
Kinga Baranowska Warszawa 15.11.2010

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej wyprawy na Makalu w 2011 roku jako 
wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej.

Skład:
Kinga Baranowska - KW Warszawa
oraz
skład międzynarodowy

Termin:
Marzec – Maj 2011 r.

Opis Rejonu:
Makalu (8481 m n.p.m.) to piąty co do wysokości szczyt świata, wznosi się w odległym, 
trudnodostępnym rejonie Nepalu. Makalu zaliczane jest do tzw. wysokich ośmiotysięczników. Szczyt po 
raz pierwszy został zdobyty 15 maja 1955 roku przez ekspedycję francuską. Pierwszego wejścia 
zimowego dokonali Simone Moro i Denis Urubko w 2009 roku. Pierwsze polskie wejście miało miejsce 
w 1981 roku, dokonane przez Jerzego Kukuczkę. Do końca XX w. na wierzchołku Makalu stanęło 180 
wspinaczy. 

Południowo-zachodnia ściana Makalu, źródło: Wikipedia

Do tej pory górę zdobyło 7 Polaków, w tym jedna Polka:

• 1981 – Jerzy Kukuczka (nową drogą - północnym filarem)
• 1982 – Andrzej Czok (nową drogą - zachodnią ścianą)
• 1986 – Krzysztof Wielicki 
• 1988 – Tomasz Kopyś, Ryszard Kołakowski
• 2002 – Piotr Pustelnik 
• 2006 – Anna Czerwińska

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 Makalu drogą normalną. Makalu będzie dla mnie ósmym 
ośmiotysięcznikiem w drodze do Korony Himalajów. Zamierzam się na niego wspinać bez używania 
dodatkowego tlenu z butli.
Przed Makalu, wczesną wiosną, planuję aklimatyzację w dolinie Khumbu na sześciotysięczniku Ama 
Dablam.

Koszty:
Przewidywany koszt wyjazdu dla jednej osoby to: 25 tys. Makalu oraz 13 tys. Ama Dablam. Proszę o 
rozpatrzenie dofinansowania jednego członka wyprawy - mojej osoby w wysokości 7 tys. PLN
 

Zasady finansowania:
- Sponsorzy: 26 000 PLN 
- Udział własny: 5 tys. PLN
- PZA: 7 tys. PLN

Dotychczasowe dofinansowania PZA:
2010 r.: Annapurna i K2
Stypendium sportowe przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (do 06.2010 r.)
2009 r.: dotacja celowa na Shisha Pangma

Z taternickim pozdrowieniem,

Kinga Baranowska
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