
Kilimanjaro
zdobywa 
si´ nocà
RuszyliÊmy na wypraw´ BERGSON MEN’S HEALTH
KILIMANJARO 2007. To du˝e wyzwanie, ale skoro
redaktor MH da∏ rad´, to na dach Afryki wejdziesz i Ty!

Pawe∏ Kempa
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6 POCZUJ TO NA WŁASNEJ SKÓRZE 

wyzwania
MH

y

NNIE TRZEBA
BYĆ ZAWODO-
WYM WSPINA-
CZEM, ŻEBY
STANĄĆ NA KI-

LIMANJARO, ALE ZDOBYCIE
SZCZYTU TO NIE TAKA BUŁKA
Z MASŁEM. W KOŃCU TO PRA-
WIE 6000 M NPM. Kiedy jesienią

2006 klubu sportów outdooro-

wych 4Challenge zaproponował,

abyśmy razem pojechali  do Afry-

ki zdobyć najwyższe wzniesienie

czarnego lądu, zaiskrzyły mi oczy.

Decyzja była szybka jak skok ge-

parda na antylopę. Jedziemy! Na

własnej skórze wraz z Jackiem He-

liaszem fotografikiem MH mia-

łem się przekonać, jak to jest

wdrapać się na koronę ośnieżo-

nego wulkanu. Do współpracy

udało się namówić firmę BERG-

SON, która objęła generalny pa-

tronat nad wyprawą iwsparła nas

outdoorowym sprzętem. 

TROCH¢ KONDYCJI 
Zaczęliśmy od treningu na si-

łowni 3 miesiące przed wyrusze-

niem na wyprawę. Podstawą

były ćwiczenia obwodowe, które

wzmacniały wszystkie partie

mięśniowe. Na miesiąc przed

wyprawą przeszedłem na małe

ciężary i dużą ilość powtórzeń.

Szczególny nacisk położyłem na

trening nóg i pleców. 3 razy w ty-

godniu kilkunastominutowy

bieg na bieżni, a przy dobrej po-

godzie w terenie. 

POK¸UTY NA MAKSA
Obowiązkowo trzeba zaszczepić

się na żółtą gorączkę. Bez tego

i wbitej pieczątki do żółtej ksią-

żeczki szcepień WHO, nie ma co

się pchać do Kenii iTanzanii. Na

lotnisku mogą poprosić o jej

okazanie, choć nas o nią jakoś

nie pytali. Szczepienie można

wykonać w sanepidzie w naj-
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większych miastach. Koszt ok.

180 zł. Wskazane jest zaszczepić

się na tężec, dur brzuszny, błoni-

cę, żółtaczkę (WZW A i B). Nie ma

szczepionek na malarię, a szkoda

bo zabija ona więcej osób wAfry-

ce niż lwy, krokodyle, hipopota-

my i węże razem wzięte. Na

zmorę czarnego lądu polecamy

lek o nazwie Malarone. Trzeba go

brać codziennie, a kuracja na 2 ty-

godnie kosztuje 400 zł.   

DASZ RAD¢!
Wiele osób zastanawia się czy

uda mi się wejść, czy nie wymięk-

nę? I już na starcie pacyfikują

swoje marzenia jak ZOMO Kopal-

nię Wujek. Otóż Kilimanjaro jest

idealnym szczytem dla osób,

które chcą rozpocząć przygodę

z wysokimi górami. Droga na Kili

to zaawansowany trekking. Każ-

da sprawna osoba jest wstanie

pokonać tę górę, przy odrobinie

samozaparcia i wykonywaniu

poleceń przewodników. Nie jest

łatwo, bo choroba wysokościowa

daje się we znaki, ale były z nami

osoby, które poszły praktycznie

„zza biurka” będąc wcześniej tyl-

ko na Śnieżce i dały radę. 

PIERWSZE KROKI
Po wylądowaniu w Nairobi i za-

płaceniu za wizę 20$ trzeba prze-

mieścić się do Tanzanii -wiza 50$.

Międzynarodowa trasa była wą-

ska jak polska droga 7 kategorii

odśnieżania i dziurawa jak po

ostrzale z moździerza na odcinku

200 kilometrów. Docieramy do

miejscowości Moshi – bazy wy-

padowej większości wypraw. Na-

stępnego dnia bus zabiera nas do

Machame Gate – jednej z bram

parku narodowego Kilimanjaro.

Jeszcze w Polsce zdecydowali-

śmy, że pójdziemy najdłuższą

i najtrudniejszą dostępną trasą

zwaną Machame. Daje ona jed-

nak amatorom bardzo dobrą

aklimatyzację, czyli stopniowe

przyzwyczajanie organizmu do

wysokości. Jest także stosunko-

wo „dzika” i nie tak bardzo

uczęszczana. Nie wybraliśmy tra-

sy Marangu, zwaną pogardliwie

Coca-Cola route, która jest najła-

twiejszym i najbardziej komer-

cyjnym szlakiem, ze

schroniskami, gdzie można ku-

pić najpopularniejszy napój

świata za 2$.  Na Kilimanjaro

wspinać się można cały rok, ale

najcieplejszymi i suchymi mie-

siącami są styczeń i luty oraz sier-

pień wrzesień i październik. 

TARZAN W D˚UNGLI
Jest nas 11 osób – od doświadczo-

ny wspinaczy do amatorów.

Z Machame Gate na wysokości

1800 m ruszamy z 22 tragarzami

i trójką przewodników, na której

czele stoi Tanzańczyk Babuge. To

i tak niewielka ekipa, bo napo-

tkani Australijczycy mają dla 3

osób aż 16 osób obsługi. Karawa-

na od razu się rozciąga w dżungli

jak stonoga. Tragarze ostro rusza-

ją do przodu. My z kolei powoli,

bo naczelną zasadą przy wspina-

niu się na Kili jest wolne tempo.

Mimo duchoty tropikalnego lasu

serce rwie się do przodu, ale kilo-

metry trzeba połykać spokojnie.

Pole, pole woła Babuge – to ozna-

cza w Suahili „wolniej, wolniej”.

Spodziewałem się ataku małp

i rajskich ptaków siadających na

głowie, ale nie było ich wcale –

tylko ściana zieleni. Choć chwila-

mi miałem wrażenie, że na jednej

ze zwisających lian przeleci zaraz

Tarzan.  Po 18 kilometrach do-

chodzimy do bazy na 3000

mnpm – Machame Camp. Jakie

było nasze zdziwienie, kiedy cze-

kała na nas ciepła herbata i zupa

z zielonych ogórków zrobiona

przez kucharza. To normalne na

Kili. Miejscowe agencje prześci-

gają się w „dogadzaniu” wspina-

czom, choć oczywiście dla

górskich ortodoksów to patolo-

gia. Z drugiej strony nawet nie

można zrezygnować z przewod-

nika i tragarzy - takie tanzańskie

prawo. Płaci się zawsze za pakiet

usług łącznie z przebywaniem

w parku i koniec. 

DROGA PO PO˚ARZE 
Pobudka o 7 rano. Wita nas pięk-

ne słońce. Szczyt błyszczy na tle

błękitnego nieba. W języku su-

ahili „Kilimanjaro” znaczy iskrzą-

ca się góra. Okazuje się, że kilka

słów w suahili przełamuje lody

między nami a nieśmiałymi Tan-

zańczykami. Zwykłe „jumbo!”

(wym. dżambo), czyli „cześć!”

i już gemba śmieje się im od ucha

do ucha. A już „habari gani” czyli

„jak się masz“ wywołuje euforię.

Pytamy o znanych Polaków:

Lech Wałęsa? - no nie znają. Jan

Paweł II? – eee, może jeden sły-

szał. Jerzy Dudek? Tak! Wyraźne

ożywienie, znają dobrze Dudka

z Liverpoolu. Piłka nożna to jed-

nak potęga. Ruszamy mijając wy-

sokogórską roślinność i kikuty

spalonych drzew. Przewodnik

mówi, że kilka lat temu podczas

suszy był tu gigantyczny pożar.

Od tego czasu w całym parku jest

surowy zakaz rozpalania ognisk.

Pogoda na Kili zmienia się jak ka-

meleon. Po trzech godzinach

idziemy już w totalnej mgle. Za

chwilę zaczyna lać jak ze słonio-

wej trąby. Do obozu Shira na do-

chodzimy kompletnie

przemoczeni. 

SPRZ¢T NA KILI 
MUSISZ ZABRAĆ RZECZY NA KAŻDĄ
POGODĘ: od upalnego lata (oddychające
koszulki, kapelusz, sandały) i do odzieży
outdoorowej na ostrą zimę (czapka, ręka-
wiczki, polar, nieprzemakalna kurtka).
Bardzo przydają się kijki trekkingowe,
które odciążą nogi. Weź 2 pary butów
trekkingowych z membraną: lekkie i bar-
dziej wytrzymałe na atak szczytowy. Ta-
kie zestawienia bardzo się sprawdziło w
naszym przypadku. Nie trzeba mieć ra-
ków, lin i uprzęży. Awaryjnie możesz do-
rzucić do plecaka kilka opakowań liofili-
zowanego jedzenia gdyby wystąpiły kło-
poty żołądkowe po tanzańskim obiedzie
na biwaku. Choć mimo prymitywnych
warunków nikomu z naszej ekipy nic nie
było.  Pełny wykaz sprzętu znajdziesz na
www.kilimanjaro.4challenge.org   

MI¢DZY BOMBAMI
Rano strzepuję szron z namiotu.

Na wysokości 3700 mnpm to nor-

malka. Niektóre osoby boli już gło-

wa. „Trzeba pić minimum 3 litry wody

dziennie nawet jeśli nie odczuwa się

zbytnio pragnienia i łykać aspirynę albo

paracetamol – mówi Paweł Soko-

łowski z 4Challenge – to łagodzi ob-

jawy choroby wysokościowej”.

Podobnie jak wczoraj znów pada

deszcz o 14.30. Dolina Barranco

przypomina scenografię z King

Konga, a to dzięki mgłom i prze-

dziwnym 100 letnim nibydrze-

wom, nibykaktusom zwanymi

Sinisia. Niektórym choroba wyso-

kościowa dała się ostro we znaki.

Kamil i Paweł z 4Challenge zwołu-

ją naradę wojenną i sugerują, że le-

piej przesunąć atak szczytowy

o jeden dzień. Wszystkim zależy,

7 LOGISTYKA I KOSZTY
Organizowanie wyprawy i za∏atwianie
formalnoÊci najlepiej powierzyç fachow-
com, czyli wyspecjalizowanym klubom
górskim takim jak np. 4Challenge
(www.4challenge.org) z którymi ruszy∏a
nasza redakcja. OczywiÊcie mo˝na za∏a-
twiaç wszystko na w∏asnà r´k´, kontak-
tujàc si´ samemu z miejscowymi agen-
cjami w Tanzanii, ale trudno zagwaranto-
waç, ˝e po wymianie kilku maili wszyst-
ko b´dzie na miejscu zgodne z ustalenia-
mi. Du˝e biura podró˝y z kolei z∏upià Ci´
niemi∏osiernie i zap∏acisz jak za zbo˝e
podczas suszy.  Koszt dwutygodniowej
wyprawy nie powinien przekroczyç od
osoby ok. 11 -12 tys z∏ (w tym masz
zagwarantowane wszystko co potrzeba:
przelot, wizy pobyt w Parku Kilimanjaro,
tragarzy, przewodników, dojazdy, nocle-
gi, wy˝ywienie i safari po zdobyciu Kili).  

PRZED ODLOTEM

> Tragarze zasuwają jak kozice. My
stawiamy ostrożnie kroki na półkach
ściany Barranco. 

70 M E N ’S  H EA LT H  /  M A J  2 0 07



Bergson  Men’s Health Kilimanjaro  2007

> Pogoda zmienia
się jak kameleon.
Szczyt Kili zaraz
zniknie we mgle i
lunie jak ze
słoniowej traby.

BERGSON ROCKLAND– Spodnie
wykonane z quick dry nylonu –
materia∏u który szybko wysycha.
Szczególnie wa˝ne przy zmiennej
afrykaƒskiej pogodzie.
Cena 229 z∏. www.bergson.pl. 

BERGSON MANANG – Technicz-
na, fleecowa kurtka z materia∏u
Polartec Thermal Pro. Przyda∏a
si´ wieczorem w obozie gdzie
temperatura spada∏a poni˝ej ze-
ra i podczas ataku szczytowego.
Cena 329 z∏. www.bergson.pl. 

BERGSON EVOLUTION– Tech-
niczna, wiatroszczelna i wo-
doodporna kurtka z Soft Shel-
lu. Sprawdza∏a si´ kiedy wia∏
wiatr a jednoczeÊnie trzeba
by∏o ostro si´ wspinaç.  
Cena 459 z∏ www.bergson.pl. 

BERGSON NANGA PARBAT
– Buty wysokogórskie ocieplane.
Solidne i sztywne, ale jednocze-
Ênie nie sà to „skorupy”. Spraw-
dzi∏y si´ na deszczu podczas ata-
ku szczytowego na Êniegu. 
Cena 889 z∏. www.bergson.pl. 

BERGSON ATTACK 45– Plecak wspinaczkowy
o pojemnoÊci 45 litrów. Podczas wyprawy
bardzo przyda∏y si´ sprytne kieszonki. 
Cena 239 z∏ www.bergson.pl.
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żeby wejść, a dzień aklimatyzacji

dobrze wszystkim zrobi. To jednak

oznacza, że na zejście będziemy

mieli tylko jeden dzień i czeka nas

forsowny marsz w dół. Pewnie, że

można zostać dłużej, ale każdy na-

stępny dzień w parku Kilimanjaro

kosztowałby grubo ponad 100$ od

osoby.

ÂCIANA BARRANCO
Wspinamy się na ścianę Barranco.

To jedyny etap, gdzie droga wie-

dzie niemal pionowo w górę po

skałach. Lufa w dół jest jak cholera,

kiedy się patrzy na wąską strużkę

strumienia stojąc na półce skalnej.

Docieramy do bazy Karanga w lep-

szej kondycji niż dzień wcześniej,

jednak Agnieszka czuje się nadal

bardzo źle. Walczyła o każdy krok

i postanawia, że nie będzie atako-

wać szczytu. Zaprzyjaźniony tra-

garz Daima pyta na migi Piotra

z naszej ekipy jak się czuje. „I feel

much better” (czuję się dużo le-

piej”) -  odpowiada Piotr. „I’m so

sorry”  – odpowiada Daima. Nie-

stety ze znajomością angielskiego

u tragarzy krucho.

ATAK SZCZYTOWY
Dochodzimy do bazy Barafu na

wysokości 4600 mnpm. Mamy kil-

ka godzin, żeby zrelaksować się

i nabrać sił przed atakiem o półno-

cy. Kilimanjaro zdobywa się nocą,

ponieważ gdyby przyszło załama-

nie pogody w ciągu dnia, nie było-

by zapasu kilku godzin na zejście.

Ponadto szczyt Kili od południa

do wieczora zwykle jest w chmu-

rach. Ładujemy do plecaków ener-

getyczne batony, ciepłą herbatę

iwodę. To ważne dodatki, bo cze-

ka nas najbardziej wyczerpujący

6 POCZUJ TO NA WŁASNEJ SKÓRZE 

MH
wyzwania

> Jest mało tlenu. Serce wali jak oszalałe.
Kilka kroków i będziemy na szczycie. 

Pokonaç Kilimanjaro

1
Machame Gate(1900 m npm) - Machame Camp (2980 m
npm) Po przepakowaniu si´ i wynaj´ciu tragarzy, ruszamy wàska,

ale ∏agodna drogà wiodàca przez d˝ungl´ do Machame Camp. O dziwo
na odcinku 18 km nic nie chcia∏o nas zjeÊç. Zapewne pajàki, w´˝e i skor-
piony mia∏y wi´kszego stracha ni˝ my.  

2
Machame Camp  - Shira Camp (3840 m npm) Ruszamy
ostro w gór´ mi´dzy wysokogórskà roÊlinnoÊcià i ska∏ami. Palàce

s∏oƒce w ciàgu kilku minut zas∏aniajà chmury i zaczyna laç jak ze s∏onio-
wej tràby. W obozie Shira wystarcza chwila nieuwagi, a wielkie czarne
ptaki zwane Kuhnguru podkradajà kawa∏ek chleba. W nocy gwiazdy i
szczyt Kili wydajà si´ na bliskie jak na wyciàgni´cie r´ki.   

3
Shira Camp  - Barranco Camp (3950 m npm) Droga mi´dzy
kamieniami wyrzuconymi z paszczy wulkanu i naniesionymi przez

lodowiec ciàgnie si´ jak flaki z olejem. Znów leje. Wchodzimy na 4500 m
na Lava Tower i schodzimy do obozu ni˝ej. Aklimatyzacja dobra, ale ∏eb
ju˝ boli jak cholera wi´kszoÊç osób. Kili jak lew po˝era nasz zapas energii.

4
Barranco Camp  – Karanga (4100m npm) Wiele osób ma
objawy choroby wysokoÊciowej. Decydujemy si´ opóêniç atak

szczytowy o jeden dzieƒ i podzieliç nast´pny etap na dwie cz´Êci. Wspi-
namy si´ na Êcian´ Barranco. Troch´ to przypomina naszà Orlà Perç. 

5
Karanga -  Barafu Camp (4550 m npm) Wspinamy si´ idàc
przez kamienistà pustyni´ do najwy˝szego obozu. Namioty stojà

ciasno upchane mi´dzy g∏azami na skrawkach ziemi. Mamy kilka godzin
relaksu przed atakiem szczytowym. Sen nie chce przyjÊç. Serce wali od
nap∏ywajàcej adrenaliny.

6
Barafu Camp  - Uhuru Peak (5895 m npm) Wyruszamy o
pó∏nocy . Zimno i ma∏a iloÊç tlenu dajà si´ ostro we znaki. Sà chwile

kiedy niektórzy chcà si´ poddaç, ale walczà dalej. Dochodzimy do krate-
ru. Jest pe∏no Êniegu. Do szczytu jeszcze godzina. I w koƒcu jesteÊmy!
Kilka zdj´ç i schodzimy. W  Mweka Camp na 3100 m npm jesteÊmy o 18.
Jeszcze tylko nocne przejÊcie przez d˝ungl´. To te˝ niez∏e wyzwanie. Ko-
mary jak helikoptery i t´tniàca ̋ yciem czarna Êciana lasu równikowego.   

SzeÊciodniowa wspinaczka nie jest trudna technicznie, ale wy-
maga ̋ elaznej kondycji i zmagania si´ z chorobà wysokoÊcio-
wà. Wolne tempo marszu i picie wody to klucz do sukcesu.

> Na dole zielono i 30 Cº, a do góry biało i -20 Cº.
Plotki o stopnieniu śniegów na Kilimanjaro są
znacznie przesadzone. Wnętrze krateru i koronę
pokrywa w tym roku gruba warstwa lodu.  
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dzień, najtrudniejsze 24 godziny

naszego życia. Jacek  trzyma w śpi-

worze do ostatniej chwili baterie

z użyczonego przez Fuji profesjo-

nalnego aparatu cyfrowego S3 Pro.

To świetny patent, żeby ogniwa

wytrzymały tydzień bez ładowa-

nia. Dzielimy się na 2 grupy. Pierw-

sza, słabsza kondycyjnie wychodzi

o 12. Druga mocniejsza, o 01.

Wszystko po to, żeby wszyscy spo-

tkali się na szczycie o tym samym

czasie.  Idziemy. Lampka czołowa

oświetla każdy krok. Im wyżej tym

zimniej,do tego wieje. Kurtka, gru-

by polar, czapka i rękawiczki to

podstawa. Oceniamy, że może być

-20 stopni. Serce wali jak oszalałe,

tętno 170. Niestety w połowie trasy

doganiamy naszych z pierwszej

grupy. Trudno, mijamy ich i idzie-

my dalej. Ich tempo powodowało-

by u nas zbyt duże wychłodzenie.

Co zrobić kiedy organizm mówi:

dosyć, stary stajemy, pierniczę to,

nie idę! – „Pokonanie góry to także

sprawa psychiki, motywacji idetermi-

nacji – mówi Kamil Gabarski

z 4Challenge – nie skupiaj się na my-

śleniu jak  wejdziesz na ten szczyt. Wspi-

naczkę wskrajnych warunkach

ułatwia wyznaczanie sobie małych ce-

lów wzasięgu Twojego wzroku. Popatrz

przed siebie iznajdź charakterystyczny

punkt. Powiedz sobie, że musisz do tego

miejsca dojść. Osiągnąłeś je? Brawo!

Wyznacz sobie następny punkt itak

małymi krokami dojdziesz do szczytu –

radzi Kamil. O godzinie 5 rano do-

chodzimy do Stella Point, czyli ko-

rony krateru. Jest kupa śniegu.

Adrenalina rośnie. Jeszcze tylko

godzina do szczytu. W końcu wi-

dać słynną drewnianą tablicę. Te-

raz rozumiem alpinistów, którzy

są kilka kroków przed szczytem.

Rozpiera energia i duma, że poko-

nało się samego siebie i tę górę. Na

Uhuru Peak 5895 mnpm robimy

serię zdjęć i ruszamy w dół. Kiedy

schodziliśmy z korony krateru do

Sella Point dotarła właśnie reszta

naszej grupy. Nikt nie wymiękł,

choć kilka osób miało poważny

kryzys. Wszyscy dotarli na sam

szczyt. Statystyki mówią, że na Kili

wchodzi około 75% ludzi rozpoczy-

nających swoją przygodę u bram

parku. Musieliśmy spakować się

i ruszyć drogą Mweka w dół wulka-

nu. Na koniec jeszcze było w nas

tyle siły, by wznieść toast tanzań-

skim piwem - obowiązkowo mar-

ką Kilimanjaro. Zasłużyliśmy.

Wyzwanie zakończone .  
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> Na dachu Afryki byliśmy o 6 rano.
Ekstremalnie zmęczeni, ale Kili pokonane!

PATRONAT GENERALNY

SPONSORZY PATRONI MEDIALNI

ZA ORGANIZACJĘ WYPRAWY
DZIĘKUJEMY 4CHALLENGE

EKIPA I PODZIEKOWANIA
Zgrany team to podstawa. Na Kilimanjaro
wspinali się: Agnieszka Sokołowska, Paweł
Sokołowski, Anna Litwin, Piotr Liwin, Anna
Dolna, Maciej Dolny, Kamil Gabarski, Krzysz-
tof Sieńkowski,Tomasz Marszałek, 
Jacek Heliasz i Paweł Kempa. 
Dziękujemy naszym sponsorom i patronom
medialnym za pomoc i wsparcie wyprawy.  


