
                                                                   

                                                      Sprawozdanie 

                                                           
z  wyprawy przygotowawczej programu „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura
Hajzera  2016-2020”  Polskiego  Związku  Alpinizmu  na  K2  w  Karakorum,  w
Pakistanie.

W dniach od 22 czerwca – 9 sierpnia 2017 r. w Karakorum, na K2 /8611 m/ działała
wyprawa  przygotowawcza   PZA w ramach programu „Polski  Himalaizm Zimowy  im.
Artura Hajzera 2016-2020. 

Celem wyprawy było  sprawdzenie warunków wspinaczkowych  na drogach:  Kukuczka-
Piotrowski i Basków na południowej ścianie K2 pod kątem planowanej wyprawy zimowej
oraz wejście na szczyt 8 611m n.p.m. bez użycia tlenu.

Skład wyprawy:  Jerzy Natkański - kierownik, Janusz Gołąb, Julian Krzysztof Wranicz -
lekarz, Dariusz Załuski.

Podczas wyprawy osiągnięto wysokość 6 500 m na drodze Kukuczka-Piotrowski oraz 6 
900 m na drodze Basków /Cesena/.

Wyprawa ściśle współpracowała z wyprawą Andrzeja Bargiela mającą na celu jego zjazd 
na nartach ze szczytu K2.

Kalendarium wyprawy :

23.06 - przylot do Islamabadu .

23-24.06 -przejazd do Skardu z noclegiem w Chilas.

26.06 - przejazd do Askole.

27.06 - przejście do Jola.

28.06 - przejście do Payu.

29.06 - przejście do Urdukas.

30.06 - przejście do Gore II.

1.07 - przejście do Base Camp Broad Peak  /4 800m/.

2.07 - przejście do BC K2 /5 000m/ . 

4 .07 - wyjście wszystkich uczestników wyprawy w kierunku  obozu 1 na drodze 
Kukuczka-Piotrowski  do wysokości 5 850m, zostawienie depozytu.

6.07 - założenie obozu 1 na wys. 6 900 m na drodze Kukuczka-Piotrowski  i nocleg J. 
Gołąb, A. i B. Bargielowie.

7.07 - wyjście  pozostałych członków wyprawy do obozu 1 z zaopatrzeniem i powrót do 
bazy. Zejście J. Gołąba oraz B. i A. Bargielów do bazy.

9 .07 - J. Gołąb i A. i B. Bargielowie wychodzą do obozu 1 gdzie nocują. Odlot 
helikopterem do szpitala w Skardu Dariusza Załuskiego ze względu na poważne 
problemy zdrowotne.



10.07 - J. Natkański i M. Kin wychodzą do obozu 1 gdzie nocują. J. Gołąb i A. i B. 
Bargielowie wychodzą powyżej obozu 1 do wysokości 6 300m i schodzą do bazy.

11.07 - J. Natkański i M. Kin schodzą z obozu1 do bazy.

12.07 - J. Wranicz i K. Poburka wychodzą w kierunku obozu 2 na drodze Basków z 
zamiarem założenia obozu. K. Poburka zakłada obóz 2 na wys. 6 300m i  schodzi do 
bazy, J. Wranicz dochodzi do wysokości 6 100 m ,zostawia depozyt. Obaj schodzą do 
bazy.

14.07 - wyjście J. Gołąba i A. Bargiela do obozu 2 na drodze Basków, nocleg.

15.07 - wyjście J. Natkańskiego i K. Poburki do obozu 2 na drodze Basków i tam nocleg. 
Zespół J. Gołąb i A. Bargiel zakłada obóz 3 na wys. 6 900 m na drodze Basków i tam 
nocuje.

16.07 - zejście J. Natkańskiego do bazy. Zespół  J. Gołąb i A. Bargiel nocuje kolejną noc 
w obozie 3 a K. Poburka w obozie 2.

17.07 - zespół J. Gołąb i A. Bargiel i K. Poburka schodzi do bazy.

18.07 - do bazy wraca ze Skardu Dariusz Załuski.

20.07 - zespół J. Natkański, D. Załuski, A. Bargiel wychodzi w kierunku obozu 2 na 
drodze Kukuczka-Piotrowski osiągając wys. 6 500 m w miejscu połączenia drogi 
Kukuczka-Piotrowski z wariantem Messnera. Na wysokości 6 500 m poręczują odcinek 
trudnej technicznie grani. Wieczorem schodzą do bazy. A. Bargiel zjeżdża na nartach.

22.07 - do obozu 2 na drodze Basków wychodzi zespół J. Wranicz, D. Załuski a do obozu
3 na tej samej drodze K. Poburka. Ostatecznie K. Poburka dochodzi do wys. 6 700 m 
gdzie zostawia depozyt i wraz z D. Załuskim nocują w obozie 2 a J. Wranicz po 
osiągnięciu obozu 2 schodzi do bazy.

23.07 - D.Załuski i K. Poburka schodzą do bazy.

25.07 - J.Natkański wychodzi sam  do obozu 2 na drodze Basków. Po dotarciu do obozu 
2 wraca do bazy. 

30.07 - wyjście zespołu J. Gołąb, K. Poburka,  A. Bargiel do obozu 2 na drodze Basków. 
Po kilku godzinach J. Gołab sygnalizuje problemy zdrowotne a K. Poburka otrzymuje 
uderzenie w ramię kamieniem. Zespół decyduje się na odwrót do bazy z wys. ok.5 700m. 
W tym dniu D. Załuski, u którego ponowiły się bóle zęba i  J. Wranicz opuszczają bazę 
i schodzą do Alicampu a następnego dnia do Hushe.

1.08 - J. Natkański opuszcza bazę wraz z wyprawą A. Bargiela i przechodzi do Alicampu. 
J. Gołąb leci helikopterem do Skardu wraz z chorym uczestnikiem wyprawy A. Bargiela. 

Działalność górska została zakończona w dniu 30.08.2017 r.  Zagrożenie lawinowe 
spowodowane opadami deszczu i choroba 2 uczestników wyprawy oraz niekorzystne  
prognozy pogodowe na kolejne dni zdecydowały o zakończeniu działalności górskiej 
wyprawy. 

Zestawienie ilości wyjść i noclegów poszczególnych uczestników : 

Janusz Gołąb – 5 wyjść, 4 noclegi w obozach drugich, 2 noclegi w obozie 3.

Jerzy Natkański - 6 wyjść, 2 noclegi w obozach drugich. 

Dariusz Załuski - 4 wyjścia, 1 nocleg w obozie 2.

Julian K. Wranicz - 4 wyjścia, 0 noclegów w obozach.
 

Zespół wspomagający wyprawę w kraju :



Urszula Głowicka – agencja HeadWordsPR, Aleksandra Surawska, Marcin Kaczkan - PR,
media, obsługa fan pag’ów FB: Fundacja Kukuczki, Fundacja Zawady, PHZ, oraz stron
www:  polskihimalaizmzimowy.com,  fundacjakukuczki.pl, andrzejzawada.pl, pza.org.pl.

- koordynacja medyczna: dr Robert Szymczak,  
- prognozy pogody: R. Fronia.
- administratorzy stron www: PHZ, FK, PZA - Emilia i Marek Karneccy VI4

***     ***    ***
Wyprawa była finansowana przez Polski Zwiazek Alpinizmu  oraz  Fundację Wspierania
Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. 
Wsparcie  finansowe  wyprawy  zapewnił  również  Totalizator  Sportowy  Sp.  z  o.  o.  –
właściciel marki LOTTO. LOTTO zostało Partnerem Programu PHZ PZA.  
Część środków pozyskano również poprzez platformę crowfundingową  zrzutka.pl.
Wyprawę wsparły sprzętowo: Goal Zero, Medeverest, Superbaterie.pl-Energizer, Schiller,
General Electric, Chics-Sport, Spring-Energy, This-1, Grupa 7 Ubezpieczenia.

Kompleksowym  przygotowaniem  uczestników do  wyprawy  zajęła  się  –  nieodpłatnie  -
firma „Forma na Szczyt”  w składzie: dr Robert  Szymczak – medycyna wysokogórska,
Karol Hennig –trening kondycyjny i regeneracja, Marta Naczyk - dietetyka wysokogórska,
przygotowanie odżywek i zestawów suplementów do działalności wysokogórskiej.
Partnerzy medialni: Wspinanie.pl, portalgórski.pl

 

Sprawozdanie przyg.- Jerzy Natkański 


