
Manaslu (8.163 m n.p.m.) 

Zdarzają się czasem w życiu takie sytuacje, które albo zmieniają je całkowicie, albo
sprawiają, że zaczynamy inaczej postrzegać to, co nas otacza, albo chociażby motywują do
działania.  Tak  też  się  stało  w  moim  życiu  dziesięć  lat  temu,  kiedy  uległam  wypadkowi
samochodowemu, w którym zginął człowiek. To był ten moment kiedy dotarło do mnie, że
powinnam zacząć realizować swoje marzenia, bo zwyczajnie mogę nie zdążyć...
Początkowo wcale nie były to góry. Od najmłodszych lat marzyłam o Afryce, nie wiedząc
jeszcze  tak  naprawdę  co  to  takiego  i  gdzie.  Chociaż  ciągnęło  mnie  tam  bardzo,  to
pielęgnowałam  w  sobie  to  marzenie  traktując  je  tylko  i  wyłącznie  jako  marzenie,  które
pewnie nigdy się nie spełni...aż do tego feralnego dnia, kiedy uświadomiłam sobie, że nie
chcę dłużej już tylko marzyć. Dwa lata później ze łzami w oczach wysiadłam z samolotu 
w Mombasie wciągając gorące afrykańskie powietrze, którego zapachu nigdy nie zapomnę. 
W trakcie tego wyjazdu wielokrotnie miałam okazję widzieć podnóże i zbocza Kilimandżaro,
jednak z powodu niskich chmur, ani razu nie udało mi się zobaczyć góry w całej okazałości.
Wtedy narodziła się myśl: „Skoro nie mogę zobaczyć jej od dołu, to może spróbuję na nią
wejść...”  Dwa  lata  później,  schodząc  ze  szczytu  Kilimandżaro,  już  planowałam  kolejny
wyjazd w góry. Wiedziałam, że to jest to, co daje mi radość, co sprawia, że w tym danym
momencie nic innego się nie liczy, że jest to taki rodzaj obcowania z naturą, wysiłku 
i poznawania siebie, którego nigdy wcześniej nie poznałam, pokochałam góry...
Możliwość spędzania czasu w tak pięknych rejonach świata pozwoliła mi również rozwijać
inną wielką pasję, jaką jest fotografia.    

Do chwili obecnej byłam na następujących szczytach:
 Kilimandżaro (5.895 m n.p.m.)  - 31.08.2011.
 Elbrus (5.642 m n.p.m.) – 10.09.2013.
 Kazbek (5.033 m n.p.m.) – 22.08.2014.
 Island Peak (6.189 m n.p.m.) – 07.11.2014.
 Ama Dablam (6.812 m n.p.m.) – 15.11.2014.
 Aconcagua (6.962 m n.p.m.) – 13.01.2016.

Teraz chciałabym się „zmierzyć” z ośmiotysięcznikiem Manaslu (8.163 m n.p.m.) - ósmą 
pod względem wysokości górą Ziemi położoną w Himalajach. 
Wyprawa planowana jest w terminie 25.08 – 07.10. 2017.  Organizatorem i Liderem  
wyprawy jest Ryszard Pawłowski. Koszt to 7.000 $ plus koszt biletu.

Plan wyprawy jest następujący:
1. Przylot do Kathmandu.
2-3. Kathmandu.
4. Przyjazd do Arughar Bazar (608 m)
5. Trekking do Khorlabesi (970 m)
6. Trekking do Jagat (1.340 m)
7. Trekking do Dyang (1.860 m)
8. Trekking do Namrung (2.630 m)
9. Trekking do Sama Goan (3.520 m)
10. Dzień odpoczynku w Sama Goan.
11. Trekking do Manaslu Base Camp (4.400 m)
12-38. Działalność górska w okolicy i na Manaslu.
39. Zwijanie bazy.
40. Trekking powrotny do Samado (3.875 m)



41. Trekking do Bhitmtang (3.590 m) przez Larkayala (5.160 m)
42. Trekking do Dharapini (1.963 m)
43. Powrót do Kathmandu.
44. Kathmandu.
45. Powrót do Polski.

Pomimo iż pochodzę z nizin (woj. warmińsko-mazurskie), a pierwszy raz w górach byłam
mając dwadzieścia kilka lat, to jestem przykładem, że jeżeli się czegoś bardzo chce, to dzięki
determinacji, zapałowi i odrobinie szczęścia można naprawdę wiele. 

Dotychczasowe  wyjazdy  sama  finansowałam  jednak  w  tym  przypadku  wsparcie
finansowe jest niezbędne by mój udział w wyprawie doszedł do skutku. 
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