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CHO OYU
Nepal to najbardziej górskie królestwo na �wiecie i z pewno�ci¹ nie

ma potrzeby, aby kogokolwiek namawiaæ do jego odwiedzenia. Co
wa¿ne, Himalaje maj¹ nie tylko oblicze o�miotysiêcznych olbrzymów i

choæ naszym celem by³o zmierzenie siê z szóst¹ co do wysoko�ci gór¹
�wiata Cho Oyu (8201m), to od samego pocz¹tku zak³adali�my, ¿e
POLISH CHO OYU EXPEDITION 2007, bêdzie mia³a do zrealizowania

tak¿e swój turystyczno-trekkingowy plan.

- GÓR¥
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Plan g³ówny
Niektórzy dziel¹ o�mioty-
siêczniki na ³atwe i trudne, ale
tak naprawdê wej�cie na ka¿-
dy z 14 szczytów �wiata to
wielkie wyzwanie. Nasz cel
by³ ambitny: wej�cie  na szó-
sty szczyt himalajskiej koro-
ny czyli Cho Oyu (8201 m).
Dodatkowo chcieli�my zrezy-
gnowaæ z korzystania z po-
mocy Szerpów oraz wsparcia
tlenowego. Po udanym sezo-
nie 2006 w górach Pamiru
wraz z Paw³em Soko³owskim
i Dominikiem Ziembowiczem
postanowili�my spe³niæ w
koñcu swoje wielkie marze-
nia i zmierzyæ siê z o�mioty-
siêczn¹ gór¹. Przygotowania
do wyprawy zajê³y nam po-
nad pó³ roku, a czas ten po-
�wiêcali�my na ciê¿kie tre-
ningi, tworzenie strony inter-
netowej, szukanie patronów
medialnych, sponsorów oraz
kompletowanie sk³adu ekspe-
dycji. Bardzo ucieszy³ nas
fakt, kiedy do naszych sze-
regów do³¹czy³ zdobywca
Gasherbruma II Bogus³aw
Chamielec. Wiedzieli�my, ¿e
taka osoba posiadaj¹ca  do-
�wiadczenie  we  wspinacz-
ce na o�miotysiêcznikach
bardzo nam siê przyda.

Wyjazd
Wyprawê rozpoczêli�my 28
wrze�nia na lotnisku Tegel w
Berlinie, sk¹d poprzez Lon-
dyn i Delhi dotarli�my do
�wiatowej stolicy himalaizmu
i zarazem stolicy Nepalu �
Katmandu. Po trzech  dniach
po�wiêconych na za³atwianie
licznych spraw zwi¹zanych z
zakupami sprzêtu, ¿ywno�ci
oraz agencj¹, która organizo-
wa³a nam wyprawê,  ruszyli-
�my busem w stronê nepal-
sko-chiñskiej  granicy le¿¹cej
przy mie�cie Zangmu. Na-
s têpnym naszym etapem
podró¿y by³a ma³a tybetañ-
ska wioska Nylam i kolejno
Tengri. Do chiñskiej bazy
pod Cho Oyu, gdzie rozpo-
czyna³a siê nasza wêdrówka
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do bazy g³ównej, dojechali-
�my dopiero po sze�c iu
dniach podró¿y od wyjazdu
z Katmandu, jednym z powo-
dów tak wolnej podró¿y by³
cel aklimatyzacyjny. G³ówna
baza Cho Oyu jest najwy¿ej
po³o¿on¹ baz¹ na �wiecie i
zbyt szybkie dotarcie na tak¹
wysoko�æ mo¿e zakoñczyæ siê
chorob¹ wysoko�ciow¹.

Akcja Górska
Zanim rozpoczê³a siê jeszcze
akcja górska, ju¿ pojawi³y siê
pierwsze powa¿ne k³opoty.

Mój przyjaciel, wspó³organizator  wy-
prawy - Pawe³ Soko³owski, który od
pocz¹tku czu³ siê bardzo �le, z po-
dejrzeniem zapalenia p³uc musia³ nas
opu�ciæ i wróciæ do Katmandu ju¿ po
piêciu dniach pobytu w Tybecie.
Mimo tego du¿ego os³abienia pocz¹t-
ki naszej dzia³alno�ci na Cho Oyu
zapowiada³y siê jednak optymistycz-
nie. Obóz pierwszy powsta³ ju¿ po
trzech dniach od doj�cia do bazy
g³ównej, do obozu po�redniego miê-
dzy jedynk¹ a dwójk¹ dotarli�my  po
siedmiu dniach akcji górskiej, pogo-
da by³a dobra i wszystko odbywa³o
siê prawie zgodnie z planem. Do mo-
mentu, kiedy  po jedenastu dniach

naszych zmagañ z gór¹  przysz³o za-
³amanie pogody. W obozie pierwszym
kilka namiotów zosta³o porwanych
przez wiatr, nasypa³o tyle �niegu, ¿e
do jedynki doj�cie w lekkich butach
sta³o siê nie realne a odg³osy scho-
dz¹cych lawin straszy³y nas coraz czê-
�ciej.  Pewnego dnia, gdy dochodzili-
�my po raz kolejny  do obozu pierw-
szego, jedna z takich lawin zesz³a tu¿
obok,  pokrywaj¹c  nas  py³em �nie-
¿nym. Mieli�my  du¿o szczê�cia.
Z czasem pojawia³y siê kolejne proble-
my: niby niegro�ne przeziêbienie Do-
minika Ziembowicza i Taduesza Hen-
zela okaza³o siê nie do wyleczenia na
tej wysoko�ci i z ka¿dym dniem znacz-
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nie ich os³abia³o. Po ponad trzech ty-
godniach przebywania na wysoko�ci
5700 (baza g³ówna to najwy¿ej po³o¿o-
na baza �wiata) i wy¿ej, podjêli�my de-
cyzje o zakoñczeniu akcji górskiej. Po-
wodów by³o wiele - szanse zdobycia
szczytu  by³y minimalne i z ka¿dym
dniem stawa³y siê coraz mniejsze. Po-
goda popsu³a siê do tego stopnia, ¿e
nawet Szerpowie nie chcieli siê pod-
j¹æ zadania �ci¹gniêcia z obozu dru-
giego namiotów zespo³u litewskiego.
Lawiny schodzi³y coraz czê�ciej, a w
bazie poruszali�my siê ju¿ tylko w
butach ekspedycyjnych. Jakby by³o
ma³o, nasze pozwolenie na akcjê
górsk¹ dobiega³o koñca, a Rafa³a Piê-
tê dopad³o zapalenie ucha. Decyzja
by³a jedna: schodzimy.
Pakuj¹c siê i opuszczaj¹c bazê pod
Cho Oyu w nasze szeregi wda³ siê
smutek i smak pora¿ki, wszyscy jed-
nak dobrze wiedzieli�my, ¿e góra ta



50

himalaje

za rok czy dwa nadal bêdzie
sta³a w tym samym miejscu, a
my bogatsi ju¿ o nowe do-
�wiadczenia bêdziemy mieæ
jeszcze okazjê pokonaæ Tur-
kusow¹ Boginiê (Cho Oyu).

Kraina Trekkersów
Po akcji górskiej i powrocie do Kath-
mandu zosta³ nam ponad tydzieñ czasu
na nasz lot powrotny do Polski. Te kil-
kana�cie dni postanowili�my przezna-
czyæ na zwiedzanie Nepalu.

Oferta turystyczno-trekkingowa Nepalu
jest przeogromna. A lata turystycznej
prosperity sprawiaj¹, ¿e znalezienie ca-
³ego mnóstwa sposobów na spêdzenie
kilku, b¹d� kilkunastu dni w górach nie
stanowi najmniejszego problemu. Cho-
dz¹c po ulicach Tamelu nie da siê nie
zauwa¿yæ ogromnej ilo�ci agencji tury-
stycznych, oferuj¹cych zró¿nicowane
programy od canyoningów po trekkin-
gi w najpiêkniejsze rejony Himalajów.
Ze wzglêdu na du¿¹ konkurencjê,
agencje staraj¹ siê dbaæ o klientów i
raczej nie zdarza siê, by klient zosta³
oszukany. Ceny miêdzy agencjami nie
ró¿ni¹ siê specjalnie, poza tym za-
wsze cena jest zale¿na od naszych
umiejêtno�ci targowania siê. Przycho-
dz¹c wiêksz¹ grup¹ wrêcz trzeba roz-
mawiaæ o zni¿ce.
Ceny takich imprez nie s¹  wcale wygó-
rowane, a przyk³adowa wycieczka do
Lhasy czy te¿ Bhutanu na tydzieñ wraz
z zakwaterowaniem, przewodnikiem i
wy¿ywieniem kosztuje oko³o 350$. Je�li
za� nie dysponujemy tak¹  ilo�ci dola-
rów lub mamy po prostu mniej czasu,
to mo¿emy skorzystaæ z innych ofert.
Jednodniowy rafting (sp³yw górsk¹ rzek¹
to koszt rzêdu oko³o 40$, lot w tande-
mie na paraglajcie wi¹¿e siê z wydat-
kiem oko³o 80 $.
G³ównymi jednak i najpopularniejszy-
mi atrakcjami wszystkich agencji s¹
trekkingi.
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Dwa najpopularniejsze to ten do bazy
pod Everestem, a drugi pod wzglêdem
popularno�ci to bez w¹tpienia tura
wokó³ Annapurny wraz z doj�ciem do
jej Sanktuarium. Oba te trekkingi za-
chwycaj¹ ró¿norodno�ci¹ krajobra-
zów, pozwalaj¹ poznaæ kulturê, wie-
rzenia i ludy zamieszkuj¹ce u podnó-
¿a najwy¿szych gór �wiata, a ich �mia-
³o poprowadzone trasy czêsto pokry-
waj¹ siê z wiekowymi szlakami kara-
wan handlowych.
Trudy poniesione podczas wielodnio-
wej wysokogórskiej wêdrówki wyna-
gradzaj¹ spektakularne panoramy na
najwy¿sze szczyty �wiata. Do najs³yn-
nie jszych punktów widokowych
nale¿¹: Kala Pattar, Gokyo Ri w rejo-
nie Solu Khumbu oraz Poon Hill, Baza
pod Maczhapuczare i baza pod An-
napurn¹.
Wytrawni trekkerzy odnajd¹ w Nepa-
lu �górski raj� samotnie kontempluj¹c
piêkno i potêgê Himalajów, a pocz¹t-
kuj¹cy tury�ci pod opiek¹ lokalnych
przewodników i z pomoc¹ porterów
wkrocz¹ na �cie¿kê przygody z której
nie sposób zej�æ obojêtnym na cuda
natury.

Chwitan Parki Pohkara
My jednak po wyprawie byli�my zbyt
zmêczeni, aby podj¹æ które� z bardziej
wymagaj¹cych wyzwañ i wybrali�my
ofertê zwi¹zan¹ z Chwitan Parkiem,
gdzie g³ówn¹ atrakcj¹ by³a przeprawa
na s³oniach przez bagniste tereny po-
ro�niête d¿ungl¹ zgodnie z zapewnie-
niami przewodników zamieszkane
przez tygrysy.
Tygrysów jednak nie spotkali�my, dla-
tego te¿ wrócili�my ca³o, a nastêpnym
naszym celem podró¿y by³a Pohkara
-  miasto po³o¿one przy jeziorze Phe-
wa w rejonie masywu Annapurny.
Pohkara s³ynie z wielu atrakcji, ja za�
z pewno�ci¹  wybra³em najbardziej
ekstremaln¹  - grê w golfa ;) I w ten
oto sposób zapisa³em siê chyba w hi-
storii tego sportu, jako pierwszy Po-
lak graj¹cy w golfa w Nepalu. Ale aby
tego dokonaæ musia³em najpierw do-
staæ siê na pole, a droga prowadzi³a
przez d¿unglê i bagna, w których za-
topi³a siê moja taksówka. Samo pole
za� by³o pastwiskiem dla krów, które
przywyk³y ju¿ chyba do uderzeñ pi³k¹
golfow¹.

Po tym ,,niesamowitym prze¿yciu� uda-
li�my siê ca³¹ grup¹ na dwudniowy ra-
fting na rzece Kali Gandaki. Trudniej-
szej rzeki w tych okolicach i tym okresie
roku nie by³o, a u�wiadomili�my sobie
to dok³adnie ju¿ po pierwszych 20 mi-
nutach sp³ywu, kiedy nasz ponton wy-
l¹dowa³ na skale, a jeden z naszych ko-
legów omal nie uton¹³ ;).
Te kilkana�cie dni w Nepalu os³odzi³o
nam trochê nieudan¹ akcjê górsk¹ i po-
prawi³o nasze nastroje. Do�wiadczenie,
jakie zdobyli�my na tej wyprawie, na pew-
no przyniesie pozytywne skutki w przy-
sz³ych ekspedycjach. Na koniec mogê

tylko  przestrzec tych, którzy
pierwszy raz wybieraj¹ siê do
Nepalu: ten kraj uzale¿nia! Nie
dziwcie siê wiêc, ¿e wracaj¹c z
Katmandu do Europy bêdziecie
ju¿ planowaæ... kolejny sezon
pod himalajskim niebem. Je�li za�
nie macie z kim jechaæ, a samot-
no�æ nie jest wam pisana zawsze
mo¿ecie skorzystaæ z mo¿liwo-
�ci do³¹czenia siê do polskich
wypraw organizowanych przez
takie kluby jak np. 4challenge ;)Kamil Gabarski(stubai team, 4challenge)


