
Sprawozdanie z uczestnictwa w wyprawie na Gasherbrum I i II 

1. Kraj i miejscowość wyjazdu.  

Pakistan, Himalaje, Gasherbrumy I i II 

2. Data wyjazdu.  

06.07.2011 

3. Data powrotu.  

31.07.2011 

4. Uczestniczki 

1.Aleksandra Dzik 

2.Mariia Khytrykova (Ukraina) 

5. Dofinansowanie.  

8000 PLN (A. Dzik) 

6. Cele wyjazdu (założone).  

- Gasherbrum II (8035 m n.p.m.) 

- Gasherbrum I (8068 m n.p.m.) 

7. Cele zrealizowane 

- Gasherbrum II (8035 m n.p.m.) Mariia Khytrykova, Aleksandra Dzik 

- Gaszerbrum I (8068 m n.p.m.) Mariia Khytrykova 

8. Uwagi.  

Brak 

9. Podsumowanie wyprawy 

Celem wyprawy Ternua Female Team - Gaszerbrumy 2011 było wejście z zakładaniem obozów na Gaszerbrum 

II (8035 m n.p.m.), a następnie w stylu alpejskim na Gaszerbrum I (8068 m n.p.m.). Wejścia na obydwa szczyty 

zaplanowano drogami klasycznymi. Wyprawę przewidziano na okres od 6 czerwca do 31 lipca 2011 roku.  

Podczas wyprawy działałam w zespole z Mariia Khytrykovą z Ukrainy. Współpracowałyśmy również z Jackiem 

Telerem, a także z innymi działającymi w tym rejonie zespołami, które jednak w przeważającej części unikały 

pracy, zwłaszcza związanej z wieszaniem lin poręczowych. Pozwolenie oraz bazę dzieliłyśmy z Jackiem 

Telerem, Dariuszem Suchomskim, Łukaszem Karpińskim oraz Anną Borecką-Pasek. 

Baza na lodowcu Baltoro na ok. 5000m n.p.m. została założona 18 czerwca. Podczas pierwszego wyjścia, 

trwającego od 20 do 23 czerwca, udało się wytyczyć trasę do położonego na ok. 5900 m n.p.m. obozu I, 

wspólnego dla Gaszerbruma II i Gaszerbruma II, a także częściowo zaporęczować drogę do obozu II. Podczas 

kolejnego wyjścia, trwającego od 25 do 30 czerwca, zaporęczowany został ostatni odcinek do obozu II. Obóz 

założony został na wysokości ok. 6400 m n.p.m.  

W ramach kolejnego wyjścia, rozpoczętego 4 lipca i zaplanowanego na kilka dni, planowane było osiągnięcie 

obozu III. Jednak z powodu braku współpracy innych ekip, później zaś czterodniowego załamania pogody, które 



uwięziło zespół w obozie II, drogę do obozu III udało się zaporęczować jedynie częściowo. Następnie konieczne 

było zejście do bazy, do której dotarliśmy 12 lipca. 

Wyjście w celu zaatakowania szczytu rozpoczęło się 17 lipca. Mimo iż był to termin stosunkowo późny, biorąc 

pod uwagę przeciętne daty wejść na Gaszerbrum II, nadal realna była szansa wejścia na obydwa szczyty. 

Jednakże prognozy, zapowiadające dobrą pogodę, nie sprawdziły się, działalność górska przebiegała zatem 

wolniej niż zakładano. Do obozu II udało się dotrzeć dopiero 20 lipca, nazajutrz osiągnęliśmy obóz III. Pomimo 

nienajlepszej pogody dnia 22 lipca przed godziną 14, po ok. 9,5 godzinach od wyjścia z obozu III, na szczycie 

Gaszerbruma II udało się stanąć mnie, Marii Khyrykovej, Jackowi Telerowi a także kilkunastu innym osobom z 

różnych krajów. W zejściu ze szczytu miał miejsce tragiczny wypadek, w wyniku którego zginęła irańska 

alpinistka Leila Esfandyari. Do bazy dotarliśmy 25 lipca. 

W związku z tym, iż ze względów zawodowych nie mogłam przedłużyć wyprawy, zdecydowałam o powrocie do 

Polski. Mariia Khytrykova natomiast dołączyła do zespołu irańskiego, wraz z którym 2 sierpnia dokonała 

wejścia na Gaszerbrum I. 

Podsumowując wyprawę uważam za udaną. Bez większych problemów weszłam na swój pierwszy 

ośmiotysięcznik. Przekonałam się tym samym, że jestem w stanie działać na szczytach najwyższych, także tych 

trudniejszych. Zdobyłam także sporo wiedzy i umiejętności. Większą część pracy na Gaszerbrumie II, w tym 

założenie obozu I i II oraz wytyczenie drogi do nich, a przede wszystkim założenie ok. 700 metrów lin 

poręczowych, wykonał bowiem zespół w składzie Jacek Teler, Mariia Khytrykova oraz ja. Żałuję, że nie miałam 

możliwości przedłużenia wyprawy, co dałoby mi szansę na wejście na drugi ośmiotysięcznik, Gaszerbrum I. 

Serdecznie dziękuję Polskiemu Związkowi Alpinizmu za dofinansowanie mojego uczestnictwa w wyprawie. 

 

Aleksandra Dzik 

 

 

 
Gaszerbrum II – droga powyżej obozu I. Fot. i rys. Aleksandra Dzik 

 


