
OD REDAKCJI

     W biuletynie między innymi tradycyjnie przypominamy i dokumentujemy kilka rocznic 
wydarzeń alpinistycznych. Są także osobiste wspomnienia Jana Kiełkowskiego z pierwsze-
go przejścia drogi na ścianie Kazalnicy w Tatrach i artykuł Marka Maludy z cyklu o seriach 
literatury górskiej. W Suplemencie kilkanaście haseł do encyklopedii, tym razem autorstwa 
głównie Aleksandra Kwiatkowskiego.
                                                                                          Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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160 rocznica zdobycia Aletschhornu

416

RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
160 rocznica zdobycia Aletschhornu (WEGA t. III, s. 14) w Alpach Berneńskich.

     18 czerwca 1859 brytyjski alpinista i podróżnik Francis Fox Tuckett (t. VI, s. 779) z przewodnika-
mi: Johannem Josefem Bennetem (t. VI, s. 74), Peterem Bohrenem (t. VI, s. 99) i Victorem Tairrazem 
(t. VII, s. 223) dokonali pierwszego wejścia na ten wybitny szczyt Alp Szwajcarskich. F. Tuckett 
opisał to wejście w cytowanym dalej artykule The Ascent of Aletschorn, opublikowanym w roczniku 
1862 „Peaks, Passes, and Glaciers”.

                                                                                                         Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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215 rocznica 1. wejścia na Ortler                                                              
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80 rocznica pierwszego wejścia na Pico Cristóbal Colón (WEGA t. IV, s. 270)

      16.03.1939 Anderson Bakewel (t. VI, s. 49), Enrico Praolini i Walter Abbott Wood (t. VI, s. 825) 
dokonali pierwszego wejścia na jeden z dwóch najwyższych szczytów pasma Sierra Nevada de Santa 
Marta (t. IV, s. 668) w Kolumbii. Oto opis tego wejścia, opublikowany w „Alpine Journal” 1940, nr 
261, s. 243-249.

80 rocznica zdobycia Pico Cristóbal Colón                                                         
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            52 rocznica 1. przejścia Drogi Daga na ścianie Kotła Kazalnicy 

52 rocznica 1. przejścia Drogi Daga na ścianie Kotła Kazalnicy Mięguszowieckiej 
(WEGA t. III, s. 505).
      W dniach 15-16 września 1967 Jan Kiełkowski (t. VI, s. 398) i Tadeusz Piotrowski (t. VI, 
s. 607) dokonali pierwszego przejścia Drogi Daga (Droga Drosta) na ścianie Kotła Kazalnicy 
Mięguszowieckiej. Oto własne wspomnienia z przejścia tej drogi.
     Była to pierwsza droga na Kazalnicy, którą przeszedłem razem z Tadkiem. Opis, a właściwie jej topo, 
był w numerze 7 „Taterniczka”, ale od początku coś nam w nim nie grało. I okazało się, że mieliśmy 
rację. Po przejściu około 9 niezbyt trudnych wyciągów dotarliśmy do stanowiska poniżej pasa gór-
nych okapów. Z tego miejsca, jak pamiętam, poprowadziłem mniej więcej 10 metrów wprost w górę 
i doszedłem pod same okapy, pod którymi założone było komfortowe, z kilku haków połączonych 
pętlami, i zaopatrzone w karabinki, stanowisko zjazdowe. Wyraźnie było widać, że przygotowano je 
do następnej próby przejścia tej drogi, bo w tamtych czasach karabinki były zbyt cenne, aby je tak po 
prostu zostawiać do zjazdu. Tutaj zabiwakowaliśmy – ja na wąziutkiej półeczce skalnej pod samym 
okapem, a Tadek na stanowisku nieco poniżej. 
     W tym miejscu zaczynają się dwa najtrudniejsze wyciągi drogi. Następnego ranka zabrałem się do 
dalszej wspinaczki. Najpierw pęknięciem pod okapem przetrawersowałem parę metrów w prawo do 
miejsca, gdzie okap był mniejszy, i dalej przewieszoną ścianą, dość trudną hakówką, łukiem z odchy-
leniem w lewo po kilkunastu metrach dotarłem do wąskiego gzymsiku, na którym można było stanąć. 
Można było stanąć, ale nie było gdzie wbić hak. To znaczy było gdzie, ale to „gdzie” znajdowało się 
jakieś trzy metry wyżej, a te trzy metry okazały się nieosiągalne z powodu totalnego przesztywnienia 
asekuracji. Należało więc założyć stanowisko tu, gdzie stałem; ani pół metra dalej! Ponieważ zawsze 
miałem przy sobie coś na taką okoliczność, sięgnąłem teraz po to. A były to jedynki, dokładnie 
dwie jedynki, które do tego posłużyły. Tadek musiał podejść dobrych parę metrów, aby odblokować 
przesztywnienie tak, by możliwe było ściąganie liny. Jednak nie chciało nam się już podciągać sta-
nowiska o te trzy metry wyżej, „ściągnąłem” więc Tadka aż do siebie. Oczywiście, widząc to raczej 
ekstremalne stanowisko, Tadzik zaraz ruszył dalej i trzy metry wyżej dostał się do dobrej szczeliny, 
w której wbił dwa solidne haki, jakich nie było na moim stanowisku. O, jakże one były wspaniałe, 
zwłaszcza wobec tego, co miało się wkrótce wydarzyć! 
      Po przejściu następnych dziesięciu metrów Tadek dotarł do przylegającego do ściany bloku 
wysokości mniej więcej jednego metra; zastanawiał się jak go obejść, z czego jednak nic nie wyszło, 
więc z typową swoją determinacją postanowił założyć na nim pętlę i za jej pomocą wydostać się na 
górę. Oczywiście, wcześniej uprzedził mnie, że mam bardzo uważać, do czego się dostosowałem, 
zakładając na małym skalnym występie, około pół metra nad głową, dodatkowo pętlę ze zjazdówki. 
Musiałem jednak napinać ją ręką, aby się z tego występu nie omsknęła. Tadek jak powiedział, tak 
zrobił – obciążył pętlę nogą. I wtedy się stało! Razem z tym blokiem poleciał prosto w moim kierunku. 
Dobrze asekurowany, na szczęście zawisnął zaraz na pierwszym haku. Blok leciał dalej, wprost na mnie. 
I jeszcze raz stał się cud! Zamiast w moją głowę, trafił w mały występ skalny, na którym założona była 
wspomniana pętla ze zjazdówki, którą się przytrzymywałem, i rozciął ją. Równocześnie rozbił się na 
liczne odłamki, które otarły się tylko po moim kasku, a ja zawisłem na tych moich stanowiskowych 
jedynkach. Problem sam się rozwiązał (blok zniknięciem swoim) i Tadek bez większych trudności 
skończył wyciąg, docierając do trawników ponad ostatnimi istotnymi trudnościami drogi. Dalej było 
jeszcze sporo tuptania na wierzchołek Kazalnicy, ale nic interesującego już się nie wydarzyło. 
     Po przejściu drogi stwierdziliśmy, że w „Taterniczku” topo tej górnej części jest dość skrótowe 
i zbyt wyprostowane. Z trawników powyżej trudności idzie się z odchyleniem w lewo, w kierunku 
Kotła Kazalnicy, a potem przez ściankę tuż na prawo od samego Kotła (na topo wyciąg między stano-
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52 rocznica 1. przejścia Drogi Daga na ścianie Kotła Kazalnicy 

Lit.: „Taterniczek” 1965 
nr 7, wkładka (topo dro-
gi); Arno Puškáš , Vyso-
ke Tatry. D. VII, str.102, 
droga XXIVA/10 (foto              
z drogą).
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wiskami 12 i 14, gdzie natrafiliśmy na hak pozostawiony przez poprzedników) wyszliśmy na strome, 
trawiaste stoki prawej części Sanktuarium, którymi już bez technicznych trudności weszliśmy na 
wierzchołek Kazalnicy.
     Parę tygodni później spotkałem w Dolince Będkowskiej Lidkę Momatiuk, która opowiedziała 
mi, jak z Dagiem zeszli z góry stokami Kotła Kazalnicy na trawniki ponad końcem Drogi Daga.                      
Z tychże półek Dago, asekurowany z góry przez Lidkę, miał gdzieś tam (z góry nie da się wypatrzyć  
schowanego pod okapami końca próby przejścia drogi) zjechać jeden czy pół wyciągu, z górną 
asekuracją wyjść z powrotem do Lidki, i razem z nią na Kazalnicę. Na podstawie wcześniejszej próby 
i tego rekonesansu z góry Dago wyrysował opublikowane w „Taterniczku” topo tej drogi, tak jakby ją 
całą przeszedł, przypisując czujnie najtrudniejszemu wyciągowi (przez górny pas okapów) trudności 
H4 i pozostawiając, niestety, w ścianie ten przyklejony wielki blok (niewątpliwie zjeżdżał inną trasą), 
który o mało co nie zakończył niepowodzeniem naszego przejścia. Na ostatnich dwóch wyciągach 
trudności nie wypatrzyliśmy żadnych śladów jakiejkolwiek działalności.

                                                                                                                           Jan Kiełkowski 

Znane nam przejścia tej drogi (wszelkie uzupelnienia mile widziane): 

Próby: 1963 Dagobert Drost, Jan Olszewski (WEGA t.VI, str. 563), do okapu; przejście górnej części 
drogi: 10.08.1963 Dagobert Drost, Lidia Momatiuk (po zejściu z góry na te półki).
  1. przejście: 15-16.09.1967 Jan Kiełkowski, Tadeusz Piotrowski.
  2. przejście: 5-6.07.1968 Właysław Krzysztof Gąsiecki, Andrzej Gierych.
  3. przejście (1. przejście zimowe): 11-14.12.1968 Michał Gabryel, Władysław K. Gąsiecki.
  4. przejście: 21-22.07.1972 Marek Łukaszewski, Janusz Skorek.
  5. przejście: 15.08.1972 Sławomir Andrzejewski, Jerzy Hirszowski.
  6. przejście: 07.1973 Piotr Garbaczewski, Aleksander Lwow.
  7. przejście: 07.1973 Piotr Czok, Andrzej Posiewnik.
  8. przejście: 08.1973 Ryszard Gajewski, Bogusław Probulski.
  9. przejście: 28.08.1973 Andrzej Machnik, Wacław Sonelski.
10. przejście (2. przejście zimowe): 27-29.12.1973 Andrzej Czok, Janusz Skorek
  ?. przejście: 08.1974 Andrzej Michnowski, Michał Romanowski. 
  ?. przejście: 07.09.1974 Konstanty Miodowicz, Andrzej Klonowski.
  ?. przejście (1. przejście kobiece): 08.1975 Ewa Panejko (-Pankiewicz), Krzysztof Pankiewicz.
  ?. przejście: 08.1975 Kazimierz Ambroży, Andrzej Heinrich.
  ?. przejście (3. przejście zimowe): 22-25.12.1975 Zdzisław Dudrak, Jan Wolf. 
  ?. przejście (4. przejście zimowe, 1. przejście zimowe samotnie): 20-22.02.1978 Zbigniew Czyżewski.
  ?. przejście (5. przejście zimowe): 2-3.03.1978 Kazimierz Ambroży, Janusz Mączka. 
  ?. przejście (6. przejście zimowe): 22-24.12.1978 Wojciech Kurtyka, Andrzej Machnik.
  ?. przejście (7. przejście zimowe): 27-28.12.1978 Krzysztof Czarnecki, Władysław Janowski.
  ?. przejście (8. przejście zimowe): 4-5.03.1979 Mirosław Dąsal, Andrzej Sukiennik. 
  ?. przejście (9. przejście zimowe, 1. kobiece przejście zimowe): 21-23.02.1980 Marek Danielak, 
            Ewa Harasimowicz, Jacek Kozaczkiewicz, Jan Muskat.
  ?.przejście: lato 1982 Andrzej Marcisz, Władysław Vermessy (1. p. bez techniki hakowej; w 4,5 godz.).
  ?.przejście: lato 1985 Piotr Gromek, Ryszard Malczyk (2. przejście bez techniki hakowej).
  ?.przejście (?. przejście zimowe): 3.02.1986 Mariusz Kobiela, Bogdan Stefko.
  ?.przejście: 6.07.1986 Zbigniew Skierski, Jan Wolf.
  ?.przejście: 5.08.1990 Piotr Drobot, Mariusz Smolarski (3. przejście bez techniki hakowej). 
  ?.przejście (1. p. zimowe samotnie): 03.1996 Janusz Gołąb.
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50 rocznica zdobycia Gurja Himal 

50 rocznica zdobycia Gurja Himal (WEGA t. II, s. 268) w Himalajach Nepalu

      Pierwszego wejścia na ten wybitny szczyt po południowej stronie pasma Dhaulagiri Himal dokonali 
1.11.1969 Tamokuni Saeki i Lhakpa Tensing. Yoshimi Yakushi (t. VI, s. 833), który był kierownikiem wy-
prawy, opisał ją w „Alpine Journalˮ 1970, s. 17-24 (Gurja Himal: first ascent, 1969), „Himalayan Journalˮ 
1970, s. 95-100 (Gurja Himal: first ascent) oraz w „Sangakuˮ 1970, s. (1-6). Artykuły z dwóch ostatnich wy-
mienionych roczników, uzupełnione zdjęciami z „Alpine Journalˮ, zamieszczamy dalej.
                                                                                                                                             Jan Kiełkowski
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40 rocznica zdobycia Uli Biaho Tower (WEGA t. II, s. 763) w Karakorum

     Pierwsze wejście (wschodnią ścianą): 24.06-5.07.1979 William Forrest (t. VI, s. 245), Ron Kauk (t. VI,           
s. 392), John Roskelley (t. VI, s. 656) i Kim Schmitz (t. VI, s. 685). J. Roskelley opisał to wejście w „Himalayan 
Journalˮ 1979–1980, s. 125-131; jego artykuł (The „Obvious Lineˮ: Uli Biaho) zamieszczamy dalej.                                                                                                                    
                                                                                                                                             Jan Kiełkowski                                     
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MIĘDZY NAMI WEGANTAMI

„Korona Himalajów”
Apel do miłośników gór i wysokogórskiej wspinaczki

     Fundacja Aleja Gwiazd Sportu oraz środowisko wspinaczkowe Trójmiasta zwracają się do Was          
z ogromną prośbą o finansowe wsparcie przygotowania i zamocowania tablic na „Koronie Hima-
lajów” – rzeźbie przestrzennej, upamiętniającej osiągnięcia Polaków w Himalajach, która zajmuje 
poczesne miejsce w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.
     Rzeźbę tworzy 14 płyt skalnych symbolizujących 14 ośmiotysięczników. Na trzech płytach um-
ie-szczone już zostały tablice opisujące wybitne dokonania Polaków na poszczególnych szczytach.           
W tym roku chcielibyśmy uzupełnić brakujące tablice na jedenastu „szczytach” – co jest sprawą coraz 
bardziej palącą. „Korona Himalajów” budzi ogromne zainteresowanie osób odwiedzających w ciągu 
roku Władysławowo i Aleję Gwiazd Sportu – jest to blisko milion ludzi z różnych stron Polski, ale 
także Europy. Podczas uroczystego odsłonięcia rzeźby, w 2014 r., Reinhold Messner – powiedział:  
„Nie znam na świecie miejsca, gdzie tak pięknie i godnie zostali uhonorowani himalaiści”.   

    Tablice, które mają zawisnąć na każdym z symbolicznych szczytów opisują największe sportowe 
wyczyny polskich himalaistów – m.in. pierwsze polskie wejścia, poprowadzenie nowych dróg, zdo-
bycie szczytów zimą, samotne wspinaczki, zjazdy na nartach ze szczytów. Rzeźba, opatrzona zwięzłą 
informacją – kogo i dlaczego upamiętnia – spełnia także ogromną rolę edukacyjną i wychowawczą 
wśród wielopokoleniowych rzesz bywalców Alei Gwiazd.
      Liczymy na solidarność Ludzi Gór, to działanie służy zachowaniu pamięci o heroizmie naszych 
Kolegów na najwyższych szczytach. Spodziewane koszty zamocowania ponad pięćdziesięciu tablic 
z tzw. bezpiecznego szkła to kwota dwadzieścia tysięcy złotych.
     
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Fundacji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie 
w Banku Millennium: 78 1160 2202 0000 0000 5363 4192 (z dopiskiem „Korona Himalajów”)

                                                    
                                                     Prezes Fundacji Aleja Gwiazd Sport – Jerzy Szczepankowski 

                                                            Klub Wysokogórski „Trójmiasto” – Michał Kochańczyk 

„Korona Himalajów”
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Literatura górska 

Seria „Literatura Górska na Świecie”

    Wydawnictwa seryjne są odmianą wydawnictw ciąg-
łych. Jednak w przeciwieństwie do periodyków lub cza-
sopism, posiadają odrębny tytuł i ukazują się nieregu-
larnie. Do najważniejszych cech wydawnictw seryjnych 
należą: tytuł serii, jednolity format, szata i znak graficz-
ny, niejednokrotnie numeracja i wreszcie poruszana te-
matyka. Serie wydawnicze niewątpliwie prowokują czy-
telników do kolekcjonowania poszczególnych tomów 
serii, niekiedy ułatwiają sprzedaż tytułów mniej atrak-
cyjnych, poza tym efektownie piętrzą się na półkach 
bibliotecznych.
    Zarówno światowa, jak i polska literatura o tematyce 
alpinistycznej obfitują w rozmaite serie. Niewątpliwie 
polskie piśmiennictwo jest jednym z wyróżniających się 
w tej dziedzinie. Wiele serii okazuje się jednak później 
efemerydami, złożonymi zaledwie z paru tytułów. Nie-
kiedy wydawcy nie dokładają starań, aby wszystkie ce-
chy wydawnictw seryjnych były zachowane. Wydaje się, 
że do 1989 roku ówczesne wydawnictwa państwowe 
wykazywały większą staranność w tym zakresie. 
   Pierwszego przeglądu serii książek dokonałem na 
łamach Taternika (T. 2/2005) pod tytułem „Wydawnic-
twa seryjne w polskiej literaturze alpinistycznej”.  Obec-
nie w „Nieregularniku WEGA” szczegółowo przedsta-
wimy polskie serie alpinistyczne.

     W 1990 roku powstało wydawnictwo STAPIS zało-
żone przez Stabrowskiego i Pisarka. Dwa lata później już 
sam Stanisław Pisarek powołał do życia serię „Literatura 
Górska na Świecie”. Od samego początku wydawnictwo 
specjalizowało się w literaturze górskiej a ukoronowa-
niem tej działalności jest wydanie 7-tomowej, funda-
mentalnej „Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu” pod 
redakcją Małgorzaty i Jana Kiełkowskich. 
     W latach 1992–2019 w ramach serii „Literatura Gór-
ska na Świecie” wydano 54 tytuły, przy czym niektóre                    
z nich były wielokrotnie wznawiane. Jest to bez wątpienia 
największa seria książek alpinistycznych w Polsce. 
    Pierwsze trzy tytuły miały oprawę płócienną i obwo-
lutę, pozostałe mają oprawę broszurową  (do 2003 roku 
z obwolutą). Książki są wydawane w efektownej sza-
cie graficznej a niektóre tytuły posiadały dwie wersje 
okładki. Wiele uwagi Wydawca poświęca szeroko ro-
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zumianej typografii. Większość tytułów ma numerację, 
niekiedy podwójną (ilość tytułów oraz wydań).
     Warto podkreślić, że poza „Nanda Devi” Janusza Klar-
nera, wszystkie pozostałe książki były wydane w Polsce 
po raz pierwszy. Wśród autorów dominują pisarze zagra-
niczni (40 tytułów). Do najczęściej wydawanych autorów 
należą Joe Simpson (4), Heinrich Harrer (3), Reinhold 
Messner (3) i Anne Sauvy (3).  STAPIS stara się wydawać 
literaturę górską z rozmaitych krajów. Obok autorów ang-
losaskich i niemieckojęzycznych, pojawiły się książki 
tłumaczone z czeskiego (Štěrbova), słowackiego (Bajo, 
Vranka), rosyjskiego (Szatajew), hiszpańskiego (Torres)      
i włoskiego (Golin, Moro). Zwłaszcza tłumaczenia z ję-
zyków słowiańskich zasługują na wyróżnienie, bo do tej 
pory polscy wydawcy książek alpinistycznych konsek-
wentnie pomijali ten, tak bliski nam obszar językowy.
    Literaturę polską reprezentuje 14 książek. Obok tak 
znanych autorów, jak Chrobak, Hajzer i Pawłowski, 
STAPIS zdecydował się na parę bardzo udanych debiu-
tów (Tumidajewicz, Hreczuch, Górska). 
   Seria „Literatura Górska na Świecie” jest przedsię-
wzięciem przemyślanym i znakomita większość tytułów 
jest bardzo wartościowa i trafnie dobrana. Wydawca stara 
się zapoznać czytelników z rozmaitą tematyką, co podno-
si bez wątpienia walory poznawcze serii. Obok świetnej 
antologii polskich opowiadań alpinistycznych, mamy 
znakomitą monografię Artura Hajzera „Korona Ziemi”. 
Godne polecenia są książki takich mistrzów wspinaczki 
jak John Long, Mark Twight, Jerry Moffat, Alexander 
Huber czy Andy Kirkpatrick. Dwa tytuły, z pewnością 
pretendujące do opracowań monograficznych, poświę-
cono wspinającym się paniom („Na szczycie” Reinholda 
Messnera i „Tęsknota i przeznaczenie” Diny Štěrbovej). 
Klasyczne powieści alpinistyczno-podróżnicze Heinricha 
Harrera idą w parze z cenioną twórczością Joe Simpso-
na. Biografistykę reprezentuje kilka tytułów z „Tomažem 
Humarem” Bernadette McDonald na czele. Rozproszone 
pisma górskie Jakuba Bujaka i nieodżałowanego Euge-
niusza Chrobaka zostały pieczołowicie zebrane w dwóch 
cennych zbiorach. Miłośników literatury tatrzańskiej 
zaspokoją zapewne skrzące dowcipem opowiadania Iva-
na Bajo. Ciemniejszą stronę alpinizmu i związane z nią 
procesy sądowe omawia treściwie Augusto Golin w „Pra-
wie gór”. Jest też miejsce na fikcję (Torres, Jarzębowski) 
a Weronika Górska obdarzyła serię uroczą książką dla 
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dzieci, która opowiada o wędrówkach Małej Czantorii. 
Już ten pobieżny przegląd umacnia nas w przekonaniu, 
że seria „Literatura górska na świecie” jest wyjątkowa 
i szkoda tylko, że niewielkie wydawnictwo, jakim jest 
STAPIS, nie ma szans w konfrontacji (czytaj: ilości 
sprzedanych książek) z Agorą, Znakiem czy Wydaw-
nictwem Literackim.

„Literatura Górska na Świecie”

  1. Joe Simpson – Dotknięcie pustki (1992, 2007, 2012, 
2013, 2017).

  2. Najlepsze polskie opowieści o górach pod redakcją Ja-
na Gondowicza i Wacława Sonelskiego (1993).

  3. Zbigniew Tumidajewicz – Lato w Szamoniksie. Po-
wieść alpejska (1994).

   4. Reinhold Messner – Wolny duch (1996).
   5. Alison Osius – Strefa zmierzchu (1997).
  6. Nicholas O’Connel – Więcej niż ryzyko. Rozmowy        

z alpinistami (1997).
  7. Joe Simpson – Gra z duchami (1997, 2012).
  8. Anne Sauvy – Kamienne płomienie (1998).
  9. Peter Potterfield – W strefie (1999).
10. Ivan Bajo – Śmiech na linie (1999).
11. Heinrich Harrer – Biały Pająk (2000, wydanie II               

z posłowiem Janusza Kurczaba 2013).
12. Greg Child – Pocztówki znad krawędzi (2001).
13. Anne Sauvy – Ciemność i błękit (2002).
14. John Roskelley – Nanda Devi. Tragiczna wyprawa 

(2003).
15. Ryszard Pawłowski – Smak gór (2004, wydanie III 

poszerzone 2010).
16. Joe Simpson – Zew ciszy (2005).
17. Eugeniusz Chrobak – Oddychać górami. Od Kazal-

nicy do Everestu (2005).
18. David Torres – Nanga Parbat (2005).
19.  Anne Sauvy – Na krawędzi życia i gór (2006).
20. Tomasz Hreczuch – Prostowanie zwojów (2006, 

wyd. II poszerzone 2009).
21. Donigan Merritt – We władaniu cieni (2007).
22. Mark Twight – Całuj albo zabij (2008).
23. Reinhold Messner – Moje życie na krawędzi. Auto-

biografia w rozmowie z Thomasem Hüetlinem (2008).
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24. John Long – Opowieści z krainy Largo (2008).
25. Stefan Cieślar – Pasja gór (2008).
26. Heinrich Harrer – Powrót do Tybetu (2009).
27. Dirk von Nayhauß – Rozmowy na szczycie. Ekstre-

maliści w górach (2010).
28. Janusz Klarner – Nanda Devi (2011).
29. Simone Moro – Kometa nad Annapurną (2011).
30. Fabio Palma – Soliści czyli góry na dwie ręce (2011).
31. Alexander Huber – Góry we mnie. Wspinaczka na 

krawędzi (2012).
32. Bernadette McDonald – Tomaž Humar (2012).
33. Gabriella Baumann von-Arx – Solo. Solista Ueli 

Steck (2012).
34. Joe Simpson – Dźwięk grawitacji (20112).
35. Reinhold Messner – Na szczycie. Kobiety na górze 

(2012).
36. Gerlinde Kaltenbrunner – Cała ja. Pasja do ośmio-

tysięczników (2012).
37. Artur Hajzer – Korona Ziemi. Nie-poradnik zdobyw-

cy (2013).
38. Steve House – Poza Górą (2013).
39. Andy Kirkpatrick – Zimne wojny. Wspinaczka na 

krawędzi ryzyka i rzeczywistości (2014).
40. Marek Ratajczak – Krew bacy. Czyli zakrapiana re-

lacja z samotnej szarży na Mont Blanc (2014).
41. Augusto Golin – Prawo gór. Najsłynniejsze sprawy sado-

we, które naznaczyły historię alpinizmu (2014).
42. Heinrich Harrer – Wracam z epoki kamiennej (2015).
43. Magdalena Bujak-Lenczowska – Dziennik himalaj-

ski i inne pisma Jakuba Bujaka (2015).
44. Hubert Jarzębowski – Carolus Victor (2015).
45. Władimir Szatajew Władimir – Kategoria trud-

ności (2015).
46. Tomek Kowalski & Agnieszka Korpal – Magister-

kowalski.blog. Historia przerwanej miłości (2016).
47. Andy Kirkpatrick – Psychovertical. Przestrzeń  

obłędu (2016).
48. Dina Štĕrbová – Tęsknota i przeznaczenie. Pierw-

sze kobiety na ośmiotysięcznikach (2016).
49. Ivan Bajo – Śmiech na linie (wyd. II poszerzone (2017).
50. Weronika Górska – O górze, która wybrała się 
       w świat. Przygody Małej Czantorii (2018).
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51. Milan Vranka – Zaginieni z Everestu. Opowieść o czterech słowackich wspinaczach, którzy
      odeszli na najwyższej górze świata (2018).
52. Jerry Moffat, Niall Grimes – Revelations (2018).
53. Marek Ratajczak – Zimna Anna, czyli relacja z samotnej szarży na Aconcaguę (2018).
54. Romuald „Aldek” Roman – Powrót (2019).
                                                                                                                              Marek Maluda

WEGA SUPLEMENT

Andrieux, Claude   (1956 Grenoble – ), od 1985 niezależny producent i reżyser. Filmy: Cou-
rir le Hoggar (1986), Vallée du Baltoro (1986), Je ne pisse jamais dans les escaliers (1986, 
dł. m.), Muriel contre l‘Himalaya (1987), La tete dans le sable (1987), Grenoble avant midi 
(1987), Les sentinelles du volcan (1988), La montagne a la folie (1988), Portrait de chasseur 
avec chamois (1989),  Correspondance Ecossaise (1989), Kukuczka (1990), Tigne, la vallée 
condamnée (1990), Les compagnons du vide (1990), La maison Bourgenew (1990, Srebrna 
Gencjana w Trydencie 1992), Le long silence (Le couvent de la Grande Chartreuse, 1991), 
Vies de famille (199?), Le lac (1992), Edmund Hillary, l‘autre conquete (1993), Des pieds 
wet des mains (1995),  Les cheminots oublies (1996),  La zone de la mort (1996), Gens de la 
Meije (1997), Loup, le grand retour (1998), Avalanche, la peur blanche (2000), La montagne 
interdite (2001), Le retour du beton (2002).  Les Éléphants perdus (2017). AKw

Auer, Hansjörg (t. VI, str. 40), zginął 16.04.2019 na Howse Peak w Kanadzie. MKi

Baldi, Marcello (1.08.1923 Telve – 22.07.2008 Rzym), włoski filmowiec, reżyser i scena-
rzysta; studiował literaturoznawstwo, lecz przerwał studia, aby uczestniczyć w realizacji 
filmów dokumentalnych. Kilka lat pracował w Katolickim Centrum Filmowym (Centro Cat-
tolico Cinematografico), dokumentując Watykan i Castel Gandolfo. Był autorem scenariusza 
i reżyserem filmu Zwyciestwo na K2 (Italia K2, 1955). 

Borowik, Włodzimierz (25.02.1915 Warszawa – 19.08.1996), operator i reżyser filmów do-
kumentalnych; absolwent Wydziału Reżyserii PWSF w Łodzi (1955), pracował w WDF, 
Tele-Ar. Uczestniczył w realizacji filmów m.in.: Skalna ziemia (1956), Podhalańskie wesele 
(1958), Wesele na Bukowinie (1958), Tabun Bogdo (1967), Maglic – kraina białych gór 
(1968), Na szczyt (1972), Kangbachen zdobyty! (1974), Kulisi (1974), Czlowiek i wysokość 
(1975). AKw 

Božic, Stipe  (t. VI, str. 107), uzupełnienie: chorwacki alpinista i operator filmowy realizował 
filmy na trzech najwyższych szczytach świata. Filmy m.in.: Zasto (1993), K2 – trijumg i tra-
gedija (1993), Antarktik – riznica leda (1997). AKw
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Brzozowski, Jarosław (22.06.1911 Kowno – 29.08.1969 Warszawa), polski reżyser i opera-
tor filmowy, autor filmów dokumentalnych i krajoznawczych, m.in.: Wieliczka (1946), Mały 
reportaż spod bieguna (1959), Notatki z rogatej ziemi (1959), Pólnocna Norwegia (1959), 
Spitsbergen (Szpicbergen, 1959), Na dalekiej północnej wyspie (1960), W zatoce białych 
niedźwiedzi (1961), Na białym szlaku (1962), Skocznia (1965). Realizował również filmy             
o sztuce. AKw

Ducroz, Denis (1947? – ), francuski alpinista, przewodnik górski z Chamonix, operator fil-
mowy. Brał udział w realizacji również filmów górskich, m.in.: Montagne de la desolation 
(1975), Huascaran (1978), Ou vas-tu Basile? (1980), Sous l’oeil du Quomolangma (1981), 
Patagonie, force 10 (1983), Ballons glacés (1985), Messner: in nome della montagna (1986), 
Les inconnus du Mont Blanc (1986), Trilogie pour un homme seul (1987), Nomades de la 
verticale (1988), Le comeback de Baquet (1989?), Concert au Mont Blanc (1994), La Mer de 
Glace (1997), Kiné: Premiers pas (1998), Świat to za mało (1999, The world is not enough,),  
Premier de cordée (1999), L‘été rouge (2002, serial w 5 odcinkach), Messner (2012). AKw

Jankowski, Bogdan ( t. VI, str. 365), zmarł 20.05.2019 we Wrocławiu. MKi

Lama, David (t. VI, str. 445), zginął 16.04.2019 na Howse Peak. MKi

Manda, Andrzej (t. VI, str. 484), zmarł 6.03.2019 w Kalifornii. MKi

Piestrak, Marek (31.03.1938 Kraków – ), polski filmowiec, reżyser i scenarzysta; z wy-
kształcenia inżynier (abs. Politechniki Gdańskiej, Wydziału Budownictwa Wodnego, 1961). 
Ukończył również studia w łódzkiej Szkole Filmowej (na Wydziale Reżyserii, 1974). 
Interesował się himalaizmem, wziął udział w polsko-amerykańskiej wyprawie na Dhaula-
giri w Himalajach Nepalu. Autor szeregu filmów dokumentalnych o tematyce alpinistycz-
nej, m.in.: Cicha noc, święta noc (1970), Dzień karawany (1980), Północna ściana Dhau-
lagiri (1980), Przełom Kali Ghandaki (1980), Gurkhowie (1980), Na szlaku pielgrzymów 
(1980), Droga do Tybetu (1980), Turystyka alpejska (odcinek trzeci serialu „Akwarium czyli 
samotność szpiega”, 1995). AKw, MKi

Popowicz, Andrzej Kazimierz (t. VI, str. 615), zmarł 27.03.2019 w Bielsku-Białej. MKi

Raplewski, Zbigniew (18.06.1922 Warszawa – 13.02.1997), polski filmowiec – reżyser           
i operator, absolwent Wydziału Operatorskiego PWSF w Łodzi (1952); pracował w Wy-
twórni Filmów Dokumentalnych. Realizował również filmy dokumentalne o tematyce gór-
skiej: FIS (1962), Ratownicy (1964), W Bieszczadach (1965), Zbieracze (1970), Bachleda 
(1971), Idzie halny (1974), Bieszczadzkie sylwetki (1977), Ku szczytom tatrzanskim (1985), 
Zakopiański ród (1986). Laureat wielu nagród indywidualnych, m.in. za filmy Ratownicy                                  
w 1965, W Bieszczadach w 1966, oraz zbiorowych. AKw, MKi
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Riesser, Jan (1925 – 1986), polski filmowiec, reżyser (filmów oświatowych dla w Wytwór-
ni Filmów Oświatowych w Łodzi). Zrealizował kilka filmów o tematyce górskiej: Granit           
w Polsce (1955), Błękitny krzyż (1955), Grotołazy (1957), Tatrzańska jesień (1960), Śladami 
Byrcynowych wspominków (1962), Szopka zakopiańska (1963), Jak powstaje halny wiatr             
w zimie (1975). AKw

Scherner, Carl (Karl) Albert (t. VI, s. 680) uzupełnienie: (25.07.1825 Krowiarki k. Racibo-
rza – 6.06.1889 Wrocław), niemiecki taternik, filozof i psycholog; absolwent i profesor Uni-
wersytetu Wrocławskiego, gdzie od 1846 studiował katolicką teologię i filozofię; habilitacja 
w 1858. Zasłużony dla rozwoju ówczesnej turystyki tatrzańskiej. Od początku lat 70. XIX 
wieku regularnie odwiedzał Tatry Wysokie; autor przewodników po Tatrach: Tatra-Führer 
(1875), Tatra-Führer II Teil (1976), Neuer praktischer Tatra-Führer für Vergnügungsreisen-
de (1881). Był działaczem organizacji turystycznych i górskich, m.in. prezesem śląskiej sek-
cji Węgierskiego Towarzystwa Karpackiego, oraz autorem publikacji o tematyce tatrzańskiej 
w prasie. MKi 

Stig, Wesslén (26.02.1902 Sztokholm – 15.08.1987 Sztokholm), szwedzki dokumentalista, 
pisarz, fotograf, operator filmowy i reżyser. Studiował na uczelni Skogshögskolan  i  Frescati 
w Sztokholmie. Filmy (reż. i zdjęcia): Ardnas – Nordfjällen konung (1932), Storskogarnas 
trubadurer och stridsmän (1936), Ungt liv (1937), Bara en räv (1938), Fjällemmeltåg går 
mot väster (1938), Med rajden mot högfjället (1938), Midnattssolens son (1939), Med Stig 
Wesslén i Lapplandsfjällen (1939), I lapplandsbjörnens rike (1940), Med lapparna till fjälls 
(1944), Vildmark (1944), Vårvinterrajden (1944), Sampo Lappelill (1949), Från vinterviste 
till sommarfjäll (1949), Från trandans till rovfågelliv (1956), På vida vingar (1958), Kame-
rajakt (1963, serial TV, 3 odcinki), Den levande skogen (1966), Vi upplever fjället (1970). 
Autor książek: Träskets aristokrater (1930), Kungsörnarnas dal (1932), Den ojämna striden 
(1933), Pappa kroknäbbs resa (1934), På Lapplandsfjällen bland björnar (1940), Då rovd-
juret vakar (1941). AKw 
Lit.: Erland Mårland, Christer Nordlund, Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samis-
ka, Umeå 2010.

Wiesiołek, Mieczysław (1.01.1921 Sanok – 14.07.2011 Warszawa), polski filmowiec, autor 
filmów dokumentalnych, także o tematyce górskiej: Zdobywcy Orlej Perci (1954), Tatrzans-
ka wiosna (1955, 51?), Tatry – slowo o ziemi naszej, Arcumeggia (1969), Sudety – Kotlina 
Klodzka i okolice. AKw

Zajączkowski, Andrzej (1.09.1936 Warszawa – ), polski taternik, speleolog, filmowiec, 
scenarzysta i reżyser filmowy; absolwent AWF w Warszawie oraz czeskiej Szkoły Filmowej 
i TV (FAMU) w Pradze. Autor filmów dokumentalnych, m.in. o tematyce górskiej: Ósmy 
kontynent (1973, Srebrny Lajkonik w Krakowie), Temperatura wrzenia (1975, Brązowy 
Lajkonik w Krakowie 1976), Pamięć (1980), Wspomnienie z K2 (1983.). Był również 
współreżyserem głośnego filmu Robotnicy ’80. AKw
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Z NASZYCH KOLEKCJI
Motywy górskie na banknotach

    Prezentujemy ozdobione motywami górskimi banknoty, które w różnych latach trafiły do 
naszego archiwum; często jako pozostałości walutowe po podróżach, ale od czasu do czasu 
także jako specjalnie zostawione pamiątki po nich.    
                                                                                                      Małgorzata i Jan Kiełkowscy 
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