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Warszawa, 15 grudnia 2010 

Jarosław Gryczka 

ul. Obrońców Tobruku 21B/49 

01-494 Warszawa 

tel.: +48 608 635 499 

e-mail: jaroslaw.gryczka@gmail.com 

 

 

 

DO KOMISJI WYPRAW I UNIFIKACJI POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU 

 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy 

KANGTEGA 2011 w Himalaje Nepalu jako wyprawy centralnej Polskiego Związku 

Alpinizmu oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

 

Skład: 

Jarosław Gryczka  - KW Warszawa (kierownik) 

Joanna Nowosadzka  - KW Warszawa 

Jarosław Ufel   - KW Warszawa 

Wykazy przejść złoŜone przez stronę internetową. 

 

Termin: 

Październik – listopad 2011, 5 tygodni działalności 

 

Opis Rejonu: 

Rejon Khumbu jest częścią Dystryktu Solukhumbu połoŜonego w północno-wschodnim 

Nepalu, po nepalskiej stronie Mount Everest. Stolicą rejonu jest miasto Namche Bazaar. Ze 

względu na połoŜenie wysokości w rejonie wahają się od ok. 3300 m.n.p.m. do 8848 m.n.p.m. 

(Mount Everest). 

Kangtega (6779 m.n.p.m.), określana takŜe nazwą ŚnieŜne Siodło, wyrasta majestatycznie 

nad Dolinami Khumbu i Hinku. PołoŜona w pobliŜu wioski Khumjung, połączona granią z 

Thamserku (6623 m.n.p.m.). Została zdobyta po raz pierwszy w 1963 roku północno-
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wschodnią ścianą przez wyprawę nowozelandzką, prowadzoną przez Sir Edmunda Hillarego. 

Do dnia dzisiejszego zanotowano 14 wejść na szczyt. Do tej pory góra nie została zdobyta 

przez Polaków; nie została nawet podjęta taka próba. 

Największym wyzwaniem jest północna ściana Kangtegi, na której znajdują się obecnie dwie 

drogi autorstwa Valerego Babanova (z roku 2000) oraz zespołu Mahoney-Gilmore-Wilkinson 

z roku 2008. 

 

 

Kangtega (6779 m.n.p.m.) 

Źródło: http://www.rmiguides.com/dispatches/_images/eb-ev-09/04-05/summit-of-kangtega.jpg 

 

Publikacje na temat rejonu: 

New Zealand Alpine Journal 1963, Vol. 20, Issue 50, pp. 24-35 

Climbers Club Journal 1986/87, Vol. 20, Issue 107, pp. 75-81 

Canadian Alpine Club Journal 1987, Vol. 70, pp. 62-63 

American Alpine Journal 1999, Vol. 41, Issue 73, pp. 374-376 

American Alpine Journal 2001, Vol. 43, Issue 75, pp. 71-78 
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Strony internetowe: 

http://www.peakware.com/peaks.html?pk=1078 

http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/trips/new-route-on-nepals-

kangtega-6779-m 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kangtega 

http://travelingluck.com/Asia/Nepal/Nepal+(general)/_1283254_Kangtega.html#local_map 

 

Nasze plany: 

Nasz plan obejmuje wspinaczkę na Kangtedze w stylu alpejskim po wcześniejszej 

aklimatyzacji na jednym z okolicznych sześciotysięczników (najprawdopodobniej na Island 

Peak 6189 m.n.p.m.). 

W zaleŜności od warunków planujemy wejście jedną z dróg: 

− południowo-wschodnią ścianą, czyli drogą pierwszych zdobywców z 1963 roku (do tej 

pory 6 powtórzeń), 

− północno-zachodnią ścianą/ granią – drogą wytyczoną przez zespół Hargreaves-Twight-

Lowe-Frost w 1986 roku (do tej pory bez powtórzeń), 

− południowo-zachodnią ścianą i południową granią – drogą wytyczoną przez zespół 

koreański w 1985 roku (do tej pory bez powtórzeń), 

− północno-wschodnią ścianą – drogą wytyczoną przez Francois Martigny (Pallandre) w 

1998 roku (do tej pory bez powtórzeń) 
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Droga północno-zachodnią ścianą/ granią na Kangtega 

Źródło: zdjęcie autorstwa Marka Twighta. 
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Koszty: 

Przewidywany koszt wyjazdu dla zespołu trzyosobowego: 36.000 zł 

− przelot, transport lokalny, cargo, ubezpieczenie: 15.000 zł 

− agencja, pozwolenia i wizy: 12.000 zł 

− zakup sprzętu: 9.000 zł 

 

Zasady finansowania: 

− sponsorzy: 9.000 zł (sprzęt) 

− udział własny: 9.000 zł/ osobę 

 

Dotychczasowe dofinansowania PZA: 

Do tej pory nie korzystaliśmy z dofinansowania PZA 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

 

Jarosław Gryczka 


