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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
275 rocznica pierwszego wejścia na Titlis (WEGA t. III, s. 778)

      Titlis (3238 m) to pierwszy lodowcowy szczyt zdobyty w Alpach, więc rocznica warta przy-
pomnienia. Pierwszego udokumentowanego wejścia na wierzchołek tej góry, wznoszącej się w Al-
pach Urneńskich, w Szwajcarii, dokonał w 1744 roku czteroosobowy zespół: Johann Ignaz Hess             
(1709–1773), Josef Eugen Waser (1723–1805), Joachim Kuster (1711–1763) oraz Benedikt Erne 
(1703–1758) – wszyscy pracowali w klasztorze w Engelbergu. Pisemny raport z tego bardzo ważnego 
wejścia sporządził 23 lata później, w 1767 r., zastępca przeora tego klasztoru, ojciec Magnus Wa-
ser. Poprosił o to proboszcz z Winterthur Johann Konrad Füssli, który chciał dowiedzieć się czegoś 
więcej o tym wydarzeniu. Dalej, w wolnym przekładzie, fragmenty tego raportu, który otrzymał od 
niego proboszcz Füssli w liście z 5.10.1767. 

                                                  Małgorzata Kiełkowska

     „Zaprosiłem do siebie dwóch jeszcze żyjących mężczyzn, Ignatiusa Heeßa i Josepha Eugeniusa 
Waasera [...], aby uzyskać od nich samych zgodne i szczegółowe odpowiedzi na zadane im pytania. 
Co się tyczy drogi, którą weszli na tę śnieżną górę, to z klasztoru skierowali się na południe i szli 
doliną kilka minut, potem dobre pół godziny w górę przez tak zwany Gerschnewald, dalej godzinę 
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przez Gerschnealp w górę, aż do ostatniego lasu, ponad którym nie ma już drzew. Stąd dobre dwie 
godziny mocno w górę [...]. Potem maszerowali pół godziny w dół przez skalne pustkowia i małą 
dolinę, aż dotarli najpierw do pierwszego szczytu Titlis, nazywanego przez nas Nollen, oraz na lo-
dowiec lub firn, przez który bez raków nie mogliby iść dalej, [...] nie potrafiliby nawet dobrze stanąć            
i utrzymać się na nogach. Stąd jeszcze dobre cztery godziny musieli iść w górę po lodowcu lub fir-
nie, a cała ich droga z doliny trwała ponad 8 godzin. Na lodowcu wszędzie były szczeliny, niektóre 
tak głębokie, że dna nie było widać, [...] a oni musieli je przeskakiwać albo obchodzić. Przez to 
niebezpieczeństwo było dużo większe, bo mniejsze szczeliny były przykryte świeżym śniegiem [...]. 
Z tego powodu prowadzący musiał sprawdzać swoim kijem, gdzie można pewnie stanąć. 
    Wszyscy czterej byli związani liną i szli jeden za drugim; gdyby pierwszy na linie wpadł do szcze-
liny, to pozostali [...] mogliby go z niej wyciągnąć. Raz się zdarzyło, że śnieg usunął im się spod nóg, 
ale niezbyt mocno, mogli więc podążać dalej, aż na wierzchołek, gdzie pokazała się duża płaśń i wiał 
przejmujący, zimny wiatr, mimo słonecznej pogody. 
   Na tej płaśni, z której widzieli dolinę i klasztor, z trudem zrobili dziurę w lodowcu i wsadzili do 
niej przyniesiony ze sobą duży drąg, a do niego przymocowali dwie duże, czarne, lniane chusty. Były 
one widoczne z klasztoru, dopóki wiatr ich nie zerwał. Ani na wierzchołku, ani trzy godziny drogi 
poniżej niego nie spotkali żadnych śladów zwierząt. Ale [...] zwłaszcza u stóp lodowca widzieli liczne 
wydeptane przez kozice percie.(....). Drzew i zarośli nie ma aż do poziomu 6 godzin od najwyższego 
szczytu góry. (...)                                                                                                      
                                                                                                                    Pater Magnus Waser 
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130 rocznica pierwszego wejścia na Kibo w masywie Kilimandżaro (WEGA t. V, s. 197)

     5.10.1889 Hans Meyer (t. VI, s. 510) i przewodnicy Ludwig Purtscheller (t. VI, s. 626) oraz  
Tanzańczyk Yohani Kinyala Lauwo dokonali 1. wejścia na Kibo (dokładniej na Uhuru Peak), 
najwyższy wierzchołek całego masywu Kilimandżaro. Pierwszym Polakiem na Kibo (na Gillmans 
Point) był 13.03.1910 Antoni Jakubski (t. VI, s. 362), a na jego najwyższej kulminacji (Uhuru Peak) 
11.1944 Jerzy Golcz (t. VI, s. 285). Pierwszą Polką na Gillmans Point była 12.1971 Zofia Kwiatkow-
ska, a na Uhuru Peak 19.03.1975 Krystyna Konopka (t. VI, s. 414).
                                                                                                                            
                                                                                                                             Jan Kiełkowski
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120 rocznica pierwszego wejścia na Campanile Basso di Brenta (WEGA t. III, s. 150)

      18.08.1899 Otto Ampferer (t. IV, s. 18) i Karl Berger (t. VI, s. 78) zdobyli Campanile Basso di 
Brenta, jedną z najtrudniej dostępnych (wszystkie poprowadzone na nią drogi są co najmniej nad-
zwyczaj trudne) iglic w całych Alpach. Niestety, nie udało nam się znaleźć żadnego oryginalnego 
opisu tego wejścia. Nawet w biograficznej książce o Karlu Bergerze (Karl Berger Mitglied Nr. 273), 
wydanej w 1994 roku przez DAV, nie natrafiłem na „Campanile Basso”. Może ktoś wie, gdzie należy 
szukać informacji na ten temat?
     Nasuwa się też pytanie, kto z Polaków był pierwszym na tej igle, a może ona wciąż czeka na 
pierwsze polskie wejście? 
                                                                                                                       Jan Kiełkowski
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120 rocznica pierwszego wejścia na Żłobisty Szczyt (WEGA t. III, s. 845)

       20.07.1899 Károly Jordán (t. VI, s. 377) z Marthe Lavallé (-Jordan) (t.VI, s.377) dokonali 1. wej-
ścia (zarazem 1. wejścia kobiecego) na ten wybitny szczyt w głównej grani Tatr Wysokich. Prosimy 
o pomoc w zdobyciu oryginalnego opisu tego wejścia!

                                                                                                                               Jan Kiełkowski

80 rocznica pierwszego wejścia na Shiprock (WEGA t. IV, s. 687)

      W październiku 1939 roku Raffael Bedayn (t. VI, s. 69), David R. Brower t. VI, s. 114), John 
Dyer (t. VII, s. 121) i Bestor Robinson (t. VI, s. 650) dokonali 1. wejścia na najwyższą kulminację 
masywu Shiprock na Wyżynie Kolorado. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do żadnego opisu tego 
wejścia autorstwa któregoś ze zdobywców. Może ktoś z czytelników potrafi nam w tej sprawie coś 
podpowiedzieć?

                                                                                                                              Jan Kiełkowski
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70 lat temu – moje dwie pierwsze góry

      Krótko po wojnie, gdy ojciec powrócił do domu z wojennej tułaczki, przenieśliśmy się na tak 
zwane ziemie odzyskane, które przed wiekami, zrządzeniem historii, wypadły poza rubieże Rzeczy-
pospolitej. Osiedliliśmy się w małym miasteczku Kietrz Śląski, które przed zmianą granic nazywało 
się Katscher. Położony u północnego wylotu Bramy Morawskiej, był Kietrz przed wojną niewątpli-
wie uroczą miejscowością, ale my zastaliśmy ją w 90% w ruinach. Jakimś cudownym zrządzeniem 
losu nieuszkodzony pozostał stojący obok rynku kościół. Od tego rynku aż do niedalekiej granicy               
z Czechami (a właściwie z Morawami) ciągnie się pagórowaty grzbiet. Wówczas na jego północnym 
skraju położony był całkowicie zrujnowany cmentarz żydowski, nieco dalej duży budynek szkoły, 
a jeszcze dalej grzbiet stopniowo się poszerzał i przybierał parkowy charakter. 
     Do wspomnianej szkoły chodziłem aż do końca trzeciej klasy. Drogę do niej miałem pod górkę, ale 
za to powrót był z górki. Fajne były zwłaszcza powroty zimowe, gdy wszyscy zjeżdżaliśmy z górki 
po śniegu na teczkach lub tornistrach. Dalej na południe, za lasem, grzbiet nasz przechodzi w trawia-
ste pagóry, kulminujące w Gipsowej Górze. I właśnie ta góra, zdobyta po jakiejś grzybowej wyciecz-
ce, stała się pierwszą, którą zapisałem w moim prywatnym wykazie górskich dokonań. Wówczas na 
tej górze prowadzona była, za pomocą pochyłej sztolni, eksploatacja gipsu, zaś jej zbocza porastała 
podobno jakaś rzadka w tych rejonach roślinność stepowa, co przyczyniło się do tego, że już przed 
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wojną teren ten uznany został za rezerwat przyrody. Po wielu dziesiątkach lat dowiedziałem się 
z Wikipedii że ta moja pierwsza góra wznosi się na wysokość 285,5 m n.p.m. i że niegdyś  nazywała 
się Kalkberg bei Katscher. Niedaleko za Gipsową Górą znajdowała się (jak i dzisiaj) pilnie wtedy 
strzeżona przez WOP polsko-czeska granica przyjaźni. 
     Gdy miałem 9 lat, powróciliśmy do Katowic (właściwie to do Szopienic, jeszcze właściwiej do 
Janowa, a tak zupełnie ściśle to na Podgruba), gdzie czekała na mnie druga góra. Ta Podgruba to 
było parę familoków wokół szybu Pułaski kopalni Wieczorek. Na placu pomiędzy familokami a rzę-
dem haźli i chlewików (w każdym z nich mieszkała koza, albo i dwie, a na małym stryszku składało 
się siano na karmę zimową, lub też były tam gołębniki) leżały usypane kupy węgla, uzbieranego na 
pobliskiej hałdzie (po naszemu poprawnie jest hołdzie). Po ten węgiel przyjeżdżali furami lub trak-
torami okoliczni chłopi, którzy nie mieli przydziału węglowego. Przed pójściem do szkoły, nieraz 
jeszcze po ciemku, pomagałem mojej ukochanej babci zaciągnąć na ta hołda, która wznosiła się zaraz 
za naszymi chlewikami, drewniany wózek – babcia zbierała do niego bryły węgla z kopalnianych 
odpadów. Po powrocie ze szkoły też szedłem przeważnie zaraz na hałdę, aby pomóc zwieźć babciny 
urobek. W ten sposób niemal codziennie (i to przez dwa lata) zaliczałem, często dwukrotnie, tę moją 
drugą górę. Była ona nawet całkiem imponująca. Tylko bardzo mały fragment starszej hałdy poroś-
nięty był trawą, natomiast jej nowa, szybko rosnąca część dymiła i w wielu miejscach żarzyła się 
bardziej niż słynny Wezuwiusz nad Neapolem, poznany przeze mnie dopiero pół wieku później. A 
to dlatego, że ciągle dochodziło w niej do samozapłonów warstewek węglowych znajdujących się 
w bryłach między płonymi skałami. 
      Nigdy nie próbowałem dojść do tego, jak wysoka była ta moja druga góra i czy może nie popra-
wiłem na niej swojego rekordu wysokości? Z perspektywy czasu wydaje mi się, że w swym kulmi-
nacyjnym momencie wznosiła się jakieś 50 metrów ponad otoczenie. Gdy po wielu latach chciałem 
pokazać Małgosi tę moją Małą Ojczyznę, okazało się, że nie ma już ani familoka, w którym się uro-
dziłem, ani należących do niego chlewików i haźli. Co więcej – nie ma już w tym miejcu gruby (czyli 
kopalni) i – co już całkiem szokujące – ani śladu po mojej drugiej górze, która została całkowicie 
rozebrana na podsypkę pod okoliczne inwestycje drogowe. Pozostała tylko w mojej, coraz to bardziej 
zacierającej się, pamięci. 
                                                                                                            
                                                                                                                     Jan Kiełkowski
                                                                                                                                                                                                                                                             

60 rocznica pierwszego zimowego przejścia  wschodniej ściany Matterhornu 
(WEGA t. III, s. 495)

     W kwietniu 1959 r. Stanisław Biel i Jan Mostowski dokonali pierwszego wejścia zimowego 
wschodnią ścianą Matterhornu. Pierwszy z nich opisał to przejście w „Wierchach” 1960, s. 113–126 
(Na wschodniej ścianie Matterhornu), co dalej przypominamy.
                                                                                                                       Jan Kiełkowski
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40 rocznica podwójnego polskiego sukcesu na Rakaposhi 

40 rocznica podwójnego polskiego sukcesu na Rakaposhi (WEGA t. II, s. 612)

      W lipcu tego roku minęła 40 rocznica podwójnego polskiego sukcesu na Rakaposhi. Na ten               
szczyt (o wysokości 7788 m), wznoszący się w zachodnim Karakorum, 1.07.1979 weszli nową drogą 
(pd.-zachodnią flanką i pn.-zachodnią granią) Ryszard Kowalewski (t. VI, s. 422), Tadeusz Pio-
trowski (t. VI, s. 607) i Pakistańczyk M. Sher Khan (t. VI, s. 697) – było to drugie wejście na tę górę, 
dokonane 21 lat po pierwszym zdobyciu szczytu 25.06.1958 przez Michaela Banksa (t. VI, s. 54)                     
i Toma Pateya (t. VI, s. 582). Dzień później wierzchołek osiągnęli Andrzej Bieluń (t. VI, s. 86), Jacek 
Gronczewski (t. VI, s. 298) i Jerzy Tillak (t. VI, s. 770). 
     5.07.1979 na szczyt wszedł zespół Anna Czerwińska (t. VI, s. 177) i Krystyna Palmowska (t. VI,           
s. 574), które dokonały pierwszego kobiecego wejścia na tę górę.  
      Zdobywanie Rakaposhi przez polsko-pakistańską wyprawę opisali Ryszard Kowalewski w „Ta- 
terniku” 1981 nr 2, s. 56–60 oraz Anna Czerwińska w swoich książkach: Trudna góra Rakaposhi, 
Warszawa 1982 i GórFanka w Karakorum 1979–1986 (rozdział Rakaposhi (7788 m) 1979), War-
szawa 2010. Zamieszczamy również skany stron z oryginalnego notatnika Tadeusza Piotrowskiego, 
z jego opisem wejścia.   

                                                                                                               Małgorzata Kiełkowska

                          

Masyw Rakaposhi, fot. Tadeusz Piotrowski
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                                                                                         Z notatnika Tadeusza Piotrowskiego
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GÓRY W NAUCE I KULTURZE
Niespodzianka

    Wróciliśmy do domu, a tu w skrzynce pocztowej niespodzianka – przesyłka z Japonii, a w niej 
piękny album autorstwa Tamotsu (Toma) Nakamury (WEGA t. VI, s. 542 i t. VII, s. 190). Opraco-
wanie jest wynikiem lotów Toma nad Himalajami, Karakorum, Górami Chińsko-Tybetańskimi oraz 
pasmami Wyżyny Tybetańskiej. Książka, wydana pod tytułem Flying Over the Himalaya. Peak Iden-
tification (2019), zawiera 233 strony, w tym 215 stron to panoramiczne zdjęcia gór ze szczegółową 
identyfikacją szczytów oraz mapy.    
                                                                                                                Małgorzata Kiełkowska
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Czy starość musi tak mieć? 

MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
    W nawiązaniu do publikowanych w naszych Biuletynach (nr 7/2018, s. 374–393 i 14/2018,                                   
s. 1102–1118) historii ze zdobycia Wariantu R, zamieszczamy jeszcze jedną korespondencję do tego 
tematu, i prosimy o dalsze! Prosimy też o zdjęcia z przejść.

Czy starość musi tak mieć?  O pewnym przejściu Wariantu R na Mnichu

     W odpowiedzi na apel WEGI uzupełnienie listy przejść „era” przesłał niejaki Adam Krawczyk, 
znany w środowisku taternickim pod pseudonimem „Szmata”. Napisał, że kilka dni przed jego 
przejściem Wariantu R z K. Bałucińskim, które miało miejsce 31.08.1969, było przejście braci 
Osadów, ale z biwakiem. Wyjaśniam. Sporo się Szmacie namieszało. Źle upatrzył ofiary. W 1969 r. ja 
ze względów zdrowotnych nie byłem w Tatrach. Faktycznie przechodziliśmy tę drogę w trzy osoby, 
ale rok później! Świadkiem naszego przejścia była nasza koleżanka Duśka – Danuta Gellner-Wach, 
później i, oczywiście, obecnie żona Zbyszka Wacha, robiąca tego dnia drogę Wachowicza, biegnącą 
tuż obok Wariantu R; jak mi niedawno powiedziała, doskonale pamięta, jak to było.Więc do rzeczy.
      Droga Wariantem R nie była dla nas nowością, gdyż trzy lata wcześniej (w 1967) przechodziłem 
ją z Janem Franczukiem, dla którego był to debiut hakowy; ja miałem już doświadczenie hakowe na 
innych drogach w Tatrach. Oczywiście, przejście w jeden dzień (dowód: „Książka wyjść” Moko).
     W czasie naszego przejścia, „opisywanego” przez Szmatę, mieliśmy obaj z bratem już duże 
doświadczenie w pokonywaniu tego typu dróg: wszystkie drogi na Mnichu, kilka dróg na Kazalnicy, 
np. Filar Kazalnicy przechodziliśmy w 1967 roku w dniach 25–26 sierpnia (w 16 godzin). Dzień 
przed nami na Filar Kazalnicy wszedł zespół Kukuczki. Był wpisany do „Książki wyjść”. Wahaliśmy 
się, czy będzie bezpiecznie iść za nimi. W końcu jednak my też wpisaliśmy się i poszliśmy. Gdy 
byliśmy w okolicy wielkiego okapu, z ogromnym świstem przeleciały za naszymi plecami ławeczki. 
Na drugi dzień ok. godziny 11 byliśmy na szczycie Kazalnicy, na szlaku wiodącym na Przełęcz pod 
Chłopkiem.
      Co do biwakowania na Wariancie R, to w tamtych latach przejście tej drogi przez sprawny zespół 
trwało 6–7 godzin. My, w trójkę, tego dnia zjedliśmy obiad w Moku i około 14–15 znaleźliśmy 
się na półkach Mnicha z zamiarem przejścia jej z biwakiem, który miał być niespodzianką. Ową 
trzecią osobą, idącą w środku, a nie na końcu, była Danuta Panek z KW Wrocław – moja dziewczy-
na. Biwak był bardzo romantyczny, tak że została żoną i jest nią do dziś. Ale czy Szmata może 
coś wiedzieć o biwakach romantycznych? Wywnioskował biedaczysko, że był lepszy od nas, bo 
przeszedł Wariant R w jeden dzień. Gratulacje! Dalej okazuje się, że jego przejście było również 
lepsze od wcześniejszych przejść, a zrównał je z trudnościami, jakie były udziałem pierwszych zdo-
bywców, bo tylko oni, podobnie jak Szmata, nie napotkali po drodze żadnych haków. Brawo Szmata! 
     W piśmie Szmaty jest również element kryminalny, mianowicie sugestia, że mieliśmy czyhać na 
jego życie, bo wybijając wszystko, co było po drodze, zostawiliśmy tylko dwa klincale z pękniętymi 
koluchami i nie powiedzieliśmy o tym. Jakie to podłe!
      Kończę: owego dnia nikt w naszym zespole nie zasłabł, nie był spuszczany, nikt nie zjeżdżał, nie 
wybijaliśmy żadnych haków (świadkowie naszego przejścia to Danuta Geller-Wach i tow.) Żadnej 
prośby ani rozmów ze Szmatą z naszej strony nie było. Nie znałem go wtedy i nie znam dzisiaj.                  
A nasze przejście, o którym Szmata jednak coś wiedział (od kogo?), miało miejsce rok później,           
w 1970 roku (zgodnie z wykazem przejść mojego brata Edwarda za sezon letni i zimowy 1970 r., 
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złożonym w KW Wrocław; ja nie zawsze składałem wykazy). Dokładnej daty jednak nie możemy
odtworzyć. Prosiłem Szanowną Koleżankę Danutę Geller-Wach, aby poszukała w swoich wykazach 
datę przejścia drogi Wachowicza, którą robiła równolegle z nami tego samego dnia, i prawdopo-
dobnie ta data się odnajdzie. Dobrze by się stało, gdyby głos w tej sprawie zabrał również lek. med. 
Konstanty Bałuciński, partner Szmaty z tego „pionierskiego” przejścia Wariantu R. A jeszcze lepiej 
by było, gdyby odezwał się sam Szmata i powiedział, kto mu tych głupstw nagadał (bo sam chyba 
nie wymyślił, nie znał nas przecież i nie miał z nami żadnych kontaktów) i dlaczego zgodził się tak 
szyderczo nas potraktować. Szmata, czekamy!
                                                                                                                           Józef Osada
                   Wrocław 12.08.2019   

WEGA SUPLEMENT

Bandurowskij, Igor Aleksandrowicz (1933–1996), radziecki 
(ukraiński) alpinista (zasłużony mistrz sportu), instruktor oraz tre-
ner alpinizmu. W górach wysokich wszedł m.in. na szczyty: Tałgar, 
Bz-Ulgen, Ułłu-Tau-czana, Dżajłyk, Dombaj Zachodni, Pik Lenina             
i Chan-Tengri, dokonał trawersowania Szcheldy. W 1960 wejściem 
na Dych-Tau zdobył mistrzostwo Ukrainy w alpinizmie. JKi

Cicogna, Antonella (ur. 1964 w Mediolanie). W latach 1994–2005 
wspinała się w różnych górach Azji oraz Ameryki Południowej.          
W Andach Kolumbijskich weszła m.in. na Nevado Tolima i Rita Cuba 
Blanco. W Cord. Blanca w Peru weszła na Nevado Tocllaraju, Nev. 
Quitaraju, Nev. Alpamayo i Nev. Urus; w Andach Ekwadorskich była 
na Tungurahua i Cotopaxi; w Peru zdobyła również Nev. Ausangate; 
w Himalajach Pradeshu weszła na Punta Lorena. Wspinała się na 
trudnych drogach w górach Zagros w Iranie, m.in.: na Kohe Biso-
tun, Gharar Gah, Yal Sakt, Gozasht, A-Hangar, Tagh e Bostan, Sartok, 
Melad i Kadimy oraz w Omanie (na Jebel Asait i Jebel Mishz-Cocks-
comb). Brała udział w trekkingach w górach Sierra Nevada de Santa 
Marta, w Ladakhu, na Wyżynie Tybetańskiej i w Algierii. JKi
Lit.: Pareti Rosa le alpiniste trentine di ieri e di oggi. Trento 
2006 (s. 121).

Gonczarow, Wladlen Pietrowicz (ur. 11.04.1938), radziecki 
(ukraiński) alpinista (mistrz sportu klasy międzynarodowej), wspi-
nacz skałkowy; przewodnik górski i jaskiniowy. M.in. w 1965 mistrz 
ZSRR w alpinizmie (za wejście nową drogą zach. ścianą na Uszbę 
Południową); w 1968 wszedł inną nową drogą (ścianą wsch.) na 
Uszbę Północną. Mistrz Ukrainy we wspinaczce skałkowej. Wspinał 
się też w Alpach (wejścia trudnymi drogami na Dachstein i na Petit 
Dru) i w górach Bułgarii (m.in. na Diawolskich Igłach). JKi Antonella Cicogna

Igor Bandurowskij



Krysa, Zbigniew (t. VI, s. 433), uzupełnienie(1925? – 4.09.2013 
Warszawa), w Tatrach przeszedł m.in.: pn.-wschodni Filar Mięgu-
szowieckiego  Szczytu (1947) oraz uczestniczył w pierwszym przej-
ściu całej Grani Tatr (1955). MKi

Kuczyński, Maciej (t. VI, s. 435), zmarł 5.08.2019. MKi

Sajong, Marian (ur. 1939), polski alpinista, ratownik i przewodnik 
górski; absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
studiował również na AWF we Wrocławiu (spec. turystyka i narciar-
stwo). Od stycznia 2016 redaktor naczelny magazynu „Ratownictwo 
Górskie”, długoletni dziennikarz tygodnika „Angora”. Dawniej za-
wodowy przewodnik górski, wykładowca na kursach dla przewod-
ników i informatorów turystycznych, inspektor ds. turystyki – PZM, 
naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR (1973‒1975) i przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej. Uczestnik wypraw w Kara-
korum (na Broad Peak, K2), Himalaje (na Mount Everest, Himalchu-
li, Manaslu) i Hindukusz (na Szachaur). Brał udział w akcjach ra-
tunkowych: 1980 – trzęsienie Ziemi we Włoszech, 1988 – trzęsienie 
Ziemi w Armenii, 1997 – powodzie na Dolnym Śląsku. Autor ostat-
niego wywiadu z Wandą Rutkiewicz. MKi

Schesaplana (t. III, s. 687), uzupełnienie 
Pierwszego udokumentowanego wejścia na ten najwyższy szczyt 
w grupie Rätikon dokonał – jak podano w haśle – pastor Nikolas 
(Mikołaj) Sauerhard z dwoma zakonnikami z Davos. Inne źródła 
podają, że proboszcz Sauerhard (Sererhard) z Seewis z oberżystą 
Ganeyem oraz znającym okolicę myśliwym wszedł na szczyt przez 
Schafloch i Brandnerferner i zszedł z wierzchołka przez Totalp do 
Lünersee. MKi  

Schmidl, Adolf Anton (18.05.1802 Bad Königswart – 20.11.1863 
Budapeszt), austriacki geograf, topograf, speleolog, który przyczynił 
się do rozwinięcia speleologii w samodzielną dyscyplinę naukową; 
autor podstawowych prac na temat krasu oraz literatury krajoznaw-
czej. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim,         
w 1844 uzyskał stopień doktora filozofii; od 1857 profesor historii, 
geografii i statystyki na politechnice w Ofen. Był znawcą geogra-
fii Alp, a także wybitnym grotołazem i badaczem jaskiń. W latach  
1858–1862 w Górach Biharskich sam odkrył 25 jaskiń. Jest auto-
rem wielu publikacji w dziedzinie speleologii m.in.: Wegweiser in 
die Adelsberger Grotte (1853), Zur Höhlenkunde des Karstes (1854), 
Ueber den unterirdischen Lauf der Recca, Der Mons Cetius des Pto-
lomäus, Die Höhlen des Oetschers, Die Aboligether Höhle, a także 
wielkiej monografii Das Bihar-Gebirge an der Grenze von Ungarn 

Wladlen Gonczarow

Marian Sajong

Adolf Schmidl
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Berneński „trójząb” na starych widokówkach

und Siebenbürgen, która ukazała się w 1863 (z mapami, panoramami i planami jaskiń wykonanymi 
przez prof. Josefa Wastlera). W latach 1844–1848 był wydawcą popularnonaukowego czasopisma 
„Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, Geographie, Geschichte, Statistik und Naturkundeˮ. 
Wcześniej opublikował  m.in. szereg przewodników, jak Reisehandbuch durch das Erzherzog-
thum Oesterreich (1834), a także podobne po Czechach, Styrii i Węgrzech (1834–1836). Pierwszą 
publikacją Schmidla była monografia Der Schneeberg in Unterösterreich (1831). Wiele wydań miało 
jego topograficzne opracowanie Wien wie es ist, które ukazało się w 1832. MKi

Z NASZYCH KOLEKCJI

Berneński „trójząb” na starych widokówkach

     Wybraliśmy kilkanaście ponadstuletnich widokówek, przedstawiających słynny lodowcowy 
„trójząb”, Eiger – Mönch – Jungfrau, w Alpach Berneńskich, w Szwajcarii, gdzie nazywany jest 
popularnie „Dreigestirn”. Te trzy potężne masywy, wznoszące się nad Grindelwaldem i Interlaken, 
dominują w panoramie Oberlandu Berneńskiego.                                                                                                           
                                                                                                       Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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