
 

Z Ruchem Ciągłym zajdziesz wysoko 

czyli rozmowa z Janem Skorodeckim, 

zdobywcą i inicjatorem wyprawy na Kilimandżaro 

 

 

Jerzy Wiśniewski - Sporo czasu minęło od powrotu z wyprawy na Kilimandżaro.  

Jan Skorodecki – Tak jakoś schodziło. Zawsze było coś ważniejsze  i nie było czasu się 

spotkać. Koniec roku skłania do refleksji i spojrzenia wstecz. 

- No to wróćmy do początku. Skąd taki pomysł? 

- No to cofnijmy się jeszcze dalej, do lat szkolnych, a konkretnie do czasów technikum. 

Zresztą chodziliśmy do tej samej szkoły. Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych 

w Piotrkowie Trybunalskim to szkoła, która dawała duże możliwości. Do dziś w naszej 

kopalni pracuje bardzo wielu jej absolwentów, z czego dość duży odsetek to dozór i kadra 

kierownicza. W latach siedemdziesiątych do szkoły chodziło się sześć dni w tygodniu. 

Nie byłem przykładem ucznia sumienie uczęszczającego na lekcje. Jedną z możliwości 

legalnego opuszczania zajęć był udział w rajdach turystycznych. Rajdy były najczęściej 

dwudniowe, więc soboty bardzo często bywały wolne z tego tytułu. Mieliśmy dość zgraną 

grupę i zaliczaliśmy prawie wszystkie rajdy, które organizował PTTK lub ZHP. 

- Ale okolice Piotrkowa to tereny nizinne, skąd więc zamiłowanie do gór? 

- Masz rację, ale z czasem zaczęło nam się nudzić chodzić ciągle tymi samymi trasami do 

Polichna, Wolborza, a przede wszystkim do Sulejowa. Zataczaliśmy coraz szersze kręgi. 

Rejony Łodzi, Sieradza, Zduńskiej Woli. Pierwszymi górami były Góry Świętokrzyskie. Udział 

w ogólnopolskim harcerskim rajdzie świętokrzyskim dawał dodatkowe możliwości. Trwał co 

najmniej cztery dni i zwalniał z obowiązkowego pochodu 1-szo majowego, który był raczej 

obowiązkowy.  

- Byliście jeszcze niepełnoletni, więc chyba musiał chodzić z wami jakiś nauczyciel.  

- Na początku tak było. Ale później gdy już nie było chętnych z kadry pedagogicznej, to 

okazało się, że wystarczy jak będzie pełnoletni opiekun, niekoniecznie nauczyciel. Ale i tak 

nie zawsze mieliśmy chętnych na nasze wyjazdy. Musieliśmy sobie radzić inaczej. Jeden 

z kolegów wyglądał wyjątkowo poważnie, została więc tylko kwestia odpowiedniej legitymacji 

szkolnej.  

 



- Ale  Góry Świętokrzyskie trochę się różnią do Kilimandżaro .  

- Jak pisał poeta „Góry Świętokrzyskie są właściwie niskie, szary mech porasta, drogi 

kamieniste”. Dlatego poszliśmy dalej, czyli wyżej. Jeżeli można tak mówić o górach, to 

rzuciliśmy się na głęboką wodę. Tatry. Tatry Wysokie. Orla Perć. Granaty.  

- To jakie były początki w Tatrach? 

- Jak już mówiłem nasza szkoła była szkołą przyzakładową i nie podlegaliśmy pod 

Ministerstwo Oświaty, tylko pod Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Mieliśmy w pewien 

sposób status prawie pracownika. W fabrykach, aby nie chodzić na pochody 

pierwszomajowe organizowane były też rajdy okolicznościowe. Najpopularniejsze nosiły 

nazwę „Szlakami Lenina” i odbywały się w Tatrach. Dziś trudno sobie nawet wyobrazić, ile 

ludzi gromadziły takie imprezy. Z samej Nowej Huty przyjeżdżało zawsze kilka autokarów. 

Zakończenia rajdu pod Wielką Krokwią gromadziły prawie tyle osób co w czasach 

największej Małyszomanii. I właśnie w IV lub V klasie na taki rajd załapaliśmy się po raz 

pierwszy w kilka osób ze szkoły jako pracownicy fabryki. Grupa była niewielka, bo liczyła 7-8 

osób. Było to moje pierwsze spotkanie z wysokimi górami. Po całonocnej podróży pociągiem 

poszliśmy do Murowańca i zamiast pokręcić się trochę i wrócić na nocleg do Zakopanego 

zachciało nam się pójść na Granaty. Wydawało się to proste. Pójść na Krzyżne, przejść 

przez Granaty i wrócić na dół do schroniska. Czasy na tablicach informacyjnych 

ignorowaliśmy, bo przechodziliśmy te odcinki w dużo krótszym czasie. I pewnie udałoby nam 

się, gdyby nie jedna niespodzianka. Gdy byliśmy już na Granatach złapał nas halny. Nie 

życzę tego nikomu, a już szczególnie na Orlej Perci. To nie było przejście tylko 

przeskakiwanie skokami kangura w momencie, kiedy wiatr na moment tracił na sile. 

W pozostałym czasie byliśmy uczepieni kurczowo skał. Jeden ze starszych kolegów miał na 

pasku na szyi manierkę w postaci dysku o pojemności około litra. Jak mu podwiało, to dostał 

nią w głowę i mało nie stracił przytomności. Powiedzenie, że śmierć zajrzała mi w oczy jest 

może zbyt dramatyczne, ale miałem wielkie obawy, czy kiedykolwiek uda nam się zejść do 

schroniska. Jedyną nadzieją był TOPR-owiec, którego spotkaliśmy idąc w górę. Jak się 

dowiedział dokąd idziemy, to poprosił nas abyśmy po powrocie zgłosili to w schronisku. 

Jeżeli nie, to od godziny 22.00 wychodzą i zaczynają nas szukać. Nie było żadnych innych 

środków komunikacji. Zeszliśmy o własnych siłach praktycznie w ostatniej chwili. Końcowe 

odcinki przebyliśmy już w ciemnościach. Gdy zeszliśmy do Zakopanego, to zobaczyliśmy 

drzewa połamane jak zapałki.  

- To Tatry nie przywitały Cię zbyt przyjaźnie. 

- Może nie tyle Tatry co halny. Chociaż nie wiedziałem, czy uda nam się bezpiecznie wrócić, 

to jednak i w takich  okolicznościach byłem zachwycony tym wiatrem. Tylko, że to nie był 

zwykły wiatr, to był król wiatrów. Będąc na górze mówiłem sobie, że już nigdy nie pójdę 

w takie wysokie góry. Po takim przeżyciu, to podobnie jak po wypadku samochodowym. Albo 

siadasz zaraz za kierownicą, albo już tylko w niedzielę do kościoła. Ale ja już się w Tatrach 

zakochałem. Pokochałem je bo są trudnodostępne i wymagają wielkiego wysiłku. Wróciłem 

prawie natychmiast i od tej pory nie mogę bez nich żyć. Co roku jestem tam co najmniej raz. 

Przez dwie kadencje gdy byłem prezesem naszego kopalnianego koła PTTK „Oskard” to 

żelazną imprezą w kalendarzu zawsze był tygodniowy rajd tatrzański na koniec czerwca.  

 

 



- Ale słyszałem, że i później organizowałeś też inne imprezy w Tatry. 

- Tak, ale to już były zupełnie prywatne wyjazdy. Szczególnie miło wspominam wyjazdy 

z cyklu „Ojcowie z synami”. To było w latach 2005-2007, zawsze w drugiej połowie sierpnia 

po powrocie z żagli na Mazurach.  Ponieważ mieliśmy dzieci w podobnym wieku 

postanowiliśmy reaktywować te rajdy tatrzańskie, tylko w trochę zmienionej formie. 

W efekcie okazało się, że był to już wówczas zalążek grupy na Kilimandżaro.   

- No właśnie wróćmy do meritum. Skąd taki pomysł? 

- Od zawsze chodziłem po górach i przychodzi taki moment, że człowiek chce zrobić coś 

„dużego”. Oczywiście w miarę swoich możliwości. Po raz pierwszy taki pomysł padł przy 

wielkanocnym śniadaniu w 2011 roku. Rozmawialiśmy o większych lub mniejszych 

marzeniach. Mój młodszy syn Piotr jest zapalonym żeglarzem i marzy o opłynięciu przylądka 

Horn. Jeżeli chodzi o mnie, to Kilimandżaro od dłuższego czasu chodziło mi po głowie. Ale 

wówczas po raz pierwszy zostało nazwane po imieniu. Podzieliłem się później tym swoim 

pomysłem ze znajomymi, ale nie było większego entuzjazmu. I tak minął rok. Rok przez który 

myślałem o tym, ale tak na dobrą sprawę nie zrobiłem nic w kierunku realizacji tego planu. 

W ten właśnie sposób umiera większość marzeń. I przyszła kolejna Wielkanoc. Wówczas 

doszedłem do wniosku, że zmarnowałem rok i jak tak dalej pójdzie, to mogę marzyć 

o Kilimandżaro aż do śmierci. Trzeba zacząć działać, bo za chwilę nie będę w stanie 

zrealizować tego z powodu wieku i braku sił. Zacząłem od kompletowania ekipy.  

- W jaki sposób to zrobiłeś? 

- Wyszedłem z założenia, że jak się robi coś fajnego, to przyjemniej jest to zrobić w gronie 

przyjaciół i znajomych. Podzieliłem się swoim pomysłem w internecie na Naszej Klasie oraz 

rozesłałem maile do znajomych w kopalni.  

- I jaki był odzew? 

- Początkowo w kopalni było dość duże zainteresowanie. W miarę upływu czasu entuzjazm 

przygasał. Ale nie dlatego, że pomysł tracił na atrakcyjności. Przyczyna była banalna – kasa. 

Mieliśmy nadzieję, że uda nam się zarazić PGE oraz że grupa wykorzysta to marketingowo i 

w jakiś sposób nam pomoże. Nie chodziło tutaj o wyłożenie gotówki, lecz choćby o wsparcie 

w postaci zakupu sprzętu lub odzieży. Początkowo sprawy szły bardzo dobrze. Byłem w 

kontakcie mailowym z Dyrektorem Departamentu Komunikacji Korporacyjnej. Niestety gdy 

przyszło do konkretów zaczęły się schody. Najpierw okres wakacyjny, a później zmiana 

stanowiska. Trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy. Nikt nam nie pomoże, więc musimy 

liczyć tylko na siebie. Jak się domyślasz liczba chętnych skurczyła się diametralnie, gdy 

trzeba było zrobić rachunek kosztów. Rozpatrywaliśmy różne warianty organizacyjne. 

Począwszy od samodzielnego wyjazdu i załatwiania wszystkiego na miejscu, poprzez 

skorzystanie z miejscowych biur turystycznych, jeżeli tak je można nazwać lub wyjazd z 

polską firmą, która organizuje takie wyprawy. Okazało się, że załatwianie wszystkiego 

samemu wcale nie musi być tańsze niż zdanie się na wyjazd zorganizowany. Postanowiliśmy 

więc skorzystać z usług Agencji Wypraw 4 Challenge  z Wrocławia, która ma bardzo duże 

doświadczenie w organizacji wejść na Kilimandżaro. Myślę, że to był dobry wybór. 

Dołączyliśmy do tego jeszcze dwudniowe safari w Parkach Narodowych Tanzanii oraz 

kilkudniowy pobyt na Zanzibarze. 

 



- Więc jak ostatecznie zakończyło się kompletowanie ekipy? 

- Jak już mówiłem mój młodszy syn Piotr był zdecydowany od samego początku. Starszy 

Paweł trochę się wahał. W listopadzie urodził mu się synek i zastanawiał się, czy żona sama 

da sobie radę. W końcu przekonała go moja żona deklarując jak najdalej idącą pomoc w tym 

czasie. I teraz wracamy do tatrzańskich wypraw ojców z synami. Drugą rodziną, która 

zdecydowała się na wyjazd to mój kolega z pokoju ze studenckich czasów  Leszek Tlałka z 

żona Krystyną oraz synem Jakubem. Tak więc było już nas sześcioro. 

 Zadziałał również internet i moja informacja o wyprawie. Odezwała się koleżanka z lat 

szkolnych z liceum z Pajęczna, z którym nasze technikum nieraz spotykało się na rajdowych 

szlakach. Ona z kolei namówiła swoją koleżankę i w ten sposób grupa liczyła już osiem 

osób. Wystarczająco jak na taką wyprawę. Organizator ze swojej strony dołożył jeszcze 

cztery osoby i lidera grupy.  

- Czyli wszyscy już są, więc w drogę.  

- No jeszcze nie tak szybko. Do takiej ekspedycji należy się odpowiednio przygotować.  

Po pierwsze kondycja. Na dwa do trzech miesięcy przed wyjazdem powinno się 
zadbać o kondycję. Zdobycie Kilimandżaro „zza biurka” jest możliwe, chociaż mało 
prawdopodobne. Najpewniejsze przygotowanie gwarantują wycieczki górskie, trening 
aerobowy, bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Ważne jest to by być systematycznym. 
Lepiej trenować częściej, mniej intensywnie i krócej niż od święta, ale za to, do totalnego 
wyczerpania. Trudności techniczne na Kilimandżaro są mniejsze niż na najłatwiejszych 
czterotysięcznikach. Nie należy jednak zapominać o różnicy wysokości i odległościach. 
Wejście na szczyt tatrzański zajmuje średnio kilka godzin, natomiast aby wejść na najwyższy 
szczyt Afryki trzeba iść kilka dni i pokonać kilkadziesiąt kilometrów. Ja ostatni miesiąc 
poświęciłem na marsze. W drodze powrotnej z pracy żona wysadzała mnie i maszerowałem 
z kijami do domu. Jeden tydzień od Wawrzkowizny – ok. 7 km, drugi od Słoku – ok. 9 km i 
trzeci od Elektrowni – ok. 12 km. Ostatni jaki miałem zaplanowany – spod swojego biura czyli 
15 km nie doszedł do skutku, bo zima przyszła w całej okazałości i napadało tak dużo 
śniegu, że Nordic Walking nie był możliwy. W weekendy robiliśmy marsze po lesie i wejścia 
na Górę Kamieńsk. Dzięki temu byliśmy dostatecznie przygotowani do wspinaczki. 
Nie wszystkim się udaje, szacuje się, że jedynie 25 procent osób wychodzących na 
Kilimandżaro zdobywa szczyt. Główną przyczyną niepowodzeń jest brak aklimatyzacji, 
pośpiech, zbyt duże tempo wspinaczki i mała liczba dni, które turyści przeznaczają na 
zdobycie góry.  

 

Po drugie ekwipunek w szeroko pojętym znaczeniu. A więc mocne buty trekkingowe 

ciepłe powyżej kostki, bielizna oddychająca, ciepłe skarpety w góry, spodnie stretch lub 

z cienkiego polaru (leginsy), spodnie z grubszego polaru, spodnie przeciwdeszczowe 

z membraną, polar lekki, polar gruby, kurtka z membraną przeciwdeszczowa, rękawice 

polarowe cienkie, rękawice grube wiatroszczelne, czapka (najlepiej z polarem lub 

windstopperem), plecak podręczny (ok. 30-40 litrów), plecak duży min. 70 litrów, śpiwór 

komfort min od 0C do -5C (najlepiej puchowy), kije trekkingowe, okulary słoneczne 

z mocnym filtrem najlepiej lodowcowe, latarka czołowa no i apteczka. Szczególna uwagę 

trzeba zwrócić na śpiwór. Tutaj nie można oszczędzać, bo od tego jak spędzimy noc 

w namiocie zależeć będzie nasza kondycja na szlaku na drugi dzień. A temperatura w nocy 

spada mocno poniżej zera.  

Po trzecie szczepienia. Na wyjazd do krajów afrykańskich wymagana jest (chociaż 

nie zawsze sprawdzana) żółta książeczka WHO potwierdzająca odbyte szczepienia.  



Komplet takich szczepień kosztuje ok. tysiąca złotych. Dodatkowo niezbędnym 

wyposażeniem są lekarstwa na malarię i przeciwko chorobie wysokościowej. Jeżeli mamy 

już to wszystko, to teraz tylko bilet na samolot i w drogę.  

- To opowiedz teraz o samym wejściu. Ile to trwało i czy było ciężko? 

- Leżące w północnej Tanzanii Kilimandżaro jest najwyższą górą Afryki, wznosi się na 

wysokość 5896 metrów nad poziom morza. To nie tylko najwyższy śnieżny górski masyw 

czarnego kontynentu, ale to także najwyższa wolnostojąca góra na Świecie. Ten uśpiony, ale 

nie wygasły wulkaniczny masyw posiada trzy wierzchołki: Kibo 5896 m, Mawenzi 5149 m 

i Shira 3942 m. Celem wszystkich wypraw jest jak się domyślasz, najwyżej położony punkt 

na krawędzi krateru Kibo tzw. Uhuru Peak. Na szczyt Kilimandżaro można wejść różnymi 

drogami. Aktualnie istnieje ich siedem. Najłatwiejszą jest droga pierwszych zdobywców, to 

szlak od wschodu Marangu Route zwany szlakiem Coca-Cola. Na nim wszystkie noclegi są 

zorganizowane w schroniskach drewnianych lub murowanych. Nasza ekspedycja szła od 

strony południowej drogą Machame zwaną szlakiem Whisky, czyli dla prawdziwych 

twardzieli. Ta nie jest zagospodarowana turystycznie, a wszystkie noclegi to prawdziwie 

wysokogórskie biwaki w namiotach w alpejskiej scenerii z lodowcami i pionowymi ścianami 

w tle. Cała wycieczka trwa sześć dni, z czego cztery i pół to wejście i półtora dnia na zejście.  

Tak na dobre wyprawa rozpoczęła się 5 lutego. Samochodami z Moshi dojechaliśmy 

na wysokość 1900 m.n.p.m do Machame Checkpoint gdzie znajduje się brama Parku 

Narodowego (Machame Gate). Po przepakowaniu się i zgrupowaniu tragarzy, ruszyliśmy 

wąską, ale łagodną drogą wiodąca przez tropikalny las równikowy do Machame Camp, na 

wysokość 2980m. Tego dnia przeszliśmy około 18 km co nie zajęło nam więcej niż siedem 

godzin. W tym momencie muszę powiedzieć kilka zdań na temat naszych czarnoskórych 

towarzyszy. Na Kilimandżaro nie można wejść samemu. Wyprawa musi być zorganizowana 

z wykupieniem całej obsługi. Na jednego członka wyprawy przypadają średnio trzy osoby 

towarzyszące, dwóch tragarzy i jak to żartobliwie określamy pół kucharza i pół przewodnika. 

Tak więc nasza ekipa liczyła prawie czterdzieści osób. Ekipa musi być samowystarczalna 

przez najbliższe sześć dni.  

Na drugi dzień rano pobudka. Okazuję się, że w nocy był mróz i wszystko wokół jest 

zamarznięte. Pamiętasz co mówiłem o śpiworze. Teraz przekonujemy się o jego zaletach i 

zbawiennym wpływie na samopoczucie dnia następnego. Pobudka wygląda w ten sposób, 

że ktoś puka do namiotu i czarna ręka podaje Ci kubek herbaty imbirowej. Wierz mi, że 

rozgrzewa znakomicie. Później toaleta poranna i przygotowanie do wymarszu. Jeszcze tylko 

śniadanie, spakowanie ekwipunku i w drogę. Od tej pory będzie już tak prawie codziennie. 

Tego dnia nasz dystans jest o połowę krótszy i wynosi 9 km. Nie oznacza to jednak, iż czas 

jaki na to poświęcimy, będzie o połowę krótszy niż w dniu poprzednim, ponieważ podejście 

jest już nieco trudniejsze głównie ze względu na wysokość, która już zaczyna wywierać 

wpływ na wydolność organizmu. Osiągamy wysokość 3840 m pomiędzy kraterami Kibo i 

Shira gdzie położony jest Shira Camp, miejsce naszego kolejnego noclegu. 

Trzeci dzień ma charakter typowo aklimatyzacyjny, ponieważ różnica wysokości do 

pokonania wynosi zaledwie 100 metrów. Jednak aby dojść do następnego biwaku, 

pokonujemy wzniesienie zwane Lava Tower 4630 m. Wśród tubylców niegdyś  krążyły 

opowieści, że śmiałkowie pragnący wejść na Biały Dach Czarnego Lądu ulegają demonom: 

wspinając się, czują w głowach nieznośny ból, płuca i mięśnie odmawiają im posłuszeństwa, 

a czasami nawet umierają... To nic innego jak objawy choroby wysokościowej. Cierpi na nią 

większość ludzi po przekroczeniu wysokości 4000 metrów.  



To był najtrudniejszy dzień dla mojego Pawła. Wcześniej zdawało mu się, że choroba 

wysokościowa jego nie dotyczy. Od tej pory przeprosił się z lekami i nie miał już później 

żadnych problemów a na szczyt wszedł jako pierwszy. Podczas tego etapu z pewnością już 

mocniej odczuwamy efekt rozrzedzonego powietrza. Jednak powrót do obozu poniżej 

czterech tysięcy metrów poprawia samopoczucie, a ponowne osiągnięcie tej samej 

wysokości  przychodzi później dużo łatwiej. Droga do najbardziej malowniczo położonego 

Barranco Camp zajmie około 7 godzin. Obóz położony niemal u stóp krateru Kibo 

wznoszącego się 2000 metrów ponad nami. 

Dzień czwarty rozpoczyna się wspinaczką na 300 metrową ścianę Barranco Wall. 

Jest to jedyny odcinek, który można porównać do wspinaczki w naszych Tatrach. Chowamy 

kijki i pomagamy sobie rękami. Nierzadko wchodzimy na czworaka i z bliska czujemy zapach 

góry. Po 3-4 godzinach na zmianę schodząc i podchodząc przecinamy Karranga Camp 

(3980m), który stanowi rezerwę aklimatyzacyjną pozwalającą na przeplanowanie działań w 

zależności od samopoczucia grupy. My idziemy dalej. Stąd jeszcze 3 godziny podejścia do 

Barrafu Camp (4550 m). Temperatury w nocy mogą tu spaść do -10C. Góra jest już na 

wyciagnięcie ręki. Tak blisko, ale jednak daleko. Jutro się z nią zmierzymy. Po kolacji szybko 

kładziemy się spać. Dziś nie gramy w karty i nie pijemy naszej ulubionej herbaty z prądem. 

Nie ma na to czasu, bo pobudka o 23.00 w nocy. I tak niewiele osób nie mogło zasnąć. 

Niektórzy z powodu wysokości, inni z emocji. Krótki posiłek, przygotowanie niezbędnego 

ekwipunku, sprawdzenie czołówek, ustalenie kolejności i w drogę. Rusza z nami aż ośmiu 

przewodników. Oni mają doświadczenie i wiedzą, że wiele osób właśnie w ciągu najbliższych 

godzin będzie rezygnowało. Każdy rezygnujący musi mieć swojego przewodnika, który 

sprowadzi go do obozu. Nieraz rezygnuje ponad połowa grupy. Muszą być na to 

przygotowani. Tak było w grupie Anglików, którzy wyruszali razem z nami. 

Piąty dzień zaczyna się więc wyjątkowo wcześnie, bo wymarsz o godz. 0.00. 

Himalaiści nazywają to atakiem szczytowym. Nazwanie wejścia na Kili w ten sposób byłoby 

przesadą, ale takie porównanie ciśnie się na usta. Czeka nas sześć godzin stromego 

wdrapywania. Początkowo w zupełnej ciemności. Z godziny na godzinę robi się coraz jaśniej. 

Ale ubywa także sił. Przewodnicy wiedzą o tym doskonale, bo o ile z początku tempo jest 

dość szybkie, to z upływem czasu robi się coraz wolniejsze. Ich komendy „pole, pole”, czy 

„wolniej, wolniej” są teraz jak balsam dla uszu i wlewają miód na nasze serca. Coraz 

częstsze i dłuższe postoje. Na którymś z kolei postoju rozpakowałem chałwę, ugryzłem 

kawałek i nie byłem wstanie połknąć, brakowało śliny, nie miałem siły. Brakuje tlenu, więc 

robisz głębsze wdechy, bo potrzebujesz więcej powietrza. Ale temperatura jest ujemna 

i schładza Ci to cały organizm, a szczególnie płuca. W drodze powrotnej w samolocie 

wszyscy kaszleli. Reszta pasażerów patrzyła na nas jak na wycieczkę gruźlików. Około 

godziny 5.00 zaczyna majaczyć na tle nieba krawędź krateru w tzw. Stella Point (5730m). 

Ale to właśnie teraz zaczyna się najtrudniejszy odcinek. Mobilizujemy się wzajemnie 

i podtrzymujemy na duchu. Działa mechanizm siły grupy. Jeden z młodych ludzi opowiadał 

później. Przecież nie mogłem wrócić, jak dziewczyny szły dalej. W czasie krótkich 

kilkuminutowych postojów zamykałem oczy i natychmiast zasypiałem. Budziłem się 

i szedłem dalej. Takie drzemki dodawały sił. Około 6.00 stajemy na Stella Point. Pierwszy 

sukces. Pierwsza tablica na tle której się fotografujemy. Dłuższy odpoczynek i dodatkowa 

porcja energii. Tym razem energii słonecznej. Wschód słońca zaliczony. Można się upajać 

widokami. Mamy szczęście. Nie pada i nie ma mgły. Widoki przepiękne, ale trzeba iść dalej. 

Stąd mamy godzinę łagodnego podejścia szeroką granią na szczyt Uhuru Peak (5895 m). 

Sił coraz mniej, ale cel jak na dłoni. Powiedziałem sobie, że choćbym miał iść na kolanach, 

to dojdę. I doszedłem. Doszliśmy wszyscy, weszła cała grupa.  



Nie zawsze się tak udaje. Ja byłem szczęśliwy z kilku powodów. Byłem w końcu 

najstarszy z całej grupy, musiałem wnieść na górę to moje ponad sto kilogramów, to ja 

zorganizowałem tę wyprawę i chyba rzecz najważniejsza, byli ze mną moi najbliżsi. Teraz był 

już tylko czas na radość. Jeszcze tylko lekkie zdziwienie, bo tablica, pod którą wszyscy robią 

sobie zdjęcia inna niż na oglądanych wcześniej przeze mnie fotografiach. Tamta była 

drewniana z wyrytymi napisami. Ta blaszana, malowana, ale jakie to miało znaczenie. 

Nie zapomniałem oczywiście o sfotografowaniu się na jej tle z banerem ZZPRC. 

Nie przypuszczałem wówczas, że niespodziewanie Związek po powrocie będzie 

partycypował w moich kosztach tej wyprawy. Do tej pory nie miałem jeszcze okazji 

podziękować za to osobiście.  Kolejny dowód, że Związek Zawodowy też trzeba wybierać 

odpowiedzialnie.  

Po zdobyciu najwyższej wolno stojącej góry świata, czeka nas kilkugodzinne zejście 

do obozu Barrafu. Schodzimy inną drogą, bardziej stromą. Dla mnie było to jedno z 

najdłuższych zejść za szczytu. Do zmęczenia fizycznego dochodzą jeszcze trudne warunki. 

Cała stroma droga pokryta jest drobnymi kamieniami i popiołem i pyłem wulkanicznym. 

Trzeba uważać, że się nie poślizgnąć i nie skręcić nogi lub zrobić sobie innej krzywdy. 

Tym bardziej, że mijamy po drodze turystów, którzy schodzą z pomocą przewodników. 

Naprawdę człowiek jest wówczas już bardzo wyczerpany. Podczas hamowania przy zejściu 

cały ciężar ciała przenosi się na stopy, których palce opierają się o czubek buta. Już wiem, 

że paznokcie dużych palców nie wytrzymają tego. I tak też się stało. Jeden zsiniał, drugi 

zszedł. Podobne zmęczenie dopadło mnie tylko dwa razy w życiu. W ubiegłym roku w lipcu, 

przy zejściu z Przełęczy Krzyżne po przejściu Orlej Perci w Tatrach oraz niecałe trzydzieści 

lat temu w Bieszczadach u stóp Tarnicy po kilkudziesięciogodzinnym marszu z pełnym 

obciążeniem. W tych czasach w plecakach nosiło się wszystko. Namioty z gumowaną 

podłogą, gumowe materace, butle gazowe, konserwy itp. Nie można było liczyć, że coś kupi 

się po drodze, a wyprawa zaplanowana była na tydzień czasu.  

- Ale wracając do Kilimandżaro.  

No właśnie. Dopiero w drodze powrotnej posilamy się tym, co zabraliśmy na szlak. 

Resztę rozdajemy przewodnikom. Częściowo z powodu wdzięczności, częściowo aby plecak 

był lżejszy. Gdy widzimy już obóz spotyka nas miła niespodzianka. Naprzeciw wychodzą 

tragarze z napojami. Orzeźwienie dodaje nam sił i po godzinie jesteśmy w obozie, gdzie 

czeka nas ciepły posiłek. Zbieramy się w namiocie, który służył za jadalnię i dzielimy się 

wrażeniami. Jesteśmy szczęśliwi, że wszyscy weszli, to powoduje, że atmosfera jest radosna 

i pełna euforii. Ale dopiero wówczas każdy dzieli się swoimi przeżyciami z wejścia. 

Za wyjątkiem dwóch, może trzech osób każdy miał kryzys. Każdy miał moment, w którym 

chciał zawrócić, albo stwierdził, że dalej już chyba nie pójdzie, bo nie ma siły. Ale wzajemne 

podtrzymywanie na duchu spowodowało, że czerpaliśmy jeszcze energię ukrytą gdzieś 

głęboko, która pozwoliła nam iść dalej. Gdyby każdy wchodził osobno tylko z przewodnikiem, 

to prawie połowa zawróciłaby wcześniej, czy później. Podziwialiśmy naszą liderkę, dla której 

było to trzynaste wejście na Kili, a dziewczyna miała niewiele ponad trzydzieści. Olbrzymie 

zmęczenie powodowało, że nikt z obecnych nie powiedział, że jest gotów jeszcze kiedyś 

wybrać się na Kilimandżaro. Ale wystarczyło kilka dni i pod koniec pobytu na Zanzibarze 

zmieniliśmy sposób patrzenia na to, co jeszcze tak niedawno przeżyliśmy. Po zjedzeniu 

obiadu i godzinnym odpoczynku schodzimy do Mweka Camp (3100 m) w dolinie Mweka. 

Po raz pierwszy nocleg w innym otoczeniu. Drzewa i dużo zieleni.  



Dzień szósty i ostatni jest  czterogodzinnym spacerem w gęstym tropikalnym lesie 

z Mweka Camp (3100 m) do Mweka Gate (1800 m),  gdzie będą oczekiwać na nas 

samochody, które zabiorą nas z powrotem do hotelu w Moshi. Ale nim wyruszymy na dół 

następuje pożegnanie z naszą obsługą. Będą nam jeszcze towarzyszyć, ale to jest ten 

moment, w którym wszyscy są już wypoczęci. Cała ekipa zbiera się jednym miejscu 

i odśpiewują piosenkę o Kilimandżaro, tańczą i gratulują nam zdobycia góry. Po chwili tańczą 

już wszyscy, a liderka przekazuje nam pieniądze jakie dobrowolnie przekazujemy za pomoc 

w wyprawie oraz rzeczy, które nie będą nam już potrzebne, a im przydadzą się w kolejnych 

wyprawach, bo za kilka dni czeka ich kolejne wejście. Zostawiamy karimaty, stuptuty, kijki, 

odzież i prowiant. Przed wymarszem robimy jeszcze zdjęcia z bardzo ładną ekspozycją 

Kilimandżaro w tle. Tym razem zejście jest przyjemnością, bo wszyscy są wypoczęci i 

szczęśliwi. Na dole czekają już na nas handlarze z gadżetami z Kilimandżaro. Koszulki, 

kapelusze, warkoczyki, naklejki, figurki i inne. Kupujemy wszystko, a przede wszystkim 

koszulki. Wcześniej nie chcieliśmy zapeszyć. Teraz już możemy, zdobyliśmy Kilimandżaro i 

możemy je nosić z dumą.  

- Minął już rok. Czy planujesz jeszcze podobne wyprawy? 

- Szczerze powiedziawszy bardzo bym chciał. Gdy się rozstawaliśmy na lotnisku w 

Warszawie Kuba powiedział, że na następne pisze się w ciemno, a Krystyna planując urlop 

na ten rok dzwoniła do mnie i pytała, czy gdzieś jedziemy i kiedy. To miłe.  

- Więc gdzie i kiedy? 

- Myślę nad tym.  W tym roku to już niemożliwe, bo jeszcze spłacam kredyt. Sfinansowanie 

takiej imprezy dla trzech osób dość poważnie nadszarpnęło mój budżet. Ale w roku 2015 

jeżeli zdrowie pozwoli i sił wystarczy, to nie jest wykluczone. Chodzi mi po głowie Ararat. 

- Dziękuję za spotkanie i podzielenie się wrażeniami. 

- Ja również. Dzięki temu mogłem wrócić wspomnieniami do tych miłych chwil.  

 

 

Z Janem Skorodeckim, Kierownikiem Robót Górniczych Transportu Węgla i Nadkładu 

w Kopalni Bełchatów rozmawiał Jerzy Wiśniewski, członek Prezydium Zarządu ZZPRC 

KWB Bełchatów.   

Fotorelacja z wyprawy znajduję się na stronie internetowej Związku: 

http://zzprckwb.org.pl/galeria/27/12 

 

 

 

 


