2007 – Nanga Parbat 8126 m – do wysokości 6300m - WYPRAWA ZIMOWA



• 2005 – Broad Peak 8047 m – do wysokości 8000m, złamanie nogi w wyniku wypadku
• 1989 – Mt. Everest - organizacja akcji ratunkowej
• 1987 – Shisha Pangma 8027 m – wejście nową drogą
• 1986/87 – Annapurna 8091 m – pierwsze w historii zimowe wejście na ten szczyt
• 1986 – Manaslu – wejście nową drogą
• 1983 – Tirich Mir 7782 m – zdobycie najwyższego szczytu Hindukuszu (pierwsze i 

jedyne polskie  wejście na główny wierzchołek)

Robert Szymczak – lekarz wyprawy
Data urodzenia: 1977.10.30
Klub Wysokogórski Trójmiasto

Wykaz przejść:
• 2008 – Dhaulagiri 8167 m, Island Peak 6139 m, Annapurna 8091 m - udział w akcji 

ratunkowej
• 2007 – Nanga Parbat 8126 m – do wysokości 6800 m – WYPRAWA ZIMOWA
• 2006 – Passu Sar 7478 m – do wysokości 6100 m, Hiriz 5550m – pierwsze polskie 

wejście
• 2005 – Lobuche East 6119 m, Pik Lenina 7134 m, Chan Tengri 7010 m – do 

wysokości 6700 m
• 2004 – Mt. Everest – do wysokości 6000 m

Don Bowie 

Kosztorys wyjazdu:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy kosztorys

Dojazd  - 5855$
Noclegi - 1040$
Płace - 7464$
Wynajem- 1492$
Zakupy- 6350$
Wydatki na tragarzy-             8750$
Helikopter do bazy-           12500$
Opłaty za wejście-    650$
Oficer Łącznikowy-  3600$
Jedzenie-  2700$
Opłata agencyjna-    750$

RAZEM  - około 120. 000 PLN 

Jest to koszt na 3 osoby. Na jedną osobę przypada około 40 000 PLN.
Artur Hajzer nie zgłasza swojej osoby do bycia finansowanym przez PZA. 
Robert Szymczak i Artur Elwirski są zainteresowani finansowym wsparciem z PZA. 

Zasady finansowania na 1 osobę (40 000 PLN)
Sponsorzy – 20.000 PLN
Udział własny – 5 000 PLN
Oczekiwane dofinansowanie na osobę z PZA – 15 000 PLN



Informacje o otrzymanych dofinansowaniach z PZA
Artur Hajzer:
 - otrzymywał dofinansowania z PZA w latach 80.
Robert Szymczak:
2006: Passu Sar Expedition – Pakistan – Passu Sar 7478m, Hiriz 5550m

Dziękuje  za rozpatrzenie mojej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem 

Robert Szymczak
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