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Klub Wysokogórski w Zakopanem. 

Droga  na Wierch 4 

                            1.KOMISJA WYPRAW  
2.KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
WARSZAWA 

 
1.W imieniu Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem składamy wniosek o przyjęcie do kalendarza 

imprez na 2010 rok projektu pod nazwą „5 x 8 000”.Jest to projektowany cykl wypraw 

organizowanych przez członka naszego klubu  kol. Jacka Berbekę -zdobycia pięciu 

ośmiotysięczników w jednym roku,w okresie: wiosna,lato,jesień 2010r, jako wyprawy 

centralnej.Zwracamy się także do Komisji i Zarządu o umieszczenie tego projektu jako imprezy 

celowego dofinansowania przez Związek i Ministerstwo Sportu.  Wyprawa ma na celu zdobycie 

w okresie wiosennym:Dhaulagiri(8167m),Annapurna(8091m), w okresie letnim:K2(8611)i Broad 

Peak(8047), w okresie jesiennym Makalu (8481m). 

 

2.Plan działania :  na Dhaulagiri przewidziana jest aklimatyzacja , na pozostałych szczytach 

wspinanie będzie prowadzone w stylu alpejskim maksymalnie szybko. 

 

3.Termin: wiosna,lato,jesień 2010r 

 

4.Uczestnik: Jacek Berbeka(kierownik)  

 

5.Osiągnięcia: 

Latem 1989r zdobył Pik Korżeniewskiej i Pik Lenina.Zimą 1990|91  wyprawa KW Zakopane 

Nanga Parbat diretissimą Messnera wyprawa osiąga wysokość okołó 7000m. W roku 1995 

zdobywa dwa Gasherbrumy, GII samotnie, GI kuluarem japonskim non-stop baza szczyt w 

trzydzieści godzin(obydwa bez tlenu).Latem 1996  kieruje wyprawą na Nanga Parbat (Krzysiek 

Wielicki zdobywa ostatni ośmiotysięcznik) sam osiąga 8000m, Jesienią 2006 roku zdobywa 

ponownie dwa ośmiotysięczniki samotnie w stylu alpejskim, bez tlenu,od strony 

tybetańskiej:Cho-Oyu(8201m) i Shisha Pangma(8013m) .  W 1998r. postanawia jako pierwszy z 

Polaków zdobyć M.Everest (8848) bez używania tlenu.Huraganowe wiatry zmusiły go do 

odwrotu z wysokości 8400m.W 2000r ponownie powrócił na M Everest. Dwuosobowa wyprawa 

była bardzo blisko szczytu, wiatr zmusił atakujących do odwrotu z wysokości 8600. Zimą 

2002|2003 uczestniczył w Polskiej Zimowej Wyprawie Netia - K2, wyprawa osiągnęła wysokość  

7650m.   Zimą 2006|2007 ponownie powrócił zimą na Nanga Parbat, niestety warunki 

pogodowe znowu uniemożliwiły osiągnięcie celu.                     

 

6.Planowany koszt cyklu „5 x 8000” – 120 000 PLN. Kwota ta obejmuje koszty przelotów, 

ubezpieczenia, wynajęcia agencji i opłaty za zezwolenia. 

 

Dziękujemy za przychylne rozpatrzenie naszego wniosku. 

 

Prezes KW Zakopane 

 

Maciej Pawlikowski 


