
Gorycz sukcesu

Próbowałam
nie udawało się
wiele razy
wodziło na pokuszenie
poddaj się
mogłam znaleźć wykręt
choćby zwolnienie lekarskie
„niezdolna do walki”
nie zrobiłam nic
walczę
aż do gorzkiego końca

przeciwko nim
przeciwko tobie
przeciwko sobie samej
i wygram
ponieważ
nie mam
innego
wyjścia.

Wroku 1975 dochodzi do skutkuwyprawa, którą kieruję, a jednocześnie jestem
kimś więcej niż tylko jej współtwórczynią. utożsamiałam się z wyprawą i to tak
dalece, że uważam ją niemal za swoją własność. Dla niej odłożyłam na bok pra-
wie wszystko. organizowałam ją z beznadziejnych pozycji. Właściwie prawie
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każda wyprawa startuje z takich pozycji, przynajmniej tak sądzą organizatorzy
i uczestnicy zarazem. Muszą przebić się przez konkurencję, zdobyć pieniądze,
przygotować żywność, sprzęt i transport.

ale nasza wyprawa była naprawdę niezwykła. Po raz pierwszy z Polski w góry
wysokie miała wyruszyć wyprawa kobieca. i dlatego miała więcej niż inne wypra-
wy zarówno zwolenników, jak i przeciwników.Do jej zbilansowania chcę przystą-
pić pod kątem własnych zysków i strat, opowiedzieć, dlaczego była dla mnie tak
ważna.nie zamierzamwięc zdawaćdokładnego sprawozdania z przebieguwypra-
wy. tę rolę w dużym stopniu spełnia książka „zdobycie Gasherbrumów”, praca
zbiorowa uczestników. z kolei film, który powstał na podstawie wydarzeńwypra-
wowych–„temperaturawrzenia”andrzejazajączkowskiego– skupiauwagęna re-
lacjach zespół–kierownik, na sposobach, jakimikierownik realizuje swój cel czy też
cel wyprawy. Film nie jest dokumentem w pełnym tego słowa znaczeniu, nie za-
wieranajistotniejszych informacji odokonaniachwyprawy–dwuzdobytych szczy-
tach, czterech udanych atakach szczytowych i dwunastu zdobywcach.

Wyprawa okazała się, jak stwierdził Polski związekalpinizmu, do roku 1975
najowocniejszą z polskich wypraw powojennych. Dla mnie stała się punktem
zwrotnymwalpinistycznym życiorysie, źródłemniezapomnianych przeżyć i pod-
stawą do rozważań, które snułam w czasie wyprawy i długo po powrocie z gór.

Do zorganizowaniawyprawy skłoniłomniewiele czynników. sportowe–nie-
zdobyta góra, Gasherbrum iii (7952m)wkarakorum i zespół alpinistek, mogą-
cy pokusić się o pierwsze wejście na ten szczyt. z innych czynników wymienię
dwa subiektywne. Pierwszy z nich był negatywny – wyprawę poprzedzał okres
zasłużonych i niezasłużonych porażek, a nagromadziło się ich sporo. narastała
więcwemnie chęć zwalczenia złej passy.Drugi czynnikwynikał z corazwyraźniej
uświadamianej sobie potrzeby tworzenia – określenia zadania, zebrania zespołu,
zorganizowania środków i przeprowadzenia akcji górskiej aż do osiągnięcia celu,
czyli zdobycia szczytu.

aby wyprawa kobieca mogła dojść do skutku, należało przyjąć, że ze wzglę-
dów taktycznych i organizacyjnych równolegle do niej będzie działał zespół mę-
ski, prowadząc nową drogę na Gasherbrum ii (8035 m), zdobyty w 1956 roku
przez austriaków. tuż przed wyjazdem z kraju okazało się jednak, że zespół mę-
ski nie otrzymał zezwoleniawładz pakistańskich na ten szczyt. stał sięwięc zespo-
łem towarzyszącymwyprawie kobiecej, któramiała pierwszeństwowzdobywaniu
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Gasherbrumu iii.Gdybynam się nie powiodło, prawo zdobywania szczytu odstę-
powałyśmy kolegom.oni nie tracili jednak nadziei, że wPakistanie uzyskają zgo-
dę na swój pierwotny cel i nie będą odgrywać drugoplanowej roli.

Wyprawa zainicjowana w klubie Wysokogórskim w Warszawie musiała jed-
nakwydostać się spod jego „opieki”. Prezes klubu i kierownikwyprawynak2, pla-
nowanej na rok1976, utrudniali jakmogli działanie „konkurencji”.Wyprawęnaszą
przejął pod swój patronat Polski związekalpinizmu.Dzięki temu stała się impre-
zą centralną, korzystając z wielu udogodnień wynikających z nowego statusu.

Po półrocznymokresie zmagań organizacyjnychwyprawa była gotowa dowy-
jazdu z Polski bez opóźnień. należało uznać to za pierwszy sukces. nie byłby on
możliwy bez współdziałania wielu osób spoza kręgu uczestników. czynniki wa-
runkujące tenpierwszy sukces były bardzoniespójne i przypadkowe, ale szczęśliwie
ich wypadkowa raźno posuwała organizację wyprawy do przodu. Wychodziłam
temu szczęściu naprzeciw z determinacją i wiarą, zarażającą chyba innych.

Przygotowanie przedsięwzięcia, które chce się przeprowadzić, jest jego inte-
gralną częścią, równie ważną jak ono samo. Połączenie umiejętności organizacyj-
nych i wspinaczkowych jest w alpinizmie konieczne. nie można sobie wyobrazić
sytuacji, kiedy organizator lub działacz stawia alpinistę pod ścianą i odgwizduje
początekwspinaczki. sukcesy alpinistyczne odnoszą ci, którzy potrafią łączyć obie
umiejętności, jak na przykładreinholdMessner,chris Bonington, a z polskich al-
pinistów – andrzej zawada, janusz kurczab i Wojciech kurtyka.

ale organizacja jestmniejwdzięcznymzadaniemniżwspinanie się,więcniektó-
rzy wykręcają się od niej. nie mogą, nie chcą, z lenistwa i wygody. a przy organi-
zacji wyprawy trzeba być wszystkim – „mózgiem”, reprezentantem oficjalnym,
sekretarką, gońcem, tragarzem, zaopatrzeniowcem, pakowaczką. jestem takim
„omnibusem”. Pozostali uczestnicy nie wszyscy w równym stopniu biorą udział
w przygotowaniach. Więc pierwszy dysonans. czy można traktować wyprawę ja-
ko spółkę akcyjną, w której każdy może otrzymać udział w zyskach w zależności
odwkładu,w tymprzypadkupracy?czy faworyzować słabszego fizycznie, ale ofiar-
negouczestnika, czy przymknąć okonamigającego się od roboty, ale asawgórach?

Problem ten nie był wówczas jątrzący, ponieważ ginął w ogólnym entuzja-
zmie.Mieliśmy sporo zrozumienia dla siebie nawzajem, bo każdy był czymś ogra-
niczony – rodziną, pracą. Dopiero kiedy oderwiemy się od tego wszystkie-
go –myśleliśmy – i będziemy jużw górach, wtedywszyscy będąmogli zaangażo-

125

Gorycz sukcesu

Rutkiewicz 3.33:Layout 1  5/25/10  11:46 AM  Page 125



wać się w „czarną robotę” wyprawową. ale tak się nie stało. ci, którzy unikali
pracy w kraju, unikali jej również w górach. nie było równości w wypełnianiu
obowiązków. Mimo wszystko ten pierwszy okres działalności wyprawy w kraju
pozostał we wdzięcznej pamięci. Wszystko było przed nami i każde działanie
w widoczny sposób zbliżało nas do celu.

Potem, w górach, zostaliśmy sami ze sobą. Przez dwamiesiące osiągnięcie ce-
lu zależało tylko od nas, choć wiele razy mieliśmy wątpliwości, czy jakaś podjęta
decyzja zbliża do niego. Po raz pierwszymiałamkierować dwudziestoosobowym
zespołem i, jak się później okazało, nie zdawałam sobie sprawy z wielu mechani-
zmów, działających w tak licznej grupie. nie występowały one w małych zespo-
łach, z którymi dotychczas miałam do czynienia. im społeczność wyprawowa
większa, tympodobniejsza do normalnego społeczeństwa, ze wszystkimi reguła-
mi jego funkcjonowania.

ale wyprawa nie działała w warunkach normalnych, lecz w sytuacji zagroże-
nia, niejakow staniewyjątkowym.zaskoczyłomnie, że podGasherbrumami nie-
którzy koledzy nie uznali nadzwyczajności działania. chcieli, by w górach
obowiązywały takie same reguły społeczne, jak na dole – demokracja, poszano-
wanie formdialoguwładzy ze społeczeństwem, istnienie opozycji, pełna informa-
cja, jawność oraz niezmienność decyzji i ustaleń. i to niezależnie od zmieniających
się okoliczności.Władza powinna być reprezentantem społeczeństwa i bronić je-
go interesów.

Później odkryłam, że społeczeństwo tym głośniej domaga się odwładzy prze-
strzegania tych reguł, im bardziej jest z władzy niezadowolone, czuje się zagrożo-
ne i nie ma do niej zaufania. jest skłonne wiele wybaczyć, jeśli czuje się
bezpiecznie, dostatnio i lubi swego przywódcę.

na wyprawie kierownik nie jest reprezentantem społeczności uczestników,
przynajmniej na klasycznej wyprawie, jaką byliśmy. zespół nie wybiera kierow-
nika. to kierownik dobiera uczestników. takich, których umiejętności gwaran-
tują osiągnięcie celu postawionego przed wyprawą. akcja górska przebiega
w warunkach zagrożenia i kierownik jest odpowiedzialny za życie uczestników.
stąd, z założenia, w klasycznym modelu wyprawy kierownik ma taką władzę, ja-
ką ma przywódca każdej zagrożonej społeczności. Większą niż w czasie pokoju.

Podejmując się prowadzenia wyprawy, miałam pełną świadomość tej odpo-
wiedzialności, ale nikłe wyobrażenie o sposobach pracy z dużym zespołem. lu-
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biłam działanie zespołowe, odczuwałam satysfakcję z budowania czegoś razem.
naiwnie zakładałam, że poczynania zespołu będą zmierzały wyłącznie ku celo-
wi, że nie będzie działań odśrodkowych. każdy odłoży na bok swe antypatie,
będzie żył wyprawą. Byłam przekonana, że kierowanie takim zespołem to nie-
mal formalność, gdyż zespół ożywiony zapałem i wiarą będzie się rządził sam. są-
dziłam, że w dyskusjach wypowiedzi będą konstruktywne, a jeśli krytyczne, to
zarazem obiektywne, odnoszące się do spraw, a nie osób. i żemoje potknięcia bę-
dą wybaczone ze względu na dobre chęci mną powodujące. na domiar wierzy-
łam jeszcze, że wszyscy będą się lubili, polubią nielubianych tylko z racji
partnerstwa przy tak wielkiej sprawie. Dlatego do zespołu weszli wszyscy, któ-
rzy mogli się wyprawie przydać. nawet jeśli miałam z niektórymi z nich wcze-
śniej nieporozumienia.

tak więc w dziesięcioosobowym zespole kobiecym znalazły się: anka oko-
pińska, alka Bednarz, alisonchadwick-onyszkiewicz, ankaczerwińska (czer-
wosia), ewa abgarowicz, Halina krüger-syrokomska, krystyna Palmowska,
Maria Mitkiewicz, sylva kysylkova z czechosłowacji i ja. zespół męski to: ja-
nusz onyszkiewicz (onyszek) – mój zastępca i szef zespołu męskiego, leszek
Woźniak (Brodacz), leszek cichy, andrzej Łapiński (Łapa), Marcin zacharia-
siewicz (Marcysia), Marek janas i krzysztof zdzitowiecki (Pomurnik). Dołą-
czyli do nich filmowcy –andrzej zajączkowski (zając) i zbyszek Pietrzkiewicz,
a także pakistański oficer łącznikowy, kapitan saeed ahmed Malik.

17kWietnia. Łapa, Brodacz iMarcysia wyruszają zWarszawy jelczem 316
z dziewięciotonowym ładunkiem.alison i ja odlatujemy zWarszawy 29 kwiet-
nia–przezMoskwędokabulu, skąd3maja docieramymikrobusemdorawal-
pindi i rozpoczynamy działalność organizacyjną. zatrzymujemy się w hotelu
„Mrs. Davies”. załatwiamy sprawy w tourism Division, na policji, w urzędzie
celnym,wurzędzie ubezpieczeniowym,wbiurze Pia, Pakistańskichlinii lot-
niczych. kupujemy, w czym pomaga nam saeed, prowiant dla tragarzy: ghee,
soczewicę dhal oraz papierosy k2. Mąkę kupimy w wioskach po drodze, a sa-
mochód wyprawy dowiezie z Polski cukier, sól i herbatę. Do islamabadu, leżą-
cego kilkanaście kilometrów od rawalpindi, jelcz przybywa 7 maja i parkuje
na wielkim campingu. tam też będą mieszkać pozostali uczestnicy wyprawy,
którzy w dwóch grupach docierają 13 i 18maja.
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na campingu jest parno i gorąco, łazi robactwo, gryzą komary. ale na-
mioty stoją na kamiennych podestach, gotować można w budyneczku ku-
chennym z bieżącą wodą, jest też pawilon z natryskami. Do pracy
w monsunowej duchocie trzeba się zmuszać. a pracy przy przepakowywa-
niu sprzętu i żywności jest sporo. Wszystkie urzędy, oprócz ambasad, znaj-
dują się w rawalpindi. Dlatego też mieszkamy tam z alison w hotelu.
Po ścianach naszego pokoju biegają jaszczurki, nie ma klimatyzacji, są tylko
wentylatory.nasz „apartament” jest dwupokojowy, z łazienką. towystarcza,
by komfort kłuł w oczymieszkających na campingu kolegów. a przecież wy-
prawy nie stać na to, by w hotelu kosztującym 7 dolarów dziennie od osoby
ulokować wszystkich. tak więc na początku powstaje niezręczna sytuacja –
oni na campingu, my w hotelu. Właściwie drobiazg, ale...

ciężar reprezentacji spoczywa na alison, obywatelce brytyjskiej. ledwo
poznaję dawną alison. W Warszawie znajdowała się trochę w cieniu męża.
Może z powodu trudności językowych nie była zbyt aktywna. teraz jest peł-
na pomysłów i inicjatywy. Delikatna i wiotka, bez obawy wchodzi w egzo-
tyczny tłum uliczny w muzułmańskim kraju. i nic się nie dzieje z tego
powodu.

cóż za głupstwa opowiadali! –myślę o tych, którzy straszyli nas przedwy-
jazdem niebezpieczeństwami czyhającymi w Pakistanie na kobiety.
23–26Maja. Powielu interwencjachwPia znajdują się dla nasmiejscaw sa-
molotach.Dzięki patronatowi, jaki nadwyprawą objęła pani Bhutto, żona ów-
czesnegopremiera, udaje się załatwić równieżprzelotnaszegobagażudoskardu.

skardu jest stolicą rejonu północnego, oddaloną 600 km od islamabadu.
zostawiamy w skardu część żywności przeznaczoną na powrót, a także jed-
ną radiostację. Wynajmujemy jeepy, traktory i docieramy do odległej o bli-
sko 90 km wioski Baha. tu formujemy karawanę tragarzy. zwerbowanie
tragarzy, podział ładunków i kontrola to zadanie saeeda.
28 Maja. Pierwszy dzień karawany. tego dnia docieramy do wioski Dusso.
nie ma chętnych do noszenia ładunków, ponieważ większość mieszkańców
wiosek leżących na drodze do lodowca Baltoro pracuje już przy innych wy-
prawach, które poszły w góry przed nami. Poczynając od Dusso, za karawa-
ną ciągle pozostają w wioskach ładunki, których nie ma kto nieść, oraz
alpiniści, usiłujący znaleźć tragarzy. tak jest na postojach w Dusso, Gombo-
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ro, chongo i askole. onyszek ofiarnie zabezpiecza tyły karawany przez cały
czas domarszu. spotka się z nami dopiero na concordii, stąd pozostają dwa
dni marszu do bazy. to niewdzięczne zadanie może opóźnić dotarcie do ba-
zy, a co za tym idzie – aklimatyzację. każdy wyrywa się jak może z tego ogo-
na, tylko alison i Marek dotrzymują dłużej towarzystwa januszowi.
2 czerWca. Dzień odpoczynku karawany w ostatniej wiosce na trasie,
askole, położonej na wysokości 3000 metrów. kupujemy 2,5 tony mąki dla
tragarzy, bo od tej pory będziemy ich żywić. W askole pozostawiamy dużo
ładunków,wciąż niemożemy zwerbować dostatecznej liczby tragarzy.Wbrew
wcześniejszym ustaleniom, że alpiniści będą podchodzić „na lekko”, każdy
z nas musi nieść ponaddwudziestokilogramowy plecak.

trzydni drogi odaskolewybucha strajk trzystuosobowej karawany.traga-
rze żądająwyższych stawek, codziennejwypłaty, paliwa i namiotóworaz ciepłej
odzieży. Przez dwa dni wyprawa stoi w miejscu. Wraz z Marcinem i saeedem
prowadzę negocjacje z przedstawicielami tragarzy.Wzasadzie racja jest po na-
szej stronie, gdyż zobowiązani jesteśmy zapewnić tragarzom tylko to, co jest
wymienione w warunkach organizacji karawan, dokumencie sporządzonym
przeztourismDivision.niema tam słowa o codziennejwypłacie. jej wypłaca-
nie mogłoby grozić tym, że tragarze w każdej chwili, gdy zechcą, opuszczą ka-
rawanę. nie jesteśmy też zobowiązani do dania im skarpet i paliwa, a tylko
obuwia i okularówprzeciwsłonecznych. loswyprawywisi nawłosku.Wkoń-
cu, pokilkudemonstracyjnychodejściach i powrotach tragarzy, osiągamykom-
promis, który nadszarpnie trochę nasze finanse i uszczupli zapas paliwa.

zaabsorbowanie kłopotami, ciągła praca przy ratowaniu wyprawy unie-
możliwiają mi bliższy kontakt z zespołem. W rozwiązywaniu problemów
pomagająmi głównie koledzy, są prężniejsi, bardziej doświadczeni. Przyzwy-
czajeni do wspólnego działania, do decydowania w nowych, nieznanych
warunkach. Byliśmy pierwszą polską wyprawą w tym rejonie i jedną z nie-
licznych po długim okresie zamknięcia przezwładze rejonuBaltoroMustagh
dla cudzoziemców.tylko nieliczne koleżanki próbowały wyszukiwaćwyjście
z różnych kłopotów, w jakie wyprawa w czasie domarszu popadała. Głównie
alison i alka z własnej inicjatywy przychodzą mi z pomocą. Marysia leczy
tłum chorych tragarzy i mieszkańców mijanych wiosek, sylva ma wysoką
temperaturę i źle się czuje, debiutantki wyprawowe – czerwosia, krystyna
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i ewa – są trochę pasywne z braku doświadczenia, anka ma pretensje, że nie
dotrzymałam słowa i musi iść z ciężkim plecakiem, a Halina – że nie uzgad-
niam z nią swych poczynań i traktuję ją niewłaściwie.

jestem tak zmęczona tysiącem spraw ważnych i drobiazgów, że przecho-
dzę nad tym wszystkim do porządku dziennego. Dopiero później uświada-
miam sobie, co to znaczy. to nieważne, że brakuje tragarzy do niesienia
podstawowych nawet ładunków wyprawy. jeżeli coś się ustali ze społeczno-
ścią, należy tego dotrzymać. i osobiste rzeczy każdego z alpinistów powinien
nieść tragarz.Moje zdziwienie wynikało z faktu, że jak jeszcze kilku kolegów,
byłam na etapie himalaizmu spontanicznego, entuzjastycznego, kiedy każdy
wychodzi naprzeciw drugiemu z pomocą w kłopotach, na plecy bierze cię-
żar największy, jaki tylkomoże unieść. a okazało się, że to nie tak. Że dla nie-
których liczą się uporządkowane formywspółżycia społecznego, przeniesione
z dołu. to nie jest nasza wyprawa, tylko wyprawa, na której są oni – uczest-
nicy i ja – kierownik. choć mamy określone prawa i obowiązki, przede
wszystkim ja powinnam wziąć na siebie obowiązek dotrzymania ustaleń.

taka postawa reszty ustawiałamnie bardziej na pozycjach kierowniczych,
niż początkowo zamierzałam.oczekiwałam, że uczestnicy również utożsamią
się z wyprawą i pospieszą z przyjacielskąwspółpracą.oczekiwałam tego rów-
nież odHaliny. jeżeli już nie przyjacielskiej, to lojalnej współpracy na rzecz ca-
łej wyprawy. zaprosiłam ją do udziału w wyprawie, gdyż sądziłam, że ułatwi
mi kontaktowanie się z zespołem, odciąży choć trochę w robocie. W alpini-
stycznym życiu towarzyskim w kraju wodziła rej, a w grupach na wyjeździe
stawała się towarzyskim prowodyrem. Postawiłam na to. chciałam, by prze-
jęła ode mnie funkcję wydawania poleceń i egzekwowania ich. Dla mnie był
to nieznośny obowiązek. Władza nad ludźmi nie była magnesem, choć wła-
dza kierownika wyprawy byłami potrzebna jako niezbędny czynnik tworze-
nia. rozumiałam ją bardziej jako doglądanie procesu tworzenia niż
przewodzenie, ale na tym potknęłam się.

Wydawanie poleceń i egzekwowanie ichwykonania jestmniej wdzięczną
dziedziną niż życie towarzyskie, wystawia na próbę popularność i wiąże się
z odpowiedzialnością. twórcy popełniają błędy, unikają ich ci, którzy nic nie
robią. nie popełniają ich również krytycy, co najwyżej niewłaściwie kogoś
lub coś ocenią. ale konsekwencji ich błędów nie ponosi bezpośrednio spo-
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łeczność. krytycy powinni wspomagać proces tworzenia, wytykając jego de-
wiacje. krytyka nie powinna jednak być skierowana przeciw twórcom, ponie-
waż w przypadku wyprawy są oni wartością constans, ustaloną na czas jej
trwania.W zasadzie nie wchodzi w gręmożliwość wyboru innego kierowni-
ka wyprawy.

traktującHalinę jakowspólniczkę, popełniłam błąd, nie wiedząc lub nie
chcąc wiedzieć, że od razu ustawiła się w opozycji. nie przeszła na stronę
współtwórców wyprawy. Wolała wykonywać polecenia, krytykować je lub
ich brak. nie była lojalna w stosunku do mnie. są tysiączne sposoby podwa-
żenia czyjegoś autorytetu nie wprost, w bezpośredniej konfrontacji stano-
wisk, a poza plecamiw ironicznych komentarzach, niepochlebnych uwagach
i lekceważących słowach.Wyczuwałam, co się dzieje, ale bagatelizowałam to.
nie neutralizowałam jej działania, gdyż wydawało mi się to niegodne. Było-
by to przyznaniem się, wbrew temu, co zakładałam, że nie wszyscy odłożyli
na bok chęć osobistych rozgrywek w imię celu stojącego przed nami. Poza
tymmiałam corazwięcej roboty imusiałam coraz częściej podejmować decy-
zje związane z „być albo nie być” wyprawy.

oczekiwano ode mnie kierownictwa. W czasie domarszu większość
uczestników nie tęskniła za demokracją. Byłaby bardzo męcząca, nieprzyno-
sząca w zamian żadnych satysfakcji i korzyści. Bo cóż może przynieść mozol-
ne podchodzenie, zmęczeniemięśni, piekące stopy?conajwyżej ciepły posiłek
wkońcudnia i odpoczynekna postoju.ci, którzy byli po raz pierwszy nawiel-
kiej wyprawie, woleli pracować nad przydzielonym zadaniem, niż wychodzić
z inicjatywą, przewidywać, myśleć. zbyt wiele wysiłku kosztowało podcho-
dzenie kilkunastu kilometrów dziennie po bezdrożach, z ciężkim plecakiem.
Grzbiet i mięśnie nóg bolałymnie wieczorem tak samo jak innych, plecak był
tak samo ciężki. alemimo zmęczeniamusiałam cały czasmyśleć, kalkulować,
przewidywać, bo karawana tragarzy była trudnym do okiełznania żywio-
łem. i mnie wciąż brakowało czasu, by przewidywać wszystko.

Podczas tej wyprawy nieustannie dziwiłam się, jak łatwo ludzie ulegają
emocjom, jak bardzo instynktowne, impulsywne są niektóre ich reakcje. spra-
wa sympatii czy antypatii do kogoś okazuje się bardzo istotna. instynktow-
na niechęć do sylvy była dla mnie zupełnie niezrozumiała. nikt poza mną
nie znał jej wcześniej, choć jej nazwisko było bardzo dobrze znane w świecie
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alpinistycznym.Halina reagowała na ten „czeski akcent”wwyprawie niezwy-
kle emocjonalnie, z instynktownym buntem przeciwko drażniącej inności,
z ledwo tłumioną agresją. Podobnie było początkowo z ewą abgarowicz. jej
inność polegała na tym, że była spoza klanu sportowców.nawyprawie pełni-
ła funkcję fotografika. obserwowałam w zadziwieniu, jak powstaje i rozsze-
rza się w zespole niechęć do niej, choć niczym jej nie prowokowała, była
prostolinijna, trochę szorstka.

Działało prawo stada – nie tolerować osobnika, którego przywódca wy-
kluczył z grupy. Dorosłe kobiety nie były mądrzejsze od dziewczynek, które
zapamiętałam z dzieciństwa. tamte gnębiły koleżankę, którą posądziły o to,
że jest „czarownicą”. i nie pomogły żadne próby tłumaczeń czy okupwposta-
ci cukierków. Psychoza ogarniająca całą grupę wykluczyła ją na stałe, a doku-
czanie i tępienie jej było warunkiem przynależności do grupy. W trakcie
wyprawy ewa zdobyła jednak w końcu sympatię i uznanie.

zachowania nadmiernie emocjonalne czy wręcz histeryczne na tej wy-
prawie nie były wyłącznie domeną kobiet. Mężczyźni reagowali podobnie,
choć z zupełnie innych przyczyn. kobiety z powodu drobiazgów, jak na przy-
kład czyjaś inność, nad czym koledzy przechodzili do porządku dziennego.
z kolei oni popadali w panikę ze względów istotnych, jak możliwość odej-
ścia tragarzy i pozostawienia wyprawy „na lodzie”, w przenośni i dosłownie.

kiedy trzon karawany wchodzi na lodowiec Baltoro, druga kilkudziesię-
cioosobowa grupa tragarzy z alison i onyszkiem posuwa się dzień drogi
za nami. udało im się wynająć dostateczną liczbę tragarzy i mogli nawet za-
brać ładunki pozostawionewaskole jakomniej ważne.My jesteśmy jużw jed-
nym z najpiękniejszychmiejsc na świecie. lodowiec przysypany jest warstwą
szutru, z błyszczącymi, różnokolorowymi kamykami znoszonymi z gór przez
boczne lodowce.u czoła lodowca Baltoro znajduje się tradycyjnemiejsce po-
stojuwszystkich karawan, zwane Paiju, skąd doskonale widać czoło lodowca,
jednego z największych w Pakistanie, jak również wspaniałe, w większości
niezdobyte, skalno-śnieżne szczyty po obu stronach doliny.

Dwa dni drogi od Paiju kolejne miejsce postoju – urdukas. Po raz ostat-
ni widzimy zieloną trawę i kwiaty porastające boczną morenę lodowca. Wy-
sokość znaczna – 4000m.tu trzeba rozstrzygnąć, co zrobić z sylvą.od kilku
dnima temperaturę 38°c.W tym stanie niemoże iść wyżej.Wprawdzie jest
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z nami lekarz z apteczką, ale przy niektórych chorobach najlepszym lekar-
stwem jest łagodniejszy klimat i lepsze warunki, a przede wszystkim większa
ilość tlenuwpowietrzu.Wyprawa niemoże czekać nawyzdrowienie sylvy, bo
każdego dnia trzebawypłacać tragarzom za transport tysiąc dolarów, a za cze-
kanie połowę tej sumy. na dodatek trzeba nakarmić kilkusetosobową grupę
ludzi, bez względu na to czy idą, czy mają dzień odpoczynku.

Postój wurdukas był dlamnie jedną z kilku najdramatyczniejszych chwil
na wyprawie. Miałam zdecydować, kto pozostanie z sylvą i sprowadzi ją
na dół. konwojowanie chorej do skardu potrwa tydzień, oczekiwanie na lot
do islamabadu parę dni. Gdyby konwojujący chciał wrócić dowyprawy,miał-
by około miesiąca opóźnienia w akcji aklimatyzacyjnej, co uniemożliwiało-
by mu włączenie się do działalności górskiej i pozbawiało szans wejścia
na szczyt. nie łudziłam się, że ktoś zgłosi się dobrowolnie. Wszyscy z niepo-
kojem oczekiwali na moją decyzję.

uznałam, że zespół kobiecy jest nie do ruszenia. trzebawybrać kogoś z ze-
społu męskiego. ale kogo? nie może to być ktoś, kto da odczuć sylvie, jak
bardzo się dla niej poświęca.Może to zrobić tylko zwewnętrznego przekona-
nia.na dodatekmusi to być ktoś, czyja nieobecność nie osłabi nazbyt wypra-
wy. ci najlepsi byli więc chronieni.Wiedzieli o tym i nie przeżywali rozterek
sumienia.Wreszcie zdecydowałam–Marek. zachował się tak, jak przypusz-
czałam. nie zaprotestował, bez komentarzy przyjął do wiadomości moją de-
cyzję.W sytuacjach podbramkowych zawsze się nimwyręczałam; gdy trzeba
było coś trudnego załatwić, na przykład zostać za karawaną z resztą ładun-
ków bez widoków na szybkie znalezienie tragarzy. Wiedziałam, że na Marku
mogę polegać.

choćMarek pogodził się zmoją decyzją, to koledzy jednak zaprotestowa-
li – jeżeli nie zmienię decyzji, odłączą się odwyprawy i zejdą na dół. tylko le-
szek nie poparł protestu i postanowił pójść z nami. nie zważałabym na takie
deklaracje, gdybym była całkowicie przekonana, że nikt inny, oprócz Marka,
nie może zejść z sylvą. a przekonana nie byłam. i choć w momentach oporu
staję się twarda i nieustępliwa, tym razem rozsądek kazał mi się zastanowić
nad ponownym wyborem „ofiary”. rozmawiam z Marysią i onyszkiem. Po-
zostali, jakby przyczajeni, obserwują nas. na kogo kolej? zemocjonowana
Halina reaguje agresywnie:
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– Dobrze ci tak! – napada bezlitośnie – a mówiłam, żeby nie brać sylvy!
nie lubi ani sylvy, animnie.niemam co szukać u niej rady czy oczekiwać

współdziałania. trzeba samej z tym się uporać. nagle olśnienie! najmniej
osłabi wyprawę nieobecność fotografika. awięc ewa. inna sprawa, czy będzie
to wybór sprawiedliwy. nie, nie będzie. ewa włożyła dużo pracy w organiza-
cję wyprawy, wniosła sporo dewiz za swój udział. ale na pytanie: – czy pój-
dziesz z sylvą? – odpowiedziała: – jak trzeba, to pójdę. Powrotu ewy w góry
nie przewiduje się, ponieważ może okazać się zbyt kosztowny.

kiedy wyprawa rusza w dalszą drogę, sylva ma łzy w oczach. Przegrywa
swą szansęw sposób nieoczekiwany, niesprawiedliwy.Właśnie onamusiała za-
chorować na malarię! W przeciwieństwie do polskich uczestników, którzy
wpłacili z własnej kieszeni tylko nieznaczne pieniądze, sylva za udział w wy-
prawie musiała zapłacić znacznie więcej.

ewa trzyma się dzielnie, choć dla niej to także cios – wyprawa, w którą
włożyła tyle nadziei i zachodu, oddala się bezpowrotnie. jednak szczęśliwy
przypadek, a także jej odwaga i inicjatywa sprawiły, że po odprowadzeniu sy-
lvy do skardu powróciła na lodowiec Baltoro. razem z gońcami pocztowy-
miwrocławskiej wyprawy na Broad PeakMiddle, spotkanymiw skardu, ewa
trafiła do bazy tej wyprawy. Do naszej bazy nie znała drogi. Pod koniec dzia-
łalności górskiej nawiązaliśmy przypadkowy kontakt radiotelefoniczny zwro-
cławiakami. Dowiedzieliśmy się, że ewa jest z nimi. Wysłaliśmy po nią
kuchcika Gulama. i tak ewa uczestniczyła w dwu wyprawach, robiąc wiele
wspaniałych zdjęć. Początkowo odczuwałam wyrzuty sumienia, ale później,
dzięki swej determinacji, ewa uwolniła mnie od nich. Mimo wszystko, gdy-
by taka sytuacja powtórzyła się, postąpiłabym tak samo...

od urdukas tragarze maszerują w otrzymanych od nas trampkach. Do-
stali też okulary lodowcowe, paliwo, część namiotów, materacyki. niestety,
namioty i materacyki nie mogą być później wykorzystane, gdyż przesiąkły
zapachem nie do wytrzymania.

trzy dni później, w rozwidleniu lodowca Baltoro, przeżywamy kolejny
dramatyczny konflikt z tragarzami. Do concordii dotarli w zamieci śnieżnej
i żadna siła niemogła ich zmusić do pójścia dalej. za podwójną stawkę zgodzi-
ło się pójść zaledwie czterdziestu kilku.ostatnie, dwudniowepodejście do ba-
zy powtarzaliśmy więc kilkakrotnie, donosząc ładunki na własnych plecach.
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Do Bazy wszyscy uczestnicy i prawie wszystkie ładunki dotarły między 

15 a 19 czerwca… 
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