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Rozmowa z doktorem Bogdanem Jankowskim,

uczestnikiem wyprawy zimowej na K2

Elektronika i góry

– Mam wra¿enie, ¿e Politechnika Wro-
c³awska mia³a kiedyœ niejawny kierunek
kszta³cenia: alpinizm.

– Rzeczywiœcie. Zw³aszcza Wydzia³
Elektroniki by³ miejscem studiów wielu
alpinistów, takich jak Wojtek Kurtyka, (syn
pisarza tworz¹cego pod pseudonimem Wor-
cell), Krzysiek Wielicki i Wanda Rutkie-
wicz (z domu B³aszkiewiczówna). Ja te¿
studiowa³em na tym wydziale. Ale byli tu
tak¿e ¿eglarze, np. s³awny Krzysztof Ba-
ranowski. Wielu z tych ludzi porzuci³o elek-
tronikê i ze swojej pasji zrobi³o zawód.

– Czy to œwiadczy o niedorozwoju pol-
skiego przemys³u elektronicznego, czy o
nadmiarze talentów?

– Raczej o intensywnoœci pasji, która ich
opanowa³a. Alpiniœci wszystko poœwiêcili
dla gór. Wanda jakiœ czas pracowa³a w war-
szawskim Instytucie Maszyn Matematycz-
nych, a Krzyœ – jako elektronik w fabryce
samochodów. Teraz ma firmê, która produ-
kuje sprzêt alpinistyczny, ale g³ównie jeŸ-
dzi z wyprawy na wyprawê.

– Co by³o g³ównym bodŸcem, czy po-
trzeba przygód, czy têsknota za otwartym
œwiatem? Dlaczego tych ludzi ci¹gnê³y eks-
tremalne sporty?

– To coœ wiêcej ni¿ sport, to sposób
¿ycia. Samo zainteresowanie alpinizmem
wynika³o niekiedy z przypadku. Tak by³o
z Wand¹ Rutkiewicz, któr¹ mam poniek¹d
na sumieniu. Po latach dosta³em od niej
autobiograficzn¹ ksi¹¿kê z dedykacj¹: „To
wszystko przez Ciebie, Bogdanie!” Mia³em
trochê niepokoju, czy tak¿e tragiczne za-
koñczenie jej kariery w jakimœ sensie mnie
nie obci¹¿a!

– Ale przecie¿ ni-
gdy nie ¿a³owa³a,
tego co zrobi³a...

– Nie, nie ¿a³owa-
³a, a poza tym nigdy
nie s³ucha³a nikogo,
³¹cznie ze mn¹, cho-
cia¿ to przeze mnie
trafi³a w góry. Ona
konsekwentnie robi³a
swoje, niezale¿nie od
tego, co jej radzono,
co jej mówiono i to
mnie trochê zwalnia z
odpowiedzialnoœci. A
jak trafi³a pierwszy
raz w góry? By³o to

tak: jechaliœmy autostrad¹ z  Hubertem
Trzask¹ (obecnie profesorem w I-28) jego
motocyklem – jaw¹. W pewnym momen-
cie zobaczyliœmy na poboczu inny moto-
cykl – junak, a przy nim jak¹œ dziewczynê
rozpaczliwie gestykuluj¹c¹ w stronê prze-
je¿d¿aj¹cych aut. Minêliœmy j¹, ale Hubert
siê odwraca i mówi: „Ja chyba tego junaka
widujê u nas na Prusa, ko³o wydzia³u. To
musi byæ ktoœ znajomy”. To by³a w³aœnie
Wanda, której wtedy nie znaliœmy. Hubert
zajrza³ do baku junaka, zobaczy³, ¿e nie ma
benzyny, zatrzyma³ jakiœ samochód i zatan-
kowali. Tak zaczê³a siê znajomoœæ. Wanda
czêsto bywa³a u mnie w akademiku. Przed
jak¹œ niedziel¹ zapyta³em, czy nie chcia³a-
by pojechaæ z nami w ska³ki. Pojechaliœmy
w Sokoliki ko³o Jeleniej Góry, posadzili-
œmy j¹ na pniu pod œcian¹ i powiedzieli-
œmy: ty tu siedŸ, a my zaraz po ciebie zej-
dziemy. Zaczêliœmy siê wspinaæ na ska³kê,
tak zwane „Sukiennice”,  maj¹c¹ charakte-
rystyczne pêkniêcie na wylot. Ona siedzia-
³a z jednej strony, przed takim szerokim
kominem, a my wspinaliœmy siê z Johnem
Wachowiczem (te¿ ju¿ nie¿yj¹cym), z dru-
giej strony. Bêd¹c w najtrudniejszym miej-
scu, s³yszê z drugiej strony przez tê szcze-
linê jakieœ sapanie. Mówiê: „S³uchaj John,
zdaje mi siê, ¿e Wanda siê wspina.” John
na to: „A co ty, g³upi!”

Wychodzimy na górê i widzimy Wandê
20 metrów nad ziemi¹, solo, bez liny. Led-
wo siê trzyma, bo komin jest szeroki. John
by³ znany z kwiecistego jêzyka, nie zawsze
eleganckiego, wiêc mówiê do niego: „Tyl-
ko nic nie mów, bo ona spadnie”. Zawi¹za-
³em pêtlê na linie i zrzuci³em krzycz¹c:
„Wanda, ³ap siê!” – Ona tê linê z obrzy-
dzeniem odrzuci³a i wylaz³a sama do góry.

To by³a jej pierwsza wspinaczka. Tak siê
zaczê³o, no i potem ju¿ sz³a swoj¹ drog¹. A
motywacje? Mog¹ byæ przeró¿ne. Dlacze-
go ludzie siê wspinaj¹, dlaczego ¿egluj¹?
Myœlê, ¿e sporo by powodów mo¿na wy-
mieniaæ.

– Czy Pañskie alpinistyczne hobby te¿
zrodzi³o siê tak przypadkowo?

– Moja górska kariera rozwija³a siê w
sposób klasyczny: zacz¹³em od pobytu w
Tatrach, w które pojecha³em po wielu la-
tach chodzenia na rajdy studenckie. Latem
1959 roku zaprosi³ mnie na wspinaczkê
kolega ze studiów: Andrzej Barszczewski
(dziœ nie¿yj¹cy ju¿) elektronik, krótkofa-
lowiec i taternik. Kiedy przyjecha³em do
Morskiego Oka, on dosta³ telegram, ¿e jego
narzeczona mia³a wypadek na motocyklu i
z³ama³a nogê. Zostawi³ mi przewodniki
Paryskiego, ulokowa³ mnie na waleta w
tzw. „kurniku”, w miejscu, gdzie sypiali
taternicy. Nikogo nie zna³em, a by³o tam
parê s³awnych nazwisk, wiêc nie œmia³em
siê do nikogo „przyczepiæ” i z tymi prze-
wodnikami chodzi³em sam. Wlaz³em na
Mnicha, na Miêgusza. Na jesieni wróci³em
do Wroc³awia, zapisa³em siê na kurs, po-
tem parê lat wspina³em siê w Tatrach, w
Alpach, w Pamiro-A³aju, w Pamirze. Stop-
niowo góry by³y coraz wy¿sze. W Pamiro-
A³aju by³em w roku 1969 i 1970. W 1971
pojecha³em pierwszy raz w Karakorum, na
wyprawê, która zdoby³a dziewiczy wów-
czas siedmiotysiêcznik Kunyang Ckhish. Ta
wyprawa by³a trzeci¹, dwie pierwsze nie
zdoby³y szczytu, straci³y po cz³owieku,
nasza te¿ straci³a cz³owieka, Jasia Franczu-
ka (z wroc³awskiej Wy¿szej Szko³y Rolni-
czej), ale szczyt zosta³ zdobyty.

– Nie zniechêci³o Pana to pesymistycz-
ne doœwiadczenie?

– Jakoœ nie. Myœlê, ¿e wiele przyczyn
sk³ada siê na to, ¿e cz³owiek chce jeŸdziæ
na wyprawy. Wyprawa to nie tylko samo
wspinanie, czy mo¿liwoœæ zdobycia szczy-
tu, ale ca³y szereg rzeczy: egzotyczne kra-
je, dojazd, karawana: a to z os³ami, a to z
jakami. Teraz szed³em pierwszy raz z wiel-
b³¹dami.

– Widzê, ¿e Pan zmienia „pojazdy”!

– Na „pojazdach” jad¹ rzeczy, ludzie id¹
piechot¹. Poza tym przyroda: od bujnej ro-
œlinnoœci, po surow¹ przyrodê zimow¹, kie-
dy nieraz trudno ustaæ na nogach w hura-
ganie, w temperaturze minus 30–40 stop-
ni, kiedy wichura wali codziennie namioty.
To wszystko sk³ada siê na specyficzn¹ at-
mosferê wypraw.

– Czy studia techniczne sprzyja³y tym
zainteresowaniom? Choæby ze wzglêdu na
potrzeby ³¹cznoœci.
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– Osoby uprawiaj¹ce alpinizm bardzo
ró¿ni¹ siê pod wzglêdem zawodowym. Na
przyk³ad na ostatniej wyprawie pod K2 by³
jeden doktorant chemii i jeden z informa-
tyki, z Warszawy. Wymieniê prof. Jacka
Kolbuszewskiego – polonistê, jednego ze
starszych polskich taterników, który po
ojcu odziedziczy³ zainteresowania i za-
wód, prof. Tadeusza Zipsera, architekta
oraz prof. Andrzeja Wiszniewskiego, elek-
tryka, cz³onków-za³o¿ycieli Wroc³awskie-
go Ko³a Klubu Wysokogórskiego.  Jest w
tym gronie du¿o geologów... Muszê po-
wiedzieæ, ¿e poza sob¹ nie znam elektro-
nika z wykszta³cenia, który by w górach
zajmowa³ siê ³¹cznoœci¹, a zw³aszcza zaj-
mowa³ siê tym z powodzeniem. Jest w
Warszawie Krysia Palmowska, jedna ze
s³awniejszych alpinistek – himalaistek,
elektronik w Instytucie £¹cznoœci, nawet
jej licencjê radioamatorsk¹ za³atwili...
Nikt nie napsu³ tyle radiostacji, co ona. W
urz¹dzeniach, które wraz z ni¹ wraca³y z
wypraw, w miejscu przeznaczonym na
bezpieczniki znajdowa³em spinki do w³o-
sów i tym podobne rzeczy.

Kiedyœ s¹dzi³em, ¿e krótkofalarstwo i
góry to dwie zupe³nie ró¿ne dziedziny
ludzkiej aktywnoœci. I tak na pocz¹tku
mojej kariery by³o. Potem siê okaza³o, ¿e,
o dziwo, ta elektronika w górach jest po-
trzebna, a i góry daj¹ krótkofalowcom
pewne mo¿liwoœci, których gdzie indziej
nie maj¹. Bo kto z krótkofalowców, tylko
dlatego, by pracowaæ w eterze, rozmawiaæ
ze œwiatem na falach krótkich, zainstaluje
siê na miesi¹c w egzotycznym kraju na
wysokoœci 5000 czy 5500 metrów. A jak
ju¿ cz³owiek uczestniczy w wyprawie, ma
ze sob¹ ten sprzêt i uda siê za³atwiæ ze-
zwolenie w³adz kraju, w którym wypra-
wa dzia³a, to przy okazji pracuje na falach
krótkich i krótkofalowcy na ca³ym œwie-
cie maj¹ mo¿liwoœæ porozmawiania z tak
egzotycznym miejscem.

Krótkofalarstwo polega m.in. na kolek-
cjonowaniu ³¹cznoœci, potwierdzonych kar-
tami, z jak najwiêksz¹ liczb¹ krajów. Or-
ganizuje siê specjalne wyprawy krótkofa-
larskie, ale nie w góry, a na przyk³ad na
jakieœ egzotyczne, ma³o zaludnione wyspy.
Natomiast z wysokich gór nadaj¹ tylko al-
piniœci krótkofalowcy.

Pocz¹tkowo jeŸdzi³em  na wyprawy
wy³¹cznie jako wspinacz. Potem, w miarê
jak technika siê rozwija³a i ros³o zapotrze-
bowanie na coraz to bardziej z³o¿on¹
³¹cznoœæ, dochodzi³y obowi¹zki elektroni-
ka-³¹cznoœciowca. Najpierw by³a to tylko
³¹cznoœæ lokalna, miêdzy baz¹ a ludŸmi
dzia³aj¹cymi w górach. £¹cznoœæ ze œwia-
tem by³a realizowana przez pocztê i mail-
runnerów, którzy raz na tydzieñ przybie-

gali z paczk¹ listów. Czasem udawa³o siê
ustawiæ sobie radio gdzieœ tam na wysu-
niêtym w góry posterunku policji nepal-
skiej. PóŸniej mieliœmy ju¿ ³¹cznoœæ krót-
kofalow¹, mniej czy bardziej legaln¹, na
pewno z nasz¹ ambasad¹ w danym kraju,
czêsto z ministerstwem turystyki Nepalu i
z agencj¹, która wspó³pracowa³a z wy-
praw¹, a czasem i z Polsk¹. Wymaga³o to
coraz wiêkszej iloœci sprzêtu, ró¿norodnych
Ÿróde³ zasilania. Potrzebowaliœmy nie tyl-
ko oœwietlenia i zasilania do nadajników.
Z czasem trzeba by³o uwzglêdniaæ telefo-
ny satelitarne, komputery...

Z biegiem lat ciê¿ar moich obowi¹zków
przenosi³ siê ze wspinania na elektronikê.
Do dzia³alnoœci czysto sportowej s¹ m³od-
si, lepsi. Ostatnio je¿d¿ê na wyprawy w roli
elektronika, a wyjœcia powy¿ej bazy trak-
tujê jako czyst¹ przyjemnoœæ. Muszê wte-
dy jednak namówiæ kogoœ, ¿eby mnie za-
st¹pi³ przez dzieñ, dwa czy trzy.

– Jak rozwój techniki odbija siê na u¿y-
wanym przez Pana sprzêcie?

– Jeœli chodzi o energiê elektryczn¹,
podczas ostatniej wyprawy mieliœmy bate-
rie s³oneczne, ale s³oñce œwieci³o rzadko.
Dysponowaliœmy te¿ 6-kilogramowym
wiatrakiem na maszcie o wysokoœci 6 me-
trów, który powinien dawaæ 400 do 800 W
mocy, ale w warunkach wysokogórskich
s³abo siê sprawdza³ ze wzglêdu na porywi-
sty charakter wiatru. Najlepiej dzia³a³ spa-
linowy generator Hondy, czterotakt wa¿¹-
cy 14 kg. Gwarantowano nam, ¿e bêdzie
pracowa³ do wysokoœci 1500 m, a byæ mo¿e
i na 3000 m. Ku naszej radoœci funkcjono-
wa³ bez problemów nawet na wysokoœci
5100 m, w bazie g³ównej.

Radiostacje s¹ coraz wygodniejsze. Ra-
diotelefony do sta³ego noszenia przy sobie,
do ³¹cznoœci lokalnej, miniaturyzuj¹ siê i
s¹ bardziej niezawodne. Zaczynaliœmy od
„Klimków”. Radiostacjê o tej nazwie zro-
bi³ przyjaciel alpinistów, znakomity elek-
tronik, in¿ynier Wojciech Nietyksza z War-
szawy. To on zaopatrywa³ ca³y GOPR,
wyprodukowa³ wtedy kilkaset sztuk. Jak na
owe czasy by³y to radiotelefony w swojej
klasie znakomite, choæ doœæ du¿e, doœæ
ciê¿kie i wymaga³y du¿ej anteny. Teraz ju¿
takie niezawodne radio mieœci siê w d³oni.
Radiostacja dalekiego zasiêgu, która po-
zwala po³¹czyæ siê z ca³ym œwiatem, wa¿y
oko³o 4 kg przy 100 W mocy doprowadzo-
nej do anteny.

Prze³om nast¹pi³ w chwili pojawienia siê
telefonów satelitarnych. Pierwszy taki mie-
liœmy na wyprawie na Nanga Parbat – dru-
giej zimowej wyprawie Andrzeja Zawady
na ten szczyt. Dziennikarka Monika Rogo-
ziñska u¿ywa³a go do przesy³ania kore-

Jankowski, Bogdan (18.04.1938
Grodno –), taternik i alpinista, instruk-
tor alpinizmu, zami³owany fotograf, z
zawodu elektronik, dr in¿., pracownik
naukowy Politechniki Wroc³awskiej.
Wspina siê od 1959 r., najpierw w Ta-
trach (wspó³autor piêciu nowych
dróg), potem w Alpach (m.in. 1. pol-
skie przejœcie, z J. Porêb¹, dr. Brow-

na-Whillansa na zach. œcianie Aig. de
Blaitiére, 1967). W latach 1969–2003
bra³ udzia³ w licznych wyprawach, z
których kilka osi¹gnê³o wybitne wy-
niki sportowe i zajê³o trwa³e miejsce
w histori alpinizmu polskiego i œwia-
towego. W 1969 w Pamiro-A³aju by³
wspó³zdobywc¹ 5 dziewiczych szczy-
tów, m.in.: 25-lecia Polski Ludowej
(5207 m), Minteke (5484 m) i najwy¿-
szego szczytu tych gór Piku Skaliste-
go (5621 m), a w 1970 w Pamirze
wszed³ na Pik Lenina (7134 m).
Uczestniczy³ w wyprawach, które do-
kona³y 1. wejœcia (1971) na Kunyang
Chhish (7852 m), w Karakorum i
1.wejœcia zimowego (1979/80) na Mo-
unt Everest. Bra³ udzia³ tak¿e w innych
zimowych wyprawach Andrzeja Zawa-
dy: na Lhotse (8501 m) – pierwsza pró-
ba zdobycia zim¹ oœmiotysiêcznika
(1974), dwukrotnie (1987/88 i 2002/
03) na K2 (8611 m), i dwukrotnie
(1996/97 i 1997/98). na Nanga Parbat
(8126 m). Bogdan Jankowski jest za-
s³u¿onym dla œrodowiska górskiego
dzia³aczem organizacyjnym. W 1977–
92 by³ cz³onkiem Zarz¹du PZA, a w
kadencji 1995–98 pe³ni³ funkcjê wice-
prezesa. W latach 1974–1980 by³ pre-
zesem Klubu Wysokogórskiego we
Wroc³awiu i tak¿e przez wiele lat
cz³onkiem jego zarz¹du. Jako licencjo-
nowany radioamator-krótkofalowiec
zajmuje siê ³¹cznoœci¹ radiow¹ w gó-
rach i kieruje zespo³em ³¹cznoœci ra-
diowej PZA. Jest pomys³odawc¹ i
opiekunem nowoczesnej sieci ³¹czno-
œci radiowej PZA w Tatrach; organi-
zowa³ ³¹cznoœæ tak¿e podczas wypraw
wysokogórskich. Od 1964 jest instruk-
torem alpinizmu, corocznie latem i
zim¹ szkoli m³odzie¿ w COS PZA na
Hali G¹sienicowej. Zosta³ dwukrotnie
odznaczony z³otym medalem „Za Wy-
bitne Osi¹gniêcia Sportowe” (1971,
1980) oraz otrzyma³ nagrodê „Fair
Play” Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego (1999). Jest  wspó³autorem
ksi¹¿ki Ostatni atak na Kunyang

Chhish (1973) oraz autorem wielu ar-
tyku³ów w „Taterniku” i licznych zdjêæ
i panoram górskich. (MKi)
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spondencji. Transmisja jedne-
go zdjêcia trwa³a 15 minut, ale
dociera³y one do „Rzeczpo-
spolitej” niezawodnie. Ja jesz-
cze mia³em krótkofalow¹ sta-
cjê, jeszcze rozmawia³em z
Polsk¹, z agencj¹ i z nasz¹ am-
basad¹ w Islamabadzie. Na
ostatniej wyprawie zimowej
na K2 ju¿ krótkofalowej radio-
stacji nie by³o – nie by³a po-
trzebna. Chcia³em j¹ zabraæ do
celów czysto radioamator-
skich, ale Chiñczycy swoim
zwyczajem nie zgodzili siê.
Dziwne, bo aprobuj¹ telefony
satelitarne. Nie mieliœmy ra-
diostacji, za to mieliœmy a¿
trzy telefony satelitarne: dwa
by³y na wyposa¿eniu ekipy te-
lewizyjnej (je¿eli jednego
cz³owieka mo¿na nazwaæ
ekip¹, bo w koñcu zosta³ tyl-
ko jeden cz³owiek z kup¹
sprzêtu), a jeden mia³a Moni-
ka Rogoziñska. Telewizji by³y
potrzebne dwa, ¿eby prêdkoœæ
przep³ywu informacji by³a wy-
starczaj¹co du¿a, ¿eby rucho-
me obrazy mog³y w jakimœ rozs¹dnie krót-
kim czasie przejœæ. Ka¿dy z telefonów mia³
dwa kana³y. Po ich zblokowaniu transmi-
sja sz³a na czterech kana³ach jednoczeœnie,
co bardzo j¹ przyspiesza³o. Mieliœmy spe-
cjalny komputer – laptop o wspó³czesnej
konstrukcji typu wojskowego. Uda³o siê go
wyrwaæ producentowi z gard³a (za straszn¹
cenê). By³ ciê¿ki, du¿y, ale odporny na
mróz, na przejechanie przez czo³g, tym
bardziej na upadki z wielb³¹da. Przez wie-
le godzin codziennie wysy³aliœmy nakrê-
cone w czasie wyprawy filmy, z których
wiele pokazano w TVP. Obecnoœæ telewi-
zji by³a podyktowana wymaganiami spon-
sorów. Wyprawa jest bardzo drogim przed-
siêwziêciem, zw³aszcza teraz. Ta ostatnia
kosztowa³a chyba oko³o 350 tysiêcy dola-
rów. Dwóch naszych sponsorów: „Netia” i
„Lech Premium” wymaga³o reklamy. Przy
okazji reporta¿y w telewizji informowano,
¿e sponsorem wyprawy jest taka a taka fir-
ma. Ponadto by³ z nami „producent wypra-
wy”, który dba³ na miejscu, by odpowied-
nio eksponowaæ znaki firmowe sponsorów.
Wszystkie wielb³¹dy chodzi³y ubrane w
„kom¿e”: jedne w zielone „Lecha”, a dru-
gie w bia³e „Netii”. Na namiotach by³y
„Netie” i „Lechy”, na zewn¹trz i wewn¹trz
– wszêdzie, gdzie siê tylko da³o.

Ekipa telewizyjna sk³ada³a siê pocz¹t-
kowo z piêciu ludzi z telewizji. Trzech da³o
drapaka przy najbli¿szej okazji, bo stwier-
dzili, ¿e to jest horror, nie doszli nawet do

Rutkiewicz, Wanda , z domu
B³aszkiewicz (4.02.1943 P³ungiany –
13.05.1992 Himalaje), czo³owa alpi-
nistka i wybitna himalaistka, z zawo-
du mgr in¿. elektronik (absolwentka
Politechniki Wroc³awskiej, 1965). W
latach 1961–65 uprawia³a wyczynowo
siatkówkê (w 1965 w reprezentacji
Polski). Wspinaæ siê zaczê³a w 1961 r.
w ska³kach, w Górach Sokolich, a od
1962 w Tatrach, gdzie przechodzi³a
szereg trudnych dróg latem i zim¹.
By³a rzeczniczk¹ alpinizmu kobiece-
go i od pocz¹tku d¹¿y³a do wspinania
w zespo³ach kobiecych. W 1968 z Ha-
lin¹ Krüger (-Syrokomsk¹) przesz³a
wsch. filar Trollryggenu w Norwegii,
w Alpach w zespo³ach kobiecych po-
kona³a pn. filar Eigeru (1973) oraz w
zimie pn. œcianê Matterhornu (1978),
jedn¹ z najpowa¿niejszych pn. œcian
alpejskich. W 1970 wziê³a udzia³ w
wyprawie w Pamir, gdzie wesz³a na
swój pierwszy siedmiotysiêcznik – Pik
Lenina, a w 1972 w Hindukuszu zdo-
by³a Noszak (7492 m). W nastêpnych
latach uczestniczy³a w licznych wypra-
wach w góry wysokie. Organizowa³a
wyprawy kobiece i kierowa³a nimi,
by³a tak¿e zapraszana do udzia³u w
ekspedycjach miêdzynarodowych. W
1975 by³a organizatork¹ i kierowni-
kiem pierwszej polskiej kobiecej wy-
prawy (towarzyszy³a jej tak¿e grupa
mêska) na Gasherbrumy w Karako-
rum, podczas której wesz³a na dziewi-
czy Gasherbrum III (7946 m, rekord
wysokoœci pierwszego wejœcia z udzia-
³em kobiet), a zespó³ kobiecy osi¹gn¹³
tak¿e 8-tysiêczny Gasherbrum II. W
1978 r. bior¹c udzia³ w miêdzynaro-
dowej wyprawie, podczas której pe³-
ni³a tak¿e funkcjê zastêpcy kierowni-
ka i filmowca, wesz³a na Mount Eve-
rest – by³a trzeci¹ kobiet¹, pierwsz¹
Polk¹ (Polakiem, polski rekord wyso-
koœci) i Europejk¹ na tym szczycie.
Potem by³y nastêpne wyprawy w Ka-
rakorum, Himalaje, Andy i kolejne
wejœcia: w Andach na Aconcaguê
(6959 m) pd. œcian¹ w stylu alpejskim
(1985); w Himalajach w zespole ko-
biecym na Nanga Parbat (8126 m)
œcian¹ Diamir (1985). Trzy razy wy-
rusza³a na K2 – wesz³a na szczyt w
1986 (1.wejœcie kobiece). W nastêp-
nych latach dokona³a wejœæ na kolej-
ne 8-tysiêczniki: Shisha Pangma
(1987), Gasherbrum II (1989, wypra-
wa kobieca), Gasherbrum I (1990),
Cho Oyu (1991) i Annapurnê pd.
œcian¹ (1991). Zamierza³a zdobyæ

bazy g³ównej, zawrócili z miejsca, do któ-
rego dosz³y wielb³¹dy. Byæ mo¿e trauma-
tycznym prze¿yciem okaza³ siê moment, w
którym mieliœmy przebyæ na wielb³¹dach
przez rzekê. Niestety urwa³ siê sznur, któ-
rym by³y zwi¹zane baga¿e. Wielb³¹d siê
sp³oszy³, baga¿e spad³y, re¿yser te¿ zlecia³.
Do bazy dosz³o ju¿ tylko dwóch elektroni-
ków. Jeden umia³ filmowaæ i robi³ to, póki
zdrowie mu pozwoli³o, a drugi – Jacek
(zreszt¹ absolwent ATR z Bydgoszczy,
kszta³ci³ siê u naszego dawnego kolegi
Marka Ratuszka) dzielnie dotrwa³ do koñ-
ca, mimo ¿e jego niezmiernie kosztowne
buty, które mia³y gwarancjê do -35 stopni i
na ca³e ¿ycie, okaza³y siê do niczego. Wiêc
Jacek uruchamia³ komputer, który nadawa³
kolejny film, a sam chodzi³ w kó³ko po ba-
zie i okolicznych wzniesieniach rozgrzewa-
j¹c nogi. Dziêki telefonom satelitarnym
ka¿dy móg³ wys³aæ e-maile i zadzwoniæ w
ka¿dej chwili do domu. £atwo by³o po³¹-
czyæ siê z ca³ym œwiatem.

Dawniej, kiedy stosowano radiostacje,
trudno by³o przekazywaæ prywatne wiado-
moœci. Jeœli ju¿ siê to robi³o, to poœrednio,
przy okazji ³¹cznoœci z krajem. Bêd¹c 15
lat temu na wyprawie na K2 znajdowali-
œmy siê po pakistañskiej stronie szczytu.
Europê zas³ania³y wysokie œciany i nie by³o
s³ychaæ ¿adnych radiostacji europejskich,
nawet broadcastingowych. Nie mogliœmy
nawi¹zaæ bezpoœredniej ³¹cznoœci z krajem.
Na szczêœcie jako poœrednik w naszych

„Elektrownia” wiatrowa pozuje na tle K2 – niewzruszonego obiektu

po¿¹dania . Lewa ³opatka wskazuje na le¿¹cy na filarze obóz IV.
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Wielicki, Krzysztof  (ur. 1950 r.),
kierownik wyprawy z 2002/03 r. na K2,
jest jednym z najwybitniejszych hima-
laistów œwiata. In¿ynier elektronik, ab-
solwent Wydzia³u Elektroniki Politech-
niki Wroc³awskiej, jest w³aœcicielem
firmy produkuj¹cej oraz dystrybuuj¹cej
odzie¿ dla turystyki i alpinizmu. By³
pi¹tym cz³owiekiem, który zdoby³ Ko-
ronê Himalajów, wszystkie 14 oœmio-
tysiêcznych szczytów ziemi. Na Mount
Everest, Kangczendzangê, Lhotse (sa-
motnie) wszed³ w zimie. Manaslu,
Dhaulagiri (samotnie) i Shishapangmê
(samotnie) pokona³ nowymi drogami.
Zainicjowa³ marsz na szczyt i z powro-
tem non stop, co by³o nowoœci¹ w naj-
wy¿szych górach. Wszed³ na Broad
Peak (samotnie) w 16 godzin, a zszed³
w 6 godzin. W ten sposób jako pierw-
szy pokona³ oœmiotysiêcznik w ci¹gu
doby. Wspina³ siê ponadto w Alpach,
Kaukazie, Pamirze, Hindukuszu i gó-
rach Nowej Zelandii.

Krzysztof Wielicki jest cz³onkiem
stowarzyszenia The Explorers Club,
które nagrodzi³o go presti¿owym od-
znaczeniem Lowell Thomas Award.

(Internet)   

Koronê Himalajów – wszystkie 8-ty-
siêczniki, wesz³a na 8 takich szczytów
i dot¹d ¿adna alpinistka jej rekordu nie
wyrówna³a. Zaginê³a podczas próby
wejœcia na Kangchenjungê.

Jest wspó³autork¹ i redaktork¹
ksi¹¿ki Zdobycie Gasherbrumów

(1979), jej autobiograficzne ksi¹¿ki –
to Na jednej linie (1986, wydanie II
poprawione – 1996) i Karawana do

marzeñ (1994). Podczas swoich wy-
praw zrealizowa³a szereg filmów o
górach wysokich, m.in.: Gdybyœ przy-

szed³ pod tê œcianê (1986), Nanga Par-

bat 85 (1986), Requiem (1987, nagro-
da w Grazu), Kobiety œniegu (1990) z
wyp. na Gasherbrum I. Wspó³praco-
wa³a przy filmach Krzysztofa Langa
Tango i tryptyk Ludzie na Baltoro.
Otrzyma³a wiele wyró¿nieñ i odzna-
czeñ polskich oraz zagranicznych,
m.in. siedem medali „Za Wybitne
Osi¹gniêcia Sportowe”, w tym trzy
z³ote; Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1979); pakistañski
order Sitara-e Imtiaz (1991). Poœmiert-
nie (1994) zosta³a odznaczona Meda-
lem im. Króla Alberta I, przyznawa-
nym za wyj¹tkowe zas³ugi górskie
przez fundacjê King Albert Memorial
Foundation. By³a jedn¹ z trzech pierw-
szych osób nagrodzonych tym meda-
lem. (MKi)

krótkofalowych ³¹cznoœciach uczestniczy³
pewien Hindus, który codziennie poœwiê-
ca³ godzinê na przekazywanie do Polski
wiadomoœci z wyprawy. Kiedy wyra¿a³em
ubolewanie, ¿e musi poœwiêcaæ na to tyle
czasu, odpowiada³, ¿e to jego obowi¹zek,
a ponadto „mam teraz lunch i chêtnie wam
pomogê”. Dziœ nie trzeba szukaæ poœredni-
ków i odwo³ywaæ siê do czyichœ dobrych
chêci. Wykrêca siê numer domowego tele-
fonu i mo¿na rozmawiaæ z rodzin¹.

– To chyba zmieni³o nastrój tych wy-
praw?

– To prawda, ju¿ kiedyœ konserwatyœci
mówili, ¿e radio odziera z uroku pobyty w
górach, i ¿e nie wiadomo, po co jest po-
trzebne. Potrzebne jest przede wszystkim
dla bezpieczeñstwa. Ile¿ to razy uda³o siê
uratowaæ cz³owieka dziêki ³¹cznoœci! Ta-
kich przypadków jest naprawdê du¿o. Dziê-
ki radiotelefonom mo¿na zawiadomiæ bazê,
która wysy³a pomoc, albo zawiadamia dó³,
wzywa helikopter do transportu. Chyba
wiec warto tego u¿ywaæ...

– Mo¿e rzeczywiœcie warto, bo skala
ryzyka jest bardzo du¿a.

– Tak, statystycznie z ka¿dej wyprawy
w Himalaje czy Karakorum nie wraca jed-
na osoba na dziesiêæ wyje¿d¿aj¹cych. Ta
statystyka jest znana.

– Ile w sumie czasu zajê³a wyprawa?

– Poza krajem byliœmy trzy miesi¹ce i
trzy dni: 16 grudnia odlecieliœmy, 18 marca
wieczorem wróciliœmy do kraju. Trochê
czasu zesz³o na podró¿, ale niewiele. Pod-
ró¿owaliœmy szybko: samolotem do Londy-
nu i dalej do Bishkeku (to przywrócona sta-
ra nazwa miasta Frunze). Stamt¹d jechali-
œmy z baga¿ami przez cztery dni
samochodami: minêliœmy Naryñ (tu by³
pierwszy nocleg) i granicê kirgisko-chiñsk¹,
gdzie nast¹pi³a zmiana samochodów. Drugi
nocleg mieliœmy w Kaszgarze – starym han-
dlowym mieœcie le¿¹cym na jedwabnym
szlaku. W trzecim dniu dojechaliœmy do
Yecheng, a w czwartym – tak wysoko jak
siê da, czyli do ostatniego posterunku woj-
skowego nosz¹cego nazwê Ilik. Potem piêæ
dni maszerowaliœmy pod górê w karawanie
wielb³¹dów, przez prze³êcze, rzeki, po ka-
mieniach u³o¿onych „pod k¹tem, którego nie
zna geometria”, generalnie w górê, ale z nie-
ustannymi zejœciami i podejœciami, a potem
jeszcze dwa dni do bazy, ju¿ bez wielb³¹-
dów. W ten sposób z „bazy chiñskiej” za³o-
¿onej na wysokoœci 3900 m, przez poœred-
ni¹ (o 1 dzieñ marszu dalej) dotarliœmy do
bazy g³ównej na wysokoœci 5100 m.

– Dobra ³¹cznoœæ, któr¹ dysponuj¹ dziœ
alpiniœci, pomaga z pewnoœci¹ przewidzieæ
warunki pogodowe.

– Tak, dostawaliœmy precyzyjne komu-
nikaty z Pakistanu dziêki ¿yczliwoœci na-
szych tamtejszych przyjació³. Wiadomoœci
o pogodzie by³y jednak wyj¹tkowo ma³o
zachêcaj¹ce. Muszê powiedzieæ, ze warun-
ki okaza³y siê najciê¿sze ze wszystkich,
jakie dane mi by³o prze¿yæ na wyprawach.

– Nawet podczas drugiej wyprawy na
Nanga Parbat by³y lepsze?

– Tak, lepsze, choæ wtedy tak¿e zdarzy³o
siê, ¿e wiatr zniós³ nam bazê z powierzchni
lodowca. Rozrzucone cytryny znajdowali-
œmy potem 8 km dalej. Co prawda, by³y bar-
dzo lekkie, bo liofilizowane. Ale to by³o raz,
a tutaj mieliœmy tak¹ pogodê bez przerwy,
zw³aszcza pod koniec. Musieliœmy stale od-
budowywaæ nasze namioty. Robiliœmy to tak
d³ugo, póki starczy³o nam elementów kon-
strukcyjnych. Walczyliœmy te¿ z wdzieraj¹-
cym siê wszêdzie œniegiem.

– Czy w tak trudnych warunkach jest
miejsce na humor?

– O, tak, zdarzaj¹ siê anegdotyczne sy-
tuacje. Jedn¹ z takich jest historia z cza-
sów PRL. ¯eby sfinansowaæ wyprawê, al-
piniœci wozili wtedy kryszta³y na handel.
Oczywist¹ wad¹ tego towaru by³a jego kru-
choœæ i ciê¿ar. Na jednej z naszych wypraw
wszystko zdawa³o siê byæ pod tym wzglê-
dem œwietnie zorganizowane, ale kiedy
dotarliœmy wysoko w góry, do klasztoru
buddyjskiego w Tiangboche, odkryliœmy
podczas przepakowywania rzeczy, ¿e przez
zapomnienie zostawiliœmy w baga¿ach je-
den wielki kryszta³! Zamiast sprzedaæ na
dole, zawlekliœmy go w góry. Trzeba by³o
jakoœ z tego wybrn¹æ, wiêc podarowaliœmy
go tamtejszemu head-lamie.

Wiele radoœci zawdziêczamy te¿ lu-
dziom. Niezawodny pod tym wzglêdem jest
Kanadyjczyk Jacques Olek, du¿y orygina³.
Kiedyœ opuszczaj¹c góry zamieni³ siê z tu-
bylcem na ubrania i w tak zdobytych
³achach wsiad³ do samolotu. Stewardessy
natychmiast przesadzi³y go do pierwszej
klasy, gdzie by³o luŸniej, bo œmierdzia³ tak,
¿e nie mo¿na by³o wytrzymaæ.

Jacques przyje¿d¿a³ na wyprawy An-
drzeja Zawady, by³ wspó³organizatorem
(ze strony kanadyjskiej) pierwszej zimo-
wej wyprawy na K2, która atakowa³a
szczyt od strony pakistañskiej. Ostatnio
zorganizowa³ trekking, który dotar³ do
naszej bazy g³ównej. Wyst¹pi³ bardzo ele-
gancko – w lakierkach.

– A czy spotka³ Pan yeti?

– Samego yeti nie uda³o mi siê nigdy
zobaczyæ, choæ sfotografowa³em odciœniê-
te w œniegu œlady stóp takiej pary. Ale to
ju¿ ca³kiem inna historia.

– Dziêkujê Panu za rozmowê.

Rozmawia³a Maria Kisza
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