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GÓRY SIMEN

Gonder, biuro Ethiopian
Airlines. Kupujemy bilety z
Lalibeli do Addis Abeby, ale
ju¿ nie z Addis do Arba Minch
– te mo¿emy jedynie
zabukowaæ. Dlaczego? Bo
mê¿czyzna nie mo¿e ich tutaj
wydrukowaæ. Ale bilety z
Lalibeli do Addis wydrukuje.
Czemu? Nie wiadomo. Ale
mo¿e bêdê je mog³a wykupiæ
w Bahyr Dar. A jeœli nie, to w
Addis ju¿ z pewnoœci¹. „Czy
nasza rezerwacja wytrzyma
tydzieñ?”, pytam, „bo wie
pan, idziemy w góry i nie
mo¿emy wykupiæ biletów
wczeœniej”. „No nie wiem”,
krêci g³ow¹ mê¿czyzna,
„mo¿e wytrzyma, ale nie
mogê tego zagwarantowaæ”.
„A mo¿na coœ zrobiæ, ¿eby jej
nie wycofano?”. „Nooo,
mo¿na postawiæ znaczek”.
„No to œwietnie, niech¿e pan
go postawi!”.
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Tekst i zdjêcia Ela Wiejaczka
www.4challenge.org
Góry Simen, widok z okolic Sankaber Camp

Na najwy¿szy szczyt Etiopii
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Na trasie Sankaber
- Gich Camp

Debark
Debark, jeden z przydro¿nych barów.
Próbujemy piwa opatrzonego etykiet¹ ze
œwiêtym Jerzym przebijaj¹cym smoka i
herbaty z orzechów arachidowych. Nie
jest to czarna, aromatyzowana, ale wywar
ze zmielonych orzechów, gêsty i oleisty.
Pierwszy ³yk – wyborne natê¿enie
smaku, drugi – myœl: „Za t³usta”, trzeci –
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„Pos³odziæ? Jeszcze gorzej…”. Nie bêdzie
to mój ulubiony napój, posmakuje mi
natomiast injera, któr¹ jemy tego dnia na
kolacjê i tradycyjnie zaparzona kawa,
wypijana ma³ymi ³yczkami przy dŸwiêku
masinko, skrzypiec etiopskich. Injera jest
charakterystycznym daniem w Etiopii –
kwaskowaty, cienki i du¿y naleœnik z
przefermentowanej m¹ki tef (mi³ka

abisyñska) podawany jest z sosami i
warzywami, równie¿ z miêsem – ale nie w
Wielkim Poœcie, a to jest Wielki Post.
O poranku jest tu zimno, Debark le¿y na
2800 m. Ruszamy busem, mijamy bramê
parku i wysiadamy dopiero w Sankaber
Camp. Obóz le¿y na 3250 m n.p.m., ale
jest przyjemnie – wysokie ju¿ s³oñce
grzeje, zachwycaj¹ nas góry postrzêpio-

ne, pofa³dowane, pokryte niskimi
krzewami – jakby przykucniêtymi ze
strachu przed stromizn¹ – i wyschniêtymi o tej porze trawami. Nad urwiskami,
poœród s³onecznych pêdów, siedz¹
d¿elady – ma³py w¹skonose, które poza
Etiopi¹ wystêpuj¹ jeszcze tylko w
Erytrei. Podchodzê do nich na metr, ale
nawet nie przerywaj¹ jedzenia; wiedz¹,

¿e tu s¹ pod ochron¹. Abera, nasz
przewodnik, kieruje ekip¹ – du¿e
plecaki na mu³y, ma³e na plecy, kijki w
rêce i idziemy. Nasz pochód zamyka
stra¿nik uzbrojony w ka³asznikowa.

Droga
Z t¹ broni¹ pozwoli mi siê – ku zaniepokojeniu Artura – sfotografowaæ. Artur
wêdruje ze mn¹ i – w przeciwieñstwie do

mnie – wie, jak siê pos³ugiwaæ broni¹. Ja
nie potrafiê nawet profesjonalnie jej
trzymaæ, wiêc potrzebujê chwili na
naukê, a potem jeszcze na opanowanie
œmiechu – chcê mieæ powa¿ne zdjêcie.
Ale to bêdzie dopiero jutro – dzisiaj
maszerujemy szeœcioosobow¹ ekip¹
nieutwardzon¹ drog¹ (mo¿na ni¹ dojechaæ
a¿ do prze³êczy Bwahit – piêæ kilometrów
za obozowisko Chennek) albo w¹sk¹
œcie¿k¹ poœród suchych traw; a to przez
zagajnik drzew obroœniêtych d³ugimi,
zwisaj¹cymi porostami, a to przez ³agodne, zielone doliny, a potem znowu przez
wysuszone s³oñcem klify. Na g³owach
chustki, na nosach ciemne okulary, na
twarzy kremy z filtrem. Abera prowadzi
nas na punkt widokowy. Stajemy na
skale, u naszych stóp rozpoœciera siê
rozpadlina, ze ska³ naprzeciwko spada
cienka stru¿ka wody – wodospad Jinbar.
Na lunch mamy kanapki z jajkiem, nad
naszymi g³owami kr¹¿¹ or³osêpy. Przechodzimy przez pierwsze osady – okr¹g³e
chaty z kamienia kryte szpiczast¹
strzech¹, na drogê wybiegaj¹ bose dzieci.
Doroœli wychodz¹ nas poobserwowaæ, ale
nie pozwalaj¹ siê fotografowaæ. Chyba, ¿e
za pieni¹dze. Decydujemy siê na zap³atê,
bo jedna z kobiet ma noside³ko dla
dziecka, jakie widuje siê tylko w górach –
skórzane, z d³ugimi, ozdobnymi frêdzelkami.
Obóz Gich (3600 m n.p.m.) rozbity jest
na równinie poroœniêtej krótk¹ traw¹, na
której pas¹ siê konie i mu³y. Kuchnia to
tylko okr¹g³e, solidnie wykonane
zadaszenie, nasze namioty stoj¹ tu¿ obok,
miêdzy namiotami stó³, na stole popcorn i
termosy. Otwieram jeden z nich i w
pierwszej chwili nie dowierzam zmys³owi
wêchu: kawa, prawdziwa, etiopska,
parzona kawa! Od tej pory w chwilach
zmêczenia bêdê myœla³a jedynie o tym, ¿e
taka sama czeka w kolejnym obozie.
Kolacja wegetariañska, ale królewska –
szpinak z cebulk¹, pieczone plasterki
ziemniaków i marchewki, grzyby,
spaghetti i sos ze œwie¿ych pomidorów.
Z obozowiska ruszamy po œniadaniu
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(jajecznica z dodatkiem cebuli, pomidorów i ostrej, zielonej papryki) o ósmej
trzydzieœci. Idziemy przez rozleg³¹
równinê, poros³¹ wielkimi lobeliami,
przewy¿szaj¹cymi nas o g³owê. S³oñce
rozpryskuje siê na suchych trawach i na
naszych twarzach. Z ³agodnych stoków
wystrzeliwuj¹ w górê ostre ska³y, trochê
dalej rozpoœciera siê plateau o œcianach
pionowych, jakby ciêtych no¿em. Patrzê
pod stopy: grafitowo-br¹zowo-be¿owe
pod³o¿e, ciemnozielone, przykurczone
porosty na kamieniach, ¿ó³te, wynios³e
trawy – upajaj¹ca feeria barw. Chwila
wspinaczki – ostre podejœcie na blok
skalny, a zaraz znowu wyp³aszczenie i
wielka przestrzeñ. Podczas przerwy
Abera siada na brzegu ska³ i wo³a mnie do
siebie. Ostro¿nie spuszczam nogi w
przepaœæ – pod nami kilkaset metrów
urwiska. Nie wiem, co to lêk wysokoœci,
ale po paru minutach spogl¹dania w
dziurê zaczyna lekko krêciæ mi siê w
g³owie.

Czekolada w poœcie
Przechodzimy przez Imet Gogo (3926 m),
lunch jemy na Inatye (4070 m), najwy¿szym dzisiaj punkcie. Podczas przerwy
obiadowej spotykamy trzech ch³opców –
siedz¹ poœród ska³, jeden z nich gra na
prostym, drewnianym flecie. Danusia
podchodzi i daje im Snickers’y, dzieci
odwijaj¹ je, po czym oddaj¹ s³odycze.

„Dlaczego?”, pytamy Abery. „Zobaczy³y
czekoladê, w czekoladzie jest mleko, a
teraz jest post i nie jada siê niczego, co
pochodzi od zwierz¹t”. Do obozu
Chennek (3620 m n.p.m.) docieramy
przed pi¹t¹, miêdzy namiotami kr¹¿¹
d¿elady. „Nie, one niczego nie kradn¹”,
uspokaja nas przewodnik. Parê minut
póŸniej s³yszymy podniesione g³osy ktoœ próbuje zatrzymaæ ma³pê, która
w³aœnie uciek³a z T-shirtem.
Na podwieczorek dostajemy pra¿ony
jêczmieñ, orzeszki arachidowe i maœlane
herbatniki, na kolacjê zupê ogórkow¹,
ziemniaki ze szpinakiem i cebul¹, omlet,
makaron, surówkê i gotowan¹ kapustê.
Wieczorem d³ugo siedzimy pod zadaszeniem, na œrodku pali siê ognisko, dym
gryzie w oczy. S¹ z nami przewodnicy i
kilka Hiszpanek. Ktoœ zarz¹dza konkurs
muzyczny, wyœpiewujemy „Soko³y” i
wygrywamy, potem uczymy siê tañca
amharskiego. Siedzê pomiêdzy Mart¹ a
Ew¹, potrz¹sam ramionami, próbujê
naœladowaæ energiczne ruchy g³owy,
które pokazuje nam Abera. Artur œmieje
siê z nas, ¿e tañczymy jak kurczaki.
Kolejnego dnia ruszamy jak codziennie
ko³o ósmej rano, idziemy œcie¿k¹, która to
oddala siê, to zbli¿a do skalnych przepaœci. W dole rysuj¹ siê ostre tarasy skalne
pokryte subtelnym dywanem niskiej
trawy. G³ówn¹ drog¹, jeden za drugim,

id¹ mu³y nios¹ce na grzbietach nasz
dobytek. Dzisiaj te¿ jest trochê wspinaczki – wejœcie na skalny grzbiet i zejœcie,
nie wiêcej ni¿ kilkadziesi¹t minut. Za
nami snuj¹ siê dzieci – bose, obszarpane.
Najczêœciej, zanim je widzê, s³yszê ich
cienkie g³osy wo³aj¹ce „salam!”. Cieniutkie r¹czki, zakoñczone ma³ymi, czarnymi
od ziemi d³oñmi, wyci¹gaj¹ siê w nasz¹
stronê. Dzieciêce palce przywieraj¹ na
krótki moment do mojej d³oni, s¹
zaskakuj¹co ciep³e. Ja, ubrana w trzewiki,

d³ugi spodnie, ciep³¹ kurtkê i rêkawiczki,
one w jednej podkoszulce i boso,
skacz¹ce po grudach ziemi zwinnie jak
kozice. Tym, które wydaj¹ nam siê
najbiedniejsze, dajemy przywiezione z
Polski trzewiki.
Schodzimy w dolinê przez wioskê Chiro
Leba a¿ do rzeki Mesheha (2800 m
n.p.m.), a potem znowu do góry. Dzisiaj
jest kryzysowy dzieñ – dziewiêtnaœcie
kilometrów, osiem godzin w drodze. W
dolinie ca³a grupa traci zapa³, ale ruszamy

dalej. Ostatnia szansa na odzyskanie si³ wk³adam do uszu s³uchawki i w³¹czam
¿yw¹ muzykê Balkan Beat Box. Dzia³a! W
ci¹gu ostatniej godziny drogi zamiast
traciæ si³y, paradoksalnie, odzyskujê je.
Nasz kemping, Ambiko, le¿y na 3200 m
n.p.m., co oznacza, ¿e przez trzy dni
snuliœmy siê, wchodz¹c i schodz¹c, na
wysokoœci pomiêdzy trzy a cztery tysi¹ce
metrów. Taki tryb wêdrowania sprzyja
aklimatyzacji, dlatego wszyscy czuj¹ siê
œwietnie. Artur odkrywa, ¿e w tym

odleg³ym zak¹tku mo¿na dostaæ… piwo!
W ka¿dym obozie by³a woda do mycia,
ale tutaj jest prawdziwy strumyk!

Na szczyt
W ciemnoœci, o czwartej nad ranem,
jemy œniadanie, trzy kwadranse póŸniej
wychodzimy. Na g³owach czo³ówki, na
ramionach polary, ale szybko okazuje
siê, ¿e jest ciep³o. S³oñce wychodzi,
kiedy idziemy jedn¹ z w¹skich œcie¿ek
przez polanê poroœniêt¹ lobeliami –

Na trasie Gich
- Chennek Camp

Wioska muzu³manów
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takich równoleg³ych dró¿ek jest
wiêcej, s¹ wydeptane przez zwierzêta
chadzaj¹ce têdy w okresach deszczu.
Przecinamy g³ówn¹ drogê, s³oñce
oœwietla bursztynowo stoki ponad
nami, na rozleg³ej polanie obsypanej
kamieniami siadamy na œniadanie:
kanapka z tuñczykiem i warzywami.
Przemierzamy krajobraz marsjañski –
p³asko, rozlegle, pusto – jesteœmy ju¿
doœæ wysoko, roœlinnoœæ zosta³a ni¿ej.

Wodospad Jinbar

Jeszcze pó³ godziny wspinaczki po
ska³ach i… stajemy na szczycie! Poza
nami tego dnia Ras Dashen (Ras Dejen,
4533 m n.p.m.) zdoby³ tylko jeden
Francuz, wiêc mo¿emy nacieszyæ siê
widokami w samotnoœci. A jest siê
czym rozkoszowaæ – b³êkit nieba
rozpostarty ponad ³agodnymi wypiêtrzeniami w kolorach mlecznej kawy,
miedzi i szaroœci, na niebie kilka
pod³u¿nych, delikatnych chmur,

zawieszonych jakby tylko dla urozmaicenia zdjêæ.
Pó³ godziny przed po³udniem zaczynamy zejœcie. Czujê zmêczenie, ale
jednoczeœnie oci¹gam siê z powrotem
do obozu – jest piêknie! Obiecujê
sobie, ¿e jeszcze tu wrócê – i wiosn¹, i
w jesieni, kiedy góry pokryte s¹
bujnymi, zielonymi w³osami traw. W
Ambiko jesteœmy o szesnastej. Tego
dnia przeszliœmy dwadzieœcia trzy

kilometry, ale namawiam resztê grupy
na ostatni¹ wycieczkê, do pobliskiej
wioski. Mamy jeszcze dwie pary
butów, zamienimy je na pozwolenie
wejœcia do chaty w górach. Goœciny
udziela nam pastor. W cha³upie jest
ciemno, ca³y dobytek rozmieszony na
pod³odze albo na prowizorycznych,
w¹skich pó³kach. W kolejnym domu
jedna kobieta przygotowuje kawê,
druga karmi piersi¹ dziecko. Na

wysokiej, drewnianej platformie, œpi
mê¿czyzna. Jest chory i pyta, czy mamy
jakieœ leki. Pod jego ³ó¿kiem mieszka
koñ.
Kolejnego ranka ruszamy z powrotem,
mamy do przebycia tê sam¹ trasê, co
trzeciego dnia. Wynajmujemy jednego
mu³a, dla tych, którzy bêd¹ potrzebowali po drodze odpocz¹æ. Ostatecznie
jad¹ na nim kobiety – ja, Danusia, Ewa
i Marta, mê¿czyŸni (Marian i Artur)
uparli siê, ¿e pokonaj¹ trasê pieszo.
Jazda na mule to nie tylko odpoczynek, ale i nauka zaufania – ¿e na
w¹skiej œcie¿ce zwierzê nie pope³ni
b³êdu, nie postawi nogi krzywo i nie
potoczy siê w dó³. Delektujê siê
nowym doœwiadczeniem – zdobywam
wysokoœæ, a nie ³apiê zadyszki, pnê siê
do góry, ale mam czas, ¿eby spojrzeæ za
siebie, w dolinê. Wêdrówka trwa
siedem godzin, potem jeszcze prawie
trzy godziny busem do hotelu i ju¿
œwiêtujemy, dostajemy nawet certyfikaty zdobycia najwy¿szej góry Etiopii.

Epopeja bankowa
Bahyr Dar, biuro Ethiopian Airlines.
“Witam, mam rezerwacjê na szeœæ
biletów z Addis Abeby do Arba Minch,
chcia³abym za nie zap³aciæ”, mówiê od
progu. „To bêdzie 4074 birry”, s³yszê.
„Nie mam birrów, chcia³abym zap³aciæ
dolarami”. „Przepraszam pani¹ ogrom-

Rozpoczynamy trekking;
okolice Sankaber Camp

nie, ale to niemo¿liwe. Nie mamy
maszyny do sprawdzania autentycznoœci
banknotów, dlatego przyjmujemy tylko
birry albo p³atnoœæ kart¹”. Karta nie
dzia³a, a banki s¹ zamkniête, bo niedziela, przyjdziemy jutro.
Poniedzia³ek rano. Wchodzê do banku.
„Gdzie mogê zamieniæ pieni¹dze?”,
pytam przy kontuarze. „Kasa numer
1”. Podchodzê, czekam, a¿ ci, którzy
stali przede mn¹, zdeponuj¹ grube
pliki banknotów. Kiedy nadchodzi
moja kolej, mê¿czyzna pyta o paszport,
a potem podaje go, razem z gotówk¹,
mê¿czyŸnie, który stoi za nim. Ten
powoli odwraca siê, podnosi z pod³ogi
kabel i wsuwa wtyczkê w kontakt.
Tak, dopiero uruchamia tester banknotów. Dolary s¹ prawdziwe – mê¿czyzna podaje je kolejnemu urzêdnikowi,
który kiwa g³ow¹, ¿ebym sz³a w jego
kierunku. Przesuwam siê w lewo,
podobnie jak on, on zatrzymuje siê,
wiêc i ja. „Adres”, s³yszê. Podajê
nazwê hotelu. „Który pokój?”. „Dwadzieœcia dwa”. Kiedy kwit jest gotowy,
mê¿czyzna rzuca krótkie: „Kasa numer
4”. Dziêkujê grzecznie i znów posuwam siê w lewo. Przed kas¹ kolejka –
tu realizuj¹ przelewy Western Union,
trzeba czekaæ. Mój papier nie dotar³
jeszcze do kasy, le¿y na stole za ni¹.
Jakaœ dziewczyna go przegl¹da, wyrywa

| Trekking
Na trasie Gich
- Chennek Camp

Góry Simen w piêæ dni:
Trekking w Górach Simen mo¿emy zacz¹æ od Debarku (2800
m), wyjœæ drog¹ gruntow¹ przez bazar, przeci¹æ pola i rozpocz¹æ wspinaczkê na zachodni p³askowy¿. Aby dostaæ siê do
obozu Sankaber (3250 m) potrzebujemy oko³o 6 godzin.
Trekking mo¿na skróciæ i rozpocz¹æ go w Sankaber albo Gich
Camp, dok¹d podjedziemy samochodem. Przez wszystkie dni
wspinaczki na przemian zyskujemy i wytracamy wysokoœæ,
dziêki czemu przystosowujemy siê do rozrzedzonego powietrza.
Raczej nie gro¿¹ nam symptomy choroby wysokoœciowej.
Dzieñ I – Sankaber Camp (3250 m) – Gich Camp (3600 m), 6
godzin, 13 km. Z obozu wychodzimy œcie¿k¹ wzd³u¿ w¹skiego
grzbietu, schodzimy w dolinê rzeki i znowu siê wpinamy. Nie
opuœæmy punktu widokowego na wodospad Jinbar! Jeszcze
jedno zejœcie, wejœcie i jesteœmy w obozie.
Dzieñ II - Gich Camp (3600 m) – Chennek Camp (3620 m), 8
h, 19 km. Idziemy drog¹ pó³nocn¹, omijaj¹c nieutwardzon¹
drogê dla samochodów. Przechodzimy przez Imet Gogo (3925
m), sk¹d rozpoœciera siê wspania³y widok, a nastêpnie przez
Inatye (4070 m). W tej okolicy mo¿emy wypatrywaæ d¿elad,
or³osêpów i kozioro¿ca abisyñskiego.
Dzieñ III - Chennek Camp (3620 m) – Ambiko Camp (3200 m),
8 h, 19 km. Po oko³o 1,5-2 godzinach trekkingu dochodzimy do
punktu widokowego, sk¹d po raz pierwszy mo¿na zobaczyæ Ras
Dashen (4533 m). Strome zejœcie w dó³, przez wioskê Chiro
Leba (3300 m) a¿ do rzeki Mesheha (2800 m), a potem ostre,

jedn¹ kartkê – pewnie kopiê – i resztê
podaje przez okienko kasjerowi.
Mê¿czyzna, pi¹ty element tej skomplikowanej akcji, wyp³aca mi nale¿noœæ.
Wracam z birrami do biura Ethiopian
Airlines, ale mê¿czyzna mówi: „Przykro
mi, ale teraz nie wydrukujemy pani
biletów, zepsu³a nam siê drukarka. Mo¿e
pani teraz zap³aciæ, a bilety wydrukuj¹
pani na lotniku w Addis”. „Nie, wie
pan, wola³abym, kiedy ju¿ p³acê, mieæ
bilety w rêce. Mogê wykupiæ je w Addis,
tylko czy rezerwacja dotrwa?”. Mê¿czyzna sprawdza coœ w systemie. „Proszê
siê nie martwiæ – nawet jeœli nie, jest
jeszcze piêædziesi¹t jeden wolnych
miejsc. Jeœli anuluj¹ pani rezerwacjê,
zrobi pani nastêpn¹. Ale mo¿e jeszcze
drukarka nam zadzia³a, proszê przyjœæ
póŸniej, po przerwie na lunch (12.3014.00)”. Wracamy po po³udniu. Podchodzê do stanowiska. Mê¿czyzna wyci¹ga
do mnie rêkê, w której trzyma wydrukowane bilety. „Uda³o siê”, mówi. Nie
wierzê w³asnym oczom…

Informacje praktyczne
Przepisy wizowe: Wiza w Etiopii jest wymagana, mo¿emy j¹ kupiæ na lotnisku w
Addis Abebie, cena 20 USD, wa¿na 30 dni. Paszport musi mieæ wa¿noœæ 6
miesiêcy. Wydawanie wiz na lotnisku czynne 24/7.
Czas: Strefa czasowa GMT+3.00
Pieni¹dze: W Etiopii pos³ugujemy siê birrami, z Polski najlepiej zabraæ dolary albo
euro. Czêœæ pieniêdzy mo¿na wymieniæ ju¿ na lotniku, kurs ten sam co w kantorach.
Zamiany w banku nie polecam – jest czasoch³onne i skomplikowane.
Elektrycznoœæ: 220 lub 240V / 50 Hz, czêste przerwy w dostawie pr¹du, ale
lepsze hotele maj¹ generatory.

Mieszkañcy jednej
z muzu³mañskich
wiosek

D¿elady, ma³py
o krwawi¹cym sercu
godzinne podejœcie do obozu. D³ugi i dosyæ wyczerpuj¹cy
dzieñ.
Dzieñ IV – Ambiko Camp (3200 m) – Ras Dashen (4533 m)
– Ambiko Camp, 10 h, 23 km. Wyjœcie o œwicie w gorê
doliny przez wioskê Mizma (3500 m), ostre podejœcie na
grzbiet. Ostatni etap to przejœcie w¹wozem pomiêdzy klifami
a¿ do stosu kamieni znacz¹cych szczyt. Schodzimy do obozu
t¹ sam¹ drog¹, potrzebujemy na ni¹ oko³o 4 godzin.
Dzieñ V – Ambiko Camp (3200 m) – Chennek Camp (3620
m), 19 km, 7 h. Ta sama, co trzeciego dnia, trasa. Podobnie
jak na ka¿dym odcinku trekkingu mo¿na wynaj¹æ mu³a. O ile
nie przyje¿d¿a po nas samochód, z Chennek mo¿na z³apaæ
ciê¿arówkê do Debarku. Pamiêtajmy o podziêkowaniu dla
przewodnika, stra¿nika i poganiacza mu³ów, dobrze widziany
jest napiwek.

