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WSTĘP

„Alpinista ma dwie przeciwstawne motywacje. Jedną jest duch przygody popycha-

jący go do odkrywania nieznanego, a zarazem grania w fascynującą, lecz niebez-

pieczną grę, która zakłada wykorzystanie swojego doświadczenia w zmaganiach 

z lodem, skałą, wiatrem i załamaniami pogody. Drugą jest naturalny instynkt prze-

trwania. W najczystszej formie ta gra objawia się we wspinaczce solowej, kiedy 

wspinacz rozwiązuje górski problem bez pomocy liny oraz innych ułatwień, ma-

jąc świadomość, że jeśli popełni błąd i odpadnie od ściany, najprawdopodobniej 

zapłaci za to najwyższą cenę” – pisał kiedyś Chris Bonington. 

Gdyby drugi tom Mojego wyboru miał podtytuł, a sugerowalibyśmy się tym, co 

najważniejsze spośród opisanych w nim osiągnięć Krzysztofa Wielickiego, najbar-

dziej adekwatne byłoby nazwanie go Solo (znamienne, że taki sam tytuł, z pew-

nością nieprzypadkowo, nosi ulubiony film alpinistyczny naszego bohatera). 

To właśnie w momencie, kiedy zaczyna się ta książka, czyli na początku lat dzie-

więćdziesiątych, duch przygody natchnął Wielickiego do realizacji ambicji w naj-

czystszej z alpinistycznych gier. 

Począwszy od pierwszej opisanej tu wyprawy na Dhaulagiri, aż po skompleto-

wanie szczytów wchodzących w skład Korony Himalajów i Karakorum, Wielic-

ki regularnie podejmował samotne wyzwania. Dzięki temu w 1993 roku stał się 

pierwszym wspinaczem na świecie, który samotnie wytyczył nową drogą na ośmio-

tysięczniku w ciągu jednej doby. Choć po pokonaniu dziewiczym terenem połu-

dniowej ściany wszedł na szczyt Shisha Pangmy końcowym odcinkiem istniejącej 

już drogi, osiągnięcie to na zawsze zapisało się na kartach historii himalaizmu. 
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Każdy – kto w wymagającym górskim terenie wspinał się samotnie – wie, jak 

niebywałe jest wówczas skumulowanie emocji. Choć solista spędza w ścianie sto-

sunkowo niewiele czasu, w jego głowie dzieje się więcej niż podczas wielodnio-

wej wspinaczki w towarzystwie partnera. W Moim wyborze znalazły się między 

innymi  właśnie i  takie sugestywne opisy doznań Wielickiego podczas solowych 

wspinaczek, w tym także znane z opisów Messnera czy Kukuczki doświadczenie 

obecności tajemniczej „drugiej osoby”. Dla bohatera książki jest ono dowodem 

na stadność człowieka, na naturalną  potrzebę dzielenia się z kimś emocjami. 

Ważnym fragmentem drugiego tomu Mojego wyboru jest opis swoistego opus 

magnum kariery Wielickiego – samotnej wyprawy na Nanga Parbat. Jest coś ma-

gicznego w skutych lodem ścianach tego wybitnego ośmiotysięcznika, coś, co 

przyciąga największych solistów w historii himalaizmu. Legendarny Hermann 

Buhl po solowym ataku dokonał pierwszego wejścia na Nagą Górę w 1953 roku. 

Dwadzieścia pięć lat później Reinhold Messner samotnie wytyczył nową drogę 

na ścianie Diamir. Linia ta jest stosunkowo łatwa technicznie, ale bardzo ryzy-

kowna, więc nic dziwnego, że do dzisiaj nie doczekała się drugiego przejścia. Nie-

zwykle trudne będzie również powtórzenie wyczynu Wielickiego na tej ścianie. 

Choć Krzysztof wspinał się uważaną obecnie za „via normale” Drogą Kinshofera, 

bezprecedensowy był styl, w jakim zaatakował Morderczą Górę: tuż po zdoby-

ciu K2, bez znajomości drogi i towarzyszy obserwujących z bazy jego poczyna-

nia. Z reguły, nawet podczas najczystszych stylowo i najśmielszych himalajskich 

solówek, ktoś bliski czekał w niższych obozach na samotnego wspinacza. Wielic-

ki postanowił wejść w trzyipółkilometrową ścianę pozbawiony nawet tego men-

talnego wsparcia. 

„Postępy w technice, sprzęcie i poziom wytrenowania sprawiły, że dzisiejszy 

wspinacz stał się zbyt skuteczny. Podobnie jak w innych dziedzinach postęp tech-

niczny zaczął zabijać przygodę. Dla tych, którzy będą chcieli na nowo zdefiniować 

czystą walkę człowieka z górą, nie będzie innej drogi, tylko desperacka ścieżka 

wspinacza solowego lub zimowego” – pisał Lionel Terray. 

Dochodzimy tu do drugiej specjalizacji naszego bohatera – wspinaczki zimowej 

w górach najwyższych. Choć o pierwszych wejściach zimowych na szczyty ośmio-

tysięczne, których dokonał, opowiada w pierwszym tomie wspomnień, nie ozna-

cza to, że w drugim ten temat jest nieobecny. Przeciwnie – ponownie zaczytujemy 

się w barwnych opisach licznych zimowych potyczek z niezdobytymi o tej porze 

roku ośmiotysięcznikami. Wielicki grał w nich pierwsze skrzypce i jako potencjalny 

zdobywca, i gdy ograniczał się do roli kierownika. Nie od dzisiaj zresztą wiadomo, 

że wyprawy zakończone niepowodzeniem mają czasem bardziej interesującą hi-

storię niż te uwieńczone spektakularnym sukcesem. 

Niestety, zdarza się również, że ekspedycję z finalnym alpinistycznym trium-

fem przyćmiewa górska tragedia. Tak było podczas kierowanej przez Wielickie-

go zdobywczej wyprawy na Broad Peak zimą 2012/2013. Na tych kartach lider 

wyprawy po raz pierwszy zdecydował się przedstawić swój punkt widzenia na te 

szeroko komentowane wydarzenia. 

Przede wszystkim jednak w drugim tomie Mojego wyboru mamy możliwość le-

piej poznać czołowego lodowego wojownika jako przyjaznego, życzliwego światu 

człowieka. Choć górskie poczynania bohatera charakteryzowały śmiałość i roz-



7

mach, to w opowieści o życiu osobistym jest powściągliwy, chroni swoją prywat-

ność i najbliższych. Dla niżej podpisanego jest to kolejny dowód jego klasy jako 

człowieka. 

Mimo braku osobistego ekshibicjonizmu, udało się namówić Krzysztofa Wie-

lickiego na zaprezentowanie życiowej filozofii i światopoglądu. Dzięki temu ta 

rozmowa pokazuje także jego pozagórskie oblicze – jako ojca, przyjaciela, part-

nera, biznesmena i osoby publicznej. Oblicze, które okazuje się równie interesu-

jące i inspirujące, jak jego lepiej znany wysokogórski wizerunek.  

Piotr Drożdż

październik 2015 


