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180 rocznica pierwszego wejścia na Pico de Orizaba, inaczej Citlaltépetl, w Meksyku
(WEGA t. IV, str. 543)

   W 1838 roku na dziewiczym, najwyższym szczycie Meksyku stanęli: Nicolas Funk, Henri Galleoti, Augusto 
B. Ghiesbreght i Jean-Jules Linden. Nie znając żadnego opisu tego pierwszego wejścia, prezentujemy tutaj       
w zastępstwie artykuł Ascensione dell’Orizaba z „Bolletino del Club Alpino Italiano Anno 1878ˮ, z którego 
dowiadujemy się też, że w 1848 roku na wierzchołek wulkanu Pico de Orizaba weszli Amerykanie: Maynard, 
William F. Raynolds i trzech towarzyszy – drugie wejście.
  26.03.1851 wyruszyło na szczyt osiemnastu młodych ludzi (dwóch Francuzów, Anglik, Amerykanin, Belg 
oraz trzynastu Meksykanów). Z grupy tej tylko Francuz, Alexandre Doignon, osiągnął wierzchołek. Możliwe,  
że było to trzecie wejście?
                                                                                                                              Jan Kiełkowski

.
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180 rocznica pierwszego wejścia na Pic de Vignemale w Pirenejach (WEGA t. III, s. 809)    
   7.08.1838 roku na wierzchołku Pic de Vignemale stanęli panie Ann Lister de Shibden-Hall i Ann Walker oraz 
przewodnicy Henri Cazaux i Jean-Pierre Charles. Opis tego pierwszego wejścia, przepisany z dziennika Anne 
Lister, został opublikowany przez Vivien Ingham w roczniku „Alpine Journalˮ 1968, s. 199-206 (Anne Lister’s 
ascent of Vignemale). Zamieszczamy dalej te strony.
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150 rocznica pierwszego wejścia na Kazbek w Kaukazie 
(WEGA t. II, str. 396) 

   1.07.1868 roku Dougal William Freshfield (WEGA t. VI, s.250), Adolphus Warburton Moore (WEGA t.VI, 
s.526) i Charles Comys-Tucker (WEGA t. VI, s.160) dokonali pierwszego wejścia na ten wybitny i obecnie bar-
dzo popularny szczyt. Freshfield opisał je w książce Travels in the Central Caucasus and Bashan, wydanej w 1869 
roku w Londynie. Strony zawierające relację z tego dokonania reprodukujemy poniżej.                                                                       
                                                                                                                                                           Jan Kiełkowski
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140 rocznica pierwszego zimowego wejścia na Monte Viso (WEGA t. III, str. 811)

   22.01.1878 Leopoldo Barale (WEGA t. VI, s. 55) i Antonio Castegneri (WEGA t. VI, s. 137) dokonali 
pierwszego zimowego wejścia na Monte Viso. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do żadnego opisu tego 
wydarzenia – prosimy o pomoc w poszukiwaniach. Warto dodać, że kilka lat później Castegneri poprowadził 
nową drogę na wschodniej ścianie tego szczytu.

120 rocznica pierwszego wejścia na Illimani (WEGA t. IV, str. 408) w Andach Boliwijskich
   9.09.1898 William Martin Conway (WEGA t. VI, s. 162), Ezekiel Guillen oraz przewodnicy Jean-Antoine 
Maquignaz (WEGA t. VI, s. 486) i Luigi Pellissier (WEGA t. VI, s. 589) dokonali pierwszego wejścia na ten 
najwyższy w Cordillera Real szczyt, w Andach Boliwijskich. Próbowali też wejść na dwa inne szczyty pasma 
(drugi i trzeci pod względem wysokości): Nevado Ancohuma i Nevado Illampu (Sorata).

   Martin Conway dość szczegółowo opisał to wejście w swojej książce The Bolivian Andes, New York 1901. 
Dalej zamieszczamy strony tego opracowania z opisem wejścia.
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140 rocznica pierwszego zimowego wejścia na Monte Viso

Kazbek – wschodni bastion Kaukazu Centralnego. Wznosi się po północnej stronie grani głównej Kaukazu 
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Uzupełnienie analizy obrazu Tatr na mapie Czakiego

   Po publikacji w „Biuletynie WEGA” (nr 9/2018, s. 602–613) analitycznego artykułu o zobrazowaniu Tatr                
na dwóch polskich mapach z trzeciej ćwierci XVIII wieku Józef Nyka podzielił się ze mną cennymi spostrzeże-
niami i sugestiami. Kilka spośród nich wymaga wnikliwego rozważenia. Natrafiłem też na dane źródłowe, 
które rzucają nowe światło na interpretację niektórych szczegółów nazewniczo-topograficznych na tatrzańskim 
wycinku mapy starostwa spiskiego Franciszka Floriana Czakiego.
   Zdaniem Józefa Nyki, nie sposób wykluczyć tego, że Czaki mógł zetknąć się z panoramą Georga Buchholtza            
juniora (1717), zanim została opublikowana w 1783 r., krążyła bowiem wcześniej w rękopiśmiennych kopiach. 
Jednak nie widać żadnego jej wypływu na mapę Czakiego (1760 lub 1762).
   Podtrzymuję zatem, iż w tym przypadku bezpodstawne jest domniemanie Wiesława Siarzewskiego (2013), 
jakoby panoramiczne przedstawienia Tatr zainspirowały osiemnastowiecznych kartografów do zindywiduali-
zowania sylwetek szczytów w (pół)perspektywicznych ujęciach na mapach. Dodam, że pierworys tej pierwszej 
tatrzańskiej panoramy jest linearnym szkicem konturowym, znacznie uboższym plastycznie, niż jej sztych wy-
dany 66 lat później.  
   Józef Nyka sugeruje, że u Czakiego można się natomiast dopatrzeć wpływu mapy Spisza Paula Kraya (1715), 
opublikowanej w pomniejszeniu po przeróbce w dziele Hungariae antiquae et novae prodromus Matthiasa Bela 
(1723). Zwraca uwagę na odwzorowanie sylwetki Gierlachu, „diagonalne” usytuowanie masywu Tatr, podobny 
styl rysunku i krój napisów, a także szrafury cieniowania.
   W roku 2005, przygotowując zarys dziejów kartografii tatrzańskiej do atlasu satelitarnego Tatr i Podtatrza 
Grzegorza Głazka, również podejrzewałem, że Czaki wzorował się na mapie Kraya, między innymi w kształcie 
Gierlacha z wyraźnie zarysowanym Kotłem Gierlachowskim. Teraz jednak wydało mi się to nazbyt śmiałą 
hipotezą. Zestawmy dla porównania tatrzańskie wycinki map Kraya, Czakiego oraz księcia Józefa Aleksandra 
Jabłonowskiego i Giovanniego Antonia Rizzi-Zannoniego (1772). 
   Poprzednio stwierdziłem, że na ostatniej z nich maniera kopczykowania we wschodniej partii Tatr jest niemal 
identyczna jak na przeróbce mapy Kraya (1723). Dodam, że u Czakiego kopczyki są masywniejsze, wielo-
wierzchołkowe, o fantastycznie poszarpanych konturach, a rozmieszczenie szczytów odmienne niż na karcie 
Kraya, gdzie ciągną się jednym szeregiem, jak w widoku panoramicznym. Wyeksponowanie na wschodnim 
krańcu Tatr kilkuwierzchołkowej grupy Łomnicy (2632 m) wskazuje na ujęcie z okolic Kieżmarku, a być 
może Wielkiej Łomnicy, jak na panoramie Georga Buchholtza juniora. Jej hipotetyczny wpływ na wizerunek 
Tatr Czakiego, jeśli w ogóle miał szansę zaistnieć, to tylko pośrednio – poprzez przeróbkę mapy Kraya u Bela,              
z którą Czaki zapewne musiał się zapoznać.
   Jak ustaliłem, źródłem tatrzańskich nazw na karcie Rizzi-Zannoniego było dzieło Notitia Hungariae novae 
historico geographica Bela (1736). Nie wiadomo jednak, czy współcześni mu kartografowie korzystali z in-
nych prac tatroznawczych.
   W spisanym w roku 1752 Beschreibung des Karpatischen Gebirges Jakoba Buchholtza (1783) natrafiłem       
na wzmiankę o trzech szczytach, którym „słowaccy mieszkańcy nadali nazwy od ich wyglądu: pierwszy Ger-
lachberg to w ich języku Kotel, czyli «Kocioł» (Kessel), od zagłębienia w jego południowym boku; drugi Botz-
dorfer Berg, czyli Hreben, tak zwany ponieważ jego sterczące wierzchołki przypominają grzebień (Kamm); 
pierwszy w spiskim komitacie (od zachodu) ukazuje się szczyt Mengsdorfer Berg, zwany Kopa, czyli «Stóg 
Siana» (Heuhaufen), bo od jednej strony ma taki kształt. W dolinie między tymi dwoma górami znajduje się 
Popradzki Staw (Poppersee)”.
   Dwa pierwsze szczyty nietrudno zidentyfikować jako Gierlach (2655 m) i Kończystą (2535 m). Jej północna 
grań jest faktycznie grzebieniasta, co uwydatnia się na kierunku wschód–zachód, czyli m.in. z okolic Popradu 
i Wielkiej. Czaki właściwie umieścił jej trapezoidalną bryłę na zachód od Gierlacha, opatrując nazwą M[ons] 
Kampel, pochodną zapewne od Kamm ‘grzebień’. Poświadczona przez Buchholtza jedna z dwóch słowackich 
nazw tego szczytu Hreben potwierdza trafność zaproponowanej przeze mnie etymologii. Choć bliskoznaczna 
Polskiemu Grzebieniowi, nazwa ta nie ma z nim związku topograficznego. Dla rejonu tej przełęczy Jakob Buch-
holtz używa po prostu określenia Grod ‘grań’.
   Ten zestaw nazw szczytów między dolinami Wielicką a Mięguszowiecką był powielany przez kompila-
torów jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, na przykład w geograficznym kompendium Gustava Adolfa 
von Klödena (1867): Bozdorfer Berge – Hreben czyli Kamm, Minksdorfer Berge – Kopa czyli Heuschober.                                     
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P. Kray de Rokus 
Terrae seu comitatus 
Scepusiensis tabula
skala 1:190 000
Nürnberg 1723

F. F. Czaki 
Tabula particularis Praefec-
turae Scepussensis [etc.]
skala ok. 1: 167 000
ryt. F. Hampe, ok. 1760 
lub 1762 w Elblągu

[J. A. Jabłonowski], 
G. A. Rizzi-Zannoni 
Carte de la Pologne divisée par 
provinces et palatinats [etc.], 
ark. 17 Karta granic Polski, 
Węgier, y Niemiec, zaweraiąca 
woiewodztwo krakowskie, 
starostwo spizkie [etc.]
skala ok. 1: 692 000
1772 Paris

Uwaga: podajemy skale 
oryginałów, lecz fragmenty 
map zostały przeskalowane
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W ostatnim przypadku jest bliskobrzmiący, a wręcz identyczny fonetycznie z M[ons] Heischober Czakiego 
(obie formy skojarzył uprzednio Józef Nyka). Wygląda więc na to, że nasz kartograf opacznie przeniósł                 
tę nazwę na wschód od Kończystej i Gierlacha – na Sławkowski Szczyt (2452 m). W jego masywie znajduje 
się jednak pomniejsze wzniesienie nomen omen Siennej Kopy (1856 m), zwanej po niemiecku właśnie Heu-
haufen, tak jak trzeci z wymienionych przez Buchholtza szczytów nad Doliną Mięguszowiecką. Zbieżność 
znaczeniowa M[ons] Heischober Czakiego nie jest więc tu chyba dziełem przypadku. 
   Analogiczne zagadnienie to domniemany przeze mnie związek semantyczny nazwy wzgórza Ochsenberg, 
czyli „Wołowej Góry”, z Bujaczym Wierchem (1946 m) w Tatrach Bielskich. Co prawda dzisiejsza postać 
nazwy tego szczytu (od góralskiego bujak ‘byczek’) – jak zaznacza Józef Nyka – pojawiła się o wiele później, 
bo dopiero u Antoniego Rehmana (1892). Dodam jednak, że autorzy spiskoniemieccy, od Jakoba Buchholtza 
(1752) poczynając, używali pokrewnego znaczeniowo miana Stirnberg – od Stier ‘byk, buhaj’. Der Ochsenberg 
należy zaś do najstarszych, wymienionych przez Dawida Frölicha (1639), nazw tatrzańskich niższych lesistych 
grzbietów. Józef Szaflarski (1972) uznał jego „Wołową Górę” za możliwą do zidentyfikowania, lecz nie pokusił 
się o to. Czaki opisał tą nazwą pomniejsze wzgórze na południowo-wschodnim krańcu Tatr Bielskich. Położenie 
desygnatu na mapie, jak też etymologia nazwy odpowiadają więc z grubsza dzisiejszemu Bujaczemu, zaś ranga 
obiektu i brzmienie nazwy są takie, jak u Frölicha. Czaki nie uwzględnił więcej oronimów z jego dzieła.
   Za Jerzym Midzio (1975) przyjąłem identyfikację wzgórza M[ons] Tokarnia jako łatwo rozpoznawalnego  regla 
nad Zdziarem. Ale nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się na pozór wydawać. Józef Nyka zwraca bowiem 
uwagę, iż zostało ono umiejscowione między tą wsią a Białym Stawem Kieżmarskim (Wisse S[ee] u Czakiego), 
a nazwa w źródłach spiskoniemieckich bywa wiązana z toponimem Drechslerhäuschen (od Drechsler ‘tokarz’). 
   Faktycznie Jakob Buchholtz (1752) wzmiankuje ją synonimicznie: „die Tokarna, oder das Drechsler Häuß-
chen”, a Georg Buchholtz młodszy (1717) podaje w opisie swej panoramy oronim Drechslerberg (nr 19) dla regla 
na wschodnim krańcu Tatr Bielskich. Stanisław Eljasz-Radzikowski (1894) odnosi to bez wyjątku do Tokarni 
(1220 m) nad Zdziarem, acz dwie pierwsze formy także do Doliny do Siedmiu Źródeł – tak jak i Drechsel-
häuschen Christiana Genersicha (1807), którą to nazwę Niemcy spiscy wywodzili od nazwiska poszukiwacza 
kruszców mającego rzekomo w tej dolinie chatkę.
   Uprzednio zrezygnowałem z szerszej (niż tylko jako regla nad Zdziarem) interpretacji Tokarni na mapie Cza-
kiego, gdyż nie jest u niego nazwą dolinną, lecz mianem góry (Mons). Mógł jednak mieć konfuzję z dwojakim 
pojmowaniem tej nazwy, skoro jej desygnat ulokował nad Białym Stawem Kieżmarskim.
   Mapa Czakiego nie była jeszcze znana wówczas, gdy Stanisław Eljasz-Radzikowski opracowywał nazew-
nictwo Tatr Bielskich. Nawarstwiały się w nich i krzyżowały wpływy językowe polskie i słowackie z niemiec-
kimi, a także rusnackimi. Stąd liczne obustronne kalki nazewnicze, zarówno znaczeniowe, jak i fonetyczne. 
Przykładowo Steschenberg Czakiego jest formą spiskoniemieckiej nazwy Stößchen, czyli „Kupka” (od Stoß 
‘stos, kupa’ – analogicznie, jak np. Mädchen od Made). Na panoramie Buchholtza nazwą tą opatrzone są dwa 
dość odległe od siebie wzgórza: Käsmärker Stößchen oraz Beler Stößchen. Stanisław Eljasz-Radzikowski (1894) 
uznał, że górale używali formy Steżki w liczbie mnogiej, którą skojarzył mylnie z apelatywami ścieżki bądź 
stożki. A jest to zapewne słowiańska kalka fonetyczna.
   Z kolei M[ons] Schalwand Czakiego to zbitka Schall ‘odgłos’ i Wand ‘ściana, skała’, czyli dosłowny przekład 
Głośnej Skały. Po raz pierwszy w druku podana przez Stanisława Staszica (1815) jako gora głosna, nazwa           
ta wzięła się od fenomenu akustycznego jednej z turni nad Zdziarem, odbijającej wielokrotne echo. U Jakoba 
Buchholtza (1752) – jak wskazuje Józef Nyka – występuje w tym położeniu „die Glasen”. Dodam, że nie ma 
zapewne nic wspólnego ze szkłem, wygląda bowiem również na niemiecką kalkę fonetyczną przymiotniko-
wego członu Głośnej Skały.
   Na koniec raz jeszcze składam Józefowi Nyce serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania, jako 
„ostatniemu, co tak rej wodzi” w tatrologii. 
        Tomasz Borucki
Źródła ikonografii: 
mapa Kraya – ze zbiorów Henryka Rączki (reprint Antykwariatu FILAR w Kielcach), któremu uprzejmie dziękuję                 
za udostępnienie skanu; mapa Czakiego – z Biblioteki Narodowej w Warszawie; mapa Rizzi-Zannoniego – ze zbiorów 
University College of London, School of Slavonic and East European Studies



985

MIĘDZY NAMI WEGANTAMI
Nasze zaduszkowe wspominania

   Nawiązując do dni Wszystkich Świętych i Zaduszek, kiedy wspominamy tych, którzy od nas odeszli na wiecz-
ne drogi, przypominamy tekst Jana Gwalberta Pawlikowskiego Kilka wspomnień o tych, co dawniej po Tatrach 
chadzali, opublikowany w „Taterniku” 1923–1924, a następnie powtórzony w antologii Czarny Szczyt. Proza 
taternicka lat 1904–1939. Zamieszczamy również nadesłane zdjęcia miejsc pamięci, poświęconych ludziom gór, 
między innymi spod Osterwy, ze Starego Cmentarza w Zakopanem oraz z Wiktorówek i Karkonoszy – te ostatnie 
pochodzą z facebooka.
                                                                                                       Małgorzata i Jan Kiełkowscy

Nasze zaduszkowe wspominania
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Astorga, Chantel (1985 – ), amerykańska alpinistka, skialpinistka, 
wspinaczka wielkościanowa, przewodniczka wysokogórska i ekspert-
ka od lawin. W latach 2008–2011 pracowała jako przewodniczka na 
Mount McKinleyu. Wspina się przeważnie w zespołach kobiecych, ale 
także solo; realizuje szybkie przejścia i łańcuchówki wielkościanowe. 
Kilka razy ustanawiała kobiece rekordy szybkości przejścia drogi The 
Nose na El Capitanie (2011, 2012, 2014). W 2012 przeszła także (w ciągu 
doby) łańcuchówkę The Nose – Regular Northwest Face (na Half Dome), 
ustanawiając przy tym nowy rekord (7 godzin 26 minut) na The Nose;                
w 2014 roku dokonała solowego przejścia tej drogi w rekordowym czasie 
24 godz. 39 min., rok później 1. kobiecego przejścia (w zespole kobie-
cym) Denali Diamond na pd. ścianie Mount McKinleya, a w 2017 1.ko-
biecego przejścia (także w zespole kobiecym) drogi słowackiej (Slovak 
Direct) na Mt McKinleyu. W tym samym roku brała udział w poprowa-
dzeniu nowej drogi na pd.-zachodniej ścianie sześciotysięcznika Nilkanth 
w Himalajach Garhwalu – Jury Złotego Czekana nagrodziło to dokonanie 
wyróżnieniem w 2018. MKi
Lit.: „XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, Lądek Zdrój 20-23.09.2018” – folder.   

Baciocco, Giulia (1962 Rzym – ), włoska alpinistka, wspinaczka ekstremalna, 
narciarka wysokogórska, z zawodu nauczycielka matematyki i fizyki. Wspinać 
się zaczęła w 1984 roku, przechodziła drogi o trudnościach do 7c. W sumie ma 
na koncie kilkaset trudnych dróg wspinaczkowych i alpinistycznych. Weszła 
trudnymi drogami na Mont Blanc, Aig. du Midi, Tour Ronde, na Pilastro Tre 
Punte, Aig. de Roc, Grand Capucin, Tour Rouge. Wspinała się w rejonie Ada-
mello i Presanella, zaliczyła też liczne trudne (do -VIII) skalne drogi w Dolo-
mitach, w masywie Grigny, w rejonie Grimsel oraz w Grand Sasso w Apeni-
nach, m.in. na: Cima Grande, Cima Piccola i Cima Piccolissima di Lavaredo, 
Punta Fiámes, Cima Scotoni, Rocchetta Alta di Bosconero, Tofana di Rózes, 
Piz Ciavazes, Torre Venezia, Pala del Refugio, Cima Canali, Cima d’Ambiez, 
Crozzon di Brenta, Croz dell’Altissimo, Campanille Basso, Torrione Comicci, 
Torre di Sella, Torre di Brenta, Torre Aimonin, Scoglio di Mroz, Piz Badile, Pizzo Cengalo, Torrione Cambi. Pizzi 
Gemelli, Corna di Medale, Corno Grande, Corno Piccolo 1, 2 i 3, Piccolo Monolito. Przeszła liczne trudne drogi 
w kanionie Verdon. W 1988 w Wadi Rum w Jordanii brała udział w wejściach nowymi drogami na Jebel Unn 
An Nufusse, Jebel Su’Ayfan i Jebel Mahraj. W 1986 w Cordillera Blanca weszła m.in. na Aguja Nevado Chi-
ca i Nev. Artesonraju. Brała udział w długich trawersowaniach narciarskich           
w Grand Sasso, w rejonie Pali di San Martino i grupie Adamello. JKi   
Lit.: Pareti Rosa. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi. Trento 2006 (s.105).

Boussingault, Jean-Baptiste (01.01.1801 Paryż – 11.05.1887 Paryż), fran-
cuski podróżnik, andynista, z zawodu górnik, geolog i ekolog, abs. szkoły 
górniczej w Saint-Etienne; także inż. chemik, profesor chemii i rolnictwa, 
polityk (członek Zgromadzenia Narodowego). W 1831 roku badał wulkany 
Kolumbii oraz Ekwadoru. Wszedł m.in. na wulkan Cumbal i próbował wejść 
na wulkany: Puracé, Pasto, Pichincha, Antisana, Cotopaxi i Chimborazo. JKi 

Chase, Anne Gilbert (XX /XXI wiek), amerykańska alpinistka i wspinaczka, 
przewodniczka wysokogórska (w latach 2010 do 2012 pracowała na Mount 
McKinleyu), pochodząca z Kilmarnock w Wirginii; z zawodu pielęgniarka. 
Ma na koncie liczne osiągnięcia, m.in.: drugie kobiece przejście Winter Dance 
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w Hyalite Canyon w Montanie; jednodniowe przejście pn.-zachodniej ściany Half Dome w Yosemite; klasycz-
ne przejście Jaded Lady na Mount Hooker w pasmie Wind River, w Wyomingu; przeszła też pd.-zachodnią grań 
Peak 11300 na Alasce. W 2017 roku dokonała 1. kobiecego przejścia (w zespole kobiecym) drogi słowackiej 
(Slovak Direct) na Mount McKinleyu. W tym samym roku brała udział w prowadzeniu nowej drogi na pd.-
zachodniej ścianie sześciotysięcznika Nilkanth w Himalajach Garhwalu – Jury Złotego Czekana w 2018 roku 
nagrodziło to dokonanie wyróżnieniem. MKi

Hardie, Norman David (t. VI. str. 315), uzupełnienie 
(28.12.1924 Timaru – 31.10.2017 Christchurch), absolwent Canterbury University College. Za publiczną 
działalność społeczną odznaczony orderem Companion of the Queen’s Service Order. MKi

Kopiejka, Gienadij Wasiliewicz (16.12.1960 – ), ukraiński alpinista (mistrz 
sportu klasy międzynarodowej) i wspinacz skałkowy (mistrz sportu), instruk-
tor alpinizmu, ratownik górski. Inżynier, absolwent Charkowskiego Instytutu 
Lotniczego, dyrektor Towarzystwa „ARKO“. Alpinizm zaczął uprawiać w 1978 
roku. W sumie dokonał 114 wejść wysokogórskich, w tym 33 wejścia kate-
gorii 5 i 6. Najważniejsze z nich to wejście Drogą Myszłajewa na Uszbę Połu-
dniową (1. miejsce w Mistrzostwach ZSRR w 1986) oraz pn.-zachodnią ścianą 
na Pik 4810 (Pik Bastion) w rejonie Karawszynu. Był kilkakrotnie medalistą 
Mistrzostw Alpinizmu ZSRR i Ukrainy. Uczestniczył w wyprawach w Hima-
laje, na Mount Everest, Lhotse i Manaslu. W 1992 wszedł na K2 w Karakorum. 
Odznaczony (za wejścia na 5 „radzieckichˮ 7-tysięczników) tytułem Śnieżnej 
Pantery. Wszedł też na Kilimandżaro i Aconcaguę. Działacz organizacyjny, 
m.in. Prezydent Charkowskiej Federacji Alpinizmu i Wspinaczki). JKi

Krupski, Jan (WEGA t. VI, str. 432), uzupełnienie 
Kierował wyprawami przewodników tatrzańskich w Kaukaz (1976 i 1977). Wspinał się również w Alpach. 
Współautor książki Stacja końcowa Zakopane, autor artykułów, które publikował w czasopismach. Zmarł 
08.03.2018 w Zakopanem. MKi

Millerioux, Helias (1987 Paryż – ), francuski alpinista, skialpinista, 
przewodnik górski, absolwent Ecole National de Ski et d’Alpinisme 
(ENSA). Brał udział w kilkunastu wyprawach w Himalaje, Karakorum, 
Andy i góry Alaski (m.in. w 2013 przejście drogi Slovak Direct na Mount 
McKinleyu). W 2014 uczestniczył w 1. przejściu drogi Looking for the 
Void na zachodniej ścianie Siula  Chico w Cord. Huayhuash, w Andach 
Peruwiańskich. W 2016 wszedł na Nanga Parbat; w 2017 uczestniczył         
w wejściu (w stylu alpejskim) nową drogą południową ścianą Nuptse 
Nup II ‒ dokonanie nagrodzone Złotym Czekanem (2018). MKi
Lit.: „XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, Lądek Zdrój                
20-23.09.2018” – folder festiwalowy. 

Moravec, Fritz (t. VI, str. 527), sprostowanie daty: pierwszego wejścia 
na Gasherbrum II dokonał z zespołem w 1956 roku (nie w 1953).          

Mularz, Paweł (Biuletyn WEGA 2018/12, Suplement), sprostowanie oraz uzupełnienie: wejście na Pik Lenina 
podane zostało w haśle pomyłkowo, natomiast wejście na Pik Komunizmu w 1984 było równocześnie trawer-
sowaniem tej góry. Dwa razy odznaczony Brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. MKi
Lit.: MJK – Korespondencja. 

Helias Millerioux



Pawlenko, Kirił Władimirowicz (WEGA t.VI, s.584), uzupełnienie dat: 
(1938 – 1.11.2018), wszedł także na Chan Tengri. JKi

Petrow, Bojan (07.02.1973 Sofia – 05.2018 Shisha Pangma), bułgarski alpi-
nista; z zawodu zoolog, pracował w Muzeum Narodowym Historii Naturalnej 
w Sofii. Brał udział w wejściach na liczne wysokie szczyty w różnych górach 
świata, m.in.: na Pik Lenina, Pik Korżeniewskiej i Pik Komunizmu – wszyst-
kie w Pamirze, Chan Tengri w Tien-szanie, Aconcaguę w Andach, Mount 
McKinley na Alasce. W latach 2009–2018 wszedł na 11 ośmiotysięczników 
w Himalajach (Kangchenjunga, K2, Manaslu, Annapurna, Nanga Parbat, 
Makalu, Dhaulagiri) i Karakorum (Gasherbrumy I i II, Broad Peak). Jego 
ostatnim szczytem ośmiotysięcznym była Shisha Pangma, na której zginął. 
Nie ma pewności, czy osiągnął wierzchołek. MKi

Pou, Eneko (17.03.1974 – ), hiszpański (baskijski) alpinista, wspinacz 
sportowy i wielkościanowy, skialpinista, instruktor narciarstwa i prze-
wodnik górski. W latach 1985–1991 wszedł na liczne wysokie szczyty 
Pirenejów; w 1992 zaczął się wspinać, wiele projektów wspinaczkowych 
realizuje razem z bratem Ikerem. W 2003 przejściem El Niño na El Capi-
tanie wspólnie rozpoczęli projekt „Siedem ścian, siedem kontynentów”, 
w ramach którego przeszedł m.in. drogi: Bravo les Filles na Madagas-
karze (2004, 1.p. klasyczne), Eternal Flame z Wariantem Pou na Trango 
Tower w Karakorum (2005), Supercanaleta na Fitz Roy w Patagonii             
i kończącą projekt Azken Paradizua na dziewiczym szczycie w Antark-
tyce, który nazwali Zerua Peak (1.wejście). Realizując projekt „The 
Hardest of the Alp” („Najtrudniejsze w Alpach”), przeszedł podczas jed-
nego lata trzy najtrudniejsze drogi w Alpach: Solo per Vechi Guierrieri 
(8c), Pan Aroma (8b) i Zahir (8b+). Dokonał wielu pierwszych przejść, 
m.in. 1. klasycznego przejścia Filara Kantabryjskiego (Pilar del Can-
tábrico, 1997) i w 2009 Orbayu (1. przejście) w kombinacji z drogą 
Mediterráneo (1.p. klasyczne) – na Naranjo de Bulnes. Ma nowe drogi na Syberii (2016) i w wielu innych rejo-
nach wspinaczkowych świata, m.in.: w Patagonii, Afryce, USA. Dokonał licznych skialpinistycznych zjazdów, 
m.in. w Pirenejach; z Norte de la Munia (50º / 850 m), Couloir Swan (45- 50 º / 600m), drogą normalną z Midi 
d’Ossau (55 º / 650m) oraz Couloir la Fourche (50º / 700 m), na Midi d’Ossau w Pirenejach francuskich, z Norte 
del Monte Perdido (50-55 º / 900 m). MKi
Lit.: M. Ciesielski (wywiad), Iker i Eneko Pou, „Góry” 2010, nr 12, str. 46-47; 
„XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, Lądek Zdrój 20-23.09.2018” – 
folder festiwalowy.

Pou Azkarraga, Iker (05.02.1977 Vitoria-Gasteiz – ), hiszpański 
(baskijski) alpinista, wspinacz sportowy i wielkościanowy. W latach 
1985–1991 wszedł na liczne wysokie szczyty Pirenejów; w roku 
1992 zaczął się wspinać, wiele projektów wspinaczkowych realizuje           
razem z bratem Eneko. Przeszedł około 120 dróg o trudnościach od 
8c do 9a+, m.in. dokonał drugiego powtórzenia Action Direct (2000). 
W 2003 roku przejściem El Niño na El Capitanie wspólnie z bratem 
rozpoczął projekt „Siedem ścian, siedem kontynentów”, w ramach któ-
rego przeszedł m.in. drogi: Bravo les Filles na Madagaskarze (2004, 
1.przejście klasyczne), Eternal Flame z Wariantem Pou na Trango To-
wer w Karakorum (2005), Supercanaleta na Fitz Roy w Patagonii oraz 
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kończącą projekt Azken Paradizua na dziewiczym szczycie w Antarktyce, który nazwali Zerua Peak. Realizując 
projekt „The Hardest of the Alp” („Najtrudniejsze w Alpach”), przeszedł podczas jednego lata trzy najtrudniejsze 
drogi w Alpach: Solo per Vechi Guierrieri (8c), Pan Aroma (8c) na Cima Ovest di Lavaredo i Zahir (8b+, Wenden-
stöcke). Dokonał 1. przejść dróg o trudnościach 9a (Mendeku 2003, Akelarre 2011) i 9a+ (Nit de bruixes 2010, 
Celedon 2012), a także wczesnych powtórzeń wielu ekstremalnych dróg. Ma sukcesy na wielkich ścianach, 
m.in. 1. przejście Orbayu (8c+/9a) w kombinacji z drogą Mediterráneo (1.p. klasyczne), na Naranjo de Bulnes 
(2009), The Door (2012) na Ziemi Baffina. MKi    
Lit.: J. Bereziartu (wywiad), Iker Power (Pou), „Pyrenaica” 1998, nr 193, s.220-221; M. Ciesielski (wywiad), 
Iker i Eneko Pou, „Góry” 2010, nr 12, s.46-47; Iker Pou (wywiad), „Magazyn Górski” 2011, nr 72, s.33-34; 
„XXIII Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, Lądek Zdrój 20-23.09.2018” – folder festiwalowy.

Premrl, Klemen (1973 – ), słoweński wspinacz i alpinista. Wspina się od 
dziecka; jako nastolatek przeszedł szereg dróg w Alpach Julijskich i Dolo-
mitach, latem i zimą. Specjalizuje się we wspinaczce lodowej. W górach Ka-
nady powtórzył drogę Riptide (WI 7, 1997); rok później poprowadził nową 
mikstową drogę Bone of contention, M7. W latach 1999–2003 startował         
w zawodach Lodowego Pucharu Świata; później przechodził długie drogi 
lodowe, mikstowe i alpejskie; prowadził nowe drogi w Górach Skalistych 
Kanady, na Lofotach i w innych rejonach arktycznych. W Kanadzie brał 
udział w 1. przejściach dróg na Helmcken falls: Wolverine (pierwsze WI 11 
we wspinaczce lodowej, 2012), Spray On…Top (WI10, M9+), Clash of the 
Titans (WI 10+), a także w powtórzeniach Spray On (WI10) i Overhead Ha-
zard (M12). Wspinał się też na Grenlandii. MKi   

Prudden, Bonnie (29.01.1914 Nowy Jork – 11.12.2011 Tuscon), amerykańska 
alpinistka i narciarka, uprawiała także wspinaczkę skałkową; z zawodu tan-
cerka, dziennikarka i publicystka. Pionierka wspinaczki skalnej w Ameryce. 
Uczestniczyła m.in. w prowadzeniu pierwszych dróg w pasmie Shawangunk 
Mountains w 1935 roku; w latach 1946 do 1955 miała 30 udokumentowanych 
pierwszych przejść w tym rejonie. Przestała się wspinać w 1959. Była również 
pionierką rozwijania sprawności fizycznej, autorką kilkunastu książek na ten 
temat i producentką kilku albumów ćwiczeń gimnastycznych. Prowadziła m.in. 
rubrykę w piśmie „Sports Illustrated” i działała na rzecz wprowadzenia wy-
chowania fizycznego do szkół. Alpinistą i narciarzem był także jej mąż Richard 
Hirschland. MKi 
Lit.: M. Gilman, Bonnie Prudden, „Climbing” nr 111, s.91; E. Whittaker, Bon-
nie Prudden, 1914-2011, „American Alpine Journal” 2012, s. 382-384.

Samolewicz, Andrzej (t. VI, str. 670), uzupełnienie: Urodzony 5.07.1949 w Tarnowie. W Tatrach, latem               
i zimą, przeszedł około 400 dróg, m.in.: Filar Kazalnicy solo (1978) oraz nowymi drogami: wschodnią ścianę 
Młynarczyka, środkiem południowej ściany Młynarzowych Wideł, południową ścianę Raptawickiego Mni-
cha. W Alpach ma na koncie m.in. przejście drogi Major na Mont Blanc oraz Filara Bonattiego na Dru i 
północnego filara Les Droites. W Kaukazie przeszedł całą grań Scheldy, do Piku Aristowa (1975); w Pamirze 
wszedł też na Pik Komunizmu (1984) i Pik Korżeniewskiej. Uczestniczył w trzech zimowych wyprawach na 
Nanga Parbat i na Makalu (2000/2001). Wspinał się na Alasce i w górach Afryki. MKi
Lit.: Korespondencja 

Šperka, Peter (t. VII, str. 214), uzupełnienie: Słowacki alpinista urodził się 29.10.1955 w Martin. MKi
Lit.: Zofia Bachleda, Peter Šperka (1955-2013), „Taternik” 1913, nr 3.                                                            
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Whitehead, John (30.06.1860 – 02.06.1899 Hainan), brytyjski przyrodnik, podróżnik, ornitolog. W latach 
1885–1888 eksplorował pod względem zoologicznym Borneo, Jawę i wyspę Palawan w archipelagu Filipin.   
W roku 1888 odwiedził wulkan Bromo oraz dokonał 1.wejścia na najwyższy wierzchołek masywu Kinabalu. 
W okresie 1893–1896 prowadził badania ornitologiczne Filipin. JKi
Lit.: J. Whitehead, Exploration of Mount Kina Balu, North Borneo, London 1893. 

Zurflüh, Heinrich (XIX/XX wiek), szwajcarski przewodnik alpejski. W 1888 uczestniczył m.in. w pierwszych 
wejściach szczytowych na Dych Tau i Pik Siemionowskogo w Kaukazie. Należał do prekursorów skialpinizmu; 
25.02.1904 brał udział w 1. zjeździe narciarskim ze zbocza Mont Blanc. Idąc na szczyt, alpiniści zostawili narty 
w schronisku Vallota, skąd później, po zejściu z wierzchołka, zjechali do doliny. JKi

Z NASZYCH KOLEKCJI
Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat
   Z naszych pocztówkowych zbiorów prezentujemy Śnieżkę w Karkonoszach (WEGA t. III, str. 743). Wszyst-
kie przedstawione dalej widokówki pochodzą sprzed 100–120 lat. Warto dodać, że Śnieżka od dawna była 
ważnym celem turystycznym, w wieku XVIII należała do najczęściej odwiedzanych szczytów Europy. 

                                                                                                                       Małgorzata i Jan Kiełkowscy
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Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat
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Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat



1004

Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat
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Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat
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Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat
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Śnieżka na widokówkach sprzed 100 lat




