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67. rocznica pierwszego wejścia na K2
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RZECZY WIELKIE I MAŁE W ALPINIZMIE
67. rocznica pierwszego wejścia na K2 (8611 m; WEGA, t. II s. 347)

Pierwszego wejścia na K2 dokonała w 1954 roku wyprawa włoska, którą kierował Ardito Desio. 
W ekspedycji tej udział wzięli: Erich Abram, Ugo Angelino, Walter Bonatti, Achille Compag-
noni, Mario Fantin (operator filmowy), Cirillo Floreanini, Pino Gallotti, Lino Lacedelli, Guido 
Pagani (lekarz), Mario Puchoz, Ubaldo Rey Gino Solda Sergio Viotto. Większość członków tego 
zespołu ma swoje hasła w tomie VI WEGA (można je znaleźć na stronach: 3, 101, 160, 193, 230, 
443, 643, 722) oraz w t. VII na str.:69 i 74.
    31.07.1954 r. na wierzchołku góry stanęli Achille Compagnoni i Lino Lacedelli – pierwsi lu-
dzie na szczycie K2. Ich relacja z tego wejścia, opublikowana w książce A. Desio La Conquista 
del K2. Seconda cima del mondo (1954), jest zamieszczona dalej.  
    Alpinistom towarzyszyło również kilku naukowców, którzy realizowali szeroki program nau-
kowy ekspedycji, prowadzili liczne badania i pomiary. Byli to: profesorowie Paolo Graziosi 
antropolog, Antonio Marussi matematyk, geofizyk i geodeta, Bruno Zanettin geolog oraz kpt. 
Francesko Lombardi geodeta z Wojskowego Instytutu Geograficznego. Profesorem geologii był 
także kierownik wyprawy Ardito Desio. 
    Uczestnicy pakistańscy: Atah Ullah, lekarz chirurg i obserwator rządu Pakistanu oraz Badsha-
jan – topograf.
    Uwieńczoną sukcesem wyprawę poprzedzały próby wejścia na K2, prowadzone na początku 
oraz w pierwszej połowie XX wieku. Warto przypomnieć te wyprawy, bo – jak pisał Ardito Desio 
– ich doświadczenia i dokonania przyczyniły się do ostatecznego sukcesu w 1954 roku.

Osiągnięcia pierwszych pięciu wypraw:

1902 wyprawa Oskara Eckensteina (t. VI, str. 216), Pfannla i Guillarmoda, próba wejścia  
             pn.-wschodnim filarem, osiągnięta wysokość 6400 (lub 6500) m, do której dotarli 
 10.07.1902 Jules-Jacot Guillarmod i Victor Wessely (t. VI, str. 808);
1909 wyprawa księcia Abruzzów (t. VI, str. 675), próba wejścia Żebrem Abruzzów (pd.-
            -wschodnie żebro) do wysokości około 6000 m;
1938 wyprawa Houstona, próba wejścia Żebrem Abruzzów, osiągnięta wysokość 7800 m, 
            do której dotarli 21.07.1938 Charles S. Houston (t. VI, str. 343) oraz Paul K. Petzoldt
            (t. VI, str. 594).
1939 wyprawa Wießnera, próba wejścia Żebrem Abruzzów do wysokości 8385 m,  
             którą osiągnięli 19.07.1939 Pasang Lama (t. VI, str. 579) i Fritz H. Wießner (t. VI, 
 str. 813).
1953 wyprawa Houstona, próba wejścia Żebrem Abruzzów, osiągnięta wysokość 7650 m.

       Małgorzata Kiełkowska
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Z listu Andrzeja Klonowskiego                                                             

MIĘDZY NAMI WEGANTAMI

Z wielkanocnego listu Andrzeja Klonowskiego

...Zamiast kartki dołączam kilka widoczków z Tasmanii, gdzie pojechałem po prawie dwóch latach 
siedzenia w domu na kontynencie, na skutek restrykcji związanych z Covidem. Piękne wspinanie na 
oceanicznych skałach, w białym, solidnym granicie. Freycinet National Park obejmuje grupę górską 
zwaną Hazards (T074). Główna ściana ma około 300 metrów i widać ją na zdjęciu P941, w dali po 
prawej. Z bliska wygląda tak jak na P113. Wspinanie na własnej asekuracji lub z górną (jeżeli się da) 
patrz P981.
Raj na końcu swiata, ale nie w zimie. Dalej już Antarktyda i pingwiny (są na miejscu). Czapka ko-
niecznie potrzebna, by nie wywialo resztki włosów!

Pozdrawiam z kraju kangurów

Andrzej Klonowski

      
Fot. Andrzej Klonowski
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Cztery końce Europy

W 2005 roku realizowałem projekt turystyczny „Cztery końce Europy”. Planowałem w ciągu 
jednego roku stanąć na czterech najdalej wysuniętych punktach naszego kontynentu: na wscho-
dzie, północy, zachodzie i południu (bez uwzględniania wysp). Po dokładnym sprawdzeniu 
wytypowałem punkty geograficzne: ujście rzeki Bajdaraty do Morza Karskiego na Uralu Polar-
nym w Rosji, Przylądek Norkinn w Norwegii, Cabo da Roca (Przylądek Roca) w Portugalii oraz 
Przylądek Marroqui w Hiszpanii.       
    Z dwóch powodów zacząłem od wschodu: 
a. punkt najtrudniej dostępny, bo kwestie wizy, niedostępności terenowej, niepewności, czy           
z uwagi na nieznajomość rosyjskich zasad i terenów wojskowych w ogóle można będzie się tam 
poruszać; 
b. to punkt za kołem podbiegunowym – zimą noc polarna i potężne mrozy, a już od wiosny aż do 
zimy teren ten jest jednym wielkim bagniskiem, niemożliwym do przejścia. Zatem optymalny 
czas, by się tam wybrać to kwiecień, gdy jest już jasno i nie tak zimno, a wieczna zmrzlina na 
wierzchu jeszcze nie bagnista. 
   I właśnie w kwietniu wspólnie z przyjacielem, Markiem Derewieckim, wybraliśmy się                     
w podróż za Ural. Najpierw pociągiem z Warszawy do Petersburga, tam zakupy (m.in. race oraz 
gaz na niedźwiedzie) i potem dalej pociągiem do Łabytnangi – miasta już po wschodniej stronie 
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Uralu Polarnego na lewym brzegu rzeki Ob. Spędziliśmy tam kilka świetnych dni, poznając cie-
kawych Rosjan. A potem stopem pojechaliśmy na północ. Z Łabytnangi na Półwysep Jamalski 
samochodami terenowymi (z napędem na trzy osie) dowożone są załogi oraz sprzęt poszuki-
waczy złóż ropy i gazu. Po trudnej, terenowej, niemal dwudniowej podróży przyjechaliśmy do 
bazy pośredniej na 172 kilometrze. Przyjęto nas bardzo ciepło. Od wschodniego końca Europy 
dzieliło nas zaledwie 23 km w linii prostej. Po dwóch dniach spędzonych w gościnnej bazie, 
wyruszyliśmy w drogę. Z Polski wzięliśmy rakiety śnieżne. Okazały się całkowicie nieprzy-
datne, bo śnieg był bardzo twardy, i znacząco lepsze byłyby narty. A gdyby jeszcze wspomóc 
je latawcem, podróż byłaby jeszcze lepszą przygodą. Bowiem teren tej już skrajnie północnej 
części Uralu Polarnego jest niezwykle płaski, ze śniegiem ubitym ciągle wiejącymi wiatrami. 
Lekkim szokiem dla nas był absolutny brak punktów orientacyjnych. Żadnych drzew, krzaków, 
wzgórków, kamieni czy skałek. Po prostu ogromna, niczym nieograniczona biała płaszczyzna. 
Na szczęście GPS prowadził nas jak po sznurku. 
    Gdy przeszliśmy około 10 km, pogoda dość gwałtownie się zmieniła. Zaczął wiać mocny 
wiatr, który porywał drobiny śniegu, tworząc nieprzezroczystą mgłę. Przerwaliśmy marszrutę, 
ale nie było gdzie się schronić, zaczęliśmy więc wkopywać się w głąb śniegu. Wyszedł przy tym 
drugi, po braku nart, element zbyt lekceważącego przygotowania – nie mieliśmy piły. Gdybyśmy 
ją mieli, dość szybko zrobilibyśmy nie tylko głęboki dół (miąższość śniegu  wynosiła ok. 2 me-
trów), lecz także wybudowali igloo (później, gdy wróciliśmy do bazy geologów, nauczono nas 
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tej sztuki). Tymczasem z trudem wykopaliśmy mniej więcej pół metra śniegu, od nawietrznej 
ustawiliśmy mur i za nim postawiliśmy namiot. Siedzieliśmy w nim ponad półtorej doby, a na 
zewnątrz naprawdę było niemiło. Zawieja na całego i zimno, co najmniej poniżej 20 stopni mro-
zu. Gdy wiatr w końcu trochę odpuścił, postanowiliśmy wrócić do bazy, bo uprzedzano nas, że 
taka purga może trwać nawet tydzień. 
    W drodze powrotnej widoczność mieliśmy do 10 metrów, pilnowaliśmy więc, by się nie 
rozdzielić, bo wtedy można by było już się nie odnaleźć, a GPS był tylko jeden. Dotarliśmy do 
bazy, gdzie przywitano nas z wielką ulgą – bardzo się o nas martwili. Następnego dnia mocno 
bolały głowy, ale bania i piękna pogoda szybko postawiły nas na nogi. 
    Nasi gospodarze wyciągnęli z baraku stary skuter śnieżny, doczepili sanie. Włożyliśmy do 
nich cały sprzęt biwakowy, na wypadek awarii skutera, i w drogę – Rosjanie nie pozwolili nam 
już iść, tylko postanowili nas dowieźć do miejsca, na którym nam zależało, a które dla nich było 
zupełnie nieistotne i które o tej porze roku, gdy wszystko było zamarznięte i pokryte śniegiem, 
kompletnie niczym się nie wyróżniało na tle ciągnącej się wokół płaszczyzny. Ja jednak miałem 
bardzo dokładne koordynaty i GPS poprowadził nas prosto w miejsce, gdzie pod warstwą śniegu 
i lodu schodząca z gór Bajdarata wpadała do morza Karskiego. 
   Udało się dojechać, udało wrócić do bazy, a potem do Łabytnangi. Pożegnaliśmy się z no-
wo poznanymi rosyjskimi przyjaciółmi i stamtąd taksówką przejechaliśmy na drugi brzeg 
zamarzniętego, potężnego Obu (tydzień później lody zaczęły już puszczać i droga została 
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zamknięta) do Salehardu – miasta wojewódzkiego. Tam na lotnisku udało się złapać samolot 
do Moskwy, dzięki czemu mogliśmy podziwiać Ural z lotu ptaka. Szybka, bardzo intensywna, 
zakończona sukcesem przygoda dobiegła końca. Mimo że na Ural, to nie było w niej gór, za to 
mnóstwo śniegu i mrozu. Pozostały jednak piękne wspomnienia, a wśród nich najciekawsze to 
spotkania z ludem północy – z Nieńcami. Ciągle jeszcze opierają się wpływom cywilizacji i żyją 
jak ich przodkowie. Niestety, pewnie już niedługo…
        Stanisław Pisarek
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Seniorzy spotkali się nad Morskim Okiem, fot. Wojciech Kapturkiewicz
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Douglas Keith Scott (1941 – 2020)  – wspomnienie

Doug urodził się 29 maja 1941 roku w Nottingham. Jego ojciec był policjantem i wybitnym 
bokserem, w 1945 r. brytyjskim mistrzem amatorskim wagi ciężkiej. Syn odziedziczył po nim 
potężną sylwetkę, siłę i wytrzymałość. Wspinaczkę odkrył podczas obozu harcerskiego w 1955 
r., kiedy w rejonie nad rzeką Derwent zobaczył wspinaczy. Dwa tygodnie później pojechał tam, 
wyposażony w sznurek do suszenia prania. W wieku 20 lat ożenił się i odtąd dzielił czas między 
pracę nauczyciela, powiększającą się rodzinę, grę w rugby i wspinanie. W swojej karierze wspi-
naczkowej uczestniczył w dziesiątkach ekspedycji w różne zakątki świata, licznymi kierował. 
Rozpoczął w 1963 r. od gór Tibesti w Czadzie; w 1965 był w Hindukuszu. 
    Trudne drogi w Alpach, Dolomitach, na Ścianie Trolli w Norwegii, na Islandii, w Atlasie, Pa-
mirze czy w Górach Fańskich – to tylko niektóre rejony jego eksploracji. Wspinał się w Karako-
rum, Górach Skalistych, na Alasce, na Wyspie Baffina, Antarktydzie i Ziemi Ognistej. Urzekł go 
wielkościanowy charakter Yosemite, gdzie wspinał się z Royalem Robbinsem, a następnie z Pe-
terem Habelerem zrobił pierwsze europejskie przejście Salathé Wall na El Capitanie. Wrażeniami 
i doświadczeniami podzielił się w książce Big Wall Climbing.
   Scott miał opinię człowieka o dużej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej; tę 
jego reputację potwierdziły wydarzenia po pierwszym wejściu na Ogre (Baintha Brakk I, 7285 
m; WEGA t. II, s. 68) w Karakorum. Podczas zejścia ze szczytu Doug pośliznął się, łamiąc 
sobie przy tym obie nogi. Zdarzyło się to na wysokości około 7200 m. Wspomagany przez Mo 
Anthoine’a i Clive’a Rowlanda, w burzy, czołgał się do bazy. 
    W 1972 r. Don Whillans zaprosił go do udziału w międzynarodowej wyprawie na Mount Eve-
rest i od tego czasu głównym polem jego działalności były Himalaje. Wspinaczką na Changabang 
w Himalajach Garhwalu, w 1974 r. rozpoczął się owocny okres jego współpracy z Boningtonem. 
Doug Scott był pierwszym Anglikiem, który wszedł na Everest pd.-zachodnią ścianą; dokonał 
tego wraz ze szkockim partnerem, Dougalem Hastonem, podczas wyprawy Chrisa Boningtona  
w 1975 r. Z wielu jego dokonań ważne było wejście na Kangchenjungę, bez używania tlenu            
z butli. Działalność w tych rejonach podsumował w książce Himalayan Climber. 
    W jego alpinistycznym życiorysie nie brakowało wspólnych przedsięwzięć z Polakami, jak 
z Wojtkiem Kurtyką próby pokonania Grani Mazeno na Nanga Parbat w latach 1993 i 1995. 
Koronę Ziemi, skompletował jakby mimochodem.
     Po intensywnej karierze wspinaczkowej Scott stał się mentorem dla nowych pokoleń, lansując 
lekki styl wspinaczki i dzieląc się swymi pomysłami. Przekazywał też zainteresowanie aspektem 
duchowym, częściowo wywołane odkryciem przez niego buddyzmu i pogłębiane w miarę po-
znawania Himalajów i tamtejszej kultury. Po wielu intensywnych doświadczeniach poza ciałem        
w górach nie zaskakiwał fakt, że poszukiwał nowych dróg również w tym kierunku.
     W latach 1999–2001 był prezydentem Alpine Clubu – m.in. bronił etycznego ducha sportu. 
Pomagał społecznościom, które poznał podczas swoich wypraw w Himalaje, wkładając ogrom-
ną energię w pracę organizacji charytatywnej Community Action Nepal (CAN), którą założył                 
w 1989 r. i która miała szeroki wachlarz rozwojowych celów społecznych. W 1994 roku otrzy-
mał Order Imperium Brytyjskiego, a w 1999 złoty Patron‘s Medal Royal Geographical Society. 
W 2011 został uhonorowany Złotym Czekanem za Dzieło Życia (Piolet d’Or Carrière).
    Doug Scott zmarł 7 grudnia 2020 r.; pozostawił żonę Trish (z domu Laing), a także pięcioro 
dzieci – Arrana i Euan oraz Michaela, Martę i Rosie – z dwóch wcześniejszych małżeństw.
                                                                                 Iwonna i Tadeusz Hudowscy  
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GÓRY W NAUCE I KULTURZE

Seria Moje Góry

Wydawana przez wydawnictwo Explo, założone 
w 1992 roku w Gliwicach z inicjatywy Małgorzaty 
i Jana Kiełkowskich, prowadzone początkowo 
przez Janusza Lisowskiego. Oprócz cenionych 
przewodników po skałkach Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej i pionierskich monografii szczytów 
ośmiotysięcznych, postanowiono wydawać serię 
„Moje Góry”, poświęconą literaturze związanej 
tematycznie z górami i alpinizmem. W latach 
1993–1998 ukazało się siedem tytułów, wyłącznie 
polskich autorów. 
    Książki nie miały jednolitej szaty graficznej, 
nie miały również logo, były natomiast nume-
rowane. Tym razem szczęśliwa „siódemka” nie 
pomogła w kontynuacji serii. Głównym powodem 
były realia wczesnego kapitalizmu w Polsce, ale 



zaangażowanie Kiełkowskich w tworzenie „Wiel-
kiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu”. odegrało 
również pewną rolę. 
    Dwa tytuły serii były wznowieniami (nume-
ry 5 i 6). Bocianie gniazdo, urocza proza Anny 
Skoczylas, w porównaniu z edycją Wydawnictwa 
Literackiego z 1971 roku, różni się jednym opo-
wiadaniem. W wydaniu drugim zamiast opowia-
dania „W teatrzyku”, zamieszczono „Każdy ma 
kiedyś dosyć”. Drugim wznowieniem, znacznie 
powiększonym i uzupełnionym, był Filar Kazal-
nicy Janusza Kurczaba. Relacja z pierwszego 
przejścia lewego filara Kazalnicy w 1962 roku 
ukazała się w broszurze wydanej przez wydaw-
nictwo Sport i Turystyka w serii „Przygoda – Eg-
zotyka – Podróże” w 1976 roku. W serii „Moje 
góry” Janusz Kurczab uzupełnił swoją relację 
bardzo cenną historią eksploracji Kazalnicy, 
wzbogaconą zestawieniem dróg i wybitniejszych 
osiągnięć (m.in. przejścia zimowe, jednodniowe, 
samotne) Dodatkowym walorem książki jest bo-
gata dokumentacja fotograficzna.
      Autorem dwóch tomów wspomnień jest Andrzej 
Machnik (Młody). Tom Na kolanach do Koryta, 
zilustrowany przez Witolda Sas-Nowosielskiego, 
jest poświęcony wspinaczkom tatrzańskim. Ka-
mienne lato to literacki zapis wspinaczek Mło-
dego w Alpach, Kaukazie i Pamirze. Ze znikomą 
częścią swoich licznych dokonań w górach, za-
znajamia nas Zbigniew Wach w debiutanckim to-
miku Biwak nad Białą Wodą. Warto wspomnieć, 
że książkę zilustrował Jan Kiełkowski.
 Bardzo cenne są wspomnienia Marka Stefań-
skiego. Mimo oddalenia od Polski, ten wybitny 
naukowiec zachował Tatry w sercu na zawsze. 
Wielka Grań to bardzo ważny i ciekawy zapis, 
dokumentujący historię taternictwa w latach 
pięćdziesiątych. Opisanym z talentem i humorem 
wspinaczkom towarzyszą bardzo interesujące 
zdjęcia. I wreszcie świetny Atak rozpaczy Artura 
Hajzera. Brawurowo napisana książka dokumen-
tuje jedną z najbardziej spektakularnych karier himalajskich. Pierwszym, nie zawsze docenia-
nym, sukcesem tej frapującej przygody autora z wysokimi górami było pierwsze polskie wejście 
na Tirich Mir, będące niejako podsumowaniem naszej bogatej historii hindukuskiej. Niestety, 
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później zdobywcy najwyższego szczytu Hindu-
kuszu zapłacili najwyższą cenę za swoją pasję 
– obaj zostali na zawsze w najwyższych górach 
świata. Autobiografia Słonia to również ciekawe 
uzupełnienie CV Jurka Kukuczki i historii pol-
skiego himalaizmu.
  
 Książki serii

1. Zbigniew Wach, Biwak nad Białą Wodą, 
    Gliwice 1993;
2. Andrzej Machnik, Na kolanach do Koryta,   
    Gliwice 1993;
3. Andrzej Machnik, Kamienne lato, Gliwice 
   1994;
4. Artur Hajzer, Atak rozpaczy, Gliwice 1994;
5. Anna Skoczylas, Bocianie gniazdo. Opowia-
    dania, Gliwice 1995; 
6. Janusz Kurczab, Filar Kazalnicy, 
    Gliwice 1995;
7. Marek Stefański, Wielka Grań, Gliwice 1998.

     Marek Maluda

    Na koniec warto dodać, że w tym samym czasie (w 1994 roku) nakładem wydawnictwa Explo 
ukazała się książka Dwa zimowe szturmy. Manaslu, Dhaulagiri Andrzeja Machnika. Nie należała 
do przedstawionej serii, ale dobrze do niej pasowała i czasem była z nią łączona. Zawiera opisy 
pierwszych wejść zimowych na dwa ośmiotysięczniki w Himalajach. Manaslu jest drugim szczy-
tem ośmiotysięcznym, po Mount Evereście, zdobytym zimą (12.01.1984); Dhaulagiri – trzecim 
(21.01.1985). Opisy uzupełniają kalendaria obu wypraw i historyczne zdjęcia. MKi     



440
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                           Unclimbed Summits and Three Parallel Rivers
                                East of the Himalaya, Blank on Maps

Kolejne dzieło Tamotsu (Toma) Nakamury ukazało się w kwietniu. Pięknie wydany górski album 
fotograficzny składa się z dwóch części: Unclimbed Summits oraz Three Parallel Rivers. 
   Pierwsza zawiera zdjęcia niezdobytych pięcio-, sześcio- i siedmiotysięczników w różnych 
rejonach Himalajów Wschodnich. Pokazany jest m.in. Gangkhar Puensum 7570 m (Gangkar 
Pünzum, WEGA t. II, s. 249 i 489) najwyższy na świecie wciąż dziewiczy samodzielny szczyt. 
Wznosi się w środkowej części grani głównej Himalajów Bhutanu, na granicy z Tybetem. 
Opracowanie zawiera ponad 30 map.
    Tamotsu Nakamura (ur. 1934 w Tokio), japoński alpinista, badacz oraz kronikarz nieznanych               
i dalekich części świata, wiele lat poświęcił eksploracji gór wschodniego Tybetu i zachodnich 
Chin. Odbył 42 wyprawy w te rejony, których celem były: badania, dokumentowanie, kartowanie 
i fotografowanie. Warto przypomnieć dwa wcześniejsze albumy tego autora:
East of the Himalaya Mountain Peak Maps Alps of Tibet and Beyond (2016) oraz Flying Over 
The Himalaya. Peak Identification (2019). 
                            Małgorzata Kiełkowska
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   z serii „In memoriam Tadeusz Piotrowski”

Alpinista kompletny – to określenie najlepiej pasuje do Tadeusza Piotrowskiego. Świetnie radził 
sobie w Tatrach, skąd z łatwością przeskoczył w Alpy, a potem w góry wysokie byłego ZSRR 
i w końcu w Himalaje oraz Karakorum. Ale było coś jeszcze. Na ścieżce jego imponującego 
awansu pionowego stanęły w latach siedemdziesiątych wielkie ściany Norwegii. Rok po spek-
takularnym pierwszym zimowym przejściu drogi Bonatti-Gobbi na Wielkim Filarze Narożnym 
Mont Blanc, na początku 1972 roku Piotrowski ruszył razem z ekipą do doliny Romsdal. Ma-
rzenie było odważne – Trollveggen, Ściana Trolli. Tamtego roku Polacy przywieźli do Norwegii 
zimę, a wywieźli dwa spektakularne sukcesy: pierwsze zimowe przejścia Fivaruta i wschod-
niego filara Ściany Trolli. To właśnie zimowe sukcesy sprawiły, że Andrzej Zawada, uznawany 
za twórcę polskiej szkoły himalaizmu zimowego, zdecydował się dołączyć Piotrowskiego do 
składu przełomowej w historii światowego alpinizmu wyprawy – próby pierwszego zimowego 
wejścia na siedmiotysięcznik – Noszak, najwyższy szczyt afgańskiego Hindukuszu. 
    Od wielu miesięcy siedzę w temacie i grzebię w literaturze. Nic na dobrą sprawę nie znalazłem 
na temat zimy w Hindukuszu. Nikt tam o tej porze roku jeszcze nie był.
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Możemy mieć własne, małe odkrycie. Nikt przecież nie próbował jeszcze zdobywać zimą 
siedmiotysięcznych szczytów. Będziemy pionierami jak Kolumb. 
   I byli! Jechali w nieznane, pełni niepokoju. Spodziewali się kilkunastometrowych opadów 
śniegu, lawin – aż po doliny, wichur i siarczystego mrozu. Na miejscu okazało się, że owszem, 
wieje i jest zimno – bardzo zimno. Ale zamiast śniegu jest goła skała, po której hula huraganowy 
wiatr. Gdy wydawało się, że sprawa jest przegrana, gdy po wielu dniach działalności górskiej 
ekipę dziesiątkowały choroby, a pogoda nie pozostawiała złudzeń, wydarzył się prawdziwy cud 
– góra postanowiła dać szansę, jedną i ostatnią.
    
    NOSZAK 1973 to migawkowy zapis tamtych chwil. Piszę „migawkowy” nie tylko z powo-
du świetnych fotografii Tadeusza. Z premedytacją używam tego określenia, aby opisać sposób 
jego postrzegania zdarzeń i opisywania świata. Tę fantastyczną umiejętność dostrzegania chwil, 
mgnień, rejestracji z pozoru ulotnych myśli, obaw, nadziei, słów wypowiedzianych przez part-
nerów. Książka jest próbą pokazania nie tyle technicznych aspektów wspinaczki, co kulisów pio-
nierskiej wyprawy, motywacji i tej nienazwanej energii, która pcha alpinistów tam, gdzie czekają 
wyzwania najwyższej próby. 

    Zabrakło wzniosłych słów, jakie wypadałoby wypowiedzieć w tej historycznej chwili. Arktyczne 
zimno zamroziło uczucia. Nie było we mnie miejsca na radość, ale nie było też żalu za doznane 
cierpienia. Obojętnie przyjmowałem przeciwności i obojętnie przyjąłem zwycięstwo. Chciałem 
być zimą na Noszaku, więc byłem. 

         Piotr Trybalski

WEGA SUPLEMENT
Bargiel, Andrzej (t. VI, str. 58 i t. VII str. 79), uzupełnienie
30 kwietnia 2021 Andrzej Bargiel wszedł na wierzchołek dziewiczego szczytu Yawash Sar II 
(6178 m) w Karakorum i zjechał z niego na nartach; od połowy ściany towarzyszył mu Jędrek 
Baranowski. 10 maja 2021 razem weszli na Laila Peak (6090 m) i zjechali z niego na nartach, 
startując do zjazdu ok. 150 m poniżej wierzchołka. MKi  

Biel, Stanisław (t.VI, str. 85), uzupełnienie 
Polski taternik i alpinista, członek honorowy Polskiego Związku Alpinizmu zmarł w Krakowie 
19.02.2021. MKi

Bierling, Barbara (Billi) Susanne (ur. 16.06.1967 w Garmisch-Partenkirchen), niemiecka alpi-
nistka, z zawodu dziennikarka; pracowała m.in. dla radia szwajcarskiego i ONZ. W 2004 roku 
wyjechała do Nepalu, gdzie jako asystentka Elisabeth Hawley podjęła pracę nad jej znanym 
projektem Himalayan Database. W 2016 została szefową tego banku informacji i obecnie, po 



śmierci E. Hawley w 2018 roku, kontynuuje wraz z zespołem tę działalność. W latach 2009–
2016 w Himalajach weszła na ośmiotysięczniki: Mount Everest, Manaslu (dwa razy, drugi raz 
bez korzystania z tlenu z butli), Lhotse, Cho Oyu (bez tlenu z butli), Makalu, a także na kilka 
niższych szczytów, m.in.: Mera Peak, Parchermo Peak, Lhakpa Ri, Nuptse I (7861 m). Wspinała 
się również w Andach Ekwadorskich (Illiniza Norte) i Boliwijskich (Huayana Potosi); weszła na 
Aconcaguę w Andach Argentyńskich. Autorka tłumaczeń na język angielski książek o tematy-
ce górskiej oraz licznych artykułów, które publikuje w prasie alpinistycznej i anglojęzycznych 
rozgłośniach radiowych. MKi  

Echevarría Caselli, Evelio (t. VI, str. 215), uzupełnienie
Chilijski alpinista, eksplorator i kronikarz andynizmu, autor dzieła The Andes. The comple-
te history of mountaineering in High South America, współautor trzech tomów WEGA zmarł 
29.10.2020. MKi               

Eraso Romero, Adolfo (8.08.1934 Estella – 29.05.2021 Plasen-
cia), hiszpański chemik, geolog i speleolog, także polarnik; absol-
went Universidad Complutense de Madrid. Dr h.c. uczelni Univer-
sidad Pública de Navarra. Eksploracją jaskiń zaczął się zajmować 
w roku 1955; był czołowym grotołazem hiszpańskim i w latach 
1981–1986 przewodniczącym Międzynarodowej Unii Speleo-
logicznej (UIS). Później badał również Antarktydę. Zabiegał                  
o zapraszanie do Hiszpanii eksploracyjnych wypraw speleolo-
gicznych z innych krajów, m.in. z Polski. Odznaczony kilkoma 
medalami, m.in. Srebrnym (1969) i następnie Złotym (1977) Me-
dalem Hiszpańskiej Federacji Alpinizmu oraz Złotym Medalem 
Czechosłowackiego Towarzystwa Speleologicznego. MKi 

Gajewski, Michał (t. VI, str. 257), uzupełnienie
W 1949 roku, razem z Janem Długoszem, dokonał pierwszego zimowego przejścia północnego 
Filara Świnicy. Członek honorowy TOPR; zmarł 22 stycznia 2021. MKi

Grodzicki, Jerzy (t. VI, str. 297), uzupełnienie
Polski grotołaz, speleolog, instruktor alpinizmu jaskiniowego, także żeglarz zmarł 26.03.2021. 
Autor kilkudziesięciu prac naukowych; współautor pierwszego tomu WEGA. Pisał też artykuły 
dla czasopism, m.in.: „Speleologii”, „Taternika” i klubowego biuletynu „Wiercica”. MKi

Holeček, Marek (Mára) (t. VI, str. 338), uzupełnienie 
Czeski taternik i alpinista, wspinacz wielkościanowy; ur. 5.11.1974 w Pradze. Autor książek: 
Dotknout se nebe – Zápisky Marouška blázna (2018); České himalájské dobrodružství II – Zápis-
ky Marouška blázna (Praga, 2015). Grał też w dokumentalnych filmach wspinaczkowych, m.in.: 
Dotknout se nebe (2009, TV), Chytnout nebe za kšandy (2011, TV), The Elements (2016 reż. 
Tomáš Galásek). MKi 
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K2 (t. II, str. 347), uzupełnienie 
Pierwszego wejścia zimowego na K2, drugi pod względem wysokości szczyt świata, dokonało 
10 alpinistów nepalskich: Mingma Gyalje (wszedł bez używania tlenu z butli), Nirmal Purja, 
Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, 
Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa oraz Dawa Tenjing Sherpa. Na wierzchołku góry stanęli 
wszyscy razem 16 stycznia 2021 roku. MKi 

Maestri, Cesare (t. VI, str. 478 ), uzupełnienie: włoski alpinista i wspinacz ekstremalny zmarł 
19.01.2021 w Tione di Trento. W kwietniu 2019 r., podczas festiwalu górskiego w Trydencie, 
otrzymał prestiżową nagrodę za dzieło życia – „Genziana alla Carrieraˮ. MKi 

Parma, Christian (t. VI, str. 577), polski speleolog, grotołaz i fotograf zmarł 21.03.2021                   
w Warszawie. MKi

Puchoz, Mario (15.01.1918 Courmayeur – 21.06.1954 K2), alpinista włoski, przewodnik alpej-
ski, w Alpach wspinał się głównie w Masywie Mont Blanc. Uczestnik włoskiej wyprawy na K2 
w 1954 roku, podczas której stracił życie; zmarł na wysokościowy obrzęk płuc. Jego imieniem 
nazwano stadion w Aoście i ulicę w Courmayeur. MKi
Lit.: „Rivista Mensile del CAI”, 1954, s. 81; Ardito Desio, La conquista del K2. Seconda cima 
del mondo (Milano, 1954) .
  
Sinigaglia, Leone (14.08.1868 Turyn – 16.05.1944), włoski alpinista, z zawodu kompozytor. 
Studiował w konserwatorium w Turynie. Przeszedł liczne trudne drogi w Dolomitach, gdzie 
uczestniczył także w pierwszych przejściach na Monte Cristallo i Croda Da Lago. Autor książki 
Climbing reminiscences of the Dolomites (1898). MKi

Viotto, Sergio (8.10.1928 Courmayeur – 31.05.1964 Courmayeur), alpinista włoski, z zawodu 
cieśla i przewodnik alpejski. Przechodził klasyczne drogi, głównie na Matterhornie, Dru, Gran-
des Jorasses, i inne. Razem z Gigi Panei (1914 – 1967) m.in. dokonał pierwszego w warunkach 
zimowych wejścia na Mont Blanc granią Innominaty (25.03.1953). W 1954 uczestniczył w wy-
prawie włoskiej w Karakorum, która dokonała pierwszego wejścia na K2. MKi  
Lit.: „Rivista Mensile del CAI”, 1954, s. 81; Ardito Desio, La conquista del K2. Seconda cima 
del mondo (Milano, 1954).

Wessely, Viktor (Victor) (t. VI, str. 808), uzupełnienie
Alpinista włoski, uczestnik jednej z pierwszych wypraw (w 1902) na K2, urodził się w 1870 
roku. MKi 


