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Fot. woJciech 
KurtyKa Na tle 

MaKalu

n I e l e g a l n I e  n a J W y Ż e J  ( 1 9 8 1 )

Pierwsze miesiące 1981 roku Jerzy spędził wraz z przyjaciółmi, między 
innymi Krzysztofem Wielickim, na wytyczaniu nowych dróg w górach No-
wej Zelandii. Dokonali tego jako pierwsi Polacy, dotychczas żaden rodak 

przed nimi nie postawił na tym terenie swojej stopy. Po powrocie do Polski Jerzy 
zastał list od Wojciecha Kurtyki przysłany z Katmandu, w którym ten pisał: „Przy-
jedź, jestem pod zachodnią ścianą Makalu z Alexem MacIntyre, Rene Ghilinim  
i Ludwikiem Wilczyńskim”. Ich celem było wytyczenie nowej drogi, co stanowiło 
wystarczającą zachętę dla Kukuczki. Rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie 
funduszy na zorganizowanie wyjazdu, w którym czas nie był sprzymierzeńcem. 
Malowanie kominów w tym przypadku było zbyt czasochłonnym przedsięwzię-
ciem, pozostało więc udać się z prośbą do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
w Katowicach. Komitet wsparł projekt Kukuczki, zapewniając mu wystarczający 
budżet, lecz ze względu na wprowadzenie przez państwo nowych restrykcji doty-
czących możliwości wyjazdu i zakupu potrzebnego prowiantu, trzeba było ubie-
gać się o zgodę urzędu. Aby dokonać zakupu, Jerzy musiał wystąpić do urzędu  
o zwiększony przydział żywności, dopiero po otrzymaniu pozwolenia mógł go 
odebrać. W centralnych magazynach przechowywano ogromne rezerwy żywno-
ści, choć w tym samym czasie w sklepach ciężko było o jakiekolwiek produkty. 
Ludzie mieli trudności z kupnem podstawowych rzeczy, byli zdesperowani, cza-
sem też agresywni. Sam Kukuczka został zaatakowany przez tłum, kiedy pako-
wał paczki z mięsem do samochodu na tyłach magazynu. 

Jak zwykle podróż obfitowała w przygody z nieustającymi zmianami planów 
i zamartwianiem się o fundusze, między innymi dlatego, że z wyprawy zrezygno-
wał Ghilini, a roszczeniowy pośrednik zmusił pozostałych członków do zapłaty 
znacznie większej kwoty niż planowali. Po dziesięciu dniach marszu znaleźli się 
wreszcie w bazie pod Makalu, gdzie odkryli, że nie są sami. Reinhold Messner  
i Doug Scott również byli zainteresowani zdobyciem szczytu, ich projekt był bar-
dzo ambitny i zakładał przejście południową granią, a następnie zejście od stro-
ny północno-zachodniej. Grupy i tak nie miały się spotkać w ścianie, wypili więc 
razem herbatę i każdy poszedł w swoją stronę.

16 października Jerzy, Alex i Wojciech ruszyli ze sprzętem i zapasami żyw-
ności na sześć dni. Już po pierwszym biwaku, u stóp góry, zdecydowali się zo-
stawić namiot, by kontynuować wędrówkę „na lekko”, w nocy zaś używać płachty 
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biwakowej jako schronienia. Wspinaczka szybko zrobiła się trudna i skompliko-
wana, w labiryncie pomiędzy szczelinami, lodem i skałami musieli poruszać się 
z nadzwyczajną czujnością.

Mimo wszystko wspinali się w dobrym tempie i szybko dotarli na wysokość 
około 7800 m n.p.m., poniżej kluczowego odcinka nowej drogi, którą właśnie 
wytyczali. Mieli spory kłopot w pokonaniu prawie pionowej ściany wysokiej na  
400 metrów, dodatkowym utrudnieniem było rozrzedzone na tej wysokości po-
wietrze, którego mała ilość powoduje spowolnienie i niezdarność ruchów alpi-
nistów, co też było dla nich wyczerpujące – w ciągu jednego dnia udało im się 
pokonać zaledwie trzydzieści metrów.

Gdy praktycznie stali w miejscu i zaczynało brakować im jedzenia, Kurtyka 
ogłosił odwrót. W bazie odkryli, że Messner i Scott też zrezygnowali z powodu 
dokuczliwego, silnego wiatru. Przygotowywali się do zejścia do Katmandu, tak 
jak Wojciech i Alex, jedynie Jerzy analizował możliwość pójścia inną drogą, do 
czego próbował przekonać też swoich towarzyszy, ale ci zdecydowali się już na 
zakończenie wspinaczki. Wyszedł więc sam, dość późno, bo około południa, nie 
będąc w pełni przekonanym o słuszności swojej decyzji. Nigdy dotąd nie znalazł 
się w obliczu nieznanego zupełnie sam, nie mogąc w razie problemów liczyć 
na żadną pomoc z zewnątrz. Teren pozwolił mu na szybkie poruszanie się do 

przodu, jedyną przeszkodą był wiatr, który omiatał górę, jakby chciał go od niej 
oderwać. Pomimo to, trzydziestotrzylatek kontynuował wspinaczkę krok za kro-
kiem, osiągając osiem tysięcy metrów, a następnie grań, która miała go popro-
wadzić na szczyt. Trudny, skalisty teren zabrał mu dużo czasu, lecz po pokona-
niu go do szczytu pozostało kilka prostych kroków, wynoszących na wysokość  
8463 m n.p.m. Późne wyjście1 sprawiło, że dotarł na szczyt o zachodzie słońca, 
co z kolei spowodowało, że zejście musiało odbyć się już po zmroku. Na szczę-
ście rozświetlona przez pełnię księżyca ciemność pozwoliła mu na sprawne po-
ruszanie się i dotarcie do malutkiego namiotu.

 Gdy wreszcie wrócili do Katmandu, czekały na nich problemy z powodu ich 
oficjalnego pośrednika, który niezadowolony z wysokości profitów, jakie miała 
mu zapewnić wyprawa, przekazał do Ministerstwa Turystyki wiele kłamliwych 
informacji. Według niego Jerzy nigdy nie dotarł na szczyt Makalu ze względu na 
wybór drogi zbyt trudnej lub wręcz niemożliwej do pokonania. I tak nie uznano 
samotnej wspinaczki Polaka; pozostała ona w zawieszeniu przez rok, do czasu 
kiedy to wyprawa koreańska dotarła na szczyt, znajdując ślad (a tym samym 
dowód) wejścia Kukuczki2.

1. Noc poprzedzającą wyjście Kukuczka spędził na skalnej półce, co zostało pominięte w orygina-
le, sugerując tym samym zdobycie szczytu w ciągu jednego dnia.

2. Chodziło o znalezienie pozostawionej przez Jerzego na szczycie plastikowej zabawki syna  
w kształcie biedronki, którą Koreańczycy omylnie wzięli za „dziwnego żółwia”.
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Rok 1981 był dla Polaków bardzo dramatyczny, ponieważ w wyniku gwał-
townych strajków solidarnościowych komunistyczny rząd wprowadził stan 
wojenny. Był to miażdżący cios dla wszystkich obywateli, niszczący ich co-
dzienność i rujnujący gospodarkę. Nikt nie wiedział, jak rozwinie się sytuacja, 
w tym Kukuczka, który w międzyczasie zapisał się do niezależnych związków 
zawodowych. „Sklepy, pozostała działalność handlowa, infrastruktura. Nic już 
nie działało. Wydawało się, że jesteśmy skazani na zaczynanie wszystkiego od 
nowa”3. Pozamykano również związki sportowe, później pojawiły się możliwo-
ści dla wspinaczy, dostępne poprzez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu. 
Pomimo stanu wojennego odbywały się polskie wyprawy w Himalaje, choć nie 
wszystkie składały się z alpinistów. Często byli to zwykli turyści górscy, zdeter-
minowani by miesiącami pracować na wycieńczającą ilość zmian w fabryce, aby 
zarobić na pozwolenie na wyjazd za granicę i cieszyć się trekkingiem. Była to 
jedyna możliwość, by na jakiś czas zapomnieć o ciężkich warunkach, w których 
na co dzień musieli żyć.

Również Kukuczka i Wojciech Kurtyka wykorzystali moment, kiedy w kraju 
zanosiło się na dziejowe zmiany, i we dwóch wyjechali do Pakistanu. Dołączyli 
do kobiecej wyprawy kierowanej przez Wandę Rutkiewicz, z zastrzeżeniem, że 
będą się poruszać niezależnie od nich. Ich celem była wspinaczka w stylu alpej-
skim wschodnią ścianą lub przejście południowej, dziewiczej ściany K2. Decyzja 
miała zapaść po dotarciu pod górę.

W lecie 1982 roku baza pod K2 mogła spokojnie uchodzić za polską wio-
skę: była tam ekspedycja kobieca, zdecydowana na wejście żebrem Abruzzi, by 
ustanowić pierwsze kobiece wejście, duża grupa pod kierownictwem Janusza 
Kurczaba, której celem było wytyczenie nowej drogi na południowo-zachodniej 
ścianie, a także Jerzy i Wojciech, którzy planowali wspinaczkę „na lekko”, nową 
drogą. Na początku chcieli aklimatyzować się na klasycznej drodze na K2, ale to 
nie byłoby fair wobec wyprawy kobiecej, której obiecali nie wchodzić w paradę, 
mogłoby to wpłynąć na atmosferę i ducha tej wspinaczki. Ostatecznie więc zde-
cydowali się na drogę klasyczną na Broad Peak, choć ta nie była uwzględniona  
w pozwoleniu. Na koniec nie tylko zdobyli aklimatyzację, ale i dopisali kolejny 
szczyt do swojej listy ośmiotysięczników. Była to spontaniczna decyzja, kiedy do-

3. We włoskim oryginale brak źródła cytatu. Prawdopodobnie pochodzi on z włoskiego tłumacze-
nia książki: J. Kukuczka, Mój pionowy świat, wyd. 3, Fundacja Wielki Człowiek, Katowice 2014.

tarli na wysokość 7800 m n.p.m. pierwszym, który zdecydował się iść na szczyt 
był Kurtyka, Kukuczka długo się zastanawiał ze względu na nieosiągnięcie pełnej 
aklimatyzacji. Bliskość celu działała na niego jednak jak magnes, ruszył więc za 
Kurtyką do przodu, tocząc walkę ze swoimi słabościami. Wycieńczony, w końcu 
jednak stanął (nielegalnie) na wierzchołku Broad Peak.

Pozwolenie jest zawsze wymagane, wspinanie się bez niego można porów-
nać do kradzieży. Gdyby wieści o Broad Peak się rozniosły, zarówno Jerzy, jak   
i Wojciech mogliby na zawsze zapomnieć o znajdujących się w Pakistanie gó-
rach najwyższych.

Kukuczka tak czy inaczej był zadowolony, jednak radość nie trwała zbyt dłu-
go. Zaraz po powrocie do bazy pod K2 dowiedział się, że Halina Krüger-Syrokom-
ska, jedna z najwybitniejszych polskich taterniczek, zmarła z powodu obrzęku 
mózgu. Był to ogromny cios dla wszystkich, jednak zdecydowano się kontynu-
ować działania. Kobiety wyruszyły drogą klasyczną, natomiast dwóch mężczyzn 
wypatrywało przejścia przez niebezpieczną ścianę wschodnią. Jednak żadna  
z linii nie wydawała się pewna: całe zbocze było pełne wielkich seraków, codzien-
nie ogromne zmrożone masy zsuwały się w próżnię. Lepszym rozwiązaniem 
wydawało się pokonanie ściany południowej. Podejmowali wiele prób, ale za 
każdym razem zła pogoda zmuszała ich do odwrotu, podobnie zresztą jak po-
zostałych wspinaczy. W 1982 roku nikomu ostatecznie nie udało się osiągnąć 
szczytu, Kukuczka dokona tego dopiero cztery lata później.

W lecie 1986 roku Jerzy wyjedzie na wyprawę do Pakistanu jako uczest-
nik międzynarodowej ekspedycji, prowadzonej przez doktora Karla Marię  
Herrligkoffera. Zaprosił go Polak, Tadeusz Piotrowski, wysłany przez samego 
Herrligkoffera. Obydwa nazwiska były sławne w świecie wspinaczkowym, Nie-
miec przewodził grupie, która w 1953 roku zdobyła Nanga Parbat, oraz innym 
ważnym wyprawom na dziewiątą górę świata. Nie był alpinistą, ale znanym kie-
rownikiem wypraw, choć kontrowersyjnym ze względu na wojskowe i autorytar-
ne metody zarządzania. Piotrowski natomiast był jednym z najlepszych polskich 
wspinaczy lat siedemdziesiątych, mającym na swoim koncie liczne pierwsze 
przejścia zimowe w Alpach, Tatrach czy Norwegii. W 1974 roku próbował zdo-
być Lhotse wraz ze Stanisławem Latałło, który niestety podczas wyprawy stracił 
życie. Tragedia ta wywołała wiele dyskusji wśród wspinaczy i Piotrowski wolał 
się wycofać na jakiś czas. Poświęcił się pisaniu książek o wspinaczce, po paru 
latach wrócił jednak do marzeń o wysokich górach.
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Fot. woJciech  
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Dla Jerzego cel szybko stał się jasny, chciał powrócić na południową ścianę  
i przejść ją w stylu alpejskim. Tadeusz się na to zgodził, ale inni alpiniści odmówili  
w tym udziału. Z relacji Kukuczki wynikało, że pozostali uczestnicy wyprawy 
chcieli po prostu dodać K2 do swojej listy zdobytych gór. Nie byli zainteresowa-
ni wytyczaniem nowej drogi, wystarczyłoby im samo wejście na szczyt. Dwóch 
Polaków miało niewiele wspólnego z tą międzynarodową ekspedycją, ich spo-
sób myślenia o wspinaczce różnił się diametralnie. Na dodatek Jerzego uderzyły 
zupełnie inne warunki niż na polskich wyprawach, jak choćby gorąca woda czy 
jedzenie w dowolnych ilościach. Kilka razy się rozzłościł, widząc jak oficerowie 
łącznikowi wyłudzali dodatkową gotówkę od Herrligkoffera, jedynego, który 
pozytywnie przyjął propozycję wytyczenia nowej drogi na ścianie południowej. 

Kierownik wyprawy szybko stanął po stronie Polaków i ich ambitnego planu, do 
tego stopnia, że pozwolił im korzystać ze wszystkiego, co pomogłoby im go zre-
alizować przed powrotem do domu. I tym sposobem to, co początkowo było 
celem Polaków, stało się celem wyprawy. Jak zareagowali towarzysze? Okazało 
się przy pierwszym zetknięciu ze srogą górą: niektórzy zawrócili od razu, inni 
zrezygnowali przy pierwszych trudnościach. Wkrótce grupa się podzieliła i każdy 
zaczął myśleć o własnym celu. Na dodatek samopoczucie Herrligkoffera pogor-
szyło się i musiał szybko opuścić bazę. W tym momencie wyprawa się rozwiąza-
ła i na południowej ścianie pozostali tylko Jerzy, Tadeusz i Niemiec Toni Freudig. 
We trzech zaczęli szybko poruszać się do przodu i niebawem osiągnęli wielkie 
seraki, które Jerzy już znał. Ustawili namiot w osłoniętym miejscu i rozpoczęli 
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poszukiwania bezpiecznego przejścia. Udało im się, wobec czego Polacy zde-
cydowali się kontynuować wspinaczkę, a Freudig zawrócił z powodu kłopotów 
z żołądkiem. Dotarli do wysokości 7200 m n.p.m., zanim zostali zmuszeni do 
szybkiego wycofania się. Uciekli przed złą pogodą, która zatrzymała ich w bazie 
na dziesięć dni.

Dali górze czas na oczyszczenie się przez zrzucenie nadmiaru śniegu, a na-
stępnie ruszyli w kierunku szczytu. Droga była możliwa do zrobienia, brakowało 
naprawdę niewiele, by stało się to rzeczywistością. W ciągu trzech dni osiągnęli 
pułap 8300 m n.p.m. i zatrzymali się na kilka godzin odpoczynku przed atakiem 
szczytowym. Świtem wyruszyli „na lekko”, ale niebawem przekonali się, że szyb-
kie wejście nie będzie możliwe: przed nimi wznosiła się pionowa, stumetrowa 
ściana o stopniu trudności V. Nic specjalnego, gdyby tylko znajdowali się na prze-
ciętnej wysokości, ale na 8500 m n.p.m. taka wspinaczka może zająć nawet cały 
dzień i wymaga niesamowitego wydatku energetycznego.

Dwa dni zajęło im pokonanie skalnej bariery, a zaraz potem, podczas szu-
kania bliskiego już szczytu, znaleźli się w objęciach burzy. Brakowało naprawdę 
niewiele, ale przy zerowej widoczności wierzchołek był trudny do odnalezienia. 
Ostatecznie jednak osiągnęli wysokość 8611 m n.p.m.; dla Piotrowskiego był to 
pierwszy ośmiotysięcznik, dla Kukuczki − jedenasty.

Na szczycie mieli zaledwie kwadrans na odpoczynek, ponieważ zaczę-
ło robić się ciemno i trzeba było się śpieszyć z odwrotem. Zapadający zmrok  
i mgła okazały się tragiczne w skutkach. Mogli zejść drogą klasyczną, ale jej nie 
znali, ponieważ nigdy na niej nie byli. I tak zaczęli się poruszać, mając w głowie 
opowieści kolegów, którzy przed nimi zmagali się z tą górą. Był to prawdziwy 
skok w ciemną otchłań, przymus ciągłego kluczenia, nieustannych wejść i zejść  
w poszukiwaniu prawidłowej drogi – a pomyłka mogła kosztować ich życie. 
Zdecydowali się biwakować i kontynuować schodzenie następnego dnia. Rano 
poprawa pogody pozwoliła im obrać właściwy kierunek, aby dotrzeć do namio-
tów wyprawy austriackiej, również zaangażowanej w działania na K2. Porusza-
li się powoli, najpierw Kukuczka, później Piotrowski, na zmianę. Na wyjątkowo 
stromym odcinku wydarzyło się nieodwracalne: Tadeusz stracił obydwa raki, 
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próbował utrzymać się na czekanach, jednak nie dał rady i spadł w przepaść. 
Zniknął na zawsze, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Przez następne 
dni szukali go zarówno pozostali uczestnicy wyprawy, jak i przyjaciele z grupy 
kierowanej przez Janusza Majera. W tym czasie w bazie było wielu wspinaczy, 
w sumie czternaście wypraw. Trzy ekipy zamierzały zdobyć szczyt drogą przez 
żebro Abruzzi: małżeństwo Barrard, z którymi wspinała się Wanda Rutkiewicz, 
Koreańczycy, których szerpowie pomogli Kukuczce na ostatnim odcinku zej-
ścia, oraz Austriacy. Trzy kolejne celowały w wytyczenie nowej drogi przez filar 
południowo-zachodni: polska ekspedycja Majera, grupa amerykańska i Włoch 
Renato Casarotto, zdecydowany na samodzielne wejście. Solo działał również 
Słoweniec Tomo Česen, obok niego Włosi z „Quota 8000”, kierowani przez Da 
Polenzę, z pozwoleniem na wejście zarówno drogą klasyczną, jak i nową drogą 
południowo-zachodnią, oraz Brytyjczycy, którymi kierował Alan Rouse, planujący 
wejście przez północno-zachodnią grań. W tym miasteczku namiotowym byli też 
trzej wspinacze baskijscy, dwaj Szwajcarzy oraz dokumentaliści Kurt Diember-
ger i Julie Tullis. I na koniec jeszcze jedna ekspedycja amerykańska. Nikt z nich 
nie wiedział, że ten sezon będzie wspominany jako jeden z najtragiczniejszych  
w historii himalaizmu. Po śmierci Piotrowskiego życie straciło wiele osób, w su-
mie trzynastu wspinaczy. Jerzy wrócił do ojczyzny z lekkimi odmrożeniami, po-
zbawiony kolejnego przyjaciela i jednocześnie z drugim co do wysokości szczy-
tem Ziemi w kieszeni.
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