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ZIMOWY ATAK NA K2
Magdalena Gorzkowska w wyprawie
#GorzkowskaInPostK2Winter
Magdalena Gorzkowska – polska alpinistka i himalaistka – podejmie próbę
zimowego wejścia na K2 w ramach wyprawy InPost K2 Winter 2020-2021.
Mierzący 8611m, ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik, położony jest
w Pakistanie. To drugi pod względem wysokości szczyt na Ziemi – do tej pory
bezskutecznie mierzyli się z nim zimą najlepsi wspinacze na świecie, w tym trzy
polskie wyprawy. Temperatury poniżej -40 stopni Celsjusza, wiatr wiejący
z prędkością 200 kilometrów na godzinę i twardy jak skała lód – to tylko część
trudności, z jakimi trzeba się zmierzyć chcąc wejść na szczyt. Himalaistka
wyruszy do Pakistanu 18 grudnia.
Pierwszym etapem wyprawy
będzie przelot z Islamabadu do
Skardu,
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wraz

towarzyszącymi jej Szerpami
będzie aklimatyzować się i sukcesywnie zakładać obozy. Przy sprzyjających warunkach
pogodowych, atak szczytowy zostanie przeprowadzony w połowie lutego. Zakończenie akcji i
powrót do Polski planowane są pod koniec lutego.
"Wyprawa na K2 to ogromna przedsięwzięcie sportowe, ale też logistyczne. Moje
dotychczasowe ekspedycje kończyły się sukcesem – wiem, że czeka mnie zupełnie nowe
wyzwanie, łączące elementy wspinaczki wysokogórskiej i zimowej eksploracji" – mówi
Magdalena Gorzkowska. "Jestem przygotowana jak nigdy wcześniej i mam dopracowany
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„Jako

InPost
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stawialiśmy przed sobą cele
przez
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niemożliwe do realizacji. Zimowe wejście na K2 to ogromne wyzwanie, dlatego wspieramy
Magdę. Chcemy, aby ten sukces przypadł Polakom – a Magda Gorzkowska jest świetnie
przygotowana i ma wielkie szanse, by udowodnić, że można pokonać K2 zimą. Wszyscy
trzymamy za nią kciuki” – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.
Magdalena Gorzkowska jest byłą zawodową lekkoatletką. Realizuje projekt zdobycia Korony
Himalajów i Karakorum. Na swoim koncie ma trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest, Makalu
i Manaslu. Dwa ostatnie zdobyła bez wspomagania tlenem. Również podczas najbliższej
wyprawy planuje działać bez tlenu.
K2 (8611 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Karakorum i drugi pod względem wysokości szczyt
Ziemi. Pozostaje niezdobyty zimą, choć mierzyli się z nim już najlepsi światowi wspinacze.
Magdalena Gorzkowska (ur. 30 kwietnia 1992 roku w Bytomiu) przed rozpoczęciem kariery
himalaistki była uznaną lekkoatletką i sprinterką. Kilkukrotna Mistrzyni Polski w biegu na 400m,
w 2011 roku zdobyła srebro na mistrzostwach Europy juniorów, a w 2013 roku była Mistrzynią
Europy U23 w sztafecie 4x 400m. Uczestniczyła w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie
w 2012. W marcu 2016 roku weszła w skład polskiej sztafety 4 × 400 metrów, która zdobyła
srebrny medal halowych mistrzostw świata w Portland.
Więcej informacji na www.inpost.pl oraz na fanpage’u Magdalena Gorzkowska - Szczyt
Twoich Możliwości

Oficjalny kontakt wyprawy: inpostk2winter@inpost.pl, 725 250-985
Oficjalny Twitter wyprawy: https://twitter.com/GorzkowskaW
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