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OD REDAKCJI
     Tradycyjnie przypominamy kilka rocznic wydarzeń alpinistycznych, m.in. 80-lecie zdobycia 
Nanda Devi East, 40-lecie pierwszego polskiego wejścia na Lhotse i pół wieku Drogi Kiełkowskiego 
na Kazalnicy Mięguszowieckiej w Tatrach. Marek Maluda pisze o kolejnej serii literatury górskiej,           
a w Suplemencie, jak zwykle, uzupełnienia i kilka biogramów do encyklopedii.
       Cieszymy się już na kolejne spotkanie Wegantów w ostatni weekend września (28–29.09.2019). 
Spotkamy się znów w Skałkach Rzędkowickich i w sobotę (28 września) w samo południe staniemy 
pod Okiennikiem Rzędkowickim do wspólnego zdjęcia. Liczymy na piękną skałkową pogodę.

                                                                                                        Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
80 rocznica zdobycia Nanda Devi East (WEGA t. II, s. 540)

2 lipca 1939 Jakub 
Bujak (t. VI, str. 122) 
z Januszem Klarne-
rem (t. VI, str. 402) 
dokonali pierwszego 
wejścia na wschodni 
wierzchołek masywu 
Nanda Devi. Kierow-
nikiem tej pierwszej 
polskiej wyprawy w 
Himalaje był Adam 
Karpiński (t. VI, str. 
389), a jej czwartym 
uczestnikiem Ste-
fan Bernadzikiewicz 
(t. VI, str. 79). Dalej 
cytujemy opis ataku 
szczytowego; przy-
toczone  tutaj strony 
pochodzą z książki 
J. Klarnera, Nan-
da Devi (Warszawa 
1956) i z rocznika 
„Himalayan Journal” 
1940, str. 64–80.  
Wyprawa została 
szczegółowo opisana 
także w „Taterniku” 
1949, nr 1–2 oraz        
w książce D. Jaronia, 
Polscy himalaiści, 
Warszawa 2019.
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70 rocznica wejścia nowymi drogami na iglice Bugaboos  

70 rocznica poprowadzenia trzech świetnych nowych dróg na iglicach Bugaboos 
(WEGA t. IV, str. 194) w Purcell Mountains (WEGA t. IV, s. 613).

         Na przełomie lipca i sierpnia 1959 roku amerykańscy alpiniści poprowadzili trzy wielkie i trudne 
drogi na granitowych basztach rejonu Bugaboos:
Snowpatch Spire (t. IV, s. 702), wschodnią ścianą: 5–7.08.1959 Fred Beckey (t. VI, s. 68) i Hank 
Mather;
Snowpatch Spire zachodnią ścianą: 31.07.1959 Fred Beckey, Brian Greenwood (t. VI, s. 294), Hank 
Mather i Elfrida Pigou (t. VI, s. 603);
Bugaboo Spire, zachodnią ścianą: Fred Beckey, Peter Geiser i Roman Sadowy.

         Relację (z toposami) z tych przejść Fred Beckey opublikował w roczniku 1960 „American Al-
pine Journal”, s. 17–24 (Bugaboo Adventure).
                                                                                                                             Jan Kiełkowski
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50 rocznica pierwszego przejścia Drogi Kiełkowskiego na Kazalnicy Mięguszowieckiej

Zestawienie znanych mi przejść tej drogi

  1. przejście: 2–3.07.1969 Jan Franczuk, Jan Kiełkowski, Tadeusz Piotrowski.
     [Uwaga: chyba wszystkie następne przejścia omijały pierwszy wyciąg trudności łatwym warian-

tem z lewej strony].
  2. przejście (1. jednodniowe): 1.08.1969 Ryszard Kowalewski, Andrzej Mierzejewski.
  3. przejście: 5–6.08.1969 Jan Holnicki, Wojciech J. Rutkiewicz. 
  Próba przejścia zimą: 1969/70 Mirosław Budny, Krzysztof Cielecki, Piotr Malinowski.
  4. przejście (1. kobiece): lato 1970 Mirosław Budny, Michał Gabryel, Bożena Szyszko, Andrzej 

Wilusz.
  5. przejście: 17–18.07.1972 Edward Osada, Edward Wyka.
  6. przejście (1. zimowe): 29–31.12.1972 Marek Kowalczyk, Gregor Mazurek, Henryk Zakrzewski.
  7. przejście: 06.1973 Krzysztof Pankiewicz, Andrzej Posiewnik.
  8. przejście: 24.07.1973 Andrzej Machnik, Wacław Sonelski. 
 9. przejście: 17.08.1973 Sławomir Andrzejewski, Jacek Jaworski, Krzysztof Ulanicki, Andrzej 

Włodarczyk. 
10. przejście (2. zimowe): 1–5.02.1974 Zdzisław Dudrak, Mikołaj Kornecki.
11. przejście: 1.08.1974 Józef Kowal, Andrzej Samolewicz. 
12. przejście: 08.1974 Marek Kęsicki, Wojciech Kurtyka.
13. przejście: 15.08.1974 Wiesław Stefański, Ryszard Urbanik. 
14. przejście: 16.08.1974 Roman Bieniek, Bogdan Strzelski.
15. przejście: 1974 Michał Romanowski i tow.
16. przejście: 17–18.09.1974 Andrzej Heinrich, Wojciech Myszkowski.
17. przejście (1. samotnie): lato 1975 Grzegorz Chwoła. 
?. przejście: 09.1975 Konstanty Miodowicz, Tadeusz Skrzyszowski.
?. przejście: 09.1977 Jan Grudniewicz, Marek Kołodziejczyk (bez techniki hakowej przejście ścianki 
   z jedynkami). 
?. przejście: 07.1978 Zbigniew Czyżewski, Bogdan Strzelski (prawie bez techniki hakowej).
?. przejście: (2. samotnie): lato 1981 Tomasz Klimczyk.
?. przejście (?. kobiece): 31.08.1983 Iwona Gronkiewicz, Andrzej Marcisz (bez techniki hakowej,
   z obejściem okapu „Y”).
?. przejście: 13.07.1985 Jan Krajewski, Bogdan Stefko (A0 w dachu „Y”). 
?. przejście: 15.07.1985 J. Przybyłowski, K. Woźniak (A0 w dachu „Y”). 
?. przejście: 25.07.1985 Artur Sułowski, Krzysztof Wróbel (A0 w dachu „Y”). 
?. przejście: 23.07.1987 Dariusz Gielnik, Mirosław Król (bez techniki hakowej z trawersem po
    krawędzi okapu „Y”).
?. przejście: 30.08.1990 Piotr Drobot, Mariusz Smolarski (bez techniki hakowej z trawersem po 
    krawędzi okapu „Y”). 
?. przejście (?. kobiece, 1.? w zespole kobiecym): 29.08.1992 Magdalena Głowacka, Monika 
    Niedbalska (bez stosowania techniki hakowej). 
?. przejście: 13.08.1995 Michał Józefowicz, Dariusz Sokołowski (bez techniki hakowej wprost przez 
   okap „Y”). 
?. przejście: 19.08.1997 Paweł Lipiński, Marcin Tomaszewski (bez techniki hakowej wprost przez 
okap „Y”).
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Lit.: Kazalnica Mengusovska. SV stena Cesta medzi Momatiukom a Chrobakom. „Krasy Slovenska” 
1971, s. 82 (schemat drogi); Puškaš A., Vysoke Tatry. D. VII, s. 109–110, droga XXIVA/17 (zdjęcie  
z drogą); Żurawski J., Kazalnica drogi zebrane, Warszawa 2012.

Co ja zapamiętałem z tego przejścia:

      Po przejściu Drogi Chrobaka i Heinricha stwierdziłem, że między nią a wcześniej już poznaną 
Drogą Pająków znajduje się szeroki pas ściany, który jedynie w środkowej części przecina ukosem 
stara Momatiukówka. Więc do roboty! Razem z Tadkiem, starym towarzyszem z wielu tatrzańskich 
dróg oraz nowym w naszym zespole – Jasiem. Wchodząc w zaplanowaną drogę, mieliśmy zamiar 
rozpocząć ją kruchym, mokrym i porośniętym trawkami zacięciem, biegnącym z prawej strony Czar-
nego Filarka. Ale przy bliższym przypatrzeniu się, wyglądało ono dosyć odpychająco, więc jednak 
obeszliśmy je filarkiem z lewej strony. Po wyjściu filarkiem (czarnym) do miejsca, gdzie wrasta on          
w ścianę, zauważyliśmy, że możliwe jest poprowadzenie jeszcze następnego, nietrudnego wyciągu. 
Ale wtedy zaprotestował Tadek, stwierdzając, że czas zacząć się wspinać i nie dyskutując dłużej, 
przystąpił do czynu. Ze szczytu filarka zszedł parę metrów na jego drugą stronę, skąd poprowadził 
wprost w górę (w przedłużeniu wcześniej wspomnianego „wszawego” zacięcia) pierwszy, hakowy, 
wyciąg trudności. Generalnie przyjęliśmy taktykę, że cały czas zmieniamy się na prowadzeniu, przy 
czym podczas przejścia drugiego na linie (wybijającego haki) trzeci partner równocześnie prusikuje.   
       Drugi wyciąg, przez małe okapiki, prowadziłem ja, natomiast dwa kolejne na zmianę Jasiu i Ta-
dek. Ja z tymi dwoma wyciągami nie miałem żadnego kontaktu, ponieważ obydwa przeprusikowałem 
jednym ciągiem. Zabiwakowaliśmy chyba po sześciu wyciągach. Z następnego dnia pamiętam jedy-
nie charakterystyczny okapik, który można było obejść z lewej strony, ale ja dla wyprostowania linii 
drogi pokonałem go wprost. Ten okapik okazał się po latach najtrudniejszym fragmentem drogi 
do odhaczenia! A tak właściwie, to podczas całego jej przejścia nic godnego zapamiętania się 
nie wydarzyło.

                                                                                                                         Jan Kiełkowski

       Wracając przy tej okazji do pierwszego przejścia Wielkiego Zacięcia na Kazalnicy (WEGA Biule-
tyn 2018, nr 8, str. 493–498), załączamy przysłany nam przez Danutę Piotrowską, znaleziony w jej 
archiwum, oryginalny opis tego przejścia autorstwa Tadeusza Piotrowskiego.
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40 rocznica polskiego wejścia na Lhotse

       W tym roku przypada 40 rocznica pierwszego polskiego wejścia na Lhotse, czwarty pod względem 
wysokości ośmiotysięcznik Ziemi. Szczyt zdobyła Śląska Wyprawa Lhotse 79, a na wierzchołku 
stanęło aż ośmiu jej uczestników (wszyscy mają hasła w WEGA): 4.10.1979 Andrzej Czok, An-
drzej Heinrich, Jerzy Kukuczka, Janusz Skorek; 9.10.1979 – Janusz Baranek, Adam Bilczewski, 
Stanisław Cholewa i Robert Niklas. Obydwa zespoły weszły drogą normalną zachodnią ścianą. Warto 
podkreślić, że była to czwarta ekspedycja, która dokonała wejścia na Lhotse.
     Kierownikiem wyprawy był Adam Bilczewski, a w jej składzie, oprócz wymienionych byli rów-
nież: Janusz Chalecki, Leszek Czarnecki, Maria Małgorzata Kiełkowska, Jan Kiełkowski, Jan Koisar, 
Tadeusz Kozubek, Mirosław Krawczyk, Maciej Kurek, Wiesław Lipiński, Ignacy Nendza, Hovard 
Nesheim, Aleksander Pańków, Andrzej Popowicz i Tadeusz Szulc – wszyscy mają hasła w WEGA. 
    Później okazało się, że był to pierwszy szczyt Korony Himalajów Jerzego Kukuczki. Wtedy 
jednak nikt jeszcze o tym nie myślał. Cieszyliśmy się z sukcesu wyprawy, z wejścia na wysoki 
ośmiotysięcznik. Jej organizację i samo wejście szczegółowo opisał Adam Bilczewski w swojej 
książce Lhotse czwarta góra Ziemi (Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1982). Dalej cytuje-
my fragmenty tego opisu oraz cały artykuł Bilczewskiego, opublikowany w „Himalayan Journal” 
1979–1980, s. 7–14. 
    Na koniec przypomnijmy: pierwszego wejścia na Lhotse dokonali Fritz Luchsinger i Ernst Reiss 
(18.05.1956). 32 lata później pierwszy zimą wszedł na wierzchołek Krzysztof Wielicki (31.12.1988). 

                                                                                                           Małgorzata Kiełkowska                                                                     
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MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
Polska „Korona Himalajów” we Władysławowie 
(WEGA Biuletyn 2019, nr 6, s. 673–677), sprostowanie: 
na płycie pomnika, przedstawiającej Nanga Parbat, znaj-
duje się już tablica upamiętniająca wejście na ten szczyt 
pierwszego zespołu kobiecego: Anny Czerwińskiej, Kry-
styny Palmowskiej i Wandy Rutkiewicz – 15.07.1985.

Wspominki o Tadeuszu Piotrowskim

     Pewnie miał rację ktoś, gdy powiedział, że człowiek                   
w jesieni życia często wraca myślami do przeszłości               
i żyje wspomnieniami. W moim wypadku to się spraw-
dza w całej rozciągłości. Przedmiotem moich wspomnień 
bardzo często są góry, które swoim majestatem, pięknem 
i tajemniczością urzekły mnie od pierwszego z nimi kon-
taktu. W czasie studiów seminaryjnych, każdego roku w czasie wakacji, wraz z grupą kolegów 
organizowaliśmy obozy w Tatrach. Uprawialiśmy turystykę górską, aż któregoś roku powstała myśl, 
by zorganizować kurs taternicki. Pierwszym instruktorem naszego kursu był Michał Gajewski,            
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ówczesny prezes GOPR-u. Tak się zaczęła moja prawdziwa przygoda z górami. Dzięki tej pasji gór-
skiej miałem okazję zwiedzić trochę świata i poznać wielu ciekawych i wspaniałych ludzi. 
       W Szczecińskim Klubie Wysokogórskim spotkałem Tadeusza Piotrowskiego. W tym czasie, kiedy 
dołączyłem do klubu, Tadeusz należał już do wyróżniających się wspinaczy w naszym środowisku. 
Podziwialiśmy jego osiągnięcia i byliśmy dumni z każdego nowego sukcesu. W krótkim czasie Tade-
usz Piotrowski znalazł się w czołówce polskich alpinistów, a niedługo potem w czołówce światowego 
himalaizmu. Nasze drogi się rozeszły. Wielu z nas cieszyło się pięknem naszych Tatr, gdy Tadeusz 
wyruszał w szeroki świat, by zdobywać najwyższe góry Ziemi. Z radością przyjmowaliśmy każdą 
wiadomość o jego kolejnych sukcesach w najwyższych górach świata. Gdy wspominam tamte 
dni, to z dumą opowiadam, że był to czas, kiedy miałem szczęście związać się liną z Tadeuszem                     
i przejść z nim kilka dróg w Tatrach.
     Pamiętam rok 1996, kiedy zimową porą w okolicy Morskiego Oka postanowiliśmy przejść granią 
od Wrót Chałubińskiego. Związani liną, szliśmy z lotną asekuracją. Każdy z nas nawinął część liny 
na ramiona i rozpoczęliśmy wspinaczkę. Początkowo dzieliła nas odległość ok. 10 m. Nie mogąc 
nadążyć za partnerem, zacząłem odwijać linę i dystans między nami zaczął się szybko zwiększać. 
Na domiar złego zerwała się gwałtowna wichura, która porwała linę i wygięła ją w potężny łuk,                  
a ja miałem wrażenie, że za chwilę wciągnie mnie w przepaść. Zacząłem krzyczeć z całych sił, aby 
Tadeusz zwolnił, bo nie mogę nadążyć, nie mam już sił, a w odpowiedzi Tadeusz zaryczał: „Kochany               
tu nie Krupówki, to nie spacer, tu trzeba zap.....”.
     Taki był Tadeusz. Nie bez kozery Rosjanie nazwali go, na jednej z wypraw, „półtoraczłowiekiem”. 
Mało kto był w stanie mu dorównać. Aby dowiedzieć się więcej o jego niespożytej sile, wystarczy 

Tadeusz Piotrowski (fot. archiwum Danuty Piotrowskiej)
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wziąć do ręki jego książki, w których opisuje swoje zmagania z potęgą gór. Aby mieć tak wielką siłę, 
organizm musiał otrzymywać odpowiednią ilość kalorii i pokarmu. Na ten temat też krążyły o Ta-
deuszu legendy. Miałem okazję osobiście przekonać się, jakie wymagania miał jego organizm.
      W Szczecinie w czasie studiów Tadeusz mieszkał na stancji razem ze swoim kolegą, Zdzisławem 
Prusiszem. Umówiliśmy się kiedyś na wspólny wyjazd w Tatry. Mieliśmy spotkać się na Hali 
Gąsienicowej. Przed wyjazdem wpadłem do nich, aby ustalić datę wyjazdu. Tadeusza nie było                        
w domu, a Zdzicha zastałem w kuchni przy otwartej szufladzie, gdzie z wielką uwagą przeglądał 
łyżki do zupy. Dość długo przebierał, aż wybrał tę odpowiednią i powiedział: „Ta będzie dobra”. 
Zdziwiło mnie to i zapytałem, dlaczego tak przebiera w tych łyżkach, a on odparł: „Widać, że jeszcze 
z Tadeuszem nie jadłeś z jednej miski; gdybyś nie miał odpowiednio dużej łyżki, to chodziłbyś wiecz-
nie głodny”.  Myślałem, że żartuje.
     Oni pojechali wcześniej, a ja dobiłem do nich na drugi dzień. Na Hali zastałem tylko Zdzi-
cha. Tadeusz gdzieś poszedł. Zdzisiek był już po obiedzie i odpoczywał w namiocie. Byłem głodny                   
i zmęczony podróżą, więc zabrałem się do przygotowania jakiegoś obiadu; jak zwykle na obozie: 
makaronu z konserwą. Zabierałem się do jedzenia, gdy z kosówki wyłonił się Tadeusz. Zdzichu 
mówi: „Jedz spokojnie, nic ci nie grozi, Tadek zaraz rusza do Morskiego Oka i plecak ma już spako-
wany, więc łyżki nie ma. Tadek zbliżył się i mówi: „Cześć, o jak pięknie pachnie, pewnie będziesz 
miał trudności, by to wszystko zjeść, zaraz ci pomogę”. Nie wiadomo skąd wyciągnął swoją łyżkę 
i po kilku sprawnych ruchach menażka pozostała pusta. Wtedy zrozumiałem, dlaczego Zdzisiek tak 
szukał odpowiedniej łyżki.
      Wśród legend krążących o Tadeuszu słyszałem też taką: 
W schronisku, nad Morskim Okiem, przy stoliku dwie dziewczyny męczyły się przy otwieraniu kon-
serwy. Nie miały otwieracza, więc hakiem podważyły wieczko, ale dalej nie mogły już sobie poradzić. 
Widząc to, Tadeusz wziął puszkę, zębami pociągnął wieczko i puszka została otwarta. Dziewczyny 
dziękują, a Tadeusz mówi: „No, dobrze, ale przecież to nie za darmo, musicie się podzielić”. Nie 
miały wyjścia. Ale i za to też właśnie Tadeusz był lubiany.
     Thomas Merton jedną ze swoich książek zatytułował Nikt nie jest samotną wyspą. Do rozwo-
ju pełni człowieczeństwa potrzebni są nam inni ludzie. Są różne więzi, które łączą ludzi: wspólne 
poglądy, pasje, zamiłowania, przyjaźnie, ale góry łączą ludzi w szczególny sposób.
       Ks. R. Rogowski w książce Mistyka gór pisze tak:
„Kiedy wiążesz się jedną liną z drugim, bierzesz do rąk czekan i powoli wspinasz się śnieżnym 
stokiem lub lodową ścianą, to lina przestaje być tylko splotem syntetycznych włókien – jest czymś 
więcej i czymś jeszcze innym. Jest przyjaźnią i solidarnością na śmierć i życie. Miłość w górach owo-
cuje w przyjaźni i solidarności”. I te więzi potrafią przetrwać długie lata i trudno o nich zapomnieć.
                                                                                               
                                                                                                           Władysław Dobroć

 



Pożegnania

    Niedawno odeszli na „drugą stronę grani” nasi koledzy i przyjaciele, Andrzej Popowicz             
i Bogdan Jankowski, znakomici taternicy i alpiniści, wybitni ludzie gór i członkowie górskiej 
społeczności. Pamiętamy!

        Andrzej Kazimierz Popowicz 1937–2019                                   (fot. Marian Bała)                              
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Bogdan Jankowski 1938–2019                                                                         (fot. Tadeusz Piotrowski)
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GÓRY W NAUCE I KULTURZE
Seria „Naokoło  Świata”

    „Naokoło  Świata” to jedna ze sztandarowych serii wielce zasłużonego wydawnictwa „Iskry”. 
Ukazywała się w latach 1956–1994 i przez cały czas prowadzona była przez Krystynę Goldber-
gową (1930–2017) i Zbigniewa Stolarka (1920–1988). Ukazało się około 200 książek podróżni-

czych i reportaży autorów polskich i zagranicznych. Ponad 
10% tytułów poświęconych było alpinizmowi i speleologii,                                           
a pierwszą książką w serii było Zdobycie Mount Everestu Joh-
na Hunta. Książki posiadały charakterystyczne logo zaprojek-
towane przez Janusza Grabiańskiego, większość była wydana 
w broszurowej oprawie z obwolutą. Ich przeciętny nakład wa-
hał się od 20 do 30 tysięcy egzemplarzy i tylko W cieniu Kan-
gczendzengi doczekało się 40 tysięcy. Poza W stronę Pysznej, 
wszystkie pozostałe tytuły były wydane po raz pierwszy.
    Spośród 14 książek polskich autorów kilka stanowi pod-
stawowy kanon rodzimej literatury górskiej. Uwaga ta do-
tyczy zwłaszcza Komina Pokutników Jana Długosza i Białej 
Góry Adama Skoczylasa. Wysoko w Andach Jana Kazimie-
rza Dorawskiego to pierwsza polska książka alpinistyczna, 
która ukazuje ostre konflikty między uczestnikami wyprawy 
wysokogórskiej. W serii „Naokoło Świata” debiutowali dwaj 
bardzo utalentowani pisarze górscy – Tadeusz Piotrowski                                 
i Marek Malatyński. Na specjalną uwagę zasługuje Tajemniczy 
płaskowyż Macieja Kuczyńskiego o pionierskiej wyprawie na 
płaskowyż Sarisariňama w Wenezueli.    
    Tłumaczenia dotyczą przede wszystkim historii himalaizmu 
i to właśnie one były inspiracją dla wielu polskich alpinistów 
w drodze ku najwyższym górom świata. Dziejom angielskich 
wypraw na  Everest poświęcono aż trzy książki. Ukazała się 
też ważna relacja Herzoga o zdobyciu Annapurny. Szkoda,           
że mimo postulatów tłumacza (Rafała Unruga), wydawnictwo 
zdecydowało się na edycję przeznaczoną dla młodzieży. Wiel-
ką zasługą Iskier są tłumaczenia książek światowych gwiazd 
alpinizmu – Waltera Bonattiego i Kurta Diembergera. To 
właśnie dzięki Moim górom Bonattiego poznaliśmy niektóre 
kulisy wydarzeń podczas pierwszego wejścia na K2 i szczegó-
ły zdobycia Gasherbruma IV.

                      Warto pokreślić wysoki poziom tłumaczeń. I tak Zdobycie 
Mount Everestu przetłumaczył Jan Józef Szczepański (wybit-
ny literat i członek honorowy PZA), książkę Człowiek Eve-
restu Maria Skroczyńska (znana translatorka), Moje góry 
Bronisława Norton (por. P. Pleskot – Góry i teczki. Biografia 
mówiona Andrzeja Paczkowskiego) a Annapurnę i W jaski-
niach Pierre Saint-Martin Rafał Unrug (profesor UJ, wybitny 
geolog i speleolog).

Seria „Naokoło  Świata”
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    Wielka popularność serii spowodowała, że po upadku Iskier dwa wydawnictwa postanowiły ją 
reaktywować. W latach 1995–1998 warszawskie wydawnictwo Muza wydało 30 tytułów (w tym wiele 
wznowień), zmieniając logo i tytuł serii („Dookoła Świata”). Książki miały sztywną oprawę i bardzo 
przypominały pierwowzór. Redaktorem serii była niezawodna Krystyna Goldbergowa. Tematyce gór-
skiej poświęcono tylko cztery tytuły, z czego aż trzy były wznowieniami.
    W 2008 roku poznańskie wydawnictwo Zysk i Spółka zaczęło ponownie wydawać serię pod starym 
tytułem i z wykorzystaniem logo Iskier. W tej ostatniej mutacji serii „Naokoło Świata” nie było ksią-
żek alpinistycznych.

Seria „Naokoło  Świata”
  1. John Hunt – Zdobycie Mount Everestu (1956)
  2. Haroun Tazieff – W jaskiniach Pierre Saint-Martin (1956, 1959)
  3. Tenzing (opr.  James Ullman) – Człowiek Everestu (1957)
  4. Józef Nyka (red.) – Burza nad Alpami (1958)
  5. Maurice Herzog – Annapurna (1960)
  6. Jan Kazimierz Dorawski – Wysoko w Andach (1961)
  7. Jan Długosz – Komin Pokutników (1964)
  8. Adam Skoczylas – Biała Góra (1966)
  9. Walter Bonatti – Moje góry (1967)
10. Maciej Kuczyński – Czeluść (1972)
11. Stanisław Zieliński – W stronę Pysznej (1973, 1976)
12. Maciej Popko – Góry pod półksiężycem (1974)
13. Aleksander Kuzniecow – A w dole Swanecja (1976)
14. Tadeusz Piotrowski – W burzy i mrozie (1977)
15. Marek Malatyński – W cieniu Kangczendzengi (1978)
16. Tadeusz Schiele – Wspinaczka po chmurach (1979)
17. Maciej Kuczyński – Tajemniczy płaskowyż (1981)
18. Tadeusz Piotrowski – Gdy krzepnie rtęć (1982)
19. Wojciech Adamiecki – Zdobyć Everest (1984)
20. Kurt Diemberger – Góry i partnerzy (1985)
21. Chris Bonington – Everest – najtrudniejsza droga (1987)
22. Jerzy Hajdukiewicz – Góry mojej młodości (1988)

Seria „Dookoła  Świata”
1. Maurice Herzog – Annapurna (1995)
2. Maciej Kuczyński – Czeluść (1997)
3. Reinhold Messner – Na koniec świata. Himalaje i Karako-

rum  wyzwanie (1998)
4. Tenzing (opr. James Ullman) – Człowiek Everestu (1998)

                                                             Marek Maluda

Seria „Z trójkątem” (WEGA Biuletyn 2019 nr 5, str. 678), 
sprostowanie: książka Korona Himalajów. 14 x 8000 Krzysz-
tofa Wielickiego (1997) wydana była w trzech językach: pol-
skim, angielskim i włoskim). JKi

Seria „Naokoło  Świata”
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Antoníček, Rudolf (t.VI, s. 30), uzupełnienie daty: zmarł 28.03.2016 w Brnie. JKi

Bożeniuk, Lidja Miefodjewna (14.11.1935 Krasnyj Łucz – ), radziec-
ka (ukraińska) alpinistka (mistrzyni sportu ZSRR), instruktorka alpiniz-
mu i działaczka organizacyjna. Z zawodu konstruktorka lotnicza, ab-
solwentka Instytutu Lotniczego w Tagangorsku. Wspinała się w latach 
1956–1966. W sumie uczestniczyła w 58 wejściach wysokogórskich,       
w tym w czterech 5 kategorii trudności i trzech nowymi drogami oraz    
w dwóch wejściach zimowych. JKi

Cerman, Karel (t. VI, s. 139), uzupełnienie: zmarł 16.03.2013. JKi

Cesarin Mazzenga, Graziella (1936 
Padwa – ), Lella, włoska alpinistka. 
Wspinała się głównie w Dolomitach oraz 
w Grupie Bremty, gdzie przeszła szereg 
skrajnie trudnych dróg, m.in. na Cimon 
della Pala, Campanile Basso, na Cima 

Piccol, Grande i Ovest (1. przejście kobiece północnej ściany) di Lava-
redo, Crozzon di Brenta, Cima d’Ambiez, Torre Venezia, Brenta Alta, 
Catinaccio, Roda di Vaèl, Piz de Ciavazes, Torre di Valgrande I Cima 
dei Mugoni. Wspinała się też w Masywie Mont Blanc (m.in. na Dent 
du Gigant) oraz na turniach Salbitschyn w Alpach Szwajcarskich. JKi 
Lit: Pareti Rosa le Alpiniste trentine di ieri e di oggi, Trento 2006.

Csizmadia, Péter (09.10.1972 Budapeszt ‒ 22 lub 23.10.2009 Ren 
Zhong Feng), alpinista węgierski, fizyk (absolwent  Eötvös University 
w Budapeszcie w 1996), w 2003 na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora. Alpinizm 
uprawiał od roku 1997; wszedł na liczne szczyty, m.in. na Huascaran (2003), Chan Tengri (2005), 

Gasherbrum I (2007). Zginął podczas próby 1. wejścia na Ren Zhong 
Feng w pasmie Minya Konka, w prowincji Syczuan, w Chinach. MKi

Eliassen, Odd (t. VI, str. 220), uzupełnienie 
(3.05.1944 Asker ‒ ), norweski alpinista; wszedł na Elbrus i Uszbę            
w Kaukazie (1968), Noszak w Hindukuszu oraz Mt Everest (1985); 
kilkadziesiąt razy wszedł na Kilimandżaro, uczestnicząc w budowie 
schronisk w rejonie tej góry. Przeszedł klasyczne północne ściany Do-
lomitów, wspinał się w Ahaggarze i Tassili na Saharze oraz innych re-
jonach. Na nartach dokonał m.in. 1. trawersowania Islandii ze wschodu 
na zachód i 1. przejścia narciarskiego lod. Królowej Maud na Antarkty-
dzie; uczestniczył m.in. w próbie 1. zimowego trawersowania Gren-
landii oraz w wyprawie narciarskiej do Zanskaru i Ladakhu. Alpinistką 
była też jego żona Rotraud E., która wspinała się także w Tatrach. MKi    Odd Eliassen

Graziella Cesarin Mazzenga

Lidja Bożeniuk
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Fiala, Ivan (t. VI, s. 236), uzupełnienie daty: zmarł 13.07.1918. JKi

Karasová Cvrková, Blažena (t. VI, s. 387 i t. VII, s. 268), uzupełnienie daty: zmarła 1.05.2015. JKi

Kopp, Christine (15.01.1967 Berno – ), szwajcarska alpinistka; dzien-
nikarka, autorka książek, redaktorka i dyplomowana tłumaczka z jęz. 
francuskiego, włoskiego i angielskiego. Uczestniczyła w wielu wypra-
wach alpinistycznych, m.in. na Mount McKinley i Mount Blackburn 
na Alasce. W latach 1994–2007 była redaktorką alpinistycznych rubryk 
szwajcarskiego dziennika „Neuen Zürcher Zeitung”. Autorka książek: 
Reisen zum Abenteuer (2004, współautorka), Horizont Nord (2008, 
współautorka), Schlüsselstellen (2009), Betsy Berg. 41 Geschichten aus 
Berg und Tal (2012). Brała udział w realizacji dokumentalnych filmów 
górskich: Cerro Torre. Sie wollen ihn nicht verstehen ... (2002) i Light-
ning Strike – Arwa Tower, o wyprawie w Himalaje Garhwalu (2008). 
Autorka tłumaczeń kilkunastu książek o tematyce górskiej. MKi  

Koršala Jozef (t. VI, s. 418 i t. VII, s. 271), uzupełnienie daty: zmarł 
14.01.2019). JKi
Kysilková-Hnátková, Sylva (t. VI, s. 443), uzupełnienie daty: zmarła 22.02.2013). JKi
Lowe, Jeff (t. VI, s. 467 i t. VII, s. 178), uzupełnienie dat: (23.09.1950 – 28.04.2019). JKi
Lukan, Karl (t. VI, s. 468), uzupełnienie daty: zmarła 13.06.2014 Silhan). JKi 
Novák, Igor (t. VI, s. 554 i t. VII, s. 280), uzupełnienie dat: (17.02.1949 Praga – 28.04.2019). JKi
Širl, Václav (t. VI, s. 707), uzupełnienie dat: (1944 – 18.08.2014). JKi
Skřipský, Karel (t. VI, s. 713), uzupełnienie dat: (15.07.1908 Brno – 10.03.1993 Urdorf). JKi
Sláma, Jaroslav (t. VI, s. 714), uzupełnienie dat: (2.05.1924 Praga – 26.11.2013). JKi
Štěrba, Otakar (18.11.1933 Brno – 2.03.2017 Ołomuniec), słowacki taternik i turysta wodny, pisarz, filmo-
wiec dokumentalista; z wykształcenia biolog, profesor ekologii na uniwersytecie w Brnie. Jest autorem 10 

Jaroslav Sláma

Christine Kopp

Karel SkřipskýOtakar Štěrba
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książek; zrealizował 10 filmów przyrodniczo-podróżniczych (w tym 
kilka o Himalajach). Taterniczką i alpinistką była również jego żona, 
Margita Štěrbová. JKi

Svatoš, Bohumil (t. VI, s. 747), uzupełnienie daty: zmarł 7.06.2019           
w Liberecu. JKi

Ždiarsky, František (9.01.1927 Bratysława – 8.06.2004 Wyżnie Hagi), 
słowacki taternik, alpinista i ratownik górski. W Tatrach przeszedł po-
nad 20 nowych dróg, m.in. na Zadniej Baszcie, Gierlachu, Smoczym 
Szczycie, Pośredniej Grani, na Soliskach – Wielkim, Furkotnym oraz 
Młynickim, Wielickiej Baszcie, Wielkim Szczycie Wideł, Jaworowym 

Szczycie, Kończystej i Wołowej Turni. JKi

   

Z NASZYCH KOLEKCJI
Loreley (WEGA t. III, s. 475) na starych widokówkach

     Loreley (także Lorelay i Lorelei) to niewątpliwie jedna z najsłynniejszych skał europejskich. 
Wznosi się po prawej stronie przełomu Renu przez Reńskie Góry Łupkowe, na 555 kilometrze rzeki, 
między miejscowościami Kaub i St. Goarshausen. Wybitna skała, wysoka na 132 m, była dobrze 
znana już w średniowieczu jako punkt orientacyjny, a także jako miejsce niebezpieczne dla statków                    
z powodu skalnych progów w dnie rzeki. Otoczona legendami, rozsławiona przez pisarzy i poetów, 
jest do dzisiaj ulubionym obiektem turystycznym. Do literatury Loreley wprowadził Clemens Bren-
tano w drugiej części swojej powieści Godwi (1801). Legenda o młodej dziewczynie Loreley, która 
– zdradzona przez ukochanego – rzuciła się z tej skały w nurty Renu i zmieniona w nimfę śpiewem 
zwodziła żeglarzy i rybaków, stała się motywem poematu Heinricha Heinego.
      Prezentujemy 31 ponadstuletnich widokówek i kartek pocztowych przedstawiających tę skałę.

                                                                                                       Małgorzata i Jan Kiełkowscy

František Ždiarsky
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