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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
190. rocznica zdobycia Giewontu (WEGA t. III, s. 298)

    Pierwszego wejścia na Giewont (nie jest pewne czy na sam wierzchołek) dokonali w 1830 
roku Franciszek (Franz) Herbich (t. VI, s. 329) i Aleksander Zawadzki. Nie udało nam się 
dotrzeć do żadnego oryginalnego opisu tego wejścia, prosimy więc o pomoc.
   Jako ciekawostkę zamieszczamy natomiast opis wycieczki botanicznej „do Pienin i Karpat 
Sądeckich”, odbytej w 1834 roku przez F. Herbicha i A. Zawadzkiego i opisanej w wydawa-
nym w Regensburgu roczniku „Flora oder allgemeine botanische Zeitung”

190. rocznica zdobycia Giewontu                                                   
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140. rocznica zdobycia Illinizy (5266 m, WEGA t. IV, s. 409) w Andach Ekwadorskich

    Pierwszego wejścia na wierzchołek Illinizy dokonali 4.05.1880 przewodnicy alpejscy: Jean-
Antoine Carrel (t. VI, s. 133) i Luigi Carrel (t. VI, s. 133), uczestniczący w wyprawie Edwarda 
Whympera (t. VI, s. 810). W trakcie tej wyprawy dokonano też m.in. pierwszych wejść na obydwa 
najwyższe wierzchołki Chimborazo (4.01.1880 Edward Whymper, Jean-Antoine Carrel, Luigi Car-
rel), Sincholaguę, Antisanę, Cayambe (1.wejście: 4.04.1880 Edward Whymper, Jean-Antoine Carrel, 
Luigi Carrel), Sara-Urcu, Cotocachi (1. wejście: 24.04.1880 Edward Whymper, Jean-Antoine Carrel, 
Luigi Carrel) i Carihuayrazo (1. wejście na C. Este: 29.06.1880 Edward Whymper i przewodnicy: 
Jean-Antoine Carrel, Luigi Carrel, Francisco Campaña i David Beltrán). Uczestnicy ekspedycji we-
szli także na Corázon, Cotopaxi i Pichinchę.
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70. rocznica zdobycia Abi Gamin (7355 m, WEGA t. II, s. 4) w Himalajach Garhwalu

    Pierwszymi ludźmi na wierzchołku tego szczytu, wznoszącego się w głównej grani Zanskar Range, 
byli 22.08.1950: Gabriel Chavelley, René Dittert (t. VI, s. 200), Dawa Thondup (t. VI, s. 185) i Alfred 
Tissieres (t. VI, s. 771). Cytowane dalej sprawozdanie z tej wyprawy pochodzi z rocznika „Berge der 
Welt” 1951, (s. 7-56, Die Eroberung des Abi Gamin).
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50. rocznica zdobycia Dhaulagiri VI 

50. rocznica zdobycia (zimą) Dhaulagiri VI (7268 m, WEGA t. II, s. 209).

    Pierwszego wejścia na ten szczyt w Himalajach Nepalu dokonali 17.04.1970: Shiro Kawazu, 
Shoichi Kimura, Hisazumi Nakamura, Seijiro Yamamura. T. Nomura opisał je w klubowym rocz-
niku „Sangaku” 1971, s. 27-29, 122-131 (The First Ascent of Dhaulagiri VI, 1970).
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Jan Kiełkowski (1943–2020) – wspominamy

Tatry – w drodze na Słowację, fot. Aleksander Pańków

Wspinaczka w skałkach Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, fot. arch. 
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MIĘDZY NAMI WEGANTAMI

Jan Kiełkowski (1943–2020) – wspominamy

    5 kwietnia zmarł Jan Kiełkowski, znakomity taternik i alpinista, wybitny znawca gór, ważna postać 
środowiska alpinistycznego. Z zawodu geolog, z zamiłowania oraz praktyki kartograf, autor, a tak-
że współautor licznych przewodników, monografii i innych opracowań górskich. Góry kochał bez-
warunkowo. Do samego końca stanowiły 
treść jego życia, niezwykle pracowitego 
i twórczego. Wspinał się w różnych rejo-
nach górskich świata, brał udział w wielu 



wyprawach oraz wyjazdach alpinistycznych, jednak górami najważniejszymi zawsze były dla niego 
Tatry. Jego liczne tatrzańskie nowe drogi i pierwsze przejścia zimowe należały do najtrudniejszych 
w tamtym czasie. Niektóre z nich, jak np. Wielkie Zacięcie (zima 1968) czy droga Czoka i Kiełkow-
skiego na ścianie Kotła Kazalnicy (1972), do dzisiaj nie straciły swojej rangi. 
     W ostatnich latach, krótko po wydaniu ostatniego (VII) tomu „Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpi-
nizmu”, Janek zaczął intensywnie zajmować się historią taternictwa, którą w wydanych przez Wy-
dawnictwo STAPIS trzech tomach, zatytułowanych „Zdobycie Tatr”, doprowadził do roku 1945, 
a w przygotowywanym już tomie IV – do 1960. Do następnych trzech części wciąż zbierał materiały.
     Ukoronowaniem jego opisu Himalajów i Karakorum są monograficzne przewodniki alpinistycz-
ne, wydane w języku angielskim w pionierskiej serii „Mountaineering Monograph”, którą sam au-
tor nazywał swoją koroną Himalajów. Cieszył się, gdy dostawaliśmy korespondencję świadczącą                           
o tym, że te książki były wertowane w bazach wypraw himalajskich. Lata 2001 do 2017 zdominowała 
praca nad „Wielką Encyklopedią Gór i Alpinizmu” – był jej współautorem i współredaktorem. Lista 
opracowań górskich Jana Kiełkowskiego jest bardzo długa i na pewno będziemy do niej wracać.
    Tutaj trzeba jeszcze dodać, że jako geolog w latach 1972–1973 badał i dokumentował złoża węgla 
kamiennego w Andach Peruwiańskich, dokonując przy tej pracy pierwszych wejść szczytowych na 
ponad 30 dziewiczych pięciotysięczników w rejonie Cordillera Chacua. MKi
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      Podczas prowadzenia prac geologicznych w Peru, w rejonie Alto Chicama, lata 1972–1974, fot. arch.

Jan Kiełkowski (1943–2020) – wspominamy



Przyjaciel i mentor

      Odszedł od nas człowiek mądry, prawy i pracowi-
ty, a przy tym niesłychanie skromny. Jego dorobkiem 
sportowym i intelektualnym można by obdarować co 
najmniej kilka nietuzinkowych postaci. W naszych 
relacjach, trwających od 1994 roku, to ja byłem stro-
ną biorącą i czerpałem z jego wiedzy i doświadczeń 
pełnymi garściami.
    Spoiwem naszej przyjaźni były oczywiście góry 
oraz książki. To w poszukiwaniu pionierskich prze-
wodników po Himalajach trafiłem do gościnnego 
domu Małgosi i Jaśka w Düsseldorfie. Pamiętam, 
jak przekroczyłem próg mieszkania-muzeum, gdzie 
obok oryginalnych pamiątek z całego świata, piętrzył 
się na niezliczonych półkach bogaty księgozbiór gór-
ski. Miałem wówczas status gastarbeitera i te spot-
kania z Kiełkami były dla mnie eliksirem o podwój-
nej mocy. Podczas długich rozmów poznałem wiele 
bardzo ciekawych i nieznanych epizodów z historii 
polskiego alpinizmu, oglądałem toposy historycznych 
dróg tatrzańskich i bogate archiwum fotograficzne. 
Opinie i oceny dotyczące osób oraz wydarzeń, wyrażane przez gospodarzy, były zawsze wyważone   
i subtelne, dalekie od poziomu dzisiejszych standardów. Podczas jednej z pierwszych wizyt zostałem 
obdarowany bardzo rzadkim pismem gliwickiego KW, zatytułowanym „Direttissima”. To był kamyk, 
który uruchomił prawdziwą lawinę książkowych prezentów: himalajskie przewodniki, cenne opraco-
wania bibliograficzne, WEGA i ten – niestety ostatni podarunek – tom II „Zdobycia Tatr”, wręczony 
mi przed lądecką „Geovitą”.
    Jasiek bardzo szybko zaproponował mi współpracę. Początkowo pomagałem w uzupełnianiu luk 
w archiwum przyszłych encyklopedystów. Mimo że oboje byli zdeterminowanymi, konsekwentnymi 
i znającymi się na rzeczy kolekcjonerami, to jednak nie mieszkając w Polsce, byli odcięci od na-sze-
go rynku antykwarycznego. Niekiedy zresztą wystarczały kserokopie, np. przedwojennych „Tater-
ników”, bo najważniejsza dla nich była treść. Później Jaś zaproponował mi sporządzenie różnych 
opracowań bibliograficznych. Mimo jego autorytetu, moje lenistwo okazało się silniejsze, a udział 
zakończył się na drobnych uzupełnieniach w zestawieniu przewodników tatrzańskich. Jednakże 
kiedyś otrzymałem pochwałę, choć dotyczyła ona mojej aktywności na innym polu. Po pierwszej 
wizycie w Poznaniu Jasiek tak napisał do mnie (28.10.1996): „…gdybym nie znał Twojego zaintere-
sowania treścią tych książek, to byłbym przekonany, że cały ten zbiór kompletowany był wyłącznie 
pod kątem dopasowania do półek. Pogodzenie zaś obu tych aspektów w tak udane ścienne dzieło, to 
twór artystyczny dla każdego bibliofila”. Byłem dumny jak paw.
    Do pewnego czasu prace wydawniczo-redakcyjne Małgosi i Jasia były skupione na przewod-
nikach po Himalajach i Karakorum i własnej serii książek o tematyce wspinaczkowej. Serię „Moje 
góry” zainaugurował w 1993 roku Zbigniew Wach „Biwakiem nad Białą Wodą”. Niemniej wiel-
kimi krokami zbliżało się przedsięwzięcie o zupełnie innym wymiarze. Podczas kolejnych wizyt                             
w Niemczech zauważyłem, że księgozbiór Kiełków niebywale się rozrósł. Książki już tak opanowały 

Fot. Danuta Piotrowska
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mieszkanie, że chodziliśmy między półkami, oświetlając grzbiety książek czołówkami. Chyba oboje 
wyznawali teorię, że nie mają za dużo książek, tylko za mało półek. Pojawiły się przewodniki wspi-
naczkowe z USA, monografie andyjskie i opisy gór Afryki. Po pewnym czasie rzecz się wyjaśniła. 
W Wydawnictwie STAPIS powstała koncepcja wydania wielotomowej encyklopedii alpinistycznej. 
Nasuwają się tu oczywiste analogie z małżeństwem Paryskich. W 2003 roku ukazał się I tom „Wiel-
kiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu”. Niektórzy cmokali z zachwytu, malkontenci szukali braków 
i nieścisłości, a wreszcie większość powątpiewała, czy uda się zrealizować dzieło do końca. Na 
szczęście wydaniem encyklopedii nie zajął się komitet ociekający tytułami naukowymi. Małgorzata 
i Jan Kiełkowscy zakończyli swoje prace w 2017 roku. Powstała największa tego typu encyklopedia 
na świecie. Dzięki siedmiu wydanym tomom możemy codziennie przyglądać się Gerlachowi. Godzi 
się wspomnieć, że stałym wydawcą Kiełkowskich został Stanisław Pisarek i jego „Stapis”. Na często 
stawiane i wyjątkowo banalne pytanie o książkę, którą zabrałbym na bezludną wyspę – mam tylko 
jedną odpowiedź: WEGA. Dziękuję Wam!
    Równolegle Małgosia przetłumaczyła wiele klasycznych pozycji literatury alpinistycznej, a Jasiek 
zabrał się za temat, który wg mnie był mu chyba najbliższy. Oczywiście, chodzi o pełną historię 
taternictwa, którą współtworzył i odegrał w niej tak znaczącą rolę. Materiały do tego opus magnum 
gromadził od dziesięcioleci. Prace studyjne musiały być poparte żmudną kwerendą. Źródła są bardzo 
rozproszone i publikowane na łamach bardzo rzadkich periodyków. Na szczęście coraz więcej sta-
rych  czasopism pojawiło się w Internecie, co pozwalało zaoszczędzić sporo czasu. Na krótko przed 
jego odejściem ukazał się już tom III, w którym doprowadził dzieje zdobycia Tatr do 1945 roku. 
    Jeszcze jednym przejawem ich niebywałej kreatywności i chęci popularyzacji alpinizmu było 
powołanie do życia w 2018 roku Nieregularnika WEGA. Na łamach tego periodyku zamieszczane 
są systematycznie wszelkie uzupełnienia i aktualizacje haseł encyklopedycznych, liczne przedru-
ki z bardzo trudno dostępnych książek i czasopism dotyczących historii alpinizmu, przyczynki do 
dziejów taternictwa i prezentacje wszelkich kolekcji związanych z górami. Warto też wspomnieć                      
o organizacji wspaniałych imprez towarzyskich w Skałkach Rzędkowickich.
     Już od paru dni przypominają mi się różne, jakże miłe, zdarzenia związane z Jankiem. Długie 
rozmowy, chodzenie po „pchlich targach” w Nadrenii i poszukiwanie ciekawych przedmiotów zwią-
zanych z górami. Ponieważ ciągle szukał nowych źródeł wzbogacania zbiorów, bardzo szybko odkrył 
eBaya. Tym odkryciem natychmiast podzielił się ze mną i dzięki niemu byłem jednym z pierwszych 
klientów z Polski. Trzeba pamiętać, że to były zupełnie inne czasy, wtedy nawet przesyłka pieniędzy 
była dużym problem. Dla mnie, zapalonego zbieracza i w końcu antykwariusza, taka wiadomość była 
bezcenna. Bardzo często wspominam zbieranie przez Jaśka autografów do VI tomu WEGA, bo robił 
to z bardzo dużym zaangażowaniem i z prawdziwie chłopięcym zapałem.
    Jasiek zawsze dopingował mnie do pisania. Nieraz w żołnierskich słowach mówił, żebym za dużo 
nie gadał, tylko wziął się do roboty. Kiedyś zapytałem go, skąd się wziął pomysł na przewodniki hi-
malajskie i taką ich zawartość oraz układ. Odpowiedź była zdumiewająco prosta. Otóż Janek chciał 
takie przewodniki kupić w księgarni. Bardzo szybko okazało się, że nie ma takich opracowań, więc 
postanowił sam je napisać i zilustrować swoimi pięknymi rysunkami ścian, panoramami i mapami.    
     W 20 lat po śmierci Witolda Paryskiego zakończył swój pracowity żywot kolejny wielki polski 
góroznawca i alpinista. Stanowczo za wcześnie. Obaj wraz z małżonkami zbudowali niesłychanie 
trwały fundament pod szeroko rozumianą wiedzę o górach. Winniśmy im dozgonną wdzięczność            
i życzliwą pamięć. Żegnaj Przyjacielu!

        Marek Maluda  
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WEGA SUPLEMENT
Aspiring, Mount (Tititea, 3030 lub 3027 m; t. V, s. 49), uzupełnienie
Pierwszego polskiego wejścia na ten szczyt w Alpach Południowych Nowej Zelandii dokonali 
7.01.2011 Andrzej Klonowski i Andrzej Kula. Weszli na wierzchołek granią pn.-zachodnią. MKi
Lit. Korespondencja z A. Klonowskim.

Beckey, Fred (t. VI, s. 68), uzupełnienie 
Amerykański (niemieckiego pochodzenia) alpinista i wspinacz skalny, eksplorator gór Ameryki 
Północnej zmarł 30.10.2017 w Seattle. MKi 

Brown, Joe (Joseph) (t. VI, s. 115), uzupełnienie
Brytyjski alpinista, członek honorowy AAC zmarł 15.04.2020 w Llanberis, w Wielkiej Brytanii. MKi 

Cave, Andy (t. VI, s. 138), uzupełnienie: urodził się w 1966 roku (nie w 1967) w Royston. MKi

Deasy, Henry Hugh Peter (1866 Dublin – 02.1947), irlandzki pisarz 
i topograf, eksplorator Himalajów, oficer Armii Brytyjskiej. Podczas 
służby wojskowej w latach 1897–1899 podróżował po Tybecie. Był 
jednym z pierwszych zachodnich podróżników, który szczegółowo 
opisał Tybet. Za eksplorację topograficzną 100 000 km2 Himalajów 
otrzymał w roku 1900 Złoty Medal Królewskiego Towarzystwa Geo-
graficznego. Autor książki: In Tibet and Chinese Turkestan: Being the 
record of three years‘ exploration (wyd. T. Fisher Unwin, 1901. MKi

Ďurana, Ján (t. VI, s. 211), uzupełnienie 
Słowacki taternik i alpinista zmarł w kwietniu 2020 roku. MKi

Eiger (t. III, s. 256-257 i t. VII s. 42), uzupełnienie
Pierwszego polskiego wejścia na Eiger (zachodnią flanką) dokonali: Krzysztof Berbeka, Jerzy Haj-
dukiewicz, Zbigniew Rubinowski, Adam i Zbigniew Skoczylasowie, Tadeusz Rogowski, Tadeusz 
Nowicki i Karol Jakubowski. Weszli na wierzchołek, uczestnicząc w wielkiej akcji ratunkowej, pro-
wadzonej w sierpniu 1957 w górnej części północnej ściany Eigeru. MKi 

Fereński, Janusz (t. VI, s. 234), uzupełnienie 
Polski taternik, alpinista i grotołaz zmarł w kwietniu 2020. MKi

Jaworski, Jan Stanisław (t. VI, s. 371), sprostowanie drugiego imienia w tytule hasłowym, powinno 
być: Jaworski, Jan Stefan.

Kiełkowski, Jan (t. VI, str. 398), uzupełnienie
Polski taternik, alpinista i wspinacz skałkowy, autor i współautor licznych opracowań górskich zmarł 
5.04.2020 w Hilden. MKi

Ladies Scottish Climbing Club, założony 18.04.1908 roku w Perthshire przez Jane Inglis Clark, jej 
córkę Mabel Jeffrey oraz Lucy Smith – wszystkie miały duże doświadczenie wspinaczkowe i alpini-
styczne. J. Clark została jego pierwszą prezeską. W tym samym roku we wrześniu powstał  „Ladies’ 
Scottish Climbing Club Journal”. Członkinie klubu wspinały się w górach Szkocji oraz organizowały 
pionierskie wyprawy kobiece: m.in. jedną z pierwszych wypraw alpinistycznych na półwysep Lyn-
gen w Norwegii (Elizabeth Stark, Cynthia Marr, Evelyn Camrass i Elma Wrench) w 1954; a w 1955                
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w Himalaje Jugalu. Była to w ogóle pierwsza kobieca wyprawa w Himalaje. Alpinistki dokonały 
m.in. 1. wejścia na Gyalzen Peak (6705 m) – wierzchołek osiągnęły Monica Jackson, Elizabeth Stark, 
i Szerpa Mingma Gyalzen. W 1968 wyruszyła kobieca wyprawa klubu na Grenlandię. MKi

McNicol, Evelyn (1927 – ), z domu Camrass, brytyjska (szkocka) eksploratorka i alpinistka, 
działaczka organizacji alpinistycznych; z zawodu lekarka, dr medycyny, absolwentka Uniwersytetu 
w Glasgow (1952). Wspinała się w górach Szkocji. W 1955 brała udział w pierwszej (odnotowa-
nej) kobiecej wyprawie w Himalaje, w pasmo Himalajów Jugalu, podczas której uczestniczyła m.in.         
w eksploracji nieskartowanego lodowca Phurbal Chyachumbu. W roku 1964 McNicol i Elizabeth 
Stark tworzyły samodzielny damski zespół w składzie szkockiej wyprawy w Andy Peruwiańskie. 
Była prezeską klubu alpinistycznego Uniwersytetu w Glasgow (1950–1951), należała również do 
kobiecego klubu Ladies Scottish Climbing Club. MKi

Z NASZYCH KOLEKCJI
W skale
Wspinaczka skalna na starych widokówkach.
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