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      KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 

      POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPRAWY NA SHIVLING 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie planowanego przez nas wyjazdu     

w Himalaje Garhwalu oraz o wsparcie finansowe. Termin wyjazdu to 7 maj – 14 czerwiec 

2015 r. Celem naszej wyprawy jest Shivling (6543 m n.p.m.), położony w stanie Uttarakhand 

na terenie Indii. Wejście planujemy zachodnią granią, którą Tadek zna już z wcześniejszej 

wyprawy (2005 r.). W czasie tamtej wyprawy nie udało się jednak osiągnąć wierzchołka ze 

względu na niesprzyjające warunki. Chcielibyśmy działać we współpracy z innym 

zespołem/zespołami wspinaczy. Jesteśmy w trakcie poszukiwania chętnych do takiego 

przedsięwzięcia. 

 Do wyjazdu planujemy przygotowywać się w trakcie sezonu zimowego 2014/2015    

w Tatrach i w Alpach.  

 Omówienie naszych planów, kosztorysu i zasad finansowania zamieszczamy poniżej. 

Aktualny wykaz przejść górskich dostępny jest natomiast w bazie na stronie pza.org.pl. 

SKŁAD: 

Tadeusz Grzegorzewski (KW Warszawa) 

Wojciech Grochowski (KW Warszawa) 

Róża Paszkowska (KW Warszawa) 

 

TERMIN: 

7 maj – 14 czerwiec 2015 r. 

 

CEL: 

Shivling (6543 m n.p.m.) 

Shivling jest położony w Grupie Gangotri, w zachodniej części Himalajów Garhwalu. 

Zdobyty został po raz pierwszy 3 czerwca 1974 r. zachodnią granią (zdobywcy: Hukam 

Singh, Laxman Singh, Ang Tharkey, Pemba Tharkey, Pasang Sherpa). Wejście planujemy 



właśnie drogą pierwszych zdobywców (droga nr 7 – zachodnie ramię). Droga ta miała polskie 

przejście w 2006 r. (M. Jurewicz, K. Skłodowska, P. Garwoliński, M. Pawłowski). 

Zachodnia grań jest drogą śnieżno-lodową z fragmentami wspinaczki skalnej i/lub mikstowej 

dochodzącej do trudności V. Mikstowa grań doprowadza do bariery seraków – przebieg i 

trudności drogi w tym odcinku zależne są od sezonu. 

 

 

KOSZTORYS:       ZASADY FINANSOWANIA: 

Bilet lotniczy: 2500 zł/os.     Udział własny: 10 000 zł/os. 

Permity, wizy, agencja: 10 000 zł/os.   PZA: 6500 zł/os. 

Wyżywienie, noclegi, leki, gaz: 5000 zł 

Konieczne uzupełnienie sprzętu: 5000 zł 

Ubezpieczenie: 1000 zł 

Razem: 48 500 zł (16 200 zł/os.) 

 

DOTYCHCZAS OTRZYMANE DOFINANSOWANIA: Alpy latem 2013 r. 

 

Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Z taternickim pozdrowieniem,

         Tadeusz Grzegorzewski 

Wojciech Grochowski 

Róża Paszkowska 



DODATKOWE INFORMACJE 

Audrey Salkeld i inni, Jak zdobyć najpiękniejsze góry świata. tłum. T.Kliś, A.Kuś, 

J.Michalski, konsultacja: W Święcicki. Wydawnictwo Galaktyka 1998, s. 258-261. 

 

Ogólne informacje o rejonie: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shivling_%28Garhwal_Himalaya%29 

http://www.indovacations.net/english/Shivling-Peaks.htm 

 

Relacje i galerie wypraw na Shvling: 

http://www.portalgorski.pl/galerie/cpg/thumbnails.php?album=595&page=4 

http://members.ozemail.com.au/~aburke/Shivling2011/climbing.htm 

http://www.walter-hoelzler.de/bericht/shivling-alpinstilexpedition-im-garhwal-himalaja/ 

http://wspinanie.pl/2006/09/polski-shivling/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KkaeFoMCJGA 

http://publications.americanalpineclub.org/articles/12198127701/Asia-IndiaGarhwal-

Shivling-West-Ridge 

 

Shivling – base jumping: 

https://www.youtube.com/watch?v=-m-POXIXTpQ 
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