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PODSTAWOWE 
INFORMACJE
▪Urodziła się 4 lutego 1943 roku w Płungianach, zmarła 
13 maja 1992 roku w Himalajach; 
▪Była córką inżyniera Zbigniewa Błaszkiewicza i Marii, 
posiadała trójkę rodzeństwa: Janinę, Michała i Jerzego;
▪Z zawodu była elektrykiem;
▪Jest jedną z najwybitniejszych, światowych himalaistek 
i alpinistek;
▪Znana jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza w 
Europie, która stanęła na szczycie Mount Eweryst;
▪Jest autorką i współautorką wielu filmów i książek o 
tematyce alpinistycznej. 



ŻYCIORYS

 Po drugiej wojnie światowej przeprowadziła się wraz z 
rodzicami i Jerzym jako repatriantka do dziadków, następnie 
do Wrocławia. Jej pierwsze spotkanie ze wspinaczką miało 
miejsce w Rudawach Janowskich. Jeszcze w licealnych latach 
pałała chęcią do wielu dyscyplin sportowych takich, jak 
siatkówka, biegi, rzucanie oszczepem, skok wzwyż , a nawet 
rajdy samochodowe. Jej przygoda górska w tatrach zaczęła 
się w 1962 roku, po odbytym tam kursie taternickim. Za swoich 
czasów poprowadziła tam kilka nowych dróg wspinaczkowych 
m.in. na Koprowy Wierch. Po Tatrach w 1964 roku przeniosła 
się na Alpy, Pamir, Hindukusz i Himalaje. Należała do Klubu 
Wysokogórskiego we Wrocławiu, a po 1973 roku do Klubu 
Wysokogórskiego w Warszawie. Zaginęła w maju 1992 roku 
podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę. 



ZDOBYTE 
SZCZYTY

▪ 1966r.- Mont Blank; 

▪ 1967r.-pierwsze przejście 
przez kobietę wschodniej 
ściany Aiguille du 
Grépon; 

▪ 1970r.- Pik Lenina (jej 
pierwszy 
siedmiotysięcznik); 

▪ 1978r.- północna ściana 
Matterhornu zimą;

Najważniejsze,



▪ 17 marca 1982r.-pierwszy ciężki 
upadek na Elbrusie- otwarte 
złamanie kości udowej; 

▪ 26 wrześni 1991r. – Czo Oju 
(samotnie); 

▪ 18 wrześni 1987r.- Sziszapangma 
jako pierwsza Polka 

▪ 23 czerwca 1986- K2, jako 
pierwsza kobieta i pierwszy 
Polak; 

▪ 16 października 1978r. – Mount 
Everest; 

▪ 22 października 1991 – 
południowa ściana Annapurny; 

▪ 15 lipca 1985- Nanga Parbat 
ściana Diamir; 

▪ 12 lipca 1989r.- Gaszerbrum II  

▪ 16 lipca 1990r.- Gaszerbrum I 
z  Ewą Pankiewicz; 

k



KSIĄŻKI I 
PUBLIKACJE 
…

▪ „Gdybyś przyszedł pod tę ścianę” 
-1986r. 

▪ „Nanga Parbat 85”-1986r. 
▪ „Requiem”- 1987r. 
▪ „Ludzie na Baltoro”- 1988r. 
▪ „Kobiety śniegu”- 1990r. (film) 
▪ „Zdobycie Gasherbrumów” -1979r. 
▪ „Na jednej linie”-1986r. 
▪ „Karawana do marzeń”- 1994r.



DZIEŁA GATUNKU 
PRASOWEGO-
WYWIAD O 
WANDZIE   
▪ „ Więcej o Wandzie Rutkiewicz”- 

1997r. Barbara Rusowicz i Joanna 
Bandurska  

▪ „Wszystko o Wandzie Rutkiewicz: 
wywiad Barbary Rusowicz” -1992r. 

▪  „Uciec jak najwyżej. Nie dokończone 
życie Wandy Rutkiewicz” – 2001r. 

▪  „Wanda, opowieść o sile życie i 
śmierci- Historia Wandy Rutkiewicz”- 
Anna Kamińska, 2017r.



ORDERY I ODZNACZENIA 
◊

▪ Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia 
Polski- 1979r. 

▪ Sitara-e Imtiaz- 1991r. ▪ Tablica pamięci w 
Słowackiej części 
Tatr

▪ Pośmiertne odznaczenie Medalem im. Króla Alberta I, przyznawanym za 
wyjątkowe zasługi przez King Albert Memorial Foundation w 1994r.; 

▪ Jest patronką kilku szkół w Polsce, m.in.: w Warszawie, we Wrocławiu, w 
Łodzi czy w Rząsce.



▪ W dniu jej 75 urodzin  Poczta Polska wydała 
kartę pocztową ze znakiem opłaty z 
przedstawionym wizerunkiem Wandy  
Rutkiewicz i jej najwyższego, zdobytego 
ośmiotysięcznika, szczytu Mount Eweryst; 

▪ Mural we Wrocławiu, znajdujący się przy placu 
Legionów 4a.  Prace nad muralem trwały 
tydzień. Autorką muralu była Marta Frej, a 
namalowany został przez dziewczyny z firmy 
Red Sheels w ramach akcji „Kobiety na mury”, 
zorganizowanej przez „Wysoki Obcasy”;  

▪ Stworzona przez Google Doodles zakładka o 
Wandzie Rutkiewicz, która powstała 16 
października 2019r.  Doodle pokrótce opowiada 
o życiu Wandy i jej osiągnięciach, a takż 
przedstawia ilustracje przedstawiające ją 
podczas podróży .



ZAGINIĘCIE WANDY PODCZAS 
WYPRAWY NA 
KANCZENDZONGĘ
 Wyprawa była organizowana przez Meksykanów, których prowadził 
Carlos Carsolio. Do grupy tej przyłączyli się Wanda i Arkadiusz 
Gąsienica-Józkowy. Pierwsza próba zdobycia szczytu odbyła się w 
drugiej połowie kwietnia. Z powodu burzy śnieżnej dwójka 
meksykanów musiała opuścić wyprawę. Następnie początki choroby 
Wilsona i zatrucie pokarmowe Arka wyeliminowały go z akcji. 
Gotowymi na drugi atak szczytowy pozostali jedynie Wanda i 
Carlos.  Szli osobno, ona była powolna i w słabej formie a on szybki i 
prący śmiało do przodu.  Wanda nie była zdrowa, wymiotowała i 
miała biegunkę, jednak nie chciała zawrócić. Z czasem zwalniała 
tempo marszu, jednakże ciągle parła do przodu. Carlos Carsolio 
zdobył szczyt pierwszy. Spotkawszy Wandę w drodze powrotnej, na 
wysokości 8200-8300 m namawiał ją, aby zrezygnowała i zeszła z 
nim do bazy. Jednakże ona odmówiła i nie zaprzestała marszu. 
Pogoda z czasem zaczęła się psuć, a Kanczendzonga zniknęła w 
śnieżnych chmurach.  Na Wandę w obozie czekał wciąż chory Arek i 
wykończony Carlos. Wanda nigdy nie wróciła z wyprawy, a jej ciała 
do tej pory nie odnaleziono.



CIEKAWOSTKA :
Wanda swoją pasję do 
wspinaczki odkryła 
przypadkiem, gdy 
skończyło się jej paliwo 
w motocyklu w 1961r.



ŹRÓDŁA 
INFORMACJI

➢ Wikipedia 

➢ Wspinanie.pl 

➢ Wiadopości.wp.pl 

➢ na:Temat



KONIEC
Dziękujemy za uwagę! 

SP3 Wrocław


