
?
Korona Ziemi to najwyższe szczyty wszystkich 

kontynentów. Postanowiłeś je wszystkie zdobyć. 

To bardzo ambitny cel. Ile już masz za sobą? 

Postanowiłem? Mocne słowo. Skąd redakcja ma takie infor-

macje? (śmiech) Nie mam takiego postanowienia, to jest 

jak na razie poza moim zasięgiem, przede wszystkim finan-

sowym. Może gdzieś w najskrytszych marzeniach... Jednak 

na chwilę obecną to wciąż bardzo odległy temat. W ciągu 

ostatnich dwunastu miesięcy z Korony Ziemi do tej pory 

udało mi się zdobyć Kilimandżaro w Afryce, Elbrus w Euro-

pie i Aconcaguę w Ameryce Południowej.

?
Opowiesz nam o tych wyprawach?

(śmiech) Nie da rady! „Nowiny Gniewskie” musia-

łyby liczyć ze sto stron, aby pomieścić streszczenie 

wszystkich wypraw. Każda z nich była inna i wyjątkowa. 

Każda miała jakiś pierwiastek niezwykłości. Ich celem 

nie jest sam szczyt. Dużo ważniejsza jest wędrówka i to, 

co nas podczas tej wędrówki spotyka. Liczą się doświad-

czenia i nowo zawiązane przyjaźnie.

?
O którym szczycie marzysz lub marzyłeś  

najbardziej, a którego najbardziej się boisz?

Zawsze najbardziej marzę o zdobyciu szczytu, na 

który aktualnie się wybieram. Nieważne czy jest to akurat 

Gubałówka w Tatrach, czy na przykład kaukaski Elbrus. 

Każda góra ma w sobie coś pięknego i niesamowitego, 

na każdą warto się wspiąć. Trzeba tylko chcieć to zrobić. 

Żadnej góry się nie boję, ale przed każdą czuję respekt. 

Wiem, że mogą być niebezpieczne i nieprzewidywalne. 

Będąc w górach zawsze pamiętam, że to nie ja tam rządzę 

i nie ja dyktuję warunki. Jestem tylko skromnym goś-

ciem, który próbuje pokornie zmierzyć się z siłami natury. 

To walka z własnymi słabościami i sprawdzian własnych 

możliwości. Nigdy o tym nie zapominam, bo łatwo wtedy 

o jakieś nieszczęście.

?
Dlaczego szczytów w Koronie Ziemi  

jest w istocie dziewięć, a nie siedem?  

Czy zamierzasz zdobyć wszystkie i w jakim czasie?

Tak w wielkim skrócie, według klasycznej wersji geogra-

ficznej (naukowej) szczytów w Koronie Ziemi jest siedem 

– Mont Blanc (Europa), Mt. Everest (Azja), McKinley – Denali 

(Ameryka Płn.), Aconcagua (Ameryka Płd.), Kilimandżaro 

(Afryka), Mt. Vinson (Antarktyda) i Góra Kościuszki (Austra-

lia). Dziewięć szczytów pojawia się w tak zwanej wersji 

dla wspinaczy. Uznają oni, że do Europy należy też Elbrus, 

a jest wyższy od szczytu Mont Blanc, zaś Australię biorą 

pod uwagę razem z Oceanią, gdzie zdecydowanie wyższa 

i trudniejsza do zdobycia jest Piramida Carstensza  

na Nowej Gwinei. Wersja dziewięcioszczytowa jest bardziej 

prestiżowa, dlatego też każdy szanujący się wspinacz,  

który próbuje zdobyć Koronę Ziemi na pewno chce mieć 

w swojej kolekcji dziewięć gór.

Oczywiście, że chciałbym je wszystkie zdobyć, nieważne 

w jakim czasie. (śmiech)

?
Na początku lutego wróciłeś z Ameryki  

Południowej. Wspinałeś się tam na Aconcaguę. 

Jakie są twoje wrażenia z tej wyprawy?

Wyprawa na Aconcaguę od początku do końca obfitowała 

w rozmaite przygody. Począwszy od lotniska w Santiago 

w Chile, gdzie „prawie” zostałem aresztowany za próbę 

przemytu polskich kabanosów (śmiech), po chwile grozy 

na wysokości 5950 metrów, gdy okazało się, że w nocy 

w namiocie jesteśmy zalewani przez spływającą z gór 

wodę. Aconcagua jest bardzo wymagająca, trudna w podej-

ściu przez stale osuwające się spod nóg kamienie. Zastana-

wia mnie dlaczego ona jeszcze stoi? Powinna się już dawno 

rozsypać. Wrażenia, widoki, dzikość i piękno krajobrazu 

Andów rekompensowały jednak wszelkie trudności 

i niedogodności związane z drogą na szczyt.

?
Jak to się zaczęło? Skąd zamiłowanie do gór?

Moje zamiłowanie do gór zaczęło się bardzo nie-

typowo. Po prostu któregoś dnia będąc na szlaku 

w Karkonoszach, za namową bliskiej mi osoby, z którą tam 

byłem, poszedłem trudniejszym szlakiem. Wtedy stwier-

dziłem, że dosyć dobrze sobie w górach radzę i dlaczego 

w przyszłości nie zrobić czegoś więcej. Chyba tak naprawdę 

właśnie od tej decyzji rozpoczęła się moja miłość do gór.

?
Wspinaczka to adrenalina, pasja, sport...  

Co pociąga Cię w tym najbardziej?

Dobrze sformułowane – tak, wspinaczka to adrenali-

na, pasja, sport. Wszystkiego po trochu. Każdy z nas powinien 

mieć jakąś pasję, dzięki której czuje się lepszym i szczęśliw-

szym człowiekiem. Ważne, aby swoim działaniem wzbudzać 

dumę i radość u innych oraz u samego siebie. Wcale nie mu-

si to być wspinaczka czy wysokogórskie trekkingi. Ważne, że-

by to nie był słomiany zapał, tak tylko na chwilę. Warto choćby 

małymi krokami, ale konsekwentnie i z uporem, zmierzać do 

wyznaczonego celu i spełniać swoje marzenia.

?
Jak wyglądają przygotowania kondycyjne  

do wypraw?

Nie przygotowuję się specjalnie do wypraw. Na co 

dzień prowadzę dość aktywny tryb życia. Bardzo dużo 

chodzę, trochę biegam. Myślę, że zdrowo się odżywiam... 

i to wszystko. Dobra rada dla potencjalnych chętnych 

pragnących wyruszyć na szlaki: nie jedź rano po bułki 

samochodem, idź pieszo! Nawet jak jest zimno i pada. 

Takie podejście na pewno zaprocentuje później w górach. 

Wchodząc na szczyt będzie nas rozpierała tylko duma 

i radość z osiągniętego celu, a nie zniechęcenie i ból 

wszystkich mięśni.

?
Który szczyt będzie następny?

Pewne nieśmiałe plany już są. Nie chcę jednak ich 

zdradzać, żeby nie zapeszyć. Wszystko zależy od 

wielu niezależnych ode mnie czynników i od pozytyw-

nego nastawienia innych osób do całego przedsięwzięcia. 

Zawsze jednak staram się być dobrej myśli, więc i tym 

razem żywię wielką nadzieję, że uda się to marzenie 

zrealizować.

?
Życzę więc spełnienia marzeń, dziękuję za roz-

mowę i podzielenie się z nami swoimi przeżyciami.

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, że mogłem kilka 

słów powiedzieć na łamach naszego gniewskiego mie-

sięcznika. Jednak łatwo nie było. Doskonale wiesz, że pra-

wie musiałaś mnie rozgrzanym żelazem przypalać, żebym 

się w końcu zdecydował (śmiech). Pamiętajcie – „każdy ma 

swoje góry do zdobycia” (M. Mentel – Backpackers Club). 

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA PIECUCH

Z Nicponi na najwyższe szczyty
W naszej małej społeczności nie brakuje ludzi z pasją, którzy pomimo przeszkód i ograniczonych 

możliwości realizują swoje marzenia. W tym miesiącu uchylamy rąbka tajemnicy mieszkańca 

Nicponi, który kocha wspinaczkę górską. Jacek Godula, bo o nim mowa, zdobył już wiele szczytów. 

Niedawno wrócił z Argentyny, gdzie zdobył najwyższy szczyt Andów, Aconcaguę.
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