Marcin Hennig

Gdańsk, dn. 15 listopada 2011

Polski Związek Alpinizmu
ul. Noakowskiego 10/12
00-666 Warszawa

DO KOMISJI WYPRAW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie organizowanej
przez nas wyprawy na szczyt Kongur Shan 7719 mnpm połoŜony w górach Pamiru
Chińskiego. Wyprawa ta w innym składzie została zatwierdzona i dofinansowana przez
PZA w 2011 roku, jednak z przyczyn zdrowotnych i osobistych nie doszła ona do skutku.
1. Skład:
1. Adam Bielecki – KW Kraków
2. Adam Ciućka – KW Bielsko Biała
3. Aleksandra Dzik – KS Kandahar
4. Marcin Hennig – KW Trójmiasto
5. Grzegorz Sosiński – KW Trójmiasto
6. Tomasz Sowiński – KW Częstochowa
7. Kacper Tekieli - KW Trójmiasto
Szczegółowy wykaz przejść uczestników wyprawy znajduje się w bazie PZA.
2. Termin
czerwiec–lipiec lub lipiec-sierpień 2012, 7-8 tygodni
3.

Opis rejonu
Pasmo górskie Pamir Chiński połoŜone jest w zachodnich Chinach. Oddziela pustynię
Takla Makan od WyŜyny Tybetańskiej.
NajwyŜszym szczytem tego pasma jest Kongur Shan (Qungur) 7719 mnpm.
Wg. danych zebranych na górze tej wytyczono do tej pory 3 drogi.
1. Grań południowo-zachodnia od strony lodowca Koksel
Pierwszymi zdobywcami są Anglicy pod kierownictwem Michaela Warda w 1981r.
Na szczycie stają Chris Bonington, Alan Rouse, Peter Boardman i Joseph Tasker.
2. Filar północny
W 1989 roku ekspedycja japońska dokonuje drugiego wejścia na szczyt w swojej
trzeciej próbie.
3. Ściana północna
W 1983 roku wyprawa amerykańska próbuje wytyczyć nową drogę na północnozachodnim Ŝebrze.
W 2004 roku 3 połączone ekipy z Rosji (Moskwa, Krasnojarsk, Petersburg) w drugim
roku prób, po nieudanych próbach na północnej ścianie, dokonują kontynuacji drogi
amerykańskiej i dokonują wejścia na szczyt północno-zachodnim Ŝebrem.
Droga otrzymuje nazwę „Moscow Express” i wycenę rosyjską 6A.
Droga ta zostaje powtórzona przez kolejnych Rosjan w sierpniu-wrześniu w 2007r.
wykorzystując zaporęczowanie drogi do 6000m przez polską wyprawę z PZA.
Według statystyk na górze tej działało ponad 20 wypraw.
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4.

Strony internetowe i publikacje
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3361
http://www.mountain.ru/expeditions/2004/kongur/index_eng.shtml
http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1495/dindex4.htm
http://www.mountain.ru/eng/climb/2005/kongur/
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3474
http://www.kongur.gd.pl
Chris Bonington – „Kongur China’s Elusive Summit”
Taternik 3-4/2007 – “Wyprawa na Kongur Shan” Marcin Hennig

5. Nasze plany
Naszym zasadniczym planem jest dokonanie pierwszego polskiego wejścia na Kongur
Shan. Do tej pory odbyły się juŜ 3 polskie próby (1999r. – na drodze japońskiej, 2002r.
– na drodze angielskiej, 2007r. – na drodze rosyjskiej).
Planowane jest powtórzenie drogi rosyjskiej na ścianie północnej (północnozachodnim Ŝebrem)
Zakłada się działalność w stylu alpejskim po uprzedniej aklimatyzacji na sąsiednim
Muztagh Ata 7546 mnpm.
Pierwsze polskie wejście na szczyt Kongur Shan, górę bardzo rozległą, skalą
nawiązującą do gigantów himalajskich (przewyŜszenie na północnej ścianie sięga
4200m) jest celem o duŜych wartościach sportowych.
W wyprawie tej biorą udział m.in. uczestnicy wypraw na Kongur Shan z 1999 i 2007
roku. Doświadczenia i wnioski wyciągnięte z poprzednich wypraw winny zaowocować
zwiększeniem szans obecnej.

Kongur Shan od strony północnej
– orientacyjny przebieg drogi rosyjskiej.
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Kongur Shan od strony północnej
– orientacyjny przebieg drogi rosyjskiej z wariantami z 2004 i 2007 roku
Naszym celem jest wariant czerwony wyprawy rosyjskiej z 2007 roku.

Kongur Shan od strony północnej
– orientacyjna lokalizacja obozów z wyprawy z 2007r.

6. Kosztorys
Koszty na 1 osobę przy wyprawie 7 osobowej:
- przeloty, transport lokalny, ubezpieczenie
- pozwolenia i opłaty administracyjne, karawana do bazy
- wyŜywienie i noclegi
- zakup sprzętu
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5 000 pln
6 000 pln
2 000 pln
1 000 pln
Razem 14 000 pln

7. Zasady finansowania na 1 osobę
- sponsorzy
- udział własny
- PZA

2 000 pln / 1 osoba
5 000 pln / 1 osoba
7 000 pln / 1 osoba

Całościowy koszt na wnioskujące 7 osoby wynosi 98 000 pln
(wnioskowane do PZA o 49 000pln).
8. Dotychczasowe dofinansowania
Adam Bielecki, Adam Ciućka
2011r. – wyprawa na Makalu
Aleksandra Dzik
2007-2008r. – dofinansowania uczestnictwa w zgrupowaniach kadry narodowej w
narciarstwie wysokogórskim
2009r. – wyprawa na Chan Tenri i Pik Pobiedy
2010r. – wyprawa na Nanga Parbat
2011r. – wyprawa na Gasherbrum I i II
Marcin Hennig
2007r. – wyprawa na Kongur Shan
Tomasz Sowiński
1999r. – wyprawa na Kongur Shan
2000r. – Alpy zima, Divine Providence Filar NaroŜny
2001r. – Alpy zima, Divine Providence Filar NaroŜny
Kacper Tekieli
2010r. – Elbrus Race
2011r. – wyprawa na Makalu
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.
Z taternickim pozdrowieniem
Marcin Hennig
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