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Wniosek o dofinansowanie wyprawy na poprowadzenie nowej drogi 
na dziewiczym 5-tysięczniku w rejonie Kishtwar 

 
 
 

1. Informacje wstępne o rejonie i celu wyprawy 
 
We wrześniu 2015 roku chcemy pojechać w rejon indyjskich Himalajów Zachodnich, a konkretnie 
Kishtwar. Impulsem zorganizowania wyprawy w tamten rejon były niedawne udane wspinaczki zespołu 
Stephana Siegrista – poprowadzenie trzech nowych mikstowych dróg, w tym dwóch na dziewiczych 
wysokich pięciotysięcznikach (http://wspinanie.pl/2014/10/himalaje-kishtwaru-trzy-szczyty-zdobyte-
przez-szwajcarow/).  
 
Udało mi się nawiązać kontakt ze Stephanem Siegristem i wiem od niego o innych potencjalnych celach 
w okolicy, w której działała jego wyprawa. Mam na myśli inne dziewicze pięciotysięczniki dające 
możliwość poprowadzenia drogi mikstowej wspinając się zimowo-klasycznie. 
 
Wyprawę planujemy we wrześniu, bo wyprawy działające ostatnio w tym rejonie we wrześniu właśnie, 
miały dobrą pogodę, która umożliwiła skuteczną działalność górską. 
 
Nawiązaliśmy już też kontakt z agencją, z którą współpracowali Szwajcarzy i znamy koszty oraz niezbędne 
formalności konieczne, aby dotrzeć z Jammu do bazy. 
 
Paradoksem naszej aktualnej sytuacji jest fakt, że nie mamy zdjęcia potencjalnego celu – czekamy na 
zdjęcia od Stephana Siegrista, Thomasa Senfa, Pawła Józefowicza oraz Micka Fowlera. Po zapoznaniu się 
z dokumentacją fotograficzną rejonu, wybierzemy cel. Chcemy, żeby był to dziewiczy pięciotysięcznik 
dający możliwość poprowadzenia nowej mikstowej drogi. 
 

 
 

2. Cele wyjazdu 
 

A. główny: poprowadzenie (na dziewiczym pięciotysięczniku) nowej mikstowej drogi do 1000 metrów 
długości w okolicach stopnia ED (konkretny cel jeszcze nieznany) 

 
 

B.  zastępczy: poprowadzenie nowej drogi (ok. 700 metrów) środkiem południowej ściany szczytu Shiepra 
(5885 metrów) – na tę chwilę to jedyny w miarę atrakcyjny cel w tej okolicy, którego zdjęcie mamy 
(poniżej) 

 
 



 
Południowa ściana Shiepra (5885 m) z linią potencjalnej nowej drogi - fot. Thomas Senf  
 
 
3. Skład wyjazdu 

 
Grzegorz Kukurowski - Speleoklub Gawra Gorzów 
Jarosław Skowron – Speleoklub Gawra Gorzów 
 
Będziemy starali się poszerzyć skład, żeby działać w  zespole trzyosobowym. 
 

4. Kosztorys wyjazdu (dla 2 osób) 
 
Bilety lotnicze do Jammu w Kaszmirze + cargo (lub opłata za nadbagaż) – 6000 zł 
Opłata za zezwolenie na szczyt i oficera łącznikowego – 2400 zł 
Przejazd Jammu – baza – Jammu (jeep i karawana konna 3 dni) – 3100 zł 
Noclegi i wyżywienie – 3000 zł 
Zakupy sprzętowe i ubezpieczenie – 2000 zł 
 
Sumaryczny koszt wyprawy dla 2 osób: 16 500 zł 
 
 

5. Zasady finansowania: 
 
Wyjazd będzie finansowany ze środków własnych. 
Oczekiwane dofinansowanie ze środków PZA wynosi 3 000 zł na osobę. 
 
Historia dofinansowań PZA: Alpy zima 2011, Alpy zima 2012, Alpy zima 2014 
 
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wsparcie wyprawy. 
 
Z górskim pozdrowieniem, 
Grzegorz Kukurowski, Jarosław Skowron 


