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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU
OD REDAKCJI
W tym numerze zamykamy rocznicowe przypomnienia wejść Antoniego Malczewskiego na Mont Blanc
i Aiguille du Midi. Dzięki szybko postępującej dygitalizacji zbiorów bibliotecznych stało się to możliwe
dużo wcześniej niż się spodziewaliśmy. Z bliskich nam (chociaż odległych w czasie) tatrzańskich jubileuszy przypominamy pierwsze wejście na główny wierzchołek Świnicy w 1867 roku. Kontynuujemy też próby
sporządzenia możliwie kompletnej listy przejść Filara Kazalnicy i zaczynamy opracowywanie takiej listy dla
popularnej Drogi Słowackiej na tej samej ścianie Kazalnicy. Przypominamy pierwsze turystyczne wejście na
Civettę w Dolomitach w 1867 roku, a z nowszych czasów pierwsze zimowe wejście na Noszak w Hindukuszu
w 1973. Z działalności kulturalnej wspominamy wydaną przez nas w 1972 roku „Direttissimę”, niestety jedyną.
Uzupełniamy też jak zwykle Suplement do WEGA, a z naszej kolekcji przedstawiamy arkusz Mountains &
Rivers z amerykańskiego atlasu Colton‘s Atlas Of The World, Illustrating Physical And Political Geography,
wydanego w 1856 roku.
Niezmiennie zapraszamy do podzielenia się na stronach biuletynu swoimi wspomnieniami i przemyśleniami.
Członków Kapituły Wegi, tzn. wszystkich, którzy mają swoje hasła w tej encyklopedii, prosimy, aby zgłaszali
osoby, których biogramy powinny znaleźć się w kolejnym suplemencie.
Nowością będzie załączona do każdego numeru biuletynu jakaś zdygitalizowana publikacja, najczęściej
związana tematycznie lub w inny sposób z treścią numeru.
Wszystkie numery biuletynu WEGA zawsze można ściągnąć ze strony www.stapis.com.pl
Małgorzata i Jan Kiełkowscy
mjkmountains@aol.com
mjkmountains@googlemail.com

200 rocznica wejścia Antoniego Malczewskiego na Mont Blanc i Aiguille du Midi

RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
200 rocznica wejścia Antoniego Malczewskiego na Mont Blanc i Aig. du Midi jeszcze raz
Nawiązując do informacji i materiałów w biuletynach 1 i 3/2018, zamieszczamy obiecane skany stron z numeru 9 „Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres, et arts, faisant suite à la Bibliothèque britanniqueˮ,
opublikowanego w Genewie w roku 1818. Dzięki pomocy pana Tomasza Boruckiego, możemy to zrobić już
w tym numerze.
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Tomasz Borucki zauważył też, że wśród stron „Dziennika Wileńskiegoˮ, załączonych w numerze 3/2018 biuletynu, brakuje strony 487, którą tutaj zamieszczamy. Dziękujemy za zwrócenie uwagi i przepraszamy za to
niedociągnięcie.
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200 lat temu został zdobyty Murań
200 lat temu został zdobyty Murań

W 1717 roku Stefan Berzeviczy (t. VI, str. 81), właściciel Wielkiej Łomnicy, Huncowiec i Staroleśnej, dokonał
pierwszego znanego wejścia na Murań (t. III, str. 520), co chyba należy uznać za pierwszy (świadomy?) wyczyn
taternicki(?). Prawdopodobnie bywał też na innych szczytach Tatr Bielskich, ale nie znamy żadnych zapisów
na ten temat. Już wtedy było wiadomo, że wszystkie trawiaste szczyty Tatr Bielskich od dawna odwiedzali
miejscowi górale. S. Berzeviczy był autorem chronologicznie drugiej, wykonanej w 1719 roku, panoramy Tatr
(z perspektywy Wielkiej Łomnicy).
Jan Kiełkowski

Pd.-zachodnia ściana Murania

150 lat temu zdobyto Świnicę

W zeszłym roku miała miejsce piękna, okrągła rocznica pierwszego wejścia na Świnicę (t. III, str. 747).
Tego wybitnego szczytu tatrzańskiego nie trzeba, przynajmniej polskim taternikom, przedstawiać. Na główny
wierzchołek zdobywcy weszli pn.-zachodnią granią (przez odwiedzany już wcześniej wierzchołek pn.-zachodni). Była to trzecia droga (po tych poprowadzonych na Lodowym Szczycie) o trudnościach taternickich (I –
nieco trudno) w Tatrach. Pierwszego wejścia na pn.-zachodni wierzchołek dokonali austriaccy topografowie
wojskowi w 1822 lub 1823 roku; drugiego wejścia (pierwszego turystycznego) – Ludwik Zejszner z towarzyszem 3.08.1841 (już w następnym roku miał być ponownie na tym wierzchołku), a czwartego Józef Stolarczyk
i przewodnik Maciej Roj w 1849 roku.
Wreszcie 22.07.1867 Bronisław Gustawicz, Eugeniusz Janota, Stanisław Librowski, przewodnik Maciej
Sieczka i tragarz osiągnęli główny wierzchołek Świnicy.
Z wszystkich wymienionych zdobywców tego szczytu jedynie Stanisław Librowski nie doczekał się dotychczas swojego hasła w WEGA. Niestety, nie dotarliśmy do żadnych informacji o nim.
Wejście to B. Gustawicz opisał w artykule Kilka wspomnień z Tatr, „Wędrowiecˮ 1879, nr 140-147 i 149-150.
Dalej kopie stron z tym opisem.
Jan Kiełkowski
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Świnica widziana z nizin na zdjęciu Krzysztofa Baranioka
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Przed 150 laty dokonano 1. turystycznego wejścia na Civettę
Przed 150 laty dokonano pierwszego turystycznego wejścia na Civettę
Monte Civetta (t. III, str. 192) o wysokości 3220 m jest jednym z najwyższych szczytów w Dolomitach.
Szczególnie imponująca jest zachodnia flanka masywu, obrywająca się pionową ścianą o wysokości ponad
1000 metrów i szerokości kilku kilometrów. Nietrudne wejście prowadzi na wierzchołek z przeciwnej, wschodniej strony, z doliny Mae. Już w latach 1855–1860 prawdopodobnie wchodzili tamtędy na Civettę myśliwi (koziarze) z Pécol di Zoldo Alto – Simone De Silvestro („Piovanélˮ) i trzej towarzysze (pozostaje tajemnicą, na co
tam polowali?). Piovanél miał wejść na szczyt dwukrotnie (czasem pisze się o tym, że „mieszkańcy z Val Zoldo
już kilka razy na nim bywaliˮ), a później, jako najlepszy znawca tego terenu, prowadził nań także turystów.
Jednak pierwszym turystą na szczycie Civetty był Francis Fox Tuckett (t. VI, str. 779), który przybył tutaj
w 1867 roku z przewodnikami szwajcarskimi – Jakobem i Melchiorem Andereggami (t. VI, str. 20) – i 31 maja

wraz z nimi stanął na wierzchołku. Droga ich wejścia pokrywała się z trasą wcześniejszych wejść koziarzy.
Dzień przed wejściem przewodnicy rozpoznali drogę, która prowadziła przez zalesione pagóry do piargów
pod flanką Civetty. Następnego dnia o godzinie 1.30 (czyli w środku nocy) wyruszyli z Pecol. Ze względu na
wczesną porę roku na podejściu i pod ścianami leżało jeszcze dużo śniegu. Po trzech godzinach marszu dotarli
pod pierwsze obrywy skalne, które również pokryte były grubą warstwą śniegu, wręcz zagrażającą lawinami.
Przejście przez te skały stanowiło najtrudniejszy odcinek całej drogi. Dalej, obchodząc jakieś kanty (żebra?),
musieli pokonać jeden lub dwa żleby, przy czym wejście utrudniał niezwiązany z podłożem śnieg sprzed tygodnia. Górne zbocza szczytu są mniej strome i po półgodzinnym odpoczynku o godzinie 7 rano osiągnęli
wierzchołek.
Droga pierwszego wejścia jest normalną, turystyczną drogą na wierzchołek Civetty. W przewodniku CivettaMoiazza z 1970 roku ma numer 101 i nazywana jest sentiero Tivàn. Dalej zamieszczamy jej opis i topo z tego
przewodnika.
Swój opis wejścia Tuckett opublikował w vol. 4 (1868–70) „Alpine Journalˮ oraz w tomie 2 wydanej w języku
niemieckim książki Hochalpenstudien (Leipzig 1874). Dalej są skany stron zawierających te teksty.
Jan Kiełkowski
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Oto jeszcze krótka lista najwcześniejszych wejść turystycznych na Civettę:
1. wejście: 31.05.1867 Francis Fox Tuckett z przewodnikami Jakobem i Melchiorem Andereggami;
2. wejście: 14.08.1867 Paul Grohmann (t. VI, str. 298) i przewodnik Simone De Silvestro („Piovanélˮ);
3. wejście: 1867 porucznik Pezzé z Caprile.
Do roku 1882 szczyt był odwiedzany prawdopodobnie 10 razy.
1. wejście bez przewodnika: 2.08.1884 Ludwig Purtscheller (t. VI, str. 626), Emil Zsigmondy (t. VI, str. 847)
i Otto Zsigmondy (t. VI, str. 847);
1. wejście kobiece: 20.07.1870 Amelia Paganini Pezzè z towarzyszami i przewodnikami.
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Zachodnia ściana Civetty, akwarela T. Comptona

Wierzchołek Civetty
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50 rocznica naszego prywatnego Filara Kazalnicy
50 rocznica naszego prywatnego Filara Kazalnicy (uzupełnienia do nr 1 i 3/2018)

25. przejście: 6.08.1968 Piotr Jasiński, Marek Kowalczyk.
26. przejście: 14-16.08.1968 Stanisław Gorgoń, Stanisław Z. Zdrojewski.
27. przejście: 20-21.09.1969 Andrzej Tarnawski, Adam Zyzak.
28. przejście: 06.1970 Janusz Kusina, Andrzej Tyrpa.
29. przejście (3. przejście kobiece): 06.1970 Danuta Wach, Zbigniew Wach.
30. przejście: 06.1970 Andrzej Czok, Piotr Czok.
44. przejście (z ostrogą): 26.?.1974 Mieczysław Prószyński, Henryk Szynik.
?. przejście (2. p. przez Wielki Okap bez stosowania techniki hakowej): 14.08.1995 Michał Józefowicz, Dariusz Sokołowski.
?. przejście (3. p. bez stosowania techniki hakowej): 1.09.2009 Sławomir Sławatecki, Tomasz Szpor.
?. przejście (bez stosowania techniki hakowej): 9.09.2012 Robert Pallus, Piotr Xięski.
?. przejście (1. kobiece p. bez stosowania techniki hakowej): 27.08.2016 Małgorzata Grabska, Karolina Ośka.
Kolejność dalszych przejść będzie odpowiednio przesunięta. W ostatnim numerze tegorocznego biuletynu
chcielibyśmy jeszcze raz zamieścić listę – możliwie kompletną – przejść filara, więc wciąż prosimy o uzupełnienia.

50 lat temu poprowadzona została Droga Pająków na Kazalnicy Mięguszowieckiej
Była to już piąta droga na głównym spiętrzeniu pn.-wschodniej ściany Kazalnicy. Wspólnie z Adamem
Uznańskim wylansowaliśmy wśród polskich taterników jej w zasadzie błędną nazwę. Sami Słowacy nazwali
ją poprawniej Drogą Słowacką. A to dlatego, że w zespole, który poprowadził tę drogę, było tylko dwóch
„pająków” i aż czterech Słowaków.
PRZEJŚCIA:
1. przejście: 2-3.09.1967 Peter Dieška (WEGA t. VI, s. 198), Ondrej Pochylý (WEGA t. VI, s. 610), Pavol
Pochylý (WEGA t. VI, s. 610), Jiri Unger-Zrůst (WEGA t. VI, s. 784).
2. przejście: 6-7.07.1968 Jan Kiełkowski, Adam Uznański.
3. przejście: 8-9.08.1969 Jan Franczuk, Ryszard Kowalewski.
4. przejście: 28-29.07.1971 Marian Piekutowski, Janusz Skorek, Marek Zygmański.
5. przejście: 9-10.1972 Jerzy Kukuczka, Zbigniew Wach.
6. przejście (1.p.zimą): 29-31.12.1972 Kazimierz Głazek, Marek Kęsicki, Wojciech Kurtyka, Andrzej Wilusz.
7. przejście (1.p. jednodniowe): 4.09.1973 Krzysztof Pankiewicz, Jan Wolf.
8. przejście: 8-9.09.1973 Andrzej Machnik, Ryszard Malczyk, Andrzej Pawlik.
9. przejście: 8.08.1974 Grzegorz Chwoła, Piotr Czok.
10. przejście: 16.08.1974 J. Piszczyk, Marek Serwa.
11. przejście: 26-27.08.1974 Andrzej Heinrich, Andrzej Samolewicz.
12. przejście: 07.1975 Kazimierz Ambroży, Jacek Jasiński.
13. przejście: 1975 K. Gibulski, Michał Momatiuk.

Peter Dieška

Ondrej Pochylý

Pavel Pochylý

Jiri Unger-Zrůst
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14. przejście (1.p. samotnie): 09.1975 Andrzej Michnowski (3 dni).
15. przejście: 08.1976 Zbigniew Czyżewski, B. Kollesiński.
16. przejście: 06.1977 Konstanty Miodowicz, W. Puławski.
17. przejście: 08.1977 Zbigniew Laskowski, Aleksander Warm.
18. przejście: 08.1977 Stanisław Handl, A. Stramik.
19. przejście (2.p.z., 1.p.z.s.): 11-12.II.1978 Zbigniew Czyżewski.
20. przejście (3.p.z.): 16-19.02.1980 Tomasz Bender, Michał Nanowski, Zbigniew Skierski.
21. przejście (3.p.s.): 31.07.-1.08.1980 A. Kubicki.
?. przejście (4.p.z.): 24-27.02.1981 Tadeusz Preyzner, Bogdan Strzelski.
?. przejście (5.p.z.): 16-19.02.1982 J. Jeziorczak, Kazimierz Pucia.
?. przejście: 19.07.1982 Mirosław Dąsal, Jan Nowak (z nowym wariantem w górnej części).
?. przejście: 19.08.1982 Krzysztof Drożdżeński, Tomasz Klimczyk (w 6 godz.).
?. przejście (6.p.z.): 6-10.01.1984 Leszek Bednarz, Leszek Kozik.
?. przejście: 07.1984 Wojciech Bryła, Władysław Vermessy (1.p. całkowicie bez sztucznych ułatwień).
?. przejście: lato 1985 R. Bendulski, Andrzej Marcisz (2.p. bez sztucznych ułatwień, w 4 godz.).
?. przejście: lato 1985 Piotr Gromek, Ryszard Malczyk (3.p. bez sztucznych ułatwień).
?. przejście (7.p.z.): 18-20.02.1987 Marek Danielak, Maciej Pawlikowski.
?. przejście (1.p. kobiece): 24.08.1987 Anna Król, Jolanta Siwiec (bez sztucznych ułatwień).
?. przejście: 11.08.1988 Jacek Czyż, Włodzimierz Knot (bez sztucznych ułatwień).
?. przejście: 08.1989 Janusz Gołąb, Bogdan Samborski (bez sztucznych ułatwień).
?. przejście: 1.09.1990 Piotr Drobot, Mariusz Smolarski (bez sztucznych ułatwień).
?. przejście (2.p. kobiece): 28.07.1992 Monika Niedbalska, Aleksandra Tomkowicz (bez sztucznych ułatwień).
Jak zwykle prosimy o sprostowania i uzupełnienia.
Co do naszego, drugiego przejścia tej drogi to było tak: właściwie chcieliśmy ją powtórzyć od razu zimą,
robiąc zarazem pierwsze przejście zimowe. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia, spotkaliśmy w Morskim Oku Petera Dieškę, który akurat był uczestnikiem obozu KDL-u i który bardzo nam to odradzał. Patrząc
z pożałowaniem na nasze „Rysy” czy może „Zawraty”, powiedział, że nie mamy do tego ani odpowiednich
trzewiczków, ani wystarczającej ilości jedynek; w końcu stwierdził krótko, że nie mamy żadnej szansy. Co
do zimy widocznie nas przekonał, ale latem, bez trzewiczków i bez jedynek, poszliśmy na tę drogę. Jej opis
robił wrażenie, aż gęsto było od odcinków H4, w tym już na pierwszym wyciągu miało być aż 9 (zaś na całej
drodze w sumie 16!) jedynek pod rząd. W praktyce nie było tak strasznie, chociaż rozglądając się cały czas za
trudnościami, mieliśmy już wątpliwości, czy idziemy właściwą drogą. Na szczęście rozwiała je „jedynka”, wbita w szczelinie pod koniec pierwszego wyciągu. A była to „jedynka” wręcz podręcznikowa. Kiedyś widziałem
taką na inżynierskim rysunku w jakimś czeskim czy słowackim podręczniku wspinaczkowym. Miała chyba
10 centymetrów wysokości i długie na 3-4 centymetry ostrze! Od tego miejsca wszystko już było jasne i bez
większych trudności (mimo że w posiadanym przez nas autorskim topo były jeszcze odcinki H4).
Noc zastała nas w nieco przewieszonym terenie i spędziliśmy ją w pozycjach półwiszących. Następnego dnia,
pod koniec drogi zostaliśmy zaskoczeni przez całkiem gwałtowne burze. To znaczy ja zostałem zaskoczony.
Pierwszy raz, gdy znajdowałem się w połowie przedostatniego wyciągu. Trudności były tylko piątkowe, ale
nagle oberwała się deszczowo-gradowa chmura a ja, trawersując ukosem w prawo w górę, musiałem w niej
przejść bez możliwości wbicia haka asekuracyjnego ponad 10 metrów do stopieńka na dwie półstopy, gdzie
możliwe było założenie stanowiska. Jeszcze raz się udało. Na tym stopieńku stałem około pół godziny, aż ulewa się skończyła. Adam, mający w tym czasie wygodne stanowisko pod okapikiem, był zupełnie suchy, ja zaś,
przemoczony do suchej nitki, musiałem się szybko przebrać w suchy sweter, który miałem w plecaku. Tymczasem wyszło słońce i skała szybko wysychała; Adaś doszedł do mnie i od razu poprowadził ostatni wyciąg
trudności, po którym znalazł świetne stanowisko na półce pod następnym okapikiem. Gdy tylko tam się znalazł,
nastąpiło drugie oberwanie chmury, które trwało około 20 minut i ponownie mnie przemoczyło. Przeciągany
przez Adama plecak zaklinował się na dobre w przewieszkach, a ja, mokry i przemarznięty, dotarłem do stanowiska, gdzie się rozwiązaliśmy i znanym nam już z wcześniejszych wejść terenem pobiegliśmy na szczyt
Kazalnicy. Po zaklinowany plecak wróciliśmy następnego dnia.
Podsumowując: gościnnie występujący na tej ścianie Słowacy wyszukali na niej logiczną i piękną, prowadzącą na całej długości w litej skale linię (wtedy było jeszcze trochę miejsca na to), która wkrótce stała się jedną
z popularniejszych dróg na Kazalnicy. Po pół wieku brawo i gratulacje!
Jan Kiełkowski
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45 rocznica pierwszego wejścia zimowego na Noszak
W lutym 2018 minęła 45 rocznica pierwszego zimowego wejścia na Noszak (7492 m) w Hindukuszu Wysokim (t. II, str. 553). Polską wyprawą, która tego dokonała, kierował Andrzej Zawada, a uczestniczyli w niej:
Mirosław Budny, Benon Czechowski, Ryszard Dmoch, Marek Fijałkowski, Wojciech Jedliński, Jan Koisar,
Jacek Mierzejewski, Tadeusz Piotrowski i Władysław Woźniak.
13 lutego 1973 roku na wierzchołku góry stanęli Tadeusz Piotrowski i Andrzej Zawada. Pierwsze w historii
wejście zimą na szczyt o wysokości ponad 7000 metrów było wydarzeniem przełomowym, które umożliwiło
później ustanowienie sezonu zimowego w górach najwyższych. Po sukcesie na Noszaku polscy alpiniści postawili sobie kolejny cel: zdobycie zimą szczytu ośmiotysięcznego. W 1974 roku podjęli próbę zimowego wejścia
na Lhotse (osiągnięto wysokość 8250 m), a w 1980 zdobyli zimą Mount Everest – 17.02.1980 na wierzchołku
najwyższego szczytu świata stanęli Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, który 31.12.1988 roku dokonał także
pierwszego zimowego wejścia na Lhotse.
Wróćmy jednak do Noszaka. Sprawozdanie z wyprawy i wejścia na szczyt ogłoszone zostało w „Taterniku” nr
2/1973. Opis wejścia Andrzej Zawada opublikował w roczniku 1974 „Alpine Journal”. Później ukazały się też
dwie książki poświęcone temu wydarzeniu: T. Piotrowskiego Gdy krzepnie rtęć (Warszawa 1982) i A. Zawady
Noszak -50 (Warszawa 2011).
Przy okazji tej rocznicy warto przypomnieć inne polskie osiągnięcia na Noszaku. Dziełem Polaków było drugie w ogóle wejście na ten szczyt. 26.08.1960 na wierzchołek weszli: Krzysztof Berbeka, Stanisław Biel, Jerzy
Krajski, Stanisław Kuliński, Jan Mostowski, Zbigniew Rubinowski i Stanisław Zierhoffer. Dzisiaj jedynym
żyjącym uczestnikiem tego wejścia jest 89-letni Stanisław Biel z Krakowa, autor m.in. pierwszych polskich
przejść wielkich klasycznych dróg alpejskich, kierownik i uczestnik pionierskich wypraw w Hindukusz.
W 1966 roku Zygmunt Andrzej Heinrich, Maciej Kozłowski, Andrzej Mróz, Jacek Poręba i Jerzy Potocki brali
udział w drugim wejściu na wschodni wierzchołek (East Peak) góry.
Pierwszą Polką, która weszła na Noszak, była Wanda Rutkiewicz (23.08.1972), a cztery lata później, w 1976
roku, Krzysztof Żurek wszedł na szczyt samotnie.
Małgorzata Kiełkowska

Tadeusz Piotrowski i Andrzej Zawada
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GÓRY I KULTURA
46 lat temu wydaliśmy „Direttissimę”
W marcu 1972 roku wydaliśmy pierwszy i jak się okazało jedyny numer „Informatora śląskiego środowiska
taternickiego”, który zatytułowaliśmy Direttissima. W komitecie redakcyjnym znaleźli się Kazimierz Grodziski, Andrzej Grossman, Małgorzata Kiełkowska, Jan Kiełkowski, Paweł Pallus i Stanisław Rudziński. Dużo
osób na tak niewielki (25 stron) biuletyn, ale w tamtych latach proces produkcyjny takiego wydawnictwa
był bardzo mozolny. Okładkę wykonaliśmy z zielonego kartonu (bo zapewne tylko taki był w tym momencie możliwy do zdobycia), na którym odbity został zaprojektowany przez Ewę Lebiedzką, a wykonany przez
Henryka Natkańca linoryt, przedstawiający Aiguille Dibona w Alpach Delfinatu. Strony były odbijane na
powielaczu spirytusowym (ciekawe, czy ktoś z obecnych wydawców wie, co to takiego?). Aby zdobyć matryce do tego powielacza, trzeba było się naprawdę potrudzić, ponieważ był to materiał ścisłego zarachowania
i tylko instytucje państwowe miewały na to jakiś kontrolowany przydział. Miewały również niektóre organizacje i do takiego przydziału, chyba właśnie przez młodzieżową organizację uczelnianą w Katowicach, znalazł
dostęp Staszek Rudziński. On też wykonał odbitki dwóch zdjęć wklejonych na stronach 2 i 26 Direttissimy nr
1. Do tego numeru wymyśliliśmy też „toposyˮ, które powinny być wydrukowane techniką ozalidową i znów
trzeba było poszukać do tego dojścia. Wszystkie te starania wymagały oczywiście mnóstwa urzędowych, odpowiednio opieczętowanych pism.
Autorami, którzy napisali artykuły do tej
„Direttissimy” byli: Krzysztof Baraniok,
Jan Kiełkowski, Jerzy Kukuczka, Marek
Łukaszewski, Janusz Skorek, Krzysztof Tomaszewski i Zbigniew Wach.
Gotowy biuletyn musiał być sprawdzony oraz zatwierdzony (każda strona) przez
cenzurę! Z tekstami kłopotów nie było,
ale tytuł cenzorka zakwestionowała jako
niezrozumiały, obco brzmiący i w ogóle
niestosowny. Po dłuższym przekonywaniu
oraz tłumaczeniu, dlaczego musi zostać ta
direttissima, zgodziła się w końcu i zaparafowała wszystkie strony!
Pamiętamy, że nakład pisemka był około
100 egzemplarzy, które za niewielkie pieniądze były sprzedawane w środowisku. Po
rozliczeniu kosztów materiałowych (kosztów autorskich i redakcyjnych nie było)
niewielkie przychody przeznaczone zostały
na pamiątkowe nagrody w zawodach wspinaczkowych o puchar „Direttissimy”.
Przystąpiliśmy oczywiście do przygotowania następnego numeru. Mieliśmy gotowe wszystkie artykuły, a zaplanowane do
drugiego numeru toposy były już nawet odbite na ozalidach. Jednak życie zawodowe
skorygowało nasze plany i oderwało nas od
dokończenia tego projektu. Zebrane wtedy,
częściowo już nawet opracowane materiały
wciąż leżą gdzieś w naszych domowych archiwach. Może kiedyś przypadkowo na nie
natrafimy.
Jan i Małgorzata Kiełkowscy
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WEGA SUPLEMENT
Tom I
Wydawnictwo STAPIS (t. I, str. 514), uzupełnienie
Od wydania I tomu encyklopedii minęło kilkanaście lat. W serii „Literatura Górska na Świecie” nakładem
wydawnictwa ukazało się w sumie ponad 50 tytułów, w większości tłumaczeń ważniejszych pozycji światowej
literatury górskiej. Wydano książki takich autorów jak m.in.: Ivan Bajo, Greg Child, Artur Hajzer, Heinrich
Harrer, Steve House, Alexander Huber, Reinhold Messner, Ryszard Pawłowski, Joe Simpson, Władimir Szatajew, Dina Štěrbová. Oryginalnym projektem wydawniczym STAPIS-u jest opracowywana od kilkunastu lat
i w 2017 roku zakończona siedmiotomowa „Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu”, zawierająca w sumie
ponad 24 000 haseł. Książka Hajzera Korona Ziemi oraz encyklopedia (tom VI Ludzie gór) zdobyły tytuł
„Książki Roku” Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju; kilkanaście zostało tam
wyróżnionych, m.in.: H. Harrera Wracam z epoki kamiennej, oprac. przez Danutę Piotrowską K2 1986. In memoriam Tadeusz Piotrowski (nagroda specjalna w 2017) czy D. Štěrbovej Tęsknota i przeznaczenie. Pierwsze
kobiety na ośmiotysięcznikach. MKi

Tom VI
Kennedy, Hayden (1990 – 8.10.2017), alpinista i wspinacz amerykański. Zaczął
się wspinać w wieku 13 lat. Wspinał się w licznych skalnych rejonach USA,
przechodząc drogi o trudnościach do 5.14. Pierwszą większą wyprawę odbył do
Patagonii. W latach 2009–2010 wszedł między innymi na Fitz Roy i Cerro Torre,
gdzie w zejściu wsławił się oczyszczeniem z dużej części nitów drogi przez kompresor. W 2012 poprowadził nowe drogi na wschodniej ścianie K7 i południowej
ścianie Ogre (Baintha Brakk) w Karakorum. Za wejście nową drogą na Ogre
(dopiero trzecie wejście na szczyt) otrzymał „Złoty Czekan”. W roku 2016 został
wyróżniony tą nagrodą drugi raz, za 1. przejście wschodniej ściany Cerro Kishtwar w Himalajach Kishtwaru, w Indiach. MKi
Knez, Franc (Franček, t. VI, str. 406), uzupełnienie
Słoweński alpinista zmarł 6.10.2017. W marcu 2009 roku ukazała się jego książka Ožarjeni kamen. MKi
Krupski, Jan (t. VI, str. 432), uzupełnienie: zmarł 8.03.2018 w Zakopanem. JKi
Mackiewicz, Tomasz (13.01.1975 Działoszyn – 01.2018 Nanga Parbat), pseudonim Czapkins; polski podróżnik i alpinista. Ukończył studia, prowadził m.in.
firmę zajmującą się stawianiem masztów dla farm wiatrowych. W trakcie czter-dziestodniowego marszu przez największe lodowce Alaski i Jukonu w 2008
roku wziął udział w trawersowaniu szczytu Mount Logan (dokonanie nagrodzone Kolosem w kategorii „Wyczyn Roku”). Rok później samotnie dokonał trawersu Chan Tengri w Tien-szanie. O tej wyprawie nakręcił krótkometrażowy
film dokumentalny Jak dobrze być poziomką. Wielokrotnie próbował wejść zimą
na Nanga Parbat, najpierw z Markiem Klonowskim, później z Elisabeth Revol.
Jego ostatnia wyprawa na ten szczyt w zimie 2017/2018 skończyła się tragicznie
mimo przeprowadzonej przez Polaków akcji ratunkowej. Tomasz Mackiewicz
zginął na Nanga Parbat, E. Revol została uratowana. Jak podała, 25 stycznia
2018 oboje stanęli na wierzchołku góry. MKi
Pigatti, Irene, (1859 Colle Umberto – 1937 Colle Umberto), alpinistka włoska, pionierka alpinizmu kobiecego.
Dokonała licznych wejść w Dolomitach, m.in. 1. wejść kobiecych na Cimon del Froppa (13.08.1888) i Cima
Manera (24.07.1891). Była pierwszą Włoszką na Monte Cristallo (1886), Pala di San Martino (1891) i Monte
Pelmo; weszła również na Marmoladę, Civettę (2. wejście kobiece, 1890) i Monte Antelao (1893). MKi
Lit.: R. Decarli (red.), Pareti Rosa. Le alpiniste trentine die ieri e di oggi, Trento 2006.
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Pochylý, Ondrej, (t. VI, str. 610), sprostowanie i uzupełnienie: 6.11.1949 Galanta – 25.02.2000, Mały Kiezmarski Szczyt. JKi
Pochylý, Pavol (t. VI, str. 610), uzupełnienie: miejsce urodzenia: Galanta – 25.02.2000, Mały Kiezmarski
Szczyt. JKi
Revol, Elisabeth Marie Bernadette (1979 – ), francuska alpinistka, uprawiająca
także inne rodzaje sportu; z zawodu nauczycielka. Zaczęła się wspinać w wieku
19 lat. W 2006 roku wzięła udział w wyprawie kadry narodowej w Andy Boliwijskie, gdzie weszła na kilka szczytów. Dwa lata później w Karakorum zdobyła samotnie Gasherbrumy I i II oraz Broad Peak. W 2009 przetrawersowała z północy
na południe przez wschodni wierzchołek Annapurny; w styczniu 2017 podjęła
próbę zimowego wejścia na Manaslu (dotarła do wys. 7300 m) i w tym samym
roku weszła na Lhotse i Makalu oraz próbowała wejść na Mount Everest (do 8500
m). Od 2014 roku, razem z Tomaszem Mackiewiczem, podejmowała próby zimowego wejścia na Nanga Parbat. Jak podała, 25 stycznia 2018 oboje stanęli na
wierzchołku góry. E. Revol jest drugą kobietą, która weszła w zimie na szczyt
ośmiotysięczny. W latach 2009 – 2013 wraz z grupą Team Lafuma uczestniczyła
w rajdach przygodowych (zdobyła m.in. mistrzostwo Europy w 2012 roku,
mistrzostwo Francji w 2013). MKi
Tuckett, Francis Fox (t. VI, str. 779) uzupełnienie
Brytyjski alpinista i podróżnik, pionier alpinizmu. Jego imieniem nazwano szczyt (Tuckettspitze, 3462 m) oraz
przełęcz (Passo di Tuckett, 3354 m) w Grupie Ortlera. W Grupie Brenty jego imię noszą schronisko Rifugio
Tuckett, 2271 m) oraz przełęcz Pass Bocca del Tuckett (2648 m), a w masywie Grivola Punta Tuckett (3804
m). MKi
Unger-Zrůst, Jiří (t. VI, str. 784), uzupełnienie: urodził się 1.05.1944 w Třebíči.

PROSIMY O UZUPEŁNIENIA
Alonso Susperregi, Antxon (t. VII, s.72), brak pełnych dat i miejsc urodzenia
oraz zgonu.
Alpierin, Władimir Majewicz (t.VII, s.72), brak pełnych dat i miejsc urodzenia
oraz zgonu.
Alsina, Josep Maria (t.VII, s.72), brak portretu oraz pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Alvarez, Al (t.VII, s.73), brak portretu oraz pełnej daty i miejsca zgonu.
Alzetta, Jean (t.VII, s.73), brak pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Ałchutow, Nikołaj Aleksandrowicz (t.VI, s.17), brak portretu oraz pełnych dat
i miejsc urodzenia i zgonu.
Amatt, John (t.VI, s.17), brak pełnej daty urodzenia.
Ambrózy, Albert (t.VI, s.17), brak portretu oraz pełnej daty i miejsca urodzenia.
Ambrús, José (t.VI, s.17), brak portretu oraz pełnych dat i miejsca urodzenia i zgonu.
Amelunxen, Conny (t.VI, s.18), brak pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Ament, Patrick (t.VI, s.18), brak miejsca urodzenia.
Ames, Edward Levi (t.VI, s.18), brak pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Ames Marquez, Alcides (t.VI, s.18), brak daty i miejsca urodzenia.
Ameyë, Guy (t.VII, s.73), brak portretu oraz pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Amicis, Ugo de (t.VII, s.73), brak miejsca zgonu.
Amore, Donatello (t.VI, s.18), brak portretu oraz miejsca urodzenia.
Amstad, Alfred (t.VI, s.19), brak portretu.
Amsterdamski, Piotr (t.VI, s.19), brak pełnej daty i miejsca urodzenia.
Anczyc, Wacław Zygmunt (t.VI, s.20), brak portretu.

Jiri Unger-Zrůst
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Góry i rzeki świata
Arkusz Mountains & Rivers (w skali 1: 25 000) pochodzi z amerykańskiego atlasu Colton‘s Atlas Of The
World, Illustrating Physical And Political Geography, wydanego w 1856 roku w Nowym Yorku przez wydawnictwo kartograficzne Josepha Hutchinsa Coltona (5.07.1800 – 29.07.1893). Jego autorem jest George Woolworth Colton, jeden z synów wydawcy pracujących w firmie ojca. Mapy Coltona są stalorytami, często jeszcze
ręcznie podmalowywanymi akwarelą.
Sam Joseph Hutchins Colton pochodził z Longmeadow w Massachusetts. W 1831 roku założył w Nowym
Yorku firmę kartograficzną. W latach 1831 – 1890 był czołowym w skali międzynarodowej wydawcą map.
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