DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU
ALPINIZMU
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie wyprawy Manaslu West Face Expedition
2013 mającej na celu poprowadzenie nowej drogi na zachodniej ścianie Manaslu oraz o
dofinansowanie jej.
Skład:
Peter Hamor (Słowacja)
Adam Bielecki (KW Kraków)
Adam Bielecki jest aktywnym członkiem swojego klubu, brał już udział w wyjazdach
firmowanych i dofinansowywanych przez Polski Związek Alpinizmu. Lista przejść dostępna
w bazie PZA.
Peter Hamor ma za sobą kilka wypraw na których współdziałał z Polakami min. z Piotrem
Morawskim, Piotrem Pustelnikiem czy Darkiem Zauskim. Jego górskie CV dostępne jest na
stronie http://www.peterhamor.sk/?page_id=2
Termin:
Wrzesień-Październik 2013. Ok. dwóch miesięcy działalności górskiej.
Opis Rejonu:
Zachodnia ściana Manaslu zamykająca odludną dolinę Dudh Khola od zawsze była skryta
przed wzrokiem wspinaczy. Prawdopodobnie pierwszym który, ujrzał ją na własne oczy był
Bil Tilman, który na początku lat pięćdziesiątych określił ją mianem "niemożliwej do
zdobycia bez użycia skrydeł". Jest jedną z największych ścian na świecie gdyż wznosi się na
wysokość blisko 4000m. jej średnie nachylenie wynosi ok. 40°. Dopiero w 1971 roku w
dolinie Dudh Khola pojawiła się ciężka ekspedycja japońska złożona z 11 wspinaczy. Celem
Japończyków było przejście grani północno zachodniej. Wyprawa ta założyła 5 obozów i
kilka kilometrów poręczówek. Udało się jej osiągnąć swój cel i zdobyć szczyt, niemniej
jednak problem zachodniej ściany pozostał nierozwiązany. Dopiero w 1981 w okolicy
pojawia się kolejna wyprawa. W jej skład weszli Pierre Beghin, Gerard Bretin, Dominique
Chaix, M.D. i Bernard Mulle. Po blisko miesiącu działalności Beghin i Mulle zdobywają
szczyt po pokonaniu trudnego terenu mixtowego o nachyleniu dochodzącym do 70°. Nie
udało się znaleźć żadnych informacji na temat prób poprowadzenie drogi bliżej środka
zachodniej ściany. Próbę taką chciał podjąć zespół Hamor-Morawski jednakże tragiczna
śmierć Piotrka na Dhaulagiri uniemożliwiła realizację tych planów.

Mapa graniowa rejonu Manaslu.
Strony internetowe:
Informacje ogólne na temat rejonu i góry : http://www.summitpost.org/manaslu/150687
Opis pierwszego wejścia na Manaslu: http://www.himalayanclub.org/journal/the-ascent-ofmanaslu/
Opis wejścia japońskiego z 1971 roku granią północno zachodnią:
http://www.evernew.co.jp/outdoor/photo/ma/manasul_e.htm
Opis pierwszego przejścia prawej części zachodniej ściany
http://www.himalayanclub.org/journal/manaslu%E2%80%99-s-unknown-face1/
Cel wyprawy:
Celem wyprawy jest wytyczenie nowej drogi na zachodniej ścianie Manaslu. Ostatnia polska
nowa droga na ośmiotysięczniku powstała 17 lat temu kiedy to zespół KW Trójmiasto

pokonał północno-zachodnią grań Annapurny. Wyprawa z założenia ma działać w lekkim
stylu, możliwie najbardziej zbliżonym do czystego stylu alpejskiego. Wyprawa ma również
zamiar dokonać wejścia na dotychczas niezdobyty Thulagi Peak 7050m. co powinno
zapewnić zespołowi niezbędną aklimatyzację oraz samo w sobie stanowi ambitny cel
rezerwowy.

Zachodnia ściana Manaslu z zaznaczonym na czarno
przebiegiem drogi Behgin - Mulle z 1981 r. Na czerwono
zaznaczono potencjalne warianty przebiegu nowej drogi.

Koszty:
Całkowity koszt wyprawy to 50 000 zł
Zasady finansowania:
- Sponsorzy : 10 000 zł
- Wkład członka zagranicznego : 25 000 zł
- PZA: 15 000
Dotychczasowe dofinansowania PZA:
- Makalu 2011r.
-Gasherbrum I - wyprawa zimowa. 2012r.
-K2. 2012r.
Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby.
Z taternickim pozdrowieniem,
Adam Bielecki

