
JERZY  KUKUCZKA (1948 – 1989) 
Kukuczka był typem himalaisty ery przedkomercyjnej. Wierzył 

niepoprawnie, że dziewiczość Himalajów nigdy się nie skończy. Dziś 
ponad 20 lat po jego śmierci w górach i 25 lat po zdobyciu przez niego 
Korony Himalajów wiemy, że zdobywanie tych gór stało się taką samą 
„imprezą” jak wycieczka na Giewont. Może i dobrze, że Jerzy Kukuczka 
tego nie doczekał.  

Urodził się 24 marca 1948 r. w Katowicach. Wychował się na 
katowickim robotniczym osiedlu. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
rozpoczął naukę w szkole zawodowej przy Katowickich Zakładach 
Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych. W zakładach tych również 
pracował. W 1965 r. po raz pierwszy zetknął się ze wspinaczką górską. Był 

wówczas członkiem Hutniczego Klubu Sportowego „Szopienice”, trenując w sekcji podnoszenia 
ciężarów, która wychowała znanych mistrzów olimpijskich i mistrzów Europy. Kukuczka, który był 
już szykowany na reprezentanta klubu, zrezygnował z tej dyscypliny na rzecz wspinaczki górskiej. 
Ze względu na zakaz lekarza nie mógł także już uprawiać tej dyscypliny sportu.  

W 1965 r. Kukuczka został członkiem Harcerskiego Klubu Taternickiego działającego w 
katowickiej dzielnicy Wełnowiec, organizującego przede wszystkim wyprawy grotołazów. 
Członkostwo klubu zachował do swej śmierci. Pierwsze kroki w górach czynił więc jako grotołaz, 
ucząc się jednocześnie sztuki chodzenia po skałkach. Wkrótce został członkiem Klubu 
Wysokogórskiego w Katowicach (istniejącego od 1949 r.). W 1966 r. ukończył kurs taternicki w 
Morskim Oku, pod okiem takich instruktorów jak J. Kurczab i J. Rudnicki „Druciarz”. J. Kurczab 
wspomina: Przydzielono mi 3 kursantów, z których pamiętam dwóch: Jurka Kukuczkę i Piotra 
Skorupę. Z tego okresu zapamiętałem Jurka jako skromnego i cichego. Jeżeli już się odzywał – to w 
charakterystycznej śląskiej gwarze. Był bardzo silny i zacięty. Robiliśmy wtedy m.in. lewy filar pd.-
zach. ściany Żabiego Szczytu Niżniego (droga Stanisławskiego). Starałem się, żeby to sami kursanci 
szukali właściwego przebiegu drogi. W pewnym miejscu pokazali mi dość gładką, lekko przewieszoną 
ściankę. Któryś z nich zaatakował i cofnął się. Wyraziłem wątpliwość, czy jesteśmy na dobrej drodze. 
Wtedy wyszedł na czoło Kukuczka i wydarł właściwie na samych rękach aż do łatwego terenu. Już nie 
pamiętam, czy pozostałym kursantom, jak również instruktorowi, udała się ta sztuka.  

W tym samym roku Kukuczka ukończył Technikum Urządzeń Sygnalizacyjnych w 
Katowicach. W Tatrach wspinał się intensywnie w latach 1967-68, oraz po wyjściu z wojska w 
latach 1971-73. Zimą 1971 r. pokonał Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Kazalnicę i Małego 
Młynarza. Zimą 1972 r. zaliczył ponownie Małego Młynarza oraz Młynarczyka. Po górach chodził 
najczęściej z Z. Wachem, J. Skorkiem, J. Kallą, a także P. Skorupą. Ten ostatni. jego najlepszy 
partner wspinaczkowy, zginął podczas próby pokonania direttissimy Kazalnicy Mięguszowieckiej 
w 1971 r. Kukuczka po stracie przyjaciela kilka tygodni zastanawiał się nad porzuceniem 
wspinaczki. 

W tym samym roku. Kukuczka wziął jednak udział w wyprawie w bułgarskie góry Riła, których 
główne szczyty zdobył wraz z K. Baranickim i M. Kuligiem. Rok później po sukcesach zimowych 
w Tatrach władze klubu wysłały go na obóz sportowy w Dolomity. W lipcu 1972 r. Kukuczka wraz 
z J. Kallą, T. Łaukajtysem i Z. Wachem poprowadził nową drogę środkiem pd. ściany Torre Trieste 
(2458 m). Włosi nazwali tą drogę „Diretissima delli Polacci”. W marcu 1973 r. Kukuczka z J. 
Skorkiem, Z. Wachem i M. Piekutowskim dokonali pierwszego przejścia zimowego drogi wiodącej 
środkiem ściany Marmolady (3343 m), najwyższego szczytu Dolomitów. Podczas jednej ze 
wspinaczek Kukuczka został uderzony dużym kamieniem, ale z wizytą u lekarza czekał do końca 
wspinaczki. W czasie podchodzenia na Marmoladę zdarzyło się, że spadł z wysokości 8 m.  

W lipcu 1973 r. Kukuczka pojechał znów w Alpy, gdzie najpierw z  M. Łukaszewskim wykonał 
pierwsze polskie przejścia dróg na Aiguille du Moine, La Peli w masywie Vercors i Tet Sud du 
Replat w masywie Ecrins we wschodniej Francji, następnie wraz z M. Łukaszewskim, B. Kozłowską 



i J. Kurczabem zdobył Mont Blanc (4810) drogą „Major” na wsch. ścianie, oraz przeprowadził nową 
drogę na Petit Dru, tym razem z M. Łukaszewskim i W. Kurtyką. Rok później jego klub 
wysokogórski zorganizował wyprawę w góry Alaski, gdzie Kukuczka wspiął się na szczyt McKinley 
(6194 m). Były to pierwsze góry wysokie Kukuczki i … pierwsze przykre doświadczenia z 
odmrożeniami i chorobą wysokościową. Stracił wówczas kawałek stopy. Po tej wyprawie jego 
koledzy klubowi nie byli najlepszego zdania o jego umiejętnościach alpinistycznych i możliwościach 
wspinaczki na dużych wysokościach.   

Aby zdobywać kolejne szczyty Kukuczka brał urlopy bezpłatne z katowickiego Centrum 
Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, gdzie pracował jako elektrotechnik. W czerwcu 
1975 r. zawarł związek małżeński z Cecylią Ogrodzińską. Uroczystość zaślubin miała miejsce 22 
czerwca w Kościele pw. Krzyża Świętego w Istebnej Kubalonce. W tym czasie ukończył także 
studium trenerów alpinizmu na krakowskiej AWF, uzyskując patent trenera II klasy. Zamieszkał z 
rodziną na katowickiej Ligocie. 

W 1975 r. Kukuczka ponownie wspinał się w Alpach, w masywie Grand Jorasses (z M. 
Łukaszewskim i W. Kurtyką) 

Rok poźniej J. Kurczab przygotowywał swą kolejną wyprawę, tym razem na K2. Kukuczka 
bardzo chciał jechać, Kurczab jednak odmówił. Kukuczce brak było doświadczenia 
wysokościowego – wówczas nie przekroczył jeszcze wysokości 7000 m. Ponadto miał jeszcze nie 
zagojoną ranę po amputacji części stopy (po odmrożeniach podczas wyprawy na Mt McKinley). W 
sierpniu tego roku w Hindukuszu zdobył dwa szczyty: Kohe Awal (5800 m) i Kohe Tez (7015 m), 
pierwszy z nich samotnie nową drogą, drugi z S. Cholewą, J. Barankiem i H. Natkańcem. Dwa lata 
później znów pojechał w Hindukusz, gdzie wraz z T. Piotrowskim i M. Wroczyńskim wszedł na 
Tiricz Mir East nową drogą (7692 m) oraz na sąsiedni Bindu Ghul Zom (6340 m).   

Pierwszy wyjazd Kukuczki we właściwe Himalaje nastąpił w 1977 r. Celem była Nanga Parbat 
(8125 m). Wraz z M. Piekutowskim dotarli do wysokości 7950 m. Nie udało się tym razem 
osiągnąć 8 tys. m.  

W 1979 r. A. Bilczewski z Klubu Wysokogórskiego z Gliwic 
zorganizował wyprawę na Lhotse (8516 m). W zespole, który atakował 
szczyt znaleźli się Kukuczka, A. Czok, J. Skorek i A. Heinrich. Postanawili 
wyjść na szczyt bez tlenu. Heinrich i Skorek skorzystali jednak z butli, 
wchodząc szybciej. Czok i Kukuczka szli bez tlenu. Obaj po 6 godzinach 
żmudnego i trudnego wspinania dotarli w południe 4 października na 
wierzchołek. Szczyt zdobyto drogą normalną, północno – zachodnią ścianą i 
było to pierwsze polskie wejście na ten szczyt.  

W 1980 r. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego 
zimowego wejścia na najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest (8848 m). 
Kierownikiem tej wyprawy był Andrzej Zawada. Wiosną pokierował on 
kolejną wyprawą na tą górę. Jej celem było zrobienie nowej drogi na 
wierzchołek Everestu południowym filarem. W składzie wyprawy znaleźli się prócz Kukuczki m.in. 
A. Czok, E. Chrobak, K. Cielecki, Z.A. Heinrich, J. Kuliś, K. Olech, W. Wróż. Wyprawa 
wykorzystała obozy I i II założone w czasie ekspedycji zimowej. Zawada na pierwszą grupę 
szturmową wyznaczył Kukuczkę i Czoka. 18 maja dotarli oni do obozu V, założonego na wysokości 
8300 m, a 19 maja rozpoczeli atak szczytowy mając po jednej butli z tlenem. Wspinając się w 
głębokim po pas sypkim śniegu osiągnęli po godz. 14 wierzchołek południowy. Tu skończył im się 
tlen, ale podjęli próbę ataku szczytowego mając przed sobą 100 m różnicy wysokości. Po 2 
godzinach dotarli do wierzchołkagłównego. 

Zimą 1981 r. Kukuczka wspinał się w Alpach Nowozelandzkich, zdobywając kilka szczytów 
powyżej 3 tys. m. 

W Himalaje wrócił w październiku tego samego roku – tym razem pod Makalu (8481 m), szczyt 
położony na granicy Chin i Nepalu, 20 km na południowy wschód od Mount Everestu. Zespół 



 
 

Kukuczka na Gasherbrum I 

złożony z Kukuczki, W. Kurtyki i A. McIntyre’a doszedł do ok. 8000 m n.p.m., po czym 
zrezygnował z dalszej wspinaczki ze względu na 400 m barierę skalną. Kukuczka zaproponował 
Kurtyce pójście inną drogą, ten jednak odmówił ze względu na silny wiatr. Kukuczka zdecydował, 
że pójdzie na szczyt sam. Pokonując nową drogę południowo-wschodnim żebrem i północno-
zachodnią granią wszedł na szczyt 15 października. Zarzucano mu potem, że nie zdobył szczytu. 
Nasz himalaista na szczęście pozostawił na szczycie zabawkę swego rocznego synka Maćka – 
plastykową biedronkę, którą znalazła kolejna wyprawa na Makalu.  

W 1982 r. trzy polskie wyprawy spotkały się pod K2: wyprawa kobieca Wandy Rutkiewicz, 
wyprawa J. Kurczaba i prywatna wyprawa Kukuczki i Kurtyki, która miała wchodzić ścianą 
wschodnią. Kukuczka i Kurtyka postanowili aklimatyzaować się na drodze na Broad Peak (8047 
m), który leży w pobliżu K2, w ramach zezwolenia, które pozwalało na poruszanie się po okolicy 
K-2 w celu robienia zdjęć i aklimatyzacji, ale nie na wejście na szczyt. W kolejnych dniach 
pokonywali coraz większe wysokości. Wreszcie nielegalnie weszli na szczyt. W powrotnej drodze 
spotkali R. Messnera, który znał Wojtka, ale Kukuczki jeszcze nie kojarzył. Po kilku dniach 
odpoczynku obaj himalaiści przeszli pod ścianę wschodnią K-2, ale stwierdzili, że w tym roku jest 
niemożliwa do zdobycia ze względu na barierę z seraków. Próbowali jeszcze podchodzić na K2 
ścianą południową, ale zbyt trudne były 
warunki pogodowe (m.in. bardzo silny wiatr).  

Ten sam zespół: Kukuczka – Kurtyka 
pojawił się latem 1983 r. pod grupą 
Gasherbrumów. W ramach aklimatyzacji 
zdobyto Gasherbrum wschodni (7700 m). Po 
krótkim odpoczynku obaj wyruszyli w stronę 
szczytu Gasherbrum II (8035 m), który po 4 
dniach wspinaczki zdobyli 1 lipca 1983 r. Bez 
większych przygód i problemów wrócili do 
bazy.  Sąsiedni Gasherbrum I (8068 m) mieli 
zdobyć drogą w ścianie południowo-zachodniej. 
Atak odwlekał się ze względu na padający 
śnieg. Po ponad dwu tygodniach gdy zaświeciło słońce, obaj wspinacze ruszyli do góry. Szybko 
pokonali kocioł. Kurtyka, po zgubieniu raka chciał się wycofać, na szczęście rak odnalazł się. Od 
tego momentu wszystko poszło już szybko i szczęśliwie. Doszli do szczytu (23 lipca) wytyczając 
nową drogę na bardzo trudnej ścianie. Kurtyka i Kukuczka podczas jednej wyprawy weszli w stylu 
alpejskim na dwa ośmiotysięczniki, idąc nowymi, trudnymi drogami. 

Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka stworzyli w tamtych latach niezrównany duet 
wspinaczkowy. Nie tylko razem się wspinali, ale lubili spędzać ze sobą czas. Kukuczka był 
typowym sportowcem, nastawionym na forsowne zdobywanie szczytu po szczycie. Kurtyka uważał 
himalaizm za sport elitarny, wręcz stworzony dla wrażliwców. Jurek był normalnym i naturalnym 
facetem, któremu imponowało zainteresowanie mediów i popularność. Wojtek miał skłonności do 
filozofowania, dbał o formę wypowiedzi, unikał wywiadów, które uważał za próżność. Jurek nie 
dbał o niebezpieczeństwo, uważał, że opatrzność chroni go przed śmiercią. Wojtek był bardzo 
ostrożny i zawsze niechętnie podejmował ryzykowne eskapady.  

W czasie wypraw na Gasherbrumy pojawił się pomysł aby na każdym z ośmiotysięczników zrobić 
nową drogę.  

W czerwcu 1984 roku Kukuczka z Kurtyką ponownie wyruszyli w Himalaje, aby wykonać 
trawers wszystkich trzech 8 tysięcznych wierzchołków Broad Peak'a i grupy Gasherbrumów od 
strony południowej, oraz zaatakować zachodnią ścianę Gasherbruma IV (zwaną "Świetlistą ścianą") 
(7925 m). Przez 10 dni Wojciech i Jerzy prowadzili rozpoznanie podejścia do południowej grani 
głównego wierzchołka, poręczując doszli do wysokości 6200 m. Wycofali się przed bardzo stromym 
polem lodowym. Ich głównym celem był trawers wierzchołków, a nie sam wierzchołek. Rozpoczęli 



trawers od strony północnej, tym razem realizując plan i przechodząc przez wszystkie wierzchołki. 
Gdy rozpoczeli drugi etap, podejście pod Gasherbrum IV, Kurtyka stwierdził, że nie jest do tej ściany 
przekonany. Według niego pogoda była nieodpowiednia. Doszło do spięcia między wspinaczami. Obaj 
poszli innymi drogami. Kukuczka nie zszedł z Kurtyką do bazy. Samotnie poszedł mało znanym 
szlakiem na przełęcz Masherbrum La, wchodząc po drodze na dziewiczy szczyt Biarchedi (6781 m). 
Gdy zszedł w dolinę, zobaczył go miejscowy nauczyciel, który nie mógł uwierzyć, że można było 
stamtąd przyjść samotnie.  

Kukuczka był już zdecydowany na pościg za R. Messnerem wchodzącym na kolejne 
ośmiotysięczniki, próbował jeszcze przekonać Kurtykę do wypraw zimowych i udziału w wyścigu 
po 14 ośmiotysięczników. Bezskutecznie. Dla Jurka to było zupełnie naturalne, gdyż on traktował 
wspinaczkę jako sport. Dla mnie było to wręcz niedopuszczalne – mówił Kurtyka. 

Kukuczka nigdy więcej już nie wspinał się z Kurtyką.  
Rok 1985. Kukuczka postanowił zaatakować dwa ośmiotysięczniki zimą – pierwszym miał być 

Dhaulagiri, a drugim Cho Oyu. Pod Dhaulagiri byli już Polacy (A. Czok, J. Skorek), musiał do nich 
dołączyć. Tuż po Nowym Roku wspinacze ruszyli w górę. Pogoda cały czas była bardzo zła, bardzo 
zimno, porywisty wiatr. Po kilku dniach himalaiści założyli obóz IV na 7000 metrach. Pewnego ranka 
szykujących się do wyjścia dosięgnął jęzor lawiny. Po kolejnym biwaku na wysokości 7700 m. Czok 
stracił czucie w stopach. Następnego dnia, 22 stycznia, przy ciągle złej widoczności dotarli do szczytu. 
Była już czwarta, a zimą dzień jest krótszy. Musieli biwakować na plecakach, bez jedzenia, na 
strasznym mrozie. Po ciężkiej nocy dotarli do namiotu. Po krótkim odpoczynku wyruszyli w kierunku 
obozu III i II. Po drodze pogubili się. Jurek przed zapadnięciem nocy nie znalazł obozu. Rano okazało 
się, że był niedaleko niego. Andrzej spał w obozie. Następnego dnia obaj doszli do bazy. U Czoka 
lekarz stwierdził odmrożenie trzeciego stopnia prawie wszystkich palców u stóp. Kukuczka spod 
Dhaulagiri ruszył w kierunku Cho Oyu. Spieszył się, był 25 stycznia, a czas zezwolenia na działalność 
wyprawy pod Cho Oyu mijał 15 lutego. Gdy dotarł do bazy pod Cho Oyu, koledzy  byli już wysoko – w 
obozie IV, o odpoczynku nie było więc mowy. Rano Jurek wyruszył z bazy do obozu I. Następnego 
dnia do obozu II. Po jednym dniu pobytu w obozie drugim wyszedł z Z. Heinrichem do obozu IV. W 
drodze minęli schodzących po zdobyciu szczytów M. Berbekę i M. Pawlikowskiego. 

Przenocowali owinięci płachtą na platformie wielkości dwóch krzeseł. Rano okazało się, że 
namiot był tylko 60 metrów powyżej. Przesiedzieli w nim całą dobę. 15 lutego w ostatnim dniu 
pozwolenia na oblężenie góry decydują się mimo zmęczenia i późnej pory na atak szczytowy i 
wejście bardzo trudnym, stromym odcinkiem w lodzie.  O zachodzie słońca wyszli na szczyt. Jak 
najszybciej trzeba było iść w dół. Zeszli po ciemku. Kolejny biwak w śniegu i w 40 stopniowym 
mrozie. Rano dotarli do namiotu i odpoczywali tam dzień i noc. Cały następny dzień szli z trudem 
do obozu II. Do bazy dotarli przed północą 19 lutego potwornie zmęczeni. Był to jednak sukces 
ważny we wspinaczkowej karierze Kukuczki – zdobycie dwóch ośmiotysięczników w czasie jednej 
zimy, co jeszcze nikomu w dziejach światowego alpinizmu się nie udało! 

W tym samym roku Kukuczka dostał zaproszenie na wyprawę na Nangę Parbat (8125 m). 
Głównymi organizatorami byli P. Mularz i P. Kalmus, w składzie znaleźli się prócz Kukuczki 
Meksykanie E. Avila, C. Carsolio, i Polacy P. Bała, Z. Heinrich, P. Kalmus, S. Łobodziński. Na 
Nangę można dostać się bez większych problemów, w stosunkowo krótkim czasie. W czasie 
wyprawy miała być poprowadzona nowa droga stromymi żlebami, którymi nieustannie leciały 
lawiny. Spadające kamienie przecinały liny poręczowe. Ze względu na ciągłe zagrożenie lawinowe 
himalaiści wychodzili z obozu wcześnie rano. Mimo to pod lawiną zginął P. Kalmus. A. Heinrich, 
kierownik zespołu, zdecydował jednak o kontynuowaniu wyprawy. Wszyscy, którzy byli w obozie 
IV mieli iść do góry. Zdecydowano, że atak szczytowy podejmie Kukuczka, Heinrich, Łobodziński 
i Carsolio. Wyruszono z obozu V na wysokości 7600 m. wcześnie rano, ale w drodze było dużo 
śniegu, zalodzonych skał, wspinacze posuwali się więc bardzo wolno. Dodatkowo w ścianie 
przeżyli burzę śnieżną. Przed wejściem na szczyt musieli założyć jeszcze jeden biwak. 
Przenocowali w wykopanej jamie, która zabezpieczyła ich  przed wiatrem. Następnego dnia wiał 



 

 
Kukuczka (z prawej) po zejściu z Kanczengdzongi 

silny wiatr. Mimo to o 13.15 stanęli na wierzchołku głównym. Był 13 lipca 1985 r. 23-letni 
Carsolio wejściem na Nangę Parbat rozpoczął wielka karierę himalajską, której kulminacją było 
skompletowanie w 1996 roku Korony Himalajów i Karakorum.  

Zima 1986 r. Tuż przed wigilią 1985 Kukuczka wyrusza na kolejną górę. Tym razem to 
Kanczengdzonga (8586 m, trzecia góra świata). Miało to być pierwsze zimowe wejście na tą górę, 
drogą klasyczną, pd.-zach. ścianą.  Krótko po Nowym Roku Kukuczka, wraz z K. Wielickim, A. 
Czokiem i P. Piaseckim założyli obóz III na wysokości 7200 metrów, następnie obóz IV na 
wysokości 7800 m. Pogoda jednak popsuła się, zaczął sypać śnieg. Kukuczka z Wielickim wrócili 
do bazy. Po krótkim odpoczynku, znowu wyruszyli w kierunku obozu IV. A. Czok, którego męczył  
silny kaszel, wkrótce zszedł do bazy. Kukuczka i Wielicki zaatakowali szczyt następnego dnia. 
Wyruszyli przed 6, przy 40 stopniowym mrozie, do pokonania było jakieś 800 m – bardzo duży 
odcinek, zwłaszcza zimą. Wielicki pierwszy wszedł 
na szczyt, za nim Kukuczka, który zostawił na 
wierzchołku dwa małe misie – zabawki jego synów. 
Szczyt został zdobyty 11 stycznia 1986 r. Po zejściu 
ze szczytu, w obozie IV, łącząc się z bazą, 
dowiedzieli się, że są problemy z A. Czokiem, który 
był w obozie niżej. Lekarz podejrzewał u niego 
obrzęk płuc, z bazy wyruszył więc kierownik 
wyprawy i lekarz z tlenem dla Andrzeja. Jerzy i 
Krzysztof mieli wspomóc kolegów następnego dnia w 
transportowaniu Czoka do bazy. Rano następnego 
dnia niestety okazało się, że Andrzej Czok zmarł w 
nocy, zanim zdołano go sprowadzić na dół.. 

Pół roku później Kukuczka wyruszył na kolejną ekspedycję, pod K-2 (8611 m, drugi szczyt 
świata). 

Kukuczka po raz pierwszy uczestniczył  w wyprawie organizowanej przez himalaistów 
zachodnich (szwajcarskich i niemieckich). W zespole był także T. Piotrowski. Dzięki temu mógł 
wspinać się, nie licząc się z kosztami. Zaproponował atak południową ścianą. Już w drodze do 
obozu I Szwajcarzy zostali jednak w tyle. Dalej Polacy szli tylko z Niemcem (ten także wkrótce źle 
się poczuł). 22 czerwca Kukuczka i Piotrowski ruszyli w górę w ataku szczytowym. Dotarli do 
wysokości 7400 m. Pogoda popsuła się jednak, wspinacze musieli wrócić do bazy, gdzie tydzień 
czekali na poprawę pogody. 3 lipca, gdy zaświeciło słońce, wyruszyli w górę dochodząc szybko do 
poprzedniej wysokości. W kolejnych dniach wspinali się polami śnieżnymi i wielkim kuluarem, 
pod próg skalny na wys. ok 8000 m. Cały dzień stracili na pokonywaniu 100 metrowej bariery 
skalnej. Następnego dnia wyposażeni tylko w płachty biwakowe i aparaty fotograficzne ruszyli ku 
wierzchołkowi. Około południa dotarli do grani na wysokości 8300 m. Zaczęła gęstnieć mgła, nie 
było widać ani szczytu, ani drogi na niego. Byli już jednak na drodze normalnej i ok. 18.30 8 lipca 
1986 r. Kukuczka dotarł do wierzchołka K-2. Po chwili dołączył do niego T. Piotrowski wchodząc 
na swój pierwszy ośmiotysięcznik.  Schodzili po ciemku, musieli wiec biwakować pod szczytem w 
jamie śnieżnej. Rano pogoda się pogorszyła, była bardzo zła widoczność. Kolejny biwak na grani 
bez wody, pod podziurawionymi płachtami, w zimnie. Rano Kukuczka pierwszy ruszył w dół, 
przed nimi był jeszcze trudny uskok, który musieli pokonać bez asekuracji, liny zostały na ostatnim 
biwaku. W stromym terenie i w zlodzonym śniegu schodzili bardzo powoli. Tadeusz zgubił jednak 
oba raki i po chwili zsunał się 200 metrów w dół. Kukuczka, nie widząc partnera, schodził sam 7 
godzin, mając nadzieję że Piotrowski jednak przeżył. W napotkanym obozie koreańskim nawiązał 
łączność z bazą polskiej wyprawy. Poszukiwania ciała Piotrowskiego nie powiodły się jednak. 
Kukuczka zszedł do bazy. Sukces dwójki Polaków został okupiony śmiercią jednego z nich. Sezon 
1986 był najtragiczniejszy w dziejach K2. Tego roku w rejonie tej góry zginęło 13 osób. 



 

 
Jerzy Kukuczka zdobywa 

Koronę Himalajów 

Listopad 1986 r. Kukuczka zaplanował zdobycie Manaslu i Annapurny i otrzymał odpowiednie 
zezwolenia. Najpierw miało być Manaslu (8156 m) jako góra łatwiejsza technicznie. Celem było 
pierwsze wejście wschodnią granią, a więc znów nową drogą, włącznie ze zdobyciem 
przedwierzchołka, na którym nikt jeszcze nie był.  Cały czas padał deszcz. Start w górę znacznie się 
opóźnił. Po dwóch tygodniach poręczowania grani, gdy pogoda się polepszyła, wyszli w górę.. 
Zaczął jednak sypać śnieg. Któregoś ranka radio podało wiadomość, że R. Messner wszedł na 
Lhotse – jako pierwszy człowiek zdobył 14 ośmiotysięczników. Pierwszy zdobył Koronę 
Himalajów i Karakorum. Zakończył się nierówny "wyścig" Kukuczki z Messnerem. Cel Kukuczki, 
zdobyć wszystkie góry ponad 8 tys. m, jednak się nie zmienił. W górę poszli Kukuczka, A. Hajzer i 
Meksykanin C. Carsolio. Po kilku dniach oczekiwania na pogodę pojawiło się słońce, choć wiał 
silny wiatr. Kukuczka i Hajzer dotarli do 6400 m. (Carlos został w bazie). Trzeciego dnia 
wspinaczki Polacy ścianą wierzchołka wschodniego doszli do 7200 m. Pierwszy atak nie udał się. 
Przy pięknej pogodzie zdecydowano o podjęciu jeszcze jednej próby w stylu alpejskim i inną drogą. 
5 listopada znów wyruszyli w trójkę.. Po trudnej wspinaczce, przy silnym wietrze zdobyli 
dziewiczy Wschodni Wierzchołek. W sypiącym sniegu i silnym wietrze postanowili rozbić namiot i 
przeczekać do świtu. Rankiem stwierdzili, że szczyt jest niedaleko. Razem z Hajzerem   (Carlos 
został w namiocie ze względu na odmrożenia) ruszyli w kierunku wierzchołka, na który dotarli po 2 
godzinach. Był 10 listopada 1986 r.  Schodzili bardzo powoli, zmęczeni zabrali Carlosa, który był 
już otępiały, na dodatek wyładował plecak kamieniami z góry dla swego uniwersytetu. Akcja na 
Manaslu na tyle się przedłużyła, że skończył się termin zezwolenia na zdobywanie Annapurny. 

Nie minęło kilka tygodni jak Kukuczka dotarł, w styczniu 1987 r., do bazy pod Annapurną (8091 
m). Miało to być pierwsze zimowe wejście na ten szczyt, ścianą północną. Panowało dotkliwe zimno. 
Kukuczce towarzyszyli m.in. K. Wielicki,  A. Hajzer i W. Rutkiewicz, chcieli szybko założyć obozy 
pod szczytem. Lód był jednak bardzo twardy. Wszyscy biwakowali powyżej obozu III w jednym 
dwuosobowym namiocie. Kukuczka postanowił z Hajzerem kolejnego dnia atakować szczyt. 
Rutkiewicz i Wielicki nie mając dobrej aklimatyzacji zdecydowali się wrócić do bazy i atakować 
szczyt w kolejnej próbie. Kukuczka i Hajzer dotarli do  7500 m i tam biwakowali. W nocy pogoda 
uległa zmianie, opadła mgła. Postanowili przeczekać jeden dzień w namiocie. Kolejnego dnia przy 
słabej widoczności ruszyli w górę. Na szczyt weszli 3 lutego 1987 r., o 16, tuż przed zmrokiem. Nie 
było czasu na radość, należało jak najszybciej wrócić do namiotu. Brnąc 
w śniegu dotarli do niego po 22. Następnego dnia schodzili w dół przy 
złej pogodzie. W. Rutkiewicz z K. Wielickim podjęli próbę drugiego 
ataku, jednak próba ta nie powiodła się. Annapurna jednak przestała być 
szczytem niezdobytym zimą.  

Ostatnim szczytem z galerii ośmiotysięczników Kukuczki okazała 
się być Shisha Pangma. Był nadal rok 1987, jesień.  Kukuczka i Hajzer 
rozpoczęli przygodę z górą od ataku lawiny. Byli wówczas w namiocie. 
Zdążyli z niego wybiec i przebiec kilkadziesiąt metrów. Lawina 
zatrzymała się jakieś 50 m przed ich namiotem. Himalaiści w górę 
wyruszyli dopiero następnego dnia. Najpierw postanowili zdobyć 
dziewiczy szczyt Yebokangal Ri (7365 m.), z którego zjechali na 
nartach.  Na tej wyprawie prowadzonej w stylu alpejskim, obaj 
himalaiści sami decydowali którędy pójść, gdzie rozbić obóz. Kukuczka 
z Hajzerem planowali pójść nową drogą zachodnią granią, oraz wejść 
na zachodni, dziewiczy wierzchołek Shishy. Musieli jednak czekać 
prawie dwa tygodnie na odpowiednią pogodę. Gdy już ruszyli na grań, 
przeszli ją bez większych problemów. Pokonali przedwierzchołek i po 3 godzinach dotarli do szczytu 
głównego. 18 września 1987 r. Jerzy Kukuczka zdobywał Koronę Himalajów i Karakorum przy 
zachodzącym słońcu (patrz zdjęcie powyżej). Po biwaku w okolicach wierzchołka, Jerzy ruszył w dół 



nietypowo, na nartach. W bazie czekała na niego niespodzianka – koledzy przygotowali czternaście 
klusek śląskich, a w każdą wbita była chorągiewka z nazwą ośmiotysięcznika. 

Większość najwyższych gór w Himalajach Kukuczka zdobył nie używając butli tlenowej. Na 
wszystkich zrobił nowe drogi lub pierwsze wejście zimowe. To różniło go od pierwszego zdobywcy 
Korony – R. Messnera, który zdobywał szczyty drogami klasycznymi. 

W 1988 r. Kukuczka wziął udział w wyprawie Klubu Wysokogórskiego z Katowic, podczas której 
wszedł z A. Hajzerem na Annapurnę I East (8010 m), także nową południową drogą i w stylu 
alpejskim.  

W tym samym roku na Igrzyskach Olimpijskich w Calgary, w Kanadzie, Kukuczka został wraz z R. 
Messnerem nagrodzony srebrnym medalem olimpijskim. Messner odmówił przyjęcia medalu, 
twierdząc, że nie uważa alpinizmu za sport. Kukuczka medal przyjął, widząc w alpinizmie sportowe 
wartości i miejsce także  na sportową rywalizację.  

Rok 1989 – rok przemian w Polsce. Kukuczka miał już swoją koronę, ale ciągle głodny był 
dużego spektakularnego sukcesu. Od lat uważano, że takim sukcesem będzie zdobycie południowej, 
niedostepnej ściany Lhotse. Ściana jest potężna, od podstawy (kocioł) do wierzchołka są 4 km 
pionowej skały. Wszyscy odradzali mu tę wyprawę. Kukuczka był jednak zdecydowany. Gdy dotarł 
pod Lhotse, pogoda nie dopisywała. Większość wspinaczy zeszła do bazy. Zostali tylko Kukuczka i 
R. Pawłowski. Wiedzieliśmy, co ryzykujemy. Byliśmy zmęczeni, ale decyzja była świadoma - mówił 
Pawłowski. Po trzech dniach wspinania byli na wysokości ponad 8 tysięcy metrów. Przed samym 
atakiem wstali przed świtem. Pogoda była sprzyjająca. Do szczytu brakowało im niecałe 500 
metrów. Ruszyli o 8. Prowadził Kukuczka, Pawłowski asekurował. Wspinali się na cieńszej, ale 
dłuższej, 80-metrowej linie. Nagle Kukuczka zaczął się zsuwać. Zwykle zadziała któryś z 
przelotów i wspinacz zatrzymuje się. Pierwszy przelot się wyrwał, drugi także nie zadziałał. Jerzy 
zsuwał się coraz szybciej, zaczął obijać się o skały. Pawłowski wspomina: Wtedy było wiadomo, że 
całe uderzenie przejdzie na mnie... Jezus Maria, to koniec... Skuliłem się, zacisnąłem przyrząd do 
asekuracji... Nagle lina zahaczyła o jakiś występ skalny i przerwała się. Podniosłem głowę, 
spojrzałem jeszcze na Jurka, spadał 3 kilometry w dół, do kotła. Zostałem sam z kawałkiem liny, 
chwila szoku, co teraz... .  

24 października 1989 r. Jerzy Kukuczka spadł w przepaść, odpadając z ekstremalnie trudnej 
ściany Lhotse. Po odnalezieniu ciała pochowano go w lodowej szczelinie.  

Południowa ściana Lhotse została zdobyta do tej pory tylko raz – w październiku 1990 roku 
przez ekspedycję rosyjską. Atakowana była przez kilkanaście wypraw, w tym przez cztery zespoły 
polskie. Mierzyli się z nią najlepsi himalaiści. Nie zdobył jej także słynny Messner. 

Jerzy Kukuczka zginął na tym ośmiotysięczniku od którego 10 lat wcześniej rozpoczął swą 
wedrówkę do Korony Himalajów. Niedaleko tej ściany, w Chukung, Fundacja Wspierania 
Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki umieściła pamiątkową tablicę w hołdzie trzem himalaistom, 
którzy zginęli pod Lhotse, wśród nich był J. Kukuczka. Swą tablicę zawiozła pod Lhotse także żona 
Jurka, Celina Kukuczka wraz z synem Wojtkiem, który gdy zginął jego ojciec był niespełna 10 
letnim dzieckiem (miał jeszcze młodszego brata Maćka).  
Żona Jerzego w ich domu w Istebnej Wilczych  urządziła Izbę Pamięci Kukuczki. Są w niej 

zgromadzone pamiątki z wypraw górskich himalaisty.  
Od 2008 r. imię Kukuczki nosi katowicka Akademia Wychowania Fizycznego.  
Artur Hajzer, wielokrotny partner wspinaczkowy Jurka powiedział o nim: Był wspinaczem o 

ogromnej odporności psychicznej i fizycznej. Miał zwykle dużą rezerwę sił, co z kolei pozwalało mu 
zachować pogodę ducha w niemal każdej sytuacji górskiej. Czuł się w górach jak u siebie w domu. 
Wspinanie się z nim zapewniało swoisty komfort, bo zawsze było wiadomo, że nie zlęknie się, nie 
wymięknie, nie przerwie akcji górskiej. 

R. Messner na wieść o zdobyciu przez Kukuczkę Korony wysłał do niego telegram : Nie jesteś 
drugi, jesteś wielki. 


