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Z miáoĞci do gór

.2%</2*Ï5=$1,(1$
1$-:<ĩ6=<06=&=<&,($)5<.,

:V]\VWNR]DF]ĊáRVLĊZURNX
7RZáDĞQLHZWHG\SRVWDQRZLOLSRUD]
SLHUZV]\ZVSyOQLH]GRE\üMDNLĞV]F]\W
Z\EUDOL5\V\8GDáRVLĊ:HV]OLQDVDP

GáXJRSRVWDQRZLOLĪHVSUyEXMą,FKRü
QLHRE\áRVLĊEH]SU]\JyGLW\PUD]HP
GRSLĊOL VZHJR  ]GRE\OL QDMZ\ĪV]\
V]F]\W(XURS\

ZLHU]FKRáHN7DZ\SUDZDVNáRQLáDLFK
DE\SyMĞüGDOHM.LONDPLHVLĊF\SyĨQLHM
MHGHQ]QLFKU]XFLáSRP\VáE\ZHMĞü
QD0RQW%ODQFQLH]DVWDQDZLDOLVLĊ

1LHGDZQRZUyFLOL]NROHMQHMZ\SUD
Z\6áDZRPLU=DZDG]NLLàXNDV]0DW\VLN
].RE\OHM*yU\ERZáDĞQLHRQLFKPRZD
WRSLHUZVLPLHV]NDĔF\SRZLDWXRVWU]H

Ğcia kilka lat. KaĪdy z nich mógá nieĞü
nie wiĊcej niĪ 20 kilogramów. Caáy
ten bagaĪ trzymali na gáowach, w ten
sposób byáo im niby lĪej. Nieo¿cjalnie
mówiáo siĊ, Īe w tej ciĊĪkiej pracy zarabiali trzy dolary dziennie, to naprawdĊ
niewiele. Byáo nam ich trochĊ szkoda.
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ZaczĊliĞmy od wejĞcia do Parku
Mahame Gate, który znajduje siĊ na
wysokoĞci 1800 metrów.
Potem dotarliĞmy do Mahame
Camp na 3000 metrów. Tam mieliĞmy
pierwszy nocleg w namiocie.
Codziennie wstawaliĞmy wraz ze
wschodem sáoĔca, budzono nas herbatą
imbirową. ChodziliĞmy przez osiem go-
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 Pomysá narodziá siĊ
przed ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia. To wáaĞnie àukasz
znalazá w Internecie ciekawą
ofertĊ wyprawy na KilimandĪaro, którą organizowaáo
jedno z biur w Warszawie RSRZLDGD SDQ 6áDZHN =D
ZDG]NLZadzwoniá do mnie
i zapytaá, czy chciaábym podjąü z nim to wyzwanie, bo on
siĊ juĪ zapisaá. Nie zastanawiaáem siĊ zbyt dáugo. PomyĞlaáem, Īe taka okazja moĪe
siĊ juĪ nie nadarzyü. Kilka
dni póĨniej otrzymaliĞmy od
biura program wycieczki, listĊ
rzeczy, które musimy zabraü,
musieliĞmy teĪ zaszczepiü siĊ
przeciwko niektórym chorobom. A poniewaĪ nie byáa to
nasza pierwsza wyprawa, to
juĪ mniej wiĊcej wiedzieliĞmy,
co i jak.
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zacząá siĊ juĪ o póánocy. SzliĞmy caáą
noc, jasno zrobiáo siĊ dopiero, kiedy
doszliĞmy do krawĊdzi krateru. Táumaczono nam zresztą, Īe jak pokaĪe
siĊ sáoĔce, to bĊdziemy juĪ prawie na
szczycie.
Do koĔca naszej wĊdrówki brakowaáo juĪ tylko kilometra drogi, czyli
godzinĊ spaceru.
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Cztery osoby w ogóle nie weszáy, zrezygnowaáy po drodze, a dwie
zemdlaáy i musiaáy byü znoszone ze
szczytu. W takich wyprawach waĪne
jest, aby czáowiek potra¿á prawidáowo
siebie oceniü, musi kontrolowaü siĊ
przez caáą podróĪ, wiedzieü, jak siĊ czuje i czy
da radĊ. Pod koniec przewodnik kazaá nam robiü
czĊste przerwy na samo
oddychanie. Potem piliĞmy
herbatĊ, jedliĞmy orzechy
i szliĞmy dalej, aĪ weszliĞmy na szczyt, gdzie byáo
minus piĊtnaĞcie stopni. To
spora róĪnica, kiedy startowaliĞmy, byáo ponad trzydzieĞci stopni ciepáa. Tak
naprawdĊ na kaĪdy dzieĔ
trzeba byáo mieü inny ubiór.
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„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922).”
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Nasza grupa liczyáa osiemnaĞcie
osób. KaĪdy miaá juĪ jakieĞ doĞwiadczenia związane ze wspinaczką. Niektórzy opowiadali o Himalajach, inni
o Mount Everest. DziĊki temu mogliĞmy
wymieniü siĊ pewnymi spostrzeĪeniami. Po noclegu w hotelu, rankiem, 15
stycznia, wyjechaliĞmy autobusem do
Parku Narodowego. Tam czekali juĪ na
nas tragarze, byáo ich szeĞüdziesiĊciu.
WiedzieliĞmy, Īe to wáaĞnie oni bĊdą
dĨwigaü nasze torby, namioty, jedzenie
na caáy tydzieĔ, przenoĞną kuchniĊ,
toaletĊ i pozostaáy sprzĊt. Bardzo ich
podziwialiĞmy. To czarnoskórzy máodzi
mĊĪczyĨni, mieli zaledwie po dwadzie-

dzin, z maáymi przerwami - na jedzenie,
picie, záapanie oddechu. I tak z obozu na
obóz, przechodziliĞmy coraz to wyĪej.
StaraliĞmy siĊ zdobywaü tĊ wysokoĞü
powoli, Īeby kaĪdy mógá siĊ zaaklimatyzowaü. Tak naprawdĊ problemy
zaczĊáy siĊ na wysokoĞci 4800 metrów
(wysokoĞü ta odpowiada szczytowi Mont
Blanc). Niektórzy zaczĊli wymiotowaü,
zasypiaü i Ĩle siĊ czuü. PobyliĞmy tam
godzinĊ i zeszliĞmy niĪej, na 3900 metrów, gdzie czekaá na nas kolejny nocleg.
To byáa ostatnia noc, kiedy mogliĞmy sobie tak naprawdĊ pospaü,
poniewaĪ kolejnym zaáoĪeniem byáo
wejĞcie na wysokoĞü 4700 metrów.
Potem mieliĞmy atak szczytowy, który
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