
Po Koronę Himalajów
Latem 1986 roku w rejonie K2 działało dziewięć wypraw, czterdziestu
dziewięciu alpinistów zamierzało stanąć na wierzchołku. Dokonało te-
go dwudziestu siedmiu. Trzynaście osób zginęło, w tym siedem pod-
czas schodzenia ze szczytu. Takiej hekatomby w dziejach alpinizmu
i himalaizmu dotychczas nie było. Ci, którzy przeżyli, nigdy już nie
mogli patrzeć na góry w taki sam sposób jak przed K2, choć nie zrezy-
gnowali z uprawiania tego sportu.
Dla Wandy K2 stało się swoistą cezurą nie tylko w życiorysie alpini-
stycznym. Mimo iż odniosła sukces, który potwierdził jej czołową po-
zycję w elitarnym, międzynarodowym światku alpinistycznym, utrata
przyjaciół i niemal antyczny wymiar tragedii rozgrywającej się na jej
oczach, zaćmiły radość z tego sukcesu. I znów, jak po pierwszej wypra-
wie na K2, musiało minąć sporo czasu, nim mogła o tym wszystkim
rozmawiać, bardziej przy tym skupiając się na próbie obiektywnego
opisania tego, co się wydarzyło, niż na własnych doznaniach. 
Dopiero dzięki Jimowi Curranowi, filmowcowi wyprawy brytyjskiej i au-
torowi książki „K2. Triumf i tragedia” mogłam poznać tak zwany drugi
plan i popatrzeć na Wandę oczyma kogoś z zewnątrz. Oto jak opisuje on
swoje pierwsze spotkanie z Wandą i jej francuskimi partnerami w Skardu:

Na placu przed motelem „K2” rosły sterty skrzyń i bębnów. Panował
chaos. Nagle podjechała kolejna ciężarówka i wyrzuciła ze swego
wnętrza francuską wyprawę, która się jakoś pozbierała z finansami
(w Islamabadzie Maurice Barrard zostawił w taksówce torbę z doku-
mentami, pieniędzmi i czekami, w sumie około dziesięciu tysięcy
dolarów. Nie udało się odnaleźć ani taksówkarza, ani torby – E.M.).
Barrardowie byli znanymi alpinistami, Maurice z Liliane zdołali za-
liczyć kilka całkiem poważnych wejść. Maurice wspiął się na Hidden
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Peak, a razem z Liliane na Gasherbrum II oraz na Nanga Parbat.
O Michelu Parmentierze wcześniej nie słyszałem, ale czwarty czło-
nek ekipy, Wanda Rutkiewicz, to było dopiero nazwisko.
Pierwsza Europejka, która wspięła się na Everest, a poza tym zdoby-
ła Nanga Parbat. Zrobiła na mnie wrażenie, bo gdy wyładowywali
sprzęt, z łatwością nosiła ciężkie skrzynie, dając dowód siły, której
nie można się było spodziewać, sądząc po urodzie. Bezwiednie
przypomniałem sobie słowa kończące książkę Chrisa Boningtona
„Quest for Adventure” (chodzi o próbę znalezienia podobieństwa
w ludziach, którzy liczą się w historii powojennej przygody): „Po-
szukiwacz mocnych wrażeń o przenikliwym spojrzeniu, wpatrzony
w dal, to może banał, ale i prawda. Wszyscy ludzie przygody, któ-
rych poznałem i z którymi przeprowadziłem wywiady, mieli przeni-
kliwe spojrzenie. Ich oczom niemal nie można się było oprzeć. Mie-
li też drugą wspólną cechę, a mianowicie ręce, mocne, sprawne rę-
ce, często bardzo duże w stosunku do reszty ciała”. Wanda dosko-
nale odpowiadała temu opisowi, jeśli wziąć pod uwagę jej prawie ar-
chetypowo polską twarz, szerokie kości policzkowe i silną szczękę.
Maurice Barrard był wysoki i potężnie zbudowany, miał dość długie,
przedwcześnie posiwiałe włosy, bokobrody i wąsy, a kojarzył mi się
z szeryfem ze starego westernu. Nie zdziwiłbym się, gdybym go zo-
baczył w buciorach z ostrogami. Liliane była czarująca, nieśmiała
i bardzo francuska. Wprawdzie nie mówiła po angielsku, ale za to
wszystkich często obdarzała uśmiechem. Natomiast Michel Par-
mentier uosabiał typowego Francuza: był drobny, miał niesforne,
ciemne włosy, zazwyczaj przykryte angielskim kapeluszem, smutne
piwne oczy, rozjarzające się w przypływie dobrego humoru, a jego
usta, z których zwisał papieros, były pełne wyrazu. Świetnie mówił
po angielsku, ale z silnym akcentem cudzoziemskim. Od samego
początku przypadli sobie z Alem (Rouse’em, kierownikiem wypra-
wy brytyjskiej – E.M.) do gustu, ale i mnie podobało się jego zaraź-
liwe poczucie absurdu. Zdobył Kangchenjungę (Kangczendżongę –
E.M.) w 1981 roku i pracował jako reporter wojenny dla paryskiej ra-
diostacji w Bejrucie. Wspinanie się na ośmiotysięczniki było dla nie-
go sposobem spędzania wakacji.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Paiju:

Barrardowie, Michel i Wanda dogonili nas i wyprzedzili w Paiju,
gdzie rozbiliśmy obóz i zrobiliśmy sobie dzień odpoczynku. Wyda-
wało się, że Maurice’owi jeszcze bardziej niż Alowi zależy na szyb-
kim dotarciu do podnóża góry. Ryzykował nawet strajk tragarzy, po-
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Pocztówka reklamująca wyprawę francuską. 
23 czerwca 1986 roku cała czwórka stanęła na szczycie K2. 

Dziś już nie żyje żadne z nich.
Na odwrocie druga strona pocztówki. 

(ARCH. AUTORKI)
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pędzając ich tak szybko naprzód. Tyle że on, Liliane i Michel nie
mieli do dyspozycji nieograniczonego czasu i chociaż chwilowo roz-
wiązali sprawę finansów, to po powrocie staną twarzą w twarz z ol-
brzymim długiem. Nie robili wrażenia jednolitej ekipy. Wanda nie-
omal wpadła w histerię, gdy odkryła dużego kleszcza buszującego
w jej włosach. Robiła film dla polskiej telewizji, ale wyglądało na to,
że nie bardzo jej odpowiada powierzony sprzęt.

Wanda rzeczywiście odczuwała swoje odosobnienie w grupie Francu-
zów, o czym wyraźnie świadczy ta kartka:

PAIJU, 18 MAJA 1986 R.
Kochana Ewo,
najserdeczniejsze pozdrowienia i ucałowania poprzez kartkę wypra-
wową francuską. Jesteśmy u czoła lodowca Baltaro, jeśli wszystko
pójdzie dobrze – 22 maja powinniśmy dotrzeć do bazy. Na razie jest
bardzo miło i sympatycznie, trochę jestem odosobniona poprzez
brak francuskiego, ale rozmawiamy w języku angielskim, jeśli trze-
ba. Mnóstwo wypraw, mnóstwo znajomych, czuję się jak u siebie
w domu. Tragarze mnie rozpoznają, podobnie jak mieszkańcy wio-
sek. Wykrzykiwali „Abi Wanda good!”. Co to znaczy, nie wiem, ale
chyba coś sympatycznego. Nie zapomnij o mnie, całuję i pozdra-
wiam, wspólnych bliskich i znajomych też, oczywiście i Rodziców.

Wanda

Wkrótce po rozpoczęciu przez czwórkę polsko-francuską akcji powyżej
bazy okazało się, iż oceny Wandy, dotyczące relacji między nimi, były
nadmiernie optymistyczne. Jim Curran zaobserwował końcowy efekt
konfliktu:

Z przyczyn, które nigdy nie były dla mnie zupełnie jasne, Wanda
i Michel się pokłócili i chociaż wciąż wspinali się z Maurice’em i Li-
liane, właściwie nie byli razem. Wanda pożyczyła od nas mały na-
miot szczytowy, bo nie chciała po drodze mieszkać razem z Miche-
lem. Nam wydawało się to strasznym marnowaniem energii i zwięk-
szeniem wagi, ale nie do nas należało wnikanie w przyczyny.

Kulisy tego konfliktu w pewnym stopniu odsłania Wanda w liście do
mnie z 16 czerwca:

(...) Maurycy i Liliane są OK – zaprzyjaźniłam się z nimi zeszłego ro-
ku na Nanga Parbat. Stanowią rzadki przykład naprawdę fajnego
górskiego małżeństwa, ale też są zarazem bardzo zamkniętym ukła-
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dem, zresztą najlepiej funkcjonującym, jeżeli są tylko we dwoje. Ze
wspinania się z Liliane w zespole kobiecym na razie niewiele wy-
szło. I tak wychodzi w góry z Maurycym, śpi z nim w jednym na-
miocie. Mnie pozostał w spadku Michel, wcale tym nie zachwyco-
ny. Największy egoista i egocentryk, jakiego ostatnio widziałam.
Dziennikarz radiowy, korespondent z Bejrutu, narcystycznie zapa-
trzony w siebie i myślący tylko o własnej przyjemności. Warunkiem
tejże jest swoboda wyboru (jego wyboru) i całkowita wolność decy-
zji. Przy tak małym zespole wyboru specjalnego nie ma, a wolność
jego decyzji jest ograniczeniem mojej wolności. Tak więc po wysłu-
chaniu wczoraj brutalnych słów: „Po co jesteś z nami, Francuzami,
a nie ze swoimi przyjaciółmi, Polakami, ja ciebie nie potrzebuję
w ogóle, a ty mnie potrzebujesz i w tym bieda”, zaczęłam się przy-
gotowywać do samotnego wejścia na K2. Barrardowie nie mogą
mnie zmieścić w swoim namiocie, jestem więc skazana na targanie
swojego namiotu i rozbijanie go przy nich. Będę się starała chodzić
w góry z Barrardami, Michel zaś chce chodzić według własnego
uznania. Oni są od niego finansowo uzależnieni, bo pokrył połowę
kosztów wyprawy. Czyli zapłacił, ze swojej czy cudzej kieszeni,
cztery razy więcej niż ja. Więc moja pozycja jest o tyle gorsza.

Tak wyraźne ujawnienie wzajemnych animozji w tak małym zespole
nie wróżyło niczego dobrego, przede wszystkim dla Wandy. To ona by-
ła intruzem, „obcym ciałem”. 
Reinhold Messner, zapytany o partnerstwo w górach wysokich, odpowie-
dział: „Trzeba iść z silnymi ludźmi. Liczy się również zaufanie – musisz
wiedzieć, że twój partner jest równie dobry jak ty. Poza tym trzeba mieć
z nim dobre układy. Jeśli coś nie gra, lepiej poszukać kogoś innego”.
Wanda nie mogła poszukać kogoś innego, choć w bazie pod K2 znajdo-
wało się wielu jej przyjaciół, przede wszystkim Polaków. W wyprawie
kierowanej przez Janusza Majera uczestniczą: Wojciech Wróż, Przemy-
sław Piasecki i słowacki alpinista, Peter Bożik. Jako samodzielny zespół
w ramach tej wyprawy miały działać Anna Czerwińska, Dobrosława
Miodowicz-Wolf i Krystyna Palmowska. Celem całej siódemki jest po-
łudniowo-południowo-zachodni filar K2, wciąż nie zdobyty. 
Nową drogę ścianą południową zamierzają poprowadzić również Pola-
cy – Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski. Tak więc teoretycznie pre-
tensje Michela Parmentiera o to, że Wanda uczestniczy w wyprawie
francuskiej, a nie wspina się z rodakami, mają pewne uzasadnienie.
Można przypuszczać, że chodzi mu przede wszystkim o to, by w razie
sukcesu Francuzi nie musieli go dzielić z nikim innym. Zwłaszcza że
w ich zespole to Wanda jest gwiazdą. Nawet jeśli cała czwórka stanie
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na szczycie, oczy całego świata będą zwrócone na tę, która jest już zdo-
bywczynią Mount Everestu. Wanda i Liliane mają zaliczone po dwa
ośmiotysięczniki, jednak osiągnięcia górskie Wandy mają większy cię-
żar jakościowy. 
Być może dodatkowym zarzewiem konfliktu były relacje damsko-mę-
skie – a raczej ich brak – między Wandą a Michelem. Małżeństwo Bar-
rardów, tak ładnie opisane przez nią w liście, było całkowicie samowy-
starczalne pod każdym względem.  Wanda nie stała się dla Michela
partnerką w sferze uczuć, co mogłoby sprawić, iż stałaby się nią w gó-
rach. Była konkurencją – i nic do rzeczy nie miały jej płeć i uroda.
Zresztą podobny mechanizm reagowania mężczyzn na osobę Wandy
miałam okazję zaobserwować kilkakrotnie. Jeśli któregoś z nich nie
uwiodła, choćby w znaczeniu metaforycznym, to zdarzało się, że bu-
dziła bardzo silną agresję. Właściwie nie spotkałam osoby, która pozo-
stałaby wobec niej obojętna, zarówno jeśli chodzi o mężczyzn, jak i ko-
biety. Budziła skrajne uczucia i wydawało się, że choć jak każdy chyba
człowiek rozkwita w cieple akceptacji, przyjaźni i miłości, to dopiero
ciemniejsza strona ludzkiej natury pobudzała ją do walki, dzięki której
tak wiele osiągnęła, a zarazem utraciła. Im więcej osiągnęła w górach,
tym bardziej samotna była poza nimi. A samotność – tu znów zacytuję
Reinholda Messnera – jest siostrą śmierci.
Ale tego lata na K2 nie samotność była przyczyną całej sekwencji tra-
gicznych wydarzeń. Za dużo wypraw, za dużo indywidualnych planów,
podszytych nadmierną ambicją, a niekiedy nie popartych odpowiedni-
mi umiejętnościami. Tak w sporym uproszczeniu można by podsumo-
wać to, co się wydarzyło. Ten rok był z pewnością przełomowy w dzie-
jach alpinizmu, choć alpiniści wyruszając pod K2 nie mogli mieć tej
świadomości. Janusz Majer, lider polskiej wyprawy, tak to oceniał:

Sądziłem, że rok 1986 jako sezon himalajski będzie jeszcze w mia-
rę normalny. Czułem wprawdzie, że nadchodzi nowe – te wszyst-
kie wejścia jednodniowe, nocne, non stop – ale liczyłem, że jesz-
cze nie w tym roku. Wydawało mi się, że jeżeli wyruszymy małym
zespołem na trudną drogę na wysokim ośmiotysięczniku, na doda-
tek na drogę, której do tej pory nikt jeszcze nie zrobił, będzie to
osiągnięcie zauważalne w światku alpinistycznym. Nawet jeśli bę-
dziemy zakładali obozy i liny poręczowe. Jednak myliłem się. Po-
stęp w himalaizmie nabrał tempa. Szesnastogodzinne wejście na
Broad Peak i dwudziestogodzinne na K2, dokonane samotnie
przez Benoit Chamonoux; jesień w Nepalu, gdzie Krzysztof Wie-
licki i Marcel Ruedi w bardzo krótkim czasie weszli na Makalu, Er-
hard Loretan i Jean Triollet zaś w trzydziestodziewięciogodzinnym
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szturmie, praktycznie bez snu, non stop, zdobyli Mount Everest
północną ścianą. 

Jeszcze jednym przejawem nowych kierunków w himalaizmie mogło
być zdobycie K2, uważanego za jeden z najtrudniejszych ośmiotysięcz-
ników, przez kobietę. Jest ich sześć – Wanda Rutkiewicz, Liliane Bar-
rard, Julie Tullis (jej partner to kultowa postać światowego himalaiz-
mu – Kurt Diemberger), Anna Czerwińska, Dobrosława Miodowicz-
Wolf i Krystyna Palmowska.
18 czerwca Wanda i Francuzi, po kilku nieudanych wejściach przy złej
pogodzie, która zmusiła ich do wycofania się, wyruszają do góry
w przeświadczeniu, iż może to być już atak szczytowy. Ich droga pro-
wadzi Żebrem Abruzzi.
W dzień swoich imienin, 23 czerwca, Wanda staje na wierzchołku K2.
Jest pierwszą kobietą i pierwszą z polskich alpinistów. Również Fran-
cuzi, nieco późnie,j docierają do szczytu. Radość ze wspólnie odniesio-
nego sukcesu nie zatarła jednak animozji. Po noclegu w namiocie na
wysokości 8300 metrów ruszają w dół. Pierwszy schodzi Michel Par-
mentier. Wanda, po zbyt dużej dawce środków nasennych, ledwo za-
chowuje równowagę w zejściu. Nic więc dziwnego, że stara się maksy-
malnie skoncentrować, pamiętając o tym, że bardzo wiele wypadków
śmiertelnych następuje właśnie podczas schodzenia ze szczytu, kiedy
mija stan podwyższonej uwagi i ostrożności. Nie zauważa, że Barrardo-
wie idą bardzo wolno...
Po pięciu dniach od zdobycia K2 do bazy dojdzie tylko Wanda, a w kil-
ka godzin po niej – Michel Parmentier. 
Jim Curran tak opisuje spotkanie z nimi w bazie po zejściu ze szczytu:

Michel miał twarz wynędzniałą i smutną. Objąłem go ramieniem,
bezskutecznie walcząc ze łzami, które cisnęły mi się do oczu. 
– Boże, Michel, proszę cię, nie rób tego więcej. 
Była to banalna uwaga, ale jakoś nic innego przychodziło mi do
głowy.
– Za dużo błędów... za długo... za długo byliśmy zbyt wysoko – Mi-
chel mówił cicho, na poły do siebie. 
Zebrałem w sobie całe męstwo: 
– Michel, tak mi przykro z powodu Maurice’a i Liliane. 
Michel  spojrzał na mnie z nagłą mocą:
– Nie, nie. Nie wolno tracić nadziei. Maurice jest silny, na pewno
zejdzie. 
Znów nie mogłem nic odpowiedzieć, ale pomyślałem, że może Michel
uczepił się tej złudnej nadziei, żeby ściągnąć na dół samego siebie.
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Kilka minut po nim nadeszła Wanda z amerykańskim lekarzem, Ste-
vem Boyerem, który niósł jej plecak. Wyglądała o całe lata starzej
i podobnie jak Michel miała zapadniętą twarz. Gdy przechodziła
obok namiotów amerykańskich, powitała ją Chelsea, a ja sfilmowa-
łem uśmiechy i łzy, gdy dziewczyny się obejmowały. Nagle pojawili
się członkowie niemal każdej wyprawy, witali się z nimi i odprowa-
dzali ich do namiotów, gdzie mogli coś zjeść i odpocząć. Wanda
miała odmrożone palce, niezbyt dotkliwie, ale potrzebna była opie-
ka medyczna, którą zaofiarował Steve. (...)
Jeśli chodzi o Wandę i Michela, to ta tragedia chyba jeszcze bardziej
oddaliła ich od siebie; niemal nie mogli na siebie patrzeć. Michel
bardzo się martwił o starą matkę Maurice’a, która miała słabe serce.
Obawiał się, że utrata syna ją dobije. Martwiły go też problemy
prawne i ubezpieczeniowe. Pieniądze zgubione na lotnisku (Wanda
mówiła, że Maurice zostawił je w taksówce, którą jechali z lotniska
– E.M.) nie dawały mu spokoju. Twierdził również, że trzeba sfoto-
grafować ciało Maurice’a, gdyby je odnaleziono, bo francuskie towa-
rzystwo ubezpieczeniowe mogłoby grymasić, że nie dostarczono
pewnego dowodu śmierci.
Wanda, którą odmrożone palce musiały bardzo boleć, zachowywa-
ła się, jakby była nie z tego świata, bo już planowała zdobycie
Broad Peaku, do czego w obecnym stanie zupełnie się nie nadawa-
ła. Nawet gdyby wydobrzała fizycznie, co chyba nie było możliwe
w bazie pod K2, ryzykowałaby jeszcze gorsze odmrożenia. Mówi-
ła niejasno i irracjonalnie. Miała chyba obsesję ośmiotysięczni-
ków. Zastanawiałem się, czy nie ma zamiaru wsławić się zdoby-
ciem wszystkich czternastu, ponieważ po zaliczeniu Everestu, K2
i Nanga Parbat, miała już na swoim koncie trzy spośród najtrud-
niejszych, a jesienią wybierała się na Makalu. Myślałem, że może
Steve Boyer odradzi jej atak na Broad Peak bez odpowiedniego zre-
generowania sił. Lecz to, zdaje się, ona usiłowała go namówić, że-
by wspięli się tam razem.
Tak czy owak, siła, umiejętności i determinacja pierwszej kobiety,
która zdobyła K2, zrobiły na mnie wielkie wrażenie, choć zdumie-
wałem się, że ostatnie przeżycia nie usatysfakcjonowały jej choćby
na jakiś czas. Może himalaistka tej klasy, podobnie jak wielu innych
czołowych alpinistów i poszukiwaczy przygód, nigdy tak naprawdę
nie czuje pełnej satysfakcji i zawsze coś ją będzie ciągnęło do wy-
szukiwania sobie kolejnych wyzwań.

Zarówno Michel, jak i Wanda schodzili ze szczytu w dramatycznych
okolicznościach, które w każdej chwili mogły przerodzić się w tragedię.
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Czy uniknęliby ich, gdyby schodzili razem, wspierając się nawzajem?
Czy Barrardowie by przeżyli, gdyby Wanda i Michel pozostali z nimi,
dostosowując się do wolniejszego tempa  osłabionych partnerów? Mo-
że wówczas nikt z tej czwórki nie powróciłby do bazy? Dziś, kiedy
górski los każdego z nich już się dopełnił, pytania te mogą być wy-
łącznie retoryczne...
Zaginięcie Barrardów podczas zejścia, prawdopodobnie 24 czerwca,
było kolejnym ogniwem w łańcuchu śmiertelnych wypadków. Trzy
dni wcześniej lawina znad przełęczy Negrotto pochłonęła dwóch
amerykańskich alpinistów – Johna Smolicha, kierownika wyprawy,
i Alana Penningtona.
8 lipca Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski zdobywają K2 nową, bar-
dzo trudną drogą, prowadzącą południową ścianą. Dwa dni później,
w czasie zejścia Żebrem Abruzzi, Tadeusz Piotrowski, skrajnie wyczer-
pany i odwodniony, po utracie raków spada, ponosząc śmierć.
16 lipca włoski alpinista, Renato Casarotto, najczęściej wspinający się
samotnie, po ostatniej, nieudanej próbie na filarze południowo-połu-
dniowo-zachodnim, gdzie również wspinał się solo, postanawia zakoń-
czyć swe zmagania z K2. W drodze do bazy, gdzie jak zwykle czeka na
niego żona, na lodowcu wpada w głęboką szczelinę. „Goretta, spa-
dłem... umieram... Proszę cię, przyślij szybko pomoc” – to ostatnie sło-
wa, jakie przez radio usłyszała żona. Na pomoc wyruszają alpiniści
z różnych wypraw. Jest wśród nich Wanda. Wprawdzie udało się Rena-
to wydobyć ze szczeliny, ale w kilka minut potem stracił przytomność
i zmarł. Od bezpiecznego terenu dzieliło go zaledwie kilka metrów...
Po tym wypadku wielu alpinistów, bezskutecznie atakujących K2, po-
stanowiło opuścić bazę. Również Wanda miała dosyć gór i zrezygnowa-
ła ze zdobywania Broad Peaku: „Za dużo przyjaciół zginęło” – tak tłu-
maczyła swą decyzję. 
Ale to nie był koniec. W ciągu kolejnych dni utraciła najbliższych przy-
jaciół, o których mówiła, że dorobiła się ich z trudem – Wojciecha Wró-
ża i Dobrosławę Miodowicz-Wolf. Jeszcze przedtem straciła resztki na-
dziei (zupełnie irracjonalnej, biorąc pod uwagę okoliczności zaginięcia
Francuzów), że jednak Barrardowie jakimś cudem ocaleli. 
19 lipca tragarze wyprawy koreańskiej dostrzegli, że około pięćdzie-
sięciu metrów od ścieżki prowadzącej z bazy głównej do bazy wysu-
niętej znajdują się jakieś przedmioty. Z bazy ruszyli Austriacy ze
swym oficerem łącznikowym. Znaleźli plecak, w którym znajdowała
się kosmetyczka Liliane i aparat fotograficzny, należący do Wandy.
Następnego dnia odnajdują ciało Liliane Barrard, pod potężną lawiną
nad lodowcem Godwin Austen, mniej więcej w połowie drogi do ba-
zy wysuniętej. Lawina zabrała ją z wysokości trzech tysięcy metrów.
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Pochowano ją przy Kopcu Glikeya, nieco poniżej grobu Haliny
Krüger-Syrokomskiej. 
Dwanaście lat później amerykańska kobieca wyprawa na K2 za pośred-
nictwem Internetu przekazała wiadomość, że 11 lipca odnaleziono cia-
ło prawdopodobnie Maurice’a Barrarda. Zwłoki zostały znalezione po-
wyżej bazy; były do połowy wmarznięte w lodowiec Godwin Austen.
Z relacji Heidi Howkins, kierującej wyprawą: 

Z wody wystawał kłębek rzeczy, z ciemną ręką wysuniętą z czerwo-
no-turkusowego rękawa kurtki. Paznokcie i palce dłoni były nienaru-
szone. Na częściowo zmiażdżonej głowie widoczne były kosmyki krę-
conych włosów, jedno oko i wybite zęby. Wokół szyi owinięta była pę-
tla asekuracyjna z wpiętym karabinkiem. Ewidentnie ciało należało
do mężczyzny i ubrane było w odzież pochodzącą z Europy. Zauwa-
żono też europejski sposób wypełniania ubytków zębowych. Wokół
ciała w promieniu 60 metrów rozrzucone były różne inne rzeczy. Na
jednej ze znalezionych koszulek wydrukowane było imię „Maurice”.

Zniesiono ciało do bazy i po uzyskaniu zgody rodziny pochowano je
przy Kopcu Gilkeya, obok Liliane. 
Wojciecha Wróża nie odnaleziono do tej pory. 3 sierpnia o godzinie
osiemnastej wraz z Peterem Bożikiem i Przemysławem Piaseckim stanął
na szczycie K2, po zdobyciu słynnego, południowo-południowo-za-
chodniego filaru i dokonaniu pierwszego przejścia. Duże trudności
techniczne przebytej drogi sprawiły, że alpiniści do zejścia wybrali Że-
bro Abruzzi, ubezpieczone linami poręczowymi, na którym znajdowa-
ły się obozy innych wypraw, umożliwiające w miarę bezpieczny powrót.

Około godz. 23.30 na wysokości 8100 m nastąpił tragiczny wypadek.
Podczas zjazdu po linach poręczowych spadł w przepaść Wojtek
Wróż, ponosząc śmierć. Przyczyna wypadku nie jest znana – naj-
większe zagrożenie stanowiła metrowa przerwa w poręczówkach
przed ostatnim odcinkiem liny. Zespół schodził w kolejności: Pia-
secki, Bożik, Wróż. Jedynie pierwszy z nich miał jeszcze sprawną
czołówkę. O przerwie w poręczówkach informowali się wzajemnie.
Piasecki zjechał ostatnie 50 m, tuż za nim Bożik, posługujący się je-
dynie karabinkiem wpiętym w linę. Czekali na Wróża, by razem
z nim pokonać pozbawiony poręczówek odcinek do obozu IV. Woj-
tek jednak nie nadchodził. W pewnej chwili usłyszeli odgłosu upad-
ku. Czekali ok. półtorej godziny, gdy dotarł do nich schodzący za
Wróżem Koreańczyk, który Wojtka nie widział po drodze. Trzej Ko-
reańczycy osiągnęli wierzchołek również 3 sierpnia około godz. 16.
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Począwszy od obozu IV używali tlenu. Jeden z nich wrócił do obo-
zu IV o godz. 20, dwóch pozostałych minął w zejściu zespół polski.
Około 2 godz. Piasecki i Bożik dotarli do namiotów obozu IV.

(Ze sprawozdania kierownika wyprawy, Janusza Majera, 
zamieszczonego w „Taterniku” 2/86)

Była to trzecia wyprawa Wojciecha Wróża na K2 – w roku 1976 i w 1982
przekroczył granicę ośmiu tysięcy metrów, wspinając się z Eugeniu-
szem Chrobakiem. Dwukrotnie musieli się wycofać z powodu bardzo
złych warunków atmosferycznych...
Na początku sierpnia Żebrem Abruzzi zmierzała ku szczytowi grupa
alpinistów, których połączył wyłącznie przypadek. Brytyjka Julie Tul-
lis i Austriak Kurt Diemberger, Polka Dobrosława Miodowicz-Wolf
i Brytyjczyk Alan Rouse, Austriacy: Willy Bauer, Alfred Imitzer i Han-
nes Wieser. Można powiedzieć, że tak oto zrealizowała się piękna
idea wyprawy międzynarodowej, lansowana przez Normana Dyhren-
furtha w roku 1971 na Mount Evereście, ale skutki tego okazały się
tragiczne. 
Dobrosława Miodowicz-Wolf została partnerką Alana Rouse’a wów-
czas, gdy już nikt z uczestników wyprawy brytyjskiej, z tych, którzy
jeszcze pozostali w bazie, nie zamierzał iść do szczytu.

Mrówka postanowiła zrezygnować z filara i przenieść się na Żebro
Abruzzi. Nie miała na to oficjalnej zgody kierownictwa wyprawy,
czyli Anki (Czerwińskiej – E.M.) i mojej. Anka była kierownikiem ze-
społu kobiecego. Nasza decyzja nie wynikała ze względów bezpie-
czeństwa – główna idea zabronienia jej pójścia na Żebro Abruzzi by-
ła taka, że Ministerstwo Turystyki Pakistanu w podobnych przypad-
kach stosowało bardzo ostre sankcje. Wyprawa musiała na nowo
uiścić opłatę szczytową, a kierownik wyprawy przez pięć lat nie
mógł przekroczyć granic Pakistanu. Rzutowało to także na kolejne
zezwolenia, udzielane poszczególnym krajom na wyprawy. 
Biorąc pod uwagę te racjonalne względy, postanowiliśmy nie pusz-
czać Mrówki na Żebro Abruzzi. Jednak mimo tego oficjalnego zaka-
zu postanowiła pójść, bo szczyt ten znaczył dla niej bardzo dużo.
Próbowała zdobyć K2 dwa lata wcześniej. Dodatkową przyczyną by-
ło to, że po tej wyprawie postanowiła zająć się dzieckiem, Łukaszem.
Twierdziła, że to jej ostania szansa – na drodze Żebrem Abruzzi.
Zresztą my też wiedzieliśmy, że szanse miała ogromne. Do góry
szedł bardzo silny zespół, dużo ludzi było na tej drodze, między in-
nymi duża wyprawa koreańska, poza tym droga była przygotowana,
były obozy, istniała możliwość równoczesnego torowania przez kil-
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ku ludzi – tak że kwestia wejścia na szczyt wydawała się oczywista.
Partnerem Mrówki na tej drodze był znany brytyjski alpinista, Alan
Rouse. Tak więc mimo oficjalnego zakazu, jaki musiałem wydać ja-
ko kierownik wyprawy, rozumiałem powody, dla których Mrówka
tak bardzo chciała iść.

(Z relacji Janusza Majera, 
którą nagraŁam w domu Wandy 19 marca 1987 roku)

Krystyna Palmowska, z którą rozmawiałam 7 czerwca 1987 roku, tak
relacjonuje wycofanie się Dobrosławy Miodowicz-Wolf:

Cały nasz zespół miał wyjść na atak szczytowy. Obozy były już za-
łożone, poręczówki już są, przy zakładaniu których Mrówka bar-
dzo czynnie i solidarnie uczestniczyła do momentu założenia obo-
zu III. Wychodziłyśmy przeważnie o dwunastej w nocy. Tak było
i tym razem. Budzimy Mrówkę, a ona mówi, że z nami nie idzie,
bo postanowiła wchodzić Abruzzami. Było to dla nas ogromnym
zaskoczeniem. Niby wiedziałyśmy o jej planach, bo plotki na ten
temat krążyły. Ale działała dosyć konspiracyjnie. Dopiero później
poznałyśmy wszystkie szczegóły. W tym momencie rzeczywiście
byłyśmy wściekłe...
Anka była kierownikiem zespołu kobiecego, ale nasze działania
uzgadniałyśmy w szczegółach z Januszem Majerem, który był kie-
rownikiem całej wyprawy. Działalność naszego zespołu była ściśle
koordynowana z działalnością zespołu męskiego z oczywistych
względów – choćby z powodu miejsc w namiotach, żywności,
sprzętu. Istniały dwie wersje powodów, dla których Mrówka zrezy-
gnowała z filara; po pierwsze – uznała, że droga Żebrem Abruzzi
daje jej większe szanse na zdobycie szczytu, po drugie – była prze-
konana, że zespół kobiecy jest zbyt słaby na drogę filarem. Ja
twierdzę, że Mrówka nie widziała swoich szans na filarze i trzeba
przyznać, że miała rację. W tym momencie szanse były mniej niż
umiarkowane. Jej zależało przede wszystkim na szczycie, a nasza
droga nie rokowała specjalnie nadziei na to, że wejdzie. Mrówka
wybrała drogę łatwiejszą...
Nie jest prawdą, że któraś z nas powiedziała Mrówce: „Będziesz ża-
łowała tej decyzji”. Natomiast mam wrażenie, że trochę było jej głu-
pio i żal. Zawsze ceniłam Mrówkę za to, że w górach była partnerką
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Można powiedzieć, że jako
partnerka była wzorowa. W jej zachowaniu nie było czegoś takiego,
że gnała do przodu, nie oglądając się na innych, nie zważając na to,
co przeżywają.
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Podczas wyprawy na Nanga Parbat, kiedy wyruszyłyśmy do ataku
szczytowego i w drodze do obozu I dopadły mnie jakieś dolegliwości
żołądkowe, Mrówka narobiła strasznego hałasu. Ściągnęła na dół
Wandę, która była daleko na przedzie. Dziewczyny wzięły mój ple-
cak. Te gesty miały dla mnie ogromne znaczenie psychiczne, czułam
w koleżankach oparcie. Potem okazało się, że najgorsze było już za
mną i chwilowa niedyspozycja nie miała wpływu na dalszą działal-
ność. Ale takie zachowania – jak wtedy Mrówki – pamięta się długo.
Czy na naszą działalność miała wpływ Wanda, a właściwie fakt, że
na szczycie K2 stanęła jako pierwsza kobieta? Stało się to dla nas
bodźcem, jakby podkręciło naszą chęć wejścia właśnie filarem, czy-
li drogą zdecydowanie trudniejszą. Jest to aspekt zupełnie nie doce-
niany przez ludzi, mających niewiele wspólnego z alpinizmem. By-
łam na jednej i na drugiej drodze (Żebro Abruzzi i filar południowo-
południowo-zachodni – E.M.) i mogę powiedzieć, że to rzeczywiście
wielka, wielka różnica. Wiedziałam, co robię, opowiadając się za fi-
larem. Zależało mi nie tylko na wejściu na szczyt, ale właśnie na
wejściu drogą przez filar. Na tej drodze dotarłyśmy wyżej niż w ro-
ku 1982 na Żebrze Abruzzi, bo na wysokość 8200 metrów. Do szczy-
tu pozostawało niewiele ponad czterysta metrów...

Z siedmioosobowego zespołu, 4 sierpnia na wierzchołku K2 stanęli:
Willy Bauer, Alfred Imitzer, Alan Rouse, Kurt Diemberger i Julie Tullis. 
Po zejściu ze szczytu, 7 sierpnia, w czasie przymusowego biwaku
w obozie IV, spowodowanego burzą śnieżną, Julie Tullis zmarła.
10 sierpnia Alfred Imitzer i Hannes Wieser próbują wycofać się z obo-
zu IV, korzystając z tego, że burza przycichła. Podczas tej próby giną.
W tym czasie Alan Rouse dogorywa w namiocie w obozie IV, Mrówka
zaś, która schodziła z Willym Bauerem i Kurtem Diembergerem, pozo-
staje na poręczówkach poniżej obozu III. Rok później jej ciało odnaleź-
li alpiniści japońscy...

MIĘDZY WIELKOŚCIĄ A ŁAJDACTWEM

Piękno i wielkość alpinizmu wynika nie tylko z uroku dzikiego,
wstrząsającego pejzażu, nie tylko z radości stawiania sobie niezwy-
kle trudnych zadań, wymagających sprawności mięśni i umysłu. Wy-
nika ono również ze świadomego podejmowania ryzyka, polegające-
go na tym, że człowiek uprawiający alpinizm może stanąć przed al-
ternatywą: wielkość czy łajdactwo. I wybierze wielkość... 
A jeżeli zdamy sobie kiedykolwiek z tego sprawę, nie stać nas psy-
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chicznie na rolę „opiekuna spolegliwego”, należałoby się z tego kło-
potliwego etycznie sporu wycofać, bo nikt nie dał nam prawa do re-
zygnacji z człowieczeństwa na rzecz naszej pasji górskiej.

Andrzej Wilczkowski

– Seria śmiertelnych wypadków, jakie wydarzyły się latem 1986 roku
na K2, stanowi swoisty przełom w alpinizmie. Nie tylko z technicz-
nego punktu widzenia, który każe analizować błędy popełnione
przez alpinistów, ale przede wszystkim ze względu na ocenę etyczną
wydarzeń, w których i ty uczestniczyłaś. Jak patrzysz na to z perspek-
tywy kilkunastu miesięcy?
– W tej tragicznej historii istotne są dla mnie trzy aspekty. Po pierw-
sze – skłoniła mnie ona do rewizji poglądów na alpinizm. Po dru-
gie – stanowi podstawę rozważań na temat sytuacji ogólnej we
współczesnym alpinizmie, po trzecie zaś – zmusza do niezwykle
szczegółowej analizy przyczyn wypadków.
– Możesz to bliżej wyjaśnić?
– Spróbuję naszkicować, choćby w ogólnym zarysie, co mnie nurtu-
je po powrocie z K2. A więc przede wszystkim, mimo różnych przy-
czyn podawanych w prasie przez alpinistów czy własnych ocen
uczestników, najważniejszą wciąż sprawą są więzi międzyludzkie.
Nie załamanie pogody, bo może się ono zdarzyć zawsze i jest wkal-
kulowane w ryzyko uprawiania tego sportu. Jednak rozwój wyda-
rzeń na K2 zależny był przede wszystkim od ludzi i relacji między
nimi. Kolejnym niezwykle ważnym elementem, od którego być mo-
że należałoby rozpocząć te rozważania, są pochodne zjawiska, ja-
kim jest wyczyn, w alpinizmie zwłaszcza. Obniża on dotychczaso-
wą skalę trudności, sprowadzając drogę na szczyt ośmiotysięczny
niemal do poziomu ulicy w wielkim mieście, na której mijają się tłu-
my przechodniów. Jeżeli ktoś nieoczekiwanie zasłabnie, niewielkie
ma szanse, by się nim zainteresowano – bo przecież to tylko obcy.
Co roku wkracza w Himalaje coraz większa liczba alpinistów, pada-
ją kolejne rekordy. Ich eskalacja powoduje coraz ostrzejszą rywali-
zację. Im więcej alpinistów w górach, tym częściej zachowują się
wobec siebie niczym przechodnie uliczni.
– Nawet na tak trudnych szczytach jak K2?
– Nawet. Przykładem takiej właśnie ulicy, na której mijają się obojęt-
ne tłumy, była w ubiegłym roku klasyczna droga na K2, droga
pierwszych zdobywców, prowadząca Żebrem Abruzzi. Dlatego tyl-
ko, że jest to droga, którą zdobyto szczyt, alpiniści podświadomie
uważają ją za łatwą. Pierwszych wejść dokonuje się zazwyczaj dro-
gami najłatwiejszymi. Ale w przypadku Żebra Abruzzi obiegowa

PO KORONĘ HIMALA JÓW • 129

Wanda115-172  17•06•09  9:06  Page 129



opinia nie jest prawdziwa. Żebro jest długie i trudne technicznie.
Wprawdzie techniczne trudności do wysokości 7300 metrów
w pewnym stopniu są zmniejszone dzięki linom poręczowym, po-
zwalającym je pokonać i umożliwiającym szybki odwrót w razie po-
trzeby, ale im bliżej szczytu, tym trudniej. Teren staje się coraz bar-
dziej stromy, nieustannie zagrożony lawinami i serakami, na domiar
złego trudny orientacyjnie.
Alpiniści, którzy znaleźli się na tej drodze w pierwszych dniach
sierpnia, byli zespołem przypadkowym. Nie należeli do jednej wy-
prawy, lecz pochodząc z kilku różnych, tworzyli minizespoły w gru-
pie „przechodniów”. Dobrosława Miodowicz-Wolf i Anglik Alan
Rouse, Angielka Julie Tullis i Austriak Kurt Diemberger oraz trójka
Austriaków: Willy Bauer, Alfred Imitzer i Hannes Wieser. Z tej sió-
demki do bazy powróciła tylko dwójka najstarszych alpinistów – Wil-
ly Bauer i Kurt Diemberger. Zanim nastąpiła tragedia, w drodze na
szczyt, na wysokości 8500 metrów, Julie i Kurt widzą przed sobą
opierającą się na czekanie, zasypiającą Dobrosławę. Jest sama,
w bardzo stromym terenie. Gdyby straciła równowagę, to spadając,
mogłaby instynktownie chwycić się liny łączącej Kurta i Julie. To
w konsekwencji mogło spowodować ich śmierć. Na pytanie dzienni-
karza austriackiego: „I co pan wtedy zrobił, panie Diemberger?”, Kurt
odpowiedział: „Miałem  własne zmartwienia. Czy iść dalej z Julie do
szczytu? Czy zawrócić? Kiedy już tak blisko? Wiemy oboje, że pójście
do szczytu o tej porze jest równoznaczne z lodowym biwakiem pod-
czas zejścia lub schodzeniem w świetle lamp czołowych. Zostawiam
decyzję Julie. Wytrwała Angielka mówi: «Tylko do góry, Kurt»”.
„A Polka?” – nie daje za wygraną dziennikarz.
„To był problem Alana Rouse’a, który wracał właśnie ze szczytu. Po-
prosiliśmy go, by – na litość boską! – zajął się Mrówką. I tak się sta-
ło. Alan namówił Mrówkę do odwrotu”. 
Ta wypowiedź Diembergera najlepiej charakteryzuje obecny stan al-
pinizmu. Zespół wyruszający w góry ma przed sobą określony cel.
I będzie realizował ten cel za wszelką cenę, bo na organizację wy-
prawy zostały poniesione olbrzymie wydatki, bo było to marzeniem
tego zespołu od lat, bo w grę wchodzą ambicje sportowe. Takich
„bo” może być jeszcze parę. Zmierzając do swego celu, alpiniści bę-
dą mijali po drodze inne, przypadkowe zespoły, nie czując się powo-
łani, by się nimi zajmować. Nawet wówczas, być może, gdy tamci
będą potrzebowali pomocy. Strefa zainteresowania zawęża się, liczy
się tylko bezpośredni partner. Drugi człowiek jest bliski w górach
tylko wówczas, choć i to nie zawsze, kiedy łączy z nim jakikolwiek
związek emocjonalny lub umowa partnerska.
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– Opowiadając dawniej o Kurcie Diembergerze stawiałaś go za wzór
alpinisty. Z wdzięcznością wspominałaś jego gest, kiedy to w noc
przed twoim atakiem szczytowym na Mount Everest oddał ci swój
śpiwór. Pomógł ci, mimo że nie był uczestnikiem twojej wyprawy, był
„przypadkowym przechodniem”. Noc na Przełęczy Południowej, na
wysokości ośmiu tysięcy metrów spędził tylko w kurtce puchowej.
Swój Everest zdobył poprzedniego dnia, ale mimo to byłaś wzruszo-
na jego postawą.
– Jeszcze dwa lata temu w ankiecie, w której jedno z pytań dotyczy-
ło wytypowania najlepszego współczesnego himalaisty, będącego
zarazem wzorem człowieka, podałam nazwisko Kurta Diembergera.
Kurt troszczył się o Julie, ponieważ byli sobie bliscy. Plany, które za-
mierzali wspólnie realizować, były dla nich najważniejsze. Nato-
miast Dobrosława była kimś obcym, intruzem przeszkadzającym
w wejściu na szczyt, a nawet zagrażającym ich życiu. Być może ina-
czej by to wyglądało, gdyby byli z sobą zaprzyjaźnieni. 
– Wydaje mi się, że chęć niesienia pomocy w nieszczęśliwych wypad-
kach jest naturalnym odruchem większości ludzi, nawet wobec nie-
znajomych.
– Ale czy to był nieszczęśliwy wypadek? W tym momencie jeszcze
nie. Nie można porównywać tej sytuacji na przykład  z katastrofą sa-
molotu, która jest bardziej przypadkowa, a jej ofiary w niczym nie
ponoszą winy. Alpiniści zaś narażają się na niebezpieczeństwo
z własnego wyboru. Nie wolno więc im zakładać i żywić oczekiwań
wobec innych, że w sytuacji zagrożenia życia narażą własne życie,
by im pomóc. Nie powinni wnosić w góry własnej słabości, licząc na
siłę i pomoc innych. Nie można swoim postępowaniem zmuszać lu-
dzi do wyborów ostatecznych.
– Między wielkością a łajdactwem?
– Na wielkość się zgadzam. Ale na określenie tak mocne jak „łajdac-
two” – już nie. Wprawdzie etyka jest jedna, niezależna od stopnia
zagrożenia i wysokości, nie uzurpujmy sobie jednak prawa do oce-
ny zachowań ludzkich w sytuacjach ostatecznych. Zresztą w opisy-
wanym momencie pod szczytem K2 jeszcze nie było sytuacji osta-
tecznej, więc nie było konieczności dokonywania wyboru między
wielkością a łajdactwem. Chodziło w tym przypadku o właściwą
ocenę sytuacji, która nie wyglądała na jednoznaczną i ostateczną.
Owszem, była ona niebezpieczna i ryzykowna, ale takie sytuacje
przytrafiają się w górach niemal wszystkim alpinistom. I sposób,
w jaki się oni wówczas zachowują, nie ma nic wspólnego z etyką,
jest raczej właściwą lub niewłaściwą oceną konkretnej sytuacji. Ła-
two zawężać pojęcie tego, co etyczne, a co nie, w sytuacjach osta-
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tecznych. Tylko że takich sytuacji zbyt często się nie spotyka. Za to
wiele jest sytuacji nieklarownych, w których nie wiadomo: prze-
kształcą się w sytuację ostateczną czy nie? W związku z czym – bę-
dziemy łajdakami czy też poświęcimy się głupio i niepotrzebnie?
A może pisane nam bohaterstwo? Na tym właśnie polega cały dra-
mat tych niejasnych sytuacji, ocenianych potem tutaj, na dole, na
chłodno i w miękkim fotelu. Ale jest jeszcze w tym wszystkim pe-
wien element, na który tak wewnętrznie nigdy się nie zgadzałam.
Niemniej tak właśnie powoli przekształcał się styl chodzenia w gó-
rach wysokich. Jeżeli ktoś ruszał do szczytu sam, nie zważając na
partnera, to uzasadnienia szukało się w tym, że idąc własnym tem-
pem, bez oglądania się na innych, łatwiej zdobyć się na maksymal-
ny wysiłek, potrzebny na pokonanie szczytu. I że w końcowym roz-
rachunku tak jest lepiej.
– Nie zgadzałaś się z takim stylem chodzenia, ale nie protestowałaś,
kiedy twoi partnerzy cię wyprzedzali. A i tobie zdarzało się iść solo,
pozostawiając partnerów.
– W miarę upływu lat coraz bardziej się przekonuję, że uniknęło-
by się wielu tragicznych wypadków, zwłaszcza podczas zejść ze
szczytów, gdyby partnerzy szli blisko siebie. Nie uznaję argumen-
tu, że jeżeli jeden z partnerów jest szybszy, to temu drugiemu łat-
wiej iść po świeżo założonym śladzie. Jest to wprawdzie obiektyw-
na prawda, ale w kontekście wypadków na K2 zastanawiam się,
czy nie należałoby zrewidować właśnie takiego podejścia do zasad
partnerstwa.
– Obecność partnera w końcowej fazie wspinaczki na Everest nie-
wiele ci pomogła?
– To, że Willy Klimek zaczekał na mnie ponad Uskokiem Hillare-
go, rzeczywiście nie stanowiło konkretnej pomocy. Gdybym spa-
dła z Uskoku lub nieco powyżej niego, Willy mógłby być tylko
bezradnym świadkiem mojego upadku. Ale w takich właśnie mo-
mentach jest mi potrzebna obecność drugiego człowieka. Nie-
mniej jednak zaakceptowałam zasady samotnego chodzenia. Tak
jak na Makalu – samotny atak na szczyt, a jeśli trzeba, samotny
odwrót. Na Makalu byli wówczas alpiniści z innych wypraw, nie
zobowiązani  do zwracania na mnie uwagi, w dół schodzili Szer-
powie, jakiś samotnik z Włoch... W zespole samotność jest rów-
nież możliwa, chociaż polega na czymś innym – na braku partne-
ra, nie zaś na nieobecności innych ludzi. Ale w zespole rzeczywi-
ście partnerskim silniejszy z partnerów powinien dostosować
swoje tempo do słabszego, zwłaszcza w zejściu.
– Jest pewna sprzeczność w tym, co mówisz. Twierdziłaś, że im szyb-

132 • UCIEC JAK NA JW YŻEJ

Wanda115-172  17•06•09  9:06  Page 132



ciej chodzi się w górach wysokich, tym bardziej wzrasta stopień bez-
pieczeństwa.
– Oczywiście, trzeba iść szybko. Ale czy ma to oznaczać, że tylko ten
szybszy może ocalić życie? Ten drugi niech ginie, bo jest wolniejszy?
Jeżeli często się z kimś wspinasz, to znasz jego tempo i możliwości
fizyczne. Decydując się iść z nim na szczyt, idź z nim do końca. Na-
wet jeżeli dzieli was różnica szybkości. Możesz go zostawić tylko
wówczas, gdy masz absolutną pewność, że twój partner idzie wol-
niej, bo zawsze chodzi w takim tempie, a nie dlatego, że poczuł się
źle. Szybkość w górach jest jednym z warunków bezpieczeństwa, ale
nie może decydować o stosunku do partnera. Jeżeli już mówimy
o szybkości, to należy zwrócić uwagę, że właśnie różnica szybkości
między poszczególnymi alpinistami z tej siódemki była jedną z przy-
czyn tragedii – przynajmniej takie jest moje zdanie.
Wolne tempo Julie i Kurta w dużej mierze zaważyło na przebiegu
wydarzeń. Diemberger, nie wiem czy zawsze, ale na pewno od kil-
ku lat, odkąd go znam, chodzi wolno. Styl, jaki ostatnio prezentuje,
należy już do poprzedniej epoki. Być może dawniej był szybszy, ale
z wiekiem tempo powolnieje. 
Jest jeszcze przy tym sprawa Julie. Niewątpliwie była fascynującą
postacią, miała niezwykłą osobowość, ale w górach nie była szybka.
Wprawdzie ustanowiła kobiecy rekord wysokości Wielkiej Brytanii,
jednak w jej życiorysie alpinistycznym nie widziałam wykazu
przejść alpejskich. Trudne drogi alpejskie są koniecznym etapem
poprzedzającym Himalaje czy Karakorum. Nie można wyruszać
w góry najwyższe,  polegając tylko na wytrzymałym, dobrze zno-
szącym wysokość organizmie. Niezbędny jest trening techniczny,
umiejętność chodzenia w trudnym i stromym terenie bez asekura-
cji. Julie i Kurt poruszali się w górach zawsze związani. I zawsze
prowadził Kurt. Tak było też na K2.
W siedmioosobowym zespole byli jedyną parą związaną liną. Ale
w terenie, w jakim przyszło im działać, asekuracja lotna zawsze jest
problematyczna, bo jeżeli jedno spadnie, może skończyć się to
ściągnięciem partnera. I tylko od szczęścia zależy, czy spadający,
związany liną, zatrzyma się.
Z kolei asekuracja sztywna zmusza do niemal dwukrotnego zwol-
nienia tempa wspinaczki. Odcinek, który mieli przebyć, wymagał
umiejętności samotnego przejścia. Jeśli Julie podchodziła jako dru-
ga na linie, w drodze ze szczytu powinna schodzić pierwsza. Miała-
by wówczas linę z góry. Dlaczego poszli inaczej? Nie wiem. W pew-
nym momencie zaczęła spadać i oczywiście pociągnęła za sobą Kur-
ta. Udało im się wyhamować czekanem. Może uratowało Julie to, że
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była jednak związana liną? Ale to wydarzenie zakłóciło zejście
i zmusiło ich do biwaku. A w konsekwencji także tych, którzy
wcześniej zeszli do obozu, do czekania na Julie i Kurta. Tak więc
przestrzeganie zasad etycznych, czyli czekanie na słabszych, prze-
sądziło o losie całej siódemki. Nie zdążyli zejść przed załamaniem
pogody i pułapka się zamknęła.
Kurt Diemberger w 1957 roku dokonał w czteroosobowym zespole
wspaniałego wyczynu, zdobywając Broad Peak bez pomocy traga-
rzy wysokościowych. Na owe czasy był to niemal styl alpejski. Kurt
był na szczycie dwukrotnie – najpierw samotnie pokonując grań
podszczytową, wszedł na szczyt w kilkadziesiąt minut po prowa-
dzącej dwójce. Następnie wrócił po Hermanna Buhla, który szedł
wolniej z powodu odmrożonych na poprzedniej wyprawie nóg. Po
trzydziestu niemal latach Kurt ponownie wszedł na Broad Peak, tym
razem z Julie. Szli wolno, ale w końcu stanęli na szczycie. Przez dłu-
gie lata podziwiałam aktywność Kurta, teraz dostrzegam w niej za-
grożenie dla niego samego i dla innych. Tak stało się na K2.
Nie było jeszcze takiej tragedii w górach. Dotychczas jeden szczyt
zdobywała zazwyczaj jedna wyprawa, toteż związki pomiędzy alpi-
nistami były mocniejsze, a współdziałanie i poczucie odpowiedzial-
ności za partnera bardziej oczywiste. W roku 1986 władze pakistań-
skie udzieliły zezwolenia na K2 ośmiu wyprawom, z których aż
cztery działały na Żebrze Abruzzi. I po raz pierwszy znalazły się
tam zespoły nie z jednej wyprawy, lecz z wielu, zespoły, które do-
brały się najzupełniej przypadkowo. Na ogół nie znając się wcześ-
niej, alpiniści nie potrafili wzajemnie ocenić właściwie swoich moż-
liwości. Tak więc przebieg wydarzeń na K2 nie musi świadczyć
o zmianach w postawach ludzi uprawiających alpinizm. Należy
przypuszczać, że ich zachowanie było spowodowane sytuacją, jaka
nie zaistniała nigdy przedtem, a którą narzuciła obecność tak wielu
wypraw. Kierownictwo każdej z wypraw, które otrzymały zezwole-
nia na działanie w tym samym czasie, po koleżeńsku zgadzające się,
by inna wyprawa szła tą samą drogą, powinno liczyć się z tym, że
zgoda pociąga za sobą pewne zobowiązania. To znaczy przyjmując
do wiadomości obecność innego zespołu, akceptuje się go i w razie
niebezpieczeństwa przychodzi mu się z pomocą. Bo nie jest to już
obojętny, przypadkiem spotkany zespół, nie są to „nieznajomi prze-
chodnie na ulicy”. 
Kolejnym elementem, który miał wpływ na rozwój wydarzeń na K2,
było swoiste „pasożytowanie”, uprawiane przez niektóre zespoły na
wyprawach silniejszych. Tak było w przypadku wyprawy południo-
wokoreańskiej. Uczestnicy tej wyprawy być może w górach odbiega-
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li poziomem od najwyższego poziomu europejskiego. Jednak wno-
sząc elementy techniki wyprawy klasycznej, tradycyjnej, byli jakby
silniejsi. W pełni zabezpieczyli drogę linami poręczowymi, wyposa-
żyli całkowicie wszystkie obozy w tlen, żywność i sprzęt. Poza tym
zaangażowali tragarzy wysokościowych, a zespół atakujący szczyt
mógł liczyć na zespoły wspomagające. Jednym słowem, ich działal-
ność w górach była na tyle bezpieczna, na ile mogła być w tych wa-
runkach. Może właśnie dlatego inni alpiniści, przyszli uczestnicy
tragicznych wydarzeń, tak chętnie korzystali z udogodnień zapew-
nionych przez wyprawę południowokoreańską. Można to jeszcze
zrozumieć w przypadku alpinistów schodzących ze szczytu – Jurka
Kukuczki, Tadka Piotrowskiego, Przemka Piaseckiego, Wojtka Wró-
ża i Petera Bożika – gdyż na szczyt wchodzili inną drogą. Ale pozo-
stałe zespoły świadomie wybrały tę właśnie drogę podejścia, Że-
brem Abruzzi, od razu zakładając korzystanie z udogodnień, jakie
stwarza obecność innej wyprawy.
Niestety, przypadek Dobrosławy i Alana Rouse’a jest tego najlep-
szym przykładem. Alan otrzymał zezwolenie na północno-zachod-
nią grań, ale jego wyprawa nie zdołała pokonać trudności tej drogi
i zakończyła swoją działalność.
Jednak Alan bardzo chciał wejść na szczyt i dlatego zdecydował się
na drogę, na którą jego wyprawa nie miała zezwolenia. Podobnie
Dobrosława. Również wybrała wejście Żebrem Abruzzi, choć polska
wyprawa, której była uczestniczką, miała zezwolenie na filar połu-
dniowy (południowo-południowo-zachodni – E.M.). Dobrosława
i Alan, tworząc zespół,  z góry zakładali zwiększone bezpieczeń-
stwo działania dzięki obecności innych wypraw na tej samej drodze.
A co za tym idzie, korzystanie z lin poręczowych, obozów zaopa-
trzonych w sprzęt i żywność, czyli tego całego zaplecza, które w ra-
zie niebezpiecznej sytuacji może zapobiec nieszczęściu. 
Z kolei przykład zespołu austriackiego. Planowali wchodzenie na
szczyt z obozu IV, a następnego dnia zejście. Bo następnego dnia do
tego obozu mieli przyjść Koreańczycy i nocować w namiocie należą-
cym do ich wyprawy. Pierwsza próba Austriaków nie powiodła się,
wrócili więc do obozu i zamiast schodzić, jak było wcześniej ustalo-
ne, postanowili przenocować, by podjąć jeszcze jedną próbę. W tym
czasie doszli z dołu Koreańczycy. Nastąpiło nieprzewidziane za-
gęszczenie, będące winą wyprawy austriackiej. Na domiar wszyst-
kiego zdarzył się dodatkowy, niekorzystny splot okoliczności. Do
obozu IV dotarli po zdobyciu K2 ścianą południową Przemek Piasec-
ki i Peter Bożik. Już bez Wojtka Wróża, który zginął podczas zejścia.
Dwie dodatkowe osoby, które musiały się pomieścić w tym obozie,
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bo nie miały własnego namiotu. Ale nie dość na tym. Do czwórki do-
chodzą również Julie i Kurt, wprawdzie z własnym namiotem, ale
później nie na wiele im się on zda. 
Wśród alpinistów, którzy spędzają tę noc w obozie IV w bardzo
trudnych warunkach (dwie osoby biwakowały na zewnątrz bez na-
miotów), nie wszyscy są w stanie następnego dnia od razu wyruszyć
do góry. Dzień straty, który być może zaciążył na dalszym przebie-
gu wypadków.
Po zdobyciu szczytu przez szóstkę alpinistów (Dobrosława zawróci-
ła namówiona przez Alana Rouse’a) nastąpił początek końca. Julie
i Kurt po zejściu do obozu IV nie byli w stanie ruszyć natychmiast
w dół i w tym pierwszym momencie wstrzymali zejście pozosta-
łych. Kiedy nastąpiło załamanie pogody, oni wciąż nie mogli podjąć
decyzji, kiedy zaryzykować zejście. Tylko Dobrosława i Willy Bauer
chcieli schodzić, nie zważając na nic. Kolejne godziny przynosiły
jedno nieszczęście za drugim. Śmierć Julie i agonia Alana, który po-
został sam w obozie. Z pozostałych przy życiu alpinistów nie wszy-
scy mieli siły na schodzenie. Zbyt wiele dni i nocy spędzili na wyso-
kości powyżej ośmiu tysięcy metrów. Na przykład Austriacy –
pierwszą próbę zdobycia szczytu podjęli 2 sierpnia. Próba się nie
powiodła, a następną podjęli dopiero 4 sierpnia, czyli trzy noce
przed atakiem szczytowym, a po załamaniu pogody kolejnych sześć
nocy spędzają na ośmiu tysiącach. To nie mogło się dobrze skoń-
czyć. Tym bardziej że nie mieli tlenu, brakowało paliwa, a w konse-
kwencji picia. O odpoczynku na tej wysokości nie ma mowy. Im dłu-
żej przebywa się tak wysoko, tym szybciej następuje deterioracja,
czyli wyniszczenie organizmu.
– Czyżby nie zdawali sobie z tego sprawy?
– Byli tak wyczerpani, że zatracili zdolność prawidłowej oceny sytu-
acji. Bezwolność, bezwład w myśleniu i działaniu są bardzo charak-
terystyczne na tej wysokości. Cała siódemka nie należała wprawdzie
do nowicjuszy w górach wysokich, ale też nie byli to alpiniści zali-
czani do światowej czołówki. 
Przy omawianiu dalszego przebiegu wydarzeń na K2 zbliżamy się
do sytuacji jednoznacznych, w których już walczy się o życie. Doko-
nywać wówczas wyboru między wielkością a łajdactwem może tyl-
ko ten, kto jest jeszcze zdolny do czegokolwiek. To znaczy, ma jesz-
cze rezerwę sił i jest w lepszej sytuacji niż pozostali. Ale na Żebrze
Abruzzi wszyscy byli w równie złej. Być może któreś z nich próbo-
wałoby się zdobyć na wielkość, gdyby miało więcej sił. Ale zacho-
wanie przeciwstawne nie zawsze można nazwać łajdactwem. Tutaj
nie było wyboru między wielkością a łajdactwem. Wybór był inny –
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między wielkością a śmiercią... Myślę, że parę osób, mimo wszyst-
ko, było blisko wielkości. Na przykład Dobrosława – pomagała
wszystkim w obozie, mobilizowała do zejścia, a później pomagała
Willy’emu Bauerowi w torowaniu drogi. Walczyła do ostatka, nie
tylko o własne życie. Gdyby udało się jej wytrwać na kilkuset ostat-
nich metrach! Jej postawa miała wszelkie znamiona wielkości. Po-
dobnie można by ocenić postępowanie Willy’ego Bauera.
– Do niego nie masz pretensji o to, że nie pomógł Mrówce?
– Ależ on wziął na siebie największy trud – torowanie i wyciąga-
nie lin poręczowych spod śniegu! To niezwykle ciężka i nie-
wdzięczna praca, która tylko on wykonywał. Można się wpraw-
dzie zastanawiać, czy postąpił właściwie, kiedy czując się silniej-
szy niż pozostała dwójka, czyli Dobrosława i Kurt, schodził
pierwszy. Co powinien wybrać: w zejściu oglądać się nieustan-
nie na partnerów czy schodzić jak najszybciej, by sprowadzić po-
moc? Jestem przekonana, że Willy dokonał właściwego wyboru.
Mrówka szła między Willym a Kurtem. Po pewnym czasie okaza-
ło się, że szła zbyt wolno. Wyczerpana i osłabiona, zapewne
chciała się asekurować na linach poręczowych. A taka asekuracja
zabiera znacznie więcej czasu niż schodzenie z karabinkiem luź-
no wpiętym w linę. Miała specjalny przyrząd do asekuracji, płyt-
kę Stichta, ale liny były zalodzone i zaśnieżone, więc nie przesu-
wały się z odpowiednią szybkością w tym przyrządzie. Tak więc
bezpieczeństwo, jakie zyskała dzięki asekuracji, zostało okupio-
ne zwolnieniem tempa i komplikacjami technicznymi. W tym
właśnie momencie Diemberger wyprzedził Mrówkę, nawet pyta-
jąc ją o zgodę na wyprzedzenie. Może naprawdę sądził, że skoro
znajdują się na linach poręczowych, to już są bezpieczni? Sam
czuł, że słabnie i chciał jak najszybciej znaleźć się w namiocie.
Trudno mieć do niego o to pretensje, bo przecież każde z nich
już walczyło o życie. Ludziom siedzącym na dole, w bezpiecz-
nym cieple, nie wolno oceniać innych, walczących o przetrwanie
w warunkach ekstremalnych. Nie wolno oceniać ich według kry-
teriów etycznych, obowiązujących w normalnym, ludzkim świe-
cie, wówczas, kiedy znaleźli się na nieludzkiej ziemi, w ciemno-
ściach, w tumanach śnieżnego pyłu, a wiatr przeszywał na
wskroś ich ciała lodowatym zimnem. Jeśli więc czuję żal do Kur-
ta, to tylko dlatego, że śmierć zabrała Mrówkę, z którą się przy-
jaźniłam. On nie przyjaźnił się z Mrówką na tyle, by myśleć
o niej jak o sobie i o Julie, nie czuł się na siłach, by ocalić ją
przed śmiercią. Żal i pretensje pewnie niesłuszne, subiektywne,
bo straciłam na K2 najbliższych przyjaciół, Dobrosławę i Wojtka,
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przyjaciół, których dorobiłam się z trudem. Właśnie przyjaciół,
a nie koleżankę czy kolegę.
Na pytanie dziennikarza, dlaczego minął Dobrosławę, Kurt odpo-
wiedział: „Była zbyt wolna, a poza tym znała drogę. Szła już tędy
wcześniej, i to parę razy”. 
Nie był to dobry argument, każde z nich znało tę drogę. Zresztą nie
trzeba było jej znać, wystarczyło trzymać się liny poręczowej i scho-
dzić. Istotne było jedynie to, że z całej siódemki pozostali tylko we
troje. I choć każde z nich straciło partnera, to teraz tworzyli zespół
ocalałych z pogromu. Słaniający się ze zmęczenia, krańcowo wy-
czerpani, u kresu sił – właśnie w tym momencie powinni się wspie-
rać wzajemnie i pomagać sobie.
Po tym wszystkim, co wydarzyło się na K2, Kurt nie potrafił powie-
dzieć: „Tak, być może nie zachowałem się do końca jak należy, ale
przecież sam walczyłem o życie. Nie myślałem już o innych, bo nie
mogłem, bo miałem coraz mniej sił”. 
I o to właśnie czuję ten irracjonalny żal do niego. Irracjonalny, bo
nie nam,  siedzącym w cieple przy herbacie, oceniać...
– Nam jak nam. Ty chyba masz jakieś prawo do ocen?
– Ale teraz siedzę w cieple, a co najważniejsze – żyję.
– Może na postępowanie Diembergera miała wpływ śmierć Julie?
– Pewnie tak, ale przecież obok niego był człowiek, tak samo jak on
walczący o życie.
– Hannelore Schmatz, zachodnioniemiecka alpinistka, w roku 1979
schodząc ze szczytu Mount Everestu, nie chciała pozostawić swego
partnera, Amerykanina Raya Geneta. Po krótkotrwałym ataku sza-
łu popadł on w apatię i odmówił schodzenia. Hannelore decyzję po-
zostania z przypadkowym partnerem z wyprawy, kierowanej przez
jej męża, przypłaciła życiem. Siedem lat później Kurt Diemberger
mija w zejściu kogoś, kogo znał, z kim nieraz spotykał się w górach.
I nie odczuwa z tego powodu wyrzutów sumienia. Czy według cie-
bie to przypadek jednostkowy, czy zapowiedź zmian w alpinizmie
wyczynowym?
– Nastąpiło to, o czym mówiłam wcześniej. Z dróg górskich porobi-
ły się ulice. Wysokość pozornie się obniżyła i w górach zaczyna się
dziać to samo co na dole. Obojętność, niechęć wobec innych, wobec
intruzów. Czy zauważyłaś, że na szlakach górskich coraz mniej
osób się pozdrawia? Człowiek napotkany w górach nie jest kimś, do
kogo warto usta otworzyć, by powiedzieć: „Dzień dobry”. Lepiej go
wyprzedzić, tak jak wiele innych napotkanych przypadkiem osób,
bez słowa, bez zatrzymywania się. Bo w schronisku może zabrak-
nąć jedzenia lub miejsca do spania... Obawiam się, że czarna seria
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na K2 niewiele zmieni w alpinizmie. Niemniej sądzę, że należy
o tym mówić, nie pozwolić na zapomnienie, a zasady etyki włączyć
do szkolenia nowych pokoleń alpinistów.
– Wartości moralne tkwiące w alpinizmie wynikały, między innymi,
z osobowości ludzi uprawiających ten sport. Ale to było dawno. Dziś
powrót do „źródeł” wydaje się niemożliwy. Poświęcenie dla innych
czy wierność partnerowi do końca, to zjawiska coraz rzadsze w gó-
rach wysokich.
– Mimo wszystko takie zachowania czy raczej postawy są nadal
bardzo cenione w świecie alpinistów. Ale we współczesnym hima-
laizmie, zwłaszcza na poziomie wielkiego wyczynu, jest wiele
czynników, które trzeba uwzględnić, stając przed wyborem „wiel-
kość albo łajdactwo”. Zresztą istnieje wiele alternatywnych postaw
do wyboru. Na przykład: wybór między poświęceniem a najzwy-
klejszym wypełnieniem obowiązku, przyjście z pomocą, kiedy
wydaje się ona konieczna, a poszanowanie prawa drugiego czło-
wieka do przeżywania niebezpieczeństwa na własny rachunek. Są-
dzę, że wiele złego, dziejącego się we współczesnym himalaizmie,
spowodowane jest tym, że sport ten stał się sportem wyczyno-
wym, gdzie skalę wyczynu określa rekord. A co gorsza, alpinizm
stał się sportem masowym. Im więcej ludzi wchodzi w góry, tym
więcej jest wśród nich takich, którzy wnoszą nie tylko dobre cechy
charakteru.
– Jaki udział w rozwoju wypadków na K2 miał tlen, a raczej jego
brak?
– Tlen jest dla mnie sprawą drugorzędną, choć w późniejszych
dyskusjach i próbach oceny wysuwa się na plan pierwszy. Nieza-
leżnie jednak od efektów wszystkich rozważań, tragedia na K2
spowoduje, być może, powrót do zasady, że na wysokie ośmioty-
sięczniki wchodzi się z tlenem lub przy tlenowym zabezpieczeniu
w obozach. Trzeba tylko rozwiązać problem techniczny – nie spo-
sób wchodzić na znaczne wysokości z butlami ważącymi po sie-
dem kilogramów, w których jest zaledwie około tysiąca litrów tle-
nu, przeliczając na normalne ciśnienie. Rozwiązaniem byłyby bu-
tle ważące dwa – trzy kilogramy albo tlen powstający w butli w wy-
niku reakcji chemicznej. 
Jeśli zaś chodzi o wpływ braku tlenu na organizm, to przebywając
wielokrotnie na dużych wysokościach bez tlenu, nie odniosłam wra-
żenia, że dzieje się ze mną coś niedobrego. Nie należy jednak zapo-
minać, że w porównaniu z tą siódemką przebywałam krócej powy-
żej ośmiu tysięcy metrów. Oczywiście, byłam zmęczona, niemal wy-
czerpana, ale nie przekroczyłam granicy, poza którą nie mogłam
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kontrolować swojego zachowania.  A więc może niekonieczny jest
tlen na dużych wysokościach, tyle że nie należy pozostawać tam
zbyt długo. Trzeba jak najszybciej opuszczać strefę śmierci. Na wy-
padek niepogody tlen zaś, jako zabezpieczenie dla zespołów poru-
szających się powoli, powinien znajdować się w najwyższym obo-
zie, powyżej ośmiu tysięcy metrów.
– Genek Chrobak i Wojtek Wróż, uczestnicy pierwszej polskiej wypra-
wy na K2 z roku 1976, wycofali się spod szczytu właśnie z powodu bra-
ku tlenu. Choć do przejścia pozostało im zaledwie dwieście metrów!
– Bardzo dużo zmieniło się w alpinizmie od tamtych czasów. Poza
tym ważne jest również to, czy po raz pierwszy próbuje się czegoś
dokonać i przekroczyć barierę nieznanych trudności, czy tylko coś
się powtarza, nawet najtrudniejsze.
– Nanga Parbat w roku 1985 zdobyłaś bez tlenu?
– Tak, ale na ten szczyt nie wchodziłam w najlepszej kondycji. Moż-
na powiedzieć, że wymęczyłam to wejście. Zasypanie obozu przez
lawinę, później sprowadzanie w dół Dobrosławy i krążenie między
obozem III i IV, do tego biwak poza namiotem zmęczyły mnie bar-
dzo. Było to moje pierwsze wejście wysokościowe od Everestu, po
wieloletnim inwalidztwie, które było wynikiem skomplikowanego
złamania nogi. Ale przy wejściu na K2 bardzo mi pomogło wejście
na Nanga Parbat, niezależnie od stylu, w jakim go dokonałam.
– Czy sądzisz, że Messner i Kukuczka, dokonując tak często wejść na
ośmiotysięczniki, mieli coś w rodzaju stałej aklimatyzacji?
– Na pewno wchodzenie bez tlenu jest o wiele łatwiejsze wówczas,
jeśli jest to działalność ciągła i aklimatyzacja z poprzedniego wejścia
pozostaje jeszcze po odpoczynku na dole. A precyzując – można ją
szybciej uzyskać.
– Rywalizację Messnera i Kukuczki uważano niekiedy za działal-
ność odbierającą alpinizmowi pewną czystość. Poza tym ich doko-
nania tak wysoko ustawiły poprzeczkę, że pozostali alpiniści chcąc
im dorównać, a nie mając jednak ich umiejętności i doświadcze-
nia, narażają się na takie, między innymi, wypadki, jakie miały
miejsce na K2.
– Za to wszystko, co dzieje się obecnie w alpinizmie, nie można wi-
nić tych dwóch. Kolejne osiągnięcia zmieniają oczywiście styl upra-
wiania tego sportu i sposób jego traktowania. Obecnie w himala-
izmie zaczyna dominować taki styl wchodzenia na najwyższe nawet
szczyty, jakby to były Alpy.
– Gdyby Diemberger schodząc z K2 nie walczył o życie, być może za-
opiekowałby się Mrówką. Sytuacje ostateczne, w których człowiek za-
traca poczucie człowieczeństwa i kiedy zanikają więzy między ludź-
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mi, są najczęściej narzucone: więzienia, obozy koncentracyjne, ła-
gry. Ale też są sytuacjami z wyboru – takimi jak choćby wyprawy
w góry wysokie. Czy więc mamy prawo sami sobie stwarzać sytuacje,
w których przestaje się być człowiekiem?
– Dobrze, że w ten sposób postawiłaś pytanie. Z moralnego punktu
widzenia ważniejsze jest dla mnie nienarażanie człowieczeństwa
niż nienarażanie życia. Nie daj Boże, by powtórzyły się sytuacje,
które nazwałaś narzuconymi, a które dla mnie są wyrazem przemo-
cy człowieka nad innymi ludźmi. Nie daj Boże, by ludzkość w taki
sposób musiała sprawdzać swe człowieczeństwo! Niemniej jednak
takie sytuacje zdarzają się w górach. Kiedy nam się przytrafią, mo-
żemy lepiej poznać sami siebie i stwierdzić, czy bliżej nam do łaj-
dactwa, czy do wielkości. Jeśli zaś okaże się, że mamy skłonność do
łajdactwa, lepiej wiedzieć o tym zawczasu i wyciągnąć wnioski. Ale
nie sadzę, by alpiniści chodzili w góry tylko po to, by sprawdzać swe
człowieczeństwo. Nikt normalny tego nie robi.
– Mówisz, że trzeba z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski, Jakie ty
wyciągnęłaś?
– Ostateczna konkluzja wynikająca z wydarzeń na K2 jest, moim
zdaniem, następująca: rozważając zachowanie alpinistów trzeba
stwierdzić, że nie wystąpiły wykroczenia przeciwko zasadom
etycznym. Choć takich zarzutów ci, którzy ocaleli, usłyszeli na
pewno wiele. Ale z etycznego punktu widzenia nic im nie można
zarzucić. Owszem, popełnili błędy. Ale złej woli, nawet w sytuacji
krańcowej, już na linach poręczowych, nie można im przypisać.
Jedyny fakt, który zaliczyłabym do nieetycznych, to zachowanie
tych, którzy przeżyli, tutaj, na dole. Publikacje w prasie nastawio-
ne na sensację, wypowiedzi pełne szokujących szczegółów, ilu-
strowane fotografiami zwłok kolegów. W tej sytuacji za bardziej
stosowny uważałabym nastrój żałoby i umiaru w relacjach. I te sy-
tuacje, w których przecież już nie narażało się życia, można oce-
nić jako nieetyczne. Stosunek do wydarzeń na dole, już po
wszystkim, jest chyba istotniejszy i podlega ocenie z punktu wi-
dzenia zasad etycznych.
– Czy po tym wszystkim masz ochotę na powrót w góry?
– Obawiam się, że tragedia na K2 i śmierć bliskich mi osób nie po-
wstrzyma mnie przed pójściem w góry. Jeżeli zajmujesz się jakąś
dziedziną od ponad dwudziestu lat, przestaje to być zabawą lub for-
mą spędzania urlopów, staje się częścią twojego życia. Góry są czę-
ścią mojego życia i nie zrezygnuję z nich. Więc tylko mogę się mo-
dlić, by czas mojej próby w górach nie nadszedł.

(„Przegląd Powszechny”, grudzień 1987)
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I wróciła w góry. Na niecałych sześć lat, w ciągu których zdobyła pięć
ośmiotysięczników, wspinała się w Andach Patagońskich i Yosemitach.
Niemal tuż po K2, jesienią 1986, pojechała z wyprawą Klubu Wysoko-
górskiego z Łodzi, kierowaną przez Krzysztofa Pankiewicza, na Ma-
kalu. Tym razem szczytu nie zdobyła, dotarła do wysokości około
ośmiu tysięcy metrów. Ledwo zdążyła wrócić spod Makalu, a już zna-
lazła się w samolocie, 31 grudnia lecąc do Delhi. Na pokładzie samo-
lotu z uczestnikami wyprawy na Annapurnę witała Nowy Rok. Kie-
rownikiem był Jerzy Kukuczka, a uczestnikami: Krzysztof Wielicki,
Artur Hajzer, Ryszard Warecki, lekarz Michał Tokarzewski i Jacek
Pałkiewicz z Włoch, prowadzący „szkołę przeżycia” dla bogatych
klientów, pragnących poznać prawdziwie męską przygodę.
Sezon zimowy kończył się 15 lutego, a zimowe właśnie miało być wej-
ście na Annapurnę. Jednak z powodu niedopełnienia odpowiednich
formalności w odpowiednim czasie wydawało się, że wyprawa nie wy-
ruszy z Kathmandu. Jednak po wielu zabiegach, w których bardzo
czynnie uczestniczyła Wanda, wykorzystując swoje znajomości, udało
się uzyskać zezwolenie. 
20 stycznia 1987 założono bazę, a 3 lutego na szczycie Annapurny sta-
nęli Jerzy Kukuczka i Artur Hajzer, prowadząc drogę północną ścianą.
Wanda, która początkowo wspinała się z Jerzym Kukuczką, tuż przed
atakiem szczytowym wycofała się z powodu gorszego samopoczucia
(które skończyło się zapaleniem oskrzeli) i niedostatecznej aklimatyza-
cji. Również Krzysztofowi Wielickiemu dawał się we znaki brak  akli-
matyzacji, więc oboje zeszli do bazy. 
Później Wanda wspominała, iż Annapurna była najbardziej niebezpiecz-
nym z dotychczas zdobywanych szczytów, ale też pozostawiała bardzo
dobre wrażenia, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę z Jerzym Kukuczką.
Nic więc dziwnego, że pamiętając atmosferę Annapurny, z radością
przyjęła propozycję Jerzego Kukuczki uczestniczenia w wyprawie na
Shisha Pangma, najniższy i najpóźniej zdobyty z ośmiotysięczników,
położony w Tybecie, zaplanowaną na rok 1987.
Nim jednak Wanda wyruszyła do Tybetu, przeprowadziłam z nią wy-
wiad, który różnił się od tych, które zrobiłyśmy do tej pory. Zaczęłam
właśnie współpracę z „Urodą”, więc nasza rozmowa, przeznaczona do
tego najstarszego polskiego pisma dla kobiet, miała być lekka, łatwa
i przyjemna. Jednym słowem, kobieca.

KOBIECOŚĆ KONTROLOWANA

– Od niemal dwudziestu lat uprawiasz sport uznawany na jeden
z najbardziej niebezpiecznych i męskich. Ale obserwując ciebie i two-
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je koleżanki nie odnoszę wrażenia, że uprawianie alpinizmu pozba-
wiło was kobiecości. Jednym z wielu przykładów może być zachowa-
nie twojej partnerki, która podczas przygotowań do ataku szczytowe-
go na siedmiotysięcznik w Pamirze, nie zapomniała o starannym
makijażu oczu. A przecież byłyście w namiocie tylko we trzy i prak-
tycznie rzecz biorąc, nie miałyście szans na spotkanie kogokolwiek
w drodze do szczytu, dla kogo warto byłoby być „pod bronią”.
– No właśnie. Czy makijaż to dla kobiety tylko broń w rozgrywce
z mężczyzną? A może raczej wewnętrzna potrzeba wyglądania ład-
nie, nawet wówczas, kiedy warunki ku temu są najmniej sprzyjają-
ce? Myślę, że to właśnie było powodem, dla którego Danka Wach,
zwana Duśką, zadała sobie trud „zrobienia” oczu.
– W filmie „Wspomnienie z K2”, będącym relacją z pierwszej kobie-
cej wyprawy na drugi co do wysokości szczyt świata, alpinistki w ba-
zie zostały pokazane przy typowo kobiecych zajęciach – jedna malu-
je się, druga robi na drutach, jeszcze inna stawia pasjansa. Po tych
spokojnych, domowych niemal scenach nagły przeskok – kamera
ukazuje te same dziewczyny, zmagające się z wiatrem i wysokością
na zboczach K2. Czy sceny kręcone w bazie to inscenizacyjny pomysł
reżysera, by tym efektowniej i wyraźniej ukazać trudy przedsięwzię-
cia, które podjęły polskie alpinistki?
– Ależ nie, my naprawdę w ten sposób spędzałyśmy w bazie wolne
chwile! Jeśli zaś chodzi o podział czynności na kobiece i męskie, to
stał się on nieostry. Zwłaszcza na wyprawach wysokogórskich. Z ko-
nieczności wszyscy wykonujemy tam podobne czynności, niezależ-
nie od płci. Jeżeli biorę udział w wyprawie, na której jestem jedyną
kobietą, to nikt nie oczekuje ode mnie, że będę gotowała dla wszyst-
kich. Zwłaszcza kiedy wśród uczestników wyprawy jest Jurek Ku-
kuczka. Przy nim nie mam szans na zajęcie się kuchnią, nawet gdy-
bym chciała. Najzwyczajniej nie dopuści mnie do garnków. Lubi go-
tować, w domu tego nie robi, a na wyprawie jest to dla niego zaba-
wą i odprężeniem.
– Twoje nazwisko kojarzy się przede wszystkim z alpinizmem upra-
wianym w kobiecych zespołach. A ostatnio coraz częściej twoimi
partnerami na niedużych, działających w stylu alpejskim wypra-
wach, są znakomici polscy alpiniści – Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wie-
licki. Czyżby koniec z feminizmem w górach wysokich?
– Zaczynałam od wypraw mieszanych, później nadszedł czas wy-
praw kobiecych. A teraz, od dwóch lat, znów biorę udział w wypra-
wach mieszanych. Jest to bardziej kwestia przypadku niż świado-
mego wyboru. Nie przekreślam w moim życiu alpinizmu kobiecego.
Decydując się na wyprawy mieszane, brałam przede wszystkim pod
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uwagę cel, jaki one sobie stawiały. Tak było w przypadku K2, Maka-
lu i Annapurny.
– W górach wolisz współdziałanie z kobietami czy mężczyznami?
– Mimo różnych, nie zawsze najlepszych doświadczeń, muszę przy-
znać, że bardzo lubię działać w zespołach kobiecych. Organizować
wyprawy, pisać książki... Lubię pracować z wybranymi kobietami,
z tymi, które są mi bliskie, z którymi się przyjaźnię. Reakcje kobiet
i mężczyzn na pewne sprawy zawsze będą inne. Nie zastanawiam się
– lepsze czy gorsze, nie zastanawiam się – dlaczego. Nie staram się
wartościować cech kobiecych i męskich, bo w potocznym rozumieniu
tych określeń kryje się negatywne (w przypadku cech kobiecych)
i pozytywne (w przypadku cech męskich) znaczenie. Przy czym od-
bierając negatywnie kobiecość jako zespół określonych cech, zara-
zem podkreśla się jej erotyczny, seksualny charakter.
W kobiecości podkreśla się walory, które są istotne dla mężczyzn,
zresztą nie tylko walory seksualne. Może to być ciepło, dbanie o co-
dzienne potrzeby mężczyzn, zapatrzenie w niego, skupione wsłu-
chanie w jego przeżycia. A przecież kobiecość może mieć też walor
dla innych kobiet, choć oczywiście wówczas istotny będzie inny ze-
spół cech.
– Twoje widzenie i sposób rozumienia kobiecości akceptują jej od-
mienność, inne potrzeby i możliwości. Ale twój sposób realizowania
celów życiowych, jakim między innymi są wyprawy w góry wysokie,
jest nie po kobiecemu konsekwentny, precyzyjny, zdecydowany.
– Czy ktoś raz na zawsze ustalił, że konsekwencja, zdecydowanie,
precyzja i parę innych cech jest przypisanych wyłącznie mężczy-
znom? Konsekwencja w działaniu, pragnienie kariery zawodowej,
realizacja planów kosztem dużych nieraz wyrzeczeń – sama prze-
cież znasz parę kobiet, które mają taki pomysł na życie. A mimo to
nikt nie może im zarzucić, że przestały być kobietami. Kilka tygo-
dni temu byłam w Zurychu, gdzie z Jurkiem Kukuczką i Krzysiem
Wielickim poddaliśmy się specjalnym badaniom i testom, których
celem było określenie, jaki wpływ na organizm i psychikę ma częste
przebywanie na dużych wysokościach. Okazało się, że mój sposób
myślenia i logicznego kojarzenia faktów nie przedstawiał się gorzej
niż u kolegów. 
– Jesteś inżynierem elektronikiem. Może dlatego wybrałaś ten zawód,
że dysponujesz zespołem cech, uważanych za męskie?
– Dlaczego trzymasz się stereotypu, według którego, jeżeli ktoś do
czegoś konsekwentnie i zdecydowanie dąży, jeżeli ma zainteresowa-
nia wykraczające poza dom i dzieci, to ma męskie cechy charak-
teru – nawet będąc długowłosą blondynką z biustem numer pięć?
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Biegi przełajowe 
w lasach konstancińskich 

to jeden ze sposobów zdobywania 
kondycji

(FOT. ANDRZEJ SATEL)
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– To nie ja wymyśliłam te stereotypy i nie ja posługuję się nimi na co
dzień. Również nie ja wymyśliłam metody załatwiania przez kobiety
trudniejszych spraw z mężczyznami za pomocą trzepotania rzęsami,
pokazywania kolana i podkreślania swej słabości, niezaradności ży-
ciowej oraz nieprzepartej potrzeby skorzystania z silnego i opiekuń-
czego męskiego ramienia.
– Mogę cię zapewnić, że te sposoby są całkiem świadome, wymyślo-
ne bardzo logicznie i precyzyjnie! Są one wynikiem wieloletnich ko-
biecych doświadczeń i opierają się na mądrości kobiet, które wiedzą
doskonale, w jaki sposób działać, by osiągnąć najbardziej pożądane
wyniki. Dlatego nie należy dezawuować przysłowiowych „głupiut-
kich blondynek”, które wcale takie głupie nie są. Te babskie sposo-
by i sposobiki to jeden z elementów gry, ale moim zdaniem są po-
trzebne i stanowią o uroku życia.
– Ty takich metod nie stosujesz.
– Skąd wiesz, że nie?
– Bo częściej obserwuję u ciebie zachowania uznawane za typowo
męskie. Choć nie wykluczam, że kiedy zawodzą, przypominasz so-
bie, że masz rzęsy i kolana. W tym widzę niespójność twojej osobo-
wości.
– Można ją uznać za niespójną, jeżeli będziemy kurczowo trzymać
się podziału na cechy typowo męskie i typowo kobiece. A przecież
tak nie jest. Wiele zachowań i cech jest coraz bardziej wymiennych.
Być może bierze się to z faktu, że czasy,  w których żyć nam przy-
szło, są równie trudne dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mało kto mo-
że sobie pozwolić na bycie stuprocentową kobietą lub stuprocento-
wym mężczyzną. Wyobrażasz sobie stuprocentowego mężczyznę
piorącego pieluchy i robiącego zakupy? Albo jego kobiecy odpo-
wiednik przy naprawie zatkanej umywalki, z którą nie mógł sobie
poradzić hydraulik przysłany przez administrację?
– Rzeczywiście, podziały na „kobiece” i „męskie” pozacierały się. Ko-
biety muszą teraz wykazać maksimum inteligencji, umiejętność or-
ganizowania życia codziennego sobie i najbliższym. Powoli, choć co-
raz bardziej zdecydowanie biorą  na siebie odpowiedzialność za spra-
wy, które dotychczas były zarezerwowane dla mężczyzn. 
– Ale czy to wszystko, co podkreśla nową rolę kobiet, wysuwając ją
na plan pierwszy, nie jest zarazem swoistą degradacją pozycji męż-
czyzny? Mężczyźni schodzą na drugi plan, bo coraz trudniej przy-
chodzi im odgrywać wiodącą rolę w rodzinie, coraz trudniej przy-
chodzi im zarobić tyle, by nie trzeba było w domowym budżecie li-
czyć na zarobki żony. Sytuacja gospodarcza, w której mężczyzna
nie może być wyłącznym dawcą wszelkich dóbr, nie wpływa ko-
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rzystnie na  poczucie męskości. Poza tym myślę, że nie w pełni ak-
ceptująca postawa kobiet wobec mężczyzn, pewne zniechęcenie
i zawód, biorą się z tego, że przede wszystkim mężczyźni są odpo-
wiedzialni za to, co się dzieje. Oni rządzą światem, a efekty tego
każdy widzi. To, że żyjemy jak żyjemy, zawdzięczamy decyzjom
podejmowanym przez mężczyzn. 
– Wróćmy lepiej w góry. Czy dlatego wybierałaś wyprawy kobiece, by
uniknąć decydowania za ciebie przez mężczyzn?
– Nie tylko. W zespołach męskich nigdy nie byłam równorzędną
partnerką. Najbrutalniej dano mi odczuć, że jestem tylko kobietą,
podczas wyprawy na Mount Everest. Wyprawa w góry wysokie jest
również sprawdzianem umiejętności wspólnego działania. Na ogół
rzadko się zdarza, by kobiety działały zespołowo. Z wielu powodów
wolą współpracować z mężczyznami, godząc się na wszystkie nie-
dogodności tej współpracy.  Po wielu różnych wyprawach doszłam
do wniosku, że zespoły kobiece i męskie, mające różnorodne cechy,
mogą się znakomicie uzupełniać w procesie tworzenia.
Nigdy nie godziłam się na rolę kobiety-przedmiotu, zarówno w gó-
rach, jak i w życiu codziennym. Aby jednak kobiety mogły się
upodmiotowić, muszą stać się aktywne w różnych dziedzinach. Po-
kolenie kobiet palących publicznie biustonosze jest w pewnym sen-
sie pokoleniem straconym. Mimo to uważam, że ruch wyzwolenia
kobiet coś osiągnął, przynajmniej w dziedzinie świadomości.
– Twoi koledzy po wyprawie wracają do domu, do żon i dzieci. W cie-
ple domowego ogniska nabierają sił przed kolejną wyprawą. Ty wra-
casz do pustego domu, w którym sama musisz się borykać z trudno-
ściami życia codziennego. Oni mają wszystko – swe góry i akceptują-
ce ich pasje rodziny. Ty, wybierając alpinizm wyczynowy, zapłaciłaś
samotnością i niepewnością dnia jutrzejszego.
– Oni z kolei muszą myśleć nie tylko o sobie, muszą zapewnić byt
swoim najbliższym. Kto wie, czy nie jest to większym stresem niż
moja samotność. Można więc powiedzieć, że nasz bilans zysków
i strat jest mniej więcej równy. Tak nawiasem mówiąc, bardziej po-
dziwiam żony słynnych alpinistów niż ich samych. Nie wyobra-
żam sobie, by jakikolwiek mężczyzna zgodził się prowadzić taki
tryb życia, jaki one prowadzą. Być żoną alpinisty to chyba gorzej
niż być żoną marynarza. Mnie nie udało się spotkać mężczyzny,
który chciałby mi pomagać w tym, co robię. Dla każdego z partne-
rów moje pasje były zagrożeniem, każdy z nich był zazdrosny
o czas, który poświęcam innym sprawom. Toteż nie chcąc rezy-
gnować z gór, wybrałam samotność. Przekonałam się, że inaczej
być nie może.
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– Jednak niewiele kobiet jest skłonnych zapłacić taką cenę. Nawet je-
śli odczuwają głęboką potrzebę wzbogacenia swego życia o wartości
wykraczające poza tradycyjnie przynależne kobiecie.  
– Nie czuję, bym płaciła szczególnie wysoką cenę. Gdyby tak było,
może zrezygnowałabym z gór i spróbowała żyć jak inne kobiety.
– Czyżby rezygnacja była koniecznym warunkiem, aby związek
dwojga ludzi w miarę harmonijnie funkcjonował?
– Nie, nie wydaje mi się, by podporządkowanie się którejkolwiek ze
stron załatwiało sprawę. Gdyby w naszym związku podporządko-
wał się mężczyzna, moje poczucie winy z tego powodu zakłóciłoby
równowagę. Ta druga osoba musi mieć na tyle silne własne pasje, by
nie być zazdrosna o te, które mnie pochłaniają.
– Tylko że takie związki są niezwykle rzadkie i nie one określają nor-
mę. To na ogół kobiety rezygnują z ambicji zawodowych, zaintereso-
wań, by móc prowadzić normalny tryb życia.
– Kiedyś rozmawiałam na ten temat z Jurkiem Kukuczką, który
twierdził, że mój sposób na życie jest właśnie nienormalny. Normal-
na kobieta ma męża, dzieci, dom i temu przede wszystkim się po-
święca. Według niego wszystkie kobiety chcą właśnie takiego bez-
piecznego i tradycyjnego życia. To lubią i do tego dążą. A wszystko
inne jest zawracaniem głowy. Kto wie, może on ma rację? Tyle tyl-
ko, że jeśli nawet tak jest, jego racje nie są moimi.

(„Uroda”, maj 1987)

Dla Jerzego Kukuczki, kierującego wyprawą na Shisha Pangma, miał to
być ostatni ośmiotysięcznik. Polacy, Meksykanie, Brytyjczyk, Amery-
kanin, Ekwadorczyk i Francuzka – jednym słowem alpinistyczna wieża
Babel. Francuzką była Christine de Colombel, a Meksykanami – Elza
Avilla i Carlos Carsolio, z którymi Wanda za pięć lat spotka się pod
Kangczendżongą. 
Na razie, jak zwykle, próbuje stworzyć zespół kobiecy. Ona, Christine,
Elza i Małgorzata Fromenty-Bilczewska, która dojechała z Francji. Jed-
nak zespół, nim powstał,  już się rozleciał. Elza woli wspinać się z Car-
losem, Christine ma terminowy reportaż z Tybetu, a Małgorzata choru-
je. Tak więc nie ma wyboru, Wanda na szczyt idzie z Meksykanami,
Ekwadorczykiem Ramirem Navarette i Ryszardem Wareckim. 
18 września 1987 cały ten zespół zdobywa Shisha Pangma normalną
drogą, a Jerzy Kukuczka z Arturem Hajzerem – granią zachodnią. Ku-
kuczka nie wszedł na szczyt ze wszystkimi – dotarł tam na nartach ja-
ko ostatni, być może, jak twierdziła Wanda, chcąc przeżywać w samot-
ności swój czternasty ośmiotysięcznik. Również na nartach zjechał do
bazy, po biwakach w obozie II i I.
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One były pierwszymi kobietami 
na szczycie Mount Everestu. 

Od lewej: Japonka Junko Tabei (16 maja 1975), 
Tybetanka  Phantong (27 maja 1975) 

i Wanda Rutkiewicz (16 października 1978). 
(ARCH. AUTORKI)
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Wanda cały czas filmowała. Szło się jej przez to nieco trudniej, ale jako
jedna z niewielu filmowców górskich nakręciła materiał z wysokości
przekraczającej osiem tysięcy metrów.
Również i ta wyprawa pozostała jej we wdzięcznej pamięci. Ośmioty-
sięcznik zdobyty z łatwością, przy pięknej pogodzie i w miłym towa-
rzystwie. Nie zawiodła się też na Jerzym Kukuczce jako kierowniku
wyprawy.
Podczas gdy Wanda pławiła się w przyjemnościach zdobywania Shisha
Pangma, ja z nieco mniejszą przyjemnością, ale zdeterminowana mak-
symalnie, walczyłam z taśmą, na której w błyskawicznym tempie prze-
suwały się sadzonki bluszczu. Działo się to w szklarni niedaleko Aals-
meer pod Amsterdamem, gdzie znajduje się największa giełda kwiato-
wa na świecie i gdzie mieszka paru polskich przyjaciół. 
Po niecałym tygodniu musiałam się poddać, bo okazało się, że nie tyl-
ko przy rozdawaniu kart jestem leworęczna. Przy sadzeniu bluszczu
również, co powodowało przestoje taśmy.
Kiedy żegnałyśmy się przed jej wyjazdem do Tybetu, a moim do Holan-
dii, nie mogła zrozumieć, czemu jadę do tego „przeraźliwie płaskiego
kraju”, zamiast w jakieś porządne góry. Ale gdy po powrocie do War-
szawy opowiedziałam jej bluszczową epopeję, podczas której w nieca-
ły tydzień pracy zarobiłam tyle, ile w redakcji przez miesiąc, pokiwała
ze zrozumieniem głową i ucieszyła się z małego, biało-niebieskiego ta-
lerzyka z Delft...
W następnym roku – całkowite zaskoczenie. Moja przyjaciółka nie
jedzie na żadną wyprawę, żadnej nie organizuje, ani wiosną, ani la-
tem, ani jesienią, ani zimą. Zupełnie poważnie obawiam się o jej
zdrowie. Niepotrzebnie. Fizycznie jest w porządku, choć w nodze
wciąż tkwi szyna, zainstalowana po wypadku na Elbrusie, psychicz-
nie również jest w normie, o ile można mówić o normie w przypad-
ku Wandy. 
Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie zawadziła o jakieś góry. Ameryka-
nie, z którymi zaprzyjaźniała się w bazie pod K2, zaprosili ją na cykl
ilustrowanych prelekcji w Seattle i Berkeley. W czasie jesiennego week-
endu udało się jej powspinać w Yosemitach.
Podobał jej się ten rodzaj wspinaczki – słońce Kalifornii, rozgrzana, su-
cha skała, nagromadzenie ekstremalnych trudności. Jakiż to kontrast
z wyprawą himalajską, na której dobrze czuć mogą się tylko chyba skraj-
ni masochiści. Jednak Yosemity to tylko przerywnik, jej prawdziwym
światem do końca pozostały himalajskie szczyty, choć tego roku można
było odnieść wrażenie, że jest nimi nieco już znużona. W lutym skoń-
czyła czterdzieści pięć lat, z których znaczną i znaczącą część spędziła
w górach. Próbowała zająć się filmem dokumentalnym, jednak w tej
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Polsko-francuski szczyt przyjaźni 
w Kathmandu, 1987 rok. 

Od lewej: Krzysztof Wielicki, Aleksander Lwow, 
Wanda Rutkiewicz, Artur Hajzer 

i Christine de Colombel.
(FOT. ALEKSANDER LWOW)
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dziedzinie twórczości nie mogła marzyć o osiągnięciach na miarę swych
ambicji. Nie związała się z żadnym mężczyzną, a przynajmniej ja o tym
nic nie wiedziałam. Praca? No cóż, jak to w pracy – nieustający bezpłat-
ny urlop w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.
Wydawało mi się, że nadszedł moment, kiedy będzie musiała powoli
zacząć wycofywać się  z wyczynowego uprawiania alpinizmu. Miała
na swoim koncie cztery ośmiotysięczniki, w tym dwa najbardziej pre-
stiżowe, sławę i uznanie międzynarodowe, wciąż cieszyła się nie naj-
gorszym zdrowiem, otoczona gronem przyjaciół, może niezbyt licz-
nych, ale za to wypróbowanych. Właściwie mogłaby już odcinać ku-
pony od tego, co osiągnęła. Według niej było jednak na to stanowczo
za wcześnie. Imperium, o którym pisała Christine de Colombel, wciąż
się budowało.
Tego lata miałyśmy dużo okazji, jak rzadko kiedy, by o tym wszystkim
rozmawiać. Czy dlatego, że chciała mnie uchronić przed kolejnymi wa-
kacjami w „przeraźliwie płaskim kraju”, czy dlatego, że akurat w tym ro-
ku wypadało dziesięciolecie naszej przyjaźni, zaprosiła mnie do spędze-
nia z nią, jej i moimi psami dwóch tygodni w Austrii. Oficjalne zaprosze-
nie wystosowała Marion Feik, wiedeńska znajoma Wandy, a z czasem
przyjaciółka i menedżerka, reprezentująca ją na Zachodzie. 
Przez kilka dni sierpniowych miałyśmy gościć u Marion, która mieszka
w samym centrum, blisko opery, parlamentu i Ringu. Potem – u Edwar-
da Westerlünda, Austriaka polskiego pochodzenia, zaangażowanego
w różnego rodzaju pomoc polskim alpinistom, a szczególnie blisko za-
przyjaźnionego z Wandą i Jurkiem Kukuczką. Oddawał nam do dyspo-
zycji swój dom u podnóża Alp. Dla mnie ten wyjazd zapowiadał się cał-
kowicie relaksowo, natomiast Wanda była już poumawiana przez Ma-
rion z wiedeńskim radiem i telewizją. 
Nim wyruszymy, trzeba jeszcze zaszczepić psy i wyrobić im dokumen-
ty podróży, które nazywamy paszportami. Zapowiada się nieźle, my
dwie i cztery psy. Żeby za dużo nie wydawać w Austrii na psie wyży-
wienie, przez dwa dni przygotowuję weki z mięsa, które można kupić
bez kartek – a więc przede wszystkim tak zwane podroby. Właściwie
cały bagażnik pomarańczowej łady wypełniony jest jedzeniem – dla
nas i dla psów. 
Do Wiednia jedziemy przez Wrocław. Zatrzymujemy się w rodzinnym
domu Wandy przy Dicksteina na dłużej niż było to planowane. Zaszły
pewne komplikacje – w domu Edwarda nawaliły rury i woda zalała
wszystko, od dachu po piwnice. Wygląda na to, że tym razem nie zo-
baczę Wiednia. Wanda jednak ma wielu przyjaciół nad pięknym, mo-
drym Dunajem i szybko znajduje się dla nas domek letniskowy w Eich-
graben, położonym niedaleko Wiednia. Możemy jednak przyjechać do-
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piero za kilka dni. Mamy więc czas, a właściwie ja mam, by zwiedzić
Wrocław, w którym nigdy przedtem nie byłam. 
Sielsko płynie czas na Dicksteina. Duży dom z ogrodem, dojrzewające
wiśnie, porzeczki, agrest, wystarczy przejść uliczkę, by znaleźć się
w Parku Szczytnickim. Jesteśmy tylko z mamą Wandy, jej brat Michał
z żoną Ewą i synami – Mikołajem i Piotrem – pojechali na wakacje. Coś
tam pomagam mamie w ogrodzie, zbieramy owoce na przetwory, głów-
nie jednak leniuchuję. Po co tłuc się do Wiednia, kiedy we Wrocławiu
jest tak dobrze? 
Wczesnym rankiem w niedzielę Wanda przerywa to nieróbstwo. Zabie-
ra nas w Góry Sokole. Ona będzie się wspinać, my popatrzymy. Psy
oczywiście również zostają zagonione do samochodu.
Odczuwam dreszczyk emocji – znamy się dziesięć lat, lecz nigdy nie
widziałam jej wspinającej się, nie licząc filmów dokumentalnych. Je-
dziemy tam, gdzie zaczynała swoją drogę w góry wysokie i gdzie do
dziś trenują wspinacze wrocławscy. 
Wanda, jak zwykle, prowadzi ostro, ale pewnie. Mama, usadowiona
z przodu, nie protestuje, gdy Wanda przyciska pedał gazu. Kłębię się
z tyłu z psami, przy każdym ostrzejszym zakręcie wpadającymi na sie-
bie i na mnie, ujadającymi tak, jakby goniły stado kotów. Wandzie ten
harmider nie przeszkadza, mamie również nie. 
W takim tempie szybko dojeżdżamy na miejsce. Okolice prześliczne,
pagórkowate, porośnięte lasami liściastymi. Drogą przez las dojeżdża-
my do obozowiska – kilka namiotów, nieduży drewniany domek, spo-
ro osób z dziećmi i psami. Wanda wita się z jakimiś znajomymi, wycią-
ga sprzęt wspinaczkowy z bagażnika i prowadzi naszą „karawanę” ku
wystającym znad linii drzew ostrym turniczkom. Zanim zacznie się
wspinać, będzie mi towarzyszyć w przejściu turystycznej drogi, a właś-
ciwie dróżki, na najwyższy chyba szczycik, z którego można podziwiać
rozległą panoramę.  
Uczyniwszy zadość powinnościom przewodnickim, Wanda może się
zająć tym, co lubi robić najbardziej. Po kilkunastu minutach pozosta-
wiamy za sobą grupki niedzielnych wycieczkowiczów, mozolnie wspi-
nających się na wierzchołek, z którego dopiero co zeszłyśmy. Jesteśmy
w zupełnie innym świecie – na ścianach ostro zarysowanych turni syl-
wetki barwnie odzianych wspinaczy lezą ku górze lub zjeżdżają na li-
nach do podstawy ściany. Najczęściej asekurują ich partnerzy. Całe to
towarzystwo jest zajęte tak zwanym łojeniem, nikt, przynajmniej na ra-
zie, nie zwraca uwagi na Wandę. 
Dopiero kiedy wchodzi w skałę, sama, bez asekuracji, „na żywca”, za-
czynają bacznie obserwować. Widocznie ktoś ją rozpoznał i podzielił
się z innymi swoim odkryciem.
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Patrzę, jak pewnie, szybko posuwa się ku górze. Byle tylko nie polecia-
ła – myślę w duchu – bo będzie kompromitacja! Po chwili dociera do
mnie, że przecież ta wspinaczka odbywa się na wysokości kilku pięter.
A czym może się zakończyć – przypomina krzyż, stojący u podnóża
skalistej turni. Jego fundatorka chyba rzeczywiście tylko opiece boskiej
może zawdzięczać, iż jej lot ku ziemi nie zakończył się tragicznie. 
Patrzę na mamę Wandy. Siedzi spokojnie, psy przycupnęły obok niej,
i nie okazuje cienia niepokoju, jakby całkowicie ufała umiejętnościom
córki, a może jeszcze czemuś albo komuś. Wanda pokonuje kolejne
drogi, cały czas widoczna. Żałuję, że nie mam ze sobą aparatu fotogra-
ficznego, choć przydatniejsza byłaby z pewnością kamera wideo. Ale to
jeszcze nie te czasy. 
Późnym popołudniem wracamy do Wrocławia, po drodze zatrzymuje
nas drogówka. Przekroczenie prędkości, i to znaczne. Milicjant z nie-
przyjemną miną bierze od Wandy prawo jazdy, by po chwili zwrócić je
z uśmiechem, udzielając „pani Wandzie” tylko upomnienia, zastrzega-
jąc, że następnym razem wlepi mandat, najwyższy z możliwych.
Wieczorem wizyta znajomego Wandy z wrocławskiego klubu wysoko-
górskiego, alpinisty, który przestał się wspinać i zaczął hodować psz-
czoły. Przywiózł w prezencie słoik złocistego, apetycznie pachnącego
miodu. Miód pojedzie z nami do Austrii i będzie stanowił urozmaicenie
wiedeńskich śniadań.
Po wizycie pakowanie – nazajutrz wyruszamy, choć mama Wandy za-
trzymałaby nas na dłużej. Mimo że wnosimy w jej uporządkowane
i spokojne życie – zwłaszcza gdy nie ma pozostałych domowników –
sporo zamieszania i rozgardiaszu. Ale może tęskni za tym od czasu
do czasu. Nie widuje się z Wandą za często. Gdy Wanda jedzie na wy-
prawę, mama przenosi się do Warszawy. Przenosiny wypadają na
ogół w okresie, kiedy trwają ostatnie przygotowania i można odnieść
wrażenie, iż na Sobieskiego na stałe zagościło coś w rodzaju tornada.
Również i to nie wyprowadza mamy z równowagi. Czasami żałuję, że
Wanda nie odziedziczyła tego rysu charakteru po swojej matce. Spra-
wia wrażenie niezwykle spokojnej osoby, ale to tylko pozory. W środ-
ku kotłuje się mnóstwo najrozmaitszych emocji, wybuchających
zwłaszcza tuż przed wyprawą. Odłamki lecą wtedy na różne strony,
parę razy i mnie się oberwało. 
Na przejściu granicznym w Nahodzie czescy celnicy podejrzliwie zaglą-
dają do łady. Psy podnoszą tak przeraźliwy jazgot, że trudno cokolwiek
usłyszeć. Być może dzięki temu kontrola dokumentów trwa bardzo
krótko. 
Po południu dojeżdżamy do granicy czechosłowacko-austriackiej. Tym
razem przekroczenie granicy wygląda inaczej. Psy spokojne, pewnie
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Sierpień 1988 – Wrocław, Park Szczytnicki. 
Od lewej: Mikołaj Błaszkiewicz, Wanda z Yeti, 

Ewa Matuszewska i Piotr Błaszkiewicz. 
Mikołaj i Piotr to synowie Michała, 

brata Wandy.
(FOT. MARION FEIK)
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zmęczone podróżą i upałem, Austriacy uśmiechnięci. Jeden z nich po-
znaje Wandę i prosi o autograf dla córki, która również się wspina.
Mniej więcej po trzech godzinach jesteśmy w Wiedniu. Doblhoffgasse,
gdzie mieszka Marion, jest cichą, boczną uliczką, na której, gdyby nie
parkujące samochody, czas stanął w miejscu. Secesyjne, pełne elegan-
cji kamienice, malutkie sklepiki, w których można kupić najlepsze
francuskie koniaki, czarny kawior, łososie, owoce, jakie do tej pory wi-
dywałam na zdjęciach w zagranicznych magazynach, poświęconych
sztuce kulinarnej. To pewne, że nie będziemy robić tu zakupów, ależ
jaka to przyjemność oglądać piramidy kunsztownie ułożonych przy-
smaków, odpowiednio zestawionych kolorystycznie i wchłaniać aroma-
ty ze wszystkich stron świata. 
Marion, którą kilka miesięcy wcześniej poznałam w Warszawie, wita
mnie równie entuzjastycznie jak Wandę. Jest tak zwaną okazałą kobie-
tą, dość bezpośrednią w obejściu. Daleko jej do przysłowiowej elegan-
cji wiedenek, preferuje styl nostalgicznie hippisowski.
Za to mieszkanie Marion wygląda, jakby należało do kogoś zupełnie in-
nego. Już hall robi piorunujące wrażenie na osobie żyjącej w pudle z
wielkiej płyty – ściany w kolorze głębokiej czerwieni, ogromne lustro
w ciężkiej, bogato zdobionej ramie i mnóstwo obrazów. Kuchnia,
z oknem wychodzącym na ścianę sąsiedniej kamienicy, wcale nie spra-
wia wrażenia ślepej. To z pewnością nie jest kuchenne laboratorium –
pełno tu czerwonych i żółtych strąków papryki, malowniczo powiąza-
nych w pęki, czosnek zwisa spleciony w warkocze, na stole ogromna pa-
tera z różnymi owocami. Miedziane naczynia kuchenne, holenderskie fa-
janse i sporo starych, zielonych i brązowych szkieł. A do tego cała gama
nowoczesnych urządzeń. W takiej kuchni pani domu z pewnością spę-
dza dużo czasu na przyrządzaniu smakowitych potraw. Może inna pani
domu spędzałaby, ale nie Marion. Pracuje w wiedeńskim oddziale „Cari-
tas”, ciągle zajęta jest sprawami innych i nie celebruje życia domowego.
Jej ojciec był ambasadorem Austrii w Jugosławii, stąd znajomość serb-
sko-chorwackiego i sentyment dla tego kraju, wyrażający się w organizo-
waniu pomocy dla emigrantów przybywających do Wiednia.
Pozostałe pomieszczenia to salon z marmurowym kominkiem i sypialnia
Marion. Na dwa dni zostajemy zakwaterowane wraz z psami w salonie.
Śpimy na materacach ułożonych przy kominku. Psy, bez cienia szacun-
ku dla antycznych mebelków, wskakują na fotele i kanapę, tarzają się na
dywanach, z pewnością autentycznych persach. Próbuję opanować to
bezhołowie, Wandzie zupełnie nie przeszkadzające, ale Marion patrzy
pobłażliwie i mówi do całej czwóreczki pieszczotliwie „psiczki”.
Przez dwa dni Wanda z Marion załatwiają sprawy w radio i telewizji, ja
zwiedzam Wiedeń, pełna obaw, czy trafię z powrotem na Doblhoffgas-
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W wiedeńskim mieszkaniu 
Marion Feik przy Doblhoffgasse

(FOT. MARION FEIK)
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se. Na wszelki wypadek nie oddalam się zbytnio od śródmieścia. Jedy-
nym wyjątkiem jest wyprawa do księgarni, polecanej przez Wandę,
gdzie można kupić literaturę emigracyjną. Skrupulatnie odliczając szy-
lingi, kupuje dwa ostatnie numery „Kultury” paryskiej i wybór poezji
Josifa Brodskiego, tegorocznego laureata Nagrody Nobla. Księgarz,
młody człowiek wyglądający niczym modelowy wręcz działacz podzie-
mia, pyta, czy wracam do Polski. Oczywiście, wracam, i to niedługo. Ja-
dę pociągiem czy samochodem? Samochodem. W takim razie może za-
brałabym trochę więcej wydawnictw? Widząc moją spłoszoną minę
(w myśli przeliczam, ile jeszcze mogę wydać), uspokaja, że będą to gra-
tisy. Jedyny warunek – powinny dotrzeć do jak największej liczby osób.
Podaje mi adres mieszkania, gdzie mieści się magazyn. Kiedy mogę
przyjechać? Kiedy zechcę, wieczorem zawsze jest ktoś w domu.
Wracając, zaczynam rozważać, czy aby nie za pochopnie zgodziłam się
na transport nielegalnej, bądź co bądź, literatury. Jestem tu na zapro-
szenie przyjaciółki Wandy, jadę Wandy samochodem, więc narażam
nie tylko siebie. W razie wpadki do więzienia pewnie nie pójdziemy, ale
Wanda może mieć kłopoty z częstymi już wyjazdami na Zachód, co
utrudni jej organizację wypraw. 
Przy kolacji opowiadam całą historię, pytając czy będę mogła coś za-
brać, a właściwie przemycić do Polski. Wanda stwierdza, że jestem już
dużą dziewczynką i wiem, co robię. Tym sposobem decyzję pozostawia
mnie. W takim razie, czy pojedzie ze mną po książki? Podaję jej kartkę
z adresem, ale niepotrzebnie – wie, gdzie to jest. 
Późnym wieczorem jedziemy na drugi brzeg Dunaju. To zupełnie inny
Wiedeń, tutaj nie wyszłabym wieczorem sama z psami na spacer. Ale
mieszkanie, do którego wchodzimy z ponurawej klatki schodowej, jest
jasne i przestronne. W długim hallu półki z książkami wypełniają ścia-
ny od podłogi do sufitu. Wanda zabrała największy z plecaków i zaczy-
namy pakowanie, przeżywając rozterki – co brać? Do wyboru jest tak
wiele znakomitych książek, a przy tym wydrukowanych na porządnym
papierze, drukiem, do odczytania którego nie potrzeba lupy. Gospoda-
rze nie stawiają żadnych ograniczeń, są jeszcze gotowi pożyczyć jakąś
torbę. W pewnym momencie budzi się we mnie podejrzliwa, wredna
istotka. A jeśli to ubecka prowokacja? Teraz wszystko pięknie ładnie,
a potem dadzą cynk na granicę i żegnaj paszporcie!
Wyładowany do granic możliwości plecak ląduje w bagażniku, a ja roz-
taczam przed Wandą czarny scenariusz naszego powrotu. Patrzy na
mnie zdumiona i pyta, czy myślę tak na serio, czy sobie żartuję. Kiedy
mówię, że na serio, stwierdza, że chyba upadłam na głowę. Czy rzeczy-
wiście sądzę, że ubecja nie ma nic lepszego do roboty jak tylko pilno-
wać, kto jakie książki przywozi zza granicy?
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Jednak na wszelki wypadek trzeba będzie mieć przygotowane jakieś
drobne upominki dla Czechów – kawa, rajstopy, eleganckie mydełka al-
bo szampony. Nic tak nie utrwala przyjaźni polsko-czechosłowackiej
jak takie właśnie prezenciki. Mile są też widziane „zielone”, na ogół
pięć dolarów jest sumą satysfakcjonującą.
Nie powiem, żebym poczuła się spokojniejsza – nie dałam nigdy niko-
mu łapówki i jestem przekonana, że nawet mając w perspektywie kło-
poty spowodowane przemytem, nie przełamałabym się i nie wręczyła
celnikowi rajstop albo paczuszki kawy. 
Na razie jednak nie warto się nad tym zastanawiać, bo przed nami jesz-
cze parę miłych dni w Eichgraben.
Drewniany domek, położony na samym skraju osady, w połowie wznie-
sienia, otoczony prawdziwym lasem, jest miniaturowy. Ale jest w nim
wszystko, co trzeba – kuchenka, łazienka z prysznicem, i spory nawet
pokój, pełniący rolę salonu i sypialni. Za to taras ma imponujące roz-
miary – długi na całą szerokość domu, wsparty na palach, sprawia wra-
żenie zawieszonego nad zboczem, na którym przycupnął dom. 
Właściciel, rodowity wiedeńczyk, ożeniony jest z Polką, toteż nie dzi-
wią liczne polskie akcenty w wyposażeniu wnętrza. W kuchni – cepe-
liowski kredensik, taki niby góralski, w tym samym stylu stół, ława
i krzesła. Na rzeźbionej tyrolskiej półce kolorowe włocławki, z przewa-
gą kobaltowych, i zwyczajne siwaki. W pokoju zasłony z polskiego lnu,
na dwóch tapczanikach rozrzucone poduszki w łowickie pasy. Parę ob-
razków na szkle i chodniczki-szmaciaczki potęgują wrażenie, że jest się
w domku letniskowym gdzieś na Podhalu. 
Nie ma radia ani telewizora; nagrań Wysockiego, Kaczmarskiego i Co-
hena słuchamy wieczorami z małego magnetofonu kasetowego. Kilka
książek w języku niemieckim, stare numery polskich czasopism. Na
brak lektury mimo to nie narzekamy – mamy do dyspozycji cały plecak
wyprawowy Wandy. 
Eichgraben rozłożyło się u stóp łagodnych, niewielkich wniesień, po-
rośniętych lasami liściastymi. Niektóre domy i ogrody wspinają się na
zbocza, tak jak i nasz dom. Można tutaj godzinami wałęsać się po
wzgórzach i parowach, nie spotkawszy nikogo. Pół godziny spacero-
wym krokiem zajmuje dojście do dużej, porządnie utrzymanej zagro-
dy, jedynej w promieniu kilku kilometrów. Intryguje nas – ani razu
nie widziałyśmy, by ktoś kręcił się w obejściu, słychać tylko ujadanie
psów, gdy podchodzimy zbyt blisko. Wówczas nasze psy czują się
w obowiązku dać znać o swojej obecności i całą przyjemność space-
ru diabli, a raczej psi biorą.
Wanda dość często na kilka godzin jeździ do Wiednia. Kontakty  z dru-
karnią, gdzie z grafikiem ustala ostateczną wersję swego folderu, na-
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grania radiowe i telewizyjne. Udziela też wywiadów prasowych –
a wszystko to nazywa swoją pracą na rzecz przyszłych wypraw. Daw-
no już straciłam złudzenia, że mamy tutaj przede wszystkim odpoczy-
wać – w każdym razie z pewnością nie Wanda. 
Któregoś dnia postanawia nieco odetchnąć i pokazać mi turystyczne
atrakcje Wiednia. W pogodnym nastroju wsiadamy do łady, tym razem
bez psiej asysty. Pół dnia bez nas wytrzymają – na dłuższą przerwę
w ciągu spraw do załatwienia Wanda nie może sobie pozwolić. Dobre
i to. Podczas jazdy, z ożywieniem gestykulując, opowiada, co koniecz-
nie powinnam obejrzeć. Na autostradzie wyprzedzają nas samochody
dobrych marek. „Co z tego, że ma dobry wóz, kiedy kierowca z niego
kiepski” – pomrukuje Wanda, „połykając” kolejny cud techniki motory-
zacyjnej. Ta beztroska zabawa w wyścigi kończy się w momencie, gdy
tablica informacyjna czarno na białym obwieszcza, że znajdujemy się
na autostradzie do Grazu, a nie do Wiednia. No i wybucha awantura.  
– Dlaczego nie patrzysz na znaki?! Wiesz, ile przez ciebie nadłożyły-
śmy drogi? – wścieka się Wanda. 
– A powiedziałaś, że to  j a mam pilnować znaków? Nie jestem, do cho-
lery, twoim pilotem, tylko pasażerką, i nie mam obowiązku przejmo-
wać się jakimiś znakami!
Po tej wymianie uprzejmości zapada przykre milczenie. Nie mam już
ochoty na zwiedzanie Wiednia, wolę wrócić do Eichgraben. Ale miało
być przyjemnie, więc będzie przyjemnie. Przez kilka godzin Wanda
skrupulatnie włóczy mnie po centrum miasta. I dopiero znakomita ka-
wa z jeszcze lepszymi lodami w ogródku kawiarenki na Ringu pozwa-
la już bez boczenia się na siebie docenić uroki Wiednia. 
Po tym incydencie wszystko wróciło do normy. Ona niemal codzien-
nie jeździła do Wiednia, ja na tarasie naszego domku czytałam, słu-
chałam kaset, popijając z lubością piwo, za którym Wanda nie prze-
padała. 
I właśnie w związku z jej częstymi wyjazdami dochodzi do poważ-
nej próby naszej przyjaźni. Gdy jej nie ma, zajmuję się psami, cho-
dzę z nimi na długie spacery, karmię je. Nic dziwnego, że Yeti i Bek-
sa, darzą mnie większą sympatią niż dotychczas. Zwłaszcza Beksa,
uwielbiająca mojego Mokiego, który z kolei wpatrzony był w Wandę.
Potrafił długie minuty siedzieć i gapić się na nią maślanymi oczkami.
Teraz całe swe uczucie Beksa przeniosła na mnie. Ten skomplikowa-
ny układ uczuciowy w pewnym momencie doprowadził do awantu-
ry. A stało się to wówczas, gdy po powrocie Wandy z Wiednia Beksa
nie rzuciła się do samochodu, by witać swą panią, tylko nadal sie-
działa ze mną na tarasie. Przywołana ostrym tonem, z podkulonym
ogonem wcisnęła się głębiej pod leżak. Tego było za wiele. Wanda
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wyciągnęła ją za kark i chciała dać klapsa. Beksa zaskowyczała, a po-
zostałe psy dołączyły do niej. Zerwałam się z leżaka i odebrałam
Wandzie piszczącego psiaka. Beksa natychmiast się uspokoiła, za to
Wanda histerycznie zaczęła krzyczeć, że co ze mnie za przyjaciółka,
jeśli odbieram jej uczucie ukochanego psa. Zamurowało mnie. Wciąż
trzymałam Beksę, która cała dygotała. Próbowałam coś wyjaśniać,
jednak tylko pogorszyłam sytuację. Wanda już nie krzyczała, tylko
swoim nienaturalnie spokojnym głosem, „himalajskim” – tak go na-
zwałam z powodu temperatury, jaką w pewnych sytuacjach przybie-
rał – powiedziała:
– Cóż, będę musiała Beksę uśpić.
– Ty chyba oszalałaś! – wrzasnęłam, tracąc panowanie nad sobą. 
– Nie jest mi potrzebny pies, który mnie zdradził. Wszyscy mnie zdra-
dzają: psy, przyjaciele. 
– Co ty gadasz, przecież moje psy cię uwielbiają, a ja nie robię ci z tego
powodu awantur.
– Widocznie twoje psy nie są tak dla ciebie ważne, jak moje dla mnie.
A Beksę uśpię, żebyś wiedziała!
Podeszłam do niej bardzo blisko i bardzo spokojnie powiedziałam:
– Jeżeli to zrobisz, urwę ci łeb.
Przez długą chwilę patrzyłyśmy sobie prosto w oczy i wręcz fizycznie
czułam, jak mnie nienawidzi. To było  naprawdę przerażające – dopro-
wadzić się do takiego stanu z powodu psa. Odwróciłam się, wyciągnę-
łam spod tapczanu swój plecak i zaczęłam się pakować.
– Co robisz? – zapytała pojednawczo, głosem o kilka stopni cieplej-
szym.
– To, co widzisz, pakuję się. Myślę, że powinnam wyjechać.
– Ciekawe, jak to zrobisz? Nie poradzisz sobie z psami, z tym pleca-
kiem. A ja nie mam zamiaru jeszcze wracać, poza tym mam tu jeszcze
parę spraw do załatwienia.
– Nie przejmuj się, jakoś sobie poradzę.
Nie powiedziałam tego głośno, ale wiedziałam, że lada dzień samocho-
dem z Rzymu przyjedzie do Wiednia Jurek Kukuczka i zatrzyma się
u Edwarda Westerlünda. Pomyślałam, że  może z nim wrócę do Polski.
Tylko gdzie się podzieję do jego przyjazdu i co zrobię, jeśli nie będzie
mógł mnie zabrać? Prawdę powiedziawszy, zdana byłam na Wandę i my-
ślę, że ona dobrze o tym wiedziała. Jednak wówczas czułam się tak zde-
sperowana, ze gotowa byłam wydostać się z Austrii choćby autostopem.
Idę do kuchenki nastawić kawę w ekspresie. Muszę zyskać na czasie
i zastanowić się, co mam robić. Już nie jestem na nią wściekła, jest mi
tylko przykro, że dziesięć lat tak głupio, tak marnie się kończy.
Zagląda Wanda. Próbuje się uśmiechać, choć szczękościsk wciąż trwa. 
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– Robisz kawę?
– Robię.
– Zrobisz i dla mnie?
– Zrobię.
Zaczynamy się śmiać, jak gdybyśmy się wcześniej umówiły – co do se-
kundy. To ten błyskotliwy dialożek rozładował napięcie. Jednak to nie
jest jeszcze całkowita zgoda, zaledwie zawieszenie broni. Przez jakiś
czas chodzimy na sztywnych łapach, ja staram się nie głaskać Beksy
przy Wandzie, Wanda udaje, że nie widzi, gdy suczka przy każdej oka-
zji wskakuje mi na kolana. 
Dopiero dużo później zrozumiałam, że już wówczas, w ciągłym ruchu,
otoczona ludźmi, czuła się tak bardzo samotna, iż walczyła o wierność
i miłość małego pieska. A przecież to ona wybrała samotność, a nie sa-
motność wybrała ją, to ona wielekroć powtarzała, że im mniej uczuć,
tym więcej wolności.
Była mistrzynią w formułowaniu takich właśnie stwierdzeń, również
jej autorstwa była teoria, że najlepsze i najtrwalsze przyjaźnie rodzą
się między dwójką egoistów – mając na myśli siebie i mnie. Egoista –
dowodziła prawdziwości swej teorii – ma na ogół świadomość, że ego-
izm jest cechą nieakceptowaną społecznie. Toteż chcąc się wydawać
lepszy, niż jest w istocie, zrobi wszystko, co poprawi jego wizerunek
w oczach innych, da z siebie więcej niż najbardziej altruistyczny al-
truista, który wszak nie musi się wysilać, bo i tak wszyscy wiedzą, ja-
ki jest dobry.
Bardzo też żałowała, że to Bertrand Russel, a nie ona, powiedział, iż
samotność jest nieuniknionym przeznaczeniem duszy i tylko naszym
ciałom dana jest szansa spotkania. Szczególnie istotne wydawało jej
się, że człowiek ma zaledwie szansę na zbliżenie do drugiego człowie-
ka, i to tylko w sferze fizyczności, a nie ducha. Zdarzały się jednak sy-
tuacje, w których dochodziło do głosu poczucie humoru Wandy, dość
specyficznego rodzaju, to trzeba przyznać. Na początku lat osiemdzie-
siątych, kiedy w Polsce wszystko się „załatwiało”, po spektaklach „Pod
Egidą” Jan Pietrzak wręczał co znamienitszym gościom księgę, w któ-
rej deklarowali, co mogą załatwić dla kabaretu. Wanda napisała, iż za-
pewnia najwyższe szczytowanie. Zapytałam później, czy zdarzyło się
jej, mówiąc eufemistycznie, romansować na wysokości przekraczają-
cej siedem tysięcy metrów. „Jeśli chodzi o mnie, to za dużo z tym kło-
potów ubraniowych. Wiesz, w ilu warstwach śpi się w wysokich obo-
zach? Dołóż jeszcze puchowe kurtki i spodnie. Ale znam pary, którym
to nie przeszkadzało” – odpowiedziała nieco wymijająco. 
W Eichgraben, mimo obopólnego wybaczenia, nastrój niefrasobliwości
i ochota na żartobliwe pogaduszki już nie powróciły. Coś nieodwołal-

162 • UCIEC JAK NA JW YŻEJ

Wanda115-172  17•06•09  9:06  Page 162



PO KORONĘ HIMALA JÓW • 163

nie się skończyło i świadomość tego przygnębiała. Wróciłyśmy do
Wiednia, do Marion, by spędzić z nią ostatnie dwa dni przed powrotem
do Polski. W ostatni wieczór zadzwonił Jurek Kukuczka – jest u Edwar-
da Westerlünda. Marion nie miała ochoty ruszać się z domu, wolała zo-
stać z psami, więc pojechałyśmy we dwie. Podjeżdżając pod dom, zo-
baczyłyśmy Jurka, stojącego przy swoim białym polonezie i oglądają-
cego coś z zafrasowaną miną. „Ci Włosi jeżdżą  jak wariaci” – zakomu-
nikował, pokazując paskudnie zarysowaną karoserię.
W przeciwieństwie do mieszkania Marion, mieszkanie Edwarda urzą-
dzone było w stylu całkowicie nowoczesnym, bardzo ascetycznym.
Również kolacja, jaką nas podjęli panowie, skromnością pasowała do
wnętrza. Wprawdzie trunki były wyborne, jednak korzystałyśmy
z nich w sposób bardziej niż umiarkowany. A i to skończyło się tak,
że Wanda zostawiła samochód i na Doblhoffgasse wróciłyśmy piecho-
tą. Podczas tego nocnego spaceru niewiele się do siebie odzywały-
śmy – Wanda sprawiała wrażenie zmęczonej, ja zaś żegnałam się
z Wiedniem – starając się zapamiętać całą urodę i elegancję tego mia-
sta, teraz, nocą, podkreśloną przez światło, przenoszące Wiedeń
w niemal inny wymiar.
Nazajutrz okazało się, że plany wyjazdowe uległy zmianie, Marion
postanowiła jechać z nami, a po drodze chciała nam pokazać swój
dom we wsi Katzeldorf, który niedawno kupiła i teraz remontuje.
Jak już wspomniałam, Marion zajmuje dużo miejsca w przestrzeni,
więc trzeba było dokonać korekty w rozmieszczeniu bagaży w sa-
mochodzie. Doszło kilka kartonów, zawierających sprzęt umożli-
wiający bardzo profesjonalne ilustrowanie już nie tylko obrazem,
ale i dźwiękiem prelekcji przygotowanych przez Wandę. Nazywa się
to, jak mi się zdaje, diaporama. W ostatniej chwili kupuję jakieś nie-
bywałe ilości owoców – bananów, brzoskwiń, winogron i ogrom-
nych, soczystych gruszek. 
Do Katzeldorf jedzie się z Wiednia około półtorej godziny. Wieś wyglą-
da tak, jakby nikt tu nie mieszkał. Domki wprawdzie zadbane, ale na
przygniecionych upałem uliczkach nikogo nie widać. Może dlatego, że
to późne przedpołudnie powszedniego dnia, ludzie są gdzieś na  po-
lach albo w winnicach, które otaczają wioskę ze wszystkich stron. Ale
Marion mówi, że rzeczywiście pozostało tu niewielu mieszkańców,
przeważnie w podeszłym wieku. Młodzi przenieśli się do Wiednia,
gdzie nie tylko łatwiej o pracę, ale i trochę dalej od „żelaznej kurtyny”.
To za winnicami, które widać po horyzont, przebiega granica między
komunistycznym blokiem a demokracjami zachodnimi. Słucham tego
ze zdumieniem i niedowierzaniem – czy ta granica budzi naprawdę aż
taki lęk? Wanda dodaje: 
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– Popatrz na miejscowości, które będziemy mijać po drodze do granicy
z Czechosłowacją. Im bliżej granicy, tym bardziej zaniedbane, prawie
nie ma nowych domów, a stare remontuje się tylko tyle, by nie rozlecia-
ły się całkowicie. 
– Więc dlaczego Marion kupiła tu dom?
– Bo jest taniej niż gdzie indziej. 
A dom jest zadziwiający. Nie tyle duży, co rozległy, z wewnętrznymi
schodkami, prowadzącymi do zakamarków położonych na różnych
poziomach. Okna w miejscach najmniej spodziewanych, przepastna
piwnica, z półkami wypełnionymi butlami z miejscowym białym wi-
nem. Ściany, zewnętrzne i wewnętrzne, białe z leciutkim śladem nie-
bieskiego. Wokół domu zdziczały ogród, zarośnięty niczym dżungla.
Mimo rozgardiaszu remontowego widać, że Marion jest u siebie, bar-
dziej niż w Wiedniu. 
– Jeszcze parę lat i zamieszkam tu na stałe – zapowiada.
– A co z pracą? – pytam z zazdrością, etatowy sekretarz najróżniejszych
redakcji, niewolnica budzika i kalendarza. 
– Wynajdę sobie taką pracę, by jeździć do Wiednia, dwa, trzy razy w ty-
godniu – odpowiada Marion z niezachwianą pewnością.
Na pamiątkę pierwszej wizyty w jej domu ofiarowuje nam po pięcioli-
trowej butli wina z ubiegłorocznych zbiorów. Zanim wyruszymy, wypi-
jamy po szklaneczce. Biel ścian w rozjarzonym słońcu, chłód i półmrok
piwnicy, cierpkawy, ale i łagodny smak wina, wszechobecna roślinność
– taki Katzeldorf pozostał mi w pamięci...
Granicę, wbrew moim wcześniejszym obawom, przejechałyśmy bez
kłopotów. Na plecaku z książkami rozłożony był kocyk, a na nim –
moja suczka Sonia. We Wrocławiu zastałyśmy już całą rodzinę w kom-
plecie. Wanda zachowywała się dość dziwnie, jakby nie była u siebie.
Pytała, czy może wziąć to czy tamto, albo czy nie będzie nikomu prze-
szkadzało, jeśli zajmie na dłużej łazienkę. Siłą rzeczy i my z Marion
byłyśmy nieco skrępowane, mimo że Ewa i Michał przyjęli nas ser-
decznie.
Wanda chciała jak najszybciej jechać do Warszawy. Nie udało się
jednak. Z powodu Mokiego trzeba było jeszcze jeden dzień pozo-
stać. Rankiem, kiedy buszował w ogrodzie, użądliła go pszczoła al-
bo osa. Być może chciał ją chapnąć, bo na muchy polował z dużą
przyjemnością. Nie wiadomo, czy jej nie połknął, w każdym razie
pyszczek zaczął mu puchnąć błyskawicznie. Wanda zareagowała
natychmiast. Jej samochód był wyładowany, poprosiła więc Micha-
ła, by pożyczył swego małego fiata. Chwyciła Mokiego na ręce, pra-
wie wrzuciła go do samochodu i krzyknęła do mnie „Wskakuj!” Na
szczęście lecznica weterynaryjna znajdowała się w pobliżu i po pię-
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Z Wiednia przez Wrocław 
do Warszawy, sierpień 1988. 

Od lewej: Ewa Matuszewska, Marion Feik, 
Maria Błaszkiewicz – matka Wandy i Wanda.

(FOT. MARION FEIK)
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ciu minutach wariackiej jazdy, za którą tym razem byłam jej
wdzięczna, pies znalazł się na stole zabiegowym. Natychmiast do-
stał dwa lub trzy zastrzyki, zdaje się, że z wapna, opuchlizna prze-
stała się powiększać. Lekarz powiedział, że jeszcze parę minut,
a udusiłby się. Polecił go obserwować i na wszelki wypadek przyje-
chać nazajutrz.
Do rana nie miał już ani śladu opuchlizny. Zajechałyśmy jednak do we-
terynarza, już w drodze do Warszawy, po to tylko, by usłyszeć, że
wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pomyślałam sobie, że mądry
jest ten mój piesek – dobrze wiedział, dlaczego powinien ją kochać.
W końcu uratowała mu życie...
W Warszawie nie widujemy się przez jakiś czas. Owszem, telefonuje-
my do siebie, wspominamy Wiedeń, sprowadzając psią aferę do wła-
ściwych wymiarów, Wanda zaś obiecuje, że na następne wakacje po-
jedziemy w Alpy. Wprawdzie już  planuje następne wyprawy, ale
z pewnością znajdzie czas między nimi. Nieco sceptycznie podcho-
dzę do tych zapewnień, choć podoba mi się pomysł pod hasłem „Al-
py w maju”. 
O tym jednak, gdzie spędzę maj, zadecydowała, górnolotnie mówiąc,
historia. Od lutowego Okrągłego Stołu do czerwcowych wyborów mo-
je dotychczas dość spokojne życie nabrało takiego tempa, że zapo-
mniałam o jakichkolwiek górskich planach. Niespodziewanie znala-
złam się w oku cyklonu, czyli w warszawskim Komitecie Obywatel-
skim, który zajął kawiarnię „Niespodzianka”, mieszczącą się przy
placu Konstytucji. Dostałyśmy wraz z koleżanką kąt na parterze,
z jednym stołem i dwoma krzesłami, nieustannie znikającymi, ma-
szynę do pisania, którą dzieliłyśmy się, już nie pamiętam z jaką „jed-
nostką organizacyjną”, a na ścianie umieszczono tabliczkę z dum-
nym napisem REDAKCJA. Jakiś czas trwały dyskusje, między innymi
z udziałem samego Zbyszka Bujaka, jaką nazwę ma nosić biuletyn in-
formacyjny, który miałyśmy redagować. Stanęło na tym, że „Niespo-
dzianka”, a spory udział w tej decyzji miał anonimowy pijaczek, któ-
ry pewnego wieczoru stanął w progu byłej kawiarni, rozejrzał się nie-
przytomnym wzrokiem i zadeklamował dwuwiersz, powstały pod
wpływem chwili: „Wczoraj wina pełna szklanka, a dziś – taaaka nie-
spodzianka!”
W ogólnym entuzjazmie i rozgardiaszu udało nam się sklecić ze trzy
numery, w jednym z nich ukazał się miniwywiadzik z Wandą. Prze-
padł gdzieś ten numer, pamiętam tylko, że na pytanie, na kogo bę-
dzie głosować, odpowiedziała: „Jeśli w drodze do bazy pod Gasher-
brumami znajdzie się urna wyborcza, to z pewnością na «Solidar-
ność»”. 
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Koniec sierpnia 1988 roku – 
na Ursynowie wspominamy Wiedeń 

(ARCH. AUTORKI)
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Któregoś popołudnia wpadła do „Niespodzianki” z bukietem czerwo-
nych tulipanów, wypiła ze mną kawę na pięterku, potem stwierdziła, że
panuje tu większe zamieszanie niż u niej przed wyprawą. 
Zanim wyruszyła w Karakorum, namówiłam ją, by była osobą wspiera-
jącą Andrzeja Miłkowskiego, kandydata na posła, podczas jego spotka-
nia wyborczego w jakimś zakładzie na Służewcu Przemysłowym. Aby
się uwiarygodnić, przed wyborami kandydaci „Solidarności” na posłów
i senatorów fotografowani byli z Lechem Wałęsą, na spotkaniach z wy-
borcami zaś towarzyszyli im znani i lubiani artyści, sportowcy, pisarze
i dziennikarze. Oczywiście ci, którzy już wybrali Solidarność.
Drugą gwiazdą na tym spotkaniu była aktorka Małgorzata Braunek.
Obie panie nie dość że pięknie wyglądały, to jeszcze nawiązały znako-
mity kontakt z publicznością, która szczelnie wypełniała salę. Tego sa-
mego dnia, nieco wcześniej, spotkała się tu ze swoimi wyborcami spi-
kerka telewizyjna, Zdzisława Guca, ale frekwencję miała mizerną. Za-
raz po spotkaniu Wanda pojechała do ambasady Pakistanu, by załatwić
ostatnie formalności. Godziny urzędowania minęły, jednak dla niej
urzędnicy zrobili wyjątek. Potem odwiozła mnie do domu, dała się na-
mówić na obiad i herbatę... 
Potem były już tylko góry, z każdym rokiem na coraz dłużej. 18 lipca,
uczestnicząc w wyprawie alpinistek brytyjskich, stanęła wraz z kierow-
niczką wyprawy, Rohną Lamprad, na szczycie Gasherbrumu II.
Spotkałyśmy się dopiero jesienią. We wrześniu rozpoczęłam pracę w „Ty-
godniku Solidarność” i nawet jeśli Wanda miała wolne, ja do późna sie-
działam w redakcji. Tego wieczoru musiałam jednak znaleźć czas. Gdy
usłyszałam w słuchawce jej głos, byłam przekonana, że coś się stało. No
i stało się. Znalazła dyplom z podziękowaniami za współpracę z Radiem
„Solidarność”, podpisany przez Zbigniewa Romaszewskiego i Zbigniewa
Janasa. Podziękowania składali zaś „pani Marii Błaszkiewicz”. Rozmowę
z mamą już odbyła, więc znała wszystkie szczegóły: 
– Jak mogłaś mi zrobić coś takiego?
– A cóż takiego ci zrobiłam?
– Nie powiedziałaś mi o radiu. To znaczy, że mi nie ufałaś.
– Tu nie chodziło o zaufanie czy jego brak. Wolałam nie stawiać cię
w trudnej sytuacji.
– Bałaś się, że się nie zgodzę?
– To też nie tak. Uznałyśmy z mamą, że bezpieczniej będzie, jeśli nic
nie będziesz wiedziała. W razie wpadki jesteś czysta, mama udostęp-
niała mieszkanie podczas twojej nieobecności. 
– Bardzo wam dziękuję za troskliwość, szkoda tylko, że nie dałyście mi
szansy podjęcia decyzji we własnym imieniu. 
– A zgodziłabyś się?
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We wrześniu 1988 roku 
Wanda była w USA, w Berkeley. 

Na zdjęciu: Cherie Bremer, 
partnerka wspinaczki 
w górach Yosemite.

(ARCH. AUTORKI)
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– Nie wiem – i dzięki wam nigdy już tego nie będę wiedziała.
Parszywie się poczułam. Bo tak naprawdę w głębi duszy obawiałam się
jej odmowy. I tego, co wówczas będę musiała zrobić. A ona intuicyjnie
wyczuła moje rozterki, nie dając się zwieść pozorom troski o jej kom-
fort psychiczny. 
Trudno zaprzeczyć, że byłaby wielka szkoda, gdyby z jej mieszkania
nie można było nadawać audycji podziemnego radia. Znakomity
punkt, dziesięciopiętrowiec stojący u zbiegu Sobieskiego i Wilanow-
skiej, dyskretni sąsiedzi i szeroki zasięg emisji. Emiterzy bardzo lubi-
li stąd nadawać, bo w pobliskich domach, niskich, zbudowanych
z dbałością o wygodę lokatorów, mieszkało wielu tak zwanych promi-
nentów, między innymi Urban. Z pewnością odbierali programy Radia
„S”, choć w oknach tych domów prawie nigdy nie migotały światła,
potwierdzające odbiór. 
W pewnym momencie przestałam pośredniczyć między mamą a ra-
diowcami. Mama bardzo polubiła Andrzeja Gelberga, szefa trzeciego
programu Radia „S”, obecnego naczelnego „Tygodnika Solidarność”.
Można wręcz powiedzieć, że się zaprzyjaźnili. To mama dzwoniła do
niego z zakonspirowaną informacją, że „chata wolna”. Kiedyś zapytał
ją, czy się nie boi. I wówczas ta krucha, delikatna starsza pani wypro-
stowała się i mocnym głosem powiedziała: „Ja mam bać się tej hołoty,
tej swołoczy? Ja – wnuczka powstańca z sześćdziesiątego trzeciego ro-
ku? Niedoczekanie ich!”
O tym wszystkim opowiedziałam Wandzie później, kiedy minęło jej
rozżalenie. Wydawało mi się, że trochę zazdrości mamie przeżywa-
nych wówczas emocji, choć przecież sama nie mogła narzekać na ich
brak. Ale w wywiadzie, jaki zrobiłam z nią do polonijnego miesięczni-
ka „Kariera”, ukazującego się w Nowym Jorku, obie zastosowałyśmy
swoistą cenzurę, jakby w obawie przed tym, że sytuacja może się zmie-
nić, a my tu dekonspirujemy jeden z najlepszych lokali. Więc bezpiecz-
niej porozmawiać o karierze, bo że Wanda takową zrobiła, nikt już nie
miał w Polsce i na świecie wątpliwości.

GWIAZDA NA WYSOKOŚCIACH

– Podobno jesteś patologicznie ambitna?
– Nie zastanawiam się nad tym. Na pewno jednak jestem konse-
kwentna i działam w zgodzie ze sobą. Mam swoje cele, swoje za-
mierzenia i uparcie je realizuję. Ale nie zmuszam się do działań
w tym kierunku po to tylko, by komuś dorównać lub prześcignąć
go. Mam za sobą wyczynowe uprawianie sportu – najszybciej zre-
zygnowałam z lekkoatletyki, bo nie odpowiadała mi konieczność
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bezpośredniej konkurencji. Wolałam piłkę siatkową, czyli rywaliza-
cję dwóch zespołów.
– Ostatnio popularne stało się określenie „zespół”, „drużyna”, choć-
by „drużyna Lecha Wałęsy”, która wystartowała do czerwcowych wy-
borów. Ty również często powtarzasz, że w alpinizmie najbardziej in-
teresuje cię działanie zespołowe. Słyszałam jednak, że są alpiniści,
którzy nie chcą z tobą współpracować. Prawda to?
– Być może krążą takie pogłoski, ale do mnie nie dotarły. Dotych-
czas nie miałam trudności w skompletowaniu zespołu na którąkol-
wiek ze swoich wypraw. I ciągle spotykam ludzi, którzy chcą ze mną
współpracować, zarówno w górach, jak i poza nimi. Być może tym,
którzy twierdzą, że jest inaczej, po prostu nigdy nie zaproponowa-
łam wzięcia udziału w żadnej z moich wypraw.
– Jak odbierasz fakt, że ktoś jest od ciebie lepszy w górach?
– Zdarzały się sytuacje, w których możliwościami przewyższałam
partnerów, ale były też i odwrotne. Nie cierpiałam jednak z tego po-
wodu. Jest wiele alpinistek wspinających się lepiej ode mnie, ale ja
chyba jednoczę w sobie więcej cech potrzebnych do realizacji więk-
szych zamierzeń górskich. Upór, konsekwencja, intuicja, coraz
większe doświadczenie, odwaga w podejmowaniu ryzyka, umiejęt-
ność szybkiej orientacji w terenie, szybkość decyzji, ponoszenie
odpowiedzialności z pełną świadomością, że nikt mnie z niej nie
zwolni i nikt mi w tym nie pomoże – to wszystko jest niezbędne dla
osiągnięcia czegoś w górach wysokich. Oprócz, oczywiście, tak ele-
mentarnych spraw jak sprawność fizyczna i możliwość szybkiej
aklimatyzacji.
– Pierwsze miesiące stanu wojennego: grupa czołowych polskich alpi-
nistek, z tobą na czele, organizuje kobiecą wyprawę na K2. W tam-
tych, jakże trudnych dla wszystkich miesiącach, ty nie musiałaś po-
dejmować żadnych decyzji – po prostu wyjechałaś w góry. I często się
zdarza, że kiedy tutaj dzieją się ważne rzeczy, was, czyli alpinistów,
nie ma w kraju.
– Cóż, znasz dobrze moje przekonania, nie zmieniły się one od cza-
su, kiedy znalazłam się w roku 1980 w grupie inicjatywnej, zakłada-
jącej „Solidarność” w Instytucie Maszyn Matematycznych.
– Nie chodzi mi o twoje wybory polityczne. Ale czy wyjazdy w góry
nie są ucieczką od tego, co na dole? Rzeczywistość „górska” i „nizin-
na” są tak do siebie nie przystawalne – jak więc je pogodzić?
– Nigdy nie traktowałam gór jako ucieczki. Początkowo stanowiły
miłe hobby, traktowane sportowo, ambitnie. W miarę upływu lat to
hobby zajmowało mi coraz więcej czasu, aż w końcu wypełniło ca-
łe życie. A rzeczywistość „górska”, jak ją nazywasz, bardzo pomaga
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mi na dole. Pozwala mi nie być „w szeregu”, pozwala wznieść się
ponad pewne obowiązujące w życiu rygory, daje mi wręcz do tego
prawo. Sądzę, że sąsiadki z bloku inaczej by patrzyły na moje dwa
psy, często zmieniające się samochody, na moją samotność z wybo-
ru, gdybym nie zdobyła Mount Everestu. Góry jakby usprawiedli-
wiały moje szaleństwa tu, na dole.
– Twoje zdjęcia ukazują się na okładkach renomowanych pism alpi-
nistycznych, nazywają cię pierwszą damą alpinizmu, jesteś jedyną
kobietą, która zdobyła pięć szczytów ośmiotysięcznych. Czyli – zrobi-
łaś karierę?
– Dajże spokój, co za kariera! Zwykła konsekwencja w realizowa-
niu swoich pasji, no i sporo szczęścia. Choć z perspektywy lat
można uznać, że udało mi się zrobić coś w rodzaju kariery. Prze-
konałam się o tym ostatnio, kiedy zatrzymał mnie milicjant za
przekroczenie szybkości. Wypisując mi mandat zapytał: „Czy ja
pani gdzieś już nie widziałem? Nie płaciła pani już u mnie manda-
tu?” A co do innych wyznaczników kariery to mam: dwupokojowe,
za ciasne już dla mnie i sprzętu alpinistycznego mieszkanie, tele-
wizor z wideo, komputer, którego z braku czasu nie mogę wciąż
przystosować do swoich potrzeb – wszystko to niezbędne mi do
pracy. Poza tym samochód; często zmieniam samochody, bo mu-
szą być niezawodne. Obecnie prowadzę taki tryb życia, że nie
mam czasu na naprawy.
– A jak sobie radzisz z prozą życia codziennego, czyli z kolejkami?
– Kupuję wyłącznie to, co mogę dostać bez wyczekiwania w kolejce.
Za nic nie stałabym kilka godzin po kawałek szynki!
– A czy w kolejkach, choćby po benzynę, nie pomaga ci, że jesteś
Wandą Rutkiewicz?
– Sądzę, że gdybym nawet próbowała zdyskontować swą popular-
ność, dostałoby mi się tak samo jak Janowi Kowalskiemu, gdyby bez
kolejki usiłował zatankować. Mam inny sposób – nastawiam budzik
na trzecią w nocy i tankuję w ciągu pół godziny. To oczywiście pe-
wien dyskomfort, ale zajmuje mi najmniej czasu.
– W górach osiągnęłaś niemal wszystko. Czego jeszcze tam szukasz?
– To bardzo proste. Góry i wspinaczka są jednym z elementów mo-
jego życia. Chodzenie po górach umożliwia mi pewien styl życia.
Chcę być w górach, wspinać się, dzięki górom uprawiać określoną
twórczość – mam tu na myśli film – to jest moje normalne życie, mo-
ja wolność. Płacę za to dość wysoką cenę, ale niedokuczliwą i moż-
liwą do zaakceptowania.

(„Kariera”, grudzień 1989)
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