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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI
   W tym numerze przypominamy polskie sukcesy alpinistyczno-eksploracyjne w Andach, osiągnięte           
w 1937 roku przez uczestników drugiej polskiej wyprawy andyjskiej; Stanisław Pisarek przekazał nam 
trochę informacji o swoich wyprawach na Nevado Ojos del Salado, które zorganizował dla jej uczczenia 
w ramach projektu powtarzania przedwojennych wyjazdów Polaków. Udostępnił także zdjęcia. Dalej 
piszemy o direttissimie północnej ściany Eigeru, poprowadzonej w 1966 roku, a przy tej okazji w dziale 
kulturalnym z artykułu Piotra Paćkowskiego dowiemy się, jak Clint Eastwood realizował film sensacyjny 
Eiger Sanction. Marek Maluda opowiada o polskich książkach alpinistycznych wydanych w językach 
obcych; Jan Kiełkowski przypomina pierwsze przejście Wielkiego Zacięcia i zamieszcza kilka osobis-
tych wspomnień z prowadzenia tej wielkiej tatrzańskiej drogi. W suplemencie Wegi przedstawiamy, jak 
zwykle, nowych Wegantów, a na koniec, w dziale kolekcjonerskim, prezentujemy zbiór etykietek z mo-
tywami górskimi na butelkach z winem.   
   Biuletyn jest publikacją niekomercyjną, związaną z Wielką Encyklopedią Gór i Alpinizmu. Staramy 
się docierać do twórców ilustracji czy fotografii, prezentowanych na jego łamach, zawsze podajemy 
nazwiska autorów, jeśli tylko je znamy. Zamieszczamy także ilustracje, których autorów nie znamy;                           
w takich przypadkach staramy się, oczywiście, ustalić ich nazwiska, choć nie zawsze się to udaje. Prosi-
my o pomoc w tych sprawach. 
   Zapraszamy do podzielenia się na stronach biuletynu swoimi wspomnieniami. Chętnie zamieszczamy 
też uzupełnienia publikowanych materiałów. Warto byłoby opracować bibliotekę linków kierujących do 
stron o podobnym profilu, zaczynając może od najbliższej sercu tematyki tatrzanskiej  
Wszystkie numery biuletynu WEGA zawsze można „ściągnąć” ze strony www.stapis.com.pl 

            Małgorzata i Jan Kiełkowscy 
                mjkmountains@aol.com 
          mjkmountains@googlemail.com
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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
Pierwsze wejście na Ojos del Salado w Andach Atakamy
   Niemal niezauważalnie minęła piękna osiemdziesiąta rocznica wielkich polskich sukcesów alpinistyczno-
-eksploracyjnych w Andach. W 1937 roku uczestnicy drugiej polskiej wyprawy andyjskiej zdobyli drugi, trzeci 
i siódmy z najwyższych szczytów obu Ameryk (sam najwyższy i czwarty pod względem wysokości Polacy 
zaliczyli już w 1934) oraz weszli na cztery inne dziewicze sześciotysięczniki. Dokonania te są imponujące,  
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że wyprawa działała w zupełnie bezludnych, pustynnych rejonach An-
dów Atakamy, a cała liczyła tylko czterech uczestników: Stefan Osiecki, Witold Henryk Paryski, Jan Alfred 
Szczepański, Justyn Wojsznis  - wszyscy mają biogramy w t. VI WEGA odpowiednio na str. 567, 578, 751, 821.
Oto dokonania tej wyprawy: 
Nevado Ojos del Salado, 1. wejście: 26.02.1937 Jan A. Szczepański i Justyn Wojsznis.
Nevado Pissis, 1. wejście: 7.02.1937: Stefan Osiecki, Jan A. Szczepański.
Nevado Tres Cruces, 1. wejście: 26.02.1937 Witold H. Paryski (24.02.1937 i Stefan Osiecki dokonali 1. wej-

ścia na środkowy wierzchołek masywu).
Cerro de Nacimiento, 1. wejście (na wierzchołki pn.-zachodni i pn.-wschodni): 4.02.1937 Justyn Wojsznis 

(4.02.1937 Witold H. Paryski dokonał 1.wejścia na wierzchołek pd.-zachodni).
Cerro de los Patos, 1. wejście: 18.01.1937 Stefan Osiecki, Witold H. Paryski, Jan A. Szczepański, Justyn 

Wojsznis.
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Volcán de Copiapo, 1. wejście alpinistyczne: 11.03.1937 Witold H. Paryski, Jan A. Szczepański.

Volcán Viento, 1.wejście: 8.02.1937 Justyn Wojsznis.

Wszystkie wymienione szczyty są opisane w t. IV WEGA odpowiednio na stronach: 535, 602, 738, 515, 587 
276, 761

    Kompleksowe omówienie wyprawy zajęło cały (159 stron + załączona mapa) numer 3-4 „Taternika” z 1956 
roku. Ale już w 1954 roku opublikowana została, poświęcona w całości tej wyprawie, książka Jana Alfreda 
Szczepańskiego Wyprawa do księżycowej ziemi, a w 1957 podobna książka Witolda H. Paryskiego W górach 
Atakamy. Wyprawę opisuje też Justyn Wojsznis w wydanej w 1966 roku książce Polacy na szczytach świata. 
Wybrane strony z tych publikacji załączamy dalej. 

                                                                                                                                            Jan Kiełkowski
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Nevado Ojos del Salado w 2018 roku
    Chyba jedynym, który faktycznie zauważył i swymi działaniami uczcił to wydarzenie sprzed 80 lat, był Stani-
sław Pisarek (WEGA t. VI, s. 607). Już w 2017 roku, a więc w 80 rocznicę, zorganizował małą (czteroosobową: 
Aneta Nytko, Marek Derewiecki; Kazimierz Kocjan) partnerską wyprawę, która śladami tej sprzed 80 lat pró-
bowała wejść na Nevado Ojos del Salado. Niespotykanie wielkie opady śniegu udaremniły to przedsięwzięcie. 
Niezrażony tym organizator, w tym roku ponowił próbę i tym razem odniósł pełny sukces. 
   Obie wyprawy odbyły się dla uczczenia II Polskiej Wyprawy Andyjskiej z 1937 roku w ramach turystycznego 
projektu powtarzania przedwojennych wyjazdów Polaków – „W 80 lat dookoła przygody”. W tej w 2018 roku 
oprócz Stanisława Pisarka wzięli udział Marek Derewiecki, Kazimierz Kocjan, Krzysztof Michalik, Janusz Mi-
kołajczyk i Bohdan Zwoliński. Przez Wenecję i Santiago de Chile dotarli do Copiapo, gdzie wypożyczyli auto 
4 x 4 i nim przemieszczali się już do końca wyjazdu.
   W trakcie aklimatyzacji wszyscy uczestnicy 20.01.2018 weszli na Nevado San Francisco (6020 m) i na Cer-
ro Barrancas Blancas (6119 m) – obydwa szczyty opisane są w t. IV WEGA odpowiednio na str. 657 i 134. 
26.01.2018 Stanisław Pisarek i Marek Derewiecki osiągnęli główny cel wyprawy – Nevado Ojos del Salado. 
Przy okazji ustanowiono chyba rekord Polski w wysokości wjazdu samochodem – 5930 m. Później nie podjęto 
próby wejścia na Monte de Pissis, ponieważ niby pewne ubezpieczenie wynajętego samochodu okazało się za 
mało pewne dla argentyńskiej straży granicznej (na Ojos najwygodniej z Chile, a na Pissis z Argentyny), przez 
co wyprawie nie udało się dojechać do Fiambali w Argentynie. 

Stanisław Pisarek                                      Marek Derewiecki

Janusz Mikołajczyk                                 Bogdan Zwoliński                             Krzysztof Michalik               

Nevado Ojos del Salado w 2018 roku 
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   W tej sytuacji część ekipy chciała zmierzyć się z Tres Cruses, ale zgodnie z demokratyczną decyzją ostatecz-
nie pojechali nad ocean oglądać pingwiny Humboldta. Poniżej parę migawek fotograficznych autorstwa M. 
Derewickiego, S. Pisarka i B. Zwolińskiego:
                                                                                                                                             Jan Kiełkowski
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nevado Ojos del Salado w 2018 roku
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Nevado Ojos del Salado w 2018 roku 
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63 rocznica pierwszego przejścia Wariantu R na Mnichu

63 rocznica pierwszego przejścia Wariantu R na Mnichu, uzupełnienie

?.przejście: 10.1966 Janusz Majer, Robert Niklas.
?.przejście: lato 1967 lub1968 Jan Bagsik, Krystian Krzykała.
?.przejście (3. p. samotnie): 24.09.1975 Grzegorz Chwoła.

Oto oryginalny list i wspomnienie samotnego przejścia Grzegorza Chwoły
   W 1975 roku (43 lata temu, niech szlag trafi!) 24 września przeszedłem samotnie Wariant 
R. W tamtym roku miałem w planach samotne przejście drogi na Kazalnicy, takiej której jesz-
cze  nie robiłem, ale postanowiłem wcześniej sprawdzić swoje umiejętności. Padło na „era”. 
Nie pamiętam za dużo – Alojz A działa. Pamiętam jednak strach, kiedy po przejściu okapu, 
zszedłem – zjechałem w dół do stanowiska i trzeba było uwolnić się od stanowiskowego haka. 
Poszybowałem w luft, kręcąc się jak na karuzeli, a lina, na której wisiałem, głośno tarła o 
okap. Jeśli to potrwa dłużej, lina się przetrze, pofrunę w dół – pomyślałem. Nie pamiętam już, 
czy na prusikach, czy na małpach Kazia Mordercy lazłem w górę szybko jak nigdy wcześniej. 
Udało się, przelazłem okap..... i muszę się, nie wiadomo jak długo jeszcze, męczyć.
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W 1966 roku poprowadzona została Direttissima Eigeru

    W marcu 1966 roku duży zespół doświadczonych alpinistów zjednoczył się w celu dokonania przejścia diret-
tissimy północnej ściany Eigeru. Wśrod nich byli Chris Bonington, Karl Golikow, Peter Haag, John Harlin (II), 
Dougal Haston, Siegfried Hupfauer, Layton Kor, Jörg Lehne, Rolf Rosenzopf, Günter Schnaidt, Günther Strobel, 
Roland Votteler.
   22 marca podczas podchodzenia po poręczówkach zginął John Harlin.

W 1966 roku poprowadzona została Direttissima Eigeru



25 marca na szczycie Ei-
geru stanęli (w strasznej 
wichurze): Jörg Lehne i 
Günther Strobel oraz Dou-
gal Haston, Siegfried Hu-
pfauer i Roland Votteler 
– wszyscy oprócz Vottele- wszyscy oprócz Vottele-ócz Vottele-cz Vottele-
ra mają biogramy w t. VI 
WEGA odpowiednio na 
str. 451,  740, 320, 350. 
  Swoją drogę zdobywcy 
nazwali Direttissimą Johna 
Harlina.
  W tym samym roku opu-
blikowana została, książ-
ka Jörga Lehne i Petera 
Haaga Eiger, Kampf um 
die Direttissima, w któ-
rej opisano cały przebieg 
tego przedsięwzięcia. 
Jej tłumaczenie na język 
francuski, pod tytułem 
Eiger 30 jours de com-
bat pour la „Directis-
sime”, ukazało się rok 
później. W naszych zbio-
rach mamy tylko to jed-
no, francuskie wydanie, 
dlatego też zacytowane 
dalej „topo” trasy tego 
wejścia (stanowiące we-
wnętrzną stronę złożonej obwoluty książki) oraz przebieg 
całej akcji pochodzą z tego wydania. 
   W 1967 roku Peter Gillman, który w 1966 roku był obser-
watorem (przez lunetę) wydarzeń na Eigerze, opublikował 
książkę Direttissima; the Eiger Assault, która później miała 
szereg dalszych wydań w różnych językach i pod różnymi 
tytułami, a także z innymi współautorami. Ostatnie z nich 
(z 2016 roku) to Eiger extrem – Das Rennen um die Nord-
wand-Direttissima.
                                                                  Jan Kiełkowski       

                                 Dougal Haston                                         Siegfried Hupfauer

                                                  Jörg Lehne                                        Günther Strobel

                                                Roland Votteler
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Zdobywcy Direttissimy po przejściu drogi

50 rocznica pierwszego przejścia Wielkiego Zacięcia Kazalnicy

    W marcu 1968 roku Jan Kiełkowski (WEGA t. VI, s.398), Tadeusz Piotrow-
ski (WEGA t. VI, s. 607) i Zdzisław Prusisz (WEGA t. VI, s. 624) przeszli 
nową drogą pn.-zachodnią ścianą Kazalnicy Mięguszowieckiej. Poprowadzo-
na przez nich droga biegnie wielkimi zacięciami, z których dolne oddziela 
właściwą ścianę Kazalnicy od ściany Kotła Kazalnicy, zaś górne wyprowadza 
z górnej depresji ściany wprost na „siodełko” w Filarze Kazalnicy. Opis tej 
drogi T. Piotrowski opublikował w „Taterniku” 1968, nr 2, s.82 (Kazalnica 
Mięguszowiecka). Jej topo zostało opublikowane w przewodniku A. Gie-
rycha i A. Pomianowskiego – 200 dróg wspinaczkowych w Tatrach. Niestety, 
nie mogę przedstawić tutaj mojego oryginalnego schematu drogi, ponieważ 
prywatny „kapownik” w trakcie kolejnych przeprowadzek zdążył się gdzieś 
zawieruszyć. Tadeusz Piotrowski

50 rocznica pierwszego przejścia Wielkiego Zacięcia Kazalnicy
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Wielkie Zacięcia (dolne i górne), fotografia Janusza Kurczaba            

50 rocznica przejścia Wielkiego Zacięcia Kazalnicy



Jan Kiełkowski                          Zdzisław Prusisz                   
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50 rocznica przejścia Wielkiego Zacięcia Kazalnicy



Zestawienie znanych nam przejść Wielkiego Zacięcia
  1. przejście (zimowe): 23-25.03.1968 Jan Kiełkowski, Tadeusz Piotrowski, Zdzisław Prusisz, z poręczowa-

niem (z udziałem Kazimierza J. Rusieckiego). 
  2. przejście (zimowe): 1-5.02.1974 Zdzisław Dudrak, Mikołaj Kornecki.
  3. przejście (zimowe): 17-20.03.1975 Petr Bednařik, Jan Holec, Jiři Romanovský, Sylva Talla. 
  4. przejście (zimowe): 10-12.02.1976 Grzegorz Chwoła, Andrzej Michnowski, Michał Momatiuk                                         
     z poręczowaniem 80 m i z nowym wariantem).
  5. przejście (zimowe):  13-18.02.1978 W. Krajewski, Przemysław Piasecki, Zbigniew Terlikowski 
     (z poręczowaniem 80 m).
  6. przejście (zimowe, 1.p.samotnie): 24,26-28.12.1978 Zbigniew Czyżewski.
  7. przejście (zimowe): 7-10.02.1980 Krzysztof Czarnecki, Władysław Janowski (bez poręczowania).
  8. przejście (zimowe): 22, 24-26.02.1981 Leszek Bednarz, Jacek Kozaczkiewicz, Andrzej Marcisz.
  9. przejście (zimowe): 17-19.02.1982 Zbigniew Winiarski, Krzysztof Żurek.
10. przejście (1.p.latem): 23-24.07.1982 A. Łuczak, Mirosław Dąsal. 
11. przejście: 03.1983 A. Kubicki, M. Skrzypczak.
12. przejście: 2-5.01.1986 Paweł Bujakiewicz, Krzysztof  Pilawski.
13. przejście: 23-26.02.1986 Jan Nowak, Ryszard Pawłowski. 
14. przejście (1.p. kobiece): 14-17.03.1986 Iwona Gronkiewicz-Marcisz, Marek  Olczyk. 
15. przejście: 1-4.02.1987 Jarosław Cyrankiewicz, Jacek Kantyka, Andrzej Pusz, W. Szmeja (z poręczowaniem). 
16. przejście (2.p. kobiece): 15-20.02.1988 Andrzej Szczepański, Bernadeta Szczepańska. 
17. przejście (3.p. kobiece): 1-2.10.1988 Paweł Mieszkowski, Barbara Tarnawska. 
18. przejście: 23, 25-28.01.1989 Wojciech Kurtyka, B. Śmigielski (w łańcuchówce z Drogą Świerza na
     Pośrednim Mięguszowieckim Szczycie). 
19. przejście (4.p. kobiece): 24-25.01.1992 Jacek Fluder, Monika Niedbalska.
20. przejście:: 4.03.1997 Piotr Drobot, Marcin Michałek.
Prosimy o uzupełnienia.

Na koniec parę zachowanych w pamięci wspomnień z przejścia tej drogi przed 50 laty
     I tak doczekałem się 50 rocznicy przejścia tej wielkiej tatrzańskiej drogi. Pomysł na nią wykluł się, gdyśmy     
z Tadkiem robili trzecie przejście Ścieku na ścianie Kotła Kazalnicy, a ostateczne hasło do przejścia rzucił 
Tadek po zimowym przejściu środkiem ściany Młynarczyka. Ponieważ warunki pogodowe uległy pogorsze-
niu, Tadeusz stwierdził, że trzeba znaleźć taką drogę, na której nie trzeba by było się wstydzić, że się (w tych 
warunkach) podporęczowało. No i przypomnieliśmy sobie o wypatrzonym latem Wielkim Zacięciu (właściwie 
o dwóch wielkich zacięciach) Kazalnicy. Do poręczowania przystąpiliśmy dwoma zespołami. 20 marca Ta-
dek i Zdzichu zaporęczowali dolne zacięcie, a dzień później ja z Dżekiem Rusieckim zaporęczowaliśmy do 
połączenia z drogą Daga. 23 marca w trójkę (Dżekowi się odechciało) przystąpiliśmy do ostatecznego sztur-
mu. Po „wymałpowaniu” do końca poręczówek podeszliśmy jeszcze kawałek nietrudnym terenem na wielką 
platformę pod przewieszoną ścianą na Drodze Długosza. Następnego dnia Zdzichu przełoił wyciąg z nita-
mi (było ich już chyba tylko 4 nadające się do użytku) na Długoszu i w rakach (mieliśmy tylko jedną parę) 
poprowadził dwa dalsze wyciągi pod górne zacięcie; tam zabiwakowaliśmy w dwóch płachtach. Po założeniu 
biwaku poprowadziłem jeszcze przed zmrokiem pół następnego wyciągu. Nazajutrz na zmianę z Tadkiem 
przeprowadziliśmy, w coraz gorszej pogodzie (w pyłówkach), cztery ostatnie trudne wyciągi i wyszliśmy 
na siodełko w filarze. Dalej, wznosząc się i trawersując stromymi śnieżnymi polami, o godzinie 12 w nocy 
wyszliśmy na wierzchołek Kazalnicy. Tak to wyglądało technicznie, a teraz kilka osobistych wspomnień. 
   Pierwsze dotyczy komfortowego biwaku pod ścianką z nitami na Długoszu – wygoda i gotowane żarcie, 
było super. Rano śniadanie raczej skromne, za to ja jeszcze długo korzystałem z wygody tego stanowiska, 
bo szedłem tutaj na końcu, to znaczy „małpowałem” do stanowiska po wyciągu z nitami – było to wielkie 
przeżycie (drugie wspomnienie). Stanowisko opuściłem potężnym lufciastym wahadłem na linie, której dolny 
koniec swobodnie sobie dyndał, jak i ja sam, w powietrzu. 
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   Trzecie wspomnienie – to biwak, tym razem głodowy, bo nagle się okazało, że wszyskie posiadane wiktuały 
już skonsumowaliśmy. Tadek, który na biwakach zawsze zaraz zabierał się do gotowania, w tej sytuacji,  
zastrajkował i powiedział: gotujcie sobie sami. Więc wleźliśmy ze Zdzichem do płachty biwakowej i trzymając 
Juvel między kolanami, gotowaliśmy na nim śnieg, którego nie brakowało. A ponieważ do dna menażki 
przykleiło się parę listków śniadaniowej herbaty, można powiedzieć, że „parzyliśmy herbatę”. 
   Śnieżne pyłówki spadające na 
mnie i Tadka, gdyśmy załajali po 
ciemku, w świetle czołówek dwa 
ostatnie wyciągi drogi do „siodeł-
ka”, to moje kolejne wspomnienie, 
a następne, piąte, jest o przejściu z 
siodełka na szczyt. Po spakowaniu 
haczywa i zbędnych lin do plecaków, 
powiązani na jednej linie ruszyliś-
my ku szczytowi. Szliśmy z „lotną” 
asekuracją, a właściwie bez aseku-
racji, a łącząca nas lina była tylko 
symbolem solidarności. Pierwszy 
szedł Tadek, który był wyposażony 
w jedyny sprawny młotek lodowy 
(dwa pozostałe, z trzech zabranych 
na drogę, Tadek swą wielką mocą 
porozwalał w trakcie wspinaczki). 
Jego zadaniem było wykopanie do-
brych stopni w twardej skorupie 
śnieżnej. Za nim szedłem ja z go-
łymi łapami i nogami, a zamykał 
pochód Zdzichu też z gołymi reka-
mi, ale nogi miał uzbrojone w ra-
ki. Poruszaliśmy się równocześnie, 
bardzo uważnie, i tak koło północy, 
w piździawicy, wydostaliśmy się na 
wierzchołek Kazalnicy. 
   Szóste wspomnienie jest najpięk-
niejsze, bowiem gdyśmy wyruszali 
na wspinaczkę, mieliśmy ze sobą 
jedną pomarańczę i ta pomarańcza 
w trakcie przejścia gdzieś zaginęła, 
budząc w zespole pewne podejrze-
nia. I nagle na szczycie, w tej pogo-
dzie i ciemnościach, gdyśmy się już 
rozwiązali z łączącej nas solidar-
nie liny, Zdzich wyjął z kieszeni tę 
jedyną, niby zaginioną pomarańczę 
– pożarliśmy ją solidarnie, razem ze 
skórką! 
   Zejście z Kazalnicy nad Czarny Staw to kolejne wspomnienie. A to zejście nie było zbyt przyjemne, wszystko 
z powodu wspomnianej już wcześniej twardej pokrywy śnieżnej; mieliśmy przecież tylko jedną parę raków        
i nie mieliśmy ani jednego czekana. Tutaj ja zaprotestowałem. Nie miałem ochoty schodzić z pustymi rękami 

Tadek „małpujący” na pierwszym wyciągu drogi. Jedyne zdjęcie z dro-
gi i zarazem z całego naszego bogatego sezonu zimowego. Autorem 
fotografii jest Krzysztof Cielecki, który z nami podszedł pod ścianę.
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i stanowczo poprosiłem o nasz jedyny młotek lodowy. Moja prośba została uznana przez zespół i młotek mi 
przyznano. Tadek i Zdzichu podzielili się natomiast parą raków; każdy z nich miał teraz jedną rękę uzbrojoną 
rakiem. Tak wyposażeni przetrawersowaliśmy Mięguszowiecki Kocioł i trafiliśmy do haka zjazdowego, z któ-
rego zjechaliśmy na linie przez próg oddzielający najwyższe piętro kotła. Dalej ja z młotkiem pognałem w 
dół, Tadek ze Zdzichem, każdy jednym rakiem w ręce, schodzili znacznie wolniej, więc na Czarnym Stawie 
musiałem na nich trochę poczekać. 
   Ostatnie wspomnienie. Wykończeni, żeby nie powiedzieć ujebani, weszliśmy w końcu tylnym wejściem 
do schroniska i rozbiliśmy biwak na korytarzu drugiego piętra; natychmiast zabraliśmy się do gotowania, ale 
pamiętam, że przełykanie czegokolwiek było niezwykle męczące i do syta najedliśmy się dopiero koło połu-
dnia. Zasypianie też nie przychodziło łatwo.                                                                                                                                         
                                                                                                                             Jan Kiełkowski

Niektóre rocznice kobiecych sukcesów górskich 

145 rocznica pierwszego wejścia zespołu damskiego na Jungfrau w Alpach Berneńskich. Dokonały tego Lucy 
Walker oraz siostry Anne i Ellen Pigeon w 1873 roku. Alpinistki wspinały się z przewodnikami.

110 rocznica pierwszego wejścia kobiecego na Workman Peak (ok. 5885 m) w pasmie Hispar Mustagh, w Ka-
rakorum. Na szczyt weszła Fanny Bullock-Workman z towarzyszami w 1908 roku. Było to w ogóle pierwsze 
wejście na Workman Peak.  

60 rocznica pierwszego kobiecego przejścia Drogi Comiciego na pn-zachodniej ścianie Civetty w Dolomitach: 
1958 rok Sonia Livanos, należąca wówczas do czołówki wspinaczkowej w Dolomitach.

50 rocznica pierwszego wejścia i zarazem pierwszego kobiecego na Aguja Saint Exupéry w Andach Pa-
tagońskich, w masywie Fitz Roy: 1968 Silvia Metzeltin-Buscaini w towarzystwie męskim.

50 rocznica pierwszego kobiecego i równocześnie pierwszego polskiego przejścia wschodniego filara Trollryg-
genu w rejonie Romsdal, w Norwegii. Dokonał tego w 1968 roku zespół: Wanda Rutkiewicz i Halina Krüger-
Syrokomska.  

50 rocznica pierwszego kobiecego wejścia na Pik Komunizmu w Pamirze Zachodnim: 1968 Ludmiła Agra-
nowska z towarzyszami.

43 rocznica pierwszego kobiecego wejścia na Gasherbrum II w Karakorum: sierpień 1975 Halina Krüger-
Syrokomska i Anna Okopińska. 

40 rocznica pierwszego kobiecego przejścia pn.-wschodniego filara Les Droites w Masywie Mont Blanc: 1978 
Anna Czerwińska i Krystyna Palmowska.

                                                                                                                                Małgorzata Kiełkowska

MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
   Nowa Wegantka (dwukrotna mistrzyni olimpijska oraz siedmiokrotna mistrzyni świata w biathlonie), Laura 
Dahlmeier, zapytana, co dla niej ważniejsze biathlon czy alpinizm, odpowiedziała, że gdyby miała z czegoś 
zrezygnować, to raczej z biathlonu; na pewno nie zrezygnowałaby ze wspinania.
   W ślady Laury idzie chyba też nasza wielka mistrzyni narciarska – Justyna Kowalczyk. Nie ma się temu co 
dziwić, znając jej imponujący ciąg na szczególnie stromych podejściach narciarskich, no i wiedząc, że od lat 
jej sąsiadami w Kasinie Wielkiej są Krystyna i Ryszard Zawadzcy. Może się tak zdarzyć, że i ją wkrótce zoba-
czymy w weganckim gronie.
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   21 czerwca 2018 setne urodziny obchodził Dee Molenaar (WEGA, t. VI, str. 522), weteran amerykańskiej wy-
prawy na K2 w 1953 roku. Z tej okazji Bob A. Schelfhout Aubertijn (krajan Dee) wysłał solenizantowi prezent 
szczególny: opracowaną przez Danutę Piotrowską książkę Tadeusza Piotrowskiego K2 1986. Do Danki napisał, 
że (w wolnym tłumaczeniu) „... książka dotarła i Dee ucieszył się nią ogromnie. On zawsze był człowiekiem  
sztuki, malarzem, fotografem, artystą, i wiem, że to był bardzo dobry prezent na jego setne urodziny”. 
    Bob przysłał Danusi wyjątkowe zdjęcie – Dee Molenaar oglądający książkę Tadeusza Piotrowskiego. Dostal 
je od córki Dee, Karen, z którą się kontaktował. I właśnie tę fotografię Dee Molenaara, autorstwa Karen, 
dostaliśmy dzięki uprzejmości Danusi i Boba i za zgodą wszystkich zainteresowanych zamieszczamy poniżej. 

                                                                                                                           Małgorzata i Jan Kiełkowscy

     
           

GÓRY I KULTURA 

Wydania polskiej literatury alpinistycznej w językach obcych
   Wielkie zwycięstwa i tragedie polskiego alpinizmu zostały opisane w wielu książkach. Katalog „Polskie 
książki alpinistyczne i wspinaczkowe”, opracowany przez Jana Kiełkowskiego (Düsseldorf 1997), liczy bez 
mała 340 pozycji. Niemniej zawiera on tłumaczenia literatury obcojęzycznej oraz przewodniki wspinaczkowe 
i trekkingowe. Warto więc pomyśleć o sporządzeniu nowej bibliografii, która obejmowałaby tylko rodzimą 
twórczość. W tym niewielkim opracowaniu podjęliśmy próbę zestawienia tytułów polskich książek alpini-
stycznych przetłumaczonych na języki obce. Z naszych rozważań wyłączamy przewodniki wspinaczkowe 
oraz książki wydane w obcych językach z inicjatywy jednak polskich wydawców (np. niektóre wydania „Ko-
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rony Himalajów” Krzysztofa Wielickiego lub ostatnio „Góry Ameryki Łacińskiej” Witolda H. Paryskiego). 
Największym problem okazało się sporządzenie kompletnej listy tłumaczeń książek Jerzego Kukuczki i zapew-
ne poniższe ustalenia są dalekie od kompletności.
    Pierwsze przykłady zainteresowania zagranicznych wydawców sukcesami polskich alpinistów i związaną           
z nimi literaturą są dosyć nietypowe. W 1944 roku w Glasgow ukazała się bogato ilustrowana broszura Jaku-
ba Bujaka „Polish  Himalayan Expedition” wydana przez Polish Library Pamphlet. Nie mamy jednak w tym 
wypadku do czynienia z tłumaczeniem z języka polskiego opisu pierwszej polskiej wyprawy himalajskiej. Nie-
mniej fakt ten warto odnotować w niniejszym opracowaniu. 
    Jeszcze inna historia związana jest z jedną z najpopularniejszych polskich książek alpinistycznych. Mowa, 
oczywiście, o dziejach pierwszej polskiej wyprawy andyjskiej opisanej przez Wiktora Ostrowskiego. Otóż 
zamieszkały wówczas w Argentynie Ostrowski został zdopingowany przez tamtejsze środowisko wspinaczko-
we do opisania tej, jakże owocnej, wyprawy. Książka, rzecz jasna, została wydana w języku hiszpańskim przez 
oficynę „Albatros” pod tytułem „Más alto que los cóndores” w 1954 roku (wyd. II – 2012 r.). Dopiero pięć 
lat później ukazała się polska edycja pod tytułem „Wyżej niż kondory”. Ten sam wydawca przetłumaczył rok 
wcześniej (1953) inną książkę Ostrowskiego „Safari przez Czarny Ląd” (Londyn 1947, wyd. Gryf) z rozdziałem 
„Na lodowcach Kilimandżaro” i wydał ją pod tytułem „Safari En El Continente Negro”.
    Jednym z największych osiągnięć polskiego piśmiennictwa alpinistycznego jest bez wątpienia wspaniała 
monografia Jana Kazimierza Dorawskiego „Człowiek zdobywa Himalaje” (Kraków 1957). W 1961 roku pras-
kie wydawnictwo „Mlada fronta” przetłumaczyło dzieło Dorawskiego i wydało pod tytułem „Človĕk dobývá 
Himálaj”. W porównaniu z oryginałem treść została zubożona o dwa rozdziały – zagadka yeti i zestawie-
nie najwyższych zdobytych szczytów. Nie zamieszczono również paru map Lecha Wróblewskiego i bardzo 
pożytecznego skorowidza. Co ciekawe, polski oryginał został wydany w nakładzie 10 tysięcy, natomiast czeska 
edycja miała 24,5 tysiąca egzemplarzy!
    Słynna akcja ratunkowa na Eigerze w 1957 roku z udziałem polskich alpinistów doczekała się wielu opisów. 
Najbardziej znane jest opowiadanie Adama Skoczylasa „Stefano, przyjdziemy jutro”, opublikowane po raz 
pierwszy w zbiorze „Burza nad Alpami” (Warszawa 1958). Walory literackie tekstu Skoczylasa dostrzegł an-
gielski wydawca i opublikował go w Londynie (1962), jako osobną książkę pod tytułem „Stefano, we shall 
come tomorrow”.
    Największym sukcesem eksploracyjnym Polaków w Karakorum było bez wątpienia zdobycie Kunyang 
Chhisha w 1971 roku. Ten spektakularny sukces został opisany w jednej z najlepszych polskich książek wy-
prawowych „Ostatni atak na Kunyang Chhish” (Warszawa 1973). Rangę sukcesu i niezaprzeczalne walory 
książki doceniła znana oficyna niemiecka Brockhaus z Lipska. W 1977 roku wydano „Gipfelsturm im Ka-
rakorum”, z kolorowym zdjęciem na obwolucie przedstawiającym Andrzeja Zawadę – kierownika wyprawy 
oraz współzdobywcę Kunyanga. Wzorem polskiego oryginału niemiecki wydawca zadbał o nienaganną szatę 
graficzną. Nakład obu wersji językowych był taki sam i wyniósł 20 tysięcy egzemplarzy.
    Wielkie sukcesy w masywie Kangchendzöngi zanotowały dwie wyprawy Polskiego Klubu Górskie-
go (1974, 1978). Zdobyto trzy dziewicze wierzchołki trzeciego masywu Ziemi. Owocne wyprawy opisano                                    
w pięciu książkach. Dwie z nich doczekały się obcojęzycznych wydań. W 1978 roku wydano książkę Marka 
Malatyńskiego „W cieniu Kangczendzengi”, będącą relacją z pierwszego wejścia na Kangbachen. Książkę 
przetłumaczono na język rosyjski i niemiecki. W 1983 roku moskiewskie wydawnictwo Myśl wydało w na-
kładzie 70 tysięcy egzemplarzy (!) „W tieni Kanczendzangi”. Rok później lipski Brockhaus opublikował                
w starannej szacie graficznej „Im Schatten des Kangchendzönga”. Podwójne zwycięstwo wyprawy z 1978 roku 
omówiono w książce „Dwie Kangczendzongi” (Warszawa 1983). Książka została przetłumaczona przez Petyra 
Atanasowa na język bułgarski i na półkach księgarskich pojawiła się pod tytułem „Dwite Kangczendzongi”.
    Tadeusz Piotrowski, znakomity alpinista i bardzo dobry pisarz górski, pozostawił po sobie kilka znaczących 
książek, które weszły do kanonu polskiej literatury alpinistycznej. Jedna z nich – „W burzy i mrozie” (Warsza-
wa 1977) – w tłumaczeniu Istvána Czibóka została wydana w 1988 roku, a więc już po śmierci autora. Książkę 
pod tytułem „Viharban, fagyban” wydał budapeszteński Gondolat.
    Pierwsza książka Jerzego Kukuczki „Na szczytach świata” (Katowice 1990), opracowana przez Toma-
sza Malanowskiego, wyszła prawie dokładnie w rok po tragicznym wypadku na południowej ścianie Lhotse.                  
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W tym samym roku ukazało się włoskie tłumaczenie książki zatytułowane „Al quattordicesimo cielo” (wyd. 
Mursia). Monachijskie wydawnictwo J. Berg przetłumaczyło książkę Kukuczki z włoskiego na niemiecki i je-
szcze w 1990 roku do witryn księgarskich trafił tom „Im vierzehnten Himmel. Wettlauf im Himalaya”. Warto 
dodać, że oba wydania poprzedzał wstęp Waltera Bonattiego. Dwa lata później książka pojawiła się na rynku 
anglojęzycznym. Wydano ją prawie równocześnie w USA i Wielkiej Brytanii pod tytułem „My vertical World”. 
Edycji podjęły się dwie renomowane firmy – The Mountaineers z Seattle oraz londyński Hodder & Stoughton. 
W 1995 roku wydano w Polsce dwie wersje nowo opracowanej książki Kukuczki o zdobyciu Korony Himala-
jów, która nosiła wymowny tytuł „Mój pionowy świat”. Ta najbardziej kompletna biografia drugiego zdobywcy 
Korony Himalajów również doczekała się wielu wydań, m.in. w Wielkiej Brytanii („Challenge the Vertical””, 
Hiszpanii („Mi mundo vertical”) i we Włoszech („Il mio mondo verticale”). W 2012 roku przetłumaczono na 
język włoski album ze zdjęciami Kukuczki „Ostatnia ściana” (Katowice 1999) i wydano pod tytułem „Jerzy 
Kukuczka. Un grande tra i giganti della terra”.
    W 1997 roku wydano w Krakowie bardzo ciekawy album „Korona Himalajów” Krzysztofa Wielickiego. 
Książka miała kilka wersji językowych, przygotowanych przez krakowską oficynę Ati, i cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem; m.in. w 2012 roku francuskie wydawnictwo Filigranowa opublikowało książkę Wie-
lickiego pod tytułem „La Couronne de l’Himalaya”. 
    Od wielu lat niekwestionowanym liderem w wydawaniu książek alpinistycznych jest katowicki Stapis ze 
swoją serią „Literatura górska na świecie”. Jedną z pierwszych książek w tej renomowanej serii było „Lato           
w Szamoniksie” Zbigniewa Tumidajewicza (Katowice 1993). W 2002 roku ukazała się włoska edycja książki 
pod tytułem „Un’estate a Chamonix. Alpinisti polacchi alla ventura”. Wydawcą było Centro Documentazione 
Alpina z Turynu. Dwa lata później książka otrzymała główną nagrodę literacką – Złoty Oset – na festiwalu w 
Trydencie. W 2005 roku książka Tumidajewicza doczekała się hiszpańskiego przekładu – „Un verano loco en 
Chamonix. Una historia alpina” – wydanego przez znaną oficynę Desnivel.
    W 2013 roku nakładem krakowskiego wydawnictwa Góry Books ukazała się długo oczekiwana książka Wojt-
ka Kurtyki „Chiński maharadża”. Nie trzeba było długo czekać na obcojęzyczne wersje i tak książkę wydano           
w Hiszpanii („El maharaja chino”) i na Słowacji  („Činsky maharadža”), a w przygotowaniu jest wersja włoska.
    Biorąc pod uwagę niebywałe sukcesy polskiego alpinizmu, stosunkowo liczne publikacje książkowe i her-
metyczność naszego rodzimego języka, wypada stwierdzić, że zainteresowanie zagranicznych wydawców 
polską literaturą wspinaczkową było mizerne. Do 1989 roku mamy do czynienia wyłącznie z przekładami                    
w „bratnich” krajach socjalistycznych. Jedynie Rumunia i Słowacja nie wykazały zainteresowania naszym 
górsko-literackim dorobkiem. Na szczęście nasi wytrawni dokumentaliści, z niezastąpionym Józefem Nyką 
na czele, bardzo dbali o politykę informacyjną KW/PZA. Wystarczy przejrzeć najszacowniejsze roczniki al-
pinistyczne na świecie, aby przekonać się, że znakomita większość sukcesów polskich alpinistów, zwłaszcza 
w Himalajach i Karakorum, została skrzętnie odnotowana i zrelacjonowana. Wiele zmieniło się po 1989 roku 
w związku z przemianami społeczno-politycznymi w Polsce. Zerwano z państwowym monopolem, pojawiły 
się prywatne firmy wydawnicze a towarzyszyło temu ogromne zainteresowanie dorobkiem naszej najbardziej 
rozpoznawalnej „Wielkiej Czwórki” (Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki, Wojtka Kurtyki oraz Krzysztofa 
Wielickiego).
    Niemniej można zaryzykować tezę, że dopiero książki Bernadette McDonald „Freedom Climbers” (2011) i „Art 
of Freedom” (2017) zapoznały szeroko rozumianą opinię publiczną Europy Zachodniej i USA z niewątpliwym 
fenomenem polskiego himalaizmu lat 70. i 80. XX wieku. Liczne nagrody, które stały się udziałem McDonald, 
są również potwierdzeniem ogromnego prestiżu, jakim cieszy się polski alpinizm. 

                                                                                                                                             Marek Maluda
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Harlin, Haston i inni czyli Akcja na Eigerze

   W 1965 roku John Harlin założył w Leysin (Szwajcaria, kanton Vaud) szkołę wspinaczkową ISMM (In-
ternational School of Modern Mountaineering). „Wykładali” w niej przez lata najlepsi ówcześni wspinacze; 
Boardman, Tasker, Robbins i Haston. Po śmierci Harlina (Eiger, 22 marca 1966 podczas pierwszego przejścia 
direttissimy) szkołą kierowali kolejno Robbis, Haston i Boardman. W czasach Hastona ISMM zmienia nazwę 
na ISM (przymiotnik modern zostaje usunięty), stając sią profesjonalną szkołą, zatrudniającą wyłącznie prze-
wodników, w przeciwieństwie do epoki Harlina, w której instruktorami byli wspinacze-amatorzy. Pierwszą 
siedzibą ISMM był Vagabond Club, kierowany przez Alana Rankina. Od 2009 roku szkoła osiedliła się w hote-
lu Grand Chalet w Leysin. Od wielu lat kieruje nią Pat Littlejohn, aktywny dzialacz UIAA. W 2015 roku kilku 
z nielicznych „dinozaurów” świętowało w Leysin 50.  rocznicę szkoły. Renoma ISM dotarła aż do Hollywood. 
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Przyczyniło się do tego z pewnością pierwsze wejście na Changabang (wyprawa Boningtona) w czerwcu 1974, 
w którym uczestniczyło dwóch „pracowników” szkoły: Haston i Boysen. Latem tego samego roku instruktorzy 
ISM wzięli udział w realizowanym przez Clinta Eastwooda filmie sensacyjnym Eiger Sanction (wyświetlanym 
w Polsce pod tytułem Akcja na Eigerze). Jego scenariusz został napisany na podstawie poczytnej książki Tré-
vaniana (pseudonim literacki Rodneya Williama Whitakera) pod tym samym tytułem.
    Gdy Clint Eastwood i Doug Haston pojawili się w Vagabond zapadła cisza – wspomina Larry Ware – wszyst-
kie obecne na sali dziewczyny prześcigały się, by podać Clintowi piwo. Casting zakończył się późno w nocy. 
Najbardziej „zmęczeni” byli Alex McIntyre i Doug Haston. Ten ostatni nawet spadł ze schodów i lekko się 
potłukł! Miał nazajutrz udzielić wywiadu dziennikarzom z BBC, ale trzeba było odwołać to spotkanie. 
   Film zawiera aluzję do fantastycznej teorii śmierci Harlina na Eigerze, lecz jest to film o tematyce szpie-
gowskiej. Jonathan Hemlock (główna postać, interpretowana przez Eastwooda) jest zawodowym mordercą 
na emeryturze. W życiu prywatnym jest profesorem literatury, kolekcjonerem obrazów i wybornym alpinistą. 
Dawni pracodawcy proponują mu zlikwidowanie agenta-zdrajcy podczas wspinaczki na Eigerze. Początkowo 
Hemlock odmawia, lecz w końcu akceptuje to w zamian za odpowiednią ilość dolarów. 
   Film został nakręcony na Kleine Scheidegg i na północnej ścianie Eigeru. Drugoplanową rolę grał w nim 
zmarły niedawno George Kennedy. Clint Eastwood zaangażował do swojej hollywoodzkiej produkcji najlep-
szych specjalistów filmu górskiego. Logistyka ścianowej akcji powierzona została Normanowi Dyhrenfurthowi, 
Mike Hoover został doradcą technicznym. Clint Eastwood był wspinaczkowym nowicjuszem. Przed pierwszą 
częścią filmu, kręconą w USA, Eastwood przeszedł wielodniowe szkolenie w Yosemite. Ujęcia wspinaczkowe 
kręcone były, między innymi, na dziewiczej i zakazanej dla wspinaczy „gromnicy” Totem Pole w Monument 
Valley w Arizonie. Wspinaczka na tej skale była możliwa dzięki gościnności Indian ze szczepu Navaho, którzy 
natychmiast po zakończeniu zdjęć „oczyścili” drogę, na której wspinano się podczas kręcenia filmu, z haków    
i pozostawionego sprzętu.
   W Leysin kursant Clint odbył dodatkowe szkolenie na lodowcach i w pobliskim kamieniołomie.
Clint to dzielny gość – wspomina Bev Clark – w Stanach znaliśmy go zawsze w kowbojskim kapeluszu 
na głowie, z rewolwerem w dłoni. Przed jego pierwszym zjazdem na linie powiedziałem do niego: Clint, 
zapomniałeś kapelusza i podałem mu kask. Zaśmiał się szczerze.
   Aktorzy filmu byli dublowani przez instruktorów ISM. Na filmowej „liście płac” pojawili się Doug Haston 
(wspinaczka lodowa), Bev Clark, Scot David Knowles, Martin Boysen, Guy Neithardt, Charles Scoot, Hamish 
McInnes i Ted Wilson. 13 sierpnia, drugiego dnia zdjęć na ścianie Eigeru, zginął Knowles, trafiony kamienną 
lawiną. Spanikowany producent krzyczał: „Oh shit! Let’s get the hell out of here!”
   Po wypadku Clint Eastwood, nie chcąc więcej narażać życia kaskaderów, zdecydował, że osobiście zagra                
w ostatniej scenie, zainspirowanej tragedią Toniego Kurza. Hemlock z zimną krwią odciął linę, na której wisiał, 
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wykonując dziesięciometrowy lot. Grałem rolę ratownika ze Stollenloch – dodaje Bev Clark – patrzyłem mu 
prosto w oczy, nie widziałem, żeby się bał. To była jego „self-control”. Wszyscy twierdzą, że zachował się jak 
doświadczony alpinista. Zresztą – dodaje Larry Ware – Clint nie miał wyboru, po śmierci Davida nikt nie chciał 
kręcić tej sceny. 
                                                                                                                                           Piotr Paćkowski

WEGA-SUPLEMENT
Ang Rita (WEGA t.VI, s.27), uzupełnienie: urodzony 27.07.1948. JKi

Atanasow, Petyr (WEGA t. VI, str. 39), uzupełnienie: bułgarski alpinista       
i dziennikarz zmarł 24.07.2018. MKi

Bargiel, Andrzej (WEGA t. VI, str. 58 i t. VII str. 79), uzupełnienie: 22 lipca 
2018 Andrzej Bargiel wszedł na wierzchołek K2 w Karakorum i dokonał 
pierwszego zjazdu na nartach ze szczytu.  MKi       

Bizański, Stanisław (WEGA t.VI, str. 92), uzupełnienie brakującego zdjęcia.

Bohuš, Ivan (starszy) (WEGA t. VI, str. 99), uzupełnienie: zmarł 11.07.2018 
w Tatrzańskiej Łomnicy. JKi
Dahlmeier, Laura (22.07.1993 Garmisch-Partenkirchen – ), niemiecka biat-
lonistka i alpinistka. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w 2018 roku; mistrzyni 
świata w latach 2015, 2016 i pięciokrotna w roku 2017. Zwyciężyła w 17 za-

wodach Pucharu Świata, a w sezonie 2016/17 zdobyła ten Puchar. Wspinała 

D. Haston, C. Eastwood i N. Dyhrenfurth podczas kręcenia filmu
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się na trudnych drogach w Dolomitach, na Piz Badile i w Yosemite. W Al-
pach Szwajcarskich weszła m.in. na szczyty: Matterhorn, Monte Rosa, Al-
lalinhorn, Strahlhorn, Pollux, Castor, Lyskamm. W Andach Peruwiańskich,        
w pasmie Cordillera Blanca weszła na Nevado Alpamayo, Nevado Tocllaraju 
i Nevado Ishinca; w Himalajach Nepalu – na Imja Tse i próbowała wejść na 
Ama Dablam. JKi

Favresse, Nicolas (Nico) (1980 Bruksela ‒ ), belgijski wspinacz skałkowy            
i wielkościanowy. Zaczął się wspinać, gdy miał 15 lat, już w pierwszym se-
zonie przechodził drogi o trudnościach 8a. W późniejszych latach wspinał się 
w skalnych rejonach Europy, na wielkich ścianach Yosemite (m.in. pierwsze 
przejścia: Secret Passage (5.13c), Lost in Translation (5.12+) na El Capi-
tanie oraz L’appat (5.13 R), Falls Wall w Patagonii (1. klasyczne przejście 
wschodniej ściany Central Tower Del Paine, drogą South African Route, 
5.12+), Ziemi Baffina, a także w Kanadzie (m.in. 2. przejście Cobra Crack 

5.14 w rejonie Squamish), Pakista-
nie, gdzie uczestniczył w eksploracji 

doliny Charakusa (m.in. 1. przejście Ledgeway to Heaven 5.12+ na Na-
fees Cap) i w Wenezueli. Dokonał licznych pierwszych przejść w euro-
pejskich rejonach wspinaczkowych, m.in. w Grecji (m.in. 1.p. Inshalah 
8c+, Kalymnos), Hiszpanii (m.in. 1. przejście Vacunamatata 8c+/9a, 
Siurana), Norwegii (1.p. The Recovery Drink 5.14+, Jossingfjord). Za 
pierwsze przejścia na Grenlandii (m.in. Devil’s Brew, 2010) otrzymał 
Złoty Czekan i Nagrodę im. Karla Unterkirchera; za dokonania na 
Ziemi Baffina został uhonorowany Złotym Hakiem (2009). Zajmował 
pierwsze miejsce w belgijskich zawodach wspinaczkowych; był mist-
rzem Belgii w bulderingu (2000, 2001) i w zawodach na prowadzenie 
(2001‒2005). Alpinistą i wspinaczem wielkościanowym jest również 
jego brat Olivier Favresse, który także został wyróżniony (razem z bra-
tem) Złotym Czekanem. MKi      
Lit.: M. Ciesielski (wywiad), Nico Favresse, „Góry” 2010, nr 11, str. 
8-11; Bogusław Magrel (wywiad), Nico Favresse, „Góry” 2012, nr 3, 
str. 16-18.

Fiala, Ivan (WEGA t. VI, str. 236), uzupełnienie: słowacki taternik i alpinista zmarł 13.07.2018. MKi

Jakubski, Antoni Władysław (WEGA t. VI, s.362), uzupełnienie: zamieszczono brakujące w t. VI zdjęcie.

K2 (WEGA t. II, str. 347), pierwszy zjazd na nartach z wierzchołka: 22 lipca 2018 Andrzej Bargiel.

Kele, František junior (WEGA t. VI, str. 394), uzupełnienie: słowacki taternik i alpinista zmarł 10.2014. JKi

Kochańczyk, Michał, uzupełnienie, pełna data urodzenia: 14.05.1950.

Loria, Leon (WEGA t. VI, s. 465), uzupełnienie: zamieszczono brakujące w t. VI zdjęcie.

Łomnicki, Antoni (17.01.1881 Lwów – 04.07.1941 Lwów), polski taternik, absolwent Uniwersytetu Lwow-
skiego, dr hab. matematyki, od roku 1921 profesor zwyczajny Politechniki Lwowskiej. W Tatrach m.in. wszedł 
nowymi drogami na Szczyrbską Przełęcz i na Sławkowski Szczyt. JKi
Lit.: L. Maligranda, Antoni Łomnicki (1881-1941).

Makalu (WEGA t. II, s. 496), uzupełnienie: Pierwsze wejście samotnie: 25.04.1981 Robert Schauer. JKi

Molenaar, Dee (WEGA t. VI, s. 522), uzupełnienie, pełna data urodzenia: 21.06.1921. JKi
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Ośka, Karolina (24.09.1992 ‒ ), polska taterniczka, uprawiająca również 
wspinaczkę sportową. Zaczęła się wspinać w 2010 roku i w pierwszych latach 
działała w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie prowadziła 
drogi o trudnościach VI.6+ (np. Ekspozytura Szatana) i 8a OS, oraz w różnych 
rejonach skalnych Europy. W Tatrach dokonała pierwszych kobiecych przejść 
(w zespole z Małgorzatą Grabską), bez użycia techniki hakowej, klasyków 
tatrzańskich: Filara Kazalnicy i Wariantu R (2016) i w tym samym roku 
przejścia Filara Kantabryjskiego (8a+) na Naranjo de Bulnes w grupie Pi-
cos de Europa, w Górach Kantabryjskich. W 2017 przeszła liczne drogi                            
w Dolinie Yosemite, m.in. Freerider (5.13a, VI) na El Capitanie i Final 
Frontier (5.13b) na Fifi Butress. Dwa razy zajęła drugie miejsce w Pucharze 
Polski w prowadzeniu; pokonywała drogi wielowyciągowe o trudnościach IX 
(droga Sadusia i Metallica na Mnichu), buldery do 7C. MKi 

Pilitowski, Jerzy (17.03.1927 Kalisz – 30.12.2006 Toronto), polski taternik, in-
struktor wspinaczki, także wspinacz skałkowy, z zawodu inż. architekt, absolwent 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Między innymi wygrał konkurs 
na projekt schroniska nad Morskim Okiem, a jego projekt schroniska w Jamskim 

            Antoni W. Jakubski                       Leon Loria                                   Antoni Łomnicki 

Karolina Ośka, fot. I. Moskal

Jerzy Pilitowski, fot. M. Bała     Kazimierz Piotrowski                 Zdzisław Prusisz              
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Plesie otrzymał wyróżnienie. Był jednym z projektantów pawilonu na Włosienicy. Chodził turystycznie po Tatrach 
oraz wspinał się amatorsko w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach. Walczył m.in. w Powstaniu 
Warszawskim. Był współzałożycielem Piwnicy pod Baranami w Krakowie. JKi
Lit.: Zmarł Jerzy Pilitowski, „Głos Seniora” 2007, nr 1: J. Sokołowska-Gwizdka, Jerzy Pilitowski. Zawsze by-
łem „przygodowiec”, „Gazeta. Dziennik Polonii w Kanadzie” Jan. 5, 2007.
Piotrowski, Kazimierz (WEGA t. VI, str. 607), uzupełnienie brakującego w VI tomie zdjęcia.
Piotrowski, Tadeusz (WEGA t. VI, str. 607), sprostowanie: uczestniczył w wyprawach w Himalaje, w latach 
1982, 1985 (a nie w 1975 i 1978) na Nanga Parbat. 
Prusisz, Zdzisław (WEGA t. VI, s. 624), uzupełnienie: data urodzenia (5.10.1941 Dobroń - ) i zdjęcie.
Schauer, Robert (WEGA t. VI, str. 679), uzupełnienie: 25.04.1981 dokonał 1. wejścia samotnie na Makalu; 
sprostowanie daty: urodził się w 1953 roku.
Tilitso Peak (WEGA t. II, str. 743), sprostowanie: 1.wejście (samotnie): 08.1971 Reinhold Messner.
Villanueva O’Driscoll, Sean (07.02.1981 – ), belgijski wspinacz spor-
towy z Brukseli, specjalizujący się w przejściach wielkościanowych. 
W wieku 13 lat zaczął się wspinać na ściankach w halach wspinacz-
kowych. W późniejszych latach wspinał się na wielkich ścianach                                    
w różnych rejonach górskich świata: Yosemite (m.in. nowa droga Secret 
Passage 5.13c, Freerider 5.12d). W Patagonii w 2011 brał udział m.in. 
w pierwszym przejściu wschodniej ściany Fitz Roya; przeszedł także 
drogi South African Route (5.12c/7b+) i Riders in the storm (VII, 7c, 
A2) na Torre Central del Paine. Poprowadził nowe drogi na Ziemi Baf-
fina: Chocolate boomerang (5.11), Tirokwa wall; The Belgarian (5.13 
A1) i Whisky Gonzales (5.11) – obie na Mount Asgard. Uczestniczył         
w eksploracji doliny Charakusa w Pakistanie (nowe drogi m.in. w ma-
sywie K7 Badal na Badal Wall i Ledgeway to Heaven na Nafees Khup. 
Za pierwsze przejścia na Grenlandii (m.in. Devil’s Brew, 2010) został 
uhonorowany, razem z zespołem, Złotym Czekanem. Jest bohaterem 
filmów: Pakistan Project o eksploracji w dolinie Charakusa, w Karako-
rum, Asgard Jamming o wyprawie na Mount Asgard na Ziemi Baffina 
(Kanada) i Vertical Sailing Groënland. MKi

Z NASZYCH KOLEKCJI
Motywy górskie na etykietkach win 
   Oto wdzięczny i niewątpliwie niejednemu bliski (a nawet dogłębny) temat – etykietki o tematyce górskiej na 
butelkach wina. Góry najczęściej występują na etykietach win andyjskich z Argentyny lub Chile. Interesujące 
motywy górskie (m.in. z Yosemite) mają etykietki win kalifornijskich. W Europie występują one rzadziej, ale 
butelki win z Tyrolu nieraz upiększane są motywami z Dolomitów. Już od dawna etykietki przyklejane są do 
butelek niezwykle mocnym klejem, praktycznie uniemożliwiającym odklejenie ich, ewentualni kolekcjonerzy 
zmuszeni są więc do zachowania w kolekcji całych butelek. W naszej mamy takich butelek kilkaset i już nie 
bardzo się mieszczą w piwniczce, dlatego przestaliśmy je kolekcjonować, w zasadzie.     
  Dalej prezentujemy kilkanaście takich butelek, które cudem jakimś wciąż zachowują 100 procent swojej 
zawartości. W przyszłości mamy zamiar pogrzebać w butelkach o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej i wy-
brać te najciekawsze do następnej prezentacji. Chętnie zapoznamy się z doświadczeniami i uwagami innych 
kolekcjonerów. Może ktoś zechce się pochwalić (a może i podzielić?) swymi okazami? Okazją do wymiany 
doświadczeń kolekcjonerskich mogłoby być spotkanie w Rzędkowicach.
                                                                                                                                             Jan Kiełkowski

Sean Villanueva O’Driscoll
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LINKI 
www.albumwypraw.waw.pl

www.nyka.home.pl; 
www.taterniczek.com
www.goryonline.com; 

www.taternik.org
http://goryksiazek.pl; 

http://lojanci.org/main.php
http://www.kw.warszawa.pl/echa-gor

www.wspinanie.pl; www.portalgorski.pl
www.mountainportal.com; 

http://asian-alpine-e-news.com/
www.mountain.ru

MCADD-PAHAR | Mountains of Central Asia Digital Data Set by ...
www.ukclimbing.com; http://pza.org.pl,; www.stapis.com.pl

http://www.angeloelli.it/index.htm

Na ostatniej stronie grafika E. Platza z 1894 roku: Wspinaczka na
 Pflerscher Tribulaun w Alpach Stubajskich

Motywy górskie na etykietkach win 






