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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
Czterdziestolecie polskiej eksploracji w Andach Kolumbijskich
Przedstawione dalej sprawozdanie z tej działalności zostało opublikowane w „Taterniku”
1980 nr 4, str. 155-158 (Z. Kozłowski, M. Malatyński, Wyprawa w Andy Kolumbijskie).
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46. rocznica pierwszego wejścia na Kangbachen

46. rocznica pierwszego wejścia na Kangbachen (7903 m, WEGA t. II, str. 360)
Pierwszego wejścia na Kangbachen, szczyt w masywie Kangchenjungi w Himalajach Nepalu, dokonali członkowie wyprawy Polskiego Klubu Górskiego (t. I, str. 381), którą kierował Piotr Młotecki.
26.05.1974 na wierzchołku góry stanęli: Wojciech Brański, Wiesław Kłaput, Marek Malatyński, Kazimierz W. Olech i Zbigniew Rubinowski (wszyscy mają swoje hasła w t. VI WEGA), ustanawiając
równocześnie nowy polski rekord wysokości.
Przypomniane dalej sprawozdania ukazały się w „Taterniku” 1974, nr 4, str. 156-160 (P. Młotecki,
Wyprawa PKG na Kangbachen) i roczniku „Alpine Journal” 1975, str. 29-36 (K. W. Olech, The first
ascent of Kangbachen). Wejście i wyprawę opisano również w książkach: Do Himalajów wiecznych
śniegów skarbnicy W. Brańskiego (Warszawa 1981) oraz Kangbachen zdobyty P. Młoteckiego (red.,
Warszawa 1977). Inne publikacje: Z. Rubinowski, Kangbachen – rejon działania wyprawy, „Taternik” 1974, nr 4, str. 151-153; M. Malatyński, Kangbaczen zdobyty, „Wierchy” 1975, str. 8-26; Jan
Kiełkowski, Kangchenjunga Himal, Gliwice 1999.
Małgorzata Kiełkowska
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GÓRY W NAUCE I KULTURZE
Seria „Podróże, przygody, zdobywcy”
Tylko przez trzy lata warszawska oficyna ABC Future uwzględniała w swoich planach wydawniczych tematykę górską. Autorami książek są znani polscy podróżnicy i eksploratorzy,
co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny. Tylko w jednej książce zawarto informację
o realizowanym cyklu, zatytułowanym „Podróże, przygody, zdobywcy”. Ogółem ukazało
się pięć tytułów. Dwie książki poświęcono zawsze nośnej tematyce wypadków i tragedii górskich. „Wysokogórski alfabet” to swoisty dykcjonarz, który zawiera sporo solidnej wiedzy
o górach, wzbogaconej wieloma, często mniej znanymi, ciekawostkami. W opracowaniu
„Wielcy zdobywcy” przedstawiono kilkanaście portretów polskich alpinistów i podróżników.
I wreszcie ostatni tytuł jest autorską relacją z przepłynięcia kanionu Rio Colca. Książki nie
posiadają żadnego logo, niemniej jednolita szata graficzna nie pozostawia wątpliwości, że
mamy do czynienia z serią wydawniczą.
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Książki serii „Podróże, przygody, zdobywcy”:
Wojciech Lewandowski, Marek Więckowski, Wysokogórski alfabet (1997);
Marek Więckowski, Tragedie górskie (1998);
Jerzy Majcherczyk, Zdobycie Rio Colca (1998);
Maciej Kuczyński, Wielcy zdobywcy (1998);
Maciej Kuczyński, Tatrzańskie dramaty (1999).
		

		

Marek Maluda
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Z serii „In memoriam Tadeusz Piotrowski”
Brakujący element
Miałem to szczęście, że marzenia o zimowym przejściu Ściany Trolli pojawiły się
w mojej wyobraźni jeszcze zanim zacząłem się wspinać. W Szczecinie, moim rodzinnym
mieście na północy Polski, jako osiemnastolatek uczestniczyłem w prelekcji Tadeusza Piotrowskiego, który opowiadał o pierwszym zimowym przejściu drogi francuskiej. W jego
historii fascynowała mnie potęga urwiska, wielkość wyzwania, ale również partnerstwo czterech wspinaczy podążających za marzeniami. Ich niezwykła przygoda zaczęła się już w momencie, kiedy na pokładzie małego statku rybackiego opuścili brzegi Polski. Przez wiele lat
marzyłem o takiej podróży, o spotkaniu z miejscowymi wspinaczami, którzy darzą kultem
tę piękną ścianę, i oczywiście o tym, żeby przewspinać zimą jakąkolwiek drogę na Ścianie
Trolli. Przez następne trzydzieści lat marzenia to przybliżały się do spełnienia, to oddalały,
ale ciągle były punktem odniesienia w stosunku do miejsca, w którym się znajdowałem. Do
dzisiaj nie urzeczywistniły się w swojej pierwotnej formie, jednakże nie mogę powiedzieć,
że czuję się niespełniony….
Pewnego pięknego styczniowego poranka w 2015 roku, wspólnie z moim partnerem
Marcinem Tomaszewskim, z którym włóczyłem się po największych urwiskach na Ziemi,
stanęliśmy pod Ścianą Trolli i po osiemnastu dniach twardej walki wytyczyliśmy nową drogę.
Nazwa Katharsis, którą jej nadaliśmy, odnosiła się zarówno do zmian w naszym życiu, jak
też do tego, jak oczyszczający i uczący pokory jest niezwykły magnetyzm tej ściany.
Zanim zaczęliśmy wspinaczkę, miałem poczucie swoistego żalu, że z powodu upływu
lat, zmian sprzętu i techniki wspinania nigdy już nie doświadczę tego ducha walki, jaki
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można było wyczuć w opowieści Tadeusza. Myliłem się jednak. Ściana Trolli była ciągle
wielkim wyzwaniem, wysysającym siły i wymagającym czegoś więcej niż tylko kombinacji
umiejętności, techniki i sprzętu. Od momentu, kiedy stanęliśmy na szczycie, przez czas zjazdów, powrotu do domu, ale i później, przez następne lata, zastanawiałem się, czym jest ten
brakujący element, który wymyka się definicji.
W styczniu 2016 roku kolejny raz stanąłem pod urwiskiem Trolli. Tym razem solo,
w ciągu szesnastu dni, przeszedłem drogę Suser gjennom Harryland. Wracając, czułem
się wyczerpany, obciążony ciężkimi worami ze sprzętem, ale najbardziej uwierało mnie to,
że nie umiałem odpowiedzieć na pytanie o zrozumienie magii Ściany Trolli. Na początku
czułem się z tym źle, a nawet miałem pretensje do nie wiadomo kogo o to, że nie znajduję
odpowiedzi, mimo iż wydaje mi się, że na nią zasłużyłem.
Teraz jednak wiem, że wielkością tej pięknej ściany nie jest wysokość i przewieszenie,
lecz jej tajemnica i magia, a my, którzy dostąpiliśmy zaszczytu jej przejścia, możemy cieszyć
się wiedzą, jak wielka, wspaniała, nieogarnięta i inspirująca, a jednocześnie niezrozumiała
czy też niepojęta może być siła tej magii.
						
		 Marek Raganowicz
								
Szczecin, 23.09.2018
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Ang Rita (Sherpa) (t. VI, str. 27), uzupełnienie
Ang Rita Sherpa zmarł 21.09.2020 w Jorpati, w dystrykcie Katmandu. Był uhonorowany
najwyższymi odznaczeniami Nepalu, orderami: Gorkha Dakshina Bahu pierwszej klasy oraz
Tri Shakti Patta pierwszej klasy. MKi
Destivelle, Catherine (t. VI, str.
194), uzupełnienie
Francuska alpinistka otrzymała we
wrześniu 2020 roku Nagrodę im.
Waltera Bonattiego, czyli Złoty Czekan za Dzieło Życia ‒ Piolet d’Or
Carrière. Jest pierwszą kobietą, którą
uhonorowano tą nagrodą. Statuetkę
wręczyła laureatce Kinga Baranowska podczas Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdroju 2020. MKi
Fot. Danuta Piotrowska
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Dickinson, Anna Elizabeth (28.10.1842 Filadelfia ‒ 22.10.1932 Goshen), alpinistka amerykańska, nauczycielka; była także aktywistką polityczną, sufrażystką, autorką i oratorką
walczącą o prawa kobiet. Już w wieku kilkunastu lat opublikowała artykuł w tygodniku
„The Liberator”. Była pierwszą kobietą, która przemawiała w Kongresie USA, w 1864 roku.
W 1873 jako nauczycielka przyjechała do pracy do Kolorado. W tym samym roku, z topografami służby topograficznej Haydena, dokonała pierwszych wejść szczytowych na Mount
Elbert i Mount Massive ‒ na obydwa w 1873. Weszła także na Mount Lincoln i Gray’s
Peak – pierwsze odnotowane wejścia kobiece; była drugą kobietą na Pikes Peak i trzecią
odnotowaną na Longs Peak w Górach Skalistych stanu Kolorado. Autorka książek o tematyce społecznej, m.in.: Women’s Work and Wages, What Answer? (1868), A Paying Investment (1876), o reformach socjalnych oraz autobiograficznej: A Ragged Register (of People,
Places, and Opinions) (1879). MKi
Fijałkowski, Marek (t. VI, str. 239), uzupełnienie
(ur. 22.07.1946 w Warszawie), studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1973 roku był uczestnikiem pionierskiej
wyprawy, która zdobyła w zimie Noszak (7492 m)
w Hindukuszu – było to w ogóle pierwsze wejście zimą
na siedmiotysięcznik. W 1981 roku brał udział w ekspedycji, która dokonała pierwszego wejścia na dziewiczy
południowy wierzchołek Masherbruma (7806 m) w Karakorum. MKi
Freshfield, Jane (5.07.1814 – 16.03.1901), z domu
Jane Quentin Crawford, angielska turystka górska, pionierka alpinizmu kobiecego i podróżniczka; pisarka
publikująca pod pseudonimem „A Lady” i pod nazwiskiem męża, jako Mrs Henry Freshfield, co w tamtym czasie było często praktykowane. Jedna z pierwszych Brytyjek, które
eksplorowały Alpy. W latach 50. i 60. XIX wieku podejmowała liczne wyprawy w Alpy
Szwajcarskie i Alpy Włoskie, zwykle rodzinne. Towarzyszyli jej w tych przedsięwzięciach
mąż Henry Ray Freshfield (2.02.1814 – 8.02.1895) oraz kilkunastoletni wówczas syn Douglas William Freshfield (t. VI, str. 250). Eksplorowała m.in. Masyw Mont Blanc, Grupę Berniny, Alpy Glarneńskie. W 1859 weszła na Schilthorn i przetrawersowała Jochpass; weszła
też na Titlis, Jazzi Peak, Mittelhorn i inne szczyty. Autorka książek, które opublikowała pod
pseudonimami – A Lady: Alpine Byways; or Light Leaves gathered in 1859 and 1860, London 1861 (wyd. Longman, Green, Longman, and Roberts) oraz w tym samym wydawnictwie
jako Mrs Henry Freshfield: A Summer Tour in The Grisons and Italian Valleys of the Bernina, London 1862. Alpinistami byli również jej mąż Henry Ray F. oraz syn Douglas William
Freshfield (t. VI, str. 250), późniejszy prezydent Alpine Clubu i eksplorator wielu rejonów
górskich na świecie. MKi
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Grochowski, Marek (t. VI, s. 297), polski taternik i alpinista zmarł 1 listopada 2020. MKi
Hák, Zdeněk (Biuletyn nr 10/2018), uzupełnienie
17-23.05.2019 z Markiem Holečkiem przeszedł nową drogą (UFO) pn.-zachodnią ścianę
szczytu Chamlang (7319 m) w pn.-wschodnich Himalajach Nepalu. Za to przejście został
nagrodzony Złotym Czekanem (2020). Zespół Hák i Holeček otrzymał tę nagrodę po raz
drugi. MKi
Hensch, Klára (t. VI, str. 328), taterniczka i narciarka zmarła w 1990 roku w North Bay. MKi
Hiraide, Kazuya (t. VII, str. 148 i uzupełnienie pierwsze Biul. 12/2018, str. 878), uzupełnienie
W 2019 roku z partnerem Kenro Nakajimą poprowadził drogę południową ścianą i pd.wschodnią granią na Rakaposhi, w Karakorum. Przejście to zostało nagrodzone Złotym Czekanem (2020). Zespół Hiraide Kazuya i Kenro Nakajima otrzymał tę nagrodę drugi raz; sam
Hiraide Kazuya jest jej trzykrotnym laureatem. MKi
Holeček, Marek (t. VI, str. 338), uzupełnienie
17-23.05.2019 ze Zdenkiem Hákiem przeszedł nową drogą (UFO) pn.-zachodnią ścianę
szczytu Chamlang (7319 m) w pn.-wschodnich Himalajach Nepalu. Za to przejście został
nagrodzony Złotym Czekanem (2020). Zespół Hák i Holeček otrzymał tę nagrodę po raz
drugi. Marek Holeček jest autorem książek: Dotknout se nebe – Zápisky Marouška blázna
(Praha, 2018) i České himalájské dobrodružství II – Zápisky Marouška blázna (Praha, 2015).
Zrealizował też filmy, m.in.: Sen (2003, o wspinaczce w Yosemite), Dotknout se nebe (2009,
dokument TV), Chytnout nebe za kšandy (2011, dokument TV), The Elements (2016). MKi
MacInnes, Hamish (t. VI. str. 476), uzupełnienie
Brytyjski alpinista zmarł 22 listopada 2020. Za zasługi
dla szkockiego alpinizmu oraz ratownictwa górskiego
był odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Był
także dr h.c. dwóch uniwersytetów w Szkocji: HeriotWatt University (1992) i Stirling University (1997). MKi
Mierzejewski, Jacek Henryk (ur. 01.02.1945 w Warszawie), polski taternik i alpinista; z zawodu mgr inż.
mechanik, konstruktor obrabiarek skrawających do
metali. Wspinał się w Tatrach, Alpach, a także w Rile
w Bułgarii (w 1967), gdzie wszedł m.in. na Diawołskite
Igli (WIF), Malowicę (drogą Kaminite) i Zlija Zyb (pd.wschodnią ścianą – drogą Warnika i drogą Sławija).
W 1973 roku był uczestnikiem pionierskiej zimowej
wyprawy w Hindukusz, która dokonała pierwszego Jacek Mierzejewski, fot. Ryszard Dmoch
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zimowego wejścia na Noszak – było to w ogóle pierwsze wejście zimą na siedmiotysięcznik.
Działał w organizacjach alpinistycznych, m.in. prowadził szkolenia w skałkach i Tatrach;
kierował szkoleniem w KW Warszawa i w AKA. Taternikami i alpinistami byli także jego
ojciec Jerzy Stanisław M. oraz brat Henryk M.
Lit.: MJK– Korespondencja
Nakajima, Kenro (Biuletyn WEGA nr 12/2018, str. 879), uzupełnienie
W 2019 roku japoński alpinista i jego partner Kazuya Hiraide poprowadzili drogę południową
ścianą i pd.-wschodnią granią na Rakaposhi, w Karakorum. Przejście to zostało nagrodzone
Złotym Czekanem (2020). Zespół Hiraide Kazuya i Kenro Nakajima otrzymał tę nagrodę już
drugi raz. MKi
Pilch, Ryszard (t. VI, str. 604), polski taternik i wspinacz skałkowy, z zawodu inżynier budowlany zmarł 11 listopada 2020. MKi
Richey, Mark (t. VI, s. 644), uzupełnienie
Za przejście pd.-zachodniej ściany szczytu Link Sar (7041 m) w Karakorum otrzymał wraz
z zespołem (Steven Swenson, Chris Wright i Graham Zimmerman) Złoty Czekan (2020).
Mark Richey otrzymał tę nagrodę po raz drugi. MKi
Scott, Douglas (Doug) Keith (t. VI, str. 691), brytyjski alpinista zmarł 7 grudnia 2020. MKi
Surdel, Jan (t. VI, str. 746), polski taternik i alpinista, operator filmowy zmarł 10 października
2020 r. MKi
Swenson, Steven (Steve) J. (t. VI, str. 748), uzupełnienie
Za przejście pd.-zachodniej ściany szczytu Link Sar (7041 m) w Karakorum otrzymał wraz
z zespołem (Mark Richey, Chris Wright i Graham Zimmerman) Złoty Czekan (2020). MKi
Washburn Barbara (t. VI, str. 802), uzupełnienie
Urodziła się 10.11.1914 – zmarła 25.09.2014 w Lexington; ukończyła Smith College
w Northampton (Massachusetts), pracowała m.in. jako nauczycielka, a także jako sekretarka
m.in. na wydziale biologii Uniwersytetu Harvarda. Przede wszystkim jednak uczestniczyła
w eksploracyjnych wyprawach swojego męża Henry’ego Bradforda Washburna, głównie
w góry Alaski. Oprócz działalności alpinistycznej brała także udział w pracach kartograficznych męża; m.in. w latach 70. XX w. w wieloletnim kartowaniu całego Wielkiego Kanionu
i opracowaniu mapy Grand Canyon (1978). Za to dokonanie oboje otrzymali w 1980 r. Medal Alexandra Grahama Bella. Współautorka biograficznej książki: The Accidental Adventurer. Memoirs of the First Women To Climb Mount McKinley. MKi
Lit.: Barbara Washburn i Lew Freedman, The Accidental Adventurer. Memoirs of the First
Women To Climb Mount McKinley (2001).
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Z naszych kolekcji
Góry w filatelistyce
Warto przypomnieć, że hasło o motywach górskich w filatelistyce (WEGA t. I, str. 151) opracował
dla encyklopedii Mieczysław Rożek (t. VI, str. 659), twórca kolekcji znaczków o górach i alpinizmie,
która była eksponowana i nagradzana m.in. na wystawach towarzyszących olimpiadom w Atenach
oraz w Pekinie. Prezentowane tutaj eksponaty filatelistyczne pochodzą z naszego archiwum.
								
								Małgorzata Kiełkowska
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Fot. archiwum Kiełkowskich

