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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI
     W numerze przypominamy kilka rocznic, m.in.: 190 rocznicę pierwszego wejścia na Ara-
rat, 150 zdobycia fantastycznego szczytu Cima Grande di Lavaredo w Dolomitach, a także 
50 pierwszego przejścia wielkiej drogi na El Capitanie oraz wejścia na dziewiczy Malubiting 
Północny w Karakorum. Inny piękny jubileusz – to 90-lecie rocznika „Himalayan Journal”. 
Poza tym Jan Kiełkowski wspomina swoje taternickie przygody w północnej ścianie Małego 
Kiezmarskiego Szczytu; przedstawiamy kolejnych Wegantów i zamieszczamy kilka uzupełnień 
haseł opublikowanych wcześniej. W dziale kolekcji prezentujemy grupę Tre Cime di Lavaredo 
na starych widokówkach.
    Biuletyn jest publikacją niekomercyjną, związaną z Wielką Encyklopedią Gór i Alpinizmu. 
Staramy się docierać do twórców ilustracji czy fotografii, prezentowanych na jego łamach; 
zawsze podajemy ich nazwiska, jeśli tylko je znamy. W innych przypadkach robimy wszystko, 
aby ustalić nazwiska autorów, choć nie zawsze się to udaje. Prosimy o pomoc w tych sprawach. 
    Numery Biuletynu WEGA są publikowane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej z dostępem 
ograniczonym do terminali znajdujących się na terenie biblioteki. Niezmiennie można pobrać 
je 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
190 rocznica pierwszego wejścia na Ararat (WEGA t. II, s. 43)

    Na Ararat pierwsi weszli Czatszatur Abowian, Owannes Ajwazjan, Matwiej Czałpanow, 
Friedrich Parrot (t. VI, s. 567), Murat Pogossian i Aleksiej Zdrowienko. Na szczycie stanęli 
27.09.1829. F. Parrot opisał to w książce Reise zum Ararat (Berlin 1834), której fragmenty 
dotyczące wejścia na sam wierzchołek oraz ilustracje cytujemy z wydania z 1985 roku.                                                                                                                              

                                                                                                                              Jan Kiełkowski
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150 rocznica zdobycia Cima Grande di Lavaredo (WEGA t. III, s. 455)

    Piękna, okrągła rocznica fantastycznego szczytu. 20.08.1869 austriacki alpinista i eksplorator Alp Wschod-
nich Paul Grohmann (t. VI, s. 298) z przewodnikami Peterem Salcherem (t. VI, s. 668) i Franzem Innerkoflerem 
(t. VI, s. 354) dokonał pierwszego wejścia na trudno dostępną, najwyższą (środkową) turnię masywu Lavaredo 
w Dolomitach. Opisał krótko to wejście w swojej książce Wanderungen in den Dolomiten (Wien 1877).
    Pierwszą kobietą na Cima Grande była Anna Ploner (t. VI, s. 610), która wraz z przewodnikami stanęła na 
wierzchołku 19.09.1874, a więc w tym roku mamy też 145 rocznicę pierwszego kobiecego wejścia na ten wy-
bitny szczyt. Pierwszy raz zimą weszli na niego 18 lat później (28.12.1892) Theodor Wundt (t. VI, s. 830; t. VII, 
s. 239) oraz przewodnicy Michele Bettega (t. VI, s. 82) i Johann Watschinger.
   Z masywem Tre Cime di Lavaredo (t. III, s. 456) związana jest jeszcze inna okrągła rocznica – 140-lecie 
pierwszego wejścia na Cima Ovest di Lavaredo (t. III, s. 455), którego dokonali 21.08.1879 Michael Innerkofler 
(t. VI, s. 354) i Georg Ploner (t. VII, s. 200).
    Cima Piccola di Lavaredo (t. III, s. 456) została zdobyta 25.07.1881 przez przewodników Johanna (Hansa) 
Innerkoflera (t. VI, s. 354) i jego brata Michaela Innerkoflera. Wejście to jest jednym z przełomowych dokonań                 
w całej historii alpinizmu i wspinaczki. Rok później, 5.08.1882, na wierzchołek turni weszła w towarzyst-
wie przewodników pierwsza kobieta – księżna Ada von Sermoneta. Pierwszego wejścia w zimie dokonali 
29.12.1892 Theodor Wundt i przewodnicy Michele Bettega i Johann Watschinger. Warto jeszcze przypomnieć, 
że na trzy główne turnie w ciągu jednego dnia (1.08.1881) pierwszy wszedł Demeter Diamantidi (t. VI, s. 196)  
z przewodnikami Hansem i Michaelem Innerkoflerami.
    Zdobywanie północnych ścian tych turni – to już zupełnie inna, ekstremalna sprawa.
Historię wczesnych wejść na trzy (a właściwie pięć) turni Lavaredo opisał Carl Diener (t. VI, s. 198) w roz-
dziale Die Sextener Gruppe, w trzecim tomie Erschliessung der Alpen (Berlin 1894). Dalej strony tego opisu.

                                                                                                                           Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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90 rocznica zdobycia Kirat Chuli w Himalajach Sikkimu

90 rocznica zdobycia szczytu Kirat Chuli (WEGA t. II, s. 426) w Himalajach Sikkimu 

   29.05.1939 Ernst Grob (t. VI, s. 296), Herbert Paidar (t. VI, s. 572) i Ludwig Schmade-
rer (t. VI, s. 683) dokonali pierwszego wejścia na piękny, lodowy szczyt Kirat Chuli (Tent 
Peak) na granicy Nepalu i Sikkimu. Uczestnicy tej trzyosobowej wyprawy przeprowadzili 
szczegółowe rozpoznanie tej części Himalajów Sikkimu (t. II, s. 679), wchodząc również na 
kilka innych dziewiczych sześciotysięczników rejonu. 
   Całą działalność tej niewielkiej ekspedycji, jak i samo wejście na Kirat Chuli E. Grob opisał 
w roczniku „Jahrbuch des Deutschen Alpenvereins” 1940, s. 43-53 (Deutsche im Sikkim-
Himalaja 1939); jego artykuł dalej cytujemy.
                                                                                                                    Jan Kiełkowski
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55 rocznica naszej taternickiej przygody na Małym Kiezmarskim Szczycie

55 rocznica naszej taternickiej przygody na Małym Kiezmarskim Szczycie 
(WEGA t. III, s. 419).

   Rozzuchwaleni sukcesem na Żółtej Igle (patrz Biuletyn 2/2019), postanowiliśmy z Andrzejem Makułą 
zrealizować coś większego. W tym celu w połowie sierpnia wybraliśmy się do Doliny Kiezmarskiej na drugim 
końcu Tatr Wysokich, gdzie czekała na nas niecierpliwie jedna z największych otchłani tatrzańskich – północna 
ściana Małego Kiezmarskiego Szczytu.
    Po dotarciu do Brnčalowej Chaty udało nam się dostać stosowny do naszej kasy nocleg (z własnymi kocyka-
mi – śpiwory znaliśmy wówczas jedynie z literatury) na stryszku gospodarczej przybudówki. Zresztą wieczo-
rem stryszek wypełniony był do ostatniego miejsca. Spało się świetnie, zwłaszcza że do snu kołysał nas deszcz 
dzwoniący na blaszanym dachu naszego schronienia. A kołysał tak długo, aż zrobiło się już jasno i wszyscy 
pozostali, nocujący na stryszku, zdążyli się z niego wynieść, a my ciągle czekaliśmy, żeby ten deszcz przestał 
nas kołysać – jednak nie przestał! Następnego poranka sytuacja się powtórzyła, znów zostaliśmy sami, ale teraz 
to dało nam już do myślenia, bo jeżeli wszyscy „mieszkańcyˮ stryszku uznali, że pogoda nadaje się do wyjścia, 
to jak długo my możemy się tu wylegiwać? 
   W końcu, chcąc nie chcąc, spakowaliśmy się i wyszliśmy także – deszcz padał równo. Bez pośpiechu 
podchodziliśmy trawiastym stokiem pod naszą ścianę. Gdzieś w połowie tego podejścia znajduje się wielki, 
przewieszony blok skalny, pod którym zatrzymaliśmy się na chwilę, chyba na coś licząc. Niestety, nic nowego 
się nie wydarzyło, więc podreptaliśmy dalej aż do podstawy ściany, do miejsca, gdzie zaczyna się dość znana 
Droga Stanisławskiego, która ma prowadzić kominem (jak wiadomo Kominem Stanisławskiego). W tych wa-
runkach jednak komin stał się kaskadą, co jednak nie zniechęciło nas do naszego przedsięwzięcia.
   Na lewo od komina spiętrzały się oślizłe, mokre, częściowo poprzewieszane skalne zerwy. Około 10 lat 
później słynne „Pająki” poprowadziły przez te zerwy (wtedy zapewne nie tak śliskie) nową drogę, skrajnie 
trudną i z miejscami TH. A nam udało się, o dziwo, całkiem sprawnie wyszukać w tych urwiskach dogodną (za-
ledwie piątkową) drogę i bez większych problemów, mimo deszczu, po kilku wyciągach i eksponowanym tra-
wersie w prawo osiągnąć końcowy odcinek tego słynnego komina. Pamiętam, że mimo tak podłych warunków, 
nigdzie nie byliśmy zmuszeni do haczenia, a po drodze napotkaliśmy nawet ślady (m.in. 1 lub 2 haki) poprzed-
ników, przechodzących tę drogę w podobny sposób. Wydawało nam się, że kilkunastometrowy trawers, który 
doprowadził nas do komina, powinien w zasadzie zakończyć naszą przygodę z Kominem Stanisławskiego, 
myliliśmy się jednak, bo okazało się, że dopiero ją rozpoczął. 
   W kominie osiągnęliśmy fantastyczną, poziomą, piarżystą platformę wielkości, jak sobie przypominam, mniej 
więcej 2 x 1,5 m i z obydwu stron ograniczoną pionowymi ścianami komina. Z niej prowadził w górę, do sze-
rokiego piargowego żlebu, kilkumetrowy, nietrudny (II-III) próg, który nie powinien sprawiać nam już żadnych 
trudności. A jednak sprawił, i to nie byle jakie, bo przez próg walił wodospad, wsiąkający niżej w piargi naszej 
platformy. Deszcz wciąż padał. 
    Chociaż byliśmy całkiem przemoknięci, nie mieliśmy ochoty na zanurkowanie i przeskoczenie przez ten 
wodospad sposobem łososia; szukaliśmy możliwości jego obejścia. W tym celu Andrzej wydostał się z trawersu 
z powrotem na zewnętrzną ścianę komina, po jego lewej stronie, i nawet dość sprawnie wspiął się tą ścianą 
kilkanaście metrów w górę. Po czym zatrzymał się, aby wbić hak, co mu się jednak nie powiodło. Nie miałem 
z nim kontaktu wzrokowego, więc usłyszałem tylko dźwięk odbijającego się od ściany spadającego haka, ale to 
nie wszystko, bo zaraz po tym zaczęła spadać na mnie łącząca nas lina. Zanim zdołałem się zorientować, co się 
dzieje, i cokolwiek zrobić, nastąpiło cudowne szarpnięcie. Cudowne, bo przecież między nami nie było żadnego 
haka, a lina jakimś cudem zaczepiła się o krawędź, ograniczającą z lewej strony komin. Andrzej obsunął się po 
śliskiej płytowej ścianie może 8-10 metrów i znowu cudownie, bo poza podarciem spodni, nic gorszego mu się 
nie przytrafiło! Pozbierał się po tym szybko i poszedł z powrotem do góry. Dotarł do miejsca odpadnięcia i tym 
razem udało mu się wbić hak, po czym stwierdził, że dalej jednak nie da rady. Naszym dramatycznym w tym 
momencie poczynaniom towarzyszył, oczywiście, padający niezmiennie deszcz.
   Co robić? Andrzej miał tam na górze, około 15 m nade mną, jakieś stanowisko, z którego i tak nie dało się 
iść dalej w górę. Ja, korzystając z takiej lekko ukośnej górnej asekuracji, powinienem może jednak spróbować  
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sforsować ten wodospad sposobem łososia? Ponieważ nic innego nie potrafiliśmy wymyślić, nabrałem po-
wietrza, desperacko zanurzyłem się w jego spadach i po kilku minutach łatwej wspinaczki byłem już w żlebie 
ponad wodospadem. Deszcz wciąż padał.
     Podszedłem po piargach na cały wyciąg liny (haków między nami przecież nie było) i pod nieco przewieszoną 
lewą ścianą żlebu założyłem wygodne stanowisko. Teraz zaczął się drugi akt tej akcji, czyli ewakuacja Andrzeja 
z owej zewnętrznej ściany z powrotem do żlebu – i choć nie było to takie proste, manewr się udał. Korzystając 
z górnej asekuracji, Andrzej przetrawersował ścianą aż do samej jej krawędzi i tam po prostu odpadł wprost do 
wodospadu, skąd wydostał się szybko i dotarł do mnie. 
    Rozwiązaliśmy się i dalej po piargach żlebu weszliśmy na Niemiecką Drabinę – cały czas w deszczu. 
Wyszliśmy na tę Drabinę, ale jakoś nie przyszło nam do głowy, że teraz należy nią zejść jak najszybciej do 
doliny i czym prędzej powrócić na nasz stryszek, gdzie wreszcie moglibyśmy uwolnić się od deszczu! Ale 
nie, o tym nie pomyśleliśmy, natomiast podeszliśmy pod górną część ściany, szukając wejścia w górną część 
Drogi Stanisławskiego. Postaliśmy nieco pod przewieszkami u podstawy ściany, wpatrując się w ociekające 
wodą płyty i przewieszki. Widok ten zdeprymował nas nieco, poddaliśmy się, ale... nie całkiem. Góra nas 
wciąż wzywała, jak syreny Odyseusza czy Loreley płynących Renem żeglarzy, więc za tym wezwaniem 
poszliśmy w górę. Teraz jednak już nie Drogą Stanisławskiego, lecz Niemiecką Drabiną i dalej dwójkową 
Drogą Szczepańskiego na szczyt. 
     Na otulony mgłami wierzchołek dotarliśmy o zmierzchu. Widoczność ani na chwilę nie przekraczała 20 
metrów a deszcz padał, i padał. No i jak tu zejść z tego szczytu? Oczywiście, przestudiowaliśmy w przewodniku 
Puškáša drogę zejściową, ale w tych warunkach próby dopasowania tego, co z tych opisów zapamiętaliśmy, do 
realnej sytuacji na nic się nie zdały. Na przeciwną stronę schodziło z wierzchołka łatwe, kamienisto-trawiaste 
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zbocze, więc spuszczaliśmy się nim powoli do miejsca, w którym – mniej więcej po 50 metrach – stromo się 
obrywało. Powyżej tej stromizny trawersowaliśmy w lewo, docierając już w ciemnościach aż do pn.-wschodniej 
grani, gdzie natrafiliśmy na obrywające się pod nami zerwy o niewiadomej wysokości (latarek nie mieliśmy). 
Nie chcąc się narażać na dalsze nieznane niebezpieczeństwa, zdecydowaliśmy się na mokry biwak. Pod samą 
granią wcisnęliśmy się pod jakąś małą przewieszkę i przetrwaliśmy w tym miejscu do rana – a deszcz padał ca-
ły czas. Rano okazało się, że zerwa pod nami to tylko trzymetrowy próg, a dalej wydeptana ścieżka sprowadza 
na Rakuską Przełęcz.
   Niestety, nasze wspólne tatrzańskie wyprawy z Andrzejem na tym się zakończyły i straciliśmy ze sobą kon-
takt, czego bardzo żałuję. Z takim partnerem nie tylko takie przygody w Tatrach chętnie by się przeżywało.
 
                                                                                                                                            Jan Kiełkowski

50 rocznica pierwszego wejścia na Istor-o Nal (WEGA t. II, s. 326) w Hindukuszu

    12.08.1969 Jose Manuel Anglada (t. VI, s. 26), Juan Cerda, Emilio Civis (t. VI, s. 154) i Jorge Pons (t. VI,           
s. 614) dokonali pierwszego wejścia na trzy wierzchołki, główny, południowy oraz pd.-wschodni, Istor-o Nal. 
Informację o tym, którą dalej cytujemy, J.-M. Anglada zamieścił w roczniku „Alpine Journal” 1970, s. 166-167.
                                                                                                                                                                                                                                 
                    Jan Kiełkowski
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50 rocznica zdobycia Malubitingu Północnego (WEGA t. II, s. 500) w Karakorum

     8.10.1969 Zygmunt Andrzej Heinrich (t.VI, s. 326), Andrzej Kuś (t.VI, s. 441) i Ryszard Szafirski (t. VI,           
s. 749) dokonali pierwszego wejścia na północny wierzchołek masywu Malubitingu. Weszli północną granią od 
Polan La (t. II, s. 599). Obszerne relacje z przebiegu tej wyprawy i z wejścia na szczyt zostały opublikowane          
w „Taternikuˮ nr 3/1970, przytaczamy je dalej.  
                                                                                                                                             Jan Kiełkowski

50 rocznica zdobycia Malubitingu Północnego
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50 rocznica zdobycia Malubitingu Północnego
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50 rocznica pierwszego przejścia Salathé Wall

50 rocznica 1. przejścia Salathé Wall (WEGA t. IV, s. 654) na El Capitanie (t. IV, s. 205).

   19-23.06.1969 Gary Colliver i Chris Jones (t. VI, s. 376) poprowadzili wielką, nową drogę lewą połacią ściany 
El Capitana. Jones opisał ją w roczniku „Alpine Journal” 1970, s. 25-30., patrz str. 384 i dalsze.

                                                                                                                                        Jan Kiełkowski                                                                                                            
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50 rocznica nowej drogi na Filarze Narożnym

50 rocznica nowej drogi na Filarze Narożnym (WEGA t. III, s. 56) Mont Blanc (t. III, s. 136)

    15-20.07.1969 wejście nową drogą Filarem Narożnym Mont Blanc: Eugeniusz Chrobak (t. VI, s. 150), 
Tadeusz Łaukajtys (t. VI, s. 471; t. VI, s. 179), Andrzej Mróz (t. VI, s. 534; t. VII, s. 188). E. Chrobak opisał 
to wejście w „Taterniku” 1971, nr 1 (Lato 1969: Wielki Filar Narożny), a później tekst ten ukazał się również           
w jego książce Oddychać górami, Katowice 2005. Techniczny opis drogi (+ topo), autorstwa T. Łaukajtysa, 
ukazał się w „Taterniku” 1970, nr 3, s. 131 (Mont Blanc).         

                                                                                                                          Jan Kiełkowski
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O GÓRACH NAUKOWO I KULTURALNIE 
90-lecie rocznika „Himalayan Journal”

     W maju 1929 roku ukazał się opublikowany przez Himalayan Club pierwszy rocznik „Himalayan Jour-
nal”. Ponieważ od lat 70. XX wieku wiele jego tomów publikowano w łączonych rocznikach, to do roku 2018 
ukazały się w sumie 73 tomy (volumeny) tego czasopisma. HJ jest najważniejszym źródłem wszelkich infor-
macji dotyczących historii eksploracji Himalajów i Karakorum. W tym miejscu chcemy tylko zasygnalizować 
jubileusz tego ważnego nie tylko dla historii himalaizmu rocznika, z nadzieją, że może ktoś podjąłby się jego 
szerszego omówienia. 
                                                                                                                                            Jan Kiełkowski

90-lecie rocznika „Himalayan Journal”
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WEGA SUPLEMENT
Albrizio Fontana, Manuel (t. VI, s. 12), uzupełnienie (zdjęcie)

Ballard, Tom (t. VII, str. 78), uzupełnienie: brytyjski alpinista zginął 
9.03.2019 na Nanga Parbat w Himalajach Zachodnich. MKi

Becík, Dušan (t. VI, str. 68), uzupełnienie 
(6.04.1954 Branovo – 17.10.1988 Mt Everest), słowacki taternik i alpinista 
był absolwentem Wydziału Architektury Słowackiego Uniwersytetu Tech-
nicznego w Bratysławie. Oprócz dokonań górskich wymienionych w haśle 
ma również nową drogę na północnej ścianie Sondre Trolltind w rejonie 
Romsdal, w Norwegii, oraz brał udział w 1. przejściu pn.-wschodnią ścianą 
Mt Forakera na Alasce (1986). Zginął podczas zejścia z Mt Everestu. MKi 

„Claunch” (Gordon), Don (t. VI, str. 155) → Gordon („Claunch”), Donald (Don).

Fitschen, Joseph (Joe) (t. VI, str. 242), uzupełnienie
Amerykański alpinista i wspinacz wielkościanowy urodził się w 1937 w Ka-
lifornii. Jest autorem wspomnień Going Up – Tales told along the road to El 
Capitan, 2012. WJa

Gordon („Claunch”), Donald (Don) (t. VI, str. 155), uzupełnienie dat: 
(13.11.1931 Ely – 04.2016 Capitol Hill). WJa 

Ingalls, Huntley (t. VI, s.354), uzupełnienie: amerykański wspinacz skalny 
urodził się 11.06.1928 w Potomacu – zm. 22.10.1918 w Boulder. WJa 

Meije, La (t. III, str. 498), uzupełnienie: pierwszego kobiecego wejścia na 
La Meije (Grand Pic de la Meije, 3983 m) dokonała w 1888 roku Katherine 
Richardson. MKi

Moffatt(-Goddard), Gwen Mary, (3.07.1924 – ), brytyjska alpinistka, przewodniczka górska i pisarka. Jest 
autorką książki Space Below my Feet (1961), która później (2015) posłużyła za scenariusz do filmu Opera-

tion Moffat, który został wyróżniony w Kendall. Napisała też dokumentacyjną 
książkę o ratownictwie górskim – Two Star Red (1964) – oraz kilkanaście 
kryminałów. WJa

Nardi, Daniele (t. VII, str. 190), uzupełnienie: włoski alpinista zginął 9.03.2019 
na Nanga Parbat w Himalajach. MKi

Pugh, Lewis Griffith Cresswell Evans (29.10.1909 – 22.12.1994), używający 
na ogół jednego imienia Griffith; brytyjski alpinista i narciarz; z wykształcenia 
prawnik i lekarz fizjolog, dr; w latach 1928–1931 ukończył prawo na Uniwer-
sytecie Oksfordzkim, następnie jeszcze trzy lata studiował medycynę, po czym 
pracował w szpitalu w Londynie. Jako fizjolog specjalizował się w badaniach 
reakcji organizmu w warunkach ekstremalnych, m.in. na dużej wysokości.                 
W latach 1951–1952 prowadził pionierskie prace badawcze, m.in. dla Medical 
Research Council, w ramach przygotowań do działania w najwyższych par-

Manuel Albrizio Fontana  

Joseph Fitschen

Gwen Moffatt
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tiach Mt Everestu. W 1952 wziął udział w przygotowawczej wyprawie na Cho 
Oyu, a w 1953, jako lekarz, w ekspedycji na Mt Everest. W latach 1960–1961 
uczestniczył w dziewięciomiesięcznej wyprawie naukowej w rejon Mt Eve-
restu, która po raz pierwszy w zimie osiągnęła wysokość 5790 m i podczas 
której badano długofalowy wpływ wysokości na fizjologię człowieka. Fizjolo-
gicznymi problemami zajmował się także w Antarktyce. Brał udział w narci-
arskich mistrzostwach świata i był członkiem reprezentacji Wielkiej Brytanii 
na Zimową Olimpiadę w Garmisch-Partenkirchen w 1936, lecz z powodu kon-
tuzji nie mógł uczestniczyć w zawodach. MKi 
Lit.: M. Ward, Griffith Pugh, „Alpine Journal” 1990/91, s. 188-190; M. Ward, 
W. J. Riddell, Lewis Griffith Cresswell Evans Pugh 1909–1994, „Alpine Jour-
nal” 1995, s. 326-329; C. Wells, Who’s Who in British Climbing, Buxton 2008.

Rodziński, Ryszard (t. VI, str.), uzupełnienie: urodzony w 1935 roku taternik, 
alpinista i grotołaz zmarł 21.02.2019. MKi

Viñals Mazanet (Massanet), Jaime (t. VI, str. 792), uzupełnienie: z wykształcenia biolog; wszedł m.in. na 
Nev. Ojos del Salado, Nev. Pissis, Nev. Huascaran, Co Llullaillaco, Co Incahuasi, Nev. Sajama, Nev Huandoy, 
Nev. Alpamayo, Pico de Orizaba i Damavend. Dokonał też wejścia na najwyższe kulminacje wszystkich depar-
tamentów (lub prowincji): Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Salwadoru, Panamy i Kostaryki. JKi 

Woronowa (Pribylskaja), Sierafima Andriejewna (30.12.1928 St Petersburg – ), radziecka alpinistka, 
mistrzyni sportu, ratowniczka górska, narciarka i wspinaczka skałkowa, abs. Instytutu Kultury Fizycznej im. 
Lesgafta. Alpinizm zaczęła uprawiać w 1950 roku. W sumie uczestniczyła w 115 wejściach alpinistycznych, 
m.in. na Uszbę (trawersowanie), Szcheldę, oraz w trawersowaniu Leksyr – Gadył – Baszkara. Była mistrzynią 
Leningradu w trójboju narciarskim i we wspinaczce skałkowej. W 1958 kierowała alpiniadą na Kazbeku. JKi

Zanette, Laura (1963 Mezzolombardo – ), włoska alpinistka, z zawodu bibliotekarka. Wspinała się w różnych 
rejonach Alp, wchodząc w różnych latach (także trudnymi drogami) m.in. na szczyty: Brenta Alta, Campanile 
Basso, Campanile Alto, Piz de Ciavazes, Torre Castello, Torre Delago, Paganella, Cevedale, Ortles, Adamello, 
Mont Blanc, Monte Rosa, Tofana di Roses, Gran Paradiso, Corno Bianco, Gran Zebru, Tête Blanche, Pigne 
d`Arolla, Ebenfluh, Alphubel, Allalinhorn. Ponadto wspinała się na skałach Calanques, Kalymnos i Valle del 
Sacra. Odwiedzała różne góry świata, m.in. w Atlasie weszła na Ouanoukrin, Toubkal, Akioud; w Skandyna-
wii na Rondslottet, Snøhettę, Galdøppingen, w Meksyku wyszła na Popocatepetl, w Afryce na Kilimandżaro. 
Uczestniczyła też w wyprawach i trekkingach w Himalajach Nepalu, Tien-szanie i Pamirze. JKi

Laura Zanette Sierafima WoronowaJaime Viñals Mazanet  

Lewis Griffith Pugh 
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Z NASZYCH  KOLEKCJI
Tre Cime di Lavaredo na starych widokówkach.

    Z okazji 150 rocznicy pierwszego wejścia na Cima Grande di Lavaredo zamieszczamy kilkanaście wido-
kówek z naszego zbioru, przedstawiających grupę Tre Cime di Lavaredo w Dolomitach – wszystkie pochodzą 
z końca XIX i początku XX wieku.
                                                                                                                     Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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