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Marek	  Chmielarski	  
ul.Piltza	  43/4	  
32-‐396	  Kraków	  
mhmiel@yahoo.co.uk	  
tel	  +	  48	  795	  270	  597	  
	  
	  
	  
Do	  komisji	  Wspinaczki	  Wysokogórskiej.	  
	  
	  
Zwracamy	  się	  z	  uprzejmą	  prośbą	  o	  dofinansowanie	  naszego	  wyjazdu	  wspinaczkowego	  
w	  Karakorum	  w	  sezonie	  letnim	  2017	  roku.	  
Celem	  naszej	  wyprawy	  będzie	  poprowadzenie	  nowej	  drogi	  południową	  granią	  Broad	  
Peak	  (8056m).	  	  
	  
Uczestnicy	  wyprawy:	  
Marek	  Chmielarski,	  Artur	  Małek	  +	  1	  osoba.	  
Uczestnicy	  wyprawy	  są	  członkami	  kadry	  narodowej	  we	  wspinaczce	  wysokogórskiej	  i	  
korzystali	  w	  przeszłości	  z	  dofinansowań	  Komisji.	  
	  
Marek	  Chmielarski-‐	  Broad	  Peak	  Middle	  	  2014	  rok,	  K2	  żebrem	  Abruzzów	  2016	  rok.	  
Artur	  Małek-‐	  Lhotse	  2012,	  Zimowa	  wyprawa	  na	  Broad	  Peak	  2013,	  K2	  w	  2014	  roku.	  
Ponadto	  uczestnicy	  brali	  udział	  w	  szkoleniach	  w	  Podlesicach	  jak	  również	  w	  obozach	  
zimowych	  na	  Słowacji.	  
Obaj	  uczestnicy	  są	  członkami	  Klubu	  Wysokogórskiego	  w	  Katowicach	  i	  spełniają	  wymogi	  
formalne	  do	  ubiegania	  się	  o	  dofinansowanie.	  
	  
Cel	  wyprawy:	  

Celem	  wyprawy	  będzie	  niezdobyta	  dotąd	  grań	  południowa	  Broad	  Peak(patrz	  
zdjęcie	  nr	  1).	  
Czas	  akcji	  górskiej	  po	  uprzedniej	  aklimatyzacji	  planowany	  jest	  na	  około	  4-‐5	  dni.	  
Planowane	  zejście	  ze	  szczytu	  odbywać	  się	  będzie	  drogą	  pierwszych	  zdobywców.	  

W	  zależności	  od	  panujących	  warunków	  pogodowych	  w	  Karakorum	  
przewidujemy	  cel	  zastępczy	  którym	  byłoby	  przejście	  całej	  grani	  Broad	  Peak	  począwszy	  
od	  wierzchołka	  północnego	  i	  zejście	  granią	  południową(	  patrz	  foto	  nr	  2	  i	  3).	  

Uczestnicy	  po	  uprzedniej	  aklimatyzacji	  w	  rejonie	  lodowca	  Baltoro	  działać	  będą	  w	  
stylu	  alpejskim	  bez	  użycia	  dodatkowego	  tlenu.	  
Teren	  działania	  jest	  uczestniką	  dobrze	  znany	  z	  poprzednich	  wypraw,	  co	  znacznie	  ułatwi	  
organizację	  wyprawy.	  

Uczestnicy	  zdobyli	  główny	  wierzchołek	  Broad	  Peak	  w	  czasie	  poprzednich	  
wypraw	  stąd	  zdobycie	  go	  nie	  stanowi	  głównego	  celu	  wyjazdu.	  
Termin	  wyprawy:	  Czerwiec-‐Lipiec	  2017roku.	  
	  
	  



	  
Fot	  1.	  Orientacyjny	  przebieg	  drogi	  granią	  południową	  lub	  ewentualne	  zejście	  po	  
trawersie	  wszystkich	  szczytów	  Broad	  Peak.	  
	  

	  
Fot	  2.	  	  Orientacyjny	  przebieg	  trawersu	  wszystkich	  szczytów	  Broad	  Peak.	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	   	   	   	  

Fot	  3.	  	  Orientacyjny,	  ewentualny	  start	  w	  trawers	  wszystkich	  szczytów	  Broad	  Peak,	  
począwszy	  od	  wierzchołka	  północnego	  
	  
	  
Koszt	  wyjazdu:	  
3	  x	  35.000	  PLN	  =	  105.000	  PLN	  
Koszt	  wyprawy	  uwzględnia	  nastepujące	  opłaty:	  
-‐Przeloty	  samolotami	  do	  Pakistanu	  jak	  i	  równiez	  wewnatrz	  kraju	  
-‐Opłatę	  agencyjną	  zawierającą	  wszelkie	  koszty	  zwiazane	  z	  organizacją	  karawany,	  
pozwoleniami,	  tragarzami	  itd	  
-‐Wiza	  
-‐Zakup	  niezbędnego	  sprzętu,	  gazu,	  żywności	  wysokogórskiej.	  
-‐Ubezpieczenie	  uczestników	  na	  czas	  wyprawy	  
-‐Łaczność(telefon	  satelitarny,	  radiotelefony)	  
	  
Wprawa	  zostanie	  sfinansowana	  ze	  środków	  własnych,	  potencjalnych	  sponsorów	  oraz	  
ewentalnego	  dofinansowania	  PZA.	  
	  
Z	  góry	  dziękujemy	  za	  pozytywne	  rozpatrzenie	  naszego	  wniosku.	  
	  
Z	  taternickim	  pozdrowieniem	  
	  
Marek	  Chmielarski	  
Artur	  Małek	  


