
Anka Czerwińska 

Pomyślałam sobie, że skoro zdobyłam już Korony Świata, to i mój szpik musi 

być  najlepszy na świecie! Brać, bo okazja! A miałam wtedy 51 lat.  

 

Anka Czerwińska jako zawód podaje – „Od ponad 30 lat wspinam się na 

najwyższe górskie części globu”. Jest wybitną alpinistką i himalaistką. Była 

drugą Polką, która zdobyła Mount Everest, po Wandzie Rutkiewicz. Natomiast 

jako pierwsza Polka skompletowała Koronę Ziemi. Zwieńczeniem tych wypraw 

był Mount Everest w 2000 roku. Wówczas była najstarszą kobietą na świecie, 

która zawitała na najwyższej górze świata.  

 

Który szczyt z Korony Ziemi był najtrudniejszy do zdobycia? 

Bez wahania odpowiem, że Mount Everest. To nie były jeszcze czasy totalnie 

komercyjnych wypraw. To był 2000 rok . Na grani szczytowej byłam sama. Szerpa 

został w tyle. Przegonić swojego szerpę w ataku szczytowym to rzadki wyczyn. 

Mount Everest kończył moją Koronę Ziemi. To jest jednak wielka góra. A byłam 

sama. Wszystko w moich rękach. Jeśli coś się stanie, nie ma kto pomóc.  

 

A najbardziej satysfakcjonujący? 

Najwyższy szczyt Australii i Oceanii - Puncak Joya. Z uwagi na okoliczności i na 

niezwykłych mieszkańców Nowej Gwinei. Trzeba się dostać się do  miejsca, gdzie 

całkiem niedawno siekierę odłupywano z kamienia. Niezwykłe doznanie. 

 

Jak się zetknęłaś z Fundacją Przeciwko Leukemii? 

W 2000 roku, po zdobyciu Mont Everestu byłam już na tyle znana, rozpoznawalna, 

że postanowiłam zrobić coś dla innych.Góry dały mi tyle radości… były dla mnie takie 

dobre, że chciałam jakoś się odwdzięczyć, pozostawić coś po sobie.  Dawstwo krwi 

wydawało mi się zbyt łatwe. Powiedziałam znajomym, że chciałabym zostać dawcą 

szpiku. Ale nie łatwo znaleźć się w bazie dawców po 50-tce.Raz nawet odrzucono 

mnie z powodu wieku. Kiedyś, w jakimś wywiadzie opowiedziałamdziennikarce o tym 

odrzuceniu, że tak chciałam - a tu się nie da. Ta bardzo przytomnie skierowała do 

Leszka i Moniki z Fundacji Przeciwko Leukemii.Tak zaczęła się moja współpraca z 



Fundacją i Rejestrem ALF-PL3. Najpierw był telefon. Potem nieśmiało udałam się do 

siedziby Fundacji. Tam strasznie się chwaliłam, że mój szpik jest taki świetny! 

Najlepszy na świecie!Że zdobyłam Himalaje! Żeby brali, bo prawdziwa okazja! 

 

No i wzięli?  

Tak, wpisali mnie do rejestru, choć w początkowym momencie myślę, że było w tym 

więcej kurtuazji niż spodziewanych efektów. Miałam wtedy 51 lat, to trochę słabo jak 

na zawodnika dopiero startującego w konkurencji dawstwa. 

 

Kiedy znalazł się biorca? 

Od tej pory zaprzyjaźniłam się z Fundacją. Poznałam Monikę Sankowską i Leszka 

Kauca. Dzwoniłam do nichi pytałam co z tym szpikiem? Czy już jest biorca? Czy 

jechać, czy może nie jechać na kolejnąwyprawę. Podchodziłam do tego bardzo 

poważnie! Nie, że ja sobie gdzieś pojadę, a tu będzie okazja uratować komuś życie. 

To tak trwało i trwało, powoli zaczęłam tracić nadzieje, że znajdzie się ktoś 

potrzebujący.  

 

Ale w końcu zostałaś zrealizowanym dawcą. 

Nagle, jesienią 2006 roku okazało się, że jest. Mam swojegopacjenta!Cała zwarta i 

gotowa, pilnuję diety, dobrze się wysypiam. Absolutnie higieniczny tryb życia!Trochę 

to jednak trwało. Do przeszczepu dochodzi ostatecznie w maju 2007roku. Pobranie 

szpiku nastąpiło w Bydgoszczy,a pacjent był w Katowicach. Pomyślałam, że przecież 

mogłam z tym szpikiem jechać we własnym ciele i oddać tam, gdzie jest mój biorca. 

Ale ponoć takie są procedury. Od tej pory zaczęłam jeździć z Fundacjąna akcje. 

Opowiadałam tam swoją historię. 

 

Czy sam zabieg wymagał wielu poświęceń? Specjalnych przygotowań?  

Co to są za poświęcenia w porównaniu z np. pomocą komuś w górach. Czasem 

chodzi się całą noc i często nie da się tego człowieka uratować, a tu przynajmniej jest 

szansa. Zabieg trwał ok. godziny, to była moja pierwsza narkoza. Bałam się, że się 

nie obudzę i wszyscy ze środowiska alpinistycznego pękną ze śmiechu, że to nie 

góry, tylko narkoza mnie pokonała.A ten zabieg naprawdę nie boli. Lekarze z Kliniki 

Transplantacyjnej w Bydgoszczy byli fantastyczni, bardzo się mną opiekowali. 



Czy sam zabieg przeszczepienia miał wpływ na twoje wyprawy? 

Może to niezbyt rozsądne, ale trzy tygodnie po oddaniu szpiku pojechałam w góry, 

na wyprawę do Pakistanu. Musiałam tak zrobić, bo już od dawna było to ustalone, a 

nie można zmieniać kierownika wyprawy tuż przedsamą wyprawą.  Absolutnie nie 

zrezygnowałabym z oddania szpiku, ale też nie mogłam zawieść moich kolegów. 

Trzy tygodnie później odbyłam normalną akcję w wysokich górach, znalazłam się na 

5 tysiącach i organizm to wytrzymał. Mam co opowiadać! 

 

Ania pod K2,drugiej co do wysokości górze  świata trzy tygodnie po oddaniu szpiku (w 
czerwcu 2007) – zdjęcia z archiwum Ani Czerwińskiej dla Fundacji przeciwko Leukemii i 
MEDiGEN-u. 
Te zdjęcia Ani spod szczytu K2 obiegło wszystkie rejestry dawców szpiku na świecie. 
 



 

Ania pod K2, drugiej co do wysokości górze  świata trzy tygodnie po oddaniu szpiku (w 
czerwcu 2007) – zdjęcia z archiwum Ani Czerwińskiej dla Fundacji przeciwko Leukemii i 
MEDiGEN-u. 
Te zdjęcia Ani spod szczytu K2 obiegło wszystkie rejestry dawców szpiku na świecie. 
 

Oczywiście poznałaś swoja biorczynię? 

Po dwóch latach, w 2009 roku. Wówczas miesięcznik Pani wraz z Fundacją 

rozpoczynał akcję „Życzenie Agaty”. Odbyła się wielka gala, telewizje, światła, duża 

scena. Obie chyba miałyśmy tremę. Wyszło celebrycko, a ja chciałam poznać ją tak 

prywatnie. Potem specjalnie pojechałam do Sosnowca. Dorotka była młodą 

dziewczyną. Wtedy miała chyba 22 lata. I ma synka.  



 

Ania jako pierwsza nagrodzona odbiera z rąk Małgorzaty Domagalik Redaktor Naczelnej 
miesięcznika „Pani”wyróżnienie honorujące osoby szczególnie zasłużone dla propagowania 
idei oddawania szpiku kostnegow ramach akcji "Życzenie Agaty".Źródło: PAP za Wirtualną 
Polską. 
 

Jakieś przesłanie dla czytelników? 

Decyzja o oddaniu szpiku musi być absolutnie świadoma i odpowiedzialna.  Nie 

może być tak, że w porywie serca zgłosi się cała klasa, bo koleżanka choruje na 

białaczkę, a po paru latach, kiedy zgłosi się rejestr, jeden będzie się bał kłucia, drugi 

się wykręci, trzeci powie, że nie!Podjęłam misję, przekonać młodzież do bycia dawcą 

świadomym! Bo trzeba to życie dać teraz, a nie gdy akurat będę miała czas. Bo po 

drugiej stronie czeka ktoś wycieńczony chorobą i ciężką chemioterapią.  Pomagając 

Fundacji – jestem jej wolontariuszką poznałam wielu wyleczonych pacjentów. 

Oni żyją dzięki Monice i Leszkowi. Dzięki temu, że mieli dawcę i to dawcę 

błyskawicznie dobranego, że byli bardzo szybko przeszczepieni. 

 

 

 



 

Ania z Dagmarą też dawczynią szpiku w czasie Zjazdu Dawców SzpikuFundacji przeciwko 
Leukemii w Szczecinku (archiwum własne Fundacji). 

 

Ania z dawcami, pacjentami iwolontariuszamiw czasie Zjazdu Dawców Szpiku Fundacji 
przeciwko Leukemii w Szczecinku (archiwum własne Fundacji). 
 



 

Ania z dawcami, pacjentami i wolontariuszamiw czasie Zjazdu Dawców Szpiku Fundacji 
przeciwko Leukemii w Szczecinku (archiwum własne Fundacji) 
 
Afryka, Fundacja Przeciwko Leukemii i Anna Czerwińska… wejdźmy w ten 

wątek! 

Nie tyle wejdźmy w wątek, co raczej na afrykański MountEverest, czyli Kilimandżaro. 

W któregoś ze Zjazdów Dawców Szpiku Fundacji przeciwko Leukemii w Szczecinku 

podpowiedziałam Monice Sankowskiej tę wyprawę, bo chyba nie ma nic bardziej 

spektakularnego niż zdobywanie największego szczytu Afryki przez grupę pacjentów 

po przeszczepie, ich dawców oraz ich lekarzy. Cała wyprawa została zorganizowana 

przez Fundację pod hasłem: 

 

To chyba jedyny taki wyczyn na świecie. Udało się! Sukces także medialny.  



 

 

Uczestnicy wyprawy  na szczycie Kilimandżaro i w trakcie wyprawy – 
archiwum Fundacji przeciwko Leukemii. 



 

Ania po powrocie z Kilimandżaro archiwum własne Fundacji przeciwko Leukemii. 



 

I w czasie konferencji prasowej wraz z uczestnikami wyprawy archiwum własne Fundacji. 

W 2015 redakcja„National Geographic” nominowała Fundację Przeciwko Leukemii i 

wyprawę na Kilimandżaro do Travelerów za 2014 rok. Chciałam też,aby moja 

biorczyni poczuła jak to jest w górach, na takiej wyprawie. Ale ona się nie 

zdecydowała.  

 

Ania w czasie Gali Travelerów z Martyną Wojciechowską, częścią uczestników wyprawy, członkami 
„Fundacji przeciwko Leukemii” i Rejestru ALF-PL3 (archiwum własne Fundacji). 



Co teraz? Jakie plany na najbliższą przyszłość? 

Teraz właśnie ruszam do Meksyku, zdobywać wulkany. To za sprawą koleżanek ze 

Stowarzyszenia Kilimandżaro, które kolekcjonują wulkany. Pierwszy raz byłam rok 

temu, chcę raz jeszcze podejść do zdobycia Pico de Orizaba. Ma 5700 mn.p.m. 

Wcześniej niestety był sezon deszczowy i okazało się, że cały oblany jest lodem. 

Raczki, które dostałam od agencji były za tępe. Trzeba by rąbać stopnie na długości 

2 km. Poza tym wiało 100 km na godzinę. Rzucało mnie na lewo i prawo. Dwa razy 

szczęśliwie spadłam na czekan i raki.Potem lecę do Nepalu, na krótki trek pod 

Everest. Chcę zobaczyć jak to wygląda, bo za rok będę prowadziła tam grupę 

Polskie Himalaje 2018, na 100 lecie niepodległości Polski. 

 

Dla Fundacji przeciwko Leukemii Sylwia&Jacek Team(Sylwia Witkowska &Jacek de 

Rosset) i Monika Sankowska 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Anny Czerwińskiej odbędą się w czwartek 16 

lutego, o godzinie 14:00, w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym 

Wojskowym (Powązki Wojskowe) w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do 

miejsca spoczynku w Alei Zasłużonych — kwatera G II, rząd tuje, miejsce 10. 


