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DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 

 
 

       Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy „Malubiting 

2014” w rejon lodowca Chogolungma w Karakorum na terenie Pakistanu jako wyprawy centralnej 

Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej. 

 
      Wyprawa organizowana jest jako wyprawa Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu oraz Klubu 

Wysokogórskiego w Katowicach. Sześcioro uczestników wyprawy jest aktywnymi członkami swoich 

klubów z opłaconymi składkami za rok 2013. Część członków brała już udział w wyjazdach 
firmowanych przez Polski Związek Alpinizmu. Wykazy przejść członków wyprawy dostępne w bazie 

PZA. 

 

  

Termin: 

 

Lipiec  – Sierpień 2014, 7 tygodni działalności. 
 

 

Opis Rejonu: 
        Lodowiec Chogolungma położony w prawobrzeżnych partiach górnej części doliny Shigar jest 

piątym co do wielkości lodowcem w Karakorum (ok. 43 km). Odkryty w 1835 r. został dokładnie 

poznany dopiero na początku dziewiętnastego wieku. Nazwa w lokalnym narzeczu Balti oznacza 
„wielką dolinę lodową”. Pierwszym ze zdobytych szczytów w otoczeniu lodowca był Spantik 7027 m. 

w 1955 r. przez Niemców. Przeprowadzili już wtedy rekonesans w sąsiednim masywie 

pięciowierzchołkowego Malubitinga oceniając go jako trudny do zdobycia. Po kilku nieudanych 

próbach zdobycia wierzchołka zachodniego, w 1969 r. na lodowcu Chogolungma pojawiają się 
Polacy. Ich próba załamuje się nas kraju wielkiego plateau na wysokości 7100 m. Dwa lata później na 

szczycie stają Austriacy pod wodzą Horsta Schindlbachera. Masyw Malubitinga leży w Rakaposhi 

Range i jego wierzchołek zachodni jest drugim co do wysokości szczytem tego pasma. Na zachód 
opada stromą 4000 m ścianą. Od północy otoczony jest lodowcami Miar i Barpu natomiast na 

południe opada stromymi zboczami na lodowiec Baskai. W kierunku lodowca Barpu wierzchołki 

zachodni, centralny, północno zachodni  i północny opadają na wysokość ok. 6700-7000 m tworząc 

wielkie plateau. Droga na główny wierzchołek prowadzi przez przełęcz Polan La 5840 m oddzielającą 
lodowce Chogolungma i Barpu. Do przełęczy prowadzi śnieżno lodowa ściana, ponad przełęczą do 

pokonania jest 200 metrowy uskok grani o trudnościach do IV. Następnie trawers pod wierzchołkiem 

północnym na wielkie plateau, skąd wyjście na północno wschodnią grań Malubitinga Zachodniego i 
trawers granią do wierzchołka. Droga prowadząca z lodowca Chogolungma przez przełęcz Polan La 

jest długa oraz  pełna obiektywnych zagrożeń. Położenie wierzchołka zachodniego powoduje, że jest 

on trudno dostępny.  



 
Malubiting Zachodni 7458 m. Widok z południowego zachodu. Fot. Dieter Porsche. 

 
 

 

 
Schemat drogi z 1969 r. Andrzej Kuś. 
 



 
Grupa Malubiting od północy. Od lewej Malubiting Północny, Centralny, Zachodni i pod nim w grani 

północno-zachodniej dziewiczy Malubiting Północno-Zachodni.  
 

Nasze plany: 
       Nasz plan obejmuje działalność wspinaczkową w otoczeniu lodowca Chogolungma. Celem 

głównym jest dokonanie pierwszego polskiego wejścia (3 w ogóle) na najwyższy szczyt grupy 

Malubitinga – Malubiting Zachodni 7458 m, oraz dokonanie pierwszego wejścia na dziewiczy 

wierzchołek Północno-Zachodni Malubitinga ok. 7300 m. Wyprawa odbędzie się 45 lat po pierwszej 
próbie Polaków na Malubitingu. W 1969 r. pod kierownictwem Ryszarda Szafirskiego ruszyła 

pierwsza powojenna wyprawa rekonesansowa w Karakorum. Uczestnicy udali się do Pakistanu 

polskim samochodem dostawczym Nysa. Udało im się zdobyć dziewiczy wierzchołek Malubitinga 
Północnego 6843 m. Trójka spośród uczestników naszej wyprawy tak jak ich poprzednicy do 

Pakistanu pojedzie polską Nysą.  

 

Celem dodatkowym będzie Laila I 6985 m nową drogą na północnej ścianie.  

 
 



Skład: 

 

Sławomir Pela - KW Poznań 
Monika Maniecka – KW Poznań 

Krzysztof Mularski – KW Poznań 

Mateusz Grobel - KW Katowice 
Tomasz Rojek – KW Kraków 

Konstanty Strzelski – operator filmowy (niezrzeszony)   

 
 

Koszty: 

Przewidywany koszt wyjazdu dla sześciu osób: 55 000 zł 

- Przelot, przejazd Nysą,  transport lokalny, cargo, ubezpieczenie: 19 000 zł 

- Opłaty dla agencji: 19 500 zł 
- Noclegi i wyżywienie: 8 500 zł 

- Zakup sprzętu: 8 000 zł 

 

Zasady finansowania: 

- Sponsorzy : 6 000 zł ( sprzęt, wyżywienie) 

- Udział własny : 6 170 zł / osobę 
- PZA: 2 000 zł / osobę 

 

Dotychczasowe dofinansowania PZA:  

Alpy 2011 
Lhotse 2012 - PHZ  

Kongur Shan 2012 

 

Publikacje na temat rejonu: 

AJ 1971 180-185  

AJ 1973 53-56   

AAJ 1998 316-317 
AJ 1998 103, 347, 280-281 

GJ 1905 No. 3 Vol. 25 

 

Strony internetowe: 

http://www.alpine-club.org.uk/hi/screen3.php?act=1  - są informacje o wszystkich pięciu 
wierzchołkach 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malubiting 
 
 
 

 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 
 

Sławomir Pela 

Monika Maniecka 
Krzysztof Mularski 

Mateusz Grobel 

Tomasz Rojek 

 

http://www.alpine-club.org.uk/hi/screen3.php?act=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malubiting

