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Niniejszym składam wniosek o przyjęcie wyprawy i o dotację celową z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, PZA na częściowe sfinansowanie wyprawy wysokogórskiej.

Wyprawa na 14. górę Świata - Shisha Pangmę 8027 m npm, Południowo Zachodnią Ścianą.

1. Cel Główny – osiągnięcie w stylu sportowym głównego wierzchołka masywu 
Shisha Pangma prowadząc nową drogę drogą Południowo Zachodnią ścianą, przez 
wierzchołek Zachodni, bez użycia tlenu z wykorzystaniem 3 obozów pośrednich. Nie 
przewiduje się korzystania z pomocy szerpów. 

2. Wybór drogi (po konsultacjach) – najbardziej na zachód wysunięty filar ściany 
południowej. Ewentualna korekta (kuluary w sąsiedztwie) nastąpi po dotarciu do bazy. 
Drogą miał wspinać się Krzysztof Wielicki podczas swojej próby zdobycia szczytu, jednak 
uszczelinienie lodowca uniemożliwiło wejście w ścianę. Po analizie zdjęć satelitarnych 
stwierdziłem, iż warunki na lodowcu są o wiele lepsze, będziemy też większym zespołem co
pozwoli zaporęczować dojście i zmierzyć się z drogą.  Sam wybór drogi będzie uzależniony 
od warunków śnieżno lodowych i skalnych. Zmiany klimatyczne w Himalajach powodują 
diametralną odmienność warunków w zależności od sytuacji pogodowej.

3. Cel zastępczy - w przypadku zamknięcia granicy chińskiej i braku możliwości 
realizacji celu głównego, wybrany został cel zastępczy – Manaslu, aklimatyzacja odbędzie 
się na drodze normalnej, natomiast celem głównym będzie wejście na Manaslu East 
(Pinnacle) 7895 m np i powtórzenie drogi sprzed 32 lat Kukuczka – Hajzer, jako swego 
rodzaju „in memoriam”. Zejście - planujemy przetrawersować do drogi normalnej i po 
przygotowanych w czasie wejścia zabezpieczeniach i obozach zejść do BC.

4. Termin – okres pomonsunowy, 10.09 – 31.10.2018, przewiduje się, iż wyprawa 
będzie trwała - 50 dni zgodnie z poniższym harmonogramem, w zależności od szybkości 
aklimatyzacji i warunków pogodowych podczas akcji górskiej:

dni wyprawy:
1. przylot do Kathmandu
2-3. Pobyt w KTM, organizowanie sprzętu i karawany, zakup żywności, uzyskanie 
zezwolenia, wizy, itd. 
4-9 Przejazd na terytorium Chin, początek aklimatyzacji

10. Przejazd do bazy pod Shishapangmę
11. Osiągniecie bazy
12. -40. Akcja górska

41. Powrót - przejazd do Nyalam
42. Przejazd do Kathmandu
43. Dzień pobytu w Kathamndu
44. Powrót do kraju
45-50. dni rezerwowe.



Skąd grupy:

1. Rafał Fronia Sudecki KW –  wnioskujący. 
2. Paweł Michalski – Łódzki KW
3. Piotr Tomala – KW Lublin
4. Grzegorz Bielejec – KW Katowice, KW Lublin
5. Robert Cholewa – KW Lublin, KW Katowice
6. Marek Chmielarski – KW Katowice

Topografia południowej ściany Shishapangmy 



Drogi na południowej ścianie Shisha Pangma
dotyczy zdjęcia na poprzedniej stronie

0 - pierwsze zimowe przejście południowej ściany(linia drogi hiszpańskiej), Simone Moro, Piotr 
Morawski, 2004, do końca trudności, do około 7700 m.
1 - Loretan, Kurtyka, Troillet, 1990
2 - droga koreańska, Par Jun Hun, Kang Yeon Ryoung, 2002
3 - droga słoweńska,Kozjek i Stremfelj, 1989
4 - droga brytyjska, Scott, McIntyre, Baxter-Jones, 1982
5 - droga polska, Wielicki solo, 1993
6 - droga hiszpańska, Figueras, Permańé 1995 (zakończona w pkt. B, bez szczytu)
7 - brytyjska droga zejściowa, 1982
8 - droga słoweńska zwana "klasyczną", zejście z drogi 3 zespołu Kozjek, Stremfelj, 1989

A - wierzchołek główny (niewidoczny, za granią) 8027
B - miejsce, do którego dotarli Hiszpanie w 1995 (niewidoczne, za granią)
C - miejsce odwrotu  zimowej wyprawy (niewidoczne, za granią). ok 7700

I  - obóz pierwszy 6100 (zimowa wyprawa)
II - obóz drugi 7150 (zimowa wyprawa)



Wszyscy uczestnicy są zrzeszeni z PZA, mają opłacone składki klubowe i korzystali w 
przeszłości z dofinansowania z PZA do wypraw wysokogórskich. 4 osoby objęte są szerokim 
składem kadry PZA w programie PHZ, 3 osoby biorą udział w Narodowej Wyprawie Zimowej na 
K2 2017/18.

Koszt ekspedycji dla  6 uczestników – 260.480 PLN

- preliminarz uwzględnia następujące opłaty i koszty:
a. przelot do Kathmandu uczestników i sprzętu (cargo) oraz powrót do kraju 6 x 3800 PLN = 
22.800 + cargo 200 kg x równowartość 8 $ (5760 PLN)  łącznie koszt  -  28.560 PLN
b. Wizy, ubezpieczenie, wypożyczenie i obsługę łączności satelitarnej, opracowanie prognozy 
pogody dla okresu ataku szczytowego – 5000 PLN
c. opłatę dla agencji wspinaczkowej w Nepalu (łącznie z kosztem pozwolenia i obsługi bazy), 
zawiera transfer z Kathmandu do bazy i z powrotem – 6 x 9950 $ - łącznie  214.920 PLN
d. Wyżywienie podczas wyprawy, (żywność wysokogórska, powyżej bazy) – 6000 PLN
e. liny poręczowe (2000 m) i elementy asekuracji i zabezpieczenia drogi w ścianie, etc. 6000 PLN

- przewidywany podział kosztów wyprawy
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu (PZA) 50% kosztów  130.240 
PLN
- sponsoring , pozyskany poza dofinansowaniem – 25% kosztów 65.120 PLN
- udział własny uczestników (5 500 PLN) 25%kosztów 65.120 PLN
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