
Sprawozdanie z wyprawy TOPR na DHAULAGIRI I /8167/
======================================================
1.Kraj i miejscowość wyjazdu:
 POLSKA WYPRAWA RATOWNIKÓW - 100 LECIE TOPR - DHAULAGIRI 2009 – MYAGDI -NEPAL

2. Data wyjazdu- 23.03.2009-start z Okęcia przez Londyn, Delhi do Kathmandu.

3. Data powrotu:  14.05.2009-powrót do Polski.

4. Uczestnicy:
Ryszard Gajewski – kierownik
Grzegorz Bargiel
Edward Lichota
Roman Mazik - lekarz
Andrzej Mikler
Maciej Pawlikowski
Tomasz Witkowski
5. Dofinansowanie na osobę.- bez dofinansowania z PZA; środki uczestników,dofinansowania 
z klubów i wielu sponsorów wyprawy. 
6. Cele wyjazdu (założone):projektowane było przejście drogi japońskiej ”przez gruszkę” na 
północnej ścianie Dhaulagiri I przez zespół młodych wspinaczy oraz droga normalna granią NE 
przez resztę uczestników. Droga japońska nie została rozpoczęta a na drodze normalnej osiągnięto 
wys.ok.7300m. 
7. Cele zrealizowane (przez kogo):całość sił i środków skupiono na grani NE gdzie osiągnięto 
wys.ok.7300m przez 3 osoby,1 osoba 7200m,reszta uczestników wys. C II 6800m,szczytu nie 
osiągnięto. Szczegóły  http://www.dhaulagiri.topr.pl/
8. Uwagi. Wiele czasu,sił fizycznych i psychicznych oraz sprzętu pochłonęło ubezpieczanie drogi 
granią NE do wys.7300m.Wcześniejsza „sztywna” rezerwacja powrotnej karawany i biletów 
lotniczych limitowała działalność wyprawy. W pierwszym tygodniu kwietnia na drodze 
współpracowaliśmy z wyprawą A.Czerwińskiej i P.Morawskiego. Później działaliśmy wyłącznie 
własnymi siłami. Z naszej pracy przy ubezpieczaniu drogi skorzystała międzynarodowa grupa 
„indywidualistów-solistów” oraz wyprawa południowokoreańska,która przybyła do bazy 
18.04.Całkowicie samodzielna była olbrzymia wyprawa armii indyjskiej,która rozpoczęła działalność 
na tej drodze ok.20.04. 
Szczegóły http://www.dhaulagiri.topr.pl/
Nasza wypraw korzystała z wypożyczonego z PZA telefonu satelitarnego i radiotelefonów. Opłatę za 
użyczenie uiściliśmy zgodnie z umową do kasy PZA.
9. Podpis kierownika wyjazdu.
W zastępstwie:Maciej Pawlikowski
 
Kalendarium wyprawy:
23.03.2009-start z Okęcia przez Londyn,Delhi do Kathmandu.
24.03.-lądowanie w Kathmandu
25-26.03.-formalności w Kathmandu, agencja, ministerstwo.
27.03.-przejazd do Beni/Kali Gandaki/
28.03. – 4.04.-karawana doliną Myagdi Khola
4.04.-założenie Bazy Głównej/Lod.Chokbardan/
6.04.-założenie Obozu I/5800/- R.Gajewski, G.Bargiel, E.Lichota, A.Mikler.
8.04.-wypadek Piotra Morawskiego i akcja ratunkowa.
11-12.04.-wszyscy w Bazie/Wielkanoc/.
13.04.-pogrzeb P.Morawskiego na wys.ok.5700
13-16.04.-zdobywanie wysokości i próby założenia obozu II.



20.04.-założenie C  II./G.Bargiel,E.Lichota,A.Mikler/
21-28.04.-kolejne zespoły poręczują powyżej C II; walka o założenie C III./osiągnięto 7300m,ale bez 
rozbicia namiotu/odwrót z wys.7300m/,depozyt.
30.04.-kolejna próba założenia C III./R.Gajewski odwrót z wys.7200m,M.Pawlikowski z  7300m 
pozostawiony depozyt,powrót do C II.
1.05.Powrót do Bazy.
2.05.-wszyscy w Bazie. decyzja o zakończeniu działań na Dhaulagiri.
5.05.-powrót przez Prz.Francuzów i Dapa Col/Dampush Pass/ do Marpha i dalej Kali Gandaki.
6-9.05.-droga powrotna do Kathmandu.
14.05.-powrót do Polski.

Sporządził: Maciej Pawlikowski
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