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Do komisji WspinaczkiWysokogórskiej. 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu wspinaczkowego 
do Nepalu w sezonie jesiennym 2017 roku. 

Celem głównym naszej wyprawy jest zachdnia ściana Ama Dablam i droga “Free 
Tibet 2065” ( zdjęcie góry z wyrysowanym przebiegiem drogi poniżej). 
Z dostępnych nam informacji wynika że droga ta nie ma jeszcze powtórzenia, a sam szczyt 
nie został jeszcze zdobyty przez żadnego Polaka/Polkę drogą inna niż klasyczna. 

Cel awaryjny to Droga Japońska na tej samej ścianie. 
Termin wyjazdu: 17.10.2017 do 11.11.2017 

Uczestnicy wyprawy: 
 
Marek Chmielarski-KW Katowice  
Ama Dablam (6856m), Gasherbrum 2(8034m), Broad Peak (8051m) - wszystkie drogami 
normalnymi bez użycia tlenu., udział w letniej wyprawie na K2(osiągnięta wysokość ok  
6600m). Liczne przejścia w Tatrach latem i zimą, jedno i wielowyciągowe lodospady 
Norwegii doWI5, letnie przejścia w Alpach i Dolomitach. 
 
Artur Małek- KW Katowice 
Broad Peak(8056m) -pierwsze wejście zimowe(bez użycia tlenu), Lhotse do wysokości 
8000m, K2 do 8350m, Liczne drogi letnie i zimowe w Tatrach i Alpach, jedno i 
wielowyciągowe lodospady w Szwajcarii i Norwegii do WI6-, Dolomity latem. 
 
Mariusz Lange- KW Katowice 
Liczne drogi letnie i zimowe w Tatrach i Alpach, jedno i wielowyciągowe lodospady w 
Szwajcarii do WI6- 
 

Marek Chmielarski i Artur Małek są członaki kadry narodowej we wspinaczce 
wysokogórskiej i korzystali w przeszłości z dofinansowań PZA (Marek-Broad Peak Middle 
2014, K2 2016, Artur- Lhotse 2012, Broad Peak zima 2013, K2 2014) 
Marek i Artur znajdują sie w składzie narodowej zimowej wyprawy na K2 i jesienny wyjazd 
do Nepalu jest cześcią przygotowania do tego wyjazdu. 
 

Całkowity Koszt wyjazdu to około $12 000 = 45 000 PLN 
Koszt wyprawy uwzględnia nastepujące opłaty: 
-Przeloty samolotami do Nepalu jak i również wewnątrz kraju 
-Opłatę agencyjną zawierającą wszelkie koszty związane z organizacją wyprawy 
pozwoleniami itp. 
-Zakup niezbędnego sprzętu, gazu, żywności wysokogórskiej. 
-Ubezpieczenie uczestników na czas wyprawy 



 
 
 

Wprawa sfinansowana zostanie ze środków własnych, oraz ewentualnego 
dofinansowania PZA. 

 
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 
 
 
Z taternickim pozdrowieniem 
 
Marek Chmielarski,  
Artur Małek,  
Mariusz Lange. 
 
 


