
Kinga Baranowska 
/…/ 
 
 

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej wyprawy na Annapurnę 
2010 roku jako wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej. 
 
 

Skład: 

Kinga Baranowska - KW Warszawa 
Piotr Pustelnik – KW Łódź 
oraz 
Horia Colibasanu – Klub Wysokogórski Timişoara Romania 
 
 
Termin: 

Marzec – Maj 2010 r. 
 
Opis Rejonu: 

Annapurna to dziesiąty co do wysokości szczyt ziemi o wysokości 8091 m n.p.m.. 
PołoŜona w Nepalu, po wschodniej stronie rzeki Kali Gandaki. NaleŜy do niskich 
ośmiotysięczników, jednak jest zaliczana do najniebezpieczniejszych gór świata. Do 2005 
roku zarejestrowano zaledwie 103 wejścia na wierzchołek główny. Masyw Annapurny jest 
bardzo rozległy i składa się z 6 duŜych szczytów, czyli głównego wierzchołka i pięciu 
wysokich siedmiotysięczników. Jest pierwszym ośmiotysięcznikiem zdobytym przez 
człowieka – 3 czerwca 1950 roku zdobyli ją po cięŜkiej walce Maurice Herzog i Louise 
Lachenal.  
 

 
Źródło: 8000ers.com & E. Jurgalski 
 



 

 
Fot: Horia Colibasanu 

Do tej pory górę zdobyło 8 Polaków, w tym jedna Polka: 

• 1987 – Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka – pierwsze wejście zimowe,  
• 1991 – Bogdan Stefko, Krzysztof Wielicki, Wanda Rutkiewicz, Ryszard Pawłowski, 

Mariusz Sprutta,  
• 1996 – Andrzej Marciniak 

 

Publikacje i strony internetowe na temat rejonu: 

Korona Himalajów – Richard Sale, John Cleare 
www.mounteverest.net 
http://www.8000ers.com/cms/en/annapurna-i-general-info-186.html 
http://www.summitpost.org/mountain/rock/150258/annapurna-i.html 
http://everestnews.com/ 
 
 
 
Nasze plany: 
Wyprawa planuje wspinaczkę na Annapurnę od strony północnej drogą niemiecką. 
Annapurna to trudny szczyt. Drogi prowadzące na Annapurnę zarówno od strony 
północnej jak i południowej, charakteryzują się duŜymi trudnościami technicznymi oraz 
zagroŜeniami obiektywnymi. 
 
Przed Annapurną planujemy się aklimatyzować w dolinie Khumbu na jednym z 
siedmiotysięczników lub na jednym z niskich ośmiotysięczników w Tybecie. 



 
Fot: Ferran Latorre 
 
Koszty: 

Przewidywany koszt wyjazdu dla jednej osoby to około 30 tys. PLN w zaleŜności od 
moŜliwości dotarcia pod północną ścianę, bez opcji aklimatyzowania się na innej górze.  
Chciałabym prosić o rozpatrzenie dofinansowanie jednego członka wyprawy - mojej 
osoby w wysokości 6 tys. PLN 
  
 
Zasady finansowania: 

- Sponsorzy: 10 000 PLN  
- Udział własny: 5 tys. PLN 
- PZA: 6 tys. PLN 
 

 

Dotychczasowe dofinansowania PZA: 

Nie składałam do tej pory wniosku o dofinansowanie z PZA. 
 
Stypendium sportowe przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 
 
Dziękuje za rozpatrzenie mojej prośby. 
Z taternickim pozdrowieniem, 
 
Kinga Baranowska 
 


