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Pół godziny na spakowanie się

Z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek, uczestniczką 
wyprawy na Kilimandżaro, rozmawiała Anna Korzec
Angelika Chrapkiewicz-Gądek; uczestniczka projektu „Kilimandżaro 2008 – Mimo wszystko”, organi-
zowanego przez Fundację Anny Dymnej, cierpi na zanik mięśni, porusza się na wózku inwalidzkim. 
Wraz z dziewięcioma innymi niepełnosprawnymi osobami wspinała się na Biały Dach Afryki. Dotarła 
na wysokość 5200 m. n.p.m.

Kilimandżaro. Pierwsze wrażenie?

Kilimandżaro zobaczyłam pierwszy raz z dołu – jechali-
śmy asfaltową drogą i nagle wyłoniło się przed nami. Pa-
miętam, że słuchałam wtedy Dżemu, było to trochę mi-
styczne przeżycie. Pomyślałam – eee, to nie jest wcale tak 
wysoko, nie może być tak źle jak piszą.

Prawidłowo. Jak przystało na rodowitą góralkę.
(śmiech) Tak, napatrzyłam się już na góry, na Tatry I na-
prawdę wydawało mi się, że Kilimandżaro nie jest tak 

wysokie, mimo że ma 5800 m. n.p.m. Inaczej to wszystko 
postrzegałam.

Nie obawiała się Pani, że nie da Pani rady?
Oczywiście, że się bałam. Lęk pojawił się na krótko przed 
wyjazdem – wcześniej nie miałam czasu o tym myśleć, 
byłam ciągle zajęta; ślub, praca… Dopiero kiedy zaczę-
łam zastanawiać się, co kupić na wyprawę uświadomiłam 
sobie, że to nie będzie wycieczka na zasadzie: o, dobra, 
jedziemy w góry! Tylko, że to Kilimandżaro. Podczas wspi-
naczki każdy dzień pokazywał mi, że jest się czego bać. 

Człowiek w górach uczy się pokory. Krzy-
siek Gardaś – jeden z uczestników wypra-
wy – powiedział, że one weryfikują ludzi. 
To prawda – jedni radzą sobie lepiej, inni 
gorzej. Oprócz przeszkód czysto fizycz-
nych – ciśnienia, choroby wysokościowej, 
działa jeszcze psychika. Najtwardsi mogą 
paść, a słabi iść do przodu.

Co było dla Pani najtrudniejsze?

Podjęcie decyzji o zejściu. Na wysokości 
5200 przewodnik zapytał, czy wszystko 
jest ok. Odpowiedziałam, że nie bardzo, 
a on na to: góra czy dół? Popatrzyłam na 
przewodników i tragarzy, którzy mnie 
nieśli, na mojego głównego pomocnika 
Bogusia Bednarza – im też było ciężko. 
Powiedziałam, że schodzimy. Wiedziałam, 
że nie mogę wymagać od nich takiego 

Angelika w drodze na Kilimanżaro

– Grzegorz Sanocki, autor prezentowanej minikolekcji. 
Ewa Minge od wielu lat prowadzi specjalne zajęcia dla 
utalentowanych, niepełnosprawnych.

O 21-wszej rozpoczyna się właściwy pokaz autor-
skiej, składającej się z 50 kreacji, kolekcji Ewy Minge. Wi-
dać takie gwiazdy wybiegu jak Ewa Byzdra Saleta, czy 
Ewa Pacuła. W końcu zza kulis nieśmiało pojawia się Aga-
ta. Ma na sobie złoty garnitur, trzyma nogę na nogę. Dru-
gą kreacją, w której wystąpiła Agata była szalenie kobieca 
i kwiecista sukienka. Niezwykła kreacja, która przysłoniła 
wszystkie pozostałe to czerwona, długa, przyozdobiona 
rybią łuską, z odkrytymi ramionami suknia. Tym razem 
jednak Agata nie wjeżdża na wybieg na wózku, ale zostaje 
wniesiona w ramionach Krzysztofa Oliwy, jednego z naj-
bardziej znanych polskich hokeistów. Hokeista defilował 

z Agatą na koniec podestu, następnie zawrócił. Oklaski 
nie miały końca. W kolejce ustawił się do niej prawdziwy 
tłum fotoreporterów i dziennikarzy.

Agata od lat marzyła, aby przebić się do świata mody. 
Niestety bardzo długo była przez ten świat ignorowana. 
Wygrywała kolejne konkursy na fotomodelkę Nadszedł 
czas, aby Polacy nauczyli się doceniać piękno i przesta-
li bać się inności – powiedziała projektantka Ewa Minge, 
która od razu zaproponowała dziewczynie udział w swoim 
andrzejkowym pokazie. – To jak bajka, nie mogę w to uwie-
rzyć – cieszyła się Agata. Po publikacji artykułu w „Dzien-
niku” rozdzwoniły się telefony. 25-letnia wówczas Agata 
udzieliła mnóstwa wywiadów oraz zainteresowała się nią 
niemiecka telewizja. Została prawdziwą gwiazdą.
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poświęcenia, że już zdobyłam Kilimandżaro – doszłam 
najwyżej ze wszystkich na wózku i to mi wystarczyło. 
Gdybym dotarła na wysokość 5100 jak chłopcy (Piotr 
Truszkowski i Jarek Rola), też by mi wystarczyło, najważ-
niejsze było samo podjęcie wyzwania. Wszystko zależy 
od tego, czym jest dla ciebie Kilimandżaro – tylko wierz-
chołkiem czy czymś więcej?

A czym było ono dla Pani?
Drogą przede wszystkim. Drogą z ludźmi, których wcze-
śniej nie znałam, co wiązało się z przełamaniem swoich 
wewnętrznych barier i zaufaniem komuś obcemu. To 
bardzo ważne, bo wszędzie potrzebowałam pomocy np.: 
w ubikacji. Były sytuacje jak ta, kiedy Piotrek Truszkow-
ski brał mnie na ręce i przenosił z wózka na krzesło. A on 
nie ma nóg. Kiedy ja karmiłam Łukasza (Łukasza Żele-
chowskiego, niewidomego uczestnika wyprawy – przyp. 
A.K.)… TO było Kilimandżaro. Pokazaliśmy innym, że się 
da. Po powrocie dostałam wiele maili od przyjaciół i życz-
liwych mi ludzi, ale jedna wiadomość mnie powaliła. Od 
chłopaka, który mieszka w Kościelisku – napisał, że jest 
umierający, ale ja swoją postawą dałam mu światło do 
życia. Właśnie dlatego to zrobiliśmy.

Kilimandżaro już Pani zdobyła. Co teraz? Jakie ma Pani 
plany, marzenia?
Po Kilimandżaro mam mnóstwo marzeń; na pewno chcia-
łabym gdzieś jeszcze pojechać i coś sobie udowodnić, 
niekoniecznie innym, ale sobie. Może zacznę uprawiać 
kolejny sport – na razie nurkuję, mam stopień sternika 
żeglarza. Jarek Rola, jeden z uczestników, namawia mnie 
na narty, zobaczymy.

Co by Pani powiedziała, gdyby ktoś zaproponował Pani 
kolejną wyprawę na Kilimandżaro?
Że potrzebuję pół godziny na spakowanie się.
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Angelika i żyrafy

Angelika z mieszkańcami Afryki


