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Monika Witkowska (dane w załączniku)  

 

 

 

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 

 POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyprawy na Mt Vinson (Antarktyda), 

którym to szczytem zamknę realizowany od kilku lat projekt "Korona Ziemi".  

 

Termin: grudzień 2015 r. Czas trwania - 3 tygodnie (chyba że uda mi się zostać dłużej, aby 

„zrobić” jeszcze jakiś inny szczyt – w trakcie rozpracowywania, jaki). 

 

Opis góry: Mt Vinson to najwyższy szczyt Antarktydy (4892 m), położony w Górach 

Ellswortha.  

 

Plan i cel wyprawy: Celem wyprawy jest zdobycie najwyższej góry Antarktydy i tym samym 

zamknięcie Korony Ziemi . Mam świadomość, że z punktu widzenia fachowców Mt Vinson 

nie jest szczególnie trudnym wyzwaniem, ale myślę że szkoda byłoby odpuścić Koronę Ziemi 

na jej finiszu tylko ze względów finansowych. Ze względu na długi jakie już mam po innych 

wyprawach, na które nie miałam dofinansowania (Everest, Piramida Carstensza, Mt 

McKinley i inne), nie jestem w stanie wyłożyć na drogi ze względów logistycznych Mt 

Vinson nawet połowy wymaganej przez agencję kwoty. Zakończenie projektu "Korona 

Ziemi" zaowocowałoby też książką na ten temat i prelekcjami podróżniczymi, co byłoby 

mam nadzieję owocne jeśli chodzi o popularyzowanie gór i wpinania wysokogórskiego.  

 

Koszt: 40 000 dolarów (niestety, nie da rady ominąć pośrednictwa agencji, nawet jeśli nie 

zamierzam korzystać z jej opieki).  

 

Szczegółowo:  

-39 000 USD - koszty agencji (permit, dolot z Punta Arenas na Antarktydę, korzystanie z 

bazy na Patriot Hills) - Niestety jest to kwota prawdopodobnie "nie do zbicia" ze względu na 

monopol firmy obsługującej dolot do Patriot Hills  

- 1000 USD - dolot do Chile, ubezpieczenie  

 

Zasady finansowania wyprawy:  

- 4000 USD - wkład własny  

- 2500 USD - PZA  

- 34000 USD - sponsorzy (mam nadzieję, a jak nie to w perspektywie jest pożyczka, choć 

problematyczne jest, czy będę mogła ją spłacić)  

 

Dotychczasowe dofinansowania PZA: brak  

 

Z taternickim pozdrowieniem  

Monika Witkowska 

 


