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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI

   W numerze, jak zwykle, przypominamy kilka ważnych w historii alpinizmu wydarzeń, na przykład 
230 rocznicę pierwszego wejścia na Kluczewską Sopkę na Kamczatce, 190 rocznicę zdobycia wul-
kanu Antuco w południowej części centralnych Andów Chilijskich czy 140 rocznicę pierwszego wej-
ścia na Aiguille du Dru w Masywie Mont Blanc. Wszystkie historyczne tematy, które prezentujemy 
w biuletynie, tradycyjnie już staramy się dokumentować oryginalnymi przekazami. W dziale kultury 
można znaleźć interesującą korespondencję Bogdana Śmigielskiego dotyczącą najwcześniejszych 
przewodników wspinaczkowych po skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz „Taterniczka”, 
a w Suplemencie poznać kolejnych Wegantów; zamieszczamy również kilka uzupełnień haseł opub-
likowanych w tomie VI WEGA.
    Biuletyn WEGA jest publikacją niekomercyjną, związaną z Wielką Encyklopedią Gór i Alpinizmu. 
Staramy się docierać do twórców ilustracji czy fotografii, prezentowanych na jego łamach, zawsze po-
dajemy nazwiska autorów, jeśli tylko je znamy. W innych przypadkach robimy wszystko, oczywiście, 
aby ustalić ich nazwiska, choć nie zawsze się to udaje. Prosimy o pomoc w tych sprawach. 
Wszystkie numery biuletynu WEGA niezmiennie 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
230 rocznica pierwszego wejścia na Kluczewską Sopkę (WEGA  t. II, str. 430)

    W 1787 lub 1788 roku Danilo (Daniel) Gauss z dwoma towarzyszami wszedł na Kluczewską 
Sopkę. Oryginalny opis tego wejścia został opublikowany w języku francuskim przez Ottona de 
Huhna w „Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou” tome II/1809 (Description 
d’une montagne volcanique au Kamtschatka). 
   Niektóre źródła podają, że pierwsi weszli na ten wulkan już w latach 1701–1703 Jan Kozyrewski, 
rosyjski podróżnik polskiego pochodzenia, i jego ojciec Piotr. Kilkadziesiąt lat później, w 1771 roku, 
Maurycy Beniowski, podczas pobytu na Kamczatce, miał wejść na najwyższy wulkan w okolicy 
Krasnoja – może właśnie na Kluczewską Sopkę? Prosimy o informacje o polskich wejściach.   
   Jako wstępniak do tematu zamieszczamy artykuł o dokonaniu Gaussa, opublikowany w roczniku 
„Alpine Journal” 1991/92, i dalej strony ze wspomnianych wyżej „Mémoires...”:
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220 rocznica pierwszego wejścia na Großes Wiesbachhorn                                                        

220 rocznica pierwszego wejścia na Großes Wiesbachhorn w Wysokich Taurach
(WEGA t. III, str. 824) 

    W 1798 roku miejscowi wieśniacy z Fusch (w dolinie Fuscher po zachodniej stronie góry), Zanker 
i Zorner (lub wg innego źródła pewni trzej bracia) mieli zdobyć ten wybitny szczyt, niegdyś uważany 
za najwyższy w Wysokich Taurach. Droga ich wejścia nie jest znana, ale prowadziła zapewne przez 
pn.-zachodnią flankę i grań. Na tę wyprawę każdy miał zabrać ze sobą trzy pary raków, aby można 
było je zmieniać po stępieniu się zębów. Wyruszyli o godzinie 3 nad ranem z hali u podstawy góry, 
na którą powrócili dopiero o 9 wieczorem, chociaż nie zatrzymywali się po drodze. Zdobywcy byli 
raczej niepiśmienni, nie pozostawili więc po sobie zapisanego świadectwa swego sukcesu.
  Drugiego wejścia (pierwszego turystycznego) na Wiesbachhorn dokonał w 1841 roku książę 
kardynał Friedrich Schwarzenberg w towarzystwie proboszcza Empachera, kamerdynera Mosera, 
przewodników Josefa Schweighofera „Röderera” i  Johanna Holzera  „Fuscherhansa” oraz tragarzy: 
Schredera i Voithofera. Natomiast wejście Petera Carla Thurwiesera na ten szczyt w 1825 roku 
jest wątpliwe. 
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220 rocznica pierwszego wejścia na Großes Wiesbachhorn 

Następne wejścia:
3. wejście: 14.08.1854 Anton von Ruthner i książę Denis Andrassy z przewodnikami: Gregorem 
Mayerem „Badhansem”, J. Schweighoferem i Jakobem Eslingerem;
4. wejście: 1855 Dr Biziste (i tow.?);
5. wejście: 1861 Dr Peyritisch (i tow.?);
1. wejście kobiece: 13.09.1878 Herma Kmoch (z tow.?);
Pierwsi Polacy na wierzchołku G. Wiesbachhornu.: 6.08.1936 Zbigniew Korosadowicz, Jan Staszel 
i Jerzy Wawrzyniec Żuławski.
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190 rocznica pierwszego wejścia na Antuco w Andach (WEGA t. IV, str. 83)

   19.01.1828 roku Eduard Friedrich Pöppig (WEGA tom VI, 
str. 615) i Bacerra weszli na Volcán Antuco w pasmie Sierra 
Valluda, w Andach Chilijskich. Na andyjskie stosunki góra 
ta jest niewysoka, niemniej dominuje nad szeroką okolicą. 
  Swoją podróż Pöppig opisał w książce Über die An-
den zum Amazonas. Dalej zamieszczamy strony z opisem 
wejścia na Antuco. Przytoczone są z wydania tej książki                                          
w 1956 roku, natomiast dołączone ilustracje autora, w for-
mie rycin, które wykonał Joseph Anton Sedlmayr, pochodzą                                                   
z wcześniejszych wydań.
   Warto dodać, że w 1845 roku, podczas erupcji wulkanu, 
Ignacy Domeyko dotarł na nim do wysokości 2720 m.

190 rocznica pierwszego wejścia na Antuco                                                           
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190 rocznica pierwszego wejścia na Yariga-dake w Japonii 
(WEGA t. II, str. 790)
   W 1828 roku buddyjski mnich Bannryu Matayuro (WEGA t. VI, str. 497) wszedł pierwszy na 
piramidalny, trzeci pod względem wysokości szczyt Alp Japońskich. Później wchodził na niego                     
jeszcze sześć razy i całą drogę ubezpieczył łańcuchami dla następnych „zdobywcówˮ. Niestety, nie 
dotarliśmy do autorskiego opisu pierwszego wejścia, który chętnie zamieścilibyśmy tutaj (nawet na-
pisany „krzaczkami”). W to miejsce dajemy krótki opis wejścia na Yariga-dake, dokonanego w 1911 
roku przez Wilhelma Steinitzera. Opublikowany został w czasopiśmie „Zeitschrift des Deutschen und           
Österreichischen Alpen-Vereines” 1913, w artykule Bergfahrten in den Japanischen Alpen.

190 rocznica pierwszego wejścia na Yariga-dake 
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180 rocznica pierwszego wejścia na Koszystą w Tatrach (WEGA t. III, str. 429)

   Ludwik Zejszner (WEGA t. VI, str.. 844) był pierwszym turystą, który wszedł (3.08.1838), 
niewątpliwie z góralami, na Krzyżne, Waksmundzki Wierch i Wielką Koszystą. Jeśli ktoś wiedziałby 
coś więcej o tym wejściu, to bardzo prosimy o podzielenie się tą wiedzą z nami.

140 rocznica pierwszego wejścia na Aiguille du Dru w Alpach (WEGA t. III, str. 248) 

  12.09.1878 roku Clinton Thomas 
Dent, James Walker Hartley i prze-
wodnicy Alexander Burgener oraz 
Kaspar Maurer dokonali pierwszego 
wejścia na Aiguille du Grand Dru, 
czyli na trudno dostępny główny (naj-
wyższy) wierzchołek masywu Les 
Drus. Zdobycie Dru stanowi ważną 
datę w historii alpinizmu. Dokonano 
tego po wielu nieudanych próbach – 
tylko sam C. T. Dent próbował wejść 
na szczyt aż 18 razy!
1. wejście na Petit Dru: 29.08.1879 
Jean Charlet-Straton, Prosper Payot, 
Frédéric Folliguet.

180 rocznica pierwszego wejścia na Koszystą

James Walker Hartley

Widok na Koszystą od pn.-zachodu

Alexander Burgener
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1. trawersowanie obydwu wierzchołków: 6.09.1903 E. Giraud, J. Ravanel i A. Comte.
1. wejście zimowe (na obydwa wierzchołki): 25.02.1928 Armand Charlet i Camille Devouassoux.

     Historię prób i wejścia C. T. Dent opowiedział w artykule The history of an ascent of the Aiguille 
du Dru, który opublikował w roczniku „Alpine Journal” 1879, str. 185-200. Samo wejście J. W. Hart-
ley opisał w An ascent of the Western Aiguille du Dru, również w „Alpine Journal” 1893, str. 293-300. 
Obydwa artykuły zamieszczamy dalej.

Clinton Thomas Dent

140 rocznica pierwszego wejścia na Aiguille du Dru 
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Najwcześniejsze przewodniki wspinaczkowe po skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

GÓRY W KULTURZE I NAUCE
Najwcześniejsze przewodniki wspinaczkowe po skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
(uzupełnienie do nr 6 Biuletynu WEGA)

   Interesującą uwagę do naszego artykułu o najwcześniejszym przewod-
niku skałkowym nadesłał Bogdan Śmigielski. Cytujemy ją poniżej:

„Pierwszy przewodnik wspinaczkowy, dróg skałkowych w Polsce” 

   W 6/2018 numerze Biuletynu WEGA zamieszczono interesującą notę, 
w oparciu o informacje Janka Bagsika, o pierwszym przewodniku dróg 
skałkowych w Polsce. Ta sensacyjna wiadomość, wymaga jednak ko-
rekty i uzupełnienia. Z uwagi na to, że pełny tekst ukaże się w roczniku 
„Wierchy”, daję tylko lakoniczną wzmiankę, prostującą wymienione in-
formacje. Wzmiankowany i prezentowany przewodnik jest, oczywiście, 
egzemplarzem wtórnym, wykonanym indywidualnie, w oparciu o ma-
teriały wcześniej publikowane. Autorstwo tego wtórnika, Karola Ja-
kubowskiego, też wydaje się być ‒ w opinii Józefa Nyki ‒ wątpliwe.             
W każdym razie, autorami pierwszego  przewodnikiem dróg skałkowych                   
w Polsce są Pokutnicy. To oni wydali „Przewodnik wspinaczkowy           
po  Dolince Bolechowickiej”. Trudno mówić o roku wydania, zapewne 
po roku 1949. Poniżej prezentuję odbitki z przewodnika „Pokutników”. 
Po więcej informacji odsyłam do Wierchów.                         
                                                              Bogdan „Danek” Śmigielski 
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55 rocznica „Taterniczka” 
(uzupełnienia i sprostowania do Biuletynu WEGA nr 9)

   Również do tego artykułu otrzymaliśmy interesujące uwagi od Bogdana Śmigielskiego. Oto one:

   W 9/2108 numerze Biuletynu WEGA pomieszczono dawny artykuł nieżyjącej już niestety redaktor „Tater-
niczka” Ewy Śledziewskiej. Warto przy tej okazji sprostować i dodać pewne informacje, ważne dla bibliografii 
polskich czasopism wspinaczkowych. Sprawą najważniejszą wydaje się podkreślenie, że „Taterniczek” był 
najdłużej wydawanym środowiskowym czasopismem taternickim. Piszę to w kontekście tak zacnych wydaw-
nictw jak: „Oscypek”, „Taternik  Łódzki”, „Krzesanica”  „Baszta”, „Wspinek”, „Bularz”, „Luuuz”, „Trawers”            
i innych, czy współcześnie „A0”, „BUKA”. Choć znakomite „Góry” są deklaratywnie kontynuacją „Taterni-
czka”, to uważam, że rok 1991 jest w tym przypadku cezurą kończącą. Tak więc, pisząc o „Taterniczku”, mam 
na myśli okres 1958‒1991, a więc 33 lata. Dlaczego  przyjąłem takie lata, a nie rok 1963, jak podano w prze-
drukowanym w WEGA 9/2018 artykule. Jednodniówki Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego Kraków, 
dalej Biuletyn (w tzw. międzyczasie jeden numer nazwano „Kronika” ‒ dlaczego, pisze o tym wyraźnie Ewa 
Śledziewska) są jednym ciągiem tego samego zamysłu wydawniczego. Mało tego, to warto podkreślić, bo 
Ewa Śledziewska wzmiankuje to niezbyt wyraźnie, pierwszy numer „Taterniczka” formalnie nie istnieje, bo 
jest nim 13 numer „Biuletynu Koła Krakowskiego KW Kraków” (kwiecień 1963). Tak więc, tak naprawdę, 
pierwszy numer „Taterniczka” (oznaczony na okładce numerem 2) ukazał się w lipcu 1963 roku. Wracając do  
początków, należy zwrócić uwagę na błąd pierworodny w artykule Śledziewskiej. Pisze Ona, że pierwsza „Jed-
nodniówka Koła Krakowskiego KW” ukazała się 10 lutego 1959 roku. Faktycznie było to drugie wydawnict-
wo, bo pierwsza gazetka tego cyklu ujrzała światło dzienne 22 grudnia 1958 roku. Co ciekawe, w dalszej części 
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artykułu, gdzie wymieniono poszczególne numery, wydaje się być zachowana chronologia, uwzględniająca 
pisemko z 1958 roku, choć błędnie podano, że w 1959 roku ukazało się sześć biuletynów. Faktycznie było 
pięć. Pisząc o zmianach od numeru ósmego Biuletynu, pani Ewa miała pewnie na myśli to, że po raz pierwszy 
pojawiły się okładki kartonowe, bo zawartość była podobna. 
   Wreszcie należy wspomnieć o zdjęciach. Od zawsze autorstwa znakomitego Mariana Bały. Pierwsze (?) 
wklejono w trzeciej jednodniówce z dnia 10.04.1959 roku. Co do dalszych numerów, na podstawie posiadanych 
materiałów trudno to określić, gdyż w zachowanych egzemplarzach zdjęć nie ma (co nie wyklucza, że były), 
prócz numerów 3, 6, 8 i 13. W numerze 6, który mam w dwóch egzemplarzach, znajdują się różne zdjęcia.  
   Reasumując, ukazało się: 3 jednodniówki, 1 „Kronika”, 9 „Biuletynów” i 38 „Taterniczków” (w tym                            
21 w wersji powielanej w okładkach kartonowych z ręcznie nanoszonymi napisami i wklejanymi zdjęciami 
oraz 17 drukowanych. Łącznie 51 zeszytów. Piękny wynik, kawał historii i bezcenny materiał źródłowy dla 
historyków polskiego taternictwa i alpinizmu. Moje uwagi dokumentuję odbitkami niektórych wydawnictw. 

                                                                                                                         Bogdan „Danek” Śmigielski

55 rocznica „Taterniczka”
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O górze, która wybrała się w świat

   Z zasady nie piszemy recenzji i nie omawiamy w biuletynie nowych książek. Jednak, łamiąc tę zasadę, 
postanowiliśmy przedstawić tu książkę naszym zdaniem wyjątkową, bo niewątpliwie taką jest górska książka 
dla dzieci. Opowieść o przygodach Małej Czantorii, która z Beskidów wyruszyła w świat, pobudza wyobraźnię 
i w lekkiej, niekonwencjonalnej formie dostarcza wielu informacji, na przykład, ile lat ma bohaterka i jak 
powstała ona i wszystkie góry w Beskidach; jakie wiadomości z innych gór, nawet tych bardzo dalekich, 
przynosiły ptaki; jakie rośliny i zwierzęta żyją na górskich zboczach. I czy taki Eiger wie, gdzie są Beskidy, 
albo o czym Mała Czantoria rozmawiała z kuzynem Wezuwiuszem. 
   Gorąco polecamy mądrą i pięknie wydaną książkę Weroniki Górskiej O górze, która wybrała się w świat. 
Przygody Małej Czantorii, wydaną przez Wydawnictwo STAPIS w 2018 roku; z ilustracjami Anny Krztoń             
i Eweliny Awato. 
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MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
Spotkanie Seniorów w Morskim Oku w roku 2018
Od Jasia Słupskiego dostaliśmy zbiorową fotografię kolejnego (którego to już?) tradycyjnego spotkania tater-
nickich seniorów nad Morskim Okiem.
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Spotkanie Seniorów w Morskim Oku w 2018
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WEGA ‒ SUPLEMENT

WEGA ‒ SUPLEMENT
Artioli, Martina (1967 Mestre ‒ ), włoska alpinistka i wspinaczka sportowa. 
Zaczęła się wspinać w 1988 roku. Przechodziła trudne drogi, głównie w Do-
lomitach i w Trentino, między innymi na Torre Venezia, Sass d’Ortiga, Cima 
Scotoni, Campanile Basso, Cima SUSAT, Monte Cimo, Monte Casale i inne 
w Val d’Adige i Val del Sarca. W skałkach przechodziła drogi trudnościach 
do 8a. Wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w mistrzostwach wspinacz-
kowych Włoch oraz w zawodach Pucharu Włoch. Startowała też w mistrzost-
wach świata we wspinaczce. JKi 
Lit.: „Pareti Rosa. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi”, Trento 2006 (s. 104).

Chmielewski, Jan (t. VI, str. 147), uzupełnienie 
(17.03.1942 Lublin ‒ ), instruktor taternictwa, alpinizmu i narciarstwa zjazdo-
wego; absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Wspinaczkę 
uprawiał od 1963. Wspinał się w Tatrach latem i zimą (m.in. zimą direttissima 
pn. ściany Mięguszowieckiego Szczytu). Brał udział w wyprawach w góry wy-
sokie, niektórymi kierował. W Hindukuszu w 1971 oprócz dokonań wymieni-
onych w haśle w t. VI wszedł na cztery dziewicze pięciotysięczniki, w 1976 
wszedł na P.5831 w grani Kohe Hevad. Wspinał się także w Górach Skan-
dynawskich i Alpach oraz brał udział w trekkingach w Himalajach Nepalu. 
Działał w organizacjach alpinistycznych, m.in. był wiceprezesem i prezesem 
Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego, zajmował się też szkoleniem. MKi
Lit.: MJK – Korespondencja.    

Chmieliński, Piotr (17.07.1952 Rzeszów ‒ ), polski podróżnik, eksplorator, 
kajakarz; absolwent Wydziału  Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Kra-
kowie (1979). Współorganizator wyprawy kajakowej „Canoandes-79”, której 
celem było spłynięcie górskimi rzekami Ameryki Północnej i Południowej. 
Brał udział w pierwszym spływie kanionem rzeki Colca w Peru, w 1981 
roku. Pierwszy człowiek, który przepłynął Amazonkę, od źrodeł w Andach do 
ujścia do Atlantyku.  Obydwa wyczyny zostały zapisane w Księdze Rekordów 
Guinnessa (1984 i 1987). Autor publikacji Kayaking the Amazon, „National 
Geographic” (1987). W polskim wydaniu magazynu zaprezentowana została                 
pt. Zapasy z Gigantem (2001). Członek Explorers Club w Nowym Jorku. Ho-
norowy Obywatel Rzeszowa (2011), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2012). MKi

Czyżewski, Mikołaj (Nicolas Czyzewski) (03.12.1960 Kraków ‒ ), polski 
taternik, alpinista, speleolog, fotograf i narciarz wysokogórski. Absolwent 
Conservatiroe National des Arts et Metiers IT Engineering (CNAM) w Paryżu 
(1984). Projektant systemów, menedżer projektów, lider i konsultant zespołów 
IT. Wspinał się w Alpach (m.in. droga Major na Mont Blanc zimą, Super Ku-
luar na Mont Blanc du Tacul). Brał udział w wyprawach w Himalaje: na Nan-
ga Parbat w Pakistanie oraz na Gangapurnę (1985) i Dhaulagiri (1986), gdzie 
uczestniczył w próbie wejścia nową drogą na szczyt, osiągając wysokość oko-
ło 7500 m. Dokonał 1. wejścia zimowego na Langtang Lirung (03.01.1988). 
W latach 90. XX w. wszedł na Chan Tengri w Tien-szanie oraz Mustagh Ata 
w Pamirze Wschodnim, a także na Mount McKinley na Alasce. W wyprawach 



speleologicznych osiągnął syfon -1008 m w Jaskini Jean Pierre Bernard (1980) i syfon -1160 m w Jaskini Jubi-
leuszowej w Hocher Göll (1981). Wszedł na najwyższe szczyty Afryki (1997) i Ameryki Południowej (2002).
Lit.: Eugeniusz Chrobak, Południowa ściana Dhaulagiri, „Taternik” 1987 nr 1; opracowanie (i fot.) Stanisława Dudka.

Degoulet, Frederic (1982 ‒ ), francuski alpinista i przewodnik górski               
z Saint-Martin-de-Queyrières (region Hautes-Alpes), współwłaściciel agencji 
przewodnickiej w Briançon. Specjalizuje się we wspinaczce lodowej i miks-
towej. Powtórzył liczne drogi w Alpach Francuskich, poprowadził nowe           
w Masywie Écrins, w Alpach Delfinackich (m.in. La Prestige Des Ecrins na 
północnej ścianie Pic Sans Nom w 2015). Wspinał się również w innych gó-
rach: w Andach Patagońskich wszedł m.in. na Cerro Torre, Fitz Roy i Aguja 
Standhardt. W 2014 uczestniczył w pierwszym przejściu drogi Looking for 
the Void na zachodniej ścianie Siula Chico w Cord. Huayhuash, w Andach 
Peruwiańskich. W 2017 poprowadził nową drogę na południowej ścianie 
Nuptse Nup II ‒ dokonanie nagrodzone Złotym Czekanem. MKi
Lit.: „XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady Lądek Zdrój 20-23.09.2018” – folder   

Gretzmacher, Gyula (19.08.1836 Lewocza – 26.01.1906 Banská Štiavnica), taternik spiskowęgierski; z za-
wodu inżynier górnik, w latach 1856–1859 studiował w Baníckej a lesníckej akadémii w Banskej Štiavnicy, 
gdzie później (od 1865 roku) pracował jako asystent w Katedrze Górnictwa, w której był w następnych latach 
profesorem i którą kierował. W Tatrach brał udział m.in. w pierwszym wejściu szczytowym na Pośredni Jawo-
rowy Szczyt (17.08.1905), wejściu nową drogą na Pośrednią Grań (1905), a także w drugim wejściu na Skrajny 
Jastrzębi Kopiniak (1905). Przypisywanie G. pierwszego wejścia na Jastrzębie Kopiniaki Zadni oraz Pośredni 
(23 lipca 1905) jest nieuzasadnione. MKi 

Hiraide, Kazuya (WEGA, t. VII, str. 148 ), uzupełnienie 
Japoński alpinista i filmowiec górski. W 2001 roku brał udział m.in. w 1. wejściu na siedmiotysięcznik Kula 
Kangri III (East) w Himalajach Wschodnich; w 2017 uczestniczył w przejściu nowej drogi na północnej ścianie 
szczytu Shispare w Karakorum. Przejście to zostało nagrodzone Złotym Czekanem (2018). MKi
Lit.: „XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady Lądek Zdrój 20-23.09.2018” – folder. 

Jasper-Klint, Daniela (WEGA, t. VI, str. 370 ), sprostowanie, powinno być: Jasper-Klindt, Daniela. MKi 

Mularz, Paweł (12.02.1950 Kraków – ), polski taternik i alpinista, przewod-
nik tatrzański i starszy instruktor PZA; z wykształcenia chemik, absolwent 
wydziału chemicznego Politechniki Krakowskiej (1974); ukończył także 
m.in. studium trenerów alpinizmu AWF (1979–81), ekonomii stosowanej, 
zarządzania i energii odnawialnych University of Wisconsin RF (USA) 
(1995–96). Pracował m.in. jako trener alpinizmu w klubach wysokogórskich 
w Krakowie i w Jastrzębiu. Akredytowany Assessor SQAS CEFIC w Bruk-
seli. Wspinać się zaczął w 1973; w Tatrach przeszedł m.in.: Wariant R na 
Mnichu, Drogę Motyki na Łomnicy (zimą), Drogę Pająków na południowej 
ścianie Wołowej Turni. Wspinał się w różnych rejonach Alp; przeszedł m.in. 
drogi: południowy filar Piz Badile, Drogę Bonattiego na Grand Capucin, Ku-
luar Couturiera na Aiguille Verte, Filar Bonattiego na Petit Dru. Był uczest-
nikiem wielu wypraw w góry wysokie, latem i zimą, niektórymi kierował, 
m.in. wyprawą na Nanga Parbat w 1985 roku, która dokonała pierwszego Paweł Mularz., fot. M. Bała

WEGA ‒ SUPLEMENT

878



przejścia pd.-wschodniego filara i pierwszego polskiego wejścia na wierzchołek. Później brał udział jeszcze 
w dwóch zimowych wyprawach na Nanga Parbat (1987/88 i 1997/98). W Karakorum wszedł na Batura Sar 
IV (1983), w Pamirze na Pik Lenina i Pik Komunizmu (1984), w górach Kanady na Mount Logan. Uprawia 
również narciarstwo skiturowe w Tatrach, Beskidach i Alpach. MKi
Lit.: MJK—Korespondencja.
    
Nakajima, Kenro (1984 – ), japoński alpinista i filmowiec górski. Brał 
udział m.in. w pierwszym wejściu na dziewiczy sześciotysięcznik Ding-
jung Ri w Himalajach Rolwalingu (2008) oraz w zaawansowanej próbie 
wejścia pn.-zachodnią ścianą na K6 West (2014). W 2016 poprowadził 
nową drogę na północnej ścianie siedmiotysięcznika Loinbo Kanari                     
w Transhimalajach Chińskich, a w 2017 uczestniczył w przejściu nowej 
drogi na północnej ścianie szczytu Shispare w Karakorum. Przejście to 
zostało nagrodzone Złotym Czekanem (2018). MKi
Lit.: „XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady Lądek Zdrój 20-23.09.2018” – folder. 
        
Petrik, Lajos (WEGA, t. VI, str. 594), uzupełnienie
(5.12.1851 Sopron – 7.06.1932 Budapeszt), węgierski taternik studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Grazu i w latach 1874–1879 pracował tam 
jako asystent. Był również chemikiem, profesorem i dyrektorem Wyższej 
Szkoły Przemysłowej w Budapeszcie. MKi 

Pleskaczewskij, Wiktor Siemienowicz (WEGA t. VI, s. 609 i t. VII, str. 283), uzupełnienie 
Urodził się 27.09.1956 w Celinogradzie (Akmolińsku?), zmarł 8.09.2018.

Surdel, Jerzy (WEGA t. VI, str. 746), uzupełnienie 
Alpinista i filmowiec polski, w 2016 roku podczas Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdroju otrzymał 
nagrodę „Za Szerzenie Kultury Górskiej”. Zmarł 20.10.2018. 

Z NASZYCH KOLEKCJI

Motywy górskie na etykietkach win

         W związku z prezentacją w numerze 8/2018 biuletynu, spotkała nas niedawno wielka przyjemność. Nie-
spodziewanie otrzymaliśmy przesyłkę od naszych przyjaciół z Sabadell, z hiszpańskiego centrum dokumen-
tacji górskiej, Servei General d’Informació de muntanya. W paczce znajdowały się dwie historyczne butelki 
everestowskie! Pierwsza (dotarła z całą zawartością) została wyemitowana w 1985 roku dla upamiętnienia 
hiszpańskiej, właściwie katalońskiej, wyprawy (Expedició Caixa de Barcelona a l’Everest), która w tymże 
roku zdobyła Mount Everest. Kierował nią Conrad Blanch, a na szczyt weszli 28.08.1985:  Oscar Cadiach, Ang 
Karma, Narayan Shrestra, Antoni Sors, Tshambu Tamang i Carles Valles.
   Winem ze zbiorów z 1984 roku firma Tarragona Camp. napełniła 8848 (liczba ważna dla znawców tematu) 
butelek; ta, którą otrzymaliśmy, ma nr 8560. Warto wspomnieć, że wymienione wino zdobyło pierwszą nagrodę 
w konkursie winiarskim w roku 1985. 
   Druga butelka została wyemitowana przez Winiarnię Laieta z okazji 25 rocznicy powyższego wydarzenia. 
Także 8848 sztuk. Nasza ma numer 001521. Nie bardzo rozumiemy, o czym informuje napis Vallfogona i pod 
nim rok 2007? Czy może to oznaczać, że ta pamiątkowa edycja przygotowana została już trzy lata wcześniej?

Kenro Nakajima
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Ilustracja na stronie 882: Pitzthaler Jöhl, rysunek M. Zeno Diemera, rycina J. J. Webera
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