
1. Geneza 

Idea wyprawy na Cho Oyu powstała jeszcze w 2001 r. po udanej wyprawie 
na Aconcaguę. W relacji zamieszczonej na onecie napisałem, że jest to 

moje marzenie. Następnie Cho Oyu została umieszczona w programie 

„Trzy góry w trzy lata". Głównym założeniem programu jest wejście w 
kolejnych latach na siedmiotysięcznik (Chan Tengri, Aconcagua), 

ośmiotysięcznik i na Mount Everest. W programie biorą udział członkowie 
Polskiego Klubu Alpejskiego. Pokonując kolejne etapy wyłaniamy zespół 

gotowy zmierzyć się z najwyższą górą świata. 
 

2. Przygotowania 
Polska i niemiecka żywność liofilizowana, ubrania puchowe szyte na miarę, 

buty przywiezione z Niemiec nie bez kłopotów celnych na granicy, cargo 
do Nepalu, skromne 212 kg, GPS-y, pulsoksymetr, chemiczne 

rozgrzewacze z USA i cała masa innych „drobiazgów" typu namioty, 
śpiwory itd. To z Polski. Na miejscu jeszcze gaz, maski i butle z tlenem. 

Wszystko to kosztuje górę pieniędzy i pochłania organizacyjnie.  
 

3. Ekipa 

Szanse na wyjazd miało nawet dziesięciu członków PKA. Ostatecznie udało 
się pojechać piątce: Tomasz Kobielski (KW Gliwice, PKA), Bogusław 

Ogrodnik (PKA, Wrocław), Janusz Adamski (PKA, Szczecin), Olaf Jarzemski 
(PKA, Poznań), Bogusław Magrel ( PKA, Tychy) - kierownik wyprawy. 

Niestety na wielkość zespołu miały wpływ względy finansowe. Ekipa 
alpinistów została uzupełniona przez Dariusza Koźlenkę, dziennikarza 

„Faktu". 
 

4. Akcja 
Kathmandu chyba nikogo z nas nie zachwyciło, brudno, tłoczno, upalnie. 

Jeżeli do tego dodamy następujące po sobie strajki, zamieszki, święta, to 
robi się niezły galimatias. (Nepalczycy uspokajają się wraz z nadejściem 

sezonu turystycznego). 
Trzydniowy pobyt w hotelu pozwolił odpocząć po podróży i zrobić 

konieczne zakupy. Ze stolicy Nepalu wyjeżdżaliśmy w pośpiechu, by 

zdążyć przed kolejną godziną policyjną. Podróż w kierunku chińskiej 
granicy upłynęła na przesiadkach i przemarszach, ponieważ droga w kilku 

miejscach była uszkodzona lub całkowicie zniszczona. Jeszcze tylko 
przejście przez most i jesteśmy w Chinach! Miasto Dzangmu położone na 

wielkim zboczu góry ma około 800 m różnicy poziomów między jego 
początkiem i końcem. Na piechotę w odwiedziny chyba nikt tam nie 

chodzi. Stąd ruszamy do Nylam. Droga ostro pnie się w górę, a roślinność 
wilgotnego tropikalnego lasu ustępuje miejsca trawie i krzewom. Jesteśmy 

u wrót Tybetu. W Nylam zostajemy 3 dni dla aklimatyzacji. W tym czasie 
robimy wycieczki na okoliczne szczyty i leczymy gnębiące nas 

przeziębienia. Następnym przystankiem jest Tingri, miasteczko, z którego 
widać już Everest i Cho Oyu. Taki widok inspiruje – zapisałem w moim 

dzienniku pod datą 7 września 04 r. Był to dzień, w którym pierwszy raz 
ujrzeliśmy najwyższą górę świata. Z Tingri do Lahsy, stolicy Tybetu, jest 



450 km, a  do Kathmandu zaledwie 250 km.  Nas czekała jeszcze godzina 

jazdy i już byliśmy w China Base Camp, na 4900 m. Tu miłe zaskoczenie. 
Nasze namioty czekają już rozbite a kucharz zaprasza do mesy na kolację. 

W międzyczasie zostałem liderem całego międzynarodowego zespołu i w 

jego imieniu uczestniczyłem w negocjacjach z chińskimi oficerami 
łącznikowymi oraz poganiaczami jaków. 

Do bazy wysuniętej na 5700 m docieramy po dwóch dniach karawany. 
Rozbijamy namioty na zachodnim skraju wielkiego miasta. Patrząc z góry, 

ABC robiła wrażenie jakby rozbiła się cała dywizja. Z bazy roztaczał się 
widok na przełęcz Przemytników, przez którą podążają z Chin do Nepalu 

wielkie karawany z lewym towarem. 
Dwa dni restu i w górę. A tu niespodzianka, Olaf i ja okrutnie zatruliśmy 

się. Trzydniowe wymioty i biegunka ostudziły nasze górskie zapędy. No 
cóż, dla mnie Nepalczycy gotowali za ostro, u Chińczyków znowu wszystko 

smakowało tak samo, ale takiej jazdy, jak w ABC,  to w życiu nie miałem. 
Z opresji wybawił nas pewien nowozelandzki przewodnik, który 

podpowiedział jakie leki powinniśmy przyjąć. Chodziło o leki na.... amebę. 
Po kolejnych 3 dniach kuracji byliśmy zdrowi. W tym czasie Janusz, Tomek 

i Boguś założyli obóz pierwszy (6400 m) i drugi (7120 m), a kiedy my 

doszliśmy do jedynki, oni szykowali się już do ataku szczytowego. Przez 
następne cztery dni Olaf i ja robiliśmy klimę między 6400 a 7120 m, 

zakładając przy tym middel camp na 6850 m. W tym czasie Janusz i 
Tomek założyli obóz trzeci na 7570 m i 24 września weszli na wierzchołek 

Cho Oyu. Janusz zameldował się o 11.00 a Tomek o 12.15. Noc z 24 na 25 
września spędziliśmy w obozie drugim we czterech. Boguś Ogrodnik w tym 

samym czasie zszedł do bazy na rest. My również wróciliśmy do ABC na 
dwa dni odpoczynku. Musieliśmy spieszyć się, bo prognozy pogody  były 

dobre, ale tylko na pięć najbliższych dni. Powtarzamy cały ceremoniał, 
jedynka, dwójka, trójka. W trójce gotowanie, trzy godziny snu, gotowanie. 

30 września, o 1.00 w nocy na atak szczytowy wyszedł Boguś, Olaf i ja 
wystartowaliśmy o 2.15. Olaf niósł deskę snowboardową. Pasmo żółtych 

skał pokonaliśmy przy świetle księżyca. Na końcu pierwszego 300-
metrowego pola śnieżnego dogoniliśmy Bogusia. O brzasku weszliśmy na 

drugie pole śnieżne, doprowadzające w pobliże seraka, często mylnie 

branego za wierzchołek. GPS pokazywał 8148 m. Picie, żel energetyczny i 
naprzód! Jeszcze 45 min i jesteśmy. Wszedłem na szczyt w towarzystwie 

Tybetańczyka. Czułem się dobrze, miałem wystarczająco dużo sił, żeby 
skakać z radości do góry, ale jedyną moją reakcją było milczenie... . Do 

10.45 dochodzą kolejno Olaf i Boguś, wzajemne gratulacje, sesja 
zdjęciowa z Everestem w tle. Dobra pogoda pozwoliła nam na nieśpieszny 

powrót aż do dwójki. Olaf zjechał ze szczytu na desce i zanocował w 
trójce. Jego wyczyn jest rekordem Polski w wysokości zjazdu na 

snowboardzie. 
Znosząc sprzęt dotarliśmy do ABC. W noszeniu gratów do i z jedynki 

pomagało nam 11 Tybetańczyków. Wyżej pracowaliśmy sami. W bazie 
czekała mnie przykra niespodzianka. Tybetańczycy tak mnie „polubili", że 

ukradli mi spod namiotu buty i termos. Nie mam do nich o to pretensji, 
wierzę w to, że nie kradliby gdyby nie chińska okupacja i piekło jakie się z 



tym wiąże.  

 
5. Co dalej? 

Turkusowa Bogini była dla nas łaskawa. Pięciu ludzi na szczycie, bez 

użycia tlenu, w 13 lub 10 dni od wyjścia z bazy, rekordowy zjazd Olafa, a 
już w Kathmandu okazało się, że tylko nasz zespół, spośród 32, w 

komplecie osiągnął wierzchołek. Pogoda i zdrowie dopisały. Również 
przygotowanie kondycyjne okazało się na tyle dobre, że pozwoliło nam na 

wejście „z zapasem".  
Do realizacji pozostał jeszcze trzeci etap naszego projektu „Trzy góry w 

trzy lata" – Mount Everest. Czy się powiedzie?  
Wierzę, że tak. 

 
Cho Oyu w liczbach: 

 8201 m liczy sobie szósta góra świata. 

 2500 kg ważyła cała kuchnia wyprawy. 

 49 jaków niosło nasz sprzęt. 

 41 dni trwała nasza ekspedycja. 

 32 zespoły atakowały szczyt w tym roku. 

 25 dolarów kosztuje windstopper u przemytników w Tybecie. 

 18 godzin przegadaliśmy przez tel. satelitarny. 

 10 yuanów kosztuje piwko w ABC. 

 8 yuanów kosztuje dolar. 

 4 obozy założyliśmy po drodze.    
 0 tyle palców odmroziliśmy. 

 
 
Bogusław Magrel 


