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BIULETYN WIELKIEJ ENCYKLOPEDII GÓR I ALPINIZMU

OD REDAKCJI

    Oto kolejny biuletyn WEGA, który jak na nieregularnik ukazuje się na razie za bardzo regularnie. 
W tym numerze przypominamy między innymi pierwszych turystów na Baranich Rogach w Tatrach        
i na Piz Badile w Alpach Retyckich – na obydwu szczytach pierwsze zaspoły stanęły już ponad 
150 lat temu. Z dróg tatrzańskich wspominamy pierwsze zimowe przejście drogi Kowalewskiego                        
i Pałuchy na wschodniej ścianie Młynarczyka, uznanej kiedyś za jedną z najtrudniejszych dróg „kla-
sycznych” (czyli bez haczenia) w Tatrach. Szerzej piszemy o Piku Lenina, ponieważ w tym roku przy-
pada 90 rocznica zdobycia tego najczęściej odwiedzanego siedmiotysięcznika na Ziemi. W rubryce 
kulturalnej Marek Maluda pisze o przewodniku Carla Lohmeyera i o samym autorze tej książeczki, 
uważanej za pierwszy przewodnik turystyczny po Tatrach.  
    Niezmiennie zapraszamy do podzielenia się na stronach biuletynu swoimi wspomnieniami. Chętnie 
zamieścimy również wszelkie uzupełnienia prezentowanych materiałów.Wszystkie numery biulety-
nu WEGA zawsze można sobie „ściągnąć” ze strony www.stapis.com.pl
                                                          
       Małgorzata i Jan Kiełkowscy    
                                                             mjkmountains@aol.com
                                                             mjkmountains@googlemail.com
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Murań został zdobyty nie ponad 200, lecz ponad 300 lat temu 
(sprostowanie do Biuletynu 4/2018)
   W tym roku minie nie ponad 200, lecz ponad 300 lat od zdobycia Murania, jak to słusznie zauważyli niektórzy 
czytelnicy. Niestety nie udało się dotrzeć do żadnego źródła, w którym pojawiałaby się data (w tym przypadku 
tylko rok, 1717) tego wejścia – może ktoś wie, skąd ona pochodzi?
   Załączone do opisu tego wydarzenia zdjęcie również okazało się nietrafne, a znawcy Tatr Bielskich próbują 
określić, co ono właściwie przedstawia? Ustalono już, że na pewno nie jest to fragment żadnej ściany Murania.             
A szkoda, bo zdjęcie jest ładne. Może ktoś ma fotografię tej niewysokiej, ale niezwykle rocznicowej góry?

               Jan Kiełkowski

Ponad 150 lat temu zdobyto Baranie Rogi (WEGA t. III, str. 93)
   Przed 17 września 1867 roku dokonano pierwszego turystycznego wejścia na Baranie Rogi. Pierwszy-
mi turystami, którzy stanęli na tym szczycie, byli Józef Stolarczyk i Tomasz (Ambroży, Pater Ambro-
sius) Trausyl (Reformat) prowadzeni przez przewodników: Wojciecha Gąsienicę Kościelnego, Wojciecha 
Ślimaka, Szymona Tatara starszego i Jędrzeja Walę starszego. Po drodze zaliczyli również 1. wejścia 
turystyczne na mniej wybitne kulminacje: Wyżni Barani Zwornik (WEGA t. III, str. 93), Baranią Ka-
zalnicę i Ramię Lodowego oraz na Śnieżną Przełęcz (WEGA t. III, str. 744). Prawdopodobna, niemniej 
domniemana (nie ma żadnych zapisów Stolarczyka na ten temat), droga ich wejścia prowadziła z Doliny 
Czarnej Jaworowej (WEGA t. III, str. 219) na przełęcz, nazwaną później Przełęczą Stolarczyka (1. wejście 
turystyczne; WEGA t. III, str. 723), skąd częściowo nieco trudną (I) pn.-wschodnią granią, przez Wyżni 

Na zdjęciu widać pd.-zachodnią ścianę Baranich Rogów, natomiast pierwszego wejścia na szczyt dokonano z prze-
ciwnej strony.
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                              Ponad 150 lat temu zdobyto Piz Badile 

Barani Zwornik na szczyt. Byłaby to oficjalna czwarta droga o trudnościach taternickich (nieco trudna) 
w Tatrach. W przewodniku Witolda H. Paryskiego opisana jest pod numerem 2943, u Arno Puškáša pod 
oznaczeniem III/19 (z trudnościami częściowo II!). Tatrolodzy nie są zgodni co do przypuszczalnej trasy 
zejścia ze szczytu. Na przykład A. Puškáš podaje, że schodzono trasą wejścia, a W. H. Paryski sugeruje, że 
przez Baranią Przełęcz (WEGA t. III, s. 92) do Doliny Pięciu Stawów Spiskich (1. przejście turystyczne). 
Wszyscy uczestnicy tego wejścia mają swoje biogramy w tomie VI WEGA.
Warto przy tej okazji przypomnieć też najwcześniejsze powtórzenia:
2. wejście: 9.04.1884 Ludwik Chałubiński, Karol Potkański i przewodnicy Wojciech Roj i kilku innych;
3. wejście: 25.08.1888 A. Ballagi, Ödon Téry z przewodnikiem Martinem Spitzkopfem seniorem;
4. wejście: 25.09.1888 Lászlo Jármay i przewodnik Jakob Horvay;
1. wejście kobiece: 16.07.1900 Antonina Englisch z towarzyszami;
1. wejście zimowe: 17.04.1911 Tibold Kregczy, Lajos Rokfalusy i Zoltán Votisky.
                                                                                                                                                Jan Kiełkowski      

Ponad 150 lat temu zdobyto Piz Badile (WEGA t. III, str. 84)

26 wrzesnia 1867 William Augustus 
B. Coolidge oraz przewodnicy Franço-
is Dévouassoud i Henri Dévouassoud 
dokonali pierwszego wejścia na Piz 
Badile. Ich droga miała prowadzić od 
południa (niektóre przewodniki poda-
ją, że południową granią?), od strony 
włoskiej. W wydanym w 1966 roku to-
mie IV przewodnika po Alpach Bünd-
nerskich nie ma swego numeru i nie 
jest opisana. Nie znamy też żadnych 
opisów tego wejścia, które mógłby 
pozostawić po sobie Coolidge. Prosi-
my o informacje lub wskazówki na ten 
temat. Uczestnicy tego wejścia mają 
swoje biogramy w tomie VI WEGA. 

               Jan Kiełkowski

Józef Stolarczyk                   Wojciech Ślimak                  Szamon Tatar                                Jędrzej Wala        

William Augustus Coolidge                     François Dévouassoud                                      



Południowa flanka Piz Badile z drogą pierwszego wejścia
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Południowa flanka Piz Badile
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90 rocznica zdobycia Piku Lenina (WEGA t. II, s. 478)
   25 września 1928 roku Eugen Allwein (WEGA t. VI, str. 15), Erwin 
Schneider (WEGA t.VI, s.686) i Karl Wien (WEGA t. VI, str. 812) do-
konali 1. wejścia na Pik Lenina (znany wtedy jako pik Kaufman). Był to 
pierwszy zdobyty szczyt z pięciu radzieckich siedmiotysięczników. Al-
piniści weszli na wierzchołek od południa, z lodowca Bolszoj Saukdara 
przez Przełęcz Krylenki (WEGA t. II, str. 450), którą zdobywcy nazwa-
li Ostsattel (czyli siodło wschodnie), i wschodnią grań. Później rzadko 
wchodzono tą drogą; najpopularniejsze, technicznie łatwe „normalne 
drogi” prowadzą na wierzchołek od północy, „Przez Skały Lipkina” lub 
przez Pik Razdielnaja w grani zachodniej. 
   To wejście było długo kwestionowane przez alpinistów radzieckich, 
którzy podawali dwa powody: z jednej strony twierdzili, że na tej wy-
sokości nie można przejść w jeden dzień takiego długiego odcinka grani 
o deniwelacji ok. 1500 metrów; drugim powodem był fakt, że alpiniści 
radzieccy, którzy weszli na Pik Lenina w 1934 roku, nie zastali na wierz-
chołku żadnych śladów wcześniejszego pobytu. Wysuwając pierwszy 
zarzut, nie wzięto jednak pod uwagę, że zdobywcy mieli za sobą ponad 
trzymiesięczną aklimatyzację i w tym czasie weszli na szereg dziewi-
czych sześciotysięczników. Co do drugiego, to faktycznie, Niemcy nie 
wynieśli na szczyt popiersia wodza rewolucji Włodzimierza Lenina, tak 
jak zrobili to radzieccy zdobywcy w 1934 roku,. Zresztą około pół wieku 
po tym wydarzeniu alpiniści radzieccy własnymi przejściami udowodni-
li, że takie wejście jest jednak możliwe.
Lista znanych mi pierwszych 12 wejść na Pik Lenina:
1. wejście: 25.09.1928 Eugen Allwein, Erwin Schneider, Karl Wien;
2. wejście: 8.09.1934 Witalij M. Abałakow, N.A. Czernucha, I.J. Łukin; 
3. wejście: 17.08.1937 P.T. Algambrow, Lew L. Barchasz, Jewgienij A. Bieleckij, Stanisław Hanecki (1.w. pol-
skie), B. Iskin, I.W. Martynow, Arij I. Polakow, G. Rozencweig; 
4. wejście: 14.08.1950 W.S. Aksenow, J.A. Izrael, A.G. Kormszczikow, A.W. Kowalew, J.D. Masłow, Eduard I. 
Nagel, Wiktor N. Naryszkin, Władimir A. Nikonow, Witalij K. Nozdriuchin, Władimir I. Racek, I.W. Rożnow, 
W.M. Zaporożczenko; 
5. wejście: 3.08.1954 P. Karpow, Walentin  A. Kowalew, Eduard I. Nagel, Wiktor 
N. Naryszkin, Witalij K. Nozdriuchin; 
6. wejście: 21.08.1955 Boris D. Dmitriew, A.S. Gożew, Jewgienij I. Iwanow, Ana-
tolij I. Kowyrkow, Kirił K. Kuźmin, Piotr K. Skorobogatow, Aleksiej S. Ugarow;
7. i 8. wejście: 1956 alpiniści radzieccy; 
9. wejście: 1958 alpiniści radzieccy; 
10. wejście: 1960 alpiniści gruzińscy;
11. wejście: 08.1960 Witalij M. Abałakow, Nikołaj A. Gusak, Gienadij J. Iliński,   
D. Kachiani, Konstantin B. Klecko, M. Timoszin; 
12. wejście: 15.08.1960 Oleg W. Abałakow, Gierman L. Agranowski, Jakow            
G. Arkin, Jasjen W. Diaczenko, A. Fiedorow, Lew N. Filimonow, Josif G. Kachiani, 
Władimir A. Kiziel;
1. wejście kobiece: 28.07.1965 Marta Maly z Czechosłowacji z towarzyszami;
1. wejście zimowe: 31.01.1988 Siergiej A. Arsientiew, Władimir S. Bałybierdin; 
Walerij N. Chriszczaty, Wiktor U. Dedi, Jurij M. Moisiejew, I. Tułajew.
Obecnie Pik Lenina jest najczęściej odwiedzanym siedmiotysięcznikiem na Ziemi.
Niektórzy z wymienionych tutaj alpinistów mają swoje biogramy w WEGA; do 
haseł innych, którzy z pewnością powinni się też tam znaleźć (np. Czernuchy czy 
Łukina), brak nam danych zarówno osobowych, jak i dotyczących ich górskich 
dokonań.
Zamieszczone dalej strony z rocznika 1929 „Zeitschrift des Deutschen und Öster-
reichischen Alpen-Vereins” zawierają szczegółowy opis tego wejścia.
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Eugen Allwein

Erwin Schneider
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    Na koniec nieco własnych wspomnień z Piku Lenina. W naszym wejściu brało udział ośmioro alpinistów (Jan 
Franczuk, Bogdan Jankowski, Wojciech Jedliński, Jan Kiełkowski, Halina Krüger-Syrokomska, Tadeusz Łau-
kajtys, Wanda Rutkiewicz, Andrzej Zawada) z Polski oraz kilkunastu przyjaciół z Nowosybirska, którzy całe to 
wejście logistycznie przygotowali. Wchodziliśmy na szczyt normalną drogą od północy przez Skały Lipkina. 
Na wierzchołku stanęliśmy wszyscy 10.08.1970. Cała droga to tuptanie w śniegu bez żadnych trudności tech-
nicznych – świetna do skontrolowania swojej aklimatyzacji.
Z całego przejścia najbardziej utkwiła mi w pamięci wichura (tzw. „poziomka” wiejąca równolegle do zbocza 
góry), która dopadła nas na długim trawersie w ścianie, na wysokości około 6000 m. Cały czas było ciężkie 
torowanie, a gdy się szło za kimś, to nie można było nawet na chwilę odstawać, bo przetorowany ślad natych-
miast zanikał. W efekcie po przejściu połowy zaplanowanego etapu musieliśmy założyć obóz pośredni, co 
przy tej wichurze również wymagało dużo pracy. Na szczęście nad ranem wiatr się uspokoił i już w lepszych 
warunkach mogliśmy zwinąć obóz i wyjść na grań, gdzie założyliśmy następny, w którym zaraz obudowaliśmy 
nasz namiot wysokim murem ze śnieżnych bloków. Z tego obozu nazajutrz weszliśmy na wierzchołek – pamię-
tam, że był cały w chmurach. Na końcowym podejściu musiałem stwierdzić, że z moją aklimatyzacją nie było 
jeszcze najlepiej i że na tym ostatnim odcinku nie mogłem nadążyć za moimi namiotowymi partnerami, Jasiem 
i Tadeuszem, którzy na tej wysokości byli chyba z nas wszystkich najszybsi.
   Z wierzchołka zabrałem malutki ceramiczny dzbanuszek, który do dzisiaj stoi na jednej z półek naszej biblio-
teki. Jasio natomiast zadowolił się jednorublową monetą z podobizną Lenina. Zresztą potem w bazie przegrał 
ją do mnie w szachy, więc mam i tę, można powiedzieć, podwójną pamiątkę.
   Za wejście na Pik Lenina każdy z nas dostał odznakę (ciekawe, czy dalej są one przyznawane?) z wygrawe-
rowanym kolejnym numerem wejścia. Od tych zdarzeń minie wkrótce 48 lat. Moja odznaka, a także jednorub-
lówka Jasia, leżą, dobrze zabezpieczone, gdzieś w naszych górskich zbiorach. Jak tylko uda nam się je znaleźć 
w niezliczonych klaserach, sfotografujemy i zamieścimy zdjęcie w jednym z następnych biuletynów.

90 rocznica zdobycia Piku Lenina 
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Uczestnicy wyprawy „Pamir 1970” na dworcu w Warszawie, od lewej: Wanda Rutkiewicz, Jan Kiełkowski, Halina 
Krüger-Syrokomska, Jan Franczuk, Andrzej Zawada, odprowadzający Wojciech Rutkiewicz, Wojciech Jedliński, Ta-
deusz Łaukajtys. Fot. Bogdan Jankowski



90 rocznica zdobycia Piku Lenina 

230



90 rocznica zdobycia Piku Lenina 

231



90 rocznica zdobycia Piku Lenina 

232



90 rocznica zdobycia Piku Lenina 

233



50 lat temu poprowadzono Drogę Pająków na Kazalnicy Mięguszowieckiej 
Uzupełnienie 
20. przejście: 18.07.1978 Tadeusz Karolczak, Władysław Janowski.

Ponad 50 lat temu poprowadzono dwie nowe drogi w murze Trolltindene (WEGA t. III, 
s. 788): północną ścianą Søndre Trolltind (WEGA t. III, str. 788) i direttissimę Ściany 
Trolli (Trollveggen, WEGA t. III, s. 789)
   W 1967 roku na Ścianę Trolli w Norwegii wybrały się równocześ-
nie, lecz niezależnie od siebie, dwa ostre zespoły. Pierwsi przybyli pod 
nią Francuzi, którzy zaatakowali przewieszoną ścianę wprost w linii 
spadku najwyższej kulminacji w grani muru Trollveggen. Spóźnieni 
Brytyjczycy, nie chcąc wchodzić w drogę Francuzom, zmienili plan       
i skierowali się na sąsiednią, równie przewieszoną, ale nieco niższą 
ścianę Søndre Trolltind. W ten sposób w sierpniu 1967 roku powstały 
w murze Trolltindene dwie wielkie ekstremalne nowe drogi. 
Na Søndre Trolltind: 1. przejście 14–26.08.1967 John Amatt (WEGA    
t. VI, str. 17) i Rusty Baillie (WEGA t. VI, str. 48). J. Amatt opisał to 
wejście w roczniku 1968 „Alpine Journal” – dalej zamieszczone są ko-
pie stron z jego relacją.
Na Trollveggen: 1. przejście 1967 Yves Boussard, Jerome Brunet, Pa-
trick Cordier (WEGA t. VI, s. 164), Claude Deck, Jean Frehel (WEGA 
t. VI, str. 249). J. Brunet i J. Fréhel. Swoje wejście opisali w „G.H.M. 
Annales” 1966–1967 a C. Deck również w numerze 66 „La Montagne” 
z 1968 roku.
O bogatej polskiej działalności na tej ścianie powspominamy osobno  
w innych numerach biuletynu.

50 lat temu poprowadzono Drogę Pająków na Kazalnicy Mięguszowieckiej 
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John Amatt                                                                                

Rusty Baillie                                                                        Patrick Cordier                                                                             
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50 rocznica 1. zimowego przejścia drogi Kowalewskiego i Pałuchy

50 rocznica 1. zimowego przejścia drogi Kowalewskiego i Pałuchy na Młynarczyku
   W tym roku mamy też 50 rocznicę 1. przejścia zimowego drogi Kowalewskiego i Pałuchy na wschodniej 
ścianie Młynarczyka. Poprowadzona dwa lata wcześniej, zaraz została uznana za jedną z najtrudniejszych dróg 
„klasycznych” (czyli bez haczenia) w Tatrach. Obozując w 1967 roku przez miesiąc na Polanie pod Wysoką, 
włączyliśmy ją oczywiście do naszego wykazu przejść. W następnym roku Tadek Piotrowski wymyślił, żeby 
pójść tam jeszcze raz zimą.

Lista znanych mi przejść tej drogi:
1. przejście: 12.09.1966 Ryszard Kowalewski, Zygmunt Pałucha;
2. przejście: 3.09.1967 Jan Kiełkowski, Tadeusz Piotrowski, Adam Uznański;
3. przejście (1.p. zimowe): 9-10.03.1968 Jan Kiełkowski, Tadeusz Piotrowski, Zdzisław Prusisz, Kazimierz 
Jacek Rusiecki; 
4. przejście: 24.07.1969 Andrzej Mierzejewski, J. Pszon; 
5. przejście: 07.1969 Jerzy Łabęcki, Ryszard Malczyk i taternik z Węgier;
6. przejście (1.p. kobiece): 24.09.1969 Michał Gabryel, Andrzej Gierych, Wojciech Kurtyka, Bożena Szyszko 
(-Momatiuk); 
7. przejście: 7.07.1970 Janusz Kurczab, Marian Piekutowski, Janusz Skorek, Marek Zygmański; 
8. przejście: 14.07.1970 Edward Osada, Andrzej Wilusz; 
9. przejście: 11.09.1970 Mirosław Krawczyk, Andrzej Skwirczyński; 

Wschodnia grań Młynarza zakończona zerwą Młynarczyka.  W linii spadku Nawiesistej Turni widoczny żleb, któ-
rym schodziliśmy zimą.
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10. przejście: 30.08.1971 B. Mazurkiewicz, Jacek Jasiński; 
?. przejście: 4.07.1972 Andrzej Czok, Piotr Czok; 
?. przejście: 9.08.1972 Sławomir Andrzejewski, A. Posiewnik;
?. przejście: 14.08.1972 Andrzej Machnik, Wacław Sonelski.
?.przejście: 9.08.1973 Wojciech Myszkowski, Andrzej Pawlik, Ryszard Urbanik;
?. przejście (2.p.z. zarazem 1.p.z. kobiece): 11-13.02.1975 Maria Bieniek, Jerzy Łabęcki, Jerzy Zając; 
?. przejście zimowe: 2-3.02.1991 P. Mieszkowski, Barbara Tarnawska. 
Jak zwykle prosimy o dalsze uzupełnienia.

Kilka moich osobistych wspomnień z przejścia zimowego:
    Gdy w zapadającym zmroku drzemałem (otulony kurtką puchową) na półwiszącym stanowisku po siód-
mym wyciągu, zbudziły mnie wołania z góry. Otóż Dżek i Tadek nie mogli znaleźć wyjścia ze znajdującej się 
powyżej depresji i Tadek przypomniał sobie, że podczas letniego przejścia ja prowadziłem ten wyciąg, więc 
kazał mi do nich dojść i powtórzyć to teraz zimą. A wyciąg ten wymagał wyjścia z depresji na ograniczającą 
ją z prawej strony ściankę i przetrawersowania nią około 10 metrów w prawo, na dobrą półkę. O ile latem nie 
sprawiało to szczególnych trudności, to zimą, zwłaszcza w ciemnościach i tylko przy świetle czołówki, nie 
było łatwo, ale się (jeszcze raz) udało i dalej przez przewieszone kosówki wyszliśmy z Dżekiem na wygodną 
półkę biwakową ponad depresją. Następna niedogodność przytrafiła nam się podczas próby ściągnięcia pleca-
ka Dżeka, który zaplątał się w przewieszonych kosówkach poniżej i nie dało się go wyciągnąć. Jedną kurtką 
puchową (którą miałem na sobie) próbowaliśmy ogrzewać się na zmianę (Tadek biwakował wisząco jeden 
wyciąg niżej, a Zdzich wygodniej dwa wyciągi niżej); gdzieś tak po połowie nocy Dżek miał w końcu dosyć 
tego marznięcia na zmianę i zdecydował się zejść po plecak. Resztę biwaku spędziliśmy w miarę komfortowo, 
każdy otulony w swoją kurtkę.
    Wspomnienie drugie. Następnego dnia, bez wchodzenia na wierzchołek Młynarczyka (ciekawe, czy w ogóle 
ktoś był na nim zimą?), przetrawersowaliśmy do skalnej ścianki w samym środku lejkowatych pól śnieżnych 
pod granią biegnącą od Młynarczyka do Wielkiego Młynarza. W ściankę tę wbiliśmy hak i zjechaliśmy z niego 
na linie (po śniegu) cały wyciąg, aż nad skraj przewieszonej ściany, którą te śnieżne pola obrywają się do żlebu 
niżej. Tutaj wbity został następny hak zjazdowy i z niego zjeżdżaliśmy kolejno przez tę ścianę: pierwszy Tadek, 
za nim Zdzich, a następnie ja. Gdy byłem w połowie przewieszonego zjazdu, przeleciała nade mną lawina, któ-
ra wymiotła całe znajdujące się wyżej pola śnieżne; Dżekowi także nic się nie stało, bo był przypięty do haka 
zjazdowego. Szczęśliwym trafem Tadek i Zdzich znajdowali się w tym czasie niżej, już poza żlebem, bo szukali 
z lewej strony obejścia progu, którym żleb obrywał się niżej. 
   Wspomnienie trzecie, a właściwie zupełny jego brak. Otóż na załączonym topo, sporządzonym przez auto-
rów 1. przejścia, pomiędzy stanowiskami 6 i 7 miała być rysa ze „starą igłą”, a ja tej igły nie mogę sobie 
przypomnieć. A powinienem, ponieważ prowadziłem te wyciągi zarówno latem (z trawersami), jak i zimą 
(wprost przez „tę” igłę). Narzuca się więc pytanie, skąd tam się wzięła ta igła? Wszak 1. przejście drogi zrobili 
autorzy tego topo, a o żadnej wcześniejszej próbie nikt w środowisku nie słyszał. Ponadto igła świadczyłaby 
o próbie zimowej. Jedyna wcześniejsza droga na ścianie (Droga Nyki), poprowadzona w 1960 roku, biegnie 
chyba dość daleko na prawo, ale właśnie na tej wysokości dość długimi trawersami łączy się z naszą drogą. 
Jedynie w VI tomie przewodnika Puškáša jest to przedstawione prawidłowo na zbiorowej fotografii. Natomiast 
inne przewodniki i toposy raczej nie korelują wzajemnego przebiegu tych dróg. Tak więc „ta igła” byłaby po-
zostawiona przez pierwszych zdobywców ściany w 1960 roku. Jednak, jak mówi Józek Nyka, nie mogła to być 
igła (bo takiej na letnią wspinaczkę przecież  by nie zabrali), lecz zapewne zwyczajny wycior z kółkiem, który 
wbity, mógł ją mocno przypominać. A swoją drogą warto by było i o tym pierwszym przejściu ściany nieco 
obszerniej przypomnieć.
                                                                                                                                     Jan Kiełkowski
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GÓRY I KULTURA
175 lat przewodnika Lohmeyera
    W zeszłym roku minęło 175 lat od wydania Vierzehn Tage in den 
Central-Karpathen, ein Wegweiser nach einigen der interessantesten 
Partien des Tatra – Gebirges und der Liptauer Alpen, nebst Karte 
(Nysa 1842),  powszechnie uważanego za pierwszy przewodnik tu-
rystyczny po Tatrach. Autorem  niewielkiej książeczki był Carl Loh-
meyer, który opublikował ją pod pseudonimem Reyemhol, będącym  
anagramem jego nazwiska. Przewodnik wydany został w poręcznym 
formacie i zawierał 80 stron, dodatkowo dołączona była mapa Tatr   
w skali około 1:210 000.
    Jakkolwiek większość badaczy literatury tatrzańskiej skłania się 
do przyznania pierwszeństwa przewodnikowi Lohmeyera, warto 
sobie jednak uzmysłowić, że już w latach 1822–23 (a więc 20 lat 
przed ukazaniem się Vierzehn Tage) ukazał się obszerny, dwuto-
mowy  przewodnik Rudolfa E. von Jenny zatytułowany Handbuch 
für Reisende in dem österreichischen Kaiserstaate mit mehreren 
Hauptrouten angraenzenden Laender…[Wiedeń, wyd. Anton Doll]. 

175 lat przewodnika Lohmeyera
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O jego popularności świadczą kolejne edycje (1829) i wreszcie gruntownie przerobiona, trzytomowa wersja 
opracowana przez Adolfa Schmidla (1834–36). Partie przewodnika poświęcone Tatrom treściwie omówił nie-
strudzony Józef Nyka w artykule Tatry – jubileusze przewodników w „Głosie Seniora” (nr 9/2013), zwracając 
uwagę m.in. na bardzo precyzyjne opisy i zwięzłość stylu.
   Przewodnik po Tatrach C. Lohmeyera został gruntownie omówiony przez Józefa Szaflarskiego. I tak na 
łamach „Zarania Śląskiego”  nr 4/1959 ukazał się artykuł Najstarszy przewodnik po Tatrach wydany w Nysie, a 
rozszerzona wersja tego tekstu została opublikowana, jako XXII rozdział Poznania Tatr (Warszawa 1972). Do-
dajmy, że Ludwik Pietrusiński, przygotowując się w 1844 roku do „przelotu” z Krakowa na Łomnicę, zakupił  
w księgarni oprócz Ziemiorództwa Karpat Staszica właśnie przewodnik Lohmeyera za 1 złoty reński. Dedy-
kacja autora w moim egzemplarzu świadczy, że przewodnik ukazał się w pierwszej połowie 1842 roku.
    Duży niedosyt pozostawiają ustalenia Szaflarskiego dotyczące autora pierwszego, samodzielnego przewod-
nika po Tatrach. W 2001 roku korespondowałem z niestety nieżyjącym już Wacławem Romińskim, kustoszem 
muzeum w Nysie. Okazało się, że zarówno w Nysie, jak i we Wrocławiu zachowało się sporo materiałów 
źródłowych, które pozwalają na w miarę dokładną rekonstrukcję życiorysu Carla Lohmeyera. Efekty kwerendy 
archiwalno-bibliotecznej Romiński zawarł w artykule Przyczynek do biografii autora pierwszego przewodnika 
turystycznego po Tatrach, który ukazał się w „Kwartalniku Opolskim” (R. XXIV:1978, nr 2). Z uwagi na nie-
wielki zasięg tego czasopisma, pozwolę sobie na przytoczenie za Romińskim paru istotnych informacji.
    Carl Lohmeyer urodził się 3 sierpnia 1799 roku w Morągu. W 1830 roku założył Aptekę pod Lwem w Ny-
sie a wykształcenie i prestiż, jakim niewątpliwie się cieszył, spowodowały, że został członkiem-założycielem 
Wissenschaftliche Gesellschaft Philomatie in Neisse, towarzystwa naukowego powstałego w 1838 roku. Spra-
wozdania nyskiego towarzystwa dowodnie świadczą o dużej aktywności autora pierwszego przewodnika po 
Tatrach, która przejawiała się w referatach i demonstracji rozmaitych doświadczeń. Oprócz farmacji żywo 
interesowały go zagadnienia z dziedziny fizyki (elektromagnetyzm, optyka). Zapewne bliskość sudeckich     
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uzdrowisk spowodowała spore zainteresowanie Lohmeyera właściwościami leczniczymi wody. Skonstruował 
również telegraf elektromagnetyczny, będący sporym ulepszeniem pierwowzoru zaprojektowanego przez         
K. Gaussa i Wilhelma Webera. Po przeprowadzce do Wrocławia Carl Lohmeyer poświęcił się wyłącznie bo-
tanice i zaprojektował pierwsze na świecie rozkładane modele kwiatów. Już ten pobieżny przegląd dokonań 
upewnia nas, jak niepospolitym był człowiekiem. Zmarł we Wrocławiu 3 sierpnia 1873 roku, dokładnie w dniu 
swoich urodzin. 
                                                                                                                                  Marek Maluda

WEGA  SUPLEMENT
Tom II
Kosmos, Pik (5940 m) WEGA t. II, s. 445, sprostowanie i uzupełnienie
Próba wejścia: 12.08.1998 Igor Korsunow i Walerij Bojo dotarli do wysokości ok. 5800 m, skąd spadli z lawiną, 
w której Korsunow zginął.

Tom III
Murań (WEGA t. III, s. 520), sprostowanie
1. wejście: 1717 István (Stefan) Berzeviczy.

Pięciu Stawów Spiskich, Dolina. Dolina po południowej stronie Tatr Wysokich, stanowiąca górne piętro Doli-
ny Małej Zimnej Wody. Dawniej stawy te nazywane bywały także Pięcioma Stawami Węgierskimi. Największe 
z nich to Wielki Staw Spiski i Pośredni Staw Spiski. Nad tym ostatnim stoi Schronisko Téryego. JKi

Tom VI
Abrego Sanesteban, Mari (WEGA t. II, s. 4) uzupełnienie
Zmarł 10.04.2018

Amsterdamski, Piotr (WEGA t. VI, s. 19), uzupełnienie
Urodzony 10.11.1955.

Librowski, Stanisław Jerzy Jan (22.12.1844 Kraków – 1881), studiował na Uniwersytecie Jagielońskim, 
dr praw, adiunkt sądowy. W taternictwie zapisał się udziałem w pierwszym wejściu szczytowym na główny 
wierzchołek Świnicy w 1867 roku. JKi
Livanos, Georges (t. VI, str. 461), uzupełnienie: alpinista francuski zmarł 21 maja 2004 roku. MKi
Livanos, Sonia (t. VI, str. 461), uzupełnienie: alpinistka francuska zmarła 
15.04.2018 w Marsylii. MKi 

Lohmeyer, Carl (Karl) Leopold (03.08.1799 Morąg – 03.08.1873 Wrocław), 
niemiecki taternik oraz turysta górski; z zawodu farmaceuta, właściciel apteki 
w Nysie. W latach 1839 i 1841 chodził po Tatrach. Był w Dolinie Kościeliskiej, 
nad Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Odbywał również 
wycieczki po południowej stronie Tatr: do doliny Przednich Koperszadów, 
Doliny Łomnickiej, Zimnej Wody, Doliny Staroleśnej czy Doliny Wielickiej. 
W sierpniu 1841 wszedł na Łomnicę, co opisał i przedstawił na zebraniu To-
warzystwa Naukowego Filomatów w Nysie. Pod pseudonimem Reyemhol 
(anagram jego nazwiska) wydał w 1842 opis swoich wycieczek po Tatrach 
pt. Vierzehn Tage in den Central-Karpathen, ein Wegweiser nach einigen der 
interessantesten Partien des Tatra-Gebirges und der Liptauer Alpen. Książka 
ta, zawierająca także mapę Tatr, jest uznawana za jeden z pierwszych druko-
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wanych przewodników turystycznych po Tatrach. L. prowadził również działalność naukową. Interesował się 
fizyką i botaniką; m.in. wykonał liczne botaniczne modele dydaktyczne. MKi

Matuszewska, Ewa  (25.11.1945 Warszawa – 28.03.2018 Zakopane), turystka 
górska, dziennikarka, autorka książek o tematyce górskiej; absolwentka Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Od 1998 roku mieszkała w Zakopanem, m.in. w latach 
2007–2013 pracowała w Urzędzie Miasta Zakopane jako rzeczniczka prasowa. 
Współautorka i autorka książek o Wandzie Rutkiewicz (Na jednej linie, Kara-
wana do marzeń, Uciec jak najwyżej. Niedokończone życie Wandy Rutkiewicz) 
i Andrzeju Zawadzie – Lider. Górskim szlakiem Andrzeja Zawady i wydanie 
uzupełnione Lider. Górskim szlakiem Andrzeja Zawady raz jeszcze. MKi

Revol, Elisabeth Marie Bernadette, sprosto-
wanie: na Makalu Elisabeth Revol dotarła do 
wysokości 8445 m. MKi

Słowakiewicz, Wojciech (ur. 30.08.1970 w Krakowie), „Mysza“, polski 
wspinacz skałkowy i taternik. Zaczął się wspinać w 1987 roku. Jest auto-
rem oraz współautorem kilkudziesięciu nowych dróg na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej (m.in. Taniec Pająka VI.5). Współautor odhaczeń dróg 
tatrzańskich na Zamarłej Turni (Sayonara), Kościelcu (Okapy Jungera) 
oraz Kazalnicy Mięguszowieckiej (Filar Kazalnicy). Autor i redaktor prasy 
wspinaczkowej. W latach 1990–1991 wydawał „Brytana”, współpracował 
też z „Górami”. W 1999 wspólnie z Piotrem Turkotem założył serwis inter-
netowy wspinanie.pl. Wydawca przewodników wspinaczkowych po Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej. Inicjator i współorganizator Krakowskiego 
Festiwalu Górskiego (od roku 2010 dyrektor). MKi

Prosimy o uzupełnienia:

Anczyc, Władysław Marceli (T.VI, s.20): brak portretu.
Andenmatten, Franz Josef (t.VI, s.20): brak portretu oraz pełnych dat urodzenia i zgonu.
Anderl, Michael (t.VI, s.21): brak daty i miejsca zgonu.
Anderson, David (t.VII, s.73):  brak miejsca urodzenia.
Anderson, Donald W. (t.VI, s.21): brak pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Anderson, George G. (t.VI, s.21): brak pełnej daty urodzenia.
Anderson, John (Andy) (t.VI, s.21): brak pełnych dat i miejsc urodzenia i zgonu.
Anderson, John Stafford (t.VI, s.21): brak portretu oraz pełnej daty i miejsca urodzenia.
Anderson, Lloyd A. (t.VI, s.21) brak pełnej daty i miejsca urodzenia oraz miejsca zgonu.
Anderson, Vincent (t.VI, s.22) brak pełnej daty i miejsca urodzenia.
Anderwald-Benko, Benjamin (t.VI, s.22): brak portretu oraz pełnej daty zgonu.
Andrade, Antonio Freire de (t.VI, s.22): brak pełnej daty urodzenia.
Andráši, Július (jun.) (t.VI, s.23): brak portretu i miejsca zgonu.
Andráši, Ladislav (t.VI, s.23): brak pełnej daty i miejsca urodzenia.
Andrássy, Tivadar (t.VI, s.23): brak portretu.
Andrée, Salomon August (t.VI, s.23): brak pełnej daty i miejsca zgonu.
Andreis, Emanuele (t.VI, s.23); brak pełnych dat oraz miejsc urodzenia i zgonu.
Andreolli, Marcello (z.VII, s,74): brak portretu




