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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI

   Numer szósty poświęcamy głównie wspomnieniom związanym z czterdziestą rocznicą 
pierwszych wejść na dwa dziewicze wierzchołki (Central i South) Kangchenjungi, wydarzeń 
mających duże znaczenie nie tylko dla historii polskiego himalaizmu.
   W rubryce kulturalnej piszemy o pierwszych przewodnikach wspinaczkowych po skałach 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz o wielkim dziele andyjskim, którego autorem jest 
Evelio Echevarría.
   Niezmiennie zapraszamy do podzielenia się na stronach biuletynu swoimi wspomnie-
niami. Chętnie zamieścimy również wszelkie uzupełnienia do wcześniej prezentowanych 
materiałów.
   Już zaczynamy myśleć o kolejnym spotkaniu Wegantów w ostatni weekend września (29-
30.09.2018). Spotkamy się znów w Skałkach Rzędkowickich i w sobotę w samo południe 
staniemy do wspólnego zdjęcia.
Wszystkie numery biuletynu WEGA zawsze można „ściągnąć” 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
40 rocznica zdobycia Kangchenjungi (WEGA t. II, str. 360) Central i K. South
    W 1978 roku w masywie Kangchenjungi (8586 m), trzeciego pod 
względem wysokości szczytu Ziemi, w Himalajach Nepalu działała 
polska wyprawa, którą zorganizował Polski Klub Górski. Przedsię-
wzięciem kierował Piotr Młotecki, a uczestniczyli w nim: Wojciech 
Brański, Stanisław Czerwiński, Marek Janas, Wiesław Kłaput, Marek 
Malatyński, Przemysław Nowacki, Kazimierz Olech, Józef Olszew-
ski, Zbigniew Pawłowski, Andrzej Pietraszek, Marek Rogalski, Jan 
Serafin, Grzegorz Siekierski, Andrzej Skalski, Andrzej Sobolewski, 
Zbigniew Staszyszyn, Bernard Uchmański, Szymon Wdowiak i Je-
rzy Wesołowski – wszyscy z PKG; udział wzięło także trzech człon-
ków Klubu Wysokogórskiego: Eugeniusz Chrobak, Zygmunt Andrzej 
Heinrich i Wojciech Wróż. Alpinistom towarzyszyli oficer łącznikowy 
Yam Bahadur Siris i czterej tragarze wysokościowi. 
   Wyprawa bardzo ważna nie tylko dla polskiego alpinizmu. Jej 
uczestnicy zdobyli dwa wybitne, dziewicze ośmiotysięczne wierz-
chołki (wtedy najwyższe niezdobyte szczyty Ziemi) w grani szczyto-
wej Kangchenjungi. 19 maja Eugeniusz Chrobak i Wojciech Wróż do-
konali pierwszego wejścia na Kangchenjungę Południową (K. South, 
8476 m), a 22 maja 1978 Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich i Kazimierz Waldemar Olech stanęli na 
dziewiczej Kangchenjundze Środkowej (K. Central, 8482 m). Podczas próby drugiego wejścia na ten wierzcho-
łek Marek Janas i Marek Malatyński osiągnęli wysokość 8420 m.
   Sprawozdanie z wyprawy z relacjami 
(E. Chrobaka i Z. A. Heinricha) z wejść na 
obydwa wierzchołki zamieszczone zostało 
w „Taterniku” nr 1 i 3/1979.
   Expedycja ta została szczegółowo opi-
sana w książkach: Dwie Kangczendzongi, 
praca zbiorowa pod redakcją Piotra Mło-
teckiego (Warszawa 1983) i Święta góra 
Sikkimu (Warszawa 1982) W. Wróża. Dwa 
rozdziały o wyprawie (autorstwa W. Brań-
skiego: Góry za nami i góry przed nami 
oraz M. Janasa, Kangczendzonga – ostat-
ni akord) zostały zamieszczone także w 
zbiorowym opracowaniu W górach (red. 
W. Brański, Warszawa 2009). Artykuły     
o wyprawie opublikowano między innymi 
w rocznikach „Alpine Journal” oraz „Hi-
malayan Journal”. 
   Dalej zamieszczamy skany niektórych stron z „Taternika” i z książki Dwie Kangchendzongi, aby sami uczest-
nicy przypomnieli nam tamte dni.

   Polacy odnosili również inne sukcesy na tej górze: 11.01.1986 Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki dokonali 
pierwszego wejścia zimowego na Kangchenjungę. A wcześniej, w 1984 roku, Tadeusz Karolczak, Wojciech 
Wróż oraz Leszek Cichy i Przemysław Piasecki weszli południowym filarem na Yalung Kang (zachodni wierz-
chołek masywu). Kangchenjunga stała się także górą przeznaczenia Andrzeja Czoka w styczniu 1986 i Wandy 
Rutkiewicz w 1992 roku, podczas próby pierwszego kobiecego wejścia na główny wierzchołek.

                                                                                                                               Małgorzata Kiełkowska  

Piotr Młotecki

                        Eugeniusz Chrobak                             Wojciech Wróż                                
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Andrzej Heinrich                               Kazimierz Olech                                      Wojciech Brański

Marek Malatyński                                  Marek Janas                       
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    Podróżując po północnej Polsce na przełomie maja i czerwca, odwiedziliśmy w Gdańsku Michała Kochańczyka 
(WEGA t. VI, str. 407). Jego mieszkanie to prawdziwy skarbiec pamiątek z niezliczonych wypraw oraz gór-
skich i morskich przygód. Serdecznie przyjęci, rozsiedliśmy się wśród tych skarbów, a pogawędka o dawnych 
latach nabrała szczególnego wyrazu, gdy się okazało, że stół, przy którym siedzieliśmy, zajmujący centralną 
część Michałowego skarbca, to jest właśnie „ten stół”, jedyny i kultowy, opisany przez Andrzeja Wilczkow-
skiego (WEGA t. VI, str. 815) w niezapomnianej książce Miejsce przy stole:
   Jest w sali jadalnej w morskoocznym schronisku jeden stolik ustawiony pomiędzy dwoma oknami – w samym 
kącie sali. Pierwszy taternik, który rano wychodzi na śniadanie, wciska się właśnie w ten kąt.
Teraz, kiedy nie ma pogody, tym pierwszym bywam zwykle ja, jeśli akurat jestem w Morskim Oku. Nie potrzeba 
mi już tyle snu, nie mam czego odsypiać. Siadam i patrzę.
   Przez jedno z okien widzę opustoszały dziś i zamknięty na głucho „kurnik”... którego to, być może, za kilka 
miesięcy już nie będzie. Nie ukażą się w nagle otwartych drzwiach kurniczego pięterka dobrze znane mi posta-
cie. Nie ma do kogo zapukać w szybę i okrągłym ruchem ręki przywołać... Wyżej – pod kurnikiem – ciągnie się 
stok Żabiego Niżniego – cały oblepiony wspomnieniami. Przez drugie okno i przeszklenia werandy – zależnie 
od tego, jak się wychylić – widać ścianę Mięguszowieckiego Szczytu i wschodnią Mnicha. Ileż przeżyć, nadziei, 
strachu, porażek i zwycięstw.
   Jeśli się przyjdzie później, miejsca przy tym stoliku już nie będzie. W dzień pogodny obsiądą go wycieczkowi-
cze, w niepogodę zawsze zobaczysz tam znajome twarze, a czasem takie, które przypominają swoim wyrazem, 
niejako piętnem uprawianego sportu, kogoś, kogo się znało niegdyś.
   Wieczorami, kiedy ostatni „pasanci” opuszczą Morskie Oko, przy stoliku znowu zbiera się gromada. Toczą się 
dyskusje, snują opowieści. Piętrzą się stosy pudeł z jedzeniem, rosną baterie kubków po wrzątku wypełnionych 
rozprażonymi listkami herbacianymi.
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  Znajdą się i kufle po piwku. Wokół, 
w narzuconych kurtkach pucho-
wych tkwią postacie na ogół pra-
wie nieruchomo. Nie spostrzeżesz 
zbędnych gestów, niepotrzeb-
nych ruchów. Czasem wybuchnie 
śmiech, czasem zapanuje chwila 
milczenia.
  Koledzy, którzy przyjechaliście 
do Morskiego Oka jak do domu, 
wracając z Kordylierów, lub krót-
ko przed wyruszeniem w Himalaje. 
Jeśli zobaczycie starszego pana, 
chciwie zerkającego w stronę tego 
stołu – zróbcie mu miejsce. To mże 
być któryś z chłopców z tamtych lat.
Przyjdzie ćwierćwiecze, a i wam 
zdarzy się spoglądać w tamtą 
stronę, myśląc z melancholią, ale 
i z radością, że wasze miejsce ktoś 
zajął.
   Bo tak być powinno.

  A więc gawędziliśmy sobie, 
siedząc przy tym oryginalnym 
morskoocznym stole, na równie 
historycznych krzesłach i wspomi-
nając tych, którzy niegdyś z nami, 
a może także wcześniej, zajmowa-
li przy nim miejsca. Cały komplet 
Misio Kochańczyk dostał za jakieś 
zasługi od pani Dziuni Łapińskiej    
i dlatego kultowy stół ze schronis-
ka nad Morskim Okiem znajduje 
się teraz nad morzem.
  Wracajac do spraw aktualnych, 
Michał właśnie napisał książkę              
o dwóch swoich wyprawach hi-
malajskich (na Nanga Parbat i na 
Cho Oyu), która ukaże się w wy-
dawnictwie „Bernardinum”. Na 
ukończeniu ma następną książkę 
i zabrał się już do opracowywania 
trzeciej. 
                                                                                                                        
         Jan i Małgorzata Kiełkowscy
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Najwcześniejsze przewodniki wspinaczkowe po skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej
   Pierwszy przewodnik wspinaczkowy po skałach Jury Krakowsko-
Częstochowskiej został wydany w 1952 roku w wydawnictwie „Sport 
i Turystyka” (WEGA t. I, str. 432). Nosił tytuł Skałki Podkrakows-
kie, a jego autorami byli krakowscy wspinacze pokolenia Pokutników 
– Adam Dobrowolski (WEGA t. VI, str. 201) i Kazimierz Paszucha 
(WEGA t. VI, str. 581). Wspinacze skałkowi starszego pokolenia 
doskonale pamiętają ten przewodnik. Wydany w kieszonkowym for-
macie (17 cm x 12,5 cm), na 158 stronach zawiera opisane i zilust-
rowane (dobrymi toposami) najefektowniejsze skały dolin Bolechow-
ickiej (WEGA t. III, str. 143), Kobylańskiej (WEGA t. III, str. 422), 
Będkowskiej (WEGA t. III, str. 122) i Mnikowskiej (WEGA t. III, str. 
511). Podano autorów pierwszego przejścia każdej z opisanych w nim 
dróg wspinaczkowych. Był to naprawdę świetny przewodnik, który 
stał się wzorcem dla wielu następnych opracowań tego rodzaju.
    Dla mnie, osoby orientującej się nieco w sprawach skał Jury i ich 
historii, wielkim zaskoczeniem był fakt, że ten przewodnik okazał się 
jednak dopiero drugim(!) z „wydanych” przewodników skałkowych. 
Pierwszym był Przewodnik po Dolinie Bolechowickiej, opublikowa-
ny w 1952 roku w Krakowie (w wydawnictwie Kajot). Jego autor 



podpisał się jedynie inicjałami K.J. kryje się za nimi znany wszystkim wspinaczkowym seniorom Karol Jaku-
bowski (WEGA t. VI, str. 362). Przewodnik ten został napisany w 2 egzemplarzach na maszynie do pisania, 
na 17 (+ strona tytułowa i strona redakcyjna) stronach przebitkowego papieru o wymiarach 15 cm x 9,5 cm. 
Zastosowana technika drukarska uniemożliwiła wprowadzenie do tekstu ilustracji. Posiadaczem jednego eg-
zemplarza tego dzieła jest Jan Bagsik (WEGA t. VI, str. 47) i on też zrobił z niego skany, z których złożyliśmy 
elektroniczny egzemplarz przewodnika, stanowiący załącznik do niniejszego numeru biuletynu. 
  Następny, chronologicznie trzeci, przewodnik skałkowy został wydany dopiero 25 lat później, ale to już 
zupełnie inna historia, którą przypomnimy w jednym z następnych numerów.
                                                                                                                  Jan Kiełkowski

Najwcześniejsze przewodniki wspinaczkowe po skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej
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Wielkie dzieło o Andach Evelia Echevarríi

    Niedawno wspominaliśmy o tym, że dr Evelio A. Echevarría (WEGA t. VI, str. 215), mieszkający w Sta-
nach Zjednoczonych wybitny explorator gór Ameryki Południowej, przygotowuje do druku swoje dzieło – 
szczegółową historię andynizmu. Czekaliśmy na nie niecierpliwie, aż wreszcie w połowie maja wielka księga, 
zatytułowana The Andes. The Complete History of Mountaineering in High South America, trafiła na nasze 
biurko. Oto na razie ogólne przedstawienie tego największego na świecie opracowania, poświęconego historii 
andynizmu, obejmującego okres od epoki kamienia, poprzez czasy myśliwych, Indian i górników do eksplora-
torów, uczonych, odkrywców i – oczywiście – współczesnego alpinizmu.     
   Tom o wymiarach 28 cm x 21,6 cm liczy 827 stron, zawiera 290 ilustracji, 60 map i 3000 odnotowanych 
pierwszych wejść. Został wydany w wydawnictwie Joseph Reidhead & Company Publishers w USA, w języku 
angielskim. Podzielony jest na kilka części, jak m.in.: Wprowadzenie, Krajobraz Andów, Mapy. Pierwszy 
rozdział części wstępnej zawiera między innymi opisy pasm andyjskich w kolejności z północy na południe 
(od Andów Wenezuelskich po Andy Argentyńskie), a dalej historię ich odkrycia, udostępnienia i eksploracji. 
W rozdziałach IV do XVI opisany jest klasyczny andynizm eksploracyjny do lat pięćdziesiątych XX wieku.
   Ważnymi źródłami informacji były czasopisma alpinistyczne oraz książki wyprawowe. Autor korzystał także 
z zapisów archeologicznych, tekstów historycznych, książek podróżniczych i turystycznych, prac naukowych, 
doświadczeń własnej eksploracji, a także szerokiej korespondencji osobistej. W licznej grupie alpinistów, ba-
daczy i publicystów z wielu krajów, którzy szerzyli  informacje o Andach, autor wymienia m.in.: Józefa Nykę, 
Danutę Osiecką, Macieja Kuczyńskiego, Zdzisława Ryna, Jana i Małgorzatę Kiełkowskich.
   W opracowaniu znajdziemy także ślady polskiej eksplo-
racji: szczegółowo i z uznaniem opisane są polskie wy-
prawy w 1934 roku na Mercedario i Aconcaguę, którą 
argentyński kronikarz tego ostatniego szczytu, Orlando 
Punzi, uznał za modelową pod względem organizacyj-
nym, oraz czteroosobowa ekspedycja w 1937 roku, która 
dokonała m.in. pierwszego wejścia na Nevado Ojos del 
Salado. Argentyńska Komisja Graniczna potwierdziła: An 
expedition of the Polish Alpine Club discovered eleven new 
mountains over 6000 meters in the Cordillera de los An-
des. Polscy alpiniści prowadzili w Andach również bada-
nia naukowe. Witold H. Paryski – jak pisze dr Echevarria – 
był jednym z pierwszych badaczy. Stworzył pierwszy spis 
szczytów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, 
zdobytych przez Indian. Wysoko położone stanowiska 
archeologiczne pierwszy badał Chilijczyk Francisco J. de 
San Román (1885). W. H. Paryski pierwszy skatalogował 
wszystkie takie znane stanowiska (1956).
   Na stronie 279 dzieła czytamy, że „...Stefan Osiecki, we-
teran andyjskich wypraw 1934 i 1937, mieszkał w Santia-
go i był członkiem sekcji Santiago nowo powstałego klubu 
alpinistycznego „Club Andino de Chile”.
   Rozdział XIX poświęcony jest kobietom w Andach, od 
neolitu do damskiej eksploracji tych gór. 
   Dzieło wyposażone jest w bibliografię, przypisy, indeks 
oraz spis pierwszych wejść (216 stron – Survey of Ande-
an First Ascents), które niestety nie zostały uwzględnione             
w indeksie. 
                                     Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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Z NASZYCH KOLEKCJI

Königssee (t. III, str. 424) w Alpach Bawarskich

   Königssee, czyli Jezioro Królewskie, podobnie jak Morskie Oko w Tatrach jest najpopularniejszym oraz 
najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem w całych Alpach Niemieckich. Nic więc dziwnego, że jest 
też najpopularniejszym (przed Watzmannem i Zugspitze) motywem niemieckich widokówek alpejskich. W 
na-szych zbiorach mamy kilkaset widokówek, przedstawiających z różnych stron to jezioro. Do pokazania 
wybraliśmy dwanaście, wszystkie pochodzą z przełomu XIX i XX wieku.

                                                                                                                            Jan Kiełkowski
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