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50. rocznica pierwszego wejścia na Kunyang Chhish
(7852 m; WEGA, t. II s. 460) w Karakorum

W sierpniu 2021 roku minęła pięćdziesiąta rocznica pierwszego wejścia na Kunyang Chhish, 
trudno dostępny szczyt w Pakistanie, wznoszący się w środkowej części grani głównej pas-
ma Hispar Mustagh. W tamtym czasie był drugim pod względem wysokości z niezdobytych 
szczytów Ziemi. Pierwszą próbę wejścia na Kunyang Chhish podjęła wyprawa brytyjsko-
pakistańska w 1962 roku. Jej akcja załamała się po zejściu lawiny, która zabiła dwóch alpinis-
tów: majora Jamesa Millsa i kapitana M. R. F. Jonesa. Trzy lata później na kolejną próbę zde-
cydowali się Japończycy – 19 sierpnia 1965 roku  osiągnęli wysokość około 6800 m (Kuniaki 
Inoue, Akitake Makinouchi, Takeo Nakamura, Shoji Seki, Katsuji Shimoishizaka); także w tej 
wyprawie stracił życie jeden z uczestników. 
   Pierwszego wejścia na Kunyang Chhish dokonała w 1971 roku wyprawa polska, którą 
kierował Andrzej Zawada. Oprócz niego w polskiej ekspedycji udział wzięli: Eugeniusz Chro-
bak, Krzysztof Cielecki, Jan Franczuk, Andrzej Galiński, Zygmunt Andrzej Heinrich, Bogdan 
Jankowski, Andrzej Kuś, Jerzy Michalski, Jacek Poręba, Jan Stryczyński, Ryszard Szafirski 
oraz Stanisław Zierhoffer. Pakistańskim oficerem łącznikowym wyprawy był kapitan Rashid. 
    26 sierpnia 1971 roku na wierzchołku góry stanęli: Zygmunt Andrzej Heinrich, Jan Stryczyń-
ski, Ryszard Szafirski i Andrzej Zawada – pierwsi ludzie na szczycie tego wysokiego siedmio-
tysięcznika. Niestety, również polskiej wyprawy nie ominęło nieszczęście. W pobliżu obozu 
trzeciego zginął Jan Franczuk.
    Dalej zamieszczone są relacje uczestników wejścia szczytowego, opublikowane w książce   
Ostatni atak na Kunyang Chhish, opracowanie: Józef Nyka, Andrzej Paczkowski, Andrzej 
Zawada (Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1973) oraz Andrzeja Kusia (The Battle 
for Khinyang Chhish, Alpine Journal 1972, s. 21-25).  
.

       Małgorzata Kiełkowska
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Bez lokalizacji

MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
Próba fantastyki górskiej Iwonny Hudowskiej

Bez lokalizacji

Wszystko jest fantazją, należy jednak przyjąć założenie, że jeśli coś można objąć definicją i opi-
sem, to najprawdopodobniej zaistniało. Było, jest lub będzie.

   Góra opanowała moją wyobraźnię już w czasach zamierzchłych, choć pamiętnych. Jej zdjęć 
nie wieszałam nad łóżkiem, nie zbierałam opisów faktów czy przygód z nią związanych; nawet 
jako nastolatka nie miałam mentalności wielbicielki czy kolekcjonerki. Informacje o niej, które 
docierały do mnie, zapadały jednak w moją świadomość i pozostawały tam, strukturalnie po-
ustawiane. Jakieś kolejne zdobycze, nieudane próby, imiona utożsamiane ze znanymi twarzami, 
pochodzącymi z rodzinnego miasta, lub obce nazwiska, czasami anonimowe osoby, o których 
wiadomo było jedynie, jaki był punkt ich wyjścia w górę. Dochodziły do mnie anegdoty o nie-
udokumentowanych próbach kilku konkurujących ze sobą, czy tylko spotykających się w ścianie 
zespołów. Był to popularny rejon, choć nie dla mnie. 
    Z tego, co wiedziałam, na szczycie stanęły dwie osoby, ale widocznie nie uznały tego miej-
sca za raj, w którym chciały pozostać. Może perspektywa okazała się zawężona, zbyt górocen-
trczna, podłoże kamieniste, atmosfera lodowa, przestrzeń ograniczona zakazami wstępu i naka-
zami postępu, swobodny oddech niemożliwy? A może był to zbyt dobry punkt widokowy na 
kuszące okoliczne wierzchołki, wyglądające bardziej stromo i piękniej? Opisy przewodnikowe 
i utrwalone, udokumentowane fakty nie dotyczyły mnie – obraz widziany wyobraźnią ukazywał 
śnieg i lód, ale także lite, ciepłe, wybłyszczone słońcem płyty, malowane pastelami bez arogancji 
kontrastowych kolorów. Taka wizja towarzyszyła mi często, lecz nie w wymiarze czasowym                      
i przestrzennym. Uśmiechałam się do niej, a ona zachęcajaco do mnie. Wiedziałam jednak, że 
jeśli się tam wybiorę, to lód okaże się nie tylko błyskotką – będzie ziębił, a skała – pomimo swe-
go ciepła – przytrze mi palce swą szorstkością.
   Wahałam się. Pojechałam w pobliże, by lepiej poznać teren, by zwiększyć szansę, że się nie 
pogubię, by zobaczyć coś konkretnego, nie tylko marzenie.
Byłam pewna, że w końcu, kiedyś, pójdę wyżej... 
Może... Chyba....
    Któregoś lata się zdecydowałam. Warunki były wyśmienite, pogoda prześliczna, prognozy mo-
tywujace, a zakazy dawało się obejść. Teraz lub nigdy! Od początku zdawałam sobie sprawę, że 
dla mnie nie będzie to podmiejska wycieczka w pogodne popołudnie. Oddalenie, nieznajomość 
aktualnych warunków, roszczenia lokalnej ludności, konieczność ułożenia osobistych spraw, 
moje wewnętrzne nastawienie, obawy, niepewności – to wszystko czyniło z tego przedsięwzięcia 
prawdziwie trudny projekt.
   Więc jednak teraz. Wkrótce okazało się, że nie jestem w ścianie sama. Ktoś się wycofywał. 
Dron wznosił się w górę, wyszukując komuś innemu projekt, linię nowej drogi. Dwie przyczajo-
ne postacie mignęły mi za załomem skalnym. Jeszcze ktoś inny uparcie piął się po osuwającym 



się piarżysku, wykorzystując każdą chwilę przyzwolenia lub litości góry, która w danej chwili 
nie bombardowała go kamieniami. 
    To nie był mój styl – nie lubię miałkości, cenię elegancję linii, litą skałę, taniec z sekwencją 
ruchów. Góra dawała mi satysfakcję, pozwalając na trzymanie się moich zasad. 
   Stawało się jednak coraz trudniej. Każda szczelina, wiodąca początkowo wprost w górę, 
okazywała się zawiła i gdzieś się zatracała; połogie płyty stromiały, spod przewieszek wylatywały 
kamienie. Możliwość logicznej drogi przestała być realna. Ściana nie ukazywała żadnego 
łatwiejszego wariatu. Było jasne, że przy załamaniu pogody nie wskaże pomocnego do wycofu 
zachodu, pozostawiając jedynie możliwość zjazdu w nicość.
   Charakter terenu zaczął wywoływać zaburzenia we wskazanich wysokościomierza. Waha-
nia poziomu występowały niezależnie od zewnętrznie dostrzeganych zjawisk, od moich kroków 
oraz doznań. Nie wiedziałam, czy – idąc naprzód i do góry – posuwam się wzwyż, trawersuję 
czy też przemieszczam się w dół. 
   Klimat podlegał teraz gwałtownym wahaniom. Rozpoczynając od skwaru lata, przebywał 
skalę roku w ciągu doby, z ledwie zauważalnymi porami przejściowymi. Sama doba stawała się 
coraz krótsza – brakowało czasu na wspinaczkę, na jakiekolwiek wyjście z sytuacji, w której 
się znalazłam. Świt i zmierzch złaczyły się w jedną chwilę nierozdzieloną blaskiem. Zapanował 
bardzo dokuczliwy chłód.
   Spojrzałam na wyjątkowo silnie zmrożone stopy. Po skostniałe kolana stałam w śniegowej 
chmurze. Nigdzie nie dostrzegłam swego celu – wierzchołka. Chmura nie skrywała szczytu – 
była NIM. Zdałam sobie sprawę, że góra nigdy mi go nie pokazała. To, do czego zmierzałam, 
było transformacją widma Brockenu, odbiciem mojego własnego wnętrza.
   Instynkt samozachowawczy nie był potrzebny, nie było decyzji do podjęcia, czy lub dokąd iść.
Istniała tylko droga powrotna z niewidocznymi już śladami. Nie następowało teraz opóźnione, 
zwolnione osuwanie się z bolesnym czepianiem się kamieni. Było to raczej ześlizgiwanie się 
i spadanie wolnym lotem w obcą pustkę. Bez przerażenia, spokojnie, z lekkim zawirowaniem 
powietrza na początku, z przekonaniem, że lecę we właściwym kierunku, choć niestety w dolinę.
   Gdy się zatrzymałam, próbowałam ustalić swoje położenie. Nie było zasięgu, ale telefon 
wydawał z siebie dźwięki przyjemnej muzyki, bluesa połączonego z miękkim jazzem. Uciszające 
panikę, lecz nie zawierające wielu wskazówek co do przyszłości. Niespodziewanie usłyszałam 
wiadomość, że oskarżono mnie o nieuzasadniony wycof. Porażkę. Rozpoznałam głos spikera. To 
byłam ja. 
    Nie chciałam teraz schodzić jeszcze niżej. Nie korzystałam z obozów przejściowych w drodze  
w górę i nie udało mi się pogodzić z myślą, że istnieje alternatywa skorzystania z nich w odwro-
cie. Zabiwakowałam gdzieś powyżej tradycyjnej bazy innych. Przeczekując. Oczekując? Nikt 
mnie jednak nie szukał. Zostałam uznana za zaginioną we własnej czasoprzestrzeni bez lokali-
zacji GPS-u.

                                                                                                                          Iwonna Hudowska
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Seniorzy Klubu Wysokogórskiego spotkali się na początku września pod Kopcem Kościuszki w Kra-
kowie. Spotkanie zorganizował Mieczysław Rokosz.   

GÓRY W NAUCE I KULTURZE

Seria GórFanka

    W 1999 roku Roman Gołędowski założył w Warszawie 
firmę Annapurna. W pierwszej fazie swojej działalności 
translatorskiej i wydawniczej nawiązał współpracę z firmą 
Warbud S.A, dzięki czemu udało się opublikować na pol-
skim rynku dwa ekskluzywne albumy: Roberto Mantova-
niego Everest. Historia himalajskiego giganta oraz Stefano 
Ardito Masyw Mont Blanc. Od 2005 roku firma Romana 
Gołędowskiego działała już samodzielnie i skoncentrowała 
się na wydawaniu książek alpinistycznych i podróżniczych. 
Do najważniejszych przedsięwzięć wydawniczych Anna-
purny należy niewątpliwie bogato ilustrowana pentalogia  
zawierająca opis wspaniałej kariery znakomitej polskiej al-
pinistki – Anny Czerwińskiej. 

Fot. Wojciech Kapturkiewicz

Spotkanie Seniorów w Krakowie                                                            
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   Wszystkie tomy serii „GórFanka”mają charakter wywiadu-rzeki, w którym pytania zadaje 
Roman Gołędowski. Cechami charakterystycznymi tych książek jest kolorowa szata graficzna,           
a także ukazanie działalności górskiej od bardziej nieformalnej strony; autorka nie stroni tutaj od 
barwnych anegdot czy też opisania nawet osobistych przeżyć. Jednocześnie Anna Czerwińska, 
bazując na swojej czterdziestoletniej karierze alpinistycznej i wynikającym z niej wielkim 
doświadczeniu górskim, pragnęła przekazać ogromną wiedzę na temat specyfiki działalności 
człowieka w górach wysokich. 
   W opowieściach Anny Czerwińskiej przewija się cały korowód znanych alpinistów, od Krys-
tyny Palmowskiej i Wandy Rutkiewicz poczynając, na Krzysztofie Wielickim, Ryszardzie 
Pawłowskim, Denisie Urubko i Piotrze Pustelniku kończąc.   

Książki serii

1. GórFanka. Moje ABC w skale i lodzie, Warszawa 2008.

2. GórFanka. Na szczytach Himalajów, Warszawa 2008.

3. GórFanka w Karakorum 1979–1986, Warszawa 2010.

4. GórFanka powraca w Karakorum, Warszawa 2011.

5. GórFanka na himalajskiej ścieżce, Warszawa 2012.

PS. Romanowi Gołędowskiemu dziękuję za informacje i cenne uzupełnienia.

        Marek Maluda

Zdobycia Tatr część czwarta

W połowie października ukazała się czwarta część serii Zdobycie Tatr, historii i kroniki taternict-
wa, szczegółowo przedstawianej przez Jana Kiełkowskiego w kolejnych tomach tego monogra-
ficznego opracowania.
    Tom czwarty zawiera opis wybitniejszych dokonań tatarnickich w latach 1946 do 1960. Jak 
pisze autor w swoim wstępie, „...za przełomowe wydarzenia omawianego okresu należy uznać 
niewątpliwie: przejście Hokejką zachodniej ściany Łomnicy; wejście wielką, nową drogą (Drogą 
Długosza) na Kazalnicę Mięguszowiecką i pierwsze przejście Wariantu R na wschodniej ścianie 
Mnicha oraz przejście Drogi Nyki na wschodniej ścianie Małego Młynarza. 
     Za największe zimowe dokonania w tym piętnastoleciu taternickim trzeba uznać pierwsze 
zimowe przejścia Drogi Birkenmajera na zachodniej ścianie Łomnicy i Drogi Stanisławskiego 
na północnej ścianie Małego Kiezmarskiego Szczytu oraz pierwsze zimowe przejście całego pn.-
wschodniego filara Mięguszowieckiego Szczytu. Wariant R, aż do pojawienia się nowoczesnych 
dróg hakowych na Kazalnicy, będzie uchodził za najtrudniejszą w Tatrach drogę pokonywaną 
techniką hakową.

[...] Okres ten ogólnie można potraktować jako oswajanie się z techniką hakową przed zdecydo-
wanym szturmem na największą tatrzańską zerwę – Kazalnicę Mięguszowiecką”. MKi

Zdobycia Tatr część czwarta                                                            
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Jan Kiełkowski
ZDOBYCIE TATR

historia i kronika taternictwa

TOM IV
LATA 1946 – 1960 

Wydawnictwo STAPIS Katowice

ISBN 978-83-7967-143-4

Fot. Stanisław Pisarek
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Allen, Richard (Rick; t. VI str. 14, t. VII str. 72), brytyjski (szkocki) alpinista, ur. w 1954 lub 1953 
roku w Aberdeen, zginął w lawinie na K2 w lipcu 2021. MKi                                                              

Dworak, Andrzej (t. VI, str. 212) uzupełnienie: był dwukrotnie odznaczony Złotym Medalem „Za 
Wybitne Osiągnięcia Sportowe”. MKi  

Fiett, Jerzy (t. VII, str. 126), polski taternik, narciarz i turysta górski zmarł 7 kwietnia 2021 r.

Janas, Marek Antoni (t. VI, str. 363), polski taternik i alpinista zmarł 12.07.2021.

Januszkiewicz, Adolf (9.06.1803 Nieśwież – 18.06.1857 Dziahylnia), polski podróżnik i poeta;         
w latach 1821–1823 studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Był zaprzyjaźniony z Adamem Mickie-
wiczem; dzięki tej przyjaźni stał się nawet pierwowzorem postaci literackiej (Adolfa w III części 
Dziadów). Uczestnik powstania listopadowego, zesłany w 1832 na Syberię. Odbył szereg podróży po 
Kazachstanie. Dotarł m.in. do pasma górskiego Tarbagataj w Azji centralnej, na granicy z Chinami. 
Pośmiertnie opublikowano jego Listy ze stepu Kirgiskiego pisane do rodziny i przyjaciół w 1846 r. 
(„Biblioteka Warszawska”, 1959, t. 1–2). Oryginalny polski rękopis Dziennika podróży po Syberii 
znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. W 1875 ukazał się Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego 
listy ze stepów kirgizkich. Tom I, wydanie drugie, wydawnictwo Księgarnia B. Behr’a (E. Bock), 
Berlin, Poznań. MKi 
Lit.: Wacław i Tadeusz Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Warszawa 1992.

Kuliński, Stanisław (t. VI, str. 437), uzupełnienie
(8.10.1928 – 18.01.2021), polski taternik i alpinista. Był fizykiem, profesorem nauk fizycznych (od 
1998), ekspertem w dziedzinie budowy akceleratorów liniowych. W latach 1957–2002 pracował na 
różnych stanowiskach w Instytucie Problemów Jądrowych. MKi

Mitkiewicz, Jerzy (t. VI, str. 519), uzupełnienie 
Polski taternik, alpinista, przewodnik górski i ratownik; z zawodu leśnik (studia na ówczesnym Wy-
dziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego), także meteorolog. Należał do założycieli Koła 
Poznańsko-Pomorskiego Klubu Wysokogórskiego PTT. Zmarł 27.11.2021. MKi

Pagani, Guido (ur. 1918), alpinista włoski; dr medycyny, chirurg. Wspinał się przede wszystkim          
w Dolomitach (m.in. Civetta, Sorapiss, Sella Langkofel) oraz w grupie Badil. Był lekarzem włoskiej 
wyprawy na K2 w Karakorum, która dokonała pierwszego wejścia na ten szczyt. MKi
Lit.: Cirillo Floreanini, Guido Pagani, „La Rivista del CAI”, 1989, nr 6, s. 94-95.

Piekarczyk, Andrzej (t. VI, str. 599), polski taternik i alpinista zmarł 19.11.2021.

Roberts, David (Dave) S. (t. VI, str. 649), amerykański alpinista, pisarz i publicysta, autor i współautor 
licznych książek o tematyce górskiej zmarł 20.08.2021 w wieku 78 lat. W języku polskim ukazała się 
książka Samotność solisty jego współautorstwa. MKi
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Rozwadowski, Erazm (ur. w 1930), polski taternik i alpinista, w latach 1958–1961 prezes Klubu 
Wysokogórskiego Gliwice, zmarł w wieku 91 lat. MKi

Sobolewski, Andrzej (t. VI, str. 720), uzupełnienie
Polski taternik i alpinista, autor opracowań: Kalendarium polskich wypraw i zgrupowań wysokogór-
skich w Kaukazie 1935‒2007, Warszawa 2010; Andy. Kalendarium polskich wypraw alpinistycznych 
1934‒2010, Warszawa 2010. Zmarł 20.01.2021 roku. MKi

Untch, Steven Donald Frederick (1956 – 1994 K2), wspinacz, alpinista i speleolog amerykański; 
eksplorował rejony skalne i wielkie ściany na pd.-zachodzie USA; wspinał się w Andach Peruwiań-
skich i Ekwadorskich, a także w Himalajach i Karakorum. Badał również liczne jaskinie; działalność 
naukową prowadził m.in. w systemie jaskini Lechuguilla w stanie Nowy Meksyk. Autor licznych 
publikacji. Zginął na K2. MKi
Lit.: Michael Rigney, Steven Donald Frederick Untch, „American Alpine Journal” 1995, s. 371.

Utterson-Kelso, William Edward (09.04.1828 Ayr w Szkocji – 22.12.1898 Edynburg), brytyjski  
(szkocki) alpinista, oficer Armii Brytyjskiej. W Alpach wszedł m.in. na Matterhorn (1871); intensyw-
nie wspinał się w Dolomitach (najczęściej w towarzystwie przewodnika Santo Severino Siorpaesa). 
W 1872 wszedł nową drogą (od pd.-zachodu) na Sassolungo. Dokonał także pierwszych wejść, m.in. 
na Becco di Mezzodi (1872) i Monte Duranno (pn. flanką, 1874); brał udział także w pierwszym 
wejściu na Pizzo d’Uccello w Alpach Apuańskich (11.04.1876). Alpinistką była również jego żona 
Margaret (z domu Bruce Dundas Wharton), która razem z Anną Ploner dokonała 1. kobiecego wejścia 
na Cima Grande di Lavaredo w 1874. MKi
Lit.: Informacje arch.

Wiktorowska, Hanna (t. VI, str. 814), wszechstronna sportsmenka polska, mocno związana ze 
środowiskiem wysokogórskim, w którym pracowała nieprzerwanie od roku 1959 aż do odejścia na 
emeryturę w 2005. Zmarła 13.11.2021.         

Żemczużnikow, Andriej Andriejewicz (1897–1977), radziecki alpinista i skalpinista; pionier oraz 
ideolog tego sportu w ZSRR; z zawodu lekarz. Był organizatorem i uczestnikiem pierwszej skialpini-
stycznej wyprawy (w 1931) oraz przewodnikiem drugiej, w 1932 roku, przez przełęcz Canner (4860 
m) w Kaukazie. Wszedł solo na zachodni wierzchołek Elbrusa (1931). Alpinistami byli także jego 
żona Taisja Nikiticzna Wołgina (mistrzyni sportu w alpinizmie i wspinaczce skalnej) oraz synowie 
Jurij i Andriej. MKi   

Żemczużnikow, Jurij Andriejewicz (ur. 30.05.1938), radziecki alpinista i instruktor alpinizmu. 
Zaczął się wspinać w Kaukazie, w wieku 15 lat. Również w Kaukazie dokonał 148 przejść, w tym 
dwóch wejść nowymi drogami. Jest współautorem, redaktorem i wydawcą książek: Poslednije 
wozchożdienije Aloszy Germogienowa i Gory na wsju żyzń. Alpinistami byli również jego rodzice: 
Taisja Nikiticzna Wołgina (mistrzyni sportu w alpinizmie i wspinaczce skalnej) i Andriej Andrieje-
wicz Żemczużnikow oraz brat Andriej Ż. JKi

Żukowski, Jacek (t. VI, str. 851), polski taternik i alpinista zmarł w lipcu 2021 roku w wieku 88 lat.
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