
OD REDAKCJI

    W pierwszym tegorocznym numerze biuletynu mamy kilka rocznic, które minęły w 2018 roku;             
są to między innymi 160 rocznice pierwszych wejść na Dom w Alpach Pennińskich i na Eiger w Alpach 
Berneńskich, a także 90 rocznica zdobycia Marmolejo w Andach, najdalej na południu położonego 
sześciotysięcznika Ziemi, czy 70 rocznica pierwszego wejścia na Pik Garmo w Pamirze Zachodnim. 
Czytelnicy, którym bliska jest tematyka tatrzańska, na pewno zainteresują się „Fotorelacją z wy-
cieczki przez Tatry do Zakopanego z epoki Chałubińskiego” Tomasza Boruckiego, a także artykułem 
Marka Maludy z okazji setnej rocznicy wydania przewodnika Gyuli Komarnickiego. W suplemencie 
biogramy i uzupełnienia haseł, w tym przypadku opublikowanych w tomach II, VI i VII WEGA.             
W rubryce kolekcji prezentujemy wulkany na japońskich kartach telefonicznych.
    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 
podajemy nazwiska autorów, jeśli tylko je znamy. W innych przypadkach robimy wszystko, aby 
ustalić ich nazwiska, choć nie zawsze się to udaje. Prosimy o pomoc w tych sprawach. 
Wszystkie numery biuletynu niezmiennie można pobrać 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
170 rocznica pierwszego wejścia na najwyższą kulminację (Pointe Puiseux) Mont 
Pelvoux (WEGA, t. III, s. 576)

    Pozostało nam jeszcze kilka rocznic, które minęły w 2018 roku, a warto je przypomnieć. Należy do 
nich 170 rocznica zdobycia Mont Pelvoux w masywie Écrins, w Alpach Delfinackich. 30.07.1828 na niż-
szym wierzchołku (Pointe Durand) tego szczytu stanęli Adrien-A. Durand oraz koziarze Jacques-Etienne 
Mathéoud i Alexis Litorad, zaś na najwyższy wierzchołek (Pointe Puiseux) góry dwadzieścia lat później 
(30.07.1848) weszli Victor Puiseux i Pierre-Antoine Bernéoud. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do 
żadnych opisów tych wejść – prosimy o pomoc.
                                                                                                                                    Jan Kiełkowski
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170 rocznica wejścia na Mont Pelvoux                                                          
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                           160 rocznica pierwszego wejścia na Dom

160 rocznica pierwszego wejścia na Dom (WEGA, t. III, s. 243) w Alpach Pennińskich

    11.09.1858 John Llewellyn-Davies i przewodnicy Hieronymus Brantschen (WEGA t.VI, s.110), Johann 
Kronig (WEGA t. VI, s. 430) i Johann Zum Taugwald (WEGA t. VI, s. 848) jako pierwsi stanęli na wierz-
chołku Domu (najwyższego szczytu leżącego całkowicie w Szwajcarii). J. Llewellyn-Davies opisał to wejście                          
w roczniku „Peaks, Passes, and Glaciers” 1859, s. 194-205, w artykule An ascent of one of the Mischabel-
-Hörner, called the Dom, który dalej zamieszczamy.   
                                                                                                                                         Jan Kiełkowski
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160 rocznica pierwszego wejścia na Dom                                                         
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160 rocznica pierwszego wejścia na Eiger  (WEGA t. III, s. 256) w Alpach Berneńskich
   Pierwszego wejścia na ten szczyt, należący do najsławniejszych w Alpach, dokonali 11.08.1858 Charles 
Barrington z przewodnikami Christianem Almerem i Peterem Bohrenem. Niestety, nie udało się nam dotrzeć          
do żadnych zapisów o tym wejściu – prosimy o pomoc. 
    Warto dodać, że w 2018 roku minęła także 80 rocznica pierwszego przejścia osławionej północnej ściany tego 
szczytu, co było dziełem austriacko-niemieckiego zespołu: Andreas Heckmair, Heinrich Harrer, Fritz Kasparek 
i Ludwig Vörg. Było to, obok nieco późniejszego zdobycia Filara Walkera na Grandes Jorasses, największym 
osiągnięciem alpinizmu w latach międzywojennych. Wszyscy wymienieni tutaj alpiniści i przewodnicy mają 
hasła biograficzne w tomie VI WEGA.
                                                                                                                               Małgorzata Kiełkowska

160 rocznica pierwszego wejścia na Eiger                                                         
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90 rocznica zdobycia Marmolejo

90 rocznica zdobycia Marmolejo (WEGA, t. IV, s. 488) w Andach

    10.01.1928 Sebastian Krückel, Albrecht Maass i Hermann Sattler dokonali pierwszego wejścia na Mar-
molejo w Andach. Wszyscy zdobywcy mają hasła w tomie VI WEGA odpowiednio na str.: 431, 474 i 674. 
S. Krückel opisał to wejście w „Andina” 1928, nr 2, s.26-39; dalej prezentujemy ten artykuł zatytułowany 
Die Bezwingung des Marmolejo (6100 m). 
                                                                                                                          Jan Kiełkowski
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90 rocznica zdobycia Marmolejo
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90 rocznica pierwszego wejścia na Nevado Payachata (Parinacota) (WEGA t. IV, s. 588) 
w Andach Boliwijskich

    12.12.1928 pierwszego wejścia na ten szczyt dokonali Joseph P. Prem (WEGA t. VI, s. 620) i Carlos 
Terán. Niestety, nie dotarliśmy do żadnych oryginalnych opisów tych wejść – prosimy o pomoc.

90 rocznica pierwszego wejścia na Nevado Payachata
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70 rocznica zdobycia Piku Garmo (WEGA, t. II, s. 253)

   30.08.1948 Anatolij W. Bagrow (WEGA, t. VI, s. 47), Isan S. Dajbog, Aleksandr S. Gożew (WEGA,                              
t. VI, s. 290), Walentin F. Gusiew (WEGA, t. VI, s. 304), Anatolij I. Iwanow, Wiaczesław B. Iwanow (WEGA,  
t. VI, s. 357) i Wiktor F. Muchin dokonali pierwszego wejścia na Pik Garmo w Radzieckim Pamirze. 
    W.S. Naumienko opisał to wejście w roczniku „Pobieżdiennyje Wierszynyˮ 1949, s. 33-61 (Pokorienie pika 
Garmo). Dalej prezentujemy tę relację.
                                                                                                                                            Jan Kiełkowski

70 rocznica zdobycia Piku Garmo
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50 rocznica zdobycia Diran Peak (Minapin) (WEGA, t. II, s. 582)
    17.08.1968 Rainer Göschl, Rudolf Pischinger i Hans Schell dokonali pierwszego wejścia (pn.-zachodnią 
ścianą) na Diran Peak. Wszyscy mają hasła biograficzne w VI tomie WEGA odpowiednio na str.: 289, 608 
i 680. Sprawozdanie z tej wyprawy (Diran, 1968), które prezentujemy dalej, autorstwa Rudolfa Pischin-
gera, zostało opublikowane w „Himalayan Journal 1969, s. 60-64.
                                                                                                                        Jan Kiełkowski
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50 rocznica pierwszego wejścia na Parbati Peak (WEGA t. II, s. 582) 
w Himalajach Indyjskich

    10.06.1968 Ferdinando Gaspard (WEGA t. VI, s. 265), Lorenzo Lorenzi (WEGA t. VI, s. 465), Armando 
Perron, Marino Tremonti (WEGA t. VI, s. 776) i Claudio Zardini dokonali pierwszego wejścia na Parbati 
(Peak) w Himalajach Pendżabu. Kierownik wyprawy, M. Tremonti, opisał to wejście w „Alpine Journal” 
1970, s. 53-58 (The first ascent of Parvati Peak, Kulu, 1968). Prezentujemy dalej ten artykuł.

                                                                                                                                            Jan Kiełkowski
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50 rocznica naszej zimowej wycieczki na Złobisty, Ganek i Wysoką
    Pewnego kwietniowego dnia w 1968 roku siedzieliśmy z Adamem na werandzie schroniska w Moku i na-
myślaliśmy się, gdzie tu się wspiąć? W pewnej chwili przysiadł się do nas Andrzej Mróz i zapytał, czy nie 
wybralibyśmy się z nim na Żłobisty, na pierwsze zimowe przejście poprowadzonej przed dwoma laty Drogi 
Piotrowskiego. Świadomi swoich możliwości, byliśmy, oczywiście, zaszczyceni takim zaproszeniem. Jednak 
następnego dnia niespodziewanie zjawił się w Moku Maciek Kozłowski i zaproszenie już nie było aktualne. 
Mróz wolał się wybrać z Maćkiem na Koprowy Wierch (gdzie powiodło im się pierwsze zimowe przejście 
drogi Daga i Zyzaka na Koprowym Wierchu).
   My natomiast, dzięki temu, nie musieliśmy już nic więcej wymyślać, tylko zabrać się do roboty. Tak więc 
spakowaliśmy nasze dwie „horolezki”, biorąc prowiant na cztery dni, sprzęt biwakowy (płachtę oraz jeden kom-
plet składający się z puchowej kurtki i nogi słonia, ponieważ każdy z nas preferował inny sposób marznięcia na 
zimowych biwakach), no i oczywiście sprzęt wspinaczkowy – wypadło gdzieś około 12 kg na osobę. Rankiem 
następnego dnia przeszliśmy przez Wantę na drugą stronę i torując w dziewiczym śniegu, podeszliśmy aż pod 
najwyżej stojący świerk na progu Doliny Kaczej. Pod jego rozłożystymi gałęziami założyliśmy pierwszy, praw-
dziwie komfortowy, biwak. 
    Rano, podczas podchodzenia Kaczym Żlebem, znaleźliśmy się pod obstrzałem drobnych kryształków lodu;  
wytapiane z oświetlanych już słońcem szczytowych partii ścian, spadając rozbijały się na drobny lodowy grad, 
który z dużą szybkością pędził żlebem wprost na nas. A my najszybciej, jak potrafiliśmy, gnaliśmy przez ten 
żleb do podstawy prawej kulisy Żłobistego Szczytu, gdzie zaczynała się nasza droga wspinaczkowa. Większa 
część Drogi Piotrowskiego wydaje się pokrywać z wcześniejszą, nigdzie nieopisaną Drogą Gálfyego (z 1954 
roku). Tak więc, chcąc nie chcąc, chyba będziemy wspinać się równocześnie tymi obiema drogami? 
    W dole idziemy prawą krawędzią ściany czołowej, którą obrywa się prawa kulisa pn.-wschodniej flan-
ki masywu Żłobistego. Po pięciu, sześciu, a może nawet siedmiu wyciągach interesującej, chyba piątkowej 
wspinaczki osiągnęliśmy dolny koniec grańki kulisy, którą już nietrudno podeszliśmy pod ścianę turni w grani 
szczytowej. Tutaj niełatwym trawersem w prawo wyszliśmy na pn.-zachodnią grań i dalej łatwo po śniegu 
na wierzchołek. Dość przemoczeni zeszliśmy łatwo ukosem przez pd.-zachodnią flankę do najwyższego, 
wypełnionego oślepiająco białym śniegiem, kotła  Dolinki Rumanowej. W samym centrum tego kotła czekał na 
nas olbrzymi, wystający ponad śnieżną pokrywę skalny blok o całkowicie płaskim i suchym, wolnym od śniegu 
dachu. Na nim założyliśmy drugi biwak (ja w nodze słonia, Adam w kurtce puchowej). 
    Następnego dnia obudziło nas słońce. Po wygrzaniu się i podsuszeniu, wypatrzyliśmy z naszego biwako-
wego bloku, wprost naprzeciwko nas, piękny, skalny zachodni filar Ganku, który, według W. Paryskiego, nie 
był jeszcze przechodzony w zimie. Nie zwlekając ani chwili, zupełnie na lekko, w „fajnej”, niezbyt trudnej 
(piątkowej) wspinaczce, zaliczyliśmy jego pierwsze zimowe przejście i wróciliśmy na nasze miejsce biwaku, 
gdzie wygrzewaliśmy się w słońcu, aż schowało się za grań masywu Wysokiej. 
    Po kolejnym, już trzecim, biwaku czas było wracać do domu, ale pogoda nadal była wspaniała, więc należało 
ją wykorzystać. Po przeciwnej stronie naszego kotła wypiętrzała się nad nami piękna wschodnia ściana Wyso-
kiej, której środkiem biegła następna droga bez zimowego przejścia: nietrudna (czwórkowa) droga Puškáša, 
Plška i Zachovala. I była w sam raz po drodze do domu. Podeszliśmy pod jej najtrudniejszy wyciąg, gdzie 
związaliśmy się liną, ale właściwie niepotrzebnie, bo i tak przeszliśmy go bez ubezpieczeń i zaraz powyżej, 
już rozwiązani, poczłapaliśmy bez trudności, w śniegu, każdy po swojemu, na wierzchołek Wysokiej. Zejście 
ze szczytu na Wagę było dość przygodowe, bo nie przyszło nam do głowy, aby związać się liną. Schodziliśmy 
granią (lub częściowo ją obchodząc) zbudowaną z wielkich, oszronionych, skalnych bloków i przez Ciężki               
Szczyt zeszliśmy na Wagę. Dalej już bez trudności, przez Rysy do Morskiego Oka. Były to świetne cztery zi-
mowe tatrzańskie dni. A do naszych wykazów dokonań w Tatrach dopisaliśmy:
Żłobisty Szczyt, 1. zimowe wejście Drogą Galfyego (WHP 1402/AP32-33; VI, 7 godz.): 22.04.1968 Jan Kieł-
kowski i Adam Uznański.
Ganek, 1. zimowe wejście zachodnim filarem Wielkiego Ganku (WHP 1375/AP65; V, 3 godz.): 23.04.1968 Jan 
Kiełkowski i Adam Uznański.
Wysoka, 1. zimowe wejście lewą częścią wschodniej ściany (WHP 1253/AP29; IV, 3 godz.): 24.04.1968 Jan 
Kiełkowski i Adam Uznański.
                                                                                                                                               Jan Kiełkowski
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GÓRY, KULTURA I NAUKA
Fotorelacja z wycieczki przez Tatry do Zakopanego z epoki Chałubińskiego

    W bieżącym roku przypada kilka mniej lub bardziej „okrągłych” rocznic biograficznych 
niektórych WEGAntów z epoki „Króla Tatr”, doktora Tytusa Chałubińskiego: 130-lecie jego 
śmierci (zm. 1889), 210. rocznica urodzin i 125. śmierci Jana Krzeptowskiego Sabały (1809–
1894), 180. rocznica urodzin Wojciecha Roja (ur. 1839), a także stulecie śmierci Awita Szuber-
ta (zm. 1919). Właśnie temu pionierowi polskiej fotografii górskiej przypisuje się autorstwo 
unikatowej serii zdjęć w Bibliotece Narodowej. Zostały wykonane podczas kilkudniowej gro-
madnej wycieczki w Tatry Spiskie, przez Rysy i Zawrat do Zakopanego, w posiadłości doktora 
Chałubińskiego, jak też na paru krótszych wycieczkach. Wyruszmy zatem na retrospektywną 
wędrówkę w czasie i przestrzeni, przybliżając uwiecznione fotograficznie postacie i sytuacje. 
    Seria liczy 38 odbitek wykonanych na papierze albuminowym ze szklanych negatywów formatu 
13×18 cm, z których dwa, nieustalonego autorstwa, zachowały się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem. Na kliszach wrysowane są ramki kadrowania. Odbitki zostały docięte do formatu ga-
binetowego ok. 10(11)×16 cm i podklejone czarnymi tekturkami o zaokrąglonych rogach. Prawie 
wszystkie posiadają odręczne opisy Walerego Eljasza czarnym atramentem na karteczkach nakle-
jonych na rewersach kartoników. Nie są ponumerowane. Brak oznaczeń proweniencji, autorstwa 
i datacji poszczególnych fotografii, jak też całego ich zbioru. Niejednokrotnie obraz na odbitkach 
uległ silnemu wyblaknięciu i spłowieniu, tracąc wiele na szczegółowości, zwłaszcza dalszych 
planów, i to nie tylko zdjęć krajobrazowych. 
    W 1995 r. niektóre z tych odbitek zostały udostępnione Wiesławowi A. Wójcikowi (1999) przez 
Zbigniewa Tatarczucha z Krakowa. W następnym roku cały ich zbiór nabyła Biblioteka Narodowa   
w Warszawie. Katalogując, wydatowano je na lata: „nie po 1873”, „ok. 1873”, „ok. 1880”. Problema-
tyczne okazały się identyfikacje osób i miejsc.
    Omawiając całą serię, szeregujemy zdjęcia w kolejności topograficznej, w logicznym ciągu narra-
cyjnym. Prezentujemy jedynie wybór 15, co ciekawszych tematycznie. 
    Naszą retrospektywną wędrówkę rozpoczynamy w Dolinie Jaworowej, na polanie Gałajdówce,         
z której zdjęto widok na szczyt Lodowy (2628 m). Dwie następne fotografie wykonano – jak zauważył 
Rafał Mikler – w Dolinie Zadnich Koperszadów. Z okolicy Janówek pochodzi ujęcie Doliny Kołowej, 
które w Bibliotece Narodowej mylnie określono jako „Dolina Małej Łąki”. Z lewej wznosi się ubocz 
Skoruszowego Działu, a po prawej Czarnogórska Czuba (1784 m) z bielejącymi z dala, wapiennymi 
ściankami. Na kolejnym zdjęciu widać zaś dwie Płaczliwe Kazalnice w Wyżnich Rzędach i obniżenie 
Szerokiej Przełęczy Bielskiej (1826 m). 
    Scenerią juhaskich tańców i przygrywającej im podhalańskiej muzyki były więc górne partie Doliny 
Zadnich Koperszadów. Walery Eljasz omyłkowo opisał, jakoby miało to miejsce Na Gałejdówce (stale 
używał takiej wersji nazwy Polany pod Muraniem). To samo zdjęcie, bez lokalizacji topograficznej, 
znajduje się w Muzeum Tatrzańskim. Jego reprodukcję zamieścił Wiesław A. Wójcik (2009 i 2010)              
w swym biograficznym opus magnum o Sabale, którego postać dostrzegł z tyłu, po lewej stronie kadru.
    „Sabała na jakimś trochę wyżej podniesionym głazie panuje nad gromadką – wspominał Tytus 
Chałubiński (1879). – Że też on zawsze musi obrać jakiś punkt, jakąś przybrać postawę, co go od 
drugich wyróżnia. Już wydobył «gęśliki» (...) i oto już brzmi butna, a zarazem tak rzewna nuta 
kościeliskiej pieśni”. Na zdjęciu stoi w wykroku na głazie, z boku grupki muzykantów, rzępoląc 
na swych złóbcokach. Z przodu tańcują bose jurgowskie honielniki. Na prawo od Sabały wspiera 
się po juhasku na ciupadze Wojciech Roj. Obok przygrywa na skrzypkach Bartuś Obrochta. Obaj 
byli wziętymi przewodnikami. A czy był nim również Sabała?
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W Dolinie Zadnich Koperszadów: widok Doliny Kołowej z okolic Janówek (u góry) 
i juhaskie tańce na Zadniej Koperszadzkiej Pastwie (u dołu)



    Najwybitniejszy badacz „żywota i spraw” Jana Gąsienicy-Krzeptowskiego, Wiesław A. Wójcik 
(1995, 2009 i 2010), twierdzi, jakoby przed epoką Chałubińskiego „nie był on znany jako przewod-
nik, a przynajmniej nie wyrobił sobie takiej marki, jak inni”. Żywo oponował przeciw temu scep-
tycznemu poglądowi Wojciech Niedziałek w dyskusji podczas jubileuszowej sesji „sabałologicznej”              
w zakopiańskiej „Kolibie” w 1994 r. Kontrargumentował, że Sabała – wszak wytrawny polowac – znał 
Tatry, jak własną kieszeń. Musiał więc – tak, jak jego brat Jędrzej – od czasu do czasu robić z tego 
użytek czysto przewodnicki. I to nie tylko na wyprawach myśliwskich, jak na przykład polowa-
nie Homolacsów na kozice w roku 1861, podczas którego dokonano (para)turystycznego przejścia 
Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem.
    Że przewodnictwo było dorywczym zajęciem zarobkowym Sabały, nie mieli żadnych wątpliwości 
Zofia i Witold H. Paryscy (1995). Zofia Stecka (1995) zaliczyła go zaś nawet do grona pierwszych 
ośmiu zakopiańskich przewodników mogących wodzić turystów „do Szmeksu”, czyli na południową 
stronę Tatr. Wiesław A. Wójcik (2009 i 2010) przywołuje jej Historię przewodnictwa tatrzańskiego, 
przemilczając jednak tę sporną kwestię, jak też wymowę cytowanych przez się opinii ks. Eugeniusza 
Janoty o Sabale. W anonimowym Upomnieniu Zakopianów… (1865) zwie on Jędrzeja i Jasia Krzep-
towskich „uczciwymi przewodnikami”. Zatem Sabała wcześniej dał się dobrze poznać w tym fachu. 
Atoli po dwunastu latach, w liście do Leopolda Świerza, ks. Janota pomstuje na starego kłusownika: 
„takich łotrów, jakim jest Jan Krzeptowski, żadną miarą na wycieczki brać by nie należało, co jeszcze 
czyni Chałubiński...”. Przedtem więc musieli go angażować inni turyści.
    W owym czasie Sabała był krzepkim starcem, acz o słabnącym wzroku (zaćma). Jego nazwisko 
odnotował Walery Eljasz w spisach przewodników z lat 1875 i 1876 (za drugim razem „wedle wyka-
zu w Kasynie Tatrzańskim”). Wiesław A. Wójcik (1995, 2009 i 2010) twierdzi, że nie ma ani jednej 
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Widok z Hawrani II środek (na Dolinę Jaworową i masyw Szerokiej Jaworzyńskiej) 



opublikowanej XIX-wiecznej relacji, w której Sabała występowałby jako prowadzący wycieczkę 
przewodnik. Faktycznie w epoce Chałubińskiego nie wykonywał już na gromadnych wycieczkach 
prawie żadnych zadań przewodnickich. Z małymi wyjątkami rzecz jasna. Oto 31 lipca 1877 roku 
powiódł jedenastoosobową grupę „Króla Tatr” z Gałajdówki w głąb Doliny Jaworowej, przez „las po-
nury” po wschodniej stronie Jaworowego Potoku. Sabała „nas do niego wprowadził dla uproszczenia 
drogi” – relacjonuje Bronisław Rejchman (1879). Pełnił więc funkcję przewodnika tylko epizodycznie, 
w łatwiejszym terenie. W 1887 r. Towarzystwo Tatrzańskie dało mu honorowo blachę przewodnicką, 
lecz bez nadania klasy, a więc bez uprawnień, na jakie wierchowe trasy mógłby prowadzać turystów. 
    Jak wówczas wyglądało wnętrze Jaworowej Doliny, z niemal zupełnie wylesionymi stokami Szerokiej 
Jaworzyńskiej (2210 m) i progiem Doliny Zielonej, widzimy na środkowym zdjęciu z panoramicznego 
tryptyku pt. Widok z Hawrani. Zdaniem Chałubińskiego (1879), widok z tego wierchu „w istocie przed-
stawia najdokładniejszą, a zarazem najpiękniejszą panoramę Tatrów”. Nic więc dziwnego, że nasz foto-
graf pofatygował się z aparatem skrzynkowym i ciężkim statywem na ten rzadko zwiedzany najwyższy 
szczyt Tatr Bielskich. Jest to bodaj najstarsza znana panorama fotograficzna z tego pasma.

    Przechodząc z Zadnich Koperszadów do Doliny Kieżmarskiej przez Przełęcz pod Kopą, wszedł 
również na to łatwo dostępne wzniesienie, by zdjąć szerszy widok na grupę Łomnicy (2632 m) i frag-
ment Koziej Grani (na pierwszym planie). Dwie kolejne fotografie zrobił w głębi Doliny Kieżmarskiej: 
znad Zielonego Stawu ku Dzikiej Dolinie, oraz w górze, pod jej progiem, czyli Dzikimi Spadami                        
z Wielką Dziką Siklawą określaną przez Walerego Eljasza w podpisach obu zdjęć, jako wodospad spod 
Durnego (Szczytu). Na jej zbliżeniu fotograf wprowadził sztafaż – postać górala przy płacie wiecznych 
śniegów. Udokumentował bardzo niski ich zasięg, niespotykany już w letnich miesiącach, w erze glo-
balnego ocieplenia klimatu.

Fotorelacja z wycieczki przez Tatry do Zakopanego z epoki Chałubińskiego

87

Wodospad 
spod Durnego, 
czyli Wielka Dzika 
Siklawa (fragment 
w powiększeniu) 
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Na szczycie Łomnicy (fragmenty w powiększeniu). Na przedzie w płaszczu Franciszek Paszkowski



    „Polską” drogę na Łomnicę od północy, z Doliny Dzikiej, otwarł w 1878 r. Jan Gwalbert Pawli-
kowski z przewodnikami: Maciejem Sieczką i Wojtkiem Bukowskim. Wedle Witolda H. Paryskiego 
(1977), droga przez Miedziane Ławki popadła w zapomnienie i dopiero w 1888 r. zeszli nią Edmund 
Cięglewicz i Jan Fischer z Klimkiem Bachledą i Józkiem Gąsienicą Gładczanem. Nie wiadomo,      
czy w dekadzie między tymi przejściami chadzano tamtędy na Łomnicę.
    Na dwóch bliźniaczych ujęciach z jej wierzchołka widzimy na tle Durnego Szczytu (2623 m) trójkę 
turystów z kilkoma góralami. Są tam i muzykanci, nawet z basami. Najdalej a zarazem najwyżej 
stoi Wojciech Roj. Drugi od prawej przygrywa na skrzypkach Bartuś Obrochta. Po lewej uwija się 
z czarnym długim włosem Szymek Tatar młodszy. Nie ma Sabały, bo nie wchodził już wówczas na 
trudniejsze szczyty. Zażywny jegomość w płaszczu na przedzie to Franciszek Paszkowski, adwo-
kat z Krakowa. Są to jedyne aktualnie znane fotografie szczytowe gromadnej wycieczki z epoki 
Chałubińskiego. Zapoczątkował on modę na wycieczkowanie po tatrzańskich wierchach z góralską 
kapelą, co zauważyła Justyna Cząstka-Kłapyta (2016).
    Trzecie zdjęcie z Łomnicy przedstawia widok w czasie mgły na Wysoką (2560 m) i Lodowy                 
Szczyt (2628 m). Można domniemywać, że zejście z Łomnicy wiodło drogą normalną przez Łomnicką 
Przełęcz do Szmeksu, czyli Smokowca.

    Wracamy na północną stronę Tatr przez Rysy. Ich południowy, najwyższy wierzchołek (2503 m) sfo-
tografowano w dwóch bliźniaczych ujęciach, z popiersiem górala w kapeluszu (w dolnym prawym rogu). 
Schodząc z Rysów, zrobiono kolejne trzy zdjęcia. Pierwsze przedstawia grupę turystów i górali wy-
soko na Grzędzie w północnej ścianie Rysów. Było parokrotnie publikowane: po raz pierwszy przez 
Wiesława A. Wójcika (1999) z odbitki, następnie w wydawnictwach Muzeum Tatrzańskiego (2002 
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Południowy szczyt Rysów z widokiem na Wysoką z prawej, a na Ganek z lewej strony



i 2009) – ze znajdującej się w jego zbiorach kliszy, tytułowanej jako Zejście do Morskiego Oka,                       
z datacją „ok. 1888” r. Odbitkę w Bibliotece Narodowej datuje się na „ok. 1880” r. Na brzegu kliszy 
z prawej strony uchwycony został wielce charakterystyczny profil Żabiego Konia. Można więc dość 
dokładnie zweryfikować lokalizację topograficzną tego zdjęcia.

    Wiesław A. Wójcik (1999) skojarzył, iż to właśnie na podstawie tej fotografii Stanisław Witkiewicz 
wykonał obrazek Na Rysach (tusz, gwasz na brystolu, 23,1×15,4 cm, aktualnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, gdzie opisano go mylnie: „Tytus Chałubiński z przewodnikami”). Jego 
reprodukcją, zatytułowaną A mountain expedition on the Rysy, zilustrowany został artykuł Adama 
Giełguda, pt. In the Polish Carpathians, w 60. numerze londyńskiego czasopisma „The English 
Illustrated Magazine” z września 1888 r. Spokrewniony z Witkiewiczem Giełgud pierwszy raz 
zawitał pod Tatry w 1887 r. i odtąd co lato przyjeżdżał do Zakopanego, utrzymując przyjazne kon-
takty z Chałubińskim. 
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Na Rysach, 
rys. S. Witkiewicz, 
około 1886–1888
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    Na rewersie odbitki figuruje – jak stwierdził Wiesław A. Wójcik (1999) – adnotacja „pismem Wale-
rego Eljasza”: Przewodnicy z Fr. Paszkowskim: Wojciech Roj, Jan Sabała, Wojtek Ślimak, Jan Stopka, 
Szczepan Roj, Walek Brzega. Powielono ją bezkrytycznie w publikacjach Muzeum Tatrzańskiego 
(2002 i 2009) i w Bibliotece Narodowej. Na zdjęciu nie ma jednak wszystkich wymienionych          
w podpisie górali. Są natomiast trzej inni.

Przewodnicy z Fr. 
Paszkowskim: 
Wojciech Roj, Jan 
Sabała oraz Szymek 
Tatar młodszy, 
Jędrzej Wala starszy 
i prawdopodobnie 
Jan Gronikowski

Odręczny podpis odbitki 
przez Walerego Eljasza 



   Dwóch znanych nam już z Łomnicy turystów stoi pośród sześciu górali. Czterej dźwigają na ple-
cach brzemiona, czyli ładunki w płóciennych torbach ze związanymi na piersiach sznurkowymi tro-
kami. Jak informuje Walery Eljasz (1886), przewodnicy I oraz II klasy zobowiązani byli do noszenia 
rzeczy turystów o wadze do 30 funtów, natomiast III klasy – do 40 funtów, a „chłopi pod torbę”, czyli 
zwykli tragarze – „do 50 funtów, jeżeli się ich nie bierze na przepaściste szczyty”. Góral stojący po 
lewej transportuje skrzynkę mieszczącą zapewne fotograficzne utensylia. Trzej przewodnicy dzierżą 
w żylastych dłoniach ciupagi służące w wysokogórskim terenie do rąbania stupajów na zlodowacia-
łych śniegach i hamowania przy zjeździe. Siedzący najniżej Sabała rzępoli na złóbcokach. Na prze-
dzie pyka fajeczkę Szymek Tatar młodszy (nie Wojciech Ślimak!). Na prawo od turystów stoi Wojciech 
Roj. Z góry spoziera Jędrzej Wala starszy (dla porównania prezentujemy jego podobiznę z 1885 r.), 
o którym Walery Eljasz (1886) pisze, że „z powodu steranego zdrowia i swego wieku (69 lat) dziś 
już do dalekich wycieczek niesposobny”. Niżej siedzi prawdopodobnie Jan Gronikowski z czarnym 
wąsem. Wszyscy czterej w 1886 r. byli „pierwszorzędnymi” przewodnikami. 

    Turysta ubrany na czarno, pośrodku tylnego szeregu postaci, to 33-letni wówczas krakowski 
adwokat Franciszek Paszkowski (1853–1926), doktor praw (UJ 1876), późniejszy wybitny poli-
tyk konserwatywny (od 1892 poseł na Sejm Krajowy), działacz społeczny i gospodarczy. Pracował                          
w sądownictwie, a następnie w Ekspozyturze Prokuratorii Skarbu w Krakowie. W 1886 r. otworzył 

Jędrzej Wala 
starszy (1885)
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własną kancelarię adwokacką. Od 1883 r. właściciel ziemski majątku Tonie. Członek zwyczajny             
TT od 1882 r. Turystykę tatrzańską uprawiał od wczesnej młodości wraz z bratem Leonem Pasz-
kowskim (1846–1904), urzędnikiem bankowym, działaczem i publicystą ekonomicznym, członkiem 
zwyczajnym TT od 1877 r. W wieku zaledwie siedemnastu lat, tuż po maturze, 21 sierpnia 1870 
roku, dokonał z nim i przewodnikiem Maciejem Sieczką ósmego znanego wejścia na Lodowy Szczyt. 
W następnej dekadzie był więc już wytrawnym taternikiem. Notabene, ich stryjeczny dziadek, gen. 
Franciszek Paszkowski (1778–1856), napisał kompilacyjne dziełko O topografii gór (1830), jedno     
z pierwszych opracowań góroznawczych w polskiej literaturze naukowej.
   Najprawdopodobniej z Buli pod Rysami zostały zdjęte widoki: na Mięguszowieckie turnie (tak 
dawniej zwano Mięguszowieckie Szczyty) oraz na Czarny Staw i Morskie Oko, gdzie zapewne prze-
nocowano w schronisku Towarzystwa Tatrzańskiego.

   Droga do Zakopanego wiodła przez Opalone i Zawrat. Z Kępy pod Opalonym zdjęto widok na 
Morskie Oko, a kolejne dwa znad Zmarzłego Stawu pod Zawratem. Przy stawie odpoczywa trzech 
turystów, w tym Franciszek Paszkowski i prawdopodobnie Kazimierz Krzywicki junior, oraz górale 
z kapelą (po lewej). Przyszła ku nim dziewka (z prawej), zapewne z mlekiem z Hali Gąsienicowej.
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    Na grupowym zdjęciu uczestników gromadnej wycieczki w Tatrach w pierwszym rzędzie siedzi 
pięciu turystów z Wojciechem Rojem. Dwóch obok niego znamy już z Łomnicy i Rysów. Trzymają 
w ręku alpejskie laski czyli alpensztoki. „Jesionowe, dobrze na końcu okute (...) są do nabycia                   
w Szkole Snycerskiej po 40 i 50 centów – informuje Walery Eljasz (1886) – zaś proste świerkowe 
z wyrzynanymi deseniami kije po 10 centów i wyżej wyrabiają chłopcy pasający bydło we wsi                
i obnoszą je na sprzedaż między gośćmi”. Taki właśnie kij, kupiony od zakopiańskich pastuszków, 
ma Franciszek Paszkowski. Młodzieniec w kapeluszu na lewo od niego (trzeci od lewej) to najpraw-
dopodobniej Kazimierz Krzywicki junior (1860–1901), świeżo upieczony doktor nauk medycznych 
w Heidelbergu. (W liście z 25 marca 1886 r. Tytus Chałubiński wzmiankuje o nim, że „zajmuje 
teraz posadę przy szpitalu”). Został potem docentem chirurgii na Uniwersytecie w Królewcu. Był 
pasierbem Chałubińskiego (synem jego przyjaciela z lat młodości Kazimierza Krzywickiego seniora 
i Antoniny z Wildów primo voto Krzywickiej). Spędzał wakacje w Zakopanem, biorąc udział w wy-
cieczkach „Króla Tatr”, m.in. w 1882 r. z Belgami i Wojciechem Kossakiem na Rohacze. Opiekował 
się ojczymem w ostatniej jego chorobie w 1889 r.

   W tle nikną sylwetki objuczonych brzemionami przewodników i muzykantów. Za Paszkowskim 
stoi, grając na skrzypkach, Bartuś Obrochta z wielką blachą na pasie przewodnickiej tórbki. Taka 
sama blacha, lepiej widoczna, zwraca uwagę u Jędrzeja Wali starszego (stoi pierwszy od lewej). Od-
znaki przewodnickie były mniejsze i zostały wprowadzone przez Towarzystwo Tatrzańskie w lipcu 
1887 r. Większe blachy z herbem kraju – jak podaje Wojciech Gąsienica-Byrcyn (2013) – nosili zaś 
już wcześniej strażnicy Straży Górskiej, powołanej do ochrony kozic i świstaków. Trzecim z nich 

W Tatrach grono turystów z dr. K. Krzywickim (siedzi trzeci od lewej), obok Franciszek Paszkowski i Wojciech Roj
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(oprócz Jędrzeja Wali i Macieja Sieczki) został w 1886 r. Bartuś Obrochta. Określa to datę wycieczki 
na ten właśnie rok lub najpóźniej lipiec 1887 r. Potem nosił on bowiem obydwie blachy – zarówno 
strażniczą, jak i przewodnicką.
   Tak oto dotarliśmy do Zakopanego, by złożyć wizytę doktorowi Chałubińskiemu. Wśród młodego 
świerkowego lasu, na parceli kupionej w 1879 r. od właściciela dóbr zakopiańskich, Ludwika Eich-
borna, stała frontem ku północy jego willa w stylu szwajcarskim. Sfotografowano ją na tle Nosala 
(ledwie widocznego), z pięciorgiem osób na ganku, niemożliwych do rozpoznania. To samo zdjęcie, 
datowane „ok. 1886 roku”, udostępniła Anieli Szwejcerowej (1970) do zilustrowania edycji listów 
Tytusa Chałubińskiego jego wnuczka, prof. Aniela Chałubińska.

   W swej zakopiańskiej posiadłości często urządzał on przyjęcia dla gości. Podczas jednego z nich 
sfotografowana została Rodzina i przyjaciele dr. Chałubińskiego. Pierwszy z prawej stoi zwrócony 
profilem Wojciech Roj. Zza jego głowy spogląda ku nam sam „Król Tatr”. Przy biało nakrytym stole 
siedzą trzy nobliwe damy. Na prawo od nich stoją dwaj duchowni: siedemdziesięcioletni ks. Józef Sto-
larczyk (1816–1893), pierwszy pleban Zakopanego, oraz jego siostrzeniec, ks. Wawrzyniec Augustyn 
Sutor (1837–1907), przeor klasztoru Augustianów w Krakowie i wybitny działacz TT. Za paniami stoi 
z tyłu prawdopodobnie Antoni Kocyan (1836–1916), leśniczy komposesoratu orawskiego i znakomi-
ty znawca fauny tatrzańskiej, tudzież biegły preparator jej okazów. Po lewej wychyla się zza smrecz-
ka zięć Chałubińskiego, Jan Alfons Surzycki (1850–1915), prawnik i ekonomista, przemysłowiec, 
działacz społeczny i oświatowy. Uczestniczył w paru wycieczkach tatrzańskich teścia. Na prawo 
odeń gra siwowłosy „gęślarz” Sabała z kapelą, w której prym wiedzie Bartuś Obrochta, a na basach 
rżnie Kuba Gut Kulawy. Obok góralska młódź tańczy zbójnickiego.

Dom dr. Tytusa Chałubińskiego (fragment w powiększeniu)
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W ogrodzie dr. Tytusa Chałubińskiego

Rodzina i przyjaciele dr. Chałubińskiego w Zakopanem (fragment w powiększeniu)

96

Fotorelacja z wycieczki przez Tatry do Zakopanego z epoki Chałubińskiego



    Po żwirowej alejce w ogrodzie dr. Tytusa Chałubińskiego spacerują znane nam już z przyjęcia 
dwie damy. Na polanie, na tle młodego świerkowego lasu, widać altankę z gontowym daszkiem na 
sztucznym pagórku z granitowych otoczaków. Dziś nie ma po niej śladu wśród bukowego starodrze-
wu pomnikowego „Lasu Chałubińskich”, w którym stoi domek potomków „Króla Tatr”, na miejscu 
niegdysiejszej przybudówki gospodarczej willi spalonej zimą 1945 r.

    Dwaj zakopiańscy górale, z którymi łączyła doktora dozgonna przyjaźń, sportretowani zostali 
przed jego willą. Podchodząc bliżej, napotkamy jej budorza, a zarazem głównego przewodnika na-
szej gromadnej wycieczki – Wojciecha Roja. Krząta się teraz wokół domu w połatanych portkach        
i serdaku, z siekierką na ramieniu i fajeczką w ustach. Przy doktorze sprościł się na hrubego gazdę.
   Istnieją poszlaki, że poznał Chałubińskiego, będąc dziesięcioletnim chłopcem, podczas tajnej 
pierwszej przeprawy lekarza przez Tatry w roku 1849, gdy powracał on incognito do Warszawy                   
z powstania na Węgrzech. W młodości Roj chadzał za zarobkiem aż do bań w Miszkolcu kopać wę-
giel; prócz ciesiołki, parał się też kowalstwem i ślusarstwem. Od roku 1873, gdy Chałubiński zaczął 
regularnie przyjeżdżać do Zakopanego, Roj stał się nieodłącznym jego opiekunem na wycieczkach 

Wojciech Roj, gospodarz i przewodnik w Zakopanem
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i wkrótce – jak piszą Zofia i Witold H. Paryscy (1995) – „wybił się na jednego z najlepszych prze-
wodników”. Z synem doktora, Ludwikiem Chałubińskim, oraz Maciejem Sieczką zdobył w 1877 r. 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki, a przed 1880 r. wprowadził go wraz z Bartkiem Obrochtą na Galerię 
Gankową, próbując zdobyć szczyt Ganku, natomiast w 1884 r. dokonał z nim i Karolem Potkańskim 
drugiego wejścia na Baranie Rogi.

    A oto i Sabała „idzie grajęcy” popod oknami Ich Miłości Pana Doktora. Paraduje w odświętnym 
przyodziewku: w szerokim zbójnickim opasku pod pachy, o śtyrech mosiężnych klamrach, z piek-
nom spinką na piersi i „z czerwonym piórem niezmiernej długości (z morskiego bąka – jak mawiał) 
za kapeluszem”, o czym wspomina Wojciech Kossak (1913). Bard starodawnej góralszczyzny spo-
ziera ku nam przenikliwym wzrokiem. Patrzy smutno w przyszłość, w której nie będzie już wesołych 
chłopców, co by świat równali. 
    W Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem zachowała się klisza tego zdjęcia w formacie 18×12,8 cm. 
Było ono parokrotnie publikowane, m.in. przez Teresę Jabłońską (2002) oraz Wiesława A. Wójcika 
(2009 i 2010) z poprawną lokalizacją, lecz mylnym datowaniem „ok. 1880”, powielonym w Bibliote-
ce Narodowej. Dopiero w następnym roku Chałubiński rozpoczął budowę willi w Zakopanem.

Jan Sabała, gęślarz w Zakopanem
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    Na przyjęciu u doktora musiało zapewne zostać zrobionych więcej zdjęć (scenki rodzajowe, portre-
ty zbiorowe i indywidualne). Mogły się jednak nie udać, bądź zostały wyjęte ze zbioru, zanim nabyła 
go Biblioteka Narodowa. Ponadto do tej serii należy jeszcze 12 fotografii, mianowicie: cztery z Doli-
ny Kościeliskiej, trzy z wycieczki na Świnicę (w tym dwa widoki ze szczytu), oraz pięć panoram Tatr 
i Zakopanego (jedna z Kozińca i po dwie z Gubałówki i Kotelnicy). 
    Zakładając, że mamy do czynienia z jednorodnym zbiorem zdjęć wykonanych w jednym sezonie, 
możemy ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem, na podstawie pewnych przesłanek, pośred-
nio datować je na lipiec–sierpień 1886 r. W każdym razie nie później, jak na lipiec 1887 r. 
   Domniemane autorstwo Awita Szuberta wydaje się niemożliwe do udowodnienia. W liście                            
z 7 września 1881 r. pisał on Waleremu Eljaszowi o zamiarze podróży do Jaworzyny Spiskiej, prosząc 
o wskazanie „miejsc do zdjęć przeważnie na stawy i szczyty najwyższe i najkrótszej drogi do sta-
wów węgierskich od Jaworiny, gdzie jakie najpiękniejsze widoki”. Jan Sunderland (1959) wątpił, czy 
to zamierzenie zostało uskutecznione. Wiesław Siarzewski (2011) suponuje natomiast, że Szubert 
pojechał wówczas do Jaworzyny i wyruszył do Doliny Jaworowej, by przejść przez Lodową Przełęcz 
do Pięciu Stawów Spiskich. Być może jednak nie dopisały mu warunki zdjęciowe w głębi Tatr, bądź 
z powodu załamania pogody zmuszony był przerwać wycieczkę na Gałajdówce. Siarzewski zawęża 
jej cel do Pięciu Stawów Spiskich, a przecież „stawów węgierskich” było w Tatrach o wiele więcej. 
Do ewentualnego jej plonu fotograficznego zalicza pięć zdjęć, w tym dwa z drogi do Jaworzyny,             
ponadto widoki na Murań z drogi do Gałajdówki oraz na Lodowy z Polany Gałajdówki, a także 
scenkę przeprawy w jej okolicy przez Potok w Dolinie Jaworowej. Na kilku Szubert wprowadził 
sztafaż z paroma postaciami górali. 
    Tak oto z powrotem znaleźliśmy się w punkcie wyjścia naszej retrospektywnej wędrówki w cza-
sie i przestrzeni. Nie zastaliśmy jednak na Gałajdówce gromadnej wycieczki z kapelą. Nie ma jej 
również na datowanych na rok 1886 kilku zdjęciach Awita Szuberta z podróży góralskim fasiągiem 
na południową stronę Tatr, do Szczyrbskiego Jeziora, skąd wybrał się on do Popradzkiego Stawu. 
Walery Eljasz (1886) pisze o nim, iż swój zbiór fotografii tatrzańskich „obecnie uzupełnia widokami 
z węgierskiej strony”. Informuje też, że „w 1885 r. rozpoczął zbieranie widoków Tatr (...) znany fo-
tograf z Krakowa Stanisław Bizański”.
   Obaj mieli zakłady w tym mieście i byłoby naturalne, gdyby któryś z nich lub ich pracowni-
ków towarzyszył z aparatem jednemu z tuzów krakowskiej palestry w Tatrach. Wówczas odbitki 
zdjęć byłyby jednak na firmowych kartonikach. Zapewne nie jedno znalazłoby się później w obiegu 
handlowym. Nie pozostałyby nieznane. Nie są więc dziełem żadnego z tych profesjonalistów, lecz 
uzdolnionego amatora, być może uczestnika tej wycieczki, Kazimierza Krzywickiego juniora. Wale-
ry Eljasz odnotował w swym raptularzu, że robił on zdjęcia na wycieczce duchownych z biskupem 
Albinem Dunajewskim w Dolinie Kościeliskiej 3 sierpnia 1886 r. Nie wiadomo kiedy Walery Eljasz 
opatrzył odbitki podpisami. Zapewne znajdowały się one w jego posiadaniu. Parę istotnych omyłek, jakie 
popełnił, wskazuje, że nie było go na tej wycieczce. Znał jednak dwóch biorących w niej udział turystów.
   Omówiony zbiór fotograficzny jest jedynym opublikowanym spośród co najmniej trzech doku-
mentujących gromadne wycieczki w stylu Chałubińskiego oraz jego życie towarzyskie w Zako-
panem, o których istnieniu coś niecoś wiemy (znane są z nich tylko nieliczne zdjęcia, i to nieraz                         
w reprodukcjach nie najlepszej jakości). Zdołaliśmy zidentyfikować większość sfotografowanych 
osób, tudzież skorygować błędne lokalizacje topograficzne. Autorstwo tej unikatowej serii zdjęć     
pozostaje jednak nadal nieustalone. 
                                                                                                                   Tomasz Borucki

Źródła ikonograficzne: fot. ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. F.1916/G, F.97890–97902/G, 
F.98007–98031/G); grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (sygn. Rys.Pol.160112 MNW).
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Pierwsza edycja – 2013 
Bogdan Jankowski
Małgorzata i Jan Kiełkowscy
Janusz Kurczab
Bernadette McDonald
Anna Milewska

Druga edycja – 2014
Marian Bała
Józef Nyka
Andrzej Paczkowski
Jerzy Wala
Andrzej Wilczkowski

Trzecia edycja – 2016
Michał Jagiełło (pośmiertnie)
Barbara Morawska-Nowak

Nagroda „Za szerzenie kultury górskiej”

   Taka nagroda w naszym środowisku to wyróżnienie dość nietypowe. Zostało ustanowione przez 
redakcję „Taternika”, Polski Związek Alpinizmu oraz Festiwal Filmów Górskich im. Andrzeja Zawa-
dy w Lądku Zdroju. Pierwsza gala wręczenia tej nagrody odbyła się na festiwalu lądeckim w 2013 
roku. Oto laureaci kolejnych edycji. Większość z nich ma swoje biogramy w WEGA.

Zbigniew Piotrowicz
Apoloniusz Rajwa
Jerzy Surdel

Czwarta edycja – 2017
Roman Gołędowski
Tadeusz Hudowski
Danuta Piotrowska
Stanisław Pisarek

Piąta edycja – 2018
Krzysztof Baran
Ryszard Kowalewski
Mirosław Wiśniewski

Gala wręczania nagrody w roku 2013
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Laureaci nagrody podczas gali jej wręczania w roku 2014

Gala wręczania nagrody i laureaci w 2016 roku
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Gala wręczania nagrody w roku 2017

Niestety nie udało nam się pozyskać fotografii z wręczania nagród w 2018 roku. Gdyby ktoś taką dysponował, 
bardzo prosimy o podzielenie się nią z nami.

Setna rocznica wydania przewodnika Gyuli Komarnickiego Die Hohe Tatra
   
   Pierwszym przewodnikiem stricte taternickim był czterotomowy „Przewodnik po Tatrach” Janu-
sza Chmielowskiego, który ukazał się w latach 1907–1912. Mimo doskonałości opracowania, krytyka 
wytykała autorowi niekompletność dzieła. Jego ostatni tom, obejmujący obszar między Lodową Przełęczą 
a Przełęczą pod Kopą, jakkolwiek przygotowany w rękopisie, nigdy nie został opublikowany. W 1912 
roku ukazał się „Przewodnik po Tatrach” Mieczysława Świerza. Opracowanie nie miało jednak charakte-
ru kompletnej monografii wspinaczkowej Tatr i można je zaliczyć do przewodnika typu selected climbs.
        W 1914 roku w Budapeszcie wydany został trzytomowy przewodnik „A Magas Tatra hegymászó-
kalauza”. Ten na wskroś nowoczesny i obszerny przewodnik, który doczekał się kolejnych, zmienionych 
wydań (1917, 1926), napisali Gyula Komarnicki i Jenő Serényi. Pod koniec 1918 roku ukazała się cztero-
tomowa niemiecka edycja jego wspinaczkowej części, opracowana i zmieniona przez Gyulę Komarnickie-
go, a zatytułowana „Die Hohe Tatra. Hochgebirgsführer”. Komarnicki zadedykował swoje dzieło przyja-
cielowi i współautorowi „A Magas Tatra hegymászókalauza” Jenő Serényiemu, który poległ w bitwie pod 
Doberdo del Lago w 1915 roku.
     Przewodnik Komarnickiego wydany został w Budapeszcie (1918) przez wydawnictwo Turistik und 
Alpinismus. Całość, podzielona na cztery poręczne tomiki, liczy 568 stron plus liczne inseraty; zawiera 
pięć planów (Szczyrbskie Jezioro, Wyżnie Hagi, Tatrzańska Polanka, Smokowiec i Tatrzańska Łomnica), 
siedem szczegółowych map w skali 1:25 000 oraz liczne panoramy i rysunki ścian.
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         W tomie I podano ograniczone do niezbędnego minimum informacje praktyczne dla wspina-
czy (podstawowe wiadomości o Tatrach, komunikacja, przewodnictwo, ratownictwo, literatura oraz opis 
najważniejszych ośrodków turystycznych z propozycjami wycieczek). Zasadnicza część przewodnika, 
podzielona na trzy części, obejmuje całe Tatry Wysokie. W tomie II opisane są drogi wspinaczkowe 
między Krywaniem a Polskim Grzebieniem, tom III zawiera opis Tatr między Małą Wysoką a Przełęczą 
pod Kopą. Tom IV został poświęcony polskiej stronie Tatr (opisy od Zadniego Mnicha po Liliowe). Do 
ostatniego tomu dołączono bardzo lapidarny dodatek o wycieczkach zimowych.
     Przewodnik Komarnickiego zaliczany jest do najważniejszych osiągnięć tatrzańskiej literatury prze-
wodnikowej. Bardzo dobra znajomość Tatr, uczestnictwo w rozwiązywaniu największych ówczesnych 
problemów tater-nickich oraz świetne pióro autora były gwarancją wysokiego poziomu jego opracowania. 
W chwili wydania było to pierwszy przewodnik wspinaczkowy, który objął całe Tatry i do ukazania 
się „Tatr Wysokich” Janusza Chmielowskiego i Mieczysława Świerza był najważniejszym źródłem 
wiedzy o Tatrach. Warto podkreślić, że przewodnik „Die Hohe Tatra” odegrał dużą rolę w odrodze-
niu polskiego taternictwa po I wojnie światowej. Niemałe znaczenie miała tu powszechna znajomość 
języka niemieckiego wśród Polaków, zwłaszcza z dawnej Galicji i Śląska. Na pewno nie można tego 
powiedzieć o języku węgierskim.
     Treściwy biogram Gyuli Komarnickiego ogłosił Bolesław Chwaściński w „Taterniku” 4/1975. W tymże 
czasopiśmie w numerze z 1 stycznia 1925 roku zamieszczono recenzję przewodnika „Die Hohe Tatra” 
pióra Mieczysława Świerza. Dodajmy, że przewodnik Komarnickiego doczekał się jeszcze dwóch wydań 
po II wojnie światowej. Wydano go w Budapeszcie pod tytułem „A Magas-Tatra hegyvilága” w latach 
1978 i 1985. Konsultantem edycji i twórcą 15 rysunków ścian tatrzańskich, ilustrujących przewodnik, był 
Arno Puškáš. (por. Józef Nyka – „Arno Puškáš 1925-2001. Mieliśmy przyjaciela”, Górska Biblioteczka 
Historyczna, z. 11 (31), Warszawa 2011).

                                                                                                                                      Marek Maluda
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Aleksandrowa, Ija Wasiliewnaja, (20.05.1932 – ), radziecka alpinistka, z za-
wodu inżynier hydrolog, absolwentka Politechniki Leningradzkiej. Alpinizm 
zaczęła uprawiać w 1952 roku, a mistrzem sportu w alpinizmie została w 1964. 
Wspinała się w Kaukazie, gdzie m.in. weszła trudnymi (4B-5A) drogami na 
Dżuguturluczat i Dombaj Ulgen oraz uczestniczyła w trawersowaniu szczytów 
Pik Tichonowa – Kosztan-tau. JKi

Anochin, Gierman Josifowicz, (17.01.1925 
Jejsk – 28.03.2006 Moskwa), rosyjski alpinis-
ta, wspinacz sportowy, instruktor alpinizmu, geograf, etnograf, podróżnik, 
działacz organizacyjny, dziennikarz i autor. Absolwent wydziału historii 
na Uniwersytecie Dniepropietrowskim oraz Dniepropietrowskiego Techni-
kum Kultury Fizycznej. Mistrz alpinizmu (1953) i turystyki (1960) ZSRR.           
Autor książek: Małyj Kawkaz, Wostocznyj Kawkaz i Krutyje marszruty Tura 
Hiejerdala, a także setek artykułów w czasopismach. Członek Akademii 
Nauk ZSRR oraz innych radzieckich i międzynarodowych instytucji nau-
kowych, kandydat nauk historycznych. JKi

Antonowicz, Dmitrij Igoriewicz, (1.11.1939 – ), radziecki alpinista, instruk-
tor alpinizmu, trener ratownictwa, z wykształcenia inżynier łączności, absol-
went Leningradzkiego Instytutu Technicznego. Zaczął się wspinać w roku 
1959, dokonał w sumie 96 wejść wysokogórskich, w tym 31 piątej i 10 szós-
tej kategorii trudności. W 1968 został mistrzem sportu ZSRR w alpinizmie. 
Dziewięć razy startował w mistrzostwach alpinizmu ZSRR, zajmując dwa 
razy pierwsze miejsce, trzy razy drugie i dwukrotnie trzecie. Najwybitniej-
sze (wszystkie kategorii 6) dokonania, w których uczestniczył, to wejścia na 
szczyty: Pik Engelsa, Czapdarę, Krzemysz, Pik Andriejewa, Pik Moskiewskiej 
Prawdy, Pik Tadżyckiego Uniwersytetu i Chołodnaja Stiena. Wszedł też na 
pięć 7-tysięczników. JKi

Arefjewa, Rufina Grigorjewna, (23.03.1937 – 16.08.2014 Moskwa), radziecka alpinistka i instruktor-
ka alpinizmu, sędzia mistrzostw alpinizmu, mistrzyni alpinizmu ZSRR. Zaczęła się wspinać w 1960. 
Uczestniczyła w wyprawach w Pamir, Pamiro-Ałaj, Tien-szan, w Sajany i na Spitsbergen. Od roku 1997 
działała głównie w Górach Fańskich, gdzie prowadziła Międzynarodowe Centrum Alpinistyczno-Turys-
tyczne „Wiertikal-Ałaudin”. JKi

Bassoli, Franca (1965 Carpi – ), włoska alpinistka, wspinaczka ekstremal-
na, narciarka. Zaczęła się wspinać w 1965 roku. Przechodziła drogi skalne                
o trudnościach do 8 stopnia. Najczęściej wspinała się w Dolomitach, gdzie 
przeszła dziesiątki ekstremalnych dróg, m.in. na: Tre Cime di Lavaredo, Bren-
ta Alta, Croz dell’Altissimo, Tofana di Rózes, Torre Trieste, Civetcie, Rochetta 
di Bosconero, Piz de Ciavazes, Roda di Val, Sassolungo. W masywie Mont 
Blanc wspinała się m.in. na Aiguille de Blaitiére i Grand Capucin. Przechodziła 
trudne drogi m.in. w Valle del Sacra, w Verdonie, Grimsel, na Sardynii oraz             
w skalnych rejonach Hiszpanii.Wspinała się też zimą. Zajmowała dobre miejs-
ca w mistrzostwach wspinaczkowych Włoch. JKi
Lit.: Pareti Rosa. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi. Trento 2006 (s.109).
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Bazzanella, Sabrina (1968 Trento – ), włoska alpinistka, wspinaczka ekstre-
malna.. Przechodziła trudne drogi wspinaczkowe w Valle del Sacra, gdzie m.in. 
uczestniczyła w wejściach nowymi drogami (niektóre solo) na: Cima alle Coste, 
Monte Casale, na Parete Zebrata, ścianie Mandrea i na Pian dela Paia. Wspinała 
się też w Verdonie. Jednak głównie działała w Dolomitach i Grupie Brenty, gdzie 
trudnymi drogami weszła m.in. na Marmoladę, Piz de Ciavazes, Brenta Alta, 
Torre Trieste, Pilastro Bruno, Sass de Crusc, Castelletto Inferiore, Torre Vene-
zia, Torrione di Vallesinella, a także weszła nową drogą na Croz dell’Altissimo.         
W rejonie Mont Blanc przeszła trudne drogi na Grand Capucin, Pic Adolphe 
Rey, Chandelle de Tacul i Filarem Walkera weszła na Grandes Jorasses. JKi
Lit.: Pareti Rosa. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi. Trento 2006 (s.110).

Garmo, Pik (WEGA, t. II, s. 253), uzupełnienie: 1. wejście: 30.08.1948 Anatolij Bagrow, Isan Dajbog, Alek-
sandr Gożew, Walentin Gusiew, Anatolij Iwanow, Wiaczesław Iwanow, Wiktor Muchin. JKi

Gożew, A.S. (WEGA, t. VI, s. 290), uzupełnienie: Gożew, Aleksandr S.

Hercog, Piotr (1977 – ), polski taternik, alpinista i taternik jaskiniowy, biegacz 
górski; jest także trenerem sportowym, instruktorem wspinaczki skalnej, organi-
zatorem imprez sportowych, m.in. Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. 
Wspinał się w Tatrach, Alpach, Andach, Pamirze, brał udział w eksploracyjnych 
wyprawach jaskiniowych m.in. do Chin, Austrii, na Ukrainę. Specjalizuje się 
w biegach górskich. W latach 2009–2018 zajmował pierwsze miejsca w takich 
biegach jak m.in.: Bieg Rzeźnika (2011, 2012, 2016), Lenin SKY Race (Pik Le-
nina, Kirgistan, 2016), International Elbrus Race (2017), Pitz Alpine Glacier 
Trail (2016), Ultra Fiord (Patagonia Chile, 2017), Tenzing Hillary Everest Ma-
rathon (1 miejsce w kategorii obcokrajowców, Nepal, 2017), Kilimanjaro Extre-
me Marathon (2017), Moab Endurance Run (2018). Czołowe miejsca zajmował 
również w innych biegach, m.in.: 2 miejsce w Maratonie Karkonoskim (2012;   
4 m. w 2015), Ultra Trailu Majorka (2013), Ultra Biegu 7 Szczytów – Ultrama-
raton (Krynica 2015); 3 miejsca  w Sweden Monster (2009, 1500 km) i Biegu Ultra Granią Tatr (2015), a także 
siódme w Gore-Tex Trans Alpine w Alpach (2013). Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski oraz zdobywca 
Pucharów Polski w sportowych imprezach na orientację. MKi
   
Himlung Himal (7126 m; WEGA t. II, s. 295), uzupełnienie: 1. polskie wejście: 23.10.2018 Agnieszka Ada-
mowska. MKi

Witkowska, Monika (t. VII, s. 238), uzupełnienie: podróżniczka i alpinistka 28.09.2018 weszła na Manaslu 
w Himalajach Nepalu. Jest autorką licznych książek, m.in.: Z plecakiem przez świat (2015), Kurs Czukotka 
(2013), Narty na Słowacji, Horn na trawersie (2018), Góry z duszą, część III (2018). MKi
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Z NASZYCH KOLEKCJI
Wulkany na japońskich kartach telefonicznych

    Japonia każdemu kojarzy się niewątpliwie z wulkanami, nic więc dziwnego, że są one – zwłaszcza          
Fudżi-san – bardzo częstym elementem ozdobnym, japońskich kart telefonicznych. Obecnie, w wyniku gigan-
tycznego rozwoju telefonii komórkowej, mają one już znaczenie przede wszystkim kolekcjonerskie. Z naszych 
górskich zbiorów wybraliśmy 30 takich kart, które prezentujemy w skali 1:1. 
                                                                                                                        Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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