
Marcin Hennig Gdańsk, dn. 15 listopada 2010

Polski Związek Alpinizmu
ul. Noakowskiego 10/12
00-666 Warszawa

DO KOMISJI WYPRAW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się  z  uprzejmą prośbą o dofinansowanie  organizowanej 
przez nas wyprawy na szczyt Kongur Shan 7719mnpm położony w górach Kunlun Shan 
(Pamir Chiński) w Chinach.

1. Skład:

Marcin Hennig – KW Trójmiasto
Paweł Garwoliński - Mazowiecki Klub Matragona

Szczegółowy wykaz przejść uczestników wyprawy znajduje się w bazie PZA.
Docelowo zakłada się 4-5 osobowy skład wyprawy.

2. Termin

czerwiec -lipiec  2011, 7-8 tygodni

3.  Opis rejonu

Pasmo górskie Kunlun Shan nazywane również Pamirem Chińskim położone jest w 
zachodnich Chinach. Oddziela pustynie Takla Makan od Wyżyny Tybetańskiej.
Najwyższym szczytem tego pasmo jest Kongur Shan (Qungur) 7719 mnpm. 
Wg. danych zebranych na górze tej wytyczono do tej pory 3 drogi.
1. Grań południowo-zachodnia od strony lodowca Koksel

Pierwszymi  zdobywcami  są  Anglicy pod  kierownictwem  Michaela  Warda w 1981 
roku Na szczycie  stają  Chris  Bonington,  Alan  Rouse,  Peter  Boardman i  Joseph 
Tasker. 

2.  Filar północno-zachodni
W 1989 roku ekspedycja japońska dokonuje drugiego wejścia na szczyt w swojej 
trzeciej próbie.

3. Ściana północna
W 2004 roku Rosjanie dokonują wejścia na szczyt ścianą północną. 
Powtórzona w 2007 roku przez inną wyprawę rosyjską.

Według statystyk na górze tej działało ponad 20 wypraw.

4.  Strony internetowe i publikacje
http://www.  mountain.ru/expeditions/2004/kongur/index_eng.shtml  
http://www.kongur.gd.pl

      Chris Bonington – „Kongur China’s Elusive Summit”

5. Nasze plany 

Naszym zasadniczym planem jest dokonanie pierwszego polskiego wejścia na Kongur 
Shan i wg nie potwierdzonych danych, piątego w historii na ten szczyt.
Planowane jest powtórzenie drogi rosyjskiej na ścianie północnej lub drogi brytyjskiej z 
ewentualnym nowym wariantem w górnej części przechodzącym na stronę północną.

http://www.kongur.gd.pl/
http://www.mountain.ru/expeditions/2004/kongur/index_eng.shtml


Zakłada się działalność w stylu alpejskim po uprzedniej  aklimatyzacji  na sąsiednim 
Muztagh Ata 7546 mnpm.
Pierwsze  polskie  wejście  na  szczyt  Kongur  Shan,  górę  bardzo  rozległą,  skalą 
nawiązującą  do  gigantów  himalajskich  (przewyższenie  na  północnej  ścianie  sięga 
4200m) jest celem o dużych wartościach sportowych.
Na górę tą została zorganizowana wyprawa PZA w 2007 roku kierownikiem której był 
niżej podpisany.  Doświadczenia i wnioski wyciągnięte z poprzedniej wyprawy winny 
zaowocować zwiększeniem szans kolejnej.

Kongur Shan od strony północnej
 – orientacyjny przebieg drogi rosyjskiej z polskim wariantem w dolnej części z 2007r.

Kongur Shan od strony północnej
– orientacyjna lokalizacja obozów z wyprawy z 2007r.



Kongur Shan od strony południowej

6. Kosztorys

Koszty na 1 osobę przy wyprawie 5 osobowej:
- przeloty, transport lokalny, ubezpieczenie 5 000 pln
- pozwolenia i opłaty administracyjne, karawana do bazy 3 000 pln
- wyżywienie i noclegi 2 000 pln
- zakup sprzętu                           2 000 pln  

Razem 12 000 pln

7. Zasady finansowania na 1 osobę

- sponsorzy 3 000 pln / 1 osoba
- udział własny 5 000 pln / 1 osoba
- PZA 4 000 pln / 1 osoba

Całościowy koszt na wnioskujące 2 osoby wynosi 24 000 pln 
(wnioskowane do PZA o 8 000pln).

8. Dotychczasowe dofinansowania

Paweł Garwoliński 
2005r. - wyprawa na dziewiczy szczyt T2 w Himalajach Lahul 
2010r. – wyprawa na Takargo (6771m) położony w Himalajach Nepalu

Marcin Hennig
2007r. – wyprawa na Kongur Shan

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem
Marcin Hennig


