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Pamieci Adama Skoczylasa i Jerzego Hajdukiewicza

 Jak zdobywano Dhaulagiri

W pazdzierniku 1999 r. okrazylam Dhaulagiri (GiA, 6/77/2000), ale moja 

przygoda z Biala Gora na tym sie nie zakonczyla.  Po powrocie z treku 

zabralam sie do czytania "Bialej Gory" Adama Skoczylasa.  Adama 

poznalam w Morskim Oku, w grudniu 1958 r.  Bylo to juz po SWISS 

HIMALAYAN EXPEDITION, ktora wiosna 1958 r. atakowala Dhaulagiri I.  

W wyprawiej tej bral udzial Jerzy Hajdukiewicz.  Mam wrazenie, ze w 

schronisku mowilo sie juz o nastepnej wyprawie na Dhaulagiri i o 

ewentualnym udziale w niej Polakow.  Co do mnie, to przezylam wtedy 

swoja pierwsza gorska przygode wchodzac 31 grudnia, pod przewodem 

"Dziurka" Werteresiewicza, na Owcza Przelecz.  Nie zdawalam sobie 

jeszcze sprawy, ze zaczne sie wspinac. 

Kiedy jesienia 1999 r. wrocilam z Nepalu, mialam na polce z ksiazkami 

"Biala Gore" z dedykacja Adama, a za soba 40 lat chodzenia po 

gorach.  Przeczytalam kiedys "Biala Gore", ale wowczas takie nazwy 

jak Pokhara, dolina Mayangdi Khola, Dhapa Col czy Tukuche, nic mi nie 

mowily.  Adam byl zafascynowany Nepalem i marzyl o tym, zeby tam 

wrocic.  Poza "Biala Gora" napisal jeszcze zbior opowiadan o tematyce 

nepalskiej, "Tam Gdzie Gory Siegaja Nieba" (Nasza Ksiegarnia, W-wa, 

1996), ktory zostal wydany juz po jego smierci.  Przejrzalam te 

opowiadania.  Zaczelam sie zastanawiac, kto z Polakow pierwszy 

okrazyl Dhaulagiri?  Przypomnialy mi sie marsze Jurka Kukuczki "przez 

przelecze", zima w 1985 r., przed i po zdobyciu Dhaulagiri.  

Przeczytalam wspomnienie Gienka Chrobaka, "Wszystkich Swietych w 

Gorach" (GiA, 6/96).  Zaczelo mnie to wciagac ...  



Zwrocilam sie o pomoc do Janusza Kurczaba, z ktorym wedrowalismy 

razem dookola Dhaulagiri.  Janusz, z wlasciwa sobie skrupulatnoscia, 

zaczal przysylac mi informacje o Dhaulagiri, przestrzegajac: "Widze, ze 

zapalilas sie do tej roboty.  Radze Ci tylko - daj spokoj z 

rozszyfrowaniem pelnej historii wypraw czy trekkingow - to jest 

rzeczywiscie ocip i nie jestes w stanie wszystkiego wyszperac - nie 

wszyscy o tym pisali.  A szczegolnie nie probuj udowodnic, ze bylismy 

jednymi z pierwszych, ktorzy okrazyli Dhaulagiri jako trekkersi... Robilo 

to wielu Polakow."  Janusz oczywiscie mial racje.  Niemniej jednak 

jestem prawie pewna, ze pierwszym Polakiem, ktory okrazyl Dhaulagiri 

byl Jerzy Hajdukiewicz.  Mialo to miejsce w r. 1958, Hajdukiewicz byl na 

wyprawie ...... ale zacznijmy od poczatku - jak zdobywano Dhaulagiri?

W 2000 roku minelo 40 lat od pierwszego wejscia na Dhaulagiri I (8167 

m).  Byl to trzynasty zdobyty szczyt osmiotysieczny (czternasty Shisha 

Pangma znajduje sie na niedostepnym wowczas terytorium Tybetu).  

Istniala szansa, ze 10 lat wczesniej Dhaulagiri mogl byc pierwszym 

zdobytym osmiotysiecznikiem.  W r. 1950 wyprawa francuska 

(kierownik Maurice Herzog) weszla na Annapurne (8091 m).  Francuski 

Zwiazek Towarzystw Gorskich - jako jeden z pierwszych - otrzymal 

zezwolenie na wjazd do Nepalu.  Wyprawa miala pozwolenie na dwa 

osmiotysieczniki, na Annapurne i na Dhaulagiri.  Uczestnikami byli: 

Jean Couzy, Marcel Schatz, Louis Lachenal, Gaston Rebuffat, Lionel 

Terray, Marcel Ichac, Jacques Oudot (lekarz wyprawy) i Francois de 

Noyelles.  Karawana ruszyla z Butwal, miasteczka polozonego w 

odleglosci ok. 40 km od granicy indyjskiej.  Dwustu tragarzy nioslo trzy 

i pol tony bagazu.  Oboz glowny zalozono 21 kwietnia na skraju wioski 

Tukuche, polozonej w dolinie Kali Gandaki.

  

"Teoretycznie rzecz biorac rozporzadzalismy mapami okolic, 



wyrysowanymi przez topografow hinduskich dla brytyjczykow, lecz w 

istocie, z wyjatkiem terenow polozonych najblizej dna doliny, byly one 

raczej dzielem wyobrazni ... W rzeczywistosci ta czesc Nepalu 

pozostawala praktycznie nie zbadana w tym sensie, w jakim to slowo 

pojmuje wiedza geograficzna; jedynie kilku ornitologow amerykanskich 

przebylo ja w ubieglym roku.  Jedno wiedzielismy z cala pewnoscia.  

Ponad ta okolica wznosza sie dwa potezne szczyty powyzej 8000 

metrow.  Przy dobrej pogodzie sa one doskonale widoczne z rowniny 

Indii." - Terray ("Niepotrzebne Zwyciestwa").  Jedyna wskazowka, mogly 

byc zdjecia fotograficzne Arnolda Heima, znanego geologa 

szwajcarskiego, ktory dokonal przelotu w poblizu tych gor w roku 

1949.  Zdjecia te zrobione, z wys. ok. 4500 m., niewiele jednak 

pomagaly.  Byly to czasy WIELKIEJ PRZYGODY!

 Wypady rekonesansowe robiono od poczatku w kierunku obu 

szczytow.  Z doliny widoczna byla wschodnia sciana Dhaulagiri.  

Szukano drogi umozliwiajacej dojscie do grani polnocno-wschodniej 

przez Wschodni Lodowiec.  Jednoczesnie probowano dotrzec do tejze 

grani od strony polnocnej.  W czasie jednej z takich prob, Terray i Oudot 

weszli na przelecz, ktora nosi obecnie nazwe Przeleczy Francuzow 

(5360 m).  Zobaczyli z niej polnocna flanke Dhaulagiri.  Opinia Terraya 

byla zdecydowanie negatywna: "Bardzo stroma, uformowana w 

wiekszej czesci z wapieni ukladajacych sie jak dachowki nie mogla, 

rozsadnie rzecz biorac, zapewnic nam mozliwej drogi dojscia!".  Uznali 

tez za niemozliwe wejscie na Dhaulagiri grania polnocno-wschodnia.  

Terray posunal sie nawet dalej, stwierdzajac, ze Dhaulagiri jest wogole 

niemozliwy do zdobycia.  Wyprawa zrezygnowala z "oblegania" 

Dhaulagiri i skierowala sie ku Annapurnie.  Dhaulagiri zdobyto w 1960 

r. ... z Przeleczy Polnocno-Wschodniej, a stwierdzenie Terraya, ze na 

Dhaulagiri wejsc sie nie da, przeszlo do historii.



To, ze na zdobycie Dhaulagiri trzeba bylo poczekac 10 lat, nie oznacza 

ze zostawiono Biala Gore w spokoju.  Piec nastepnych wypraw 

atakowalo gore przez tzw. Gruszke (the Pear), czyli spietrzenie pln. 

sciany, znajdujace sie powyzej 6500 m.  Nazwe "Gruszka" wprowadzili 

Szwajcarzy w r. 1953.  Wyprawa ta (kierownik Bernard Lauterburg) 

dotarla pod pln. sciane, idac dolina Mayangdi Khola i zalozyla baze na 

lodowcu Mayangdi.  Peter Braun i Ruedi Schatz osiagneli wys. 7600 m 

(z uzyciem tlenu).  W ramach  rekonesansu, dokonano wtedy 

pierwszego wejscia na Przelecz Polnocno-Wschodnia.  Po zakonczeniu 

dzialalnosci, wyprawa zeszla do Tukuche przechodzac przez Przelecz 

Francuzow i Dhapa Col.  W 1954 r. pod pln. sciana pojawila sie 

wyprawa argentynska.  Kierownikiem wyprawy byl 26 letni Francisco 

Ibanez.  Dwa namioty obozu drugiego ustawiono na platformie 

wysadzonej przy pomocy dynamitu, na wys. 7000 m.  Przygotowanie 

platformy trwalo trzy dni i takze przeszlo do historii - jako przyklad 

raczej nie do nasladowania!  Po przejsciu Gruszki zalozono oboz VII na 

wys. 7500 m.  Alfredo Magnani i Gerhard Watzl z dwoma Szerpami, 

Pasang Dawa Lama i Ang Nyima, wyszli na 7900 m. i spedzili noc w 

jamie snieznej.  Gwaltowne zalamanie pogody zmusilo ich do odwrotu - 

do wierzcholka brakowalo 267 m!  W obozie VII czekal na nich ciezko 

odmrozony Ibanez.  Sciaganie go ze sciany i transport na dol skonczylo 

sie tragicznie.  Francisco Ibanez zmarl w szpitalu w Kathmandu.  Rok 

1955 przyniosl kolejny atak.  Wegetarianska (na zyczenie sponsora), 

niemiecko-szwajcarska wyprawa (kierownik Martin Meier) osiagnela 

wys. 7350 m.  W r. 1956 na Gruszke wrocili Argentynczycy.  Wczesny 

monsun zmusil ich, podobnie jak i pierwsza argentynska wyprawe, do 

wycofania sie z wysokosci ok. 7900 m.  

W 1958 roku, SWISS HIMALAYAN EXPEDITION (kierownik Werner 

Stäuble) osiagnela wys. 7550 m (Oboz VI).  Byla to ostatnia (jak 

narazie) wyprawa, ktora szturmowala Dhaulagiri przez Gruszke, i 



pierwsza, w ktorej uczestniczyl Polak, Jerzy Hajdukiewicz (lekarz 

wyprawy).  Wyprawa wyruszyla z Pokhary i po czterech dniach dotarla 

do Beni, wioski polozonej u zbiegu rzek Kali Gandaki i Mayangdi Khola.  

Dojscie dolina Mayangdi Khola do miejsca zwanego Tsaurabon (3700 

m), zabralo pietnascie dni.  Po odprawieniu wiekszosci tragarzy 

(pozostalo 46) w ciagu szesciu dni, przeniesiono piec i pol tony bagazu 

do bazy polozonej na lodowcu Mayangdi (4700 m).  "Nie kruszylismy 

gory dynamitem jak Argentynczycy.  Nasze rusztowania, 

skonstruowane jeszcze w Zurychu przez Fredi Hächlera, to znacznie 

prostsze i bezpieczniejsze urzadzenie.  Mozna je ustawic wlasciwie na 

kazdej stromiznie.  Na nich montowano namioty obozu V." - 

Hajdukiewicz ("Gory Mojej Mlodosci").  Wyprawa wycofala sie z wys. 

7550 m.  "W nocy z 8 na 9 maja przeszla nad Dhaulagiri gwaltowana 

burza sniezna z piorunami.  Wichura zlamala maszty duzego namiotu-

mesy, ktory trzeba bylo zlikwidowac.  Male namioty musiano obciazyc 

butlami z tlenem i ludzmi.  Inaczej moglyby zostac porwane.  Dzis 

mamy 15 maja 1958.  Niepogoda trwa.  O jakiejkolwiek akcji powyzej 

bazy wysunietej nie ma nawet mowy." - Hajdukiewicz ("Gory Mojej 

Mlodosci").  Zeszli przez Przelecz Francuzow i Dhapa Col, do Tukuche.  

Jerzy Hajdukiewicz jako pierwszy Polak okrazyl Dhaulagiri! 

Podczas podejscia na Przelecz Francuzow, powstal pomysl nastepnej 

wyprawy.  Szwajcar Max Eiselin i Hajdukiewicz postanawili wystapic o 

pozwolenie na 1959 r i zaatakowac Dhaulagiri grania polnocna-

wschodnia.  W Kathmandu czekala na nich przykra niespodzianka.  

Pozwolenie na wyprawe w 1959 r. otrzymali juz Austriacy.  Eiselin 

wystapil o pozwolenie na r. 1960.  Wyprawa austriacka (kierownik Fritz 

Moravec) w 1959 r. "odpuscila" Gruszke i probowala wejsc na gore z 

Przeleczy Polnocno-Wschodniej.  Wybor tej wlasnie drogi byl 

zasugerowany przez Eiselina (Sale i Cleare, "The History of the 8000-

meter Peaks").  Motywy tej sugestii dyskutowano w literaturze gorskiej: 



gest dzentelmena czy mozliwosc uzyskania informacji "jak tam jest" w 

razie niepowodzenia poprzednikow.  "Austriacy wycofali sie z wysokosci 

7800 m, Dhaulagiri pozostala niezdobyta, w 1960 roku zaatakuje ja 

wyprawa Maxa Eiselina.  To mielismy byc my, Polish-Swiss Himalayan 

Expedition." - Skoczylas ("Biala Gora").  Do wyprawy polsko-

szwajcarskiej, w ktorej mialo wziasc udzial szesciu Polakow, nigdy 

jednak nie doszlo.  W maju 1959 r., w Zermatt pod Matterhornem 

zapadla decyzja o wyprawie miedzynarodowej.

Rok pozniej, w maju 1960 r., wyprawa ta zdobyla Dhaulagiri.  W 

wyprawie udzial wzieli dwaj Polacy: Jerzy Hajdukiewicz (lekarz 

wyprawy) i Adam Skoczylas.  Pozostalymi uczestnikami byli: Szwajcarzy 

- Max Eiselin (kierownik), Ernst Forrer (zastepca kierownika), Jean-

Jaques Roussi, Albin Schelbert, Michel Vaucher, Hugo Weber, Ernst 

Saxer (pilot), Emil Wick (pilot mechanik), Austriak Kurt Diemberger, 

Niemiec Peter Diener oraz filmowiec Norman Dyhrenfurth (szwajcarski 

Amerykanin).  Wejscie odbylo sie bez uzycia tlenu, z tej prostej 

przyczyny ze tlenu nie bylo.  Z niewiadomych przyczyn, butle 

przywiezione do Nepalu byly prawie puste!  Pierwszego wejscia 

dokonali Diemberger, Forrer, Schelbert, Diener, Nawang Dorje, Nyima 

Dorje (13 maja), oraz Vaucher i Weber (23 maja).  Obaj Polacy napisali 

ksiazki: Jerzy Hajdukiewicz - “Dhaulagiri Zdobyta”  i Adam Skoczylas - 

"Biala Gora".  "Ksiazki Skoczylasa i Hajdukiewicza o zdobywaniu Bialej 

Gory odegraly ogromna, dzis moze niedoceniana role jako przewodnik i 

drogowskaz dla calego pokolenia polskich zdobywcow Himalajow" - 

napisal Michal Gorzynski (Polskie Pismiennictwo Gorskie, GiA 9/96).  

"Polacy w ataku szczytowym nie uczestniczyli, jednak sam fakt, ze 

wzieli udzial w zdobywczej wyprawie himalajskiego osmiotysiecznika 

wszedl do historii polskiego himalaizmu" - Apoloniusz Rajwa (GiA 

(6/77/2000).  



Wyprawa przeszla do historii takze dlatego, ze poslugiwala sie 

samolotem, a w czasie jej trwania ustanowiono swiatowy rekord 

wysokosci - w ladowaniu!  Uczestnicy spotkali sie z Szerpami, ktorych 

bylo tylko siedmiu (ze wzgledu na samolot), w wiosce Bhairawa (200 

m) lezacej nad granica indyjska.  Cztery tony bagazu przywieziono 

ciezarowkami z Bombaju.  Poczatkowo wyprawa uzywala samolot 

Pilatus-Porter PC-6, nazywany "Himalaya Yeti", ktory byl przystosowany 

do ladowania na sniegu i lodzie.  Transport alpinistow, Szerpow i 

ladunkow rozpoczal sie 28 marca.  "Yeti" wyladowal na Dhapa Col 

(5250 m).  Poprzedni rekord swiatowy, ladowanie na Srebrnym Plateau 

w Masywie Monte Rosa (4200 m), nalezal do Hermana Geigera.  

“Pierwsze dni na Dhapa Col byly bardzo ciezkie” - ten elegancki 

komentarz Hajdukiewicza nie oddaje w pelni tego, co sie tam naprawde 

dzialo.  Przelot z wysokosci 200 m na 5250 m, stanowil  "meska 

przygode" dla ludzkich organizmow.  Czesc uczestnikow zostawala na 

przeleczy, innych, miedzy nimi Skoczylasa, trzeba bylo transportowac 

na dol.  Szerpowie aklimatyzowali sie z reguly lepiej i opiekowali sie 

tymi, ktorzy zostawali na przeleczy.  Najlepiej aklimatyzowaly sie 

ladunki.  Aby uniknac upalow i silnych poludniowych wiatrow, 

przeniosiono sie z Bhairawa do Pokhary (900 m).  Nowy rekord 

ladowania ustanowiono 3 kwietnia.  "Yeti" wyladowal na Przeleczy 

Polnocno-Wschodniej, na wys. 5700 m.  

Kiedy Skoczylas lecial po raz drugi na Dhapa Col, 13 kwietnia, nastapila 

eksplozja silnika. "Przerazliwy huk w silniku!  Potem cisza, wokol nas i w 

nas.  Silnik klekoce, potepiencze dzwieki szarpia nam nerwy, samolot 

dygoce. ....Saxer spoglada przez szybe ku ziemi, na bezwodne, skaliste 

jary zlobiace podgorze Annapurna Himal i surowy przelom Krishna 

Gandaki. ... Wracamy, lecimy do tego najblizszego miejsca, gdzie 

bedzie mozna wyladowac, zostawiamy za soba wyprawe, Dhapa Col, 



Przelecz Polnocna-Wschodnia i Dhaulagiri!  Obejrzalem sie tylko jeden  

jedyny raz." - Skoczylas ("Biala Gora").  

Wybuch silnika “Yeti”, rozbil wyprawe na piec grup nie majacych ze 

soba zadnej lacznosci.  Baza wysunieta na Przeleczy Polnocno-

Wschodniej byla juz w tym momencie obsadzona przez Diembergera, 

Forrera i Schelberta oraz czterech Szerpow.  Skoczylas wyruszyl z 

Pokhary na czele karawany pietnastu kulisow, aby dolina Mayangdi 

Khola dotrzec w dwanascie dni pod pln. flanke Dhaulagiri.  Grupa 

przebywajaca na Dhapa Col dopiero 23 kwietnia dowiedziala sie o 

katastrofie od przybylych z Pokhary, Dyrenfurtha i Saxera.  Eiselin z 

Saxerem zeszli do Pokhary, aby przyspieszyc przyslanie z USA nowego 

silnika, a Roussi, Vaucher i Weber ruszyli na Przelecz Polnocno-

Wschodnia aby nawiazac lacznosc z przebywajacymi tam ludzmi. 

"Yeti", wyposazony w nowy silnik, wrocil do akcji transportowej 4 maja.  

Dzien pozniej rozbil sie w poblizu Dhapa Col i tam juz zostal.  Piloci 

Saxer i Wick, z ktorych tylko Saxer mial gorskie doswiadczenie, wyszli z 

katastrofy bez wiekszych obrazen.  Znalezli sie na Dhapa Col zupelnie 

sami, poniewaz uczestnicy wyprawy byli w bazie na lodowcu Mayangdi, 

albo powyzej bazy.  Saxer i Wick spodziewali sie, ze brak transportu 

ladunkow na Przelecz Polnocno-Wschodnia, wzbudzi niepokoj i ktos z 

bazy przejdzie sie na Dhapa Col.  Po trzech dniach oczekiwania "na 

Godota" zeszli do Tukucze. 

"Po katastrofie samolotu wystapil powazny kryzys w transporcie, gdyz 

przy niklej liczbie Szerpow ludzie z grupy Dhapa Col musieli przejac 

role tragarzy.  Dotyczylo to Hajdukiewicza, Normana Dyhrenfurtha, jak 

rowniez Dienera, Vauchera i Skoczylasa, ktorych niewdzieczna, lecz 

gorzko konieczna praca w transporcie byla tak samo decydujaca o 

koncowym sukcesie, jak spektakularne akcje grupy szturmowej." - 

napisal profesor Günter Oscar Dyhrenfurth w swej ksiazce "Der Dritte 



Pol" (Hajdukiewicz, "Gory Mojej Mlodosci").  Ciekawe jak by sie ulozyly 

losy wyprawy, gdyby odbywala sie ona bez samolotu.  Po zakonczeniu 

dzialalnosci, wyprawa zeszla do Tukucze, przechodzac przez Przelecz 

Francuzow i Dhapa Col.

Adam Skoczylas jako drugi Polak, a zarazem jedyny uczestnik wyprawy 

z r. 1960, okrazyl Dhaulagiri. 

Drugie wejscie na Dhaulagiri nastapilo dopiero 10 lat pozniej.  20 

pazdziernika 1970 r., na wierzcholku staneli Japonczyk Tetsuji Kawada 

oraz Szerpa Lhakpa Tenzing.  Trzecie wejscie mialo miejsce 12 maja, 

1973 r.  Byli to Amerykanie Lou Reichard i John Roskelley oraz Sherpa 

Nawang Samden.  Czwarte wejscie zostalo zrobione 4 maja 1976 r. 

przez Wlochow (S. Simoni i G. Zortea).  Wszystkie te wejscia odbyly sie 

z Przeleczy Polnocno-Wschodniej.  Dopiero 10 maja 1978 r., Japonczycy 

Toshiaki Kobayashi i Tatsuji Shigeno zrobili poludniowy filar Dhaulagiri.  

Droga przez Gruszke "padla" 18 pazdziernika 1982 r.  Weszli nia 

Japonczycy: Kozu Komatsu, Yasuhira Saito i Noburu Yamada.  Pierwsza 

kobieta, ktora zdobyla Dhaulagiri byla Belgijka, Lutgaerde Vivijs (6 

maja 1982 r.).

A co z Polakami?  Nie znalazlam informacji wskazujacych na to, ze 

Polacy dzialali w rejonie Bialej Gory w ciagu nastepnych 18 lat od 

zdobycia szczytu (1960-1978).  Wypraw majacych za cel osiagniecie 

wierzcholka - napewno nie bylo.  A co z trekami?  Latem 1977 r. bylam 

dwa tygodnie w Nepalu.  Wycieczka prowadzila "kanalem": Dushanbe, 

Termez, przeprawa barka przez Amu Darie, potem Afganistan, Pakistan, 

Indie, Nepal.  Nawet dla nas, Nepal byl wtedy bardzo tani, ale czy ktos 

z Polakow okrazal Dhaulagiri?  Cytujac Janusza Kurczaba, "Nie wszyscy 

o tym pisali!"  A szkoda.

Moje pisanie o zdobywaniu Dhaulagiri spowodowalo, ze 



niespodziewanie nawiazalam kontakt z Gerardem Malaczynskim, ktory 

byl kierownikiem pierwszej polskiej wyprawy atakujacej Dhaulagiri w 

1979 r.  Usilowalam dowiedziec sie cos wiecej o tej wyprawie.  

Znalazlam krotki artykul Malaczynskiego w Taterniku (3/80).  

Nieoceniony Janusz Kurczab przyslal mi e-mail Malaczynskiego 

informujac, ze Gerard mieszka obecnie w Stanach.  Mam wiec 

wszystkie informacje z pierwszej reki i juz szykujemy sie na wspolne 

ogladanie przezroczy, z wyprawy - 1979 r. i z treku - 1999 r.  Ciekawe, 

kto bardziej posiwial przez te 20 lat - my czy Biala Gora!

  

Pierwsza polska wyprawa dzialala w rejonie Dhaulagiri, jesienia 1979 r.  

Zostala ona zorganizowana przez Speleoklub Morski w Gdyni i KW 

Trojmiasto.  Uczestnikami byli: Gerard Malaczynski (kierownik), Jerzy 

Milewski, Tomasz Berzowski, Marian Pawlak, Stanislaw Kaczmarczyk 

(lekarz), Aleksander Bertulis (USA), Walenty Fiut, Ryszard Kowalewski, 

Wojciech Kurtyka, Tadeusz Laukajtys, Waclaw Otreba, Boguslaw 

Polanowski, Andrzej Wiaderny, Ludwik Wilczynski, Jerzy Zielinski, oraz 

trzej filmowcy, Zbigniew Kasprowicz, Stanislaw Jaworski i Marek 

Pietrzak.  W planach wyprawy bylo przejscie Gruszki, oraz pierwsze 

przejscie wschodniej sciany systemem alpejskim (Kurtyka i Fiut).  

W kwietniu 1978 r. grupa potencjalnych uczestnikow wyprawy, udala 

sie na rekonesans w rejon Dhaulagiri.  Poza Malaczynskim, byli tam 

miedzy innymi Milewski, Pawlak i Berzowski.  Startujac z Pokhary, 

doszli dolina Kali Gandaki do Tukucze i podeszli w kierunku Dhapa Col, 

na wys. okolo 5000 m.  Szukano najwygodniejszego dojscia pod pln. 

sciane.  Zdecydowano, ze przejscie przez Dhapa Col i Przelecz 

Francuzow, z duza iloscia tragarzy, nie wchodzi raczej w rachube.  

Obawiano sie klopotow zarowno z aklimatyzacja jak i z tragarzami.  

Postanowiono wtedy, ze karawana podejdzie do bazy dolina Mayangdi 

Khola. 



Wyprawa byla zaplanowana na okres pomonsunowy ale jej historia 

zaczela sie juz w czerwcu 1979 r.  Bagaz wyprawy transportowany na 

pokladzie statku "Romuald Traugutt", nigdy nie dotarl do Kathmandu.  

Pozar statku na redzie w Karaczi, spowodowal calkowite zniszczenie 

ladunkow.  Uczestnicy wyprawy znajdowali sie jeszcze w Polsce.  

Cytujac Malaczynskiego: "Rozpoczela sie opentancza dzialalnosc 

gromadzenia sprzetu i zywnosci.  Technicznie zakupilismy to co sie dalo 

z zywnosci, a sprzet biwakowy kazdy gromadzil na wlasna reke.  Z 

magazynow centralnych Klubu Wysokogorskiego zabralismy wszystko 

co zostalo po rownolegle dzialajacej wyprawie slaskiej; pamietam ze 

pozbieralismy nawet stare, zardzewiale i pokrzywione sruby lodowe.  

Butle tlenowe, z uwagi na koniecznosc transportu samolotem trzeba 

bylo wziasc puste.  Zostaly naladowane w misji/szpitalu dla 

tredowatych pod Kathmandu".  To co udalo sie zdobyc przyslano z 

Warszawy do Kathmandu droga powietrzna.  W Nepalu dokupiono 

ladunki butanowe, kilka materacykow piankowych, benzyne do 

"granatow" i zywnosc dla tragarzy.  Wyprawa dysponowala wiec 

ograniczona iloscia sprzetu i zywnosci.  

Uczestnicy wraz z 150 tragarzami wyruszyli z Pokhary w sierpniu.  

Przedluzajacy sie monsun spowodowal nastepne klopoty.  "Poczatek 

karawany tez nie byl lekki bo rzeka w poblizy Pokhary przybrala 

zupelnie nieprawdopodobnie po monsunie.  Z rzeczy ktore dobrze 

zapamietalem z okresu karawany to skoncentrowany atak pijawek 

spadajacych z drzew, nie liczac tych, ktore lapalismy przechodzac 

przez wszystkie wezbrane strumienie.  Wchodzily przez dziurki do 

butow i przyssywaly sie do stop, lub spelzaly z glowy na plecy.  Kilka 

osob dostalo powaznych infekcji skory a jedna osoba zostala nawet 

calkowicie wyeliminowana z pozniejszej akcji w gorach." - wspomina 

Malaczynski.  Grupa rekonesansowa doszla do bazy 1 wrzesnia, a 



grupa zasadnicza znalazla sie tam miedzy 7 i 10 wrzesnia.  Po 

dwukrotnym uprzednim wejsciu na Przelecz Polnocno-Wschodnia, 

zespol Kurtyka-Fiut zaatakowal wschodnia sciane w dniach 29 wrzesien 

- 3 pazdziernik, osiagajac wysokosc 6200 m.  Zla pogoda i 

pogarszajace sie warunki w scianie spowodowaly rezygnacje z dalszej 

wspinaczki, zejscie do bazy i "wlaczenie sie do zespolu pracujacego na 

scianie polnocnej".  Dzialalnosc na Gruszce utrudnialy opady sniegu  i 

huraganowe wiatry.  Dwa razy osiagnieto wys. 7650 m.: Kowalewski i 

Malaczynski (2 pazdziernika), oraz Otreba i Malaczynski (12 

pazdziernika).  Otreba wyszedl samotnie na wys. 7750 m.  " ... ale do 

ataku szczytowego zdolni byli juz tylko Fiut i Kurtyka.  13 pazdziernika 

dotarli oni do grani na wys. 7750 m. skad wycofali sie w podmuchach 

odnawiajacej sie wichury. Nastapil teraz nawrot opadow sniegu z 

silnym spadkiem temperatury i grozba lawin, co wykluczylo dalsza 

bezpieczna dzialalnosc". - Malaczynski (Taternik 3/80).  Podsumowujac 

dzialalnosc na pln. scianie, Malaczynski podkresla zmniejszenie liczby 

obozow w stosunku do poprzednich wypraw oraz "przejscie Gruszki w 

1-dniowej akcji, bez zakladania w jej skalach posredniego obozu z 

uzyciem rusztowan czy dynamitu, jak to robiono dawniej".  Wyprawa 

zeszla przez Przelecz Francuzow i Dhapa Col, do Tukuche.  

 "Kiedy jesienia 1979 roku nie powiodl sie atak Fiuta i Kurtyki na 

wschodnia sciane Dhaulagiri w ramach wyprawy z Gdanska, Wojtek 

jeszcze na lodowcu Mayangdi, zaczal snuc plany powrotu pod ten 

problem w miedzynarodowym towarzystwie." - Wilczynski (Taternik 

2/1981).  Wiosna 1980 r. doszla do skutku wyprawa miedzynarodowa: 

Kurtyka, Wilczynski, Anglik Alex MacIntyre i Wloch Renato (Rene) 

Ghilini.  Ruszyli 20 marca z Pokhary do Tukucze, dolina Kali Gandaki, a 

26 marca z Tukuche w strone gor.  “Wybor drogi przez Hidden Valley 

byl bledem, w ktorym duzy udzial mial sirdar.  Zadymki i wielkie sniegi 

unieruchomily nas na tydzien w odleglosci jednego etapu od przeleczy 



Dhapa Col." - Wilczynski (Taternik 2/1981).  Caly zespol dokonal 

pierwszego przejscia wschodniej sciany (6-8 maja) dochodzac do grani 

pln.-wsch. na wys. 7700 m.  Ze wzgledu na duze opady sniegu i 

zagrozenie lawinami zdecydowano sie schodzic do bazy na lodowiec 

Mayangdi.  Po poprawieniu sie warunkow, cala czworka weszla 18 maja 

na szczyt pln.-wsch. grania, z Przeleczy Polnocno-Wschodniej.  

Bylo to pierwsze polskie wejscie na Dhulagiri!

Po wyprawie Wilczynski napisal:

 "Korzystajac z lamow "Taternika" chcialem zwrocic sie do 

organizatorow naszego zycia gorskiego z apelem o dokonanie 

niezbednych posuniec formalnych, dzieki ktorym wyprawy male - 

tansze i stylem swoim tkwiace w najbardziej sportowym nurcie 

dzisiejszego himalaizmu - zostalyby niejako "zarejstrowane" w 

swiadomosci dzialaczy i niektorych komisji PZA." (Taternik 2/1981). 

Do dnia dzisiejszego na wierzcholku Dhaulagiri stanelo jedenastu 

Polakow.  W 1980 r. Fiut i Kurtyka; w 1983 r., Jacek Jezierski, Miroslaw 

Gardzielewski, Tadeusz Laukajtys i Waclaw Otreba; w 1985 r., Andrzej 

Czok i Jerzy Kukuczka; w 1990 r., Krzysztof Wielicki; oraz w 1994 r., 

Jozef Gozdzik i Piotr Pustelnik.  

Moja fascynacja zdobywaniem Dhaulagiri ciagle trwa i mam zamiar 

napisac teraz o tym - jak Polacy zdobywali Dhaulagiri.  

Podczas pisania tekstu korzystalam z artykulow zamieszczonych w 

Taterniku i GiA, oraz z wymienionych ponizej ksiazek i artykulow:

Jan K. Dorawski: "Czlowiek Zdobywa Himalaje", Wydawnictwo 

Literackie Krakow, 1957.

Adam Skoczylas: "Biala Gora", Wydawnictwo Iskry, W-wa, 1965.

Lionel Terray: "Niepotrzebne Zwyciestwa", Wydawnictwo "Sport i 



Turystyka", W-wa, 1975.

Gerard Malaczynski: "Dhaulagiri I", Himalayan Journal, tom 37, strony: 

171-173, 1981.

Jerzy Hajdukiewicz: "Gory Mojej Mlodosci", Wydawnictwo Iskry, W-wa, 

1988.

Jerzy Kukuczka: "Na Szczytach Swiata", Krajowa Agencja Wydawnicza, 

Katowice, 1990.

Aleksander Lwow: "Zwyciezyc - Znaczy Przezyc", Wydawnictwo AT, 

1994.

Jerzy Kukuczka: "Moj Pionowy Swiat czyli 14 x 8000 Metrow", 

Wydawnictwo AT, 1995.

Krzysztof Wielicki: Korona Himalajow 14 x 8000", Wydawnictwo AT, 

1997.

Richard Sale i John Cleare: "Climbing the World's 14 Highest Mountains. 

The History of the       8000-meter Peaks", Wydawnictwo The 

Mountaineers, Seattle, 2000.

  

3. Wyprawa gdansko-torunska wiosna 1983. Kierownik Wojciech 

Szymanski. Wejscie normalna droga pn.-wsch. grania (II polskie). Na 

szczycie Miroslaw Gardzielewski, Jacek Jezierski, Waclaw Otreba i 

Tadeusz Laukajtys (Klaus) w dniu 18 maja 1983. W zejsciu - 

nieprzygotowany biwak, w wyniku ktorego ciezko odmrozil sie 

Laukajtys. Podejscie do bazy dolina Mayangdi Khola. Karawana trwala 

15 dni, baze zalozono 22 kwietnia

odmrozeni Klaus i Jezierski zeszli do Beni 23 maja - 30 maja helikopter 

zabral ich ze szpitala w Beni (?)

A.Lwow (Taternik1/1983), Wojciech Szymanski (Taternik2/1983)

Opisuje jak wraz z Karolczakiem sciagali odmrozonego Tadeusza 

Laukajtysa, Alek Lwow, “Zwyciezyc znaczy przezyc” (Krakow 1994)

3a. 1984 - listopad/grudzien - Przygody Brunera (Tadeusz Bruner 



Filipowski, Wiesiek Grzybowski, s.p. Ryszard Kolakowski, Boleslaw 

Kollesinski)

4. Wyprawa gliwicka zima 1984/85. Kierownik Adam Bilczewski. Drugie 

wejscie zimowe - pierwsze zima bez uzycia tlenu i pierwsze w zimie 

kalendarzowej, gdyz japonskie w r. 1982 odbylo sie 13 grudnia - (baza 

glowna zalozona 1 listopada), na szczycie Andrzej Czok i Jerzy 

Kukuczka 21 stycznia 1985. Podejscie do bazy dolina Mayangdi Khola, 

3 grudnia - laki Tsaurabon (3800 m)  Tylko Kukuczka dotarl tam (prawie 

miesiac po calej wyprawie) przez Dhapa Col i Przelecz Francuzow aby 

dolaczyc do wyprawy na Cho Oyu (kier. A. Zawada, Kukuczka stanal 15 

lutego na Cho Oyu). Potem marsz Kukuczki “przez przelecze”do 

Marphy opisy w ksiazkach Kukuczki, “Na szczytach swiata”  (Katowice 

1990) i “Moj pionowy swiat” (London, 1995). Wyprawa zeszla dol. 

Mayangdi Khola zaczeli schodzic 28 stycznia, dwa dni do Boghara, 4 

lutego dotarli do Pokhary.

Adam Bilczewski (Taternik 1981/1)

5. Wyprawa krakowsko-zakopianska, jesien 1986. Kierownik Eugeniusz 

Chrobak. Proba, czy jak kto woli - niepelne przejscie poludniowej sciany 

- zakonczone na pld.-zach. grani, ktora prowadzi droga japonska (7550 

m., 31 pzdziernika - Maciej Berbeka solo). Podejscie do bazy pod pld. 

sciane z Beni, dolina Thulp Khola. - zbocza kanionu Tholo Khola, Phedi - 

tu porzucili nas tragarze, nie dojdzie do Chinkola - pierwszy listopad

“Wszystkich Swietych w Gorach” Eugeniusz Chrobak (GiA 6/96)

6. Wyprawa miedzynarodowa, jesien 1993. Kierownik Marco Berti 

(Wlochy). Wejscie normalna droga pn.-wsch. grania. Na szczycie Marco 

Bianchi i Christian Kutner (obaj z Wloch) 25 wrzesnia 1993, a takze 

Piotr Pustelnik i Jozef Gozdzik z Polski (Lodz) oraz Joao Garcia 

(Portugalia) i Raymind D. Caughron (USA), 26 wrzesnia 1993. Podejscie 



do bazy z doliny Kali Gandaki przez Dhapa Col i Przelecz Francuzow. 

“Marsz do bazy mial sie odbyc wg poczatkowych planow dolina 

Mayangdi, ale w skutek ulewnych deszczow ulegly uszkodzeniu mosty i 

trasa ta byla nieprzechodnia. Poszlismy wiec dolina Gandaki, 

towarzyszylo im ok. 60 tragarzy i sirdar znany z legendarnej 

znajomosci drog domarszu. Dzieki temu juz po opuszczeniu Tukuche 

zabladzilismy we mgle i zgubilismy 25 tragarzy, przy pomocy kompasu 

i mapy doszli do bazy odnajdujac zaginionych tragarzy, 6 wrzesnia 

postawili namioty (Piotr Pustelnik, Taternik1994/2). 

Jak schodzili? 

7. 1990 - Wielicki. Najpierw wszedl na szczyt droga normalna pn.-wsch. 

grania 24 kwietnia 1990 (w ramach aklimatyzacji przed wsch. sciana). 

W kilka (kilkanascie? - daty nie podaje) dni pozniej przeszedl solo wsch. 

sciane, blizej srodka niz zespol Kurtyki. Dotarl do pn.-wsch. grani na 

wys. 7800 m. i ze wzgledu na niepogode zrezygnowal z powtornego 

wejscia na szczyt.

Nie znam drogi podejscia ani zejscia Wielickiego.

7A. 1991 - wyprawa Wandy Rutkiewicz

8. Na ktorys z wierzcholkow Tukuche Peak wszedl Chrobak z partnerem. 

Bylo to przejscie sciany (chyba pierwsze) ktora widac z Dhapa Col.

9. Z Hidden Valley mozna wchodzic m.in. na Sita Chuchura (6611 m), 

ale to nie jest latwy szczyt. Mozna wchodzic na kilka innych, nizszych 

wierzcholkow, ale nie znam ich nazwy. Wchodzi w rachube cale 

otoczenie doliny.

12. W dniu 12 maja  1998 r. Brytyjka Ginette Harrison weszla jako 

pierwsza kobieta na Kangchenjunge (8586 m), trzeci pod wzgledem 



wysokosci szczyt na swiecie (byl to jej trzeci szczyt osmiotysiczny).

13. Tomas Humar, znany wspinacz i himalaista ze Slowenii przeszedl 

solo z 9 biwakami, zaczal 25/10, pd. sciane Dhaulagiri, na wierzcholku 

nie byl, pazdziernik 1999 (GiA, 10/99).


