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160 rocznica pierwszego wejścia na Munku-Sardyk                                                          
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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
160 rocznica pierwszego wejścia na najwyższy szczyt Sajanów – Munku-Sardyk 
(WEGA t. II, s. 530). 
    
    Pierwszego wejścia na ten szczyt dokonał 12.07.1859 Gustav Ferdinand Richard Johannes Rad-
de (t. VI, s. 630). W roczniku „Mittheilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt” z 1861 
roku zamieścił on dość szczegółowy opis orografii badanego obszaru Sajanów i Gór Jabłonowych 
(s. 449–457, Entwurf eines physikalisch-geographischen Gesammtbildes der südlichen Grenzgebiete 
von Ost-Sibirien), w którym jednak o samym wejściu na Munku-Sardyk nie ma ani słowa. 
    



130 rocznica pierwszego wejścia na Kibo w masywie Kilimandżaro
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130 rocznica pierwszego wejścia na Kibo w masywie Kilimandżaro 
(WEGA t. V, s. 197; WEGA Biuletyn nr 7/2019, s. 812)

    W uzupełnieniu historii pierwszego wejścia na najwyższy wierzchołek masywu Kilimandżaro,  
opublikowanej w numerze 7/2019 biuletynu, zamieszczamy zdjęcie ze wspomnianego przy tej okazji 
pierwszego polskiego wejścia kobiecego na Uhuru Peak w 1975 roku. Na szczycie stoją od lewej: 
Maciej Bernatt (t. VI, s. 80), Mirosław Kuraś (z tyłu, t. VI, s. 439), Krystyna Konopka (z przodu,             
t. VI, s. 414), Leszek Czarnecki (t. VI, s. 172), Stanisław Cholewa (t. VI, s. 148) i Janusz Chalecki            
(t. VI, s. 141). Zdjęcie przysłała nam Krystyna.  



120 rocznica pierwszego wejścia na Campanile Basso di Brenta – uzupełnienia                                                         
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120 rocznica 1. wejścia na Campanile Basso di Brenta (WEGA t. III, s. 150) – uzupełnienia

     Jacek Wiltosiński przypomniał nam pierwsze polskie wejścia na Campanile Basso (Drogą 
Fehrmanna) sprzed 45 lat, których dokonali Marek Pronobis (t. VI, s. 623) z dwoma Włocha-
mi (2.08.1974) oraz Kazimierz Malczyk, Stanisław Rudziński                  
i Henryk Szymik (7.08.1974). Ich opisy zostały opublikowane 
w „Taterniku” nr 3/1976.
    W czasie tego samego obozu w Dolomitach dokonano także 
innych, prawdopodobnie również pierwszych polskich przejść 
na szczytach:
Torre di Babele (Drogą Soldy): 21.07.1974 Kazimierz Grodzi-
ski, Marek Pronobis.
Torre Trieste (Drogą Cassin–Ratti): 25–26.07.1974 Marek Pro-
nobis i tow.
Torre Trieste (Drogą Tissi–Andrich–Borioli): 26.07.1974 Kazi-
mierz Malczyk, Henryk Szymik.
Crozon di Brenta (Drogą Frehela): 4.08.1974 Marek Pronobis           
i tow. Przebieg tej drogi pokazany jest dalej na zdjęciu. Marek Pronobis

Polacy na wierzchołku Uhuru Peak w 1975 roku



90 rocznica pierwszego wejścia na Petermanns Bjerg 
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90 rocznica pierwszego wejścia na Petermanns Bjerg (WEGA t. IV, s.  597) na Grenlandii

    Dokonali tego wejścia 15.08.1929 V. S. Forbes, R. C. Wakefield i James M. Wordie (t. VI, s. 826). 
Ostatni z nich opisał  je w roczniku „Alpine Journalˮ 1930, s. 241–252 (Climbing in Greenland. Pe-
termann Peak).

Crozon di Brenta z Drogą Frehela
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50 rocznica pierwszego wejścia na Tukuche Peak

50 rocznica pierwszego wejścia na Tukuche Peak (WEGA t. II, s. 755)

    10.05.1969 na wierzchołku Tukuche Peak pierwsi stanęli: Sonam Girmi (t. VI, s. 723), Geor-
ges Hartmann (t.VI, s. 318), Alois Strickler, a 13.05.1969 Andreas Hirsbrunner i Ruedi Homberger. 
Wejście to G. Hartmann opisał w roczniku 1968/1969 „Berge der Welt” (s. 99–116, Tukuche Peak); 
dalej przytaczamy ten artykuł.
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1011

50 rocznica pierwszego wejścia na Tukuche Peak                                                            



1012

50 rocznica pierwszego wejścia na Tukuche Peak



1013

50 rocznica pierwszego wejścia na Tukuche Peak                                                          
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50 rocznica pierwszego wejścia zimą na Mount Waddington

50 rocznica 1. wejścia zimą na Mount Waddington (WEGA t. IV, s. 768) w Kanadzie

   Pierwszego zimowego wejścia na ten szczyt, najwyższy w Górach Nadbrzeżnych, dokonali 
21.01.1969 Richard Culbert (t. VI, s. 170), Barry Hagen (t. VI, s. 310) i Alan Steck (t. VI, s. 731). Nie 
dotarliśmy, niestety, do żadnego autorskiego opisu tego wejścia – prosimy o pomoc.
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50 rocznica pierwszego wejścia zimą na Mount Waddington
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25 rocznica pierwszych zimowych przejść na ścianie Trollveggen

25 rocznica pierwszych zimowych przejść dwóch wielkich dróg na ścianie Trollveggen 
(WEGA t. III, s. 789) w Norwegii

Droga Arch Wall: 26.02–11.03.1994 Jacek Fluder (t. VI, s. 244), Janusz Gołąb (t. VI, s. 285), 
Stanisław Piecuch (t. VI, s. 599).
Droga Norweska (górna część wschodnim filarem): 26–29.02.1994 Andrzej Dutkiewicz (t. VI,                
s. 212), Zbigniew Krośkiewicz (t. VI, s. 430).

    Na 15. Spotkaniach z Filmem Górskim w Zakopanem w tym roku pierwsze z tych przejść 
nagrodzono (w kategorii „25 lat temu”) „Czekanem Zaruskiego”, a drugie dokonanie zostało,             
w tej samej kategorii, wyróżnione.
    Relacje z przejścia tych dróg opublikowane zostały w „Taterniku” nr 1/1994. Cytujemy je 
dalej, przytaczamy także Sprawozdanie z centralnego wyjazdu zimowego PZA.

Mount Waddington, wierzchołki od lewej: NW Summit, Main Summit i Tooth od pd.-zachodu
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25 rocznica pierwszych zimowych przejść na ścianie Trollveggen
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25 rocznica pierwszych zimowych przejść na ścianie Trollveggen
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25 rocznica pierwszych zimowych przejść na ścianie Trollveggen



MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
Historia mojego „vikinga”

    W czasach, gdy w Tatrach powszechnie używane były „sizalki”, w Anglii pojawiła się pierwsza 
wspinaczkowa lina ze sztucznego tworzywa. Do wspinania zaczęto bowiem używać skręcanych, 
bezkoszulkowych lin żeglarskich, produkowanych przez firmę o nazwie „Viking”, skąd wywodziła 
się wymieniona w tytule nazwa tych lin. Na początku lat sześćdziesiątych XX w. vikingi zaczęły 
się sporadycznie pojawiać także w Tatrach. Jedną z pierwszych takich lin miał chyba Jano Kurczab, 
znany wszystkim alpinista. Nie trzeba tutaj podkreślać, że „viking” był marzeniem każdego taternika. 
Moim też, a do wejścia w posiadanie takiej liny przyczyniła się historia rodzinna.
    Otóż w 1944 roku mój ojciec został wysłany w mundurze Wehrmachtu do „obrony” jakiejś „oj-
czyzny”. Na szczęście skierowany został na front zachodni. W 1946 roku powrócił do domu w mun-
durze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
     Swoją przygodę wojenną ojciec odbył razem ze swoim przyjacielem z Szopienic. Z tą różnicą, że 
przyjaciel ten po wszystkim pozostał w Anglii, gdzie założył rodzinę, natomiast ojciec pierwszym 
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Historia mojego „vikinga”

Obraz z 1823 roku przedstawiający Mur Trolltindene



Kilka migawek z wrześniowego spotkania Wegantów w Rzędkowicach

transportem wojskowym powrócił do rodziny do Polski. Po wojnie dość długo (jeszcze w latach 
sześćdziesiątych!) utrzymywał z przyjacielem w Anglii, nie całkiem łatwy, kontakt listowny. W tej 
sytuacji wpadłem więc na desperacki pomysł i namówiłem ojca, aby napisał do tego przyjaciela, że ja 
potrzebowałbym 90 metrów liny „Vikinga” o średnicy 9 mm. Co też mój tata uczynił. 
    Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu stało się! Po mniej więcej dwóch tygodniach przyszła z Anglii 
paczka z nowiutkim vikingiem. Ja w tym czasie byłem właśnie w Tatrach, więc linę przywiózł mi 
tam zaraz mój młodszy brat Dzidek, z którym natychmiast ją intensywnie przetestowaliśmy, m.in. na 
Zamarłej Turni, Kozich Czubach, Żlebie Drège’a i innych drogach w otoczeniu Hali Gąsienicowej. 
Później na tym moim vikingu poprowadziłem między innymi sześć nowych dróg na zerwie Kazalni-
cy Mięguszowieckiej i trzy nowe drogi na Galerii Gankowej.
 
                                                                                                                                                   Jan Kiełkowski

Jeszcze kilka migawek z wrześniowego spotkania Wegantów w Rzędkowicach

    Oto kilka zdjęć z pogodnego spotkania pod Okiennikiem Rzędkowickim. Autorem fotografii jest 
Andrzej Klonowski, który je przysłał nam po powrocie do – jak pisze – trapionego sześcioletnią suszą 
kraju kangurów, gdzie obecnie mieszka.
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Przyczynek do historii „Czekana Zaruskiego”
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Przyczynek do historii „Czekana Zaruskiego”

      Na 15. Spotkaniach z Filmem Górskim w Zakopanem w tym roku po raz drugi wręczono 
„Czekany Zaruskiego” za współczesne dokonania sportowe i za te historyczne sprzed 25 lat. 
W tegorocznej, drugiej edycji wprowadzona została jeszcze jedna kategoria – za dzieło życia. 
O tej Nagrodzie im. Jerzego Kukuczki za najwybitniejsze osiągnięcia górskie we wszystkich 
górskich aktywnościach, ustanowionej przez redakcję „Taternika”, pisaliśmy już w Biule-
tynie 14/2018, a jej początek był szczegółowo przedstawiony w numerze 2/2018 „Tater-
nika”. W pierwszej edycji nagrody, w 2018 roku, jeden z czekanów Zaruskiego otrzymał 
Krzysztof Wielicki za solowe wejście nową drogą południową ścianą na Shisha Pangmę 
w 1993 r. Czekan ten zdobi ścianę w domu pp. Wielickich, a my, będąc w Rzędkowicach, 
sfotografowaliśmy się pod nim razem z Laureatem. Autorką obydwu zdjęć jest Danuta Pio-
trowska.
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Przyczynek do historii „Czekana Zaruskiego”



GÓRY W NAUCE I KULTURZE
Seria górska Wydawnictwa „Sport i Turystyka”

   Jednym z najbardziej zasłużonych edytorów specjalizujących się w tematyce wspinaczkowej 
było warszawskie Wydawnictwo „Sport i Turystyka”. Oficyna powstała w 1953 roku z połączenia  
Spółdzielni Wydawniczej „Kraj” i redakcji sportowej Wydawnictwa MON. Do największych suk-
cesów „Sportu i Turystyki” należy zaliczyć wydanie 25 tomów przewodnika po Tatrach Witolda Hen-
ryka Paryskiego, serii przewodników po polskich górach i Encyklopedii tatrzańskiej Zofii i Witolda 
Henryka Paryskich.
    Wydawnictwo „Sport i Turystyka” wydało również sporo książek alpinistycznych. Nie posiadały 
one jednolitej szaty graficznej, różniły się formatem, miały natomiast swoje logo (śmiało skrzesane 
szczyty i słońce). Przeważały książki wyprawowe, w większości dokumentujące sukcesy polskich 
alpinistów w najwyższych górach świata (13 tytułów). Na szczególną uwagę zasługuje znakomita 
antologia Justyna Wojsznisa Polacy na szczytach świata, podsumowująca dorobek polskiego alpi-
nizmu w górach egzotycznych przed II wojną światową. Bardzo ciekawe są dwa opracowania histo-
ryczno-monograficzne – Od krynoliny do liny Haliny Ptakowskiej-Wyżanowicz (historia taternictwa 
kobiecego) i Ku nie zdobytym szczytom Bolesław Chwaścińskiego (historia alpinizmu światowego). 
Z książek wyprawowych na wyróżnienie zasługuje świetnie zredagowany i bardzo gustownie wyda-
ny Ostatni atak na Kunyang Chhish, poświęcony bodaj największemu sukcesowi eksploracyjnemu 

Seria górska Wydawnictwa „Sport i Turystyka”
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Seria górska Wydawnictwa „Sport i Turystyka”

polskiego alpinizmu w Himalajach i Karakorum. Wśród literatury obcojęzycznej należy wyróżnić 
książki powojennych gwiazd alpinizmu francuskiego – Gastona Rebuffata i Lionela Terraya.
    Dominowała literatura rodzima i tylko cztery tytuły były tłumaczeniami (w tym trzy z języka 
francuskiego). Wśród pisarzy polskich prym wiodą Anna Czerwińska (pięć tytułów) oraz Tadeusz 
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Seria górska Wydawnictwa „Sport i Turystyka”

Piotrowski (trzy tytuły). Należy wspomnieć, że wydawnictwo „Sport i Turystyka” ma w dorobku 
więcej książek wspinaczkowych. Książki te jednak nie posiadają wspomnianego logo i w związku 
z tym nie znalazły się w poniższym zestawieniu. Zdając sobie sprawę z ułomności tego podziału, 
pozostawiamy sprawę otwartą.

SERIA WYDAWNICTWA „SPORT I TURYSTYKA”

  1. Stefan Tadeusz Różycki, Wśród lodów i skał (1959).
  2. Halina Ptakowska-Wyżanowicz, Od krynoliny do liny (1960).
  3. Georges Kogan, Nicole Leininger, Białe Kordyliery (1961).
  4. Gaston Rebuffat, Gwiazdy i burze (1962).
  5. Justyn Wojsznis, Polacy na szczytach świata (1964, wyd.2 1966).
  6. Paweł Łuknicki, Wędrówki po Pamirze (1966).
  7. Stefan Jarosz, W górach Ameryki Północnej (1967).
  8. Wiktor Ostrowski, Wyżej niż kondory (1959, wyd. II 1970).
  9. Stanisław Zierhoffer i inni, Ostatni atak na Kunyang Chhish (1973).
10. Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa. Od Alp do Annapurny (1975).
11. Janusz Kurczab, Shisparé – góra wyśniona (1976).
12. Piotr Młotecki (red.), Kangbachen zdobyty (1977).
13. Andrzej Korsak, Tatrzańscy kosynierzy (1977).
14. Anna Czerwińska, Krystyna Palmowska, Dwa razy Matterhorn (1980).
15. Janusz Kurczab, Ostatnia bariera (1980).
16. Wojciech Wróż, Święta góra Sikkimu (1982).
17. Anna Czerwińska, Trudna góra Rakaposhi (1982).
18. Piotr Młotecki (red.), Dwie Kangczendzongi (1983)
19. Tadeusz Piotrowski, W lodowym świecie Trolli (1985).
20. Bolesław Chwaściński, Ku nie zdobytym szczytom (1987).
21. Tadeusz Piotrowski, Słońce nad Tiricz Mirem (1988).
22. Andrzej Machnik, Na zachodniej ścianie Makalu (1988).
23. Anna Czerwińska, Broad Peak ’83 tylko dwie (1989).
24. Anna Czerwińska, Nanga Parbat – góra o złej sławie (1989).
25. Tadeusz Piotrowski, Naga Góra – Nanga Parbat (1990).
26. Anna Czerwińska, Groza wokół K2 (1990).

    Poza tym wydawnictwo „Sport i Turystyka” w latach 1975–1976 wydawało serię „Przy-
goda – Egzotyka – Podróże”. Żywot jej był krótki, a na dorobek składają się tylko trzy tytuły,   
z czego dwa poświęcone górom.

1. Michał Jagiełło, Czekać spokojnie! Idziemy! (1975).
2. Janusz Kurczab, Filar Kazalnicy (1976). 
                                                                                               Marek Maluda
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Lądek Zdrój – spotkania

U góry laureaci nagrody Za popula-
ryzację kultury górskiej 2019 – Wie-
sław Wójcik, Jacek Kolbuszewski 
i Janusz Majer – z Renatą Wcisło 
oraz Maciejem Sokołowskim. Lau-
reatem tegorocznej nagrody zo-
stał też zmarły w sierpniu Maciej 
Kuczyński.

Z lewej z Danutą Piotrowską, autor-
ką fotografii, również prezentowa-
nych na tych stronach, i książek.

U Tomka Kobielskiego (po prawej)
spotkaliśmy Monikę Witkowską, 
podróżniczkę, alpinistkę i autorkę 
książek.
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Lądek Zdrój – spotkania

Fot. Danuta Piotrowska



Z NASZYCH KOLEKCJI
Externsteine na starych widokówkach

    Przedstawiamy widokówki z grupą fantazyjnych skał w pasmie Eggegebirge Lasu Teu-
tońskiego (Teutoburger Wald) w Nadrenii Północnej-Westfalii. Stanowi ją schodząca do 
sztucznego jeziora (Wiembecketeich) grań jedenastu malowniczych piaskowcowych baszt                 
w rejonie uzdrowiska Horn-Bad Meinberg. Cały rejon objęty jest Rezerwatem Przyrody Ex-
ternsteine; same skały, jako pomniki przyrody, podlegają szczególnej ochronie – wspinanie 
nie jest dozwolone. 
    Od dawna znany i bardzo interesujący rejon turystyczny. Najstarsze ilustracje, na których 
przedstawione są skały, pochodzą z 1669 roku.
                                                                                                      Jan i Małgorzata Kiełkowscy

Najstarsza znana nam grafika przedstawiająca Externsteine (opublikowana w Monumenta paderbor-
nesia), pochodzi z 1672 roku
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