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DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej wyprawy na Makalu w 2013 
roku jako wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz jej dofinansowanie. 
 
 
Skład: 
Paweł Michalski – Łódzki Klub Wysokogórski 
 
Termin: 
Kwiecień – Maj 2013 r.  
 
Opis rejonu: 
Makalu, to piąty co do wysokości szczyt świata. Położony w Himalajach Wysokich, na granicy 
Chin i Nepalu, 20 km na południowy wschód od Mount Everestu. Osiąga wysokość 8481 m 
n.p.m. Silnie zlodowacony – granica wiecznego śniegu powyżej 5700 m n.p.m. Makalu posiada 
drugi, niższy wierzchołek – Makalu II (lub Kangchungtse) o wysokości 7678 m. 
Do chwili obecnej na wierzchołku Makalu stanęło ok. 200 wspinaczy w tym 10 Polaków. 
 
Publikacje i strony internetowe na temat rejonu: 
Korona Himalajów – Richard Sale, John Cleare 
www.mounteverest.net 
http://www.8000ers.com/cms/makalu-general-info-195.html 
http://www.summitpost.org/makalu/150293 
http://everestnews.com/ 
 
Plan: 
Na szczyt będę wchodzić drogą pierwszych zdobywców, nazwaną na ich cześć drogą Francuzów. 
Planowana droga jest o charakterze śnieżno-mikstowym, prowadzi z lodowca Barun, poprzez 
lodowiec Chago, do przełęczy Makalu La oddzielającej Makalu od Kangchungtse. Po osiągnięciu 
znajdującej się w północno–zachodniej grani przełęczy, początkowo trawersuje się łatwymi 
polami śnieżnymi, aż do krawędzi wiszącego lodowca. Po pokonaniu bariery seraków i 
osiągnięciu wysokości 8000m, następuje szereg trawersów prowadzących do szerokiego 
kuluaru o średnim nachyleniu 50° i długości 200m, wyprowadzającego na grań szczytową. 
Początkowo łatwa grań przechodzi w wąską i eksponowaną prowadzącą na główny wierzchołek 
Makalu. 
 
 
 
 



Koszty: 
Przewidywany koszt wyjazdu to około 30 tys. PLN. 
Chciałbym prosić o rozpatrzenie dofinansowania w wysokości 1000 PLN 
 
Kosztorys: 
Bilet lotniczy        4 000 
Obsługa agencji i permit:    24 000 
Cargo, ubezpieczenie    2 000 
    ________ 
 

30 000 PLN 
 
Zasady finansowania: 
Sponsor: 20 000 PLN 
Udział własny: 9 000 PLN 
PZA: 1 000 PLN 
 
UWAGI: 
Zdobycie Makalu planuję bez użycia dodatkowego tlenu i bez wsparcia tragarzy 
wysokościowych. 
 
Dotychczasowe dofinansowania PZA: 
Lhotse – 2012 r. 
 
 
Dziękuje za rozpatrzenie mojej prośby. 
 
 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Paweł Michalski 


