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WANDA RUTKIEWICZ – KRÓLOWA  GÓRSKIEJ 
WSPINACZKI 

Reinhold Messner, słynny himalaista austriacki powiedział o Wandzie 
Rutkiewicz : ''wyraża emancypację swoimi czynami i nie musi już o niej 
mówić. Osiągnięcia Wandy to nie argumenty, tylko dowody'' 

Po raz ostatni widziano ją na wysokości 8300 m, podczas próby 
wejścia na Kangczendzongę, swój 9 ośmiotysięcznik. Było to 12 maja 

1992. Przygotowywała się do biwaku, aby nastepnego dnia zaatakować górę. Od tego czasu uważa się 
ją za zaginioną, nie znaleziono bowiem jej ciała. Gdyby przeżyła bylaby prawodopodobnie pierwszą 
kobietą, która weszła  na wszystkie ośmiotysięczniki. W każdym razie miała to w planie na kolejne dwa 
lata.  

Urodziła się Płungianach (obecnie Plunge) na Litwie (Żmudź) 4 lutego 1943 r., w rodzinnym 
majątku dziadków, jako drugie z czworga dzieci. Po zakończeniu II wojny światowej rodzina została 
wywłaszczona przez Rosjan i znalazła się w Polsce, we Wrocławiu. Jej ojciec, Zbigniew, inżynier 
instalacji sanitarnych, wynalazca w dziedzinie biologicznego oczyszczania ścieków,  był żeglarzem, 
strzelcem sportowym i pływakiem. Rodzice doceniali rolę sportu w życiu, ale nie widzieli jej w sporcie 
wyczynowym.  

W 1948 r. Rutkiewicz straciła starszego o dwa lata brata, który wspólnie z synami sąsiadów wrzucił 
do ognia znaleziony niewypał. Żadne z dzieci nie przeżyło wybuchu. Mówiła po tym, że żyje tylko 
dlatego, że 7-letni chłopcy nie lubią bawić się z 5-letnimi dziewczynkami. Miała jednak jeszcze siostrę 
Janinę i młodszego brata Michała. W szkole podstawowej Wanda jako harcerka chodziła po Beskidach. 
W szkole średniej uprawiała różne dyscypliny sportowe w Międzyszkolnym Klubie Sportowym 
„Parasol”. W Tatrach znalazła się po raz pierwszy po maturze (którą zdała w wieku 17 lat), na 
wędrówce z kolegami i koleżankami szkolnymi. Zafascynował ją wówczas widok szczytów 
otaczających Morskie Oko. Na pierwszym roku studiów na Politechnice Wrocławskiej bardzo przeżyła 
śmierć swojego wykładowcy J. Biedermana, przysypanego lawiną w Tatrach.  

W czasie studiów grała w siatkówkę we wrocławskim AZS. Była nawet powoływana do kadry 
juniorek. Poznani w środowisku studenckim ludzie zainteresowali ją wspinaczką skałkową. Przez 
kolejne lata W. Rutkiewicz łączyła grę wyczynową w siatkówkę z wspinaczką górską. Ten drugi sport 
tak bardzo przypadł jej do gustu, że zaczęła traktować go wyczynowo. W dalszym ciągu trenowała 
siatkówkę, jako zawodniczka ligowa AZS. Została także powołana do kadry olimpijskiej na Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio w 1964 r. Na igrzyska nie pojechała jednak ze względu na przepisy, które 
faworyzowały wyższe zawodniczki. Po raz ostatni grała w reprezentacji Polski na Uniwersjadzie w 
1965 r., potem jeszcze rok grała w siatkówkę wyczynowo. Wówczas była już jednak członkiem 
wrocławskiego klubu wysokogórskiego (od 1962 r.).  

Podstaw wspinaczki uczyła się w Karkonoszach. W lipcu 1962 r. jako członek klubu przeszła w 
Tatrach, na Hali Gąsienicowej kurs taternicki. We wrześniu 1963 r. przeszła swą pierwszą poważną 
drogę pn. wsch. ścianą Mnicha (2068 m). Wanda zapamiętała tę wspinaczkę przy użyciu haków, jako 
jedną z wspanialszych i trudniejszych. W tym samym roku rozpoczęła zimowe wspinanie się w Tatrach. 
Określiła to jako: mozolne pokonywanie wysokości, w mrozie, wietrze, śniegu, który przykrywa chwyty i 
stopnie skalne. W zimowe Tatry wracała jeszcze wiele razy.  

W 1964 r. Wanda Rutkiewicz wyjechała w swą pierwsza podróż w Alpy, gdzie miała dołączyć do 
polskich alpinistów działających w Tyrolu. Przypadek sprawił, że lecząc grypę poznała dr H. 
Scharfettera, chirurga i alpinistę. On zaprosił ją na szkolenie ratowników górskich Tyrolu. Na szkoleniu 
tym Wanda poznała m.in. zasady poruszania się po lodowcu, prowadzenia akcji ratunkowej. Po kursie 
Rutkiewicz zaliczyła ścianę Hochferner (3463 m) oraz pięćsetmetrową ścianę Fusstein (3381 m) w 
Alpach Zillertalskich.  

Kolejne dwa lata – 1965-66, to wyprawy w Alpy. Najpierw Alpy Austriackie, gdzie w grupie 
Wetterstein zdobyła, wspólnie z Z. Kirkin-Dziędzielewiczem, przy silnym wietrze, pd. ścianę 
Scharnitzspitze (2464 m). W tym samym roku uzyskała tytuł magistra inżyniera elektroniki na 
Politechnice Wrocławskiej i podjęła pracę w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych.  
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Rok później, Rutkiewicz, wraz z E. Miszczak-Piekarczyk, wyjechały prywatnie w Alpy Francuskie. 
Zatrzymały się we obozie Taconnaz, niedaleko Chamonix, dzierżawionym przez francuską akademicką 
organizację alpinistyczną. Trenowali tam także alpiniści z Polski (m.in. A. Zawada i W. Wróż). 
Rutkiewicz, z K. Cieleckim, weszła na Mont Blanc (4807 m), w trudnych warunkach pogodowych i 
przy silnym wietrze. Kilka dni później Rutkiewicz i E. Miszczak przeszły jednego dnia grań trzech 
szczytów Mont Blanc: Tacul (4248 m), Mont Maudit (4465 m) i Mont Blanc. Na zakończenie pobytu w 
Taconnaz W. Rutkiewicz podjęła jeszcze jedną nieudaną próbę przejścia trudnej drogi Pilier Rouge du 
Bruillard (Czerwonego Filaru Mgieł), wznoszącego się nad lodowcem Brouillard schodzącym ze 
zboczy Mont Blanc. Pobyt w Alpach dał Wandzie dużo doświadczeń, zwłaszcza w aspekcie 
długotrwałego, kilkudniowego podchodzenia na wierzchołek, w trudnych warunkach.      

W 1968 r. W. Rutkiewicz, H. Kruger-Syrokomska znana już polska wspinaczka, oraz A. Paulo 
wybrali się w góry norweskie. Celem wyprawy był wsch. filar Trollryggenu w masywie Trolltindede, 
przez który 1600 m urwiskiem prowadzi jedna z najdłuższych dróg wspinaczkowych w Europie. Polki 
chciały, jako pierwszy zespół kobiecy pokonać tą trudną trasę i udowodnić że kobiety też potrafią 
prowadzić samodzielnie wyczerpujące akcje górskie. Zdobycie filara Trollryggenu przez polski zespól 
kobiecy zyskało szeroki rozgłos w miejscowych mediach. Podczas kolejnej wspinaczki, w grupie 
górskiej Innerdalen, na krótkiej ale trudnej ścianie Wanda doznała jednak pęknięcia kości skokowej. 

Rutkiewicz zafascynowana górami Norwegii, propagowała po powrocie do kraju wyjazdy 
wspinaczkowe w te góry. Podkreślała, że w Romsdalen Polki otoczone były powszechnym 
zainteresowaniem, życzliwością i sympatią.   

Pierwszym pozaeuropejskim wyzwaniem było zaproszenie w roku 1970 W. Rutkiewicz przez Klub 
Wysokogórski na letnią wyprawę w Pamiro-Ałaj (ZSRR). Celem było zdobycie Piku Fedczenki (5409 
m) i Piku Szczurowskiego (5560 m), a następnie zdobycie Pik Lenina (7134 m). W zespole prócz 
Wandy byli inni Polacy, m.in. kierownik A. Zawada, B. Jankowski, W. Jedliński, T. Łaukajtys, J. 
Franczuk, H. Krüger-Syrokomska. Byli tam także Rosjanie i Bułgarzy. W połowie lipca grupa z W. 
Rutkiewicz (A. Zawada, H. Krüger, W. Jedliński) w huraganowym wietrze i śniegu atakowała Pik 
Szczurowskiego, zawróciła jednak przy złej pogodzie. Drugiej próby ataku nie podjęto.  

Po kilku tygodniach grupa polskich alpinistów atakowała także Pik Lenina. 10 sierpnia, po kilku 
nieudanych próbach nastąpił atak szczytowy z obozu na wys. 6400 m. Zespół z A. Zawadą, J. 
Franczukiem i W. Rutkiewicz zdobył szczyt, mimo że Wanda wchodziła narzekając na ból nogi. Było 
to jej pierwsze wejście powyżej 7 tys. m. W Rutkiewicz nie wspominała jednak tej wyprawy zbyt 
dobrze. Dużo było niedociągnięć organizacyjnych, brakowało podstawowych środków, takich jak 
paliwo. Rosjanie, ze swą socjalistyczną dyscypliną, nawet w bazie alpinistycznej tworzyli atmosferę 
absurdu i zbiurokratyzowania pracy ekip.  

W 1972 r. Warszawski Klub Wysokogórski zorganizował swą pierwszą wyprawę w góry wysokie. 
Celem był Noszak (7492 m), góra w Hindukuszu, najwyższy szczyt Afganistanu. W kierowanej przez J. 
Kurczaba ekipie liczącej 11 osób były także kobiety: A. Chadwick-Onyszkiewicz, E. Czarniecka-
Marczak i W. Rutkiewicz, dwie ostatnie z mężami. Grupa przejechała Starem-29 przez Bałkany, Turcję, 
Iran, cały Afganistan, docierając pod koniec lipca do wioski Kazi Deh u podnóża lodowca o tej samej 
nazwie, na pograniczu pakistańsko-radzieckim. Po niezbędnej aklimatyzacji 4-osobowy zespół: J. 
Holnicki, A. Sikorski, K. Zdzitowiecki i W. Rutkiewicz przy mroźnym wietrze wszedł na szczyt 
Noszaka 23 sierpnia. W tym samym czasie szczyt atakowały małżeństwa Marczaków i 
Onyszkiewiczów, z powodzeniem. W. Rutkiewicz dobrze wspominała wyprawę w Hindukusz, ze 
względu na dobrze zorganizowaną i współpracującą wspólnotę. W kolejnych ekspedycjach, już jako 
kierownik wybierała do swej ekipy członków tej wyprawy.  

W tym samym roku W. Rutkiewicz straciła ojca. Został brutalnie zamordowany przez ludzi, którym 
wynajmował mieszkanie.  

W 1973 r. W. Rutkiewicz operowała w Alpach, gdzie jako druga kobieta weszła w sierpniu na Eiger 
(3970 m) w Alpach Berneńskich, w zespole kobiecym z D. Gellner-Wach i S. Egierzdorff. W roku tym 
rozpadło się jej pierwsze małżeństwo z Wojciechem Rutkiewiczem, również taternikiem, z powodu 
braku jego zrozumienia dla ciągłych wypraw Wandy zafascynowanej wysokimi górami. W tym samym 
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roku W. Rutkiewicz przeniosła się do Warszawy, gdzie następne 9 lat pracowała w Instytucie Maszyn 
Matematycznych.  

W 1974 r. Polski Związek Alpinizmu zorganizował wyprawę na dwa szczyty w ZSRR: Pik 
Kommunizma (7495 m) oraz Pik Korzeniewskiej 
(7105 m). Wzięli w niej udział E. Czarniecka-
Marczak, D. Gellner-Wach, J. Onyszkiewicz, K. 
Zdzitowiecki, J. Mączka, R. Bebak i W. 
Rutkiewicz. Baza wyjściowa na Pik 
Kommunizma znajdowała się na wys. 3900 m, w 
otoczeniu najwyższych szczytów Pamiru. 
Kierownik całej wyprawy W. Elczibekow 
planował wyczynowe przejście całej grupy granią 
od Piku Kommunizma do Piku Korżeniewskiej, 
aby wygrać wspinaczkowe mistrzostwa kraju. Zespół polski podporządkowany był tym planom. Po raz 
pierwszy w górach wysokich Polki miały wejść na szczyty 7-tysięczne w zespole kobiecym. 

W. Rutkiewicz i jej koleżanki planowały kobiece wejście na Pik Korżeniewskiej w stylu 
alpinistycznym, czyli bez zakładania wielu obozów. 7 sierpnia przy temperaturze –20 stopni Rutkiewicz 
osłabła przed szczytem. Koleżanki (D. Gellner-Wach i E. Czarniecka-Marczak) weszły na szczyt 
szybciej. Rutkiewicz zawróciła tuż przed nim. W bazie okazało się, że ma obrzęk płuc. Po 
tygodniowym pobycie w szpitalu nie miała już szans na udział w dalszych akcjach. Helikopter zawiózł 
ją do bazy pod Pikiem Kommunizma, gdzie dowiedziała się o tragedii zespołu kobiecego Rosjanek (8 
Rosjanek poszło na Pik Lenina. Wracając w dół wpadły w śnieżną zamieć, w której straciły sprzęt i 
namioty. Uwięzione na prawie 7 tys. metrów umierały zamarzając jedna po drugiej). W tym samym 
czasie grupa himalaistów wraz z Polakami poszła na Pik Kommunizma. Podczas podchodzenia na 
Pamirskie Plateau – równinę między szczytami na wysokości 6 tys. m, od ściany odpadła i zginęła E. 
Czarniecka-Marczak.  

Po niepowodzeniach roku 1974 (nie tylko w aspekcie wspinaczkowym) alpinistka postanowiła 
sama zorganizować wyprawę w Himalaje. Wspólnie z E. Krasińską oraz A. i J. Onyszkiewiczami 
zaplanowali wyprawę na Gasherbrumy II i III. Ekspedycja ta doszła do skutku w 1975 r. Po raz 
pierwszy z Polski wyruszała wyprawa kobieca. Opowiada o niej m.in. książka „Zdobycie 
Gasherbrumów” oraz film A. Zajączkowskiego „Temperatura wrzenia”. Polski Związek Alpinizmu 
określił wówczas ją jako najbardziej owocną z polskich wypraw powojennych. Wyprawa kobieca miała 
współpracować z wyprawą męską, której celem był Gasherbrum II (8035 m). W 9 osobowym zespole 
oprócz W. Rutkiewicz znalazły się najlepsze polskie alpinistki: A. Okopińska, A. Bednarz, A. 
Chadwick-Onyszkiewicz, A. Czerwińska, E. Abgarowicz, H. Krüger-Syrokomska, K. Palmowska, M. 
Mitkiewicz oraz Czeszka S. Kysylkova. Szefem 10 osobowego zespołu męskiego, któy miał wspierać 
zespół kobiecy był J. Onyszkiewicz. W górach Rutkiewicz musiała stawić czoła tak niespodziewanym 
faktom jak brak odpowiedniej liczby tragarzy, ich strajk wysoko w górach w celu wymuszenia 
większych stawek, niezadowolenie części zespołu ze sposobu kierowania wyprawą przez Wandę. 
Traktowaną ją jak kierownika, który musi dotrzymywać tego co obiecał. Stworzył się dystans między 
nią a zespołem. Ona sama traktowała funkcję kierowniczą bardziej jako doglądanie wszystkiego, a nie 
przewodzenie. Podejmowała jednak decyzje jednoosobowo, oczekując wsparcia i entuzjazmu. Robocze 
dyskusje odbywały się w małym gronie zaufanych osób. W kolejnych tygodniach udało się założyć 3 
obozy: I na wys. 6000 m, II – 500 m wyżej i III na 7350 m u podnóża szczytu Gasherbrum II. W. 
Rutkiewicz aktywnie uczestniczyła w zakładaniu obozów i przygotowaniu trasy. Dwa zespoły męskie 
kolejno zdobyły na początku sierpnia Gasherbrum III. 11 sierpnia mieszany zespół kobieco-męski (W. 
Rutkiewicz, A. Chadwick, J. Onyszkiewicz i K. Zdzitowiecki) stanął, po żmudnej wspinaczce w śniegu, 
na wierzchołku Gasherbrum III. Nastepnego dnia dwójka A. Okopińska i H. Krüger -Syrokomska 
stanęła na Gasherbrum II. Wyprawa osiągnęła sukces: zespół kobiecy wszedł na G II drogą austriacką i 
poprowadzono nową drogę na ten szczyt. 10 uczestników wyprawy stanęło na wierzchołku GIII, nie 
został on jednak zdobyty przez zespół wyłącznie kobiecy. Po wyprawie powstał film A. 
Zajączkowskiego, który ukazywał jednak wspinaczy jako kłótliwą i niezorganizowaną grupę, 
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pokazywał gorszą stronę medalu, pomijając tą lepszą, którą  była wspólna walka o wysokość i zmagania 
ze śniegiem i mrozem.  

W 1976 r. słynny organizator wypraw w Himalaje K. Herrligkoffer (na zdj. z W. Rutkiewicz)  
zaproponował Wandzie udział w wyprawie na Nanga Parbat (8125 m). Oprócz niej z Polski miała 
pojechać także D. Gellner-Wach, mająca doświadczenie w górach wysokich. W wyprawie wzięło 
udział 9 osób: 3 Austriaków, 3 Niemców i 3 Polaków (do zespołu 
dołączył także lekarz J. Jaworski). W. Rutkiewicz została 
kierownikiem ze strony organizatora – Himalaya Club Herrligkoffera. 
Uczestnicy stawiali się na wyprawę z własnym sprzętem 
alpinistycznym i ubiorami. Wandę potraktowano ulgowo, zamiast 
wysokiego wpisowego musiała przywieźć 25 śpiworów. Po dwu 
dniach marszu założono bazę na wys. 3600 m. u podnóża góry. 27 
września przy schodzeniu z obozu II do I spadł i zginął jeden z 
Austriaków. Przybici śmiercią kolegi wspinacze postanowili 
zrezygnować ze zdobywania góry.  

Pod koniec 1977 r. K. Herrligkoffer ponownie zaprosił W. 
Rutkiewicz do udziału w zachodnioniemiecko-francuskiej wyprawie na Mount Everest planowanej na 
1978 r. W ramach przygotowań W. Rutkiewicz wraz z A. Czerwińską, I. Kęsą i K. Palmowską 
pokonały pn. ścianę Matterhornu (4478 m). Było to pierwsze zimowe przejście tej ściany w zespole 
kobiecym. Niewiele jednak brakowało, aby ta ekspedycja zakończyła się tragedią. Po noclegu na 
lodowej półce w cienkich śpiworach, Polki zaskoczyła burza śnieżna. Kobiety znalazły się w bardzo 
trudnej sytuacji, na szczęście wezwana pomoc nadeszła, alpinistki zostały uratowane, przeżyły mimo 
licznych odmrożeń.  

Rutkiewicz pracowała wówczas w warszawskim Instytucie Maszyn Matematycznych. Pracę tą 
łączyła z przygotowaniami do wyprawy, zdobywaniem funduszy i sprzętu. W przychodni sportowej 
usłyszała, że nie dostanie karty zdrowia sportowca bo ma anemię. Na wyprawę pojechała więc na 
własną odpowiedzialność, bez zezwolenia lekarzy. 12 sierpnia wyruszyła samolotem do Delhi, żegnana 
przez dziennikarzy i przedstawicieli PZA. Z Kathmandu poleciała helikopterem do Lukli. Stamtąd były 
2 dni marszu do Naamcze Bazar – wioski szerpów, gdzie Wanda dołączyła do zespołu niemieckich 
alpinistów, którzy nie byli zbyt entuzjastycznie nastawieni do udziału kobiety w grupie. Wanda wraz z 
nimi dotarła do lodowca Khumbu, gdzie stała już baza założona przez Francuzów. We francuskiej 
ekipie było 8 alpinistów pod kierunkiem P. Mazeaud. Ekipa niemiecka składała się z 15 osób. W bazie 
na wys. 5350 m Wanda czuła się źle. Nie pomagały zastrzyki z żelaza. Uczestniczyła jednak w 
zakładaniu obozu I u zboczy Everestu. Podczas jednego z zebrań ustalono, że kobiety (2 w zespole) 
będą nosić tyle samo kilogramów, co mężczyźni i że każdy musi wynieść z bazy do górnych obozów co 
najmniej 75 kg. Kilka dni Wanda przechorowała na zapalenie oskrzeli. 25 września, jeszcze osłabiona 
wróciła na trasę, podchodząc kolejno do obozów I, II i III. Nie miała jednak jeszcze pełnej aklimatyzacji 
i nie mogła zostać tak wysoko. 30 września nastąpiło załamanie pogody, wszyscy alpiniści wrócili więc 
do bazy. 3 października wyznaczono I zespół do ataku szczytowego. Byli w nim sami Niemcy. Dzień 
później zaczął padać śnieg, co odcięło wspinaczy w górach od bazy. 8 października wyszedł w góry II 
zespół niemiecko-francuski do ataku szczytowego. W kolejnym zespole wyszła w górę W. Rutkiewicz. 
Ten zespół miał dbać o zaopatrzenie obozu IV na przełęczy. 10 października trzy zespoły spotkały się w 
obozie II. Wiał huraganowy wiatr. Francuzi twierdzili, że przy tej pogodzie nie da się wejść na szczyt. 
Następnego dnia zespół W. Rutkiewicz jako najbardziej wypoczęty podszedł do obozu III i rozstawił 
nowe namioty. 13 października rozpoczął się kilkudniowy okres dobrej pogody. Wszystkie zespoły 
poszły w górę do obozu III. Kierownik wyprawy wycofał jednak grupę W. Rutkiewicz do obozu II. 14 
października pierwsza trójka Niemców weszła na Mount Everest. Zdobywcy przez radiotelefon 
zachęcili pozostałe zespoły do ataku na górę. Zachęcał do tego także kierownik wyprawy. W. 
Rutkiewicz z partnerami weszła więc na przełęcz już zaporęczowaną drogą. Tam wiało jednak mocno. 
15 października na szczyt weszli Francuzi, m.in. K. Diemberger i P. Mazeaud. Ten pierwszy po 
powrocie z góry poratował na przełęczy W. Rutkiewicz swoim śpiworem (swojego zapomniała zabrać z 
obozu III), co pozwoliło jej przespać noc w 30 stopniowym mrozie. Rano samopoczucie miała na tyle 
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dobre, że zdecydowała o wyjściu w górę. Atak zaczął się 16 października o 7.30. Wanda wchodziła z 
butlą tlenową, w towarzystwie 2 Niemców i 4 Szerpów. Dodatkowo 
zajmowała się filmowaniem. Na grani świeciło słońce, ale było –25 
stopni. Po pokonaniu niebezpiecznego uskoku przed szczytem 
Wanda porzuciła butlę tlenową, która miała zamarznięty wlot 
powietrza. O 13.45 po 6 godz. i 15 min. podchodzenia Wanda 
Rutkiewicz stanęła na szczycie Mount Everestu, jako pierwsza Polka 
i pierwsza Europejka. Mogła sobie teraz pozwolić na pół godziny 
radości i podziwiania widoków. Do bazy przykrytej już śniegiem 
Rutkiewicz dotarła po 2 dniach. Coraz więcej osób świętowało tu 
zdobycie szczytu. Po kilku dniach nastąpił powrót do Naamcze Bazaar, z kontuzją kolana. Udało jej się 
tam zdobyć miejsce w samolocie do Kathmandu. Tu czekały już telegramy i listy od Polaków z 
gratulacjami. Prawdziwie serdeczne powitanie miało jednak miejsce dopiero w Warszawie. Od tej 
chwili Wanda była rozrywana przez rodaków, chcących posłuchać jej relacji. Była m.in. gościem w 
telewizyjnej Kawiarence pod Globusem R. Badowskiego. Rok później spotkał ja wielki zaszczyt. W 
czasie I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, papież spotkał się z nią wspominając ten szczególny dzień, 
16 października 1978 r., gdy on został wybrany na przywódcę Kościoła Katolickiego, a ona stanęła na 
najwyższej górze świata. Wydarzenia te dzieliło kilka godzin. Padły wówczas słynne słowa Ojca 
Świętego: Dobry Bóg chciał, że tego samego dnia oboje weszliśmy tak wysoko. Swe zmagania z Mount 
Everestem W. Rutkiewicz opisała szczegółowo w swej książce Na jednej linie. 

Po zdobyciu Everestu W. Rutkiewicz stała się osobą medialną, wszędzie rozpoznawalną  Zawsze 
walczyła o pozycję najlepszej polskiej himalaistki i zdobyła ją. Popularność z czasem zaczęła ją 
irytować, ale łatwiej jej było gromadzić środki na kolejne wyprawy.  

W 1980 r. W. Rutkiewicz zaangażowała się w zakładanie NSZZ „Solidarność” w swym miejscu 
pracy – Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.  

Jej dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania po wypadku na Elbrusie 17 marca 1981 r. Upadła 
na stoku, czego skutkiem było otwarte złamanie lewej kości udowej, źle leczone w lokalnym 
radzieckim szpitalu. Noga się nie zrastała, po kolejnych zabiegach chirurgicznych narastały trudności w 
chodzeniu. Rutkiewicz wyszła wówczas za mąż za austriackiego chirurga, dr H. Scharfettera, jej 
partnera wspinaczek w Zillertalu w latach sześćdziesiątych. Zamieszkała z nim pod Innsbruckiem i tam 
zastał ją stan wojenny ogłoszony w Polsce. Mimo niesprawności zaczęła planować kobiecą wyprawę na 
K2. Po kolejnej operacji w grudniu, w połowie stycznia pojechała do Włoch, gdzie w Turynie wraz z R. 
Messnerem wspinała się na otwarciu ściany wspinaczkowej i została przyjęta przez prezydenta 
Pertolliniego. Po powrocie do Austrii, 28 stycznia 1982 nastąpiło ponowne, samorzutne złamanie nogi, 
tym razem na schodach kliniki. Wanda była załamana, ale nie zrezygnowała ze swych planów.  

Zdobycie K2 było od zawsze marzeniem alpinistki. Mimo problemów z nogą, Rutkiewicz wybrała 
11 kobiet i wyruszyła z nimi pod K2. 150 km szlak z Dasso do podnóża góry przeszła pieszo, o kulach, 
w ciągu dwóch tygodni. Jej upór i wytrzymałość wzbudziły niemałą sensację i były komentowane w 
mediach. W zespole polsko-francuskim znalazły się: M. Stolarek, D. Wach, A. Czerwinska, K. 
Palmowska, J. Maciuch, E. Panejko-Pankiewicz, A. Łukaszewska, Ch. de Colombel, A. Okopinska, H. 
Krüger-Syrokomska i A. Bednarz. Niestety, 30 lipca w obozie II na wys. 6700 m na udar mozgu 
niespodziewanie zmarła  H. Krüger-Syrokomska. Wanda chciała, aby koleżanka miała swój grób, na 
który mogłaby pójść dziesięcioletnia wtedy córka zmarłej alpinistki. Uparła się, by ciało Haliny znieść 
na dół i poprosiła męską wyprawę o pomoc. Po skomplikowanej akcji ciało zostało zniesione na 
cmentarzyk u stóp góry, przeznaczony dla alpinistów szturmujących K2 i tam pochowane. Dziewczyny, 
mimo smutku w zespole, postanowiły jednak kontynuować akcję górską. W połowie sierpnia pogoda 
zaczęła się psuć i zmieniła się radykalnie. W wyższych partiach padał śnieg, a w dole wiał silny wiatr. 
Nie było słońca. Wejście powyżej obozu II groziło śmiercią. Po miesiącu wyczekiwania na poprawę 
zespół podjął decyzję o wycofaniu się spod góry.     

Kolejny raz W. Rutkiewicz atakowała K2 w 1984 r. W. Rutkiewicz, K. Palmowska, A. Czerwińska 
i D. Miodowicz-Wolf stanowiły zespół kobiecy, który wyjechał w ramach wyprawy, w której 
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uczestniczyło 29 alpinistów z 8 krajów. 13 lipca, w huraganowym wietrze, cała polska czwórka 
osiągnęła wysokość 7400 metrów. Fatalna pogoda nie pozwoliła im pójść wyżej. 

W styczniu 1985 r. W. Rutkiewicz, wraz ze Szwajcarem S. Schaffterem pokonali ścianę 
południowego szczytu Aconcagui (6960 m), stylem alpejskim. Wanda na dodatek szła z kamerą w ręku 
(dzięki temu powstał film z wyprawy Gdybyś przyszedł pod tę ścianę).  

Zespół kobiecy, który podchodził na K2 w 1984 r., postanowił zmierzyć się rok później z jednym 
z najtrudniejszych szczytów himalajskich, Nanga Parbat (8125 m). Szerpowie nazywają ten szczyt 
"Królem Gór", alpiniści "Górą Mordercą". Dwie próby nie powiodły się, gdy lawina zasypała w obozie 
IV kurtki puchowe, śpiwory i namioty. Rutkiewicz, wraz z A. Czerwińską i K. Palmowską stanęły na 
szczycie 15 lipca 1986 r., jako pierwszy zespół kobiecy. Rutkiewicz weszła na szczyt godzinę po 
Palmowskiej, eskortując wcześniej osłabioną Miodowicz-Wolf, której nie udało się zdobyć góry. Dwa 
dni wcześniej na szczycie zameldowali się J. Kukuczka, Z. Heinrich i S. Łobodziński, jako pierwszy 
polski zespół na tej górze.  

W 1986 r. to W. Rutkiewicz wyprzedziła jednak Kukuczkę. Na K2 (8611 m) stanęła jako pierwsza 
kobieta na Ziemi i pierwszy Polak. Kukuczka zdobył górę dwa tygodnie później. W sezonie 1986 u 
podnóża K2 spotkało się aż 10 wypraw. Wśród nich była francusko-polska wyprawa L. i M. Barrardów. 
Wyprawa odniosła sukces. W. Rutkiewicz idąc żebrem Abruzzich, pierwsza weszła na wierzchołek, 23 
czerwca, po pół godzinie doszło małżeństwo Barrardów. Zarówno Rutkiewicz, jak i Barrardowie 
wspinali się bez dodatkowego tlenu. Po zapadnięciu zmroku cała trójka oraz pozostali trzej członkowie 
wyprawy: Francuz M. Parmentier i dwóch Basków: M. Abrego i J. Casimiro, musieli rozbić obóz 
niedaleko szczytu. Wszyscy przetrwali noc, jednak następnego dnia podczas schodzenia małżeństwo 
Barrardów zaginęło. Okres między 21 czerwca a 10 sierpnia 1986 był najtragiczniejszym w historii 
zdobywania góry. Zginęło wówczas 13 wspinaczy, w tym T. Piotrowski, który był członkiem zespołu 
męskiego zdobywającego K2 nową drogą południową ścianą, w wyprawie K. Herrigkoffera. Piotrowski 
i Kukuczka zdobyli szczyt, ale Piotrowski zginął przy zejściu. Pod K2 zostali także tego roku na zawsze 
Polak W. Wróż, Amerykanie Smollich i Pennington i 5 członków brytyjsko-austriacko-polskiego 
zespołu K. Diembergera, atakującego K2 w początkach sierpnia, wśród nich D. Miodowicz-Wolf z 
Polski. Blisko swego namiotu zmarł w szczelinie lodowcowej R. Casarotto, znany wspinacz włoski.    

Wiosną 1987 r. Rutkiewicz przeszła w Klinice Uniwersyteckiej w Zurychu, razem z Kukuczką i 
Wielickim, cykl badań, dotyczących szczególnych predyspozycji fizycznych do działania w warunkach 
niedotlenienia. Ku zaskoczeniu  naukowców, funkcje jej organizmu nie odbiegały w zasadzie od 
przeciętnej dla sportowców. 

Jesienią tego samego roku, 18 września 1987, weszła – idąc drogą normalną północnym grzbietem  
wierzchołek centralny Shisha Pangmy (8027 m) w Tybecie. Była członkiem zespołu z R. Wareckim i C. 
Carsolio z Włoch oraz Meksykaninem E. Avilą i Ekwadorczykiem R. Navarette. R. Warecki wszedł na 
szczyt jako pierwszy Polak, Rutkiewicz była tuż za nim, a godzinę po nich, po wspinaczce inną nową 
drogą, na szczycie stanęli J. Kukuczka i A. Hajzer   

W 1987 r. we Włoszech W. Rutkiewicz była jednym z członków założycieli międzynarodowej 
organizacji Mountain Wilderness, która miała koncentrować się na zachowaniu nienaruszonej przyrody 
wysokich gór, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju nieagresywnej turystyki górskiej.  

Zimą 1988 r. Rutkiewicz towarzyszyła J. Kukuczce w wyprawie na Annapurnę (do wysokości ok. 
7000 m). Polacy chcieli jako pierwsi zdobyć Annapurnę od pd. strony zimą. W grupie byli prócz 
Wandy: J. Kukuczka, K. Wielicki, A. Hajzer, R. Warecki i M. Tokarzewski, lekarz. Dołączył do nich 
także podróżnik i surviwalowiec J. Pałkiewicz.  1 lutego 1988 r Kukuczka i Hajzer rozbili obóz V na 
7400 m. Na górze sypał śnieg, panowało lodowate zimno i mgła. Obaj wspinacze szli przy zerowej 
widoczności i doszli po godz 16 do szczytu. Dwa dni później dotarli do bazy. Po nich próbę podjęli K. 
Wielicki i W. Rutkiewicz. Pogoda jednak zbyt się popsuła, a Wanda nie była w najlepszej kondycji 
fizycznej, zrezygnowała więc na wys. 7000 m. K. Wielicki zszedł razem z nią. Niepowodzenie W. 
Rutkiewicz nie oznaczało tym razem niepowodzenia wyprawy. Polscy himalaiści zdobyli kolejny 
ośmiotysięcznik zimą, udowadniając, że w tej dyscyplinie nie mają sobie równych.  

W 1988 r. Wanda w trzyosobowej wyprawie podjęła atak na Broad Peak. Próba nie udała się, 
zginęła natomiast jej towarzyszka, B. Kozłowska.  
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Latem 1989 r. W. Rutkiewicz znalazła się pod Gasherbrumami razem z brytyjską ekspedycją 
kobiecą. Wanda wspominała wyprawę jako bezstresową i miłą. Na szczyt Gashebrum II weszła z 
kierowniczką wyprawy Rhony Lampard 12 lipca 1989 r.  

Wiosną 1990 r. Rutkiewicz zabrała się z małą 4-osobową japońsko-polską wyprawą, której 
kierownikiem był M. Hara, na Makalu (8481 m). W czasie wyprawy 9 maja Rutkiewicz wraz z E. 
Panejko-Pankiewicz weszły na wysokość 7900 m, ale przy złej pogodzie musiały zawrócić. Szansy na 
ponowny atak już nie miały.  

W lipcu 1990 r. na Broad Peak zginął K. Lyncke, niemiecki himalaista, 
z którym Wanda była związana emocjonalnie i wiązała duże nadzieje na 
przyszłość.  

16 lipca 1990 r. W. Rutkiewicz i E. Panejko-Pankiewicz weszły w 
trudnych warunkach na szczyt Gasherbrum I (8068 m) jako pierwszy 
zespół kobiecy. Po wejściu na Gasherbrum powstała idea zdobycia 
pozostałych szczytów 8 tysięcznych w ramach jednej 12-16 miesięcznej 
wyprawy. Została ona nazwana „Caravan to dreams” czyli „Karawana do 
marzeń”. Pomysł został ogłoszony w październiku 1990 r w Rzymie. Główną partnerką Rutkiewicz 
miała zostać E. Panejko-Pankiewicz, a koordynować akcję miał Klub Wysokogórski z Łodzi. W 
początkach 1991 r. powstał plan wyprawy zakładający jedną aklimatyzację dla wszystkich wejść na 
szczyty. Był jednak nierealny. Nie uwzględniał złych warunków pogodowych i wyczerpania 
organizmu. Już na samym początku pojawiły się trudności. Nie powiodła się próba wejścia na 
Kanczendzongę w składzie wyprawy słoweńskiej. Głównym celem tej wyprawy było zdobycie 
Kanczendzongi nową trudną droga pd. zach. grzbietem, w stylu alpejskim. W ekspedycji wzięło udział 
12 Słoweńców, Chorwat i dwie Polki: W. Rutkiewicz i E. Panejko-Pankiewicz. W pierwszym okresie 
Słoweńcy zdobyli wierzchołek główny (8586 m), środkowy (8482 m) i południowy (8476 m) 
Kanczendzongi oraz kilka niższych szczytów w tej grupie. Pogoda wówczas pogorszyła się, zaczął 
padać śnieg i wyszła mgła. Wyprawa zakończyła się dramatem. 3 maja pod szczyt podchodzili 
Słowenka M. Frantar i Słoweniec J. Rozman. 150 m przed szczytem zawrócili wyczerpani silnym 
wiatrem i zimnem. Wkrótce urwał się z nimi kontakt radiowy. Ich ciała znaleziono w następnych dniach 
1000 m niżej.  Słowenka Frantar nie została pierwszą zdobywczynią góry, nie stała się nią także Wanda.  
Po tragedii kierownik wyprawy (T. Skarja) przerwał akcję  górską. W. Rutkiewicz nie miała już szansy 
na swą próbę.  

Jesienią 1991 r. Wanda podjęła próbę zdobycia Cho Oyu (8201 m) i zaraz potem znajdującej się obok 
Annapurny (8091 m). Na Cho Oyu, który jest jednym z łatwiejszych do zdobycia ośmiotysięczników,  
weszła po samotnym wspinaniu się 26 września, jako pierwsza Polka. Kilka tygodni później, 22 
października 1991 r., drogą brytyjską na pd. ścianie zdobyła Annapurnę (8091 m), będąc członkiem polskiej 
wyprawy kierowanej przez K. Wielickiego. 11 września założono bazę u podnóża lodowca na wysokości 
4300 m, skąd było jeszcze dość daleko do podstawy ściany. Wielicki zdecydował się na drogę wiodącą 
filarem południowej ściany. W trakcie aklimatyzacji założono trzy obozy, najwyższy około 700 m poniżej 
wierzchołka. 10 października popsuła się pogoda, zaczęło mocno wiać i trzeba było przerwać akcję. Gdy 
wiatr nieco osłabł, 21 października Wielicki ruszył z obozu II i razem z B. Stefko zdobył wierzchołek. Za 
nimi działała pozostała szóstka uczestników, w tym W. Rutkiewicz i I. Bayens, które były pierwszymi 
kobietami atakującym górę od południa. W ciągu dwóch dni wszyscy dotarli na szczyt. Rutkiewicz 
ponownie zdobywała górę sama. Obserwujący ją z dołu koledzy pomylili wspinające się sylwetki i uznali, 
że nie zdołała dotrzeć do szczytu. Tymczasem Rutkiewicz szczyt osiągnęła o zmierzchu z bolącą nogą, którą 
zraniły spadające kamienie. Trudno było wówczas o zrobienie dobrych zdjęć. Środowisko alpinistyczne 
poddało w wątpliwość jej twierdzenie o zdobyciu góry. Zaczęły się wyjaśnienia i pomówienia. Zarząd PZA 
powołał specjalną komisję, z udziałem znanych alpinistów, która miała orzec o tym czy szczyt został 
zdobyty czy nie. W przeddzień ogłoszenia orzeczenia komisji z Wiednia przyszły filmy zrobione przez 
Wandę na szczycie Annapurny. Było wśród nich zdjęcie ze szczytu, na tyle wyraźne, aby stwierdzić że 
Wanda nie kłamała mówiąc że zdobyła górę. Ta sytuacja zdeterminowała ją do zdobycia jak najszybciej 
kolejnego ośmiotysięcznika. W kraju sprawiała jednak wrażenie samotnej i wypalonej. Nawet w czasie 
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prelekcji i pokazów slajdów wydawała się wyobcowana i samotna. Przytłaczała ją zawiść środowiska i 
krytyka jej poczynań. Chciała jak najszybciej wrócić w swe ukochane Himalaje.  

Gdy w marcu 1992 r. meksykańscy himalaiści E. i C. Carsolio zaproponowali Wandzie wspólne 
zdobywanie Kanczendzongi, na której jeszcze nie stanęła kobieta, Wanda zgodziła się. Miał to być 
trzeci ośmiotysięcznik w ramach „Karawany do Marzeń”. Pogoda była dobra, górę pokrywał jednak 
głęboki śnieg. 12 maja C. Carsolio i Rutkiewicz wyruszyli w nocy w kierunku szczytu z obozu IV na 
wys. 7900 m. Wanda nie nadążała za partnerem. Ok. 17 Carsolio zdobył szczyt. Gdy wracał spotkał 
Wandę, która na wysokości 8300 m przygotowywała się do biwaku. Było bardzo zimno, wiał silny 
wiatr. Himalaistka miała tylko goreteksową płachtę, rękawiczki, gogle i czapkę. Mimo zmęczenia nie 
chciała wracać do obozu IV. Nie liczyło się nic ponad zdobycie góry. Carsolio nie udało się namówić 
jej do przerwania akcji, sam więc zszedł w dół. Następnego dnia pogoda zepsuła się, zaczęła się burza 
śnieżna. Wanda nie wracała. Nadzieje, że zeszła na stronę Tybetu okazały się płonne. Co działo się tam 
na górze, nie wiadomo. Nieszczęście wydarzyło się prawopodobnie 13 maja – może starczyło jej 
jeszcze sił, by dotrzeć do szczytu? Na akcję poszukiwawczą wyprawa nie miała już sił. Ciała nie 
odnaleziono do dzisiaj. 

W 1992 r. Rutkiewicz miała już prawie 50 lat, nie była już tak sprawna fizycznie jak kiedyś. Niewiele 
ludzi chciało się z nią wspinać. Jej życie w kraju stawało się coraz bardziej chaotyczne. Zawsze miała za 
mało czasu między powrotami z wypraw a kolejnymi wyjazdami. Ciągle brała na siebie zbyt wiele, 
pędziła z jednego spotkania na drugie, nie dosypiała i zaniedbywała życie prywatne. Sprawy osobiste i 
zawodowe załatwiała w ciągłym pośpiechu. Była wiecznie zmęczona, bo noce spędzała w drodze, za 
kierownicą. Jeździła szybkimi, nawet rajdowymi samochodami. Miała za to coraz większą determinację, 
graniczącą z szaleństwem.  

Gdy nie zeszła ze szczytu niektórzy zastanawiali się, czy nie było to samobójstwo, jako sposób na 
ucieczkę od niemożności zrealizowania planu. W kraju Wanda była odbierana jako osoba zarazem 
charyzmatyczna i zupełnie nieobliczalna. Dopiero gdy wyrywała się z cywilizacji i rozpoczynała kolejną 
wyprawę, odzyskiwała spokój i dobre samopoczucie. Dlatego trudno uwierzyć, że osoba, która miała swój 
plan i ciągle mogła go zrealizować, po prostu postanowiła umrzeć w górach (choć o śmierć ocierała się 
bez przerwy, i ryzyko było wpisane w jej życie). Znający ją przyjaciele wiedzieli: wciąż parła do przodu, 
nie chciała umierać, nie miała takiej intencji ani takiej mentalności. Ale w pewnym sensie liczyła się ze 
śmiercią w górach, czemu nieraz dawała wyraz w rozmowach. W bazie pod Kangchendzöngą mówiła 
podobno: Dla mnie umrzeć tam na górze nie byłoby niczym niezwykłym. To byłoby całkiem proste. 
Ostatecznie większość moich przyjaciół czeka na mnie tam, wysoko. 
Śmierć Wandy była wstrząsem dla całej międzynarodowej społeczności wysokogórskiej. 

Wspomnienia o niej ukazały się we wszystkich liczących się periodykach. Nie wiemy, czy gdyby żyła do 
dziś, udałoby się jej zdobyć Koronę Himalajów jako pierwszej kobiecie. W każdym razie miała na to 
ogromną szansę. I tak jednak została naszą Królową Górskiej Wspinaczki. 
 


