
Pierwsza kobieta na szczycie najniebezpieczniejszej góry świata –  
K2. Pierwsza Europejka, która zdobyła Mount Everest.
Jedna z najwybitniejszych himalaistek w historii.

Na szczycie Mount Everest zostawiła kamyk 
z Polski. Na dachu świata stanęła 16 paździer-
nika 1978 roku dokładnie w dniu wyboru kar-
dynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła 
II. – Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia 
weszliśmy tak wysoko. Oboje po raz pierwszy 
z Polski – powiedział święty Jan Paweł II na wieść 
o jej wyczynie.

Po powrocie z wyprawy opowiadała: „Podcho-
dząc do szczytu, ostatnie 50 metrów szłam bez 
tlenu, dlatego, że zalodził mi się wlot do maski 
tlenowej. Musiałam ją zdjąć i ostatnie metry prze-
szłam, oddychając powietrzem z zewnątrz. Na tych 
ostatnich metrach jest się w takim stanie euforii, że 
szłam do szczytu w tym samym tempie bez tlenu 
jak z tlenem.”

Uwielbiała wyzwania. Była pewna siebie i prze-
bojowa. Ale też uparta.

Urodziła się w 1943 roku w niewielkiej miejsco-
wości Płungiany niedaleko Kłajpedy na Litwie, 
w polskiej rodzinie. Po wojnie wraz z rodzicami 
przeprowadziła się do Wrocławia.  Jej miłość do 
gór rodziła się powoli. Po maturze wybrała się 
z kolegami i koleżankami w Tatry do Morskiego 
Oka. Wtedy, siedząc na brzegu tego najpiękniej-
szego w Polsce górskiego jeziora, po raz pierwszy 
pomyślała, że jest tam tak pięknie, że chciałaby 
zostać na zawsze. Bakcyla gór złapała jednak, 
jak sama twierdziła, nieco później, kiedy wybra-
ła się na wspinaczkę w skałki w górach Sokolich 
w pobliżu Jeleniej Góry.

Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej. Zo-
stała inżynierem-elektronikiem. Pracowała najpierw 

w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, 
a potem, po przeprowadzce do Warszawy –  
w Instytucie Maszyn Matematycznych. Cały urlop 
poświęcała na wspinanie. Twierdziła, że opalaniem 
się pod gruszą mogłaby się bardzo zmęczyć.

Gdy Wanda zaczynała swoją górską przygodę, 
wśród himalaistów i osób zajmujących się wspi-
naczką panowało przekonanie, że kobiety nie 
potrafią i nie powinny się wspinać. Wanda prze-
łamała ten stereotyp. W 1986 roku została pierw-
szą kobietą na świecie, która weszła na K2, jedną  
z najniebezpieczniejszych gór świata.

Chciała zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników, 
śladem Reinholda Messnera i Jerzego Kukuczki. 
Swój projekt nazwała „Karawaną do marzeń”. 
Zdobyła ich w sumie osiem. Oprócz Mount  
Everestu i K2 weszła jeszcze na: Nanga Parbat, 
Sziszapangmę, Gaszerbrum II, Gaszerbrum I,  
Czo Oju i Annapurnę. Wspinała się często samot-
nie, bez tlenu i trudnymi drogami.

Organizowała lub współorganizowała wyprawy 
kobiet w Alpach i Himalajach. O swoich wspi-
naczkach i przemyśleniach pisała do czasopism 
o tematyce alpinistycznej. Była autorką książek 
i filmów górskich.

Zaginęła w maju 1992 roku, w wieku 49 lat,  
w drodze na Kanczendzongę (8586 m).

Stała się legendą polskiego i światowego himalaizmu.


