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SZERPANKI – WYSOKOGÓRSKIE SZKOLENIE NEPALSKICH KOBIET 
Ciąg dalszy. 

20 listopad – 20 grudnia 2009, Nepal 
 

 

W styczniu 2008 roku odbyło się pierwsze wysokogórskie szkolenie 12 nepalskich kobiet 
połączone z zimowym wejściem na Tent Peak (5700 m) u podnóŜy Annapurny zorganizowane 
przez Fundację Czarodziejska Góra i stowarzyszenie Empowering Women of Nepal. To 
precedensowe szkolenie przyniosło wiele rezultatów. Przede wszystkim nagłośnienie sukcesu 
zdobycia zimowego szczytu przez młode Nepalki, zwróciło uwagę na problem zatrudnienia 
kobiet w turystyce górskiej w Nepalu. Nepal Mountaineering Association zorganizowało 
pierwsze szkolenie wysokogórskie dla kobiet przewodników. Jednak jednym z najwaŜniejszych 
efektów szkolenia było udowodnienie tradycyjnemu społeczeństwu nepalskiemu, Ŝe kobiety 
równieŜ mogą się zawodowo rozwijać w dziedzinie turystyki. Wiele innych młodych kobiet 
zwróciło się równieŜ do Empowering Women of Nepal celem zdobycia zawodu i umiejętności 
przewodnika trekkingowego, a w przyszłości równieŜ wysokogórskiego. Więcej o projekcie: 
http://www.czarodziejskagora.org.pl/pl/szerpanki/o_projekcie   
 

Z realizacji projektu powstał film w reŜyserii 
znanego himalaisty Darka Załuskiego „Siostry 
Himalajów”. Film prezentowany był na licznych 
przeglądach filmów w Polsce i za granicą. W 
pierwszych dniach października tego roku równieŜ 
podczas przeglądu wszystkich filmów Darka. 
National Geographic Traveller zamieścił obszerny 
reportaŜ. W programie III PR i Teleexpressie 
pojawiły się informację o projekcie w formie 
reportaŜu. W internecie, na licznych stronach 
wspinaczkowych i nie tylko, pojawiły się relacje z 
realizacji projektu.  
 

SZERPANKI II. Kontynuacja szkolenia – 20 listopada-20 grudnia 2009 
 
Ze względu na pozytywny odbiór szkolenia EWN pozyskało środki finansowe na bardziej 
zaawansowane szkolenie, a Czarodziejska Góra na przeloty instruktorów. W związku z tym w 
listopadzie 2009 wyruszamy po raz drugi do Nepalu, by kontynuować szkolenie 
wysokogórskie, które będzie połączone ze zdobyciem Chulu West (6700 m). Tym razem 
szkolenie będzie koncentrowało się na przygotowaniu młodych przewodniczek do pełnienia roli 
trenerów dla kolejnych grup kobiet, planujących zmienić swoje Ŝycie na lepsze i znaleźć 
moŜliwość zatrudnienia. Kolejnymi etapami projektu będzie szkolenie nepalskich dziewcząt w 
Europie, a w 2011 wspólne wejście na Everest.  
 
Podobnie jak w ubiegłym roku, z realizacji projektu powstanie film w reŜyserii Darka 
Załuskiego, który równieŜ uczestnicy w szkoleniu. Kontynuujemy współpracę z National 
Geographic Traveler a takŜe z licznymi portalami internetowymi. Informacje z realizacji 
projektu będą równieŜ prezentowane na stronie internetowej fundacji Czarodziejska Góra.  

 
Historia projektu i organizatorzy 
 
Nepal Ŝyje z turystyki. Większość kobiet z tego kraju nie ma moŜliwości pracy. Szanse na 
zdobycie wykształcenia i zawodu są nikłe: 85% wiejskich młodych kobiet nie potrafi czytać i 
pisać. Ograniczone moŜliwości kształcenia kobiet zamykają im drogę do rozwoju osobistego i 
zawodowego. Szerpanki to unikalna inicjatywa polskiej Fundacji Czarodziejska Góra 
(www.czarodziejskagora.org.pl) we współpracy z nepalską organizacją Empowering Women of 
Nepal (www.3sistersadventure.com/EWN/), której celem jest stworzenie moŜliwości rozwoju 
osobistego i zawodowego dla młodych dziewcząt z himalajskich wiosek. Dzięki zdobytym 
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umiejętnościom oraz wyposaŜeniu w odpowiednie narzędzia pracy (wysokościowy sprzęt górski 
oraz odzieŜ turystyczna) realizacja naszego 1-miesięcznego projektu gwarantuje kontynuację 
przedsięwzięcia w przyszłości oraz przygotowanie kobiet-trenerek do szkolenia kolejnych 
grup kobiet. To wspólne przedsięwzięcie wspiera przełamywanie stereotypów i dyskryminację, 
która poniŜała kobiety Nepalu na przestrzeni setek lat. Więcej na 
www.3sistersadventure.com/EWN/  
 

Mówi Lucky Chetri, załoŜycielka EWN: Chcemy dać alternatywę kobietom, 
które pragną wyrwać się z roli, którą narzuca im społeczeństwo. 
Niewykształcone łakną wiedzy, pozbawione szans, pragną wieść lepsze 
Ŝycie. Wszystkie kobiety, które walczą o  niezaleŜność, znajdą tutaj 
schronienie. To silne kobiety, które jeśli dostaną szansę i odrobinę 
wsparcia, zmienią świat.”  
 
Fundacja Czarodziejska Góra (CzG) 
KaŜdemu Jego Everest 
Czarodziejska Góra wspiera dzieci, młodzieŜ i dorosłych z rozmaitymi problemami 
wykluczenia, niepełnosprawności w pokonywaniu słabości ducha i opornego ciała. 
Poprzez zajęcia wspinaczkowe w naturalnym środowisku górskim osoby z 
autyzmem, młodzieŜ ze środowisk problemowych czy leczący się z uzaleŜnień 
dorośli zdobywają swoje Everesty, uczą się współpracy, zaufania do siebie 
nawzajem. Wierzą we własne siły.  Więcej na www.czarodziejskagora.org.pl. 
 
Empowering Women of Nepal (EWN) 
Ain’t no mountain high enough! 
Organizacja Empowering Women in Nepal (EWN) szkoli młode kobiety z górskich, 
himalajskich wiosek na przewodników górskich. Dziewczęta uczą się angielskiego, 
historii, geografii, ochrony środowiska, a takŜe umiejętności niezbędnych w 
turystyce górskiej i przedsiębiorczości.  Uczą się równieŜ jak być silnymi fizycznie i 
psychicznie by z odwagą realizować swoje marzenia zarówno w pracy w domu jak 
I poza nim. W rezultacie uczestniczące w szkoleniach kobiety odnoszą sukces 
ekonomiczny, a swoją postawą udowadniają, Ŝe kobiety są w stanie konkurować 
na rynku pracy. Więcej na www.3sistersadventure.com/EWN/ 
 
Salewa  
Inwestycja w innowacje 
Główny cel firmy SALEWA to produkcja jak najlepszych produktów w kaŜdym 
segmencie. We współpracy z doświadczonymi alpinistami takimi jak: Reinhold 
Messner, Hans Kammerlander, Kurt Albert i Christoph Heinz SALEWA była 
pomysłodawcą produktów, które reprezentują dzisiejsze standardy. Na przestrzeni 
ponad 70 lat istnienia SALEWA wspierała wybitnych alpinistów i himalaistów w 
wytyczaniu nowych dróg wspinaczkowych. Projekt Szerpanki to nie tylko 
pionierskie przedsięwzięcie. Dla firmy SALEWA to moŜliwość wsparcia konkretnych 
nepalskich kobiet, które dzięki górom są w stanie zmienić Ŝycie swoje i innych 
kobiet w Nepalu na lepsze. Cieszymy się, Ŝe moŜemy zaangaŜować się to 
przedsięwzięcie wspólnie z Fundacją Czarodziejska Góra.  
Więcej na: www.salewa.com 
 
National Geographic TRAVELER  
Inspiruje Ludzi by troszczyli się o swoją planetę! 
Martyna Wojciechowska, PodróŜniczka i Redaktor Naczelny National Geographic 
Polska. Cieszę się, Ŝe Szerpanki są w tym roku kontynuowane. Takie 
przedsięwzięcia polskich wspinaczy naleŜą do rzadkości. Zwykle jedziemy w góry 
by się wspinać i rzadko myślimy o tym by zrobić coś dla tych, którzy nam 
pomagają. Dobrze, Ŝe Czarodziejska Góra kontynuuje przedsięwzięcie, którego 
celem jest edukacja i szkolenie innych. A National Geographic moŜe wspierać 
kobiety w Nepalu poprzez promowaniem tej idei na łamach naszych gazet. Więcej 
na stronie: www.nationalgeographic.pl 

 
 


