
Sprawozdanie z wyprawy do Nepalu zachodniego, Lachama North 6624 m n.p.m.

Wyprawa w skład w której wchodził Marcin Rutkowski (kierownik, KW Wrocław) i Marco Schwidergall (KW SAKWA) -
trwała od 25 września do 26 października br. Przedsięwzięcie było wspierane finansowo przez Polski Związek

Alpinizmu oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Polski Himalaizm Sportowy.

Niezwykle obfite; wielodniowe; masywne; abnormalne wręcz o tej porze roku opady śniegu – wynikające ze 
ogromnego, stacjonarnego układu niskiego ciśnienia, z nad Zatoki Bengalskiej – zdominowały pogodę w Himalajach 
w 1wszej połowie października 20222. Praktycznie już na samym początku naszej wyprawy nasze plany zostały 
zupełnie pokrzyżowane, a wszelka działalność powyżej BC stała się mocno dyskusyjna.

Poniżej szczegółowe  kalendarium:

25.09 – Wylot z Warszawy do Dubaju

26.09 – Przelot Dubaj – Katmandu

27-28.09 – Sprawy organizacyjne, m.in. wizyta w Ministerstwie Sportu, pozwolenia na poruszanie się w strefie 
przygranicznej (restricted area).

29.09 – Przelot Katmandu – Nepalgunj

30.09 – Przelot do Simikot (2910 m n.p.m.)

01.10 – Trekking z Simikot  do Dojam (2538 m n.p.m.)

02.10 – Trekking z Dojam, nocleg na 3560 m n.p.m.

03.10 – Trekking, km, nocleg na wysokości 4000 m n.p.m.



04.10 – Trekking do bazy i rozstawianie bazy,  wysokość 4390m n.p.m.

05.10 -  Rekonesans na lekko na wysokość ok 5000m n.p.m. Podczas naszego powrotu z rekonesansowego spaceru 
zaczyna się opad, wieczorem przychodzi załamanie pogody.

06-09.10 – Okres przeczekiwania niepogody w bazie, przez 4 dni i noce śnieg pada praktycznie non-stop, łączna 
wysokość opadu to co najmniej 70-100cm – trudno precyzyjnie oszacować, gdyż padał głównie mokry, ciężki śnieg, 
momentami przechodzący w śnieg z deszczem. Namiot o wysokości ok 120-130cm musieliśmy momentami 
odkopywać niemal w całości spod śniegu.

10.10 – Wyjście w celu przetorowania ścieżki na 4700m n.p.m.

11.10 – Wyjście i założenie depozytu na 4970m n.p.m.

12-13.10 – Odpoczynek w bazie, pakowanie się do kolejnego wyjścia, czas na pranie, suszenie rzeczy i mycie się. 

14.10 – Założenie bazy wysuniętej ABC na wysokości 5003m n.p.m. + rozpoczynamy torowanie pod ścianę.

15.10 – Dalsze torowanie pod ścianę, lustracja ściany, ocena zagrożenia lawinowego i podjęcie decyzji o zakończeniu 
akcji górskiej. Zejście do bazy. (zaobserwowaliśmy 2 duże lawiny typu deska: które zeszły ze ściany, z naszej 
planowana drogi wspinania…. z daleka wyraźnie widoczna krawędź obrywu  oszacowaliśmy na  >kilka m 
miąższości….)

16.10 – Pakowanie bagaży na powrót.

17, 18, 19. 10 – Oczekiwanie na muły oraz torowanie i zakładanie śladu do głównej doliny w celu ułatwienia mułom 
dotarcia w okolice bazy. (muły finalnie i tak nie były w stanie podejść do samej bazy...)

20.10 – Rozpoczęcie trekkingu powrotnego, nocleg na 3670m n.p.m.

21.10 – Dotarcie do Simikot, długi dzień prawie 13h zejscia.

22.10 – Odpoczynek, przepakowywanie, sprawy organizacyjne: m.in. zdawanie śmieci w Simikot.

23.10 – Przelot Simikot – Nepalgunj – Katmandu

24-25.10 – Sprawy organizacyjne, wizyta w Ministerstwie Sportu 

26.10 – powrót do Polski 



Baza wysokość 4390 m n.p.m.

Zasypany namiot po nocnych opadach śniegu.



ABC na wysokości 5000 m n.p.m. 



Rekonesans 05.10.22 (przed opadem).

W drodze do ABC 14.10.2022 (po opadzie).



 


