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 KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ i KOMISJA HIMALAIZMU POLSKIEGO ZWIĄZKU 

ALPINIZMU 
 

DHAULAGIRI I ANNAPURNA 2010 
 

Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojej wyprawy na Dhaulagiri i Annapurnę w 2010 roku jako 
wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej. 
 
Termin:  Marzec – Maj 2010 r. 
 
Opis Wyprawy: 
Pierwsza cześć wyprawy na Dhaulagiri (8167 m npm) poświecona będzie głównie aklimatyzacji 
połączonej z próbą zdobycia szczytu drogą normalną. Po szybkim przemieszczeniu się pod główny 
cel: Annapurnę (8901m npm), gdzie planuję szybkie wejście w stylu alpejskim drogą niemiecką od 
strony północnej. Wyprawa na dzień obecny ma charakter jednoosobowy i tego dotyczy wniosek. 
 
Annapurna to jeden z najtrudniejszych szczytów Ziemi. Zaliczany do nielicznych ośmiotysięczników 
(razem z K2 i Kanchedzonga), na który nie prowadzi Ŝadna prosta droga. Najlepiej o trudnościach 
szczytu świadczą statystyki, który do tej pory zdobyło przez 60 lat zaledwie ponad 100 osób. 
 
Dotychczas główne zdobyte szczyty: 
 
Ośmiotysięczniki: 

• 1999 – Himalaje, Shisha Pangma Middle (8013 m n.p.m.)  
• 2003 – Himalaje, Cho Oyu (8201 m) – szybki atak z obozu II (7000 m)  
• 2005 – Himalaje, Mount Everest (8848 m) – pierwsze polskie wejście bez uŜycia tlenu, 

samotnie, bez pomocy Szerpów  

Inne wejścia: 

• 1999 – Andy, Aconcagua (6959 m) – samotne wejście od strony Plaza Argentina  
• 2002 – Mount Kenia (5199 m) 
• 2002 – Tien-szan, Chan Tengri (7010 m)  
• 2004 – Tien-szan, Szczyt Zwycięstwa (pik Pobiedy – 7439 m)  
• 2006 – Pamir – Szczyt Ismaila Samaniego (7495 m), Szczyt KorŜeniewskiej (7105 m)  
• 2007 – Pamir – Szczyt Awicenny (7134 m) – zdobycie tytułu ŚnieŜnej Pantery  

Koszty: 
Przewidywany koszt wyprawy to 30 tyś. zł i zawiera: 
- przelot do Nepalu i przeloty lokalne - 5 tyś zł 
- pozwolenia – 7 tyś zł 
- sprzęt alpinistyczny – 5 tyś zł 
- logistyka na miejscu, transport do bazy, tragarze, wyŜywienie – 10 tyś PLN 
- ubezpieczenie i środki łączności – 3 tyś. zł 
 
Zasady finansowania: 
- Sponsorzy: 11 tys. PLN  
- Udział własny: 11 tys. PLN 
- PZA: 8 tys. PLN 
 
Dotychczasowe dofinansowania PZA: 
Nie składałem do tej pory wniosku o dofinansowanie. 
 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Marcin Miotk 
 


