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Alicja Bednarz (Polska)

Christine de Colombel (Francja)

Anna Czerwińska (Polska)

Halina Krüger-Syrokomska (Polska, zastępca kierownika)

Aniela Łukaszewska (Polska)

Jolanta Maciuch (Polska, lekarka)

Anna Okopińska (Polska)

Krystyna Palmowska (Polska)

Ewa Panejko-Pankiewicz (Polska)

Wanda Rutkiewicz (Polska, kierownik wyprawy)

Marianna Stolarek (Polska)

Danuta Wach (Polska)

Zbigniew Pietrzkiewicz (Polska, realizator z WFD)

David Belden (Francja, fotograf)*

Major Mohammad Ajmal Khan (Pakistan, oficer łącznikowy)

Wojciech Kurtyka (Polska, fotograf)** 

Jerzy Kukuczka (Polska, fotograf)**

* Początkowo udział w wy-

prawie miała brać również 

druga Francuzka Marti-

ne Rolland, której nazwi-

sko można znaleźć m.in. na 

materiałach promocyjnych,  

a która musiała zrezygnować 

z wyjazdu. Jej miejsce za-

jął David Belden, życiowy 

partner Christine de Colom-

bel, który nie brał udziału 

w akcji górskiej.

** Kurtyka i Kukuczka do-

łączają do wyprawy Wandy 

Rutkiewicz ze względów for-

malnych w charakterze fo-

tografów. Od początku wy-

prawy działali jednak na 

własny rachunek jako nie-

zależny zespół, realizując 

oddzielny plan zdobycia K2.

SKŁAD WYPRAWY

Fot. 16. Wojciech Kurtyka
Fot. 15. Jerzy Kukuczka

Fot. 17. Uczestniczki kobiecej wyprawy. Od lewej: 
Marianna Stolarek, Danuta Wach, Anna Czerwiń-

ska, Krystyna Palmowska, Jolanta Maciuch, Ewa 
Panejko-Pankiewicz, Aniela Łukaszewska, Christine 
de Colombel, Anna Okopińska i Wanda Rutkiewicz. 
Na zdjęciu brakuje Alicji Bednarz i Haliny Krüger-
-Syrokomskiej (fot. ze zbiorów Anny Okopińskiej)
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Próba zdobycia K2 przez Polaków nie była „jednorazowym” pomysłem, na który zde-
cydowano się w 1982 roku. Za jej udane organizacyjne początki należy przyjąć 

rok 1976, kiedy to Janusz Kurczab wyruszył jako kierownik wyprawy na osławioną 
już „górę gór” ze składem najlepszych polskich himalaistów, do których nale-
żał m.in. Wojciech Kurtyka. Wyprawa ta, prowadzona na północno-wschodniej gra-
ni, nie osiągnęła jednak szczytu, do którego zabrakło niewiele ponad 200 metrów  
w stosunkowo łatwym terenie. Zdaniem Kurtyki przyczyna leżała w przyjętym sty-
lu oblężniczym i zbyt dyplomatycznym przywództwie, które zdecydowanie wydłużało 
czas podejmowania decyzji, a co za tym idzie – możliwości korzystania z dobrej 
pogody. Kiedy należało wyjść do góry, w bazie wciąż toczyły się dyskusje o tym, 
kto powinien wyjść, kto zaporęczować dalszą drogę itp. Jak wspomina w swojej  
biografii Kurtyka:

Na K2 zetknąłem się z rodzajem martwego przywództwa – bez żadnych 
emocji w stosunku do góry i bez wglądu w cele i motywacje poszczegól-
nych wspinaczy. To była tylko logistyczna układanka: ten zespół pój-
dzie tu, ten zespół tam. Potem głosowanie wszystkich członków, które 
decydowało o tym, jaki zespół podejmie atak szczytowy. Głosowanie!16.

To już druga wielka wyprawa na ośmiotysięcznik, co do której Kurtyka czuł nie-
smak. To wpłynęło bezpośrednio na jego decyzję o zmianie stylu wspinaczki, tym 
razem skupionej na małych zespołach z minimalną ilością sprzętu, czego dotychczas 
raczej nie praktykowano w górach wysokich ze względu na duże ryzyko niepowodzenia 
górskiej akcji. Również podczas tej wyprawy Kurtyka został oczarowany wschodnią 
ścianą K2, a pomysł jej zdobycia dojrzewał w jego głowie aż do 1982 roku, kiedy 
to dwie polskie wyprawy ruszyły w kierunku Karakorum. Jako partnera liny wybrał 
Jerzego Kukuczkę, który, w przeciwieństwie do Kurtyki, nie dysponował żadnymi 

16 B. McDonald: Kurtyka. Sztuka wolności. Tłum. M. Krupa. Warszawa: Wydawnictwo Agora 2018, s. 76.

informacjami na temat wschodniej ściany, poza jedną, która 
zadziałała na niego jak magnes – niezdobyta. Zresztą po 
dziś dzień nie udało się żadnemu zespołowi letnią porą po-
prowadzić drogi wiodącej na szczyt po wschodniej stronie. 
To oni jako pierwsi chcieli tego dokonać, ponadto w stylu 
alpejskim. Warunkiem sukcesu wyprawy musiała być długo 
utrzymująca się dobra pogoda, ponieważ jak w późniejszym 
czasie wspominał Kukuczka:

Jest to wielka ściana, prawie 3000 metrów,  
a gdzieś na wysokości ok. 8000 m n.p.m. prze-
grodzona jest barierą seraków, które są po 
prostu niebezpieczne i trzeba znaleźć miejsce, 
gdzie można w miarę bezpiecznie przemknąć. Se-
raki są w ciągłym ruchu i nie wiadomo, kie-
dy mogą się oderwać. W tej ścianie wszystko 
zależy przede wszystkim od dobrych warunków, 
ponieważ ta bariera jednego sezonu ma 200 me-
trów, a następnego może mieć ok. 20 metrów. To 
zależy, ile seraków wcześniej spadnie i czy 
się nie zrobi jakaś nowa szczelina.

Nim jednak zapadły decyzje o próbie zdobycia K2 wschod-
nią ścianą, musiała nadarzyć się okazja, a ta z kolei 
swoje początki lokuje w 1979 roku. To właśnie wtedy pol-
scy himalaiści pod kierownictwem Andrzeja Zawady dosta-
li kolejne pozwolenia (w okresie 15.04-31.07.1980 roku) 
na zdobycie K2 i Mount Everestu, ostatecznie jednak ru-
szyli w kierunku najwyższej góry świata. Niewykorzysta-

QR 5 Jerzy Kukuczka 

o trudnościach wspi-

naczkowych na K2

QR 4 Jerzy Kukuczka  

o zdobywaniu infor-

macji przed wyprawą  

i o wyprawie na K2  

z roku 1976
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Fot. 18. Wojciech Kurtyka na 
stoku Broad Peaku, pozuje na 
t le K2

Fot. 19. Wojciech Kurtyka w ścianie K2. 
W oddali widoczny jest masyw Broad 

Peaku oraz masyw Gaszerbrumu


