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WNIOSEK  O DOFINASOWANIE WYPRAWY

KHUMBU 2010

Ostatnia  wyprawa  w  ten  rejon  z  moim  udziałem  z  powodu  nagłej  choroby 

wysokościowej mojego partnera(Jakuba Radziejowskiego) zakończyła się niepowodzeniem. 

Po jego ewakuacji, zostało mi pare dni które przeznaczyłem na „rozglądnięcie się w okolicy” 

i próbę wspinaczki na prawdopodobnie dziewiczy, blisko 6 – tysięczny, nienazwany szczyt 

znajdujący się okolicy Cholatse. Niestety próba ta zakończyła się niepowodzeniem – więcej 

na jej temat można przeczytać w dostarczonym do komisji sprawozdaniu z naszego wyjazdu.

Ponieważ linia  jest  piękna,  nad wyraz  logiczna  i  warta  dokończenia,  chciałbym w 

przyszłym roku wrócić i spróbować ją pokonać raz jeszcze.

Szacuje, że przy dobrej aklimatyzacji cała akcja na tej górze może zająć maksymalnie 

trzy dni. Byłby to nasz cel aklimatyzacyjny 

Od Jana Kiełkowskiego(niewątpliwie eksperta od tego rejonu) otrzymaliśmy informacje na 
temat tego szczytu.
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Szczyt ten nosi nazwę DZONGLHATSE  5939 m  (Rys.12,26,28-30), i jest to:
Trzywierzchołkowy szczyt bezpośrednio na północ od Jobo Lhaptshan, od którego oddziela 
go przełęcz  Col  5373. Nazywany niekiedy Akumje.  W 1953 roku Brytyjczycy  próbowali 
szczyt nazwać Pic Gaspard, co się jednak nie przyjęło.
Najwższy, północny wierzchołek góry Dzonhlhatse Main ma wysokość 5939 m. Wierzchołek 
środkowy Dzonglhatse Lho I ma 5750,  a południowy Dzonglhatse Lho II 5685 m.
Próby wejść na wierzchołki nie są znane.

Zdaniem Jana, jest to cel co najmniej interesujący

Po tej  wspinacze ewentualnym następnym celem byłby również około 6 tysięczny szczyt, 
który znajduje się w okolicy zdobytego w tym roku przez zespół Marcina Michałka szczytu 
MALANPHULAN.  (według  Kiełkowskiego  poprawna  nazwa  to  Hinku  Ri  Main)  szczyt 
Omoga Ri Chang 6077
. 

Notka J.Kiełkowskiego:
Zwornikowy szczyt w środkowym odcinku grani Hinku Himal, ponad najwyższym piętrem 
Hinku Nup Gl. Na pn. –zachód odchodzi od niego boczna grań, która oddziela dolinę Nare 
Drangka(Mingbo Drangka) na wschodzie od doliny Omoga(Philibu) na zachodzie. Próby 
wejść na szczyt nie są znane. 

Ostatnim z celów branych przez nas pod uwagę, jest również znajdujący się w tej okolicy 

szczyt Kyajo Ri, został on otwarty dla wspinaczy w 2002 roku. Został zdobyty dotychczas 

trzy raz. Obiema graniami, atrakcyjna ściana północno/wschodnia ciągle jest dziewicza. 
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Kyajo Ri – omawiana ściana – obie widoczne granie są już pokonane.

1. Skład wyjazdu 

Maciej Ciesielski (UKA Warszawa, KW Poznań, numer karty taternika 5328), 

Paweł Karczmarczyk(Kw. Warszawa),

2. Planowany cel i termin wyjazdu 

Rejon Khumbu (Nepal)

Termin wyjazdu ok. 27 X 2009 - 27 XI 2009.

3. Kosztorys wyjazdu 

 Przelot Warszawa – Kathamndu - Lukla (3500 PLN PLN/os.), 

 Pozwolenia  na  szczyt,  ubezpieczenie  na  wspinaczkę  powyżej  6000m, 

formalności  na  miejscu,  przejazdy,  tragarze,  żywność,  baza,  noclegi,  itd.)  - 

(1500 -1800$/os.), 

 wyżywienie (liofy i gaz 500 zł/os.), 

 cargo (1000 PLN)

 Uzupełnienia sprzętowe (2000 PLN). 
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Łącznie na 2 osoby koszt wyprawy wyniesie nie mniej niż 16   000 PLN.   

4. Zasady finansowania 

Oczekiwane dofinansowanie 6 000 PLN na osobę.

 Będziemy szukali  sponsorów – prawdopodobnie  uzyskamy wsparcie  w sprzęcie  i 

odzieży. Ogólnie rzecz ujmując, oprócz tego, co dostaniemy w ramach dofinansowania z PZA 

planujemy udział własny. 

Z taternickim pozdrowieniem

Maciek Ciesielski 
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