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Do Komisji Wypraw Polskiego Związku Alpinizmu 

Zwracam się  z  prośbą  o  dofinansowanie  wyprawy  wspinaczkowej  do  doliny 
Siguniang  w  centralnej  części  Chińskiej  prowincji  Sichuan.  Głównym celem 
wyprawy  jest  wyznaczenie  nowej  drogi  na  granitowej  ścianie  góry  Daogou 
5466m. 
W ramach aklimatyzacji planowane jest zdobycie wierzchołka góry Pomeo (inna 
nazwa Celestial Peak) drogą południowo- zachodnią 5413m. 

Miejsce: Pasmo Qionglai gór Hengduan w dolinie Siguniang, centralny 
Sichuan, Chiny.

  

 



Cel: Wyznaczenie nowej tradycyjnej drogi na granitowej ścianie góry Daogou 
5466m i dokonać pierwszego Polskiego wejścia na wierzchołek. Droga ma 
przebiegać zachodnią ścianą. 

Planowana droga ma przebiegać przewieszoną ścianą góry DaoGou (Foto: 
Marcos Costa)

Pik Daogou ma już kilka wspięć.  Opierając swoje dochodzenie na American 
Alpine Jurnal  oraz  zeznaniach często wspinających się  w okolicy wspinaczy, 
wygląda, że na szczycie zameldowało się już kilka zespołów z Chin, Francji i 
Ameryki.  Jednakże  ściana  zachodnia,  ta  najbardziej  przewieszona  nie  była 
jeszcze  atakowana.  Planowana  droga  w  przybliżeniu  będzie  miała  600m. 
System rys  prowadzący do szczytu  został  wypatrzony przez  Marcosa  Costę 
(kierownika  wyprawy)  podczas  jego  ostatniej  ekspedycji  w  wrześniu-
październiku 2013. 



W ramach aklimatyzacji planowane jest klasyczne wejście na Pomeo/Celestial 
Peak 5413m drogą południowo-zachodnią. 

Pomeo (fot. strona internetowa ) 

Pomiu pierwszy raz został zdobyty w roku 1983 przez Allena Stecka (USA) oraz 
jego  partnera,  członka  AAC  (imię  nie  ujawnione).  O  tym  przejściu  można 
przeczytać w 1984 American Alpine Journal (strona 43). Na dzień dziejszy góra 
Pomeo jest jednym z częściej zdobywanych wierzchołków w okolicy. Średnia 
trudność  dróg  na  wierzchołek  wynosi  5.9-5.10a.  Droga  którą  wstępnie 
obraliśmy jako cel (Liu Xinan, Qiao Xiang Aug 29, 2005) ma 30 wyciągów i 
zaczyna się na wysokości 4200m (około 1200 metrów wspinania). 

Termin: lipiec – sierpień 2014

Skład ekipy: 
Aleksandra Przybysz (Wrocławski Klub Wysokogórski) 

Marcos Costa (Brazylia) - kierownik wyprawy 
Mayan Smith – Gobat (Nowa Zelandia)
David Hood (Nowa Zelandia)



Wykaz przejść Aleksandry Przybysz złożono poprzez stronę internetową PZA.

Kosztorys wyjazdu na osobę: 
- 2000zł przelot
- 2000zł transport lokalny
- 1000zł zakwaterowanie
- 3000zł wyżywienie
- 1000zł ubezpieczenie
- 3000zł brakujący sprzęt
Razem: 12000zł

Oczekiwane dofinansowanie z PZA – 5 000 PLN (jedynie dla Aleksandry 
Przybysz)

Zasady finansowania: dofinansowanie PZA + wkład własny + sponsoring. 

Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach: 
2011, wyprawa sportowa – Park Andrigintra, Madagascar.
2012, wyprawa eksploracyjna – Park Narodowy Keketuohai, Xinjiang, Chiny.
2013, Yosemite National Park, Kalifornia, USA. 

Proszę o akceptację mojego wniosku. 
Z poważaniem, 
Aleksandra Przybysz 


