
Katowice, dnia 12 listopada 2015 r.                                                            

                                                             Komisja Wypraw Wysokogórskich 
                                                                Polskiego Związku Alpinizmu 

Wniosek
o dofinansowanie wyprawy na Shivling

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  dofinansowania  organizowanej  przez  nas
wyprawie  na  Shivling  Granią  Południowo  -  Wschodnią  oraz  zakwalifikowanie  naszego
przedsięwzięcia, jako centralnej wyprawy Polskiego Związku Alpinizmu. 

Shivling od południowego - wschodu

Cel wyprawy: 

Shivling położony jest w Zachodnim Garhwalu, niedaleko granicy z Nepalem.  
Szczyt jest przepięknym, granitowym zębem, pokrytym śniegiem i lodem. Ma on dwa szczyty,

niemal symetryczne i niemal tej samej wysokości – wierzchołek główny (6543 m n.p.m.) oraz Lower
Peak (6501 m n.p.m.). 

Południowe  ściany  Shivling  są  bardziej  skalne  w  porównaniu  z  flankami  północnymi.
Olbrzymia  południowo – wschodnia  ściana utrzymuje  o wiele mniej  śniegu.  Wschodnia grań jest
równoważona na drugim krańcu południowego zbocza elegancką południowo – wschodnią granią z
południowo – wschodnim filarem w środku ściany. Jest ona celem organizowanej przez nas wyprawy. 



Drogę  Granią  Południowo  –  Wschodnią  wytyczyli  w  1983  r.  Chris  Bonington  i  Jim
Fotheringham w pięknym, alpejskim stylu. Wspinaczka zajęła im 6 dni. Droga omija dolną kruchą
część  południowo –  wschodniej  grani  i  prowadzi  niebezpiecznymi  kuluarami  poniżej  seraków,  a
następnie  przełamuje  się  w prawo w kierunku grani.  W górnym odcinku jest  wspaniały granit,  a
trudności techniczne dochodzą do V stopnia. 

Do dnia dzisiejszego droga nie ma polskiego przejścia.  

Uczestnicy wyprawy:

1) Ryszard Pawłowski (KW Katowice) – leader 
2) Kacper Tekieli (KW Trójmiasto) 
3) Janusz Gołąb (KW Gliwice) 
4) Andrzej Życzkowski (KW Gliwice) 

Wszyscy uczestnicy wyprawy zrzeszeni są w Polskim Związku Alpinizmu i mają opłacone
składki (Ryszard Pawłowski jest honorowym członkiem PZA i jest zwolniony z opłacania składek). 

Ryszard Pawłowski uczestniczył  wiele lat temu w wyprawach organizowanych przez PZA.
Kacper Tekieli brał udział w wyprawach organizowanych przez PZA m.in. na Broad Peak Middle w
2014 r. w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy. Janusz Gołąb jest jednym z najwybitniejszych
polskich wspinaczy alpejskich i brał udział w wielu wyprawach organizowanych przez Polski Związek
Alpinizmu (w ostatnicm czasie m.in. w wyprawie zimowej na Gasherbrum I, czy wyprawie letniej na
K2). Andrzej Życzkowski nie otrzymał w przeszłości dofinansowania z PZA.

Termin wyprawy: 

15.09.2016 r. – 20.10.2016 r. 
 
Koszt wyprawy: 

Koszt organizowanej wyprawy można oszacować na 10.000 zł na osobę. Wyżej  wskazana
suma obejmuje:
- ceny biletów lotniczych, 
- koszty pozwoleń, 
- ubezpieczenie, 
- przejazdy na terytorium Indii,  organizację ekspedycji  przez lokalną agencję trekkingową (w tym
tragarzy, kucharzy, wyżywienia w bazie).    

Część finansowania koniecznego na organizację ekspedycji będziemy starali się pozyskać od
prywatnych sponsorów oraz ze środków własnych. 

Bardzo  liczymy  na  pozytywne  rozpatrzenie  naszego  wniosku  i  udzielenie  pomocy  w
organizacji wyprawy. 

Z poważaniem 
         Ryszard Pawłowski  


