
Projekt wyprawy w ramach konkursu „Łap (za) dyszkę!” 2016 

 

Góra Kościuszki – sen o Koronie Ziemi 

Przeczytałem na Portalu Górskim o konkursie „Łap (za) dyszkę!” Hmmm, pomyślałem sobie, 

że warto spróbować, no ale pojawił się pewien problem. Nie mam w głowie pomysłu na wyprawę, 

która spełniała by warunki konkursu. No bo tak. Organizuję w październiku wyprawę na Kilimandżaro, 

nad którą zresztą Portal Górski objął patronat medialny.  Na tę wyprawę już mam zakupione bilety i 

kilku sponsorów, którzy będą wspierać ten projekt – odpada. Pomyślałem o Aconcagule, było by 

fajnie  na 40 urodziny, które przypadają w styczniu 2017 roku, zdobyć 4 szczyt z Korony Ziemi. 

Czwarty szczyt, bo Mont Blanc i Elbrus już mam a na Kilimandżaro jak wspomniałem wcześniej, jadę 

w październiku. No ale klops! W regulaminie napisano, że wyprawa musi się odbyć w 2016 roku. W 

tym momencie przyszedł mi do głowy rewelacyjny pomysł. Mógłbym dorzucić do kolekcji inną górę z 

korony, Górę Kościuszki. Ale regulamin! Napisano coś o powadze przedsięwzięcia. No i będzie to 

poważne przedsięwzięcie, dlaczego? Ponieważ chciałbym, zabrać ze sobą moją żonę. Najwyższe góry 

jakie zdobyła to Rysy, Krywań, Sławkowski Szczyt. Jednak chciałbym również wynagrodzić jej to, że 

akceptuje moje częste wyprawy. A może dzięki zdobyciu jednego, że szczytów Korony Ziemi rozbudzę 

w niej miłość do gór na tyle, aby kiedyś dotrzymała mi towarzystwa podczas większego wyzwania. Dla 

mnie ta góra to tylko część poważnego przedsięwzięcia jakim jest 9 szczytów Korony Ziemi.  

Termin wyprawy: grudzień 2016 r. (dokładny termin zależny od zakupu biletów w atrakcyjnej cenie) 

Liczba osób: 2 – Alina i Mariusz Jaworscy 

Cel wyprawy: Zdobycie najniższego szczytu z Korony Ziemi, Mount Kosciuszko 2228 m n.p.m. 

najwyższej góry kontynentu Australijskiego. 

Przebieg wyprawy: Około 8-9 dni 

 Wylot z Warszawy do Sydney (Lot około 30h z przesiadkami) 

 Nocleg w Sydney 

 Przejazd około 500 km z Sydney do Parku Narodowego Góry Kościuszki (1 dzień) 

 Dzień na zdobycie Góry 

 Powrót do Sydney 

 1 lub 2 dni zapasowe 

 Wylot z Sydney do Warszawy 

Koszt wyprawy: 

 Przejazd pociągiem Poznań – Warszawa – 250 zł 

 Przeloty – 2 x 5000 zł = 10 000 zł 

 Noclegi Australia – 1000 zł 

 Wyżywienie – 1000 zł 

 Koszty podróży z Sydney do Thredbo – 800 zł 

Całkowity orientacyjny koszt wyprawy: 13 050 zł 


