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Trawers Gasherbrum I i Gasherbrum II  

Pełen trawers obu ośmiotysięcznych wierzchołków masywu Gasherbrum nie udał się jeszcze 

nigdy. Najbliższymi celu byli w 1984 roku Reinhold Messner i Hans Kammerlander wspinając się w 

kierunku GII =>GI. Kolejną próbą, podjętą w 2008 roku w przeciwnym kierunku, był projekt Piotra 

Morawskiego i Petera Hamora. Trudne warunki pogodowe na Drodze Hiszpańskiej i 10 dniowa walka 

o zdobycie Gasherbruma I spowodowała, że himalaiści po zdobyciu szczytu zeszli drogą normalną do 

bazy i po kilku dniach drogą normalną weszli na Gasherbrum II, zdobywając tzw. „Dualheadera”. Więcej 

zaawansowanych prób nie odnotowano, co jest dla nas tym większym wyzwaniem. 

 

Oto podstawowe informacje o projekcie: 

Profile uczestników: 

1. Rafał Fronia – KW Jelenia Góra - Uczestnik projektu Polski Himalaizm Zimowy, uczestnik 

wypraw: Pik Lenina, Gasherbrum I, Broad Peak, Dhaulagiri, Baruntse, Nanga Parbat, Broad 

Peak zima, Manaslu, Makalu. 

2. Jarek Gawrysiak – UKA Warszawa – Uczestnik projektu Polski Himalaizm Zimowy, uczestnik 

wypraw: Nanga Parbat, Broad Peak Zimą, Manaslu, Broad Peak Middle, Mount Everest i 

Lhotse. 

3. Grzegorz Bielejec – KW Katowice - Aconcagua x2, Elbrus, Denali, Pik Lenina, Nevado Illimani, 

Nevado Sajama, Pequeno Alpamayo, Pik Korżniewskiej, Pik Komunizma (Somoni), Ampato, 

Broad Peak Middle. 

4. Krzysztof Stasiak – KW Lubin, uczestnik wypraw: Mont Blanc, Matterhorn solo zima, 

Grossglockner zima, Eiger zima, Manaslu, Broad Peak Middle. 

5. Sebastian Wolski – KW Lublin, rozpoczynający swą przygodę z górami wysokimi. Uczestnik 

wypraw: Island Peak, Pik Lenina. 

Kosztorys: 

Koszty agencyjne, bilety lotnicze, ubezpieczanie, sprzęt wyprawowy, zakupy w Polsce. 

Razem: 29 000 zł/osoba. 
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Droga: 

• Planowany trawers masywu Gasherbrum przebiegał będzie w kierunku: GI => GII, czyli 

odwrotnie niż próba Messner-Kammerlander z 1984 roku, a zgodnie z kierunkiem drogi 

Hamor-Morawski z roku 2008.  

• Po uprzedniej aklimatyzacji na drodze normalnej jednego z Gasherbrumów do wysokości 

minimum 7200 m.n.p.m., próba pokonania trawersu odbywać się będzie w stylu alpejskim. 

• Pierwszy etap to droga zbieżna z przebiegiem Drogi Hiszpańskiej, z niełatwym startem, 

wymagającym pokonania ponad kilometrowej śnieżnolodowej ściany.  

• Kolejne 3-5 dni to urozmaicona wspinaczka prowadząca do wierzchołka Gasherbrum I. 

• Zejście z Gasherbruma I prowadzi Kuluarem Japońskim do C2 na Gasherbrum Saddle. 

• Następny etap to poszukiwanie najlepszej linii prowadzącej do C4 na GII (odcinek ten może 

częściowo pokrywać się z drogą Kukuczka-Kurtyka na GII). Wspinaczka powinna zająć od 2 do 

4 dni. 

• Z biwaku w okolicy C4 wejście drogą normalną na Gasherbrum II . 

• Zejście z G II to droga normalna na G II. 

 

Planowany przebieg wyprawy: 

• Start: 14 czerwca. 

• Dla minimalizacji kosztów i podniesienia morale, logistykę łączymy z zaprzyjaźnioną wyprawą 

PHZ na K2, z którą po wspólnym locie, przygotowaniach w Islamabadzie i karawanie, 

rozstajemy się dopiero na Concordii. 

• Dotarcie 6-7 dniowym trekkingiem do bazy. 

• Aklimatyzacja na jednym z Gasherbrumów, na drodze normalnej to kolejne 20 dni. 

• Po uzyskaniu aklimatyzacji przewidujemy jedną próbę, która może trwać od 8 do 12 dni. 

• Powrót do kraju: 5 sierpnia. 

 

Nie będzie to nasza pierwsza przymiarka do tego projektu, ale tym razem jest ona bardzo bliska 

realizacji. Wsparcie finansowe pozwoli nam skupić się na przygotowaniach, zaś w trakcie wyprawy 

na samej wspinaczce, a nie na problemach życia doczesnego każdego wspinacza finansującego 

wyprawę z własnej kieszeni. 
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O mnie: Jarek Gawrysiak, himalaista z Mazur 
 

Mój pierwszy sportowy fach: żeglarstwo. Wyuczony zawód: 
Inżynieria Materiałowa (proszę nie pytać co to jest, bo już prawie 
zapomniałem). Od 20 lat zawodowo zajmuję się informatyką. Moją 
prawdziwą pasją jest wspinaczka skalna i góry wysokie, które 
skutecznie wyparły paralotniarstwo. 
 
Skąd gość z Mazur wziął się w górach?... nie wiem. Z roku na rok 
bywałem tam częściej, na dłużej, coraz wyżej i dalej. Mój notes 
powiedział mi, że od pierwszej himalajskiej wyprawy w 2008 roku, 

w górach wysokich spędziłem blisko 12 miesięcy. Tam czuję się najlepiej i nizinno-jeziorowe 
pochodzenie niczego tu nie zmienia. 
 
Młodość, jako uczeń Mrągowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żeglarstwie, a potem członek 
klubu MKŻ Mikołajki, spędziłem ścigając się na jachtach i bojerach. 
 
Wpadłszy w środowisko i uzależniwszy się od gór, staje się pomalutku zagrożonym gatunkiem 
wspinacza wysokogórskiego. Z racji na moje zamiłowanie i pewne predyspozycje znoszenia niewygody, 
zimna i braku tlenu zostałem uczestnikiem projektu Polski Himalaizm Zimowy. Pięciokrotnie 
uczestniczyłem w wyprawach himalajskich na: Ama Dablam, Nanga Parbat, Zimowy Broad Peak, 
Manaslu, Broad Peak Middle, Mount Everest oraz Lhotse. 
 
Mieszkam i pracuję w Warszawie, gdzie szansa na codzienny kontakt z górami jest niewielka (Górki 
Szczęśliwickiej nie wliczam). W tej sytuacji moje treningi sprowadzają się do: biegania, jazdy na rowerze 
i wspinania na ściance, czy boulderowni (no i przed wyprawami dorzucam upojne spacery po klatce 
schodowej mojego dziesięciopiętrowego bloku, 200 – 300 pięter dających ok. 1000 m przewyższenia) 
To codzienność w stolicy, natomiast większość weekendów spędzam na Jurze lub w Tatrach. 
Nie jestem wspinaczem ekstremalnym. We wspinaczce górskiej preferuję długie, zimowe, nietrudne, 
acz wyczerpujące drogi, dające przygotowanie do "deptania śniegu" w Himalajach. Zdarza mi się wbić 
w czołówkę Mięgusza, czy na fragment grani Tatr, a złą pogodę traktuję jako element treningowy przed 
wyzwaniami himalajskimi. 
 
Przejść tatrzańskich mam całkiem sporo, ale traktuję je bardziej jako wymóg PZA wypełnienia wykazu 
przejść w celu utrzymania szans na dofinansowanie, niż cel sam w sobie. 
Zimowe tatrzańskie piątki czy letnie szóstki to jest to, co lubię najbardziej. Ostatnie przewspinanie 
„Diretty Mięgusza”, w niecałe sześć godzin, bawi mnie bardziej, niż męczenie dróg siódemkowych, do 
których nie mam, ani buły, ani talentu. 
 
Obecnie ciężko pracuję nad zorganizowaniem kolejnej wyprawy w Karakorum. Po raz pierwszy koledzy 
wybrali mnie na kierownika wyprawy i znajduję to jako fascynujące, acz niełatwe zajęcie. W połączeniu 
z zarządzaniem projektami otwiera to przede mną nowe obszary łączące zawód z pasją. 
Cel? Zostać kierownikiem wypraw, znającym swój fach tak od strony organizacyjnej, biznesowej jak i 
wspinaczkowej. 
A na nadchodzący szybkimi krokami wiek średni… wrócić do żeglarstwa i paralotniarstwa, które 
zdradziłem dla gór… ale to za jakiś czas. 
 

   Siedząc na spakowanym plecaku 
 

Z górskim pozdrowieniem  
 
         Jarek Gawrysiak 


