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Himalaizm to pasja, która uzależnia na całe życie. Niestety często miłość do gór kończy się tragicznie. Oto 

lista najwybitniejszych polskich alpinistów, których bezpowrotnie pochłonęły góry. 
 

 

Jerzy Kukuczka (ur. 24 marca 1948 w Katowicach, zm. 24 października 1989) - polski alpinista i 

himalaista, jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum - wszystkie 14 szczytów o 

wysokości ponad 8 tysięcy metrów (pierwszy był Reinhold Messner, któremu zajęło to 17 lat, Kukuczce 9). 

Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku.  

Zginął na wysokości 8 300 metrów 24 października 1989 podczas wejścia na Lhotse nową drogą przez 

słynną, niezdobytą wówczas południową ścianę.  

 

Wanda Rutkiewicz (ur. 4 lutego 1943, zm. 12 lub 13 maja 1992) - polska alpinistka i himalaistka, z zawodu 

elektronik, jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu, Jako trzecia kobieta na świecie i 

pierwsza Polka stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi.  

Zaginęła w 1992 podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę.  

 

Eugeniusz Chrobak (ur. 1 czerwca 1939 w Bielsku-Białej, zm. 28 maja 1989) - polski taternik, alpinista i 

himalaista, także autor artykułów i opowiadań o tematyce wspinaczkowej, z zawodu inżynier chemik.  

Kierownik wyprawy na Mount Everest, szczyt zdobył zachodnią granią razem z Andrzejem Marciniakiem - 

zginął podczas zejścia  

 

Andrzej Czok (ur. 11 listopada 1948 w Zabrzu, zm. 11 stycznia 1986) - polski himalaista związany z 

gliwickim Klubem Wysokogórskim. 21 stycznia 1985 roku zdobył swój czwarty ośmiotysięcznik - 

Dhaulagiri . Było to pierwsze zimowe wejście na ten szczyt. Andrzej Czok okupił je poważnymi 

odmrożeniami, w wyniku których stracił części pięciu palców u obu stóp. Mimo to już rok później podjął 

nowe wyzwanie.  

Jednak wspinaczka na Kanczendzongę (8586 m n.p.m.) okazała się błędem. Osłabiony organizm przegrał z 

chorobą wysokościową. W trakcie wyprawy Czok zasłabł.. Po wycofaniu się z drogi na szczyt zmarł 11 

stycznia 1986 w obozie na obrzęk płuc.  

 

Zygmunt Andrzej Heinrich (ur. 21 lipca 1937 we Łbowie, zm. 27 maja 1989) - polski taternik i alpinista, 

jeden z najbardziej doświadczonych himalaistów, z zawodu inżynier budownictwa.  

Zginął w lawinie na stoku Mount Everest.  

 

Tadeusz Piotrowski (ur. 1940 - zm. 1986) - polski taternik, alpinista i himalaista, a także autor książek o 

tematyce wspinaczkowej. 8 lipca 1986 roku wraz z Jerzym Kukuczką zdobył K2 nową drogą - tzw. 

południową ścianą. Od tej pory będzie nosiła nazwę Drogi Piotrowskiego (do tej pory nie powtórzonej). 

Zginął podczas zejścia drogą klasyczną, po dwóch biwakach w ścianie bez wody i pożywienia, na 

wysokości około 7900 m n.p.m.  
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Wojciech Wróż (ur. 17 grudnia 1942 w Poznaniu - zm. 3 sierpnia 1986) - polski taternik, alpinista i 

himalaista, a także autor książek o tematyce wspinaczkowej, magister nauk fizycznych, specjalista w 

dziedzinie elektronicznej aparatury medycznej.  

 

Zginął podczas zejścia ze szczytu - prawdopodobnie zsunął się z końcówki liny poręczowej na górnych 

stokach tzw. Żebra Abruzzów, na wysokości ok. 8100 m.  

 


