Gazeta Pomorska

www.pomorska.pl

Pi¹tek 15 marca 2013 r.

dzieje siê

?

Dwaj polscy himalaiœci zginêli schodz¹c z Broad Peak. W Polsce zosta³y rodziny. Zawsze zostaj¹

Piotr jest tam, w górach
Rozmowa z

OLG¥ MORAWSK¥
za³o¿ycielk¹ Fundacji Nagle Sami,
wdow¹ po himalaiœcie
Piotrze Morawskim

- Wdowa po pilocie powiedzia³a mi kiedyœ, ¿e jej m¹¿
mia³ dwie mi³oœci: j¹ i latanie.
Wybra³ latanie.
- A mo¿e latanie wybra³o jego? Jeœli ktoœ wybra³ tak¹ pasjê,
to mo¿e musia³o siê tak zdarzyæ? A jeœli to by³a jego droga
¿yciowa, która tak siê skoñczy³a?
- A mo¿e facetów zakrêconych ekstremalnymi pasjami
- w imiê odpowiedzialnoœci
za rodzinê - trzeba chocia¿
próbowaæ ograniczaæ?
- Nie wiem, czy znajdzie siê
ktoœ na tyle mocny, ¿eby ograniczyæ czyj¹œ pasjê? Pasja nie jest
rzecz¹, która dzieje siê „przy
okazji”, to opowieœæ o czymœ, co
jest ca³ym ¿yciem. Zabieraj¹c
lub ograniczaj¹c pasjê, unieszczêœliwiamy drug¹ osobê lub niszczymy to, kim jest.
- Radzi³a sobie pani z pasj¹
mê¿a - himalaisty?
- Na szczêœcie - po blisko
czterech latach od œmierci Piotrka - ju¿ trochê tego nie pamiêtam. To jest trudne. W przypadku mojego mê¿a to opowieœæ
o samotnoœci i czekaniu. A ja ani
nie jestem cierpliwa ani nie nadajê siê do samotnoœci.
- M¹¿ potrzebowa³ gór jak tlenu do ¿ycia?
- Jeœli jesteœmy w czymœ dobrzy, to chcemy to robiæ, prawda? Jeœli ktoœ pisze - to chce pisaæ wiêcej. A jak ktoœ kocha góry
i odnosi w nich sukcesy, co jest
bardzo wci¹gaj¹ce - to chce do
nich wracaæ. M¹¿ by³ bardzo
ambitnym cz³owiekiem.
- A kiedy by³ w górach, a pani
na niego czeka³a, to czekaniu
towarzyszy³ strach?
- Przecie¿ jesteœmy tylko ludŸmi! Towarzysz¹ nam wszystkie ludzkie odczucia, chocia¿
nie demonizowa³abym tego.
Cz³owiek zawsze wierzy w pozytywne zakoñczenie. Zazwyczaj
nie myœlimy, ¿e coœ z³ego spotka
akurat nas.
- JeŸdziliœcie razem w najwy¿sze góry, m¹¿ próbowa³
zaraziæ pani¹ swoj¹ pasj¹?
- Takie wyprawy s¹ bardzo kosztowne i nie mogliœmy sobie
na to razem pozwoliæ. Zawsze
pracowa³am. Nie by³o ani za du¿o urlopu, ani pieniêdzy.
- W jakich okolicznoœciach
dowiedzia³a siê pani o œmierci mê¿a?
- Powiedzia³ mi o tym kolega
Piotrka, by³am wtedy w pracy.
- Mówi siê, ¿e nigdy nie jesteœmy gotowi na wiadomoœæ
o œmierci bliskiej osoby.
- Lekarze, psycholodzy pracuj¹cy na oddzia³ach onkolo-

nów. Jego spotka³a najwy¿sza
kara. My musieliœmy tylko poradziæ sobie z cierpieniem.

- Pani ksi¹¿ka „Góry na opak,
czyli rozmowy o czekaniu”
wyniknê³a z potrzeby rozmów
z osobami, które równie¿
straci³y bliskich w górach?
- Pisz¹c nie zdawa³am sobie
sprawy, ¿e to czêœæ mojej terapii.
Musia³am pos³uchaæ tego, co
prze¿ywa³y inne osoby, które
straci³y kogoœ w górach albo ¿yj¹ blisko himalaistów. Rozmawia³am z ich mamami, ¿onami,
braæmi, synami i by³y to bardzo
ciekawe, ale i mêcz¹ce doœwiadczenia. Nie s¹dzi³am, ¿e te spotkania i pisanie ksi¹¿ki tak du¿o
bêd¹ mnie kosztowa³y. Z perspektywy czasu myœlê, ¿e ta
ksi¹¿ka by³a bardzo potrzebna
i cieszê siê, ¿e znalaz³am w sobie si³ê do jej napisania. UratoFOT. ARCHIWUM RODZINNE
wa³am kilka osób od zapomnienia. A po ostatnich doœwiadczeOlga Morawska z Ignacym i Gustawem w Norwegii. - Synowie potrzebuj¹ mi³oœci i szczêœcia, a nie zrozpaczonej matki.
niach na Broad Peak ta ksi¹¿ka
gicznych z pacjentami chorymi s³uchaæ i zrozumieæ. Osobie, druga do koñca ¿ycia bêdzie rci, by symbolicznie siê z nim ma wyj¹tkow¹ wartoœæ - bo to s¹
terminalnie podkreœlaj¹, ¿e ka¿- która straci³a kogoœ bliskiego - z wspominaæ mê¿a. A ja jestem po¿egnaæ, a po pó³ roku poje- rozmowy o czekaniu, a czasami
da œmieræ jest nag³a. Nawet jeœli czasem jest coraz trudniej. Do- poœrodku. Zawsze bêdê Piotrka cha³am tam po raz drugi, ¿eby mo¿na siê nie doczekaæ.
ktoœ przygotowuje siê do niej, to ciera do niej, ¿e ju¿ zawsze bê- pamiêtaæ, bo by³ wa¿n¹ osob¹ zbudowaæ Piotrkowi symboliczna koniec i tak bliscy s¹ ni¹ po- dzie tak jak jest. Sama myœla- w moim ¿yciu i pewnie jest ka- ny grób na Prze³êczy Francu- Uda siê pani odczarowaæ wira¿eni i przera¿eni, bo zawsze ³am, ¿e skoñczy³o siê moje ¿ycie wa³kiem mnie, a z drugiej strony zów, to najbli¿sze miejsce szczezerunek polskiej wdowy?
maj¹ nadziejê, ¿e to jeszcze nie i nastanie egzystencja. Rok po chcia³abym kiedyœ wieœæ nor- liny, w której zgin¹³ 8 kwietnia
- Bêdê próbowaæ. Kiedy opojest ta ostatnia chwila.
œmierci Piotrka zosta³am zwol- malne ¿ycie. Natomiast nie 2009 roku. Cia³o Piotrka nie by³o wiadam o tym np. w telewizji, to
niona z pracy. Dziœ mam na- chcia³abym nigdy mieæ ³atki we- zagubione. Umar³ na oczach czêœæ stanie po mojej stronie,
- Kiedy poczu³a pani potrzebê dziejê, ¿e wyczerpa³am limit so³ej wdówki. To okropna posta- swojego partnera. Wszyscy wie- a inni zapytaj¹: o czym ona móza³o¿enia Fundacji Nagle Sa- trudnych doœwiadczeñ. Nasza wa, pokazuj¹ca, ¿e w³aœciwie dzieli, gdzie on jest, polski le- wi? A ja pokazujê, ¿e przez to
fundacyjna pomoc jest dla lu- ¿a³oba to nic trudnego. A ona karz próbowa³ go reanimowaæ. mo¿na przejœæ i byæ dobrym
mi?
- Ideê wymyœli³am doœæ szyb- dzi, którzy prze¿yli nag³¹ stratê. jest bardzo trudnym doœwiad- Ale siê nie uda³o.
cz³owiekiem. I ¿e ¿ycie jest doko, a po dwóch latach, jak ju¿ ja- Czekaj¹ na nich ludzie z podob- czeniem. Takim, przez które
bre. Najbardziej zaskakuj¹ce z t¹
koœ pozbiera³am siê po œmierci nymi doœwiadczeniami. Tacy mo¿na nie przejœæ.
- Jak znios³y to dzieci?
¿a³ob¹ jest to, ¿e jak ju¿ siê cz³oPiotrka, zaczê³am dostrzegaæ, ¿e zrozumiej¹ ciut wiêcej.
- Œmieræ najbli¿szej osoby wiek z ni¹ upora, to jest coœ daw Polsce nie ma ¿adnej organi- Znajoma psycholo¿ka t³u- staje siê kawa³kiem naszego ¿y- lej, ¿e coœ jest za tymi drzwiami,
maczy, ¿e po to s¹ rytua³y po- cia, ale nigdy nie ma w nas na ¿e w ogóle s¹ drzwi, a nie mur.
zacji zajmuj¹cej siê pomoc¹ dla
- Dzia³acie wy³¹cznie w Warosób, która nagle trac¹ kogoœ
szawie?
grzebowe i czas ¿a³oby, ¿eby ni¹ zgody. Synowie byli mali, Mo¿na siê zaprzeæ i powiedzieæ:
bliskiego. Nie ma nikogo, kto
- Na ¯oliborzu prowadzimy
oswoiæ siê z tym, co siê sta³o. mieli dwa i trzy lata. W dzieñ ju¿ nigdy nie bêdê szczêœliwa,
Kiedy patrzê na niektórych œmierci Piotrka powiedzia³am ale moim zdaniem warto spramówi³by o tak dziwnym do- grupy wsparcia, udzielamy poœwiadczeniu. Na pocz¹tku to mocy prawnej i psychologiczbliskich ofiar katastrofy smo- im, ¿e tata umar³, nigdy ich ju¿ wdziæ, co jest dalej, bo zazwypoczucie by³o tragiczne i prze- nej. Dzia³amy tak¿e w Krakowie
leñskiej, to widzê, ¿e po nie przytuli, ale ¿e zawsze bê- czaj coœ jest. Pojecha³am do Nera¿aj¹ce. W 2010 roku wyda³am i przez internet. Mamy nadziejê,
trzech latach nie wyszli z o- dzie z nimi. W to staramy siê za- palu i us³ysza³am tam s³owa,
ksi¹¿kê „Od pocz¹tku do koñca”, ¿e niebawem uda siê nam urukresu ¿a³oby.
wsze wierzyæ.
które zmieni³y moje spojrzenie
w której opisa³am nasze war- chomiæ telefon wsparcia - ro- Proszê pamiêtaæ, ¿e prze¿yna œwiat. Jeden z Gurkhów poszawsko-himalajskie ¿ycie. Na- dzaj telefonu zaufania. Walczy- wanie ¿a³oby przed kamerami
- A kiedy synowie dorosn¹ wiedzia³: „To, ¿e Piotrek nie ¿yje,
pisa³am o œmierci Piotrka, o my o sponsorów, finansowanie, i obiektywami fotoreporterów
i bêd¹ chcieli wyruszyæ w nie jest ¿adnym powodem do
tym, ¿e zosta³am wdow¹ i za- by jak najszerzej dzia³aæ.
jest trudne. Mia³am nadziejê, ¿e
góry?
tego, ¿ebyœ zmarnowa³a swoje
czê³y do mnie pisaæ kobiety,
ta tragedia uwra¿liwi spo³eczeñ- To co ja zrobiê? Kanapki na ¿ycie”. To by³o dla mnie bardzo
które równie¿ s¹ wdowami. Szy- Bycie wdow¹, wdowcem stwo i pozwoli zastanowiæ siê drogê! W ¿yciu pokazujemy mocne stwierdzenie, które da³o
bko przekona³am siê, ¿e sama
stygmatyzuje? Jest spo³ecz- nad cierpieniem rodzin, które dzieciom ró¿ne œcie¿ki, a one mi kopa we w³aœciwym kierunnie dam rady odpisaæ na wszyne oczekiwanie kanonu po- zostaj¹. To siê nie wydarzy³o. i tak wybior¹ swoj¹ drogê. I trze- ku. Nie zmarnujê ¿ycia, kiedy
stkie listy. Przekona³am siê, ¿e
stêpowañ?
Szansa pokazania jak trudnym ba im na to pozwoliæ wierz¹c, ¿e mam dwóch synów potrzebuj¹potrzebna jest zorganizowana
- Zosta³am wdow¹ w wieku 33 i tragicznym doœwiadczeniem bêdzie to dobra droga. A jeœli cych mi³oœci i szczêœcia, a nie
pomoc i w 2011 roku zarejestro- lat i przekona³am siê o tym na jest nag³a œmieræ bliskiej osoby, nawet bêdzie to droga w górach, zrozpaczonej matki. Tym barwa³am fundacjê. Jesteœmy dla w³asnej skórze. Wydawa³o mi zosta³a zaprzepaszczona. Mo¿e to co ja na to poradzê? Wiem, ¿e dziej warto o tym mówiæ i robiæ
ludzi, którzy zostali sami i do tej siê, ¿e okreœlenie wdowa nie pa- kiedyœ uda siê to naprawiæ i ro- z pasj¹ siê nie wygra.
fundacjê, bo u nas w kraju obopory nie mieli miejsca, do które- suje do mnie - m³odej dziewczy- zmawiaæ, ¿e to doœwiadczenie
wi¹zuje trochê zgoda na zmar- Czasami stajemy nad groba- nowanie sobie ¿ycia. Jestem sago mogliby przyjœæ ze swoim ¿a- ny z malutkimi dzieæmi. Wydaje jest czêsto - jak ju¿ powiedziami siê, ¿e wobec wdów i wdow- ³am - nie do przejœcia. Ból jest
mi bliskich i mówmy z wyrzu- ma, nie mówiê, ¿e jest mi z tym
lem i bólem.
ców s¹ du¿e oczekiwania spo³e- nie do opowiedzenia i nie ma
tem, ¿e przez pasjê nie zoba- dobrze, ale to doœæ ciekawe i u- Po œmierci mê¿a wdowy zo- czne. Jestem socjologiem i na nawet co próbowaæ.
cz¹, jak dorastaj¹ ich dzieci, szlachetniaj¹ce doœwiadczenie:
staj¹ same. Nie maj¹ z kim domowy u¿ytek prowadzi³am
jak id¹ na pierwsz¹ randkê, zostaæ wdow¹, poradziæ sobie
wyjœæ na spacer czy chocia¿- badania na znajomych, jak oni
- Kiedy telewizje zaczê³y inzak³adaj¹ rodziny.
z tym i znaleŸæ si³y na ¿ycie.
by na zakupy.
postrzegaj¹, co powinna robiæ
formowaæ o tej ostatniej tra- Czasami trzeba wykrzyczeæ
- Pamiêtajmy, ¿e bliscy i zna- wdowa, a co rozwódka. Wyobragedii w Himalajach coœ œcis- swój ból. Kiedy myœlê o tym, co
- Ale uœmiecha siê pani do lujomi maj¹ równie¿ swoje ¿ycie ¿enie by³y kompletnie rozbie¿nê³o pani¹ w œrodku?
siê nam zdarzy³o, to wiem, ¿e
dzi?
i obowi¹zki. Jedni na mój widok ne! Rozwódka powinna u³o¿yæ
- Zawsze w takich sytuacjach Piotrek straci³ z nas najwiêcej.
- A jak pan myœli? (œmiech).
dziwili siê, ¿e taka m³oda i w sobie ¿ycie, znaleŸæ kogoœ i po- myœlê o rodzinach, co ich czeka By³ m³ody, inteligentny, m¹dry Do œwiata jestem na „tak”. Zawczerni, a ja ju¿ nie chcia³am t³u- kazaæ, ¿e sobie radzi, a wdowa i jak trudne bêdzie dla nich te- i utalentowany - œwietny nauko- sze walczê i nigdy siê nie podmaczyæ siê z tego, co siê sta³o. ju¿ zawsze chodziæ na grób mê- raz ¿ycie.
wiec, trochê przez góry zaprze- dam.
ROZMAWIA£
Innym razem chcia³am rozma- ¿a. Nawet w jêzyku poruszamy
paœci³ karierê. Zrobi³ doktorat
ROMAN LAUDAÑSKI
wiaæ, ale ju¿ nikt nie chcia³ mnie siê pomiêdzy okreœleniami: wie- Pani pojecha³a w Himalaje w wieku 28 lat. Dobrze pisa³, roroman.laudanski@mediaregionalne.pl
s³uchaæ. Bardzo trudno dziœ czna wdowa i weso³a wdówka.
po œmierci mê¿a?
bi³ œwietne zdjêcia, super siê
forum
spotkaæ drugiego cz³owieka, Weso³a wdówka to ta, która za- Pierwszy raz pojecha³am wspina³. Umar³ maj¹c 32 lata.
www.pomorska.pl/forum
który bêdzie potrafi³ kogoœ wy- raz u³o¿y sobie nowe ¿ycie, a tam dwa tygodnie po jego œmie- Mia³ jeszcze bardzo du¿o pla-

