
Gdańsk, dnia 12.11.2009 r. 
 

Małgorzata Jurewicz 
(…) 
 

 
DO KOMISJI WYPRAW  

POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU  
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie organizowanej przez nas wyprawy na 
szczyt TAKARGO  (6771m) połoŜony w Himalajach Nepalu, w Dolinie Rolwaling. 

 
 
1. SKŁAD WYPRAWY: 

 
Małgorzata Jurewicz  - KW Olsztyn  
Marek Pawłowski  - KW Olsztyn 

Paweł Garwoliński  - Mazowiecki Klub Matragona 
Marek Gr ądzki  - KW Warszawa 

 

Szczegółowy wykaz przejść uczestników wyprawy znajduje się w załączniku i bazie PZA. 
 

2. TERMIN:  marzec – maj 2010 r.,  

 
3. CEL GŁÓWNY: 
 

Celem wyjazdu jest zdobycie dziewiczego szczytu Takargo (inaczej Dragkar-Go) o wysokości 
6771m. Góra ta połoŜona jest w Himalajach Nepalu, w rejonie Rolwaling. Szczyt ten został 
otwarty przez Ministerstwo Turystyki w 2004 roku i jak dotąd nie był atakowany przez Ŝadne 
wyprawy (informacja uzyskana z Himalayan Database). Takargo jest jednym z wybitnych 
szczytów w tym rejonie, stanowi samodzielny masyw wznoszący się ponad lodowcem Drolambo. 
Szczyt opada na południe i zachód bardzo stromymi  ścianami skalnymi, natomiast na pólnocny-

wschód i północ stromymi ścianami i graniami lodowymi. W kierunku wschodnim do lodowca 
Drolambo z wierzchołka opada długa śnieŜno – lodowa grań, z odcinkami mikstowymi, która 
moŜe być potencjalną linią bardzo interesującej wspinaczki. Przed podjęciem wspinaczki na 

Takargo planujemy zdobyć niezbędną aklimatyzację na pobliskim łatwym technicznie szczycie o 
nazwie Parchamo (wys. 6187m). Jest to jedna z tzw. „gór trekkingowych” i znajduje się po 
przeciwnej stronie lodowca Drolambo. Takie rozwiązanie znacznie zwiększy szanse sprawnego 

przeprowadzenia akcji na celu docelowym oraz pozwoli na podjęcie próby zdobycia szczytu w 
stylu alpejskim.  



 
4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:  
 
 

 
             Na zdjęciu Takargo widziane z okolic Parchamo, widoczna grań wschodnia. 
 
 
 

 
zdjęcie lotnicze od południa, Takargo z lewej strony zdjęcia 

 
5. CELE REZERWOWE:  
 
W razie nie pozyskania wystarczających środków finansowych, planujemy działalność w rejonie 
Khumbu. Naszymi celami były by w tym przypadku szczyty: Cholatse (6440 m, zachodnią, bądź 
trudniejszym zachodnim Ŝebrem) lub Kusum Kanguru (6367 m, granią północną) a jako cel 



aklimatyzacyjny Kyajo Ri (wys.6.186m). Szczyty te pomimo, Ŝe wpisane są na listę szczytów 
trekingowych są wymagające technicznie i prawdopodobnie nie posiadają polskich wejść.  
 

 
     Cholatse – na prawo płd-wsch. grań                Kusum Kanguru, po lewej północna grań 
 
6. KOSZTORYS: 

 
Przelot + cargo      - 14.000 PLN  
Ubezpieczenie      -   2.000 PLN 
WyŜywienie + gaz      -   2.000 PLN 
Zakup dodatkowego sprzętu    -   6.000 PLN 
Opłata za pozwolenie      -   6.000 PLN 
wyposaŜenie bazy, transport, karawana do/z bazy  - 18.000 PLN 

 
Łączny koszt wyjazdu: 48.000 PLN/ 4 osoby 

 
 
7. ZASADY DOFINANSOWANIA: 
 
udział własny: 32.000/4 osoby 
PZA: 16.000 PLN/4 osoby 
 
 
8. DOTYCHCZASOWE DOFINANSOWANIA:  
 

2005r. - wyprawa na dziewiczy szczyt T2 w Himalajach Lahul (udział brali Marek Pawłowski 
i Paweł Garwoliński) 
2009r. – Kaukaz, wyprawa unifikacyjna (Marek Grądzki) 
 

 
Z taternickim pozdrowieniem, 
 
Małgorzata Jurewicz 
 


