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                                   KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 
                                                POLSKI  ZWIĄZEK  ALPINIZMU 
                               

Wniosek o dofinansowanie wyprawy na Gaurisankar 2013. 

 
  Zwracam się z prośbą do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA 
 o dofinansowanie mojej wyprawy do Nepalu na Gaurisankar w 2013 roku.  
 
Cel wyjazdu: 
Celem wyprawy będzie wspinaczka wschodnim filarem na główny wierzchołek Gaurisankar 
od strony Tybetu. 

W razie nie jasnej sytuacji politycznej w Tybecie celem zastępczym będzie południowo-
wschodnia ściana plus grań do południowego wierzchołka Gaurisankar. 
 
Charakterystyka wspinaczkowa celu: 
Główny wierzchołek Gaurisankar (7134 m) został zdobyty w 1979 roku przez nepalsko-
amerykańską wyprawę (Dorje Sherpa & John Roskelly) drogą przez zachodnią ścianę. 
Pierwsze wejście w stylu alpejskim odbyło się w 1984 roku, co było zasługą również 
wyprawy nepalsko-amerykańskiej (Ang Kami Sherpa i Wyman Culbreth). Ang Kami dokonał 
także pierwszego zimowego wejścia na Gaurisankar wraz koreańczykiem Choi Han-Jo w 
roku 1986. Na wierzchołek południowy Gaurisankar (7010 m) prowadzą 3 drogi: droga granią 
południowo-zachodnią zrobiona w 1979 roku przez brytyjsko-nepalsko-szwajcarską wyprawę 
(Peter Boardman, Tim Leach, Guy Neithardt, Pemba Lama); droga japońska (1983 – kier. 
Michio Jusua) pokonana granią południowo-wschodnią oraz droga słoweńska (1985) przebyta 
częściowo południową ścianą (pierwsze przejście) i częściowo południowo-zachodnią granią. 
 
 
 

 
Gaurisankar, Rolwaling Himal, Nepal 



 

Od lewej główny wierzchołek Gaurisankar oraz południowa ściana Gaurisankar South 

 

 

Termin wyprawy : 

 10 października 2013 

 

Skład wyprawy : 
Michał Król KW Warszawa, wykaz wirtualny PZA  
 
Kosztorys wyjazdu dla jednej osoby: 
     Bilet lotniczy- 3.600 zł  
     Agencja-   21.000 zł  
     Sprzęt wspinaczkowy –  4.000 zł 
     Ubezpieczenie – 400 zł 
     Apteka – 500 zł 
   Całkowity koszt wyprawy : 
                             29.500 zł 



  Zasady finansowania  
   Oczekiwane dofinansowanie 5000 zł na osobę. 
   Sponsorzy –  brak danych. 
 
Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA. 
Michał Król 
Miyar -  2005, 2006 
Norwegia -  2006 
Alpy -  2006, 2007, 2008 
Nepal – 2008 
Kirgizja – 2009 
Nepal – 2010 
Kirgizja -2011 
Pakistan - 2012 
 
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku, za co z góry serdecznie dziękuję. 
                                                                                                         Pozdrawiam 
                                                                                                         Michał Król 
 


