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PRZEDMOWA 

Jest 1982 rok, kiedy Jurek wyrusza na kolejną wyprawę. Tym razem celem jest wschod-
nia ściana K2. Wraz z Wojciechem Kurtyką dołączają do wyprawy Wandy Rutkiewicz, 
której jakimś cudem udaje się zdobyć, w tym niezwykle trudnym czasie, pozwolenie  
pakistańskich władz.

Zazdroszczę Jurkowi, że może choć na chwilę wyjechać z tego smutnego kraju, ogarnię-
tego niepokojem, ale też marzeniami i nadzieją na lepsze czasy. Tymczasem ja zostaję  
w Polsce z naszym synem Maćkiem, w tych trudnych i skomplikowanych dla wszystkich ro-
daków czasach.  Stoimy codziennie z Maćkiem w długich kolejkach, aby kupić podstawowe 
artykuły. Wieści z gór nie nadchodzą. Nie wiemy, co się dzieje podczas wyprawy. Co-
dziennie sprawdzam skrzynkę pocztową z nadzieją, że wkrótce pojawi się w niej jakiś 
list. Myślami cały czas jestem w górach, razem z Nim. 

Jakże trudno ogarnąć świat gór, świat mojego męża, pełen wyrzeczeń, samotności i trud-
nych chwil dla nas obojga. Zawsze jednak żywiłam przekonanie, że wróci i będzie szczę-
śliwy, że dzięki temu będzie nas jeszcze bardziej kochał, bo przecież to właśnie trudne 
wspinaczki w górach nadawały jego życiu sens, siłę, wzmacniały miłość i tęsknotę. 

Wszystkie dramaty, które przeżył i przecierpiał, w których coś przegrał, ale także coś 
zyskał, to wszystko doprowadziło go do przekonania, że wszystko po coś jest i nic nie 
dzieje się bez powodu. 

Mam w głowie wiele wspomnień i obrazów, które wciąż krążą w moich myślach, lecz jakże 
trudno przelać je wszystkie na papier. Być może kiedyś nadejdzie taki moment. Czasa-
mi zastanawiam się, ile w jednym człowieku może być odwagi, honoru, tolerancji i ile 
może przeżyć pięknych chwil w tak krótkim, ale jakże bogatym życiu. W ten sposób myślę  
o Jurku i o tym, czego dokonał.

Cecylia Kukuczka
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WSTĘP

Trzeci tom z serii Z archiwum Jerzego Kukuczki został pomyślany zupełnie inaczej 
niż tomy go poprzedzające. Mam nadzieję, że przełoży się to na zwiększenie czy-
telniczej satysfakcji z tego projektu. Największa zmiana dotyczy sposobu trakto-
wania tekstowej spuścizny po Jerzym Kukuczce. Pozostawione przez niego dzienniki, 
notatniki oraz listy nie stanowią już centrum narracji. Choć pozostają jej osią, 
stanowią przede wszystkim pretekst do publikacji szeroko pojmowanych archiwaliów 
zgromadzonych m.in. przez Fundację Wielki Człowiek, która jest również wydawcą 
niniejszej publikacji. Wraz z wydawcą staraliśmy się wyjść poza ramy tradycyjnie 
pojmowanej książki, nadając jej charakter multimedialnej pozycji, w której poza 
„gołym” tekstem i fotografiami będzie można zobaczyć film i wysłuchać wywiadów/
opowieści snutych zarówno przez wciąż żyjących członków ekspedycji z lat 80., jak  
i tych, którzy zostali w górach na zawsze. 

Ze względu na dużą redakcyjną zmianę wybór materiału na kolejny tom nie należał 
do najprostszych zadań. W toku przygotowań padało wiele pomysłów, ale ostatecznie 
zdecydowaliśmy się wraz z wydawcą na materiały z 1982 roku, ponieważ w sposób na-
turalny wymusiły one zmianę optyki. Dzienniki pozostawione przez Jerzego Kukuczkę 
z tego okresu są dość lakoniczne, momentami zrozumiałe wyłącznie dla samego auto-
ra. Z kolei brak ich ciągłości pozostawił lukę możliwą do uzupełnienia wyłącznie 
poprzez inne materiały źródłowe, które tworzą spójną całość. Przede wszystkim po-
zwalają na nienachalne wtrącenia uzupełniające narrację, którą udało się odtworzyć 
dzięki zapisom z listów, wywiadów, czasopism górskich i innych źródeł, do których 
udało się dotrzeć. Ponadto wybór ten pozwolił na uwidocznienie „klucza publikacji” 
poprzez wpisanie serii Z archiwum Jerzego Kukuczki w obchody rocznicowe. Pierwszy 
tom ukazał się w 30. rocznicę zdobycia Sziszapangmy (ang. Shisha Pangma), drugi 
w 30. rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki na południowej ścianie Lhotse, z kolei 
trzeci stanowi uczczenie 40. rocznicy wyprawy na K2, która de facto objęła również 
Broad Peak. 

Rok 1982 jest szczególny również dlatego, że nie był on najszczęśliwszym czasem 
dla polskich wypraw na K2. Osławioną górę tego roku bez powodzenia próbowały zdo-
być w sumie trzy polskie wyprawy. Z kolei w osobliwej historii Kukuczki zapisał 
się nie tylko jako nieudana próba zdobycia K2, lecz również jako połowiczny suk-
ces na Broad Peaku. Na obie te góry himalaista powrócił w latach późniejszych, 
dołączając je do Korony Himalajów i Karakorum dopiero w roku 1984 (Broad Peak) 
i 1986 (K2). 

Podczas pracy nad kolejnym tomem (pierwszym pod moją redakcją) chciałam, aby za-
początkowana w 2017 roku seria w dalszym ciągu przedstawiała postać Jerzego Ku-
kuczki w sposób możliwie jak najmniej wykreowany. Jest to możliwe między innymi 
poprzez sięganie do intymnych zapisów, jakimi są dzienniki, których wszakże nie 
pisze się z myślą o innym odbiorcy niż ich autor. Wcześniejsze publikacje „nie 
wchodziły” w dyskusję z tekstem dziennika, w tym tomie dzieje się inaczej. Jeśli 
Kukuczka „milczy na stronach”, czytelnika nie pozostawia się z tym milczeniem, 
lecz czyta on odtworzony przez redaktora „ciąg dalszy” zrekonstruowany na pod-
stawie innych archiwalnych dokumentów. Dzięki temu zabiegowi możliwym staje się 
czytanie dwutorowe – zarówno samego dziennika (wyszczególnionego) w lakonicznej 
narracji, mając tym samym możliwość poznania światopoglądu Jerzego, oraz tego, co 
było dla niego „warte zapisania”, a więc i utrwalenia, zostawienia „na później” 
– przede wszystkim dla siebie samego, a także oddanie się lekturze całościowej, 
stanowiącej swoisty „dwugłos”, w którym ściera się głos Jerzego Kukuczki zachowa-
ny w zapiskach z 1982 roku oraz w transkrypcji wywiadów audio z głosem czerpiącym 
ze współczesnej wiedzy na temat minionych wydarzeń. 

Nie bez znaczenia pozostaje również tytuł serii: Z archiwum Jerzego Kukuczki, 
ponieważ to właśnie część archiwalna, zaraz obok dzienników, staje się najważ-
niejszym elementem książki. Poza zbiorem „suchych faktów” dzielimy się z czytel-
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nikiem materiałami z początków lat 80., w skład których 
wchodzą wyselekcjonowane fotografie dotyczące wyprawy,  
a także zdjęcia muzealiów i zapisy audio-video ukryte pod 
kodami QR. Ten dodatek sprawia, że, wzorem dwóch poprzed-
nich tomów, staramy się wyjść poza granice tekstu pisa-
nego, tak aby, nie ingerując w sam zapis dzienników, dać 
czytelnikowi możliwie wiele różnorakich treści. Chcemy, 
aby ta publikacja była wieloaspektowa i wyjątkowa pod tym 
względem na szeroko rozumianym rynku literatury górskiej.

Słowa podziękowania kieruję do osób, które w sposób istot-
ny przyczyniły się do powstania tej publikacji. Za rozmo-
wy o minionych czasach i himalaizmie, uwagi merytoryczne, 
przekazane archiwalia oraz inny wkład własny dziękuję: 
Cecylii Kukuczce, Wojciechowi Kukuczce, Wojciechowi Le-
mańskiemu, Januszowi Majerowi, Ignacemu „Walkowi” Nen-
dzy, Annie Okopińskiej oraz Krystynie Palmowskiej.   

Ilona Chylińska 

QR 1 Spot Wirtualnego 

Muzeum Jerzego Kukuczki

Fot. 2. Główny szczyt Broad Peaku


