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(…) 
 
 
DO ZARZĄDU I DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO  
ZWI ĄZKU ALPINIZMU 
 
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie i strategiczne wsparcie wieloletniego programu 
sportowego o nazwie „polski himalaizm zimowy 2010 – 2015”, którego celem byłoby 
zdobycie pozostałych pięciu ośmiotysięczników zimą przez Polaków i o zatwierdzenie dwóch 
pierwszych wypraw przypadających na rok 2010 i zimę 2010/2011 o nazwach „Unifikacja 
8000/2010” i „Wyprawa zimowa Broad Peak/K-2 2010/2011”. Prosimy jednocześnie o 
dofinansowanie tych ekspedycji nie tyle z budŜetu PZA co z dotacji celowej Min.Sportu.  
 
ZałoŜenia: 
 
1. Zima 2009/2010 - Tatry, Alpy 
Zgodnie z zasadą , Ŝe przyszłość polskiego himalaizmu leŜy w Tatrach kontynuować naleŜy 
selekcje talentów i unifikacje tatrzańską, uzupełniać umiejętności i wykazy przejść, budować 
plany treningowe – jednak juŜ pod kątem konkretnego programu himalajskiego, którego 
dotyczy ten wniosek. 
 
2. Lato 2010 - Pakistan.  
„Unifikacja 8000/2010” 
Wyprawa unifikacyjna na ośmiotysięczniki wokół lodowca Baltoro w Pakistanie: 
Gasherbrumy I i II, Broad Peak, K-2 lub/i na leŜącą w Himalajach w Pakistanie Nanga Parbat. 
MoŜliwe cele sportowe: fizyczne i psychiczne obycie się z wysokością i długotrwałą akcją 
górską; obycie z  rejonem gdzie wszystkie ośmiotysięczniki są niezdobyte zimą (5); ilościowe 
wejścia na ośmiotysięczniki; czasowe rekordy szybkości, trawersy masywów, ciekawe 
powtórzenia trudniejszych dróg wspinaczkowych. Celem zasadniczym byłoby wyłonienie i 
przygotowanie składu na wyprawę zimową 2010/2011.(Unifikacja moŜe słuŜyć w ogóle 
himalaizmowi nie tylko zimowemu). 
 
3. Zima 2010/2011 - Pakistan 
„Zimowa wyprawa Broad Peak/K-2” 
Celem wyprawy byłoby pierwsze wejście zimowe na Broad Peak w stylu tradycyjnym – 
oblęŜniczym. Sprawdzenie, dalsza selekcja talentów i przygotowywanie do dalszej realizacji 
przez polskich himalaistów programu o którym mowa - „polski himalaizm zimowy 2010 – 
2014”. Zdobywanie aklimatyzacji odbywałoby się w trakcie poręczowania drogi i zakładania 
na niej obozów w linii późniejszego ataku na szczyt. K-2 byłby atakowany w sytuacji 
szczególnie korzystnej pogodowo w lekkim stylu alpejskim. K-2 stanowiłby cel rezerwowy 
wyprawy w sytuacji szczególnie szczęśliwego splotu okoliczności. 
Celem podstawowym wyprawy byłby Broad Peak. 
 
4. Lato 2011 – Pakistan (lub Nepal/Tybet) 
„Unifikacja 8000/2011” 
Cele jak w przypadku poprzednio opisanej w pkt. 2 wyprawy unifikacyjnej 8000/2010. 
Proponuje się tym samym aby letnie (lub wiosenne i jesienne do Nepalu/Tybetu) 
kilkunastoosobowe wyprawy unifikacyjne na grupy szczytów o wys. 8000 metrów weszły na 
stałe do kalendarza  KWW i PZA. 



 
 
5. Zima 2011/2012 - Pakistan 
„Narodowa wyprawa zimowa K-2/Broad Peak” 
Celem wyprawy byłoby pierwsze wejście zimowe na K-2 w stylu tradycyjnym. W razie 
niemoŜności osiągnięcia szczytu K-2 ze względów pogodowych i technicznych celem 
rezerwowym byłoby wejście na Broad Peak w lekkim stylu alpejskim (w wypadku nie 
osiągnięcia tego celu poprzedniej zimy) 
 
6. Lata 2012-2015  
W latach tych (jak i ciągle w latach 2010-2012) naleŜałoby kontynuować przygotowanie 
wspinaczkowe w Tatrach/Alpach, organizować wyprawy unifikacyjne na 8000 metrów i 
zorganizować 3 kolejne ekspedycje które dokonałyby pierwszych wejść zimowych na 
Gasherbrumy I, II i Nanga Parbat. 
 
7.Uwagi ogólne 
PowyŜsze załoŜenia i program musi być oczywiście elastyczny i modyfikowany w zaleŜności 
od otoczenia, wydarzeń i innych uwarunkowań. JuŜ zimą 2009/2010 K-2 moŜe zostać 
zdobyty przez Rosjan a inny ośmiotysięcznik przez alpinistów z Włoch i Kazachstanu, którzy 
w ostatnich latach są w tej dyscyplinie bardzo aktywni i którzy odnieśli wielki sukces 
zdobywając Makalu (pierwsze wejście zimowe) w 2009 roku. Z kolei  ze względów np. 
finansowych na czoło programu moŜe zostać wysunięta Nanga Parbat  jako góra najtańsza i 
wymagająca stosunkowo mało nakładów logistycznych i organizacyjnych. 
 
 
Wniosek:  
 
Nazwa imprezy: „Karakorum zima 2010/11” z cyklu „Polski himalaizm zimowy 2010-
2015” 
 
Etap pierwszy 2010 (przygotowanie, trening i selekcja): 
Nazwa wyprawy: „Unifikacja 8000/2010” 
Rejon działania: Pakistan, Karakorum, ośmiotysięczniki w sąsiedztwie lodowca Baltoro: 
Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, K-2. Opcjonalnie Nanga Parbat w Himalajach na 
terenie Pakistanu 
Termin:  1 czerwca do 30 sierpnia 2010 
Skład: 
Artur Hajzer – kierownik 
11 uczestników 
 Uczestnicy musieliby zostać wyłonieni i wskazani przez KWW z szerokiej listy kandydatów 
proponowanych przez kluby zrzeszone w PZA. (Do tej pory bez Ŝadnego ogłaszania zgłosili 
się:  Jacek Czech, Arkadiusz Grządziel, Ireneusz Waluga. Krzysztof Wielicki zgodził się 
objąć funkcję kierownika honorowego). 
(Unifikacja moŜe słuŜyć w ogóle himalaizmowi nie tylko zimowemu) 
Plany sportowe: 
MoŜliwe cele sportowe: obycie się z wysokością fizyczne i psychiczne, obycie z  rejonem 
gdzie wszystkie ośmiotysięczniki są niezdobyte zimą (5), ilościowe wejścia na 
ośmiotysięczniki, czasowe rekordy szybkości, trawersy masywów, ciekawe powtórzenia 
trudniejszych dróg wspinaczkowych w lekkim stylu alpejskim. Celem zasadniczym byłoby 
wyłonienie i przygotowanie składu na wyprawę zimową 2010/2011 



Koszty: 
Koszt dla 12 osób to 432 000 pln a w tym: 
 

- opłata agencyjna zawierająca opłatę za szczyty, oficera łącznikowego, hotele 
karawanę,  transport i wyŜywienie w bazie,  tzw. „land cost” – (ok. 8000 US$/os.)  

                                                                                                                  - 288 000 
- przelot                                                                                                 -   48 000 
- ubezpieczenie, cargo                                                                           -   30 000 
- wyŜywienie w obozach, paliwo, sprzęt                                               -   40 000 
- łączność satelitarna i radiowa                                                              -   10 000 
- pozostałe, sprzęt osobisty                                                                     -  16 000 

 
Zasady Finansowania (koszt na osobę to 36 000): 

- udział własny na osobę 8 000.........................................razem...........96 000 
- dotacja celowa Min. Sportu na osobę 20 000.................razem.........240 000 
- sponsoring 8000 na osobę...............................................razem...........96 000 

 
 
Etap drugi 2010/2011 (cel zasadniczy)  
Nazwa wyprawy: „Wyprawa zimowa Broad Peak/K-2 2010/2011” 
Rejon działania: Pakistan, Karakorum.  
Termin:  15.12.2010 do 25.03.2011 
Skład: 
Artur Hajzer – kierownik 
Krzysztof Wielicki – kierownik honorowy  
6 uczestników 
1 lekarz 
2 wspinaczy pakistańskich (porterzy wysokościowi) 
 Uczestnicy musieliby zostać wyłonieni i wskazani przez KWW z szerokiej listy kandydatów 
proponowanych przez kluby zrzeszone w PZA i na podstawie wyników osiągniętych na 
unifikacji 8000/2010.  
Plany sportowe: 
 Celem wyprawy byłoby pierwsze wejście zimowe na Broad Peak w stylu tradycyjnym – 
oblęŜniczym. Sprawdzenie, dalsza selekcja talentów i przygotowywanie do dalszej realizacji 
przez polskich himalaistów programu o którym mowa - „polski himalaizm zimowy 2010 – 
2015”. Zdobywanie aklimatyzacji odbywałoby się w trakcie poręczowania drogi i zakładania 
na niej obozów w linii późniejszego ataku na szczyt. K-2 byłby atakowany w sytuacji 
szczególnie korzystnej pogodowo w lekkim stylu alpejskim. K-2 stanowiłby cel rezerwowy 
wyprawy w sytuacji szczególnie szczęśliwego splotu okoliczności. 
Celem podstawowym wyprawy byłby Broad Peak. 
Koszty: 
 
Koszt dla 9 osób z Polski to 580 000 pln a w tym: 
 

- opłata agencyjna zawierająca opłatę za szczyty, oficera łącznikowego, hotele 
karawanę,  transport i wyŜywienie w bazie,  tzw. „land cost”    

                                                                                                                  - 210 000 
-     transport helikopterowy                                                                      - 180 000       
- przelot samolotem                                                                               -   36 000 
- prognozy pogody                                                                                 -     8000 



- wspinacze pakistańscy (porterzy wysokościowi)                                -  24 000 
- ubezpieczenie, cargo                                                                           -   32 000 
- wyŜywienie w obozach, paliwo, sprzęt                                               -   50 000 
- łączność satelitarna i radiowa                                                              -   20 000 
- pozostałe, sprzęt osobisty                                                                     -  60 000 

 
Zasady Finansowania (koszt na osobę to 36 000): 

- udział własny ……….. ...........................................................................65 000 
- dotacja celowa Min. Sportu …...…..………….....................................385 000 
- sponsoring ………………….................................................................130 000 

 
 
Dane sumaryczne dla całego przedsięwzięcia (2 etapy) w roku 2010 i zimą 2010/2011 z 
zakresu programu o nazwie „Polski himalaizm zimowy 2010-2015” 
 
Nazwa imprezy (robocza): Karakorum zima 2010/11 
Kierownik:  Artur Hajzer 
Kierownik honorowy : Krzysztof Wielicki 
Rejon: Pakistan, Karakorum 
Cel: pierwsze zimowe wejście w historii na Broad Peak 8047 m n.p.m; przygotowanie do 
narodowej wyprawy na K-2 zimą 2011/2012; rozwój polskiego himalaizmu, himalaizmu 
kobiecego a przede wszystkim himalaizmu zimowego i utrzymanie pozycji lidera światowego 
w tej dyscyplinie sportu. 
Informacje dodatkowe: wyprawa składa się z dwóch etapów: przygotowawczego w okresie 
letnim w Karakorum o nazwie roboczej „unifikacja 8000/2010 i zasadniczego – zimowej 
wyprawy na Broad Peak z opcją zaatakowania K-2 zimą 2010/11. 
Koszty razem wraz z okresem treningowo-przygotowawczym: 1 012 000 pln [w tym udział 
własny 161 tys., dotacja z Min. Sportu 625 tys., sponsoring 226 tys.] 
Ilość uczestników przewijających się w projekcie: do 21 osób 
 
Z powaŜaniem 
Artur Hajzer 
 
 


