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ko�le�dzy,�tre�ne�rzy�i in�ni�uści�ska�mi�dło�ni�i po�ca�łun�ka�mi�po�że�gna�li�tę�czwór�-
kę 16�lip�ca�w ba�zie�na lo�dow�cu�For�tam�bek.

– Bez�zwy�cię�stwa�nie�wra�caj�cie!�– po�wie�dział�na po�że�gna�nie�Wi�ta�lij�Mi�chaj�-
ło�wicz�aba�ła�kow,�mistrz�spor�tu,�ży�ją�ca�le�gen�da�ra�dziec�kie�go�al�pi�ni�zmu,�po�kry�-
wa�jąc�wzru�sze�nie�su�ro�wo�ścią.�Sło�wa�te�ina�czej�brzmia�ły�w dniu�zwy�cię�skie�go
po�wro�tu�z Pi�ku�kor�że�niew�skiej,�a in�ne�go�zna�cze�nia�na�bra�ły�w dwa�la�ta�póź�niej.

W 1974�ro�ku�el�wi�ra�pod�ję�ła�ko�lej�ną�pró�bę�– po zdo�by�ciu�Pi�ku�kor�że�niew�-
skiej�i tra�wer�sie�kau�ka�skiej�uszby�– ko�bie�ce�wej�ście�na Pik�Le�ni�na�(7134�m).

30�lip�ca�osiem�al�pi�ni�stek�wy�ru�szy�ło�z ba�zy�na Łu�ko�wej�Po�la�nie.�Szły�po�wo�li,
zbyt�po�wo�li,�ale�wy�trwa�le. 5�sierp�nia�osią�gnę�ły�szczyt. 6�sierp�nia�strasz�li�wa�za�-
wie�ru�cha�od�cię�ła�im�dro�gę�po�wro�tu.�Wiatr�w strzę�py�po�rwał�na�mio�ty,�za�gi�nę�ły
w za�wiei�śpi�wo�ry�ima�szyn�ki�do go�to�wa�nia.�uwię�zio�ne�nawy�so�ko�ści�pra�wie 7000
me�trów�umie�ra�ły,�za�ma�rza�jąc�po ko�lei. 7�sierp�nia�wie�czo�rem�el�wi�ra�zgło�si�ła�się
przez�ra�dio�te�le�fon�do ba�zy�po raz�ostat�ni:

– Po�zo�sta�ło�nam�tyl�ko�pół�go�dzi�ny�ży�cia...
ra�dio�te�le�fon�za�milkł.�tym,�któ�rzy�słu�cha�li�w ba�zie,�przez�ści�śnię�te�gar�dła�nie

mo�gły�wy�do�być�się�żad�ne�sło�wa�po�cie�chy.�nie�by�ło�dla�dziew�czyn�żad�nej�na�dziei.
Wie�lu�al�pi�ni�stów�pła�ka�ło.

8�sierp�nia�na miej�sce�tra�ge�dii�do�tarł�ze�spół�ja�poń�skich�al�pi�ni�stów,�uczest�ni�-
ków�mię�dzy�na�ro�do�we�go�obo�zu�„Wy�sot�nik”.�Sie�dem�ciał�wiatr�omia�tał�śnie�giem.
Ślad�ósmej�dziew�czy�ny�pro�wa�dził�w stro�nę�pół�noc�ne�go�ob�ry�wu.�jej�cia�ła�nie�od�-
na�le�zio�no.�tak�zgi�nę�ły:�el�wi�ra�Sza�ta�je�wa,�ni�na�Wa�sil�je�wa,�Wa�len�ty�na�Fa�ta�je�wa,
il�si�jar�Mu�cha�mie�do�wa,�ta�tia�na�Bar�da�czo�wa,�iri�na�Liu�bim�ce�wa,�Ga�li�na�Pie�rie�-
cho�diuk�i Lud�mi�ła�Man�ża�ro�wa.

W tym�sa�mym�cza�sie,�kie�dy�one�szły�na Pik�Le�ni�na,�my�pla�nu�je�my�ko�bie�ce
wej�ście�na Pik�eu�ge�nii�kor�że�niew�skiej.�tro�chę�na�wet�żar�tu�je�my�na te�mat�opi�-
su�wej�ścia�el�wi�ry�i jej�ko�le�ża�nek�na Pik�kor�że�niew�skiej.�dziew�czy�ny�szły�nie�-
zwy�kle�ostroż�nie,�z peł�ną�ase�ku�ra�cją�tam,�gdzie�my�cho�dzi�ły�śmy�niezwią�za�ne.
dzi�wi�my�się,�że�zde�cy�do�wa�ły�się�na tak�wie�le�obo�zów�– co�kil�ka�set�me�trów.
Wy�da�je�nam�się�to�błę�dem.�na znacz�nej�wy�so�ko�ści�na�le�ży�prze�by�wać�jak�naj�kró�-
cej.�Bar�dziej�niż�wy�si�łek�po�dej�ścia�wy�czer�pu�je� sa�mo�prze�by�wa�nie�w stre�fie
śmier�ci,�kie�dy�or�ga�nizm�ma�ujem�ny�bi�lans�ener�ge�tycz�ny.�ro�sjan�ki�by�ły�tak
wzru�sza�ją�co�sen�ty�men�tal�ne!�tuż�pod szczy�tem�roz�ma�wia�ją�z ba�zą�przez�ra�dio�-
te�le�fon.�cie�szą�się�z bli�skie�go�zwy�cię�stwa,�pła�czą,�spie�ra�ją�się,�któ�ra�ma�wejść
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pierw�sza� na szczyt.�każ�da�wska�zu�je� na ko�le�żan�kę.�W koń�cu� obej�mu�ją� się
i wcho�dzą�wszyst�kie�ra�zem.

u nas�od�by�wa�się�to�ja�koś�zwy�czaj�nie.�Ot,�zwy�kłe�wyj�ście�w gó�ry.�Pa�ku�je�my
ple�ca�ki�i 2�sierp�nia�wy�cho�dzi�my�z ba�zy.�każ�da�z nas�wie,�co�ma�ro�bić,�spę�dzi�ły�-
śmy�wspól�nie�wie�le�cza�su�w gó�rach.�dan�ka,�choć�drob�na�i nie�wy�so�ka,�w gó�rach
jest�nie�spo�ży�ta.�ko�kie�te�ria�jest�u niej�tak�nie�od�łącz�nym�od�ru�chem,�że�na wy�so�-
ko�ści 6000�me�trów�ma�lu�je�tu�szem�rzę�sy,�choć�wia�do�mo,�że�tyl�ko�my�bę�dzie�my�ją
oglą�da�ły�„pod bro�nią”.�a przy tym�jest�bar�dzo�twar�da�i od�por�na,�sta�wia�za�zwy�czaj
ja�sno�spra�wy,�nie�ma�w so�bie�cie�nia�ob�łu�dy�i za�wi�ści.�nie�wszy�scy�ją�lu�bią.�Wy�da�-
je�mi�się,�że�zna�la�złam�do niej�klucz�i lu�bi�my�się,�choć�mam�jej�cza�sem�to�i owo
za złe,�a i ona�mnie.�za�przy�jaź�nił�nas�pół�noc�ny�fi�lar�eige�ru,�tro�chę�zi�mo�wych
i let�nich�wspi�na�czek�w ta�trach.

ewa�od cza�sów�no�sza�ka�bar�dzo�doj�rza�ła.�nie�ma�zmien�nych�na�stro�jów,�czu�-
je�się�pew�niej�w gó�rach.�cią�gle�ak�tyw�na,�w na�tu�ral�ny�spo�sób�zdy�scy�pli�no�wa�na,
my�ślą�ca�o in�nych,�wcią�ga�ją�ca�lu�dzi�w cie�ka�we�roz�mo�wy,�choć�by�o te�re�nach�zie�-
lo�nych�– jest�ar�chi�tek�tem�prze�strze�ni�– o któ�rych�opo�wie�ści�wy�da�ją�się�tak�nie�-
zwy�kłe�tu�taj,�gdzie�ostat�nia,�mi�zer�na�zie�leń�po�zo�sta�ła�kil�ka�ty�się�cy�me�trów�ni�żej.
ewa�ani�na chwi�lę�nie�pod�da�je�się�tak�czę�stej�nawy�so�ko�ściach�bez�myśl�nej�sta�gna�-
cji,�by�le�tyl�ko�prze�trwać.�ja�czu�ję�się�wy�raź�nie�źle.�nie�ro�zu�miem,�dla�cze�go�tak
trud�no�mi�się�pod�cho�dzi.

3�sierp�nia�prze�no�si�my�za�bro�skę–zo�sta�wio�ny�wcze�śniej�nawy�so�ko�ści 5800�me�-
trów�na�miot�z je�dze�niem�i pa�li�wem�– na prze�łącz�kę�w gra�ni,�le�żą�cą 200�me�trów
wy�żej.�W no�cy�za�ła�mu�je�się�po�go�da.�ra�no�wiatr�nie�sie�kłę�by�śnie�gu.�Wi�docz�ność
pra�wie�żad�na.�ale�z te�go�miej�sca�nie�spo�sób�już�za�błą�dzić.�Wy�star�czy�trzy�mać�się
ostrza�gra�ni,�by�osią�gnąć�szczyt.�dla�te�go,�mi�mo�złej�po�go�dy,�ru�sza�my�do gó�ry.
uskok�skal�ny,�wzno�szą�cy�się�nadobo�zem,�po�ko�nu�ję�bez�trud�no�ści,�wspi�nacz�ka�nie
jest�tak�mę�czą�ca,�jak�żmud�ne�pod�cho�dze�nie.�zo�sta�wia�my�li�nę�po�rę�czo�wą�na zej�ście.
Po�tem�znów�grzęź�nie�my�w śnie�gu.�to�ru�je�my�na zmia�nę,�ale�sil�ny�wiatr�tak�szyb�ko
za�sy�pu�je�śla�dy,�że�dru�ga�oso�ba,�idą�ca�za to�ru�ją�cą,�już�ich�nie�do�strze�ga.�umę�czo�ne
wia�trem�pod�da�je�my�się.�roz�sta�wia�my�na�miot�na 6500,�za�miast 200�me�trów�wy�żej.

na�stęp�ne�go�dnia�wal�czy�my�da�lej,�choć�po�go�da�nie�po�pra�wia�się.�uszły�śmy
nie�da�le�ko.�jesz�cze�je�den�noc�leg�na gra�ni.�Mo�że�ostat�ni?

6�sierp�nia�wi�docz�ność�po�pra�wia�się,�choć�wiatr�wie�je�na�dal.�jest�bar�dzo�zim�-
no,�co�naj�mniej�mi�nus 20° c.�jed�nak�de�cy�du�je�my�się�– wy�cho�dzi�my!
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Wno�cy�mia�łam�kło�po�ty�z od�dy�cha�niem,�bo�la�ły�mnie�ple�cy,�du�si�łam�się.�nie
mo�głam�spać.�Mę�czy�łam�się,�le�żąc�z no�sem�przy zim�nej,�dy�go�cą�cej�nawie�trze�ścia�-
nie�na�mio�tu.�ku�si�ło,�że�by�przy�znać�się�dziew�czy�nom,�że�je�stem�chy�ba�cho�ra.
ra�no,�mi�mo�że�wo�kół�tak�wie�le�prze�strze�ni,�czu�łam�się�jak�w pu�łap�ce.�z nie�po�-
ko�ją�cym�uczu�ciem�du�sze�nia�się�pod�cho�dzi�łam�kil�ka�set�me�trów�wspól�nie�z ewą
i dan�ką,�to�ru�jąc�na zmia�nę.�Po�tem�za�czę�łam�zo�sta�wać�w ty�le,�co�raz�bar�dziej
tra�cąc�si�ły.

– idź�cie�sa�me,�nie�cze�kaj�cie�na mnie!�– za�wo�ła�łam.
Po�sta�ły�chwi�lę,�po�ga�da�ły�mię�dzy�so�bą�i ru�szy�ły�do gó�ry.�Szyb�ko�znik�nę�ły

za śnież�nym�usko�kiem�gra�ni.�ru�szy�łam�i ja,�wol�nym�tem�pem,�czę�sto�od�po�czy�-
wa�jąc.�ja�koś�zmę�czę�te�kil�ka�set�me�trów�do szczy�tu�– do�da�wa�łam�so�bie�otu�chy.
żmud�nie�to�ro�wa�łam�za�sy�pa�ny�śnie�giem�ślad�po dziew�czy�nach.�Psy�chicz�nie�czu�-
łam�się�do�brze,�choć�mia�łam�świa�do�mość�wła�snej�sła�bo�ści.�Pró�bo�wa�łam�zmóc�ją
chy�tro�ścią,�zmie�nia�łam�tem�po,�za�ży�łam�glu�car�dia�mid. 200�me�trów�przed szczy�-
tem�do�strze�głam�przed so�bą�dwie�syl�wet�ki.�dziew�czy�ny�wra�ca�ły.�kró�ciut�kie
ukłu�cie�za�zdro�ści,�ale�i ra�dość.�Mo�je�zdo�by�cie�lub�nie�zdo�by�cie�szczy�tu�ni�cze�go
już�nie�zmie�ni.�ja�ko�ze�spół�od�nio�sły�śmy�suk�ces.�z tru�dem�po�ro�zu�mie�wa�my�się
wwi�chu�rze.�Są�bar�dzo�wy�chło�dzo�ne�wia�trem�unie�moż�li�wia�ją�cym�dłuż�sze�prze�-
by�wa�nie�na szczy�cie.�zo�sta�wi�ły�na nim�pro�por�czyk,�za�bra�ły�„za�pi�skę”�na�szych
ko�le�gów,�któ�rzy�by�li�tu�przed kil�ko�ma�dnia�mi.�chcą,�bym�scho�dzi�ła�ra�zem�z ni�-
mi,�ale�jesz�cze�nie�pod�da�ję�się.�Prze�ra�żo�ne�mo�im�upo�rem�nie�mo�gą�nic�zro�bić,
nie�ścią�gną�mnie�prze�cież�na dół�si�łą.�Scho�dzą�do na�mio�tu,�a ja�mo�zol�nie,�z upo�-
rem�pnę�się�do gó�ry.

Grań�pod�szczy�to�wa�co�chwi�la�ma�mi,�że�za ko�lej�nym�śnież�nym�usko�kiem�zo�-
ba�czę�wresz�cie�wierz�cho�łek.�Sil�ny�wiatr�utrud�nia�utrzy�ma�nie�i tak�chwiej�nej�rów�-
no�wa�gi.� Słab�nę� co�raz� bar�dziej,� choć�mam� świa�do�mość,� że� jesz�cze�mo�gę� się
ura�to�wać.�Wresz�cie�wy�ła�nia�się�ko�pu�ła�wierz�choł�ka.�Wiatr�wy�wiał�je�go�zbo�cza
aż�do ka�mie�ni.�nad gra�nią�wi�dzę�prze�la�tu�ją�ce�czar�ne�pta�ki.�Ma�ja�czę?�nie,�pti�ce są
praw�dzi�we.�ale�prze�stra�szy�łam�się.�jesz�cze�tro�chę�i nie�bę�dę�mia�ła�sił�na zej�ście.
za�wra�cam!

W chwi�li�pod�ję�cia�de�cy�zji�już�po�czu�łam�się�bez�piecz�na.�tak�jak�by�od�wró�ce�-
nie�się�od szczy�tu�i scho�dze�nie�w dół�ni�we�lo�wa�ło�fakt,�że�znaj�du�ję�się�na wy�so�ko�-
ści 7000�me�trów,�że�je�stem�sa�ma�i cze�ka�mnie 500�me�trów�brnię�cia�w śnie�gu,
zma�ga�nia�z wia�trem�i sła�bo�ścią�na śnież�nej�gra�ni,�po�cię�tej�usko�ka�mi.�Scho�dzi�łam
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z trud�no�ścią.�dziew�czy�ny�co�ja�kiś�czas�wy�cho�dzi�ły�przed na�miot,�wy�glą�da�ły�mnie.
kie�dy�do�tar�łam�do na�mio�tu,�nie�ko�men�to�wa�ły�mo�jej�sa�mot�nej�pró�by.

noc�mia�łam�cięż�ką.�du�si�łam�się,�a ple�cy�do�ku�cza�ły�co�raz�bar�dziej.�na�stęp�ne�-
go�dnia�do�tar�ły�śmy�do skal�ne�go�usko�ku�nad prze�łę�czą�w gra�ni.�zjeż�dża�łam�pierw�-
sza�w klu�czu�zjaz�do�wym.�kie�dy�zwol�ni�łam�li�nę,�sto�jąc�już�na śnie�gu,�roz�po�czę�ła
zjazd�ewa.�kil�ka�me�trów�na�de�mną�na�gle�za�trzy�ma�ła�się,�przy�wie�ra�jąc�do ska�ły.
Mo�że�by�ła�to�chwi�lo�wa�nie�dy�spo�zy�cja�spo�wo�do�wa�na�zmę�cze�niem,�cią�głym�uczu�-
ciem�za�gro�że�nia,�oba�wą�przed od�pad�nię�ciem?�Po�de�szłam�i przy�pię�łam�ją�do ha�-
ka,�któ�ry�po�spiesz�nie�wbi�łam.�na chwi�lę�jej�po�mo�głam,�choć�po�moc�ta�jak�że�by�ła
ilu�zo�rycz�na!

Bo�tak�na�praw�dę�w gó�rach�nikt�ni�ko�mu�nie�po�mo�że.�nie�weź�mie�na ple�cy
i nie�znie�sie�na dół�wy�czer�pa�ne�go�ko�le�gi.�Mo�że�je�dy�nie�zmo�bi�li�zo�wać�te�go�dru�-
gie�go,�by�się�gnął�do swo�ich�re�zerw.�Mo�że�stwo�rzyć,�być�mo�że�złud�ne,�po�czu�cie
bez�pie�czeń�stwa,�przy�wró�cić�wia�rę�we�wła�sne�si�ły,�za�chę�cić�do dal�sze�go�dzia�ła�nia.

Mo�że�dzię�ki�tej�chwi�li�od�po�czyn�ku�i od�prę�że�nia,�kie�dy�przy�wią�za�na�do da�ją�-
ce�go�pew�ność�ha�ka�by�ła�bez�piecz�niej�sza,�ewa�po�czu�ła�się�le�piej.�Spo�koj�nie�zje�cha�-
ła�po�zo�sta�łe�kil�ka�na�ście�me�trów,�dzie�lą�ce�nas�od na�mio�tu.�dal�sze�zej�ście�jest�ła�twe.
Scho�dzi�my�każ�da�swo�im�tem�pem,�one�tro�chę�szyb�ciej�niż�ja.�żleb�nad lo�dow�-
cem�Mo�skwi�na�jest�te�raz�przy�kry�ty�war�stwą�śnie�gu.�Bu�ty�śli�zga�ją�się�namo�krych
ka�mie�niach,�tra�ci�my�rów�no�wa�gę,�osu�wa�my�się�zma�ły�mi�la�win�ka�mi�ka�mien�ny�mi.

do�cho�dzi�my�do ba�zy.�Wy�cho�dzą�nam�na�prze�ciw�ko�le�dzy.�Ma�ją� ze� so�bą
śmiesz�ne�me�da�le�wy�cię�te�z pa�pie�ru�– „za wej�ście”.�ale�o nich�do�wie�dzia�łam�się
póź�niej.�aby�nie�ro�bić�mi�przy�kro�ści,�kie�dy�do�wie�dzie�li�się,�że�nie�by�łam�na szczy�-
cie,�nie�wrę�czy�li�me�da�lu�żad�nej�z nas.

te�raz�już�wiem,�dla�cze�go�z ta�kim�tru�dem�wcho�dzi�łam.�Obrzęk�płuc.�He�li�kop�-
ter�od�tran�spor�to�wał�mnie�do szpi�ta�la�w dżir�gi�ta�lu.�Wpraw�dzie�wró�ci�łam�do ba�-
zy�po ty�go�dniu,�ale�już�nie�mia�łam�szans�na udział�w dal�szej�ak�cji.�ze�szpi�ta�la
wra�ca�łam�rów�nież�he�li�kop�te�rem,�okręż�ną�dro�gą,�gdyż�pi�lot�chciał�mi�po�ka�zać�gó�-
ry�Pa�mi�ru�w ca�łej�oka�za�ło�ści.�na wy�so�ko�ści 6000�me�trów�le�cie�li�śmy�w stro�nę�Pi�-
ku� Le�ni�na.� W czte�ry� la�ta� po wej�ściu� na ten� szczyt� znów� go� zo�ba�czy�łam.
Wy�lą�do�wa�li�śmy�w zna�nym�mi�już�obo�zie�„Wy�sot�nik”.�Pa�no�wał�tu�na�strój�smut�ku
i przy�gnę�bie�nia.�Od al�pi�ni�stów�ra�dziec�kich�do�wie�dzia�łam�się�o śmier�ci�ośmiu�al�-
pi�ni�stek�na gra�ni�Pi�ku�Le�ni�na.�W gó�rze�by�ło�wte�dy�wie�le�grup,�ja�poń�czy�cy,�Po�la�-
cy�i ame�ry�ka�nie,�ale�ich�ra�dio�te�le�fo�ny�dzia�ła�ły�na in�nej�czę�sto�tli�wo�ści�i z ba�zy�nie

117

PrzeGrać, �aBy�WyGrać

Rutkiewicz 3.22:Layout 1  5/25/10  11:45 AM  Page 117



moż�na�by�ło�po�ro�zu�mieć�się�z ni�mi,�by�pro�sić�o po�moc�dla�dziew�cząt.�Gru�pa�al�pi�-
ni�stów,�któ�ra�wy�ru�szy�ła�z ba�zy�na po�szu�ki�wa�nie,�nie�od�na�la�zła�ich�na roz�le�głej�gra�-
ni.�Fa�tal�na�po�go�da�ogra�ni�cza�ła�wi�docz�ność�do kil�ku�na�stu�za�le�d�wie�me�trów.

Spo�śród�tych,�któ�re�zgi�nę�ły,�zna�łam�tyl�ko�el�wi�rę.�Po�zna�ły�śmy�się�w Szwaj�ca�-
rii�namię�dzy�na�ro�do�wym�spo�tka�niu�al�pi�ni�stek.�ukoń�czy�ła�aka�de�mię�Sztuk�Pięk�-
nych,�ale�po�przez�gó�ry�zwią�za�ła�się�ze�spor�tem.�By�ła�od�waż�na�w gó�rach�i po�za
ni�mi,�chcia�ła�prze�ła�my�wać�ba�rie�ry�psy�chicz�ne�i zwy�cza�jo�we,�pię�trzą�ce�się�przed al�-
pi�ni�zmem�ko�bie�cym,�ini�cjo�wa�ła�przed�się�wzię�cia�gór�skie�ze�spo�łów�ko�bie�cych.

tra�ge�dia�pod Pi�kiem�Le�ni�na�wstrzą�snę�ła�mną.�Po�dob�ne�ka�ta�stro�fy�gór�skie
po�chło�nę�ły�wie�le�już�ofiar.�Gi�nę�li�w nich�jed�nak�głów�nie�męż�czyź�ni.�je�śli�ko�bie�-
ty�po�dej�mu�ją�ta�kie�sa�mo�ry�zy�ko,�to�nie�mo�gą�łu�dzić�się,�że�gó�ry�po�trak�tu�ją�je�ła�-
god�niej.�ale� śmierć�el�wi�ry� i jej� ko�le�ża�nek�by�ła�prze�ra�ża�ją�ca� i ja�koś�bar�dziej
nie�spra�wie�dli�wa.�Omo�im�wej�ściu�na Pik�kom�mu�ni�zma�nie�by�ło�już�mo�wy.�Le�-
karz�nie�chciał�na�wet�roz�ma�wiać�na ten�te�mat.�Mu�sia�łam�po�zo�stać�w ba�zie.�ze�-
spół�ko�bie�cy�li�czył�już�tyl�ko�dwie�oso�by�i prze�stał�być�ze�spo�łem.�ewa�i dan�ka
do�łą�czy�ły�do ko�le�gów.

ro�sja�nie�nie�wy�ra�ża�li�zgo�dy,�by�na�si�chłop�cy�ro�bi�li�no�wą�dro�gę�na mu�rze�Pi�-
ku�kom�mu�ni�zma,�wy�pro�wa�dza�ją�cym�na Pa�mir�skie�Pla�te�au�od stro�ny�lo�dow�ca
Wal�te�ra.�zgo�dzi�li�się�je�dy�nie�na wej�ście�fi�la�rem�Bo�rod�ki�na.�By�ło�by�to�dru�gie
przej�ście�tej�dro�gi.�Fi�lar�był�zna�ko�mi�cie�wi�docz�ny�z na�sze�go�obo�zu�ba�zo�we�go.

Przed pol�skim�ze�spo�łem�wy�ru�szy�li�tą�dro�gą�al�pi�ni�ści�ra�dziec�cy�– gru�pa�gra�-
nio�wa� i gru�pa�wspo�ma�ga�ją�ca,�któ�ra�mia�ła�uła�twić� tym�pierw�szym�po�dej�ście
pod Pik�kom�mu�ni�zma,�do�nieść�nie�zbęd�ny�sprzęt�i za�brać�nie�po�trzeb�ny.

Pol�ska�gru�pa�wy�ru�szy�ła�dwa�dni�póź�niej.�Ob�ser�wo�wa�łam�ich�po�czy�na�nia
przez�lu�ne�tę.�dla�mnie�w ba�zie�pa�no�wa�ła�już�wa�ka�cyj�na�at�mos�fe�ra.�Po�go�dzo�na
z tym,�że�je�stem�wy�łą�czo�na�z ak�cji,�z du�żą�przy�jem�no�ścią�pie�kłam�szasz�ły�ki�zWa�-
di�mem,�któ�ry�ja�ko�ru�ko�wa�di�tiel po�zo�sta�wał�w ba�zie�i ob�ser�wo�wał�dzia�łal�ność
swej�wy�pra�wy.�By�ło�nie�wie�le�osób,�co�stwa�rza�ło�nie�zwy�kle�mi�łą,�ka�me�ral�ną�at�-
mos�fe�rę.�za�ja�da�łam�się�ziem�nia�ka�mi�wmun�dur�kach�zma�słem�i�ma�ry�no�wa�ny�mi
śle�dzia�mi�z ce�bu�lą.

Gru�pa�idą�ca�fi�la�rem�Bo�rod�ki�na�by�ła�wi�docz�na�tyl�ko�przez�dwa�dni.�Po�tem
znik�nę�li�na Pa�mir�skim�Pla�te�au.�ich�dal�sze�lo�sy�znam�już�tyl�ko�z póź�niej�szych�re�-
la�cji.�Ony�szek�opo�wia�dał,�że�we�mgle,�któ�ra�ich�tam�ogar�nę�ła,�na�gle�na�tknę�li�się
na ro�sjan,�któ�rzy�prze�cież�wy�szli�dwa�dni�wcze�śniej.�z nie�zro�zu�mia�łych�dla�nas
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przy�czyn�szli�bar�dzo�wol�no.�do�pie�ro�zdo�pin�go�wa�ni�tem�pem�ze�spo�łu�pol�skie�go,
któ�ry�mi�mo�mgły�szedł�ostro�do gó�ry,�zwi�nę�li�obóz�i wy�ru�szy�li�na prze�łęcz�mię�-
dzy�Pi�kiem�du�szan�be�a Pi�kiem�kom�mu�ni�zma.

te�go�dnia�do ba�zy�przy�le�ciał�he�li�kop�ter,�któ�ry�miał�zrzu�cić�żyw�ność�na Pla�-
te�au.�nie�wy�trzy�ma�łam�tych�ba�zo�wych�wy�wcza�sów�i za�bra�łam�się�„oka�zją”.�Pa�mir�-
skie� Pla�te�au� to� rów�ni�na� le�żą�ca� na wy�so�ko�ści 6000�me�trów,� ob�ry�wa�ją�ca� się
usko�kiem�o wy�so�kość 2000�me�trów.�nie�sa�mo�wi�te�wra�że�nie�spra�wiał�mo�ment
wzno�sze�nia�się�he�li�kop�te�ra�i prze�kra�cza�nia�gra�ni�cy�Pla�te�au.�Wy�da�wa�ło�się,�że�kie�-
dy�le�ci�my�nad rów�ni�ną,�je�ste�śmy�bez�piecz�ni.�zu�peł�nie�ir�ra�cjo�nal�ny�strach�po�czu�-
łam,�kie�dy�zbli�ży�li�śmy�się�do kra�wę�dzi�usko�ku�– tak�jak�by�ła�by�ja�kaś�róż�ni�ca,�czy
spad�nie�my�z wy�so�ko�ści 100�czy 2000�me�trów.

zrzu�ci�li�śmy�żyw�ność�– świe�że�mię�so,�wy�so�ko�ka�lo�rycz�ne�je�dze�nie,�a na�wet�ja�-
kieś�cie�płe�da�nie�za�wi�nię�te�w srebr�ną�fo�lię�i wró�ci�li�śmy�do ba�zy.�znów�przez�lu�ne�-
tę�ob�ser�wo�wa�łam�syl�wet�ki�pną�ce�się�już�na ko�pu�łę�szczy�to�wą�Pi�ku�kom�mu�ni�zma.
dzień�był�sło�necz�ny,�wi�docz�ność�zna�ko�mi�ta.�Pa�trzy�łam�na ko�le�gów�i usi�ło�wa�łam
wczuć�się�w ich�do�zna�nia�w tej�chwi�li.�że�by�choć�w ten�spo�sób�nie�być�bez�sil�ną
i wy�eli�mi�no�wa�ną,�nie�być�obok.�By�ła�to�go�dzi�na�kon�tak�tu�z ni�mi.�na�gle�usły�sza�-
łam�krzyk�Wa�di�ma:

–Wan�da,�szyb�ko!�ewa�spa�dła!
rzu�ci�li�śmy�się�do lu�ne�ty.�na oświe�tlo�nej�za�cho�dzą�cym�słoń�cem�ścia�nie, 300

me�trów�po�ni�żej�ko�pu�ły�szczy�to�wej,�wi�dać�by�ło�ma�leń�ką�plam�kę�– czer�wo�ną�kurt�-
kę�ewy...

Po po�wro�cie�do Pol�ski�przez�dłuż�szy�czas�nie�mo�głam�się�upo�rać�ze�so�bą.�Go�-
rącz�ko�wa�łam,�co�by�ło�na�stęp�stwem�obrzę�ku�płuc�i ane�mii.�za�koń�czy�ło�się�to�szpi�-
ta�lem.�na łóż�ku�szpi�tal�nym�mia�łam�spo�ro�cza�su�na roz�my�śla�nia.�nie�by�ły�one
opty�mi�stycz�ne.�W koń�cu�wrze�śnia�ro�bi�łam�bi�lans 1974�ro�ku.�Wy�nik�był�ujem�ny
podkaż�dym�wzglę�dem.�za�wo�do�wo�by�łam�na znacz�nie�gor�szej�po�zy�cji�niż�ko�le�dzy
ze�stu�dium�dok�to�ranc�kie�go�– czas�prze�zna�czo�ny�na dok�to�rat�wy�ko�rzy�sta�łam
na gó�ry.�Po roz�wo�dzie�mia�łam�kło�po�ty�miesz�ka�nio�we,�a po tra�gicz�nej�śmier�ci�oj�-
ca�uczest�ni�czy�łam�w wie�lu�po�sie�dze�niach�są�du�ja�ko�oskar�ży�ciel�po�sił�ko�wy.�Po�za
tym�spra�wy�zwią�za�ne�z al�pi�ni�zmem�–mi�mo�że�po�świę�ca�łam�im�tak�wie�le�cza�su�–
rów�nież�nie�przed�sta�wia�ły�się�do�brze.

Wio�sną�te�go�ro�ku�nie�ocze�ki�wa�nie�dla�sie�bie�sa�mej�nie�zo�sta�łam�uwzględ�nio�-
na�w skła�dzie�zi�mo�wej�wy�pra�wy�na Lhot�se.�Wy�da�wa�ło�mi�się,�że�mo�je�osiąg�nię�-
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cia�są�naj�lep�sze�wśród�osią�gnięć�pol�skich�al�pi�ni�stek.�za so�bą�mia�łam�trud�ne�przej�-
ścia�ta�trzań�skie�la�tem�i zi�mą,�eiger,�trol�l�ryg�gen,�a tak�że�dwa�sied�mio�ty�sięcz�ni�ki.
ale�udział�al�pi�nist�ki�w tej�wy�pra�wie�miał�być�ele�men�tem�do�dat�ko�wym�do za�sad�-
ni�czej�dzia�łal�no�ści�ze�spo�łu�mę�skie�go.�je�że�li�się�uda,�wpro�wa�dzi�się�dziew�czy�nę
na Lhot�se.�już�sa�mo�okre�śle�nie�– „wpro�wa�dzi�się”�– do�sko�na�le�cha�rak�te�ry�zo�wa�-
ło�ca�łe�przed�się�wzię�cie,�sta�wia�ło�uczest�nicz�kę�wy�pra�wy�w pod�rzęd�nej�nie�co�ro�li.
Póź�niej�do�wie�dzia�łam�się,�że�mój�udział�był�nie�po�żą�da�ny,�bo�za bar�dzo�chcia�ła�-
bym�wejść�na szczyt,�za�gra�ża�jąc�w ten�spo�sób�spo�ko�jo�wi�na wy�pra�wie.

Prze�ży�łam�ogrom�ny�wstrząs,�kie�dy�oka�za�ło�się,�że�je�dzie�in�na�al�pi�nist�ka.�nie
wy�star�czy�być�do�brym�al�pi�ni�stą�i nie�wy�star�czy�chęć�zdo�by�cia�szczy�tu�– trze�ba
jed�no�cze�śnie�zmie�ścić�się�w kal�ku�la�cjach,�czy�ta�ka�aku�rat�oso�ba�jest�po�trzeb�na
wy�pra�wie.�je�że�li�mój�udział�był�nie�do�god�ny�z punk�tu�wi�dze�nia�in�te�re�sów�wy�pra�-
wy,�na�le�ża�ło�przy�jąć�to�ja�ko�rzecz�nor�mal�ną.�nie�ste�ty,�po�trak�to�wa�łam�to�ja�ko
oso�bi�stą�po�raż�kę.

By�ło�to�pierw�sze�du�że�nie�po�wo�dze�nie�zwią�za�ne�z gó�ra�mi,�a któ�re�spo�tka�ło
mnie�po�za�ni�mi.�Po�tem�był�Pa�mir�i cho�ro�ba,�co�jak�by�po�twier�dzi�ło�mo�ją�nie�-
przy�dat�ność.�ale�że�by�iść�pod gó�rę,�trze�ba�zna�leźć�się�na do�le.�Po la�tach�oce�niam
ten�rok�ja�ko�okres�przy�go�to�waw�czy�do wie�lu�na�stęp�nych�lat,�twór�czych,�nie�kie�-
dy�szczę�śli�wych.

Po�sta�no�wi�łam�zmo�bi�li�zo�wać�się�do dzia�ła�nia.�nie�cze�kać,�by�ktoś�za�brał�mnie
nawy�pra�wę,�lecz�zor�ga�ni�zo�wać�ją�sa�ma.�jesz�cze�ze�szpi�ta�la�roz�po�czę�łam�roz�mo�wy�te�-
le�fo�nicz�ne�z ewą�kra�siń�ską�i ja�nu�szem�kur�cza�bem.�chcia�łam�re�ak�ty�wo�wać�ko�mi�-
tet�or�ga�ni�za�cyj�ny�wy�pra�wy�war�szaw�skiej,�któ�ra�za cel�wy�bra�ła�an�na�pur�nę.�Wy�pra�wa
by�ła�pla�no�wa�na�na rok 1974�lub 1975,�jed�nak�nie�otrzy�ma�ła�ze�zwo�le�nia�na an�na�-
pur�nę i.�ko�mi�tet�or�ga�ni�za�cyj�ny�był�wroz�syp�ce�–ewa�czar�niec�ka�-Mar�czak,�któ�ra�by�-
ła�mo�to�rem�tej�wy�pra�wy,�zgi�nę�ła�wPa�mi�rze,�ja�le�ża�łam�w szpi�ta�lu,�a ja�nusz�kur�czab
szy�ko�wał�się�nak2�–zo�stał�kie�row�ni�kiem�na�ro�do�wej�wy�pra�wy�na ten�szczyt. i praw�-
dę�mó�wiąc,�po�za�mną�i ja�nu�szem�Onysz�kie�wi�czem,�nie�zo�stał�nikt.

Po�sta�no�wi�łam�prze�jąć�tę�spra�wę,�ko�rzy�sta�jąc�z fak�tu,�że�wy�pra�wa�by�ła�za�twier�-
dzo�na�w pro�gra�mie�war�szaw�skie�go�klu�bu�Wy�so�ko�gór�skie�go,�i wró�cić�do po�my�-
słu�wy�pra�wy�ko�bie�cej,�któ�ry�po�wstał,�kie�dy�z ali�son�że�gna�ły�śmy�ar�le�ne�Blum
po wy�pra�wie�na no�szak.

za�czął�się�naj�wspa�nial�szy�okres,�choć�nie�raz�oczy�pie�kły�ze�zmę�cze�nia�i gło�-
wa�pę�ka�ła�po wie�lo�go�dzin�nych�dys�ku�sjach.�Po�cząt�ko�wo�nad ce�lem�i for�mą�tej
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wy�pra�wy�roz�ma�wia�łam�głów�nie�z ewą�kra�siń�ską.�Bar�dzo�spo�koj�na,�roz�waż�na,
re�al�nie�i wni�kli�wie�po�tra�fi�ła�oce�nić�na�sze�szan�se.�roz�mo�wy�z ewą,�a po�tem�zali�-
son�i ja�nu�szem�Onysz�kie�wi�cza�mi�za�owo�co�wa�ły�pro�jek�tem�zor�ga�ni�zo�wa�nia�wy�-
pra�wy�ko�bie�cej�i mę�skiej;�współ�dzia�ła�ją�cych�ze�so�bą,�ale�ma�ją�cych�róż�ne�ce�le.
Or�ga�ni�za�cja�w kra�ju�mia�ła�być�wspól�na,�a po przy�by�ciu�na miej�sce�dzia�ła�nia�wy�-
pra�wy�mia�ły�się�roz�dzie�lić.

Wy�bra�no�dwa� są�sia�du�ją�ce� szczy�ty�– Ga�sher�brum ii (8035�m)� i Ga�sher�-
brum iii (7952�m),�le�żą�ce�w pa�śmie�ka�ra�ko�rum.�Był�to�do�bry�plan.�za�rów�no
or�ga�ni�za�cja�wy�pra�wy�w kra�ju,�jak�i do�marsz�mo�gły�być�prze�pro�wa�dza�ne�wspól�-
nie,�co�ob�ni�ża�ło�by�kosz�ty�i uła�twia�ło�za�ła�twia�nie�róż�nych�spraw,�na�to�miast�dzia�-
łal�ność�gór�ska�by�ła�by�już�nie�za�leż�na.�Po�mysł�na ta�kie�or�ga�ni�zo�wa�nie�wy�pra�wy
miał�do�dat�ko�wą�za�le�tę�– ze�spół�ko�bie�cy�nie�sta�nął�by�od ra�zu�wo�bec�peł�nej�sa�-
mo�dziel�no�ści,�zwłasz�cza�or�ga�ni�za�cyj�nej,�któ�ra,�być�mo�że,�prze�ra�sta�ła�by�na�sze
moż�li�wo�ści�i do�świad�cze�nia.�Po�dej�mu�jąc�ta�ką�ini�cja�ty�wę�i star�tu�jąc�z po�zy�cji,�wy�-
da�wa�ło�by�się,�stra�co�nej,�nie�moż�na�by�ło�so�bie�po�zwo�lić�na błąd�lub�nie�do�pa�trze�-
nie,�któ�re�go�kon�se�kwen�cją�mo�gło�być�nie�po�wo�dze�nie�wpra�wy.�a ta�wy�pra�wa
mu�sia�ła�się�udać.�z wie�lu�po�wo�dów.

Po śmier�ci�ośmiu�al�pi�ni�stek�ra�dziec�kich�w Pa�mi�rze�na�stą�pił�wła�ści�wie�ko�niec
al�pi�ni�zmu�ko�bie�ce�go�wzwiąz�ku�ra�dziec�kim.�Oba�wia�ły�śmy�się,�że�mo�że�to�mieć
wpływ�na de�cy�zję�na�szych�władz�spor�to�wych.�że�by�stwo�rzyć�za�ufa�nie�i wia�rę
w sa�mo�dziel�ne�dzia�ła�nie�ko�biet�w gó�rach,�na�le�ża�ło�prze�pro�wa�dzić�uda�ną�wy�pra�-
wę.�Po�trzeb�ny�był�suk�ces.
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