
piu ambiti”. W tekstach wielokrotnie mówi siê o Lodowcu i Drodze Polaków, wœród osobno  ze-
stawionych wa¿nych dat znalaz³ siê te¿ wariant Cichego i Ko³akowskiego z r. 1987. Ciekawy
materia³ (s. 52-55) stanowi omówienie prac zesz³orocznej wyprawy Progetto Tower, która
wykona³a nowe pomiary szczytu – jak podano, „kompleksowe i definitywne”. Zmiana jest
niewielka: 6961,83 m (w zaokr¹gleniu 6962 m) w miejsce przyjêtej od r. 1957 wysokoœci 6960 m.
Wyprawa FitzGeralda z r. 1897 wnios³a kotê 7035 m, mapa urzêdowa z 1898 nawet 7130 m.
Nasza wyprawa w r. 1934 zdoby³a wiêc  Aconcaguê jako 7-tysiêcznik – pierwszy na œwiecie
pokonany stylem alpejskim, czego nb. „Alp” nie zauwa¿a. Mapê wewn¹trz ok³adki oparto na
opracowaniu Jurka Wali z roku 1986, „zapominaj¹c” oczywiœcie o powo³aniu siê na Ÿród³o.

KRÓTKO O LUDZIACH

● W S³owenii „alpinist¹ roku 2001” zosta³ ju¿ po raz drugi z kolei Marko Prezelj, alpinistk¹ roku – Tina di Batista, zaœ narciarzem
górskim – Viki Grošelj (m.in. jesieni¹ 2001 zjazd na nartach z Cho Oyu w wieku 50 lat). ● D³ugoletni prezes PZA, prof. Andrzej
Paczkowski, wyda³ kolejn¹ wa¿n¹ i recenzowan¹ w najpowa¿niejszych pismach ksi¹¿kê „Droga do »mniejszego z³a« – strategia
i taktyka obozu w³adzy” (Wydawnictwo Literackie 2002). Prof. Paczkowski, po zesz³orocznym d³ugim pobycie naukowym w Ame-
ryce, obecnie spêdzi kilka miesiêcy w Oslo w Instytucie Noblowskim. ● W³och Simone Moro otrzyma³ od American Alpine Club
nagrodê im. Davida A. Snowlesa za pomoc, jakiej udzieli³ – jak podkreœlano, rezygnuj¹c z w³asnych planów – Tomowi Mooresowi,
po jego wypadku na Lhotse 21 maja 2001, w trakcie zejœcia ze szczytu w towarzystwie Ani Czerwiñskiej i Darka Za³uskiego. Pisaliœmy
o tym w GS 5/01. ● Zbyszek Biernacki przys³a³ nam ze ska³ek oryginalne „serdecznoœci z dwójkami” – datowane 22.02.2002.
Dziêkujemy! ● Marty Schmidt jest jednym z najbardziej efektywnych samodzielnych przewodników wysokoœciowych. Chêtnie wodzi
ma³e grupki towarzyskie, celami s¹ najczêœciej Aconcagua lub Denali (Mount McKinley), na które wszed³ w sumie ok. 50 razy.
Specjalizuje siê w prowadzeniu ludzi starszych. W r. 1988 na Denali jego klientem by³ Don Henry z Sekcji NY AAC, który ustanowi³
ówczesny rekord wieku dla tego szczytu: 70 lat. Zesz³ej jesieni wprowadzi³ na Cho Oyu 58-latka, a nastêpnie powtórzy³ wejœcie solo
w 11 godzin. (W³adys³aw Janowski) ● Po kilku latach owocnej pracy nastêpcy Ada Cartera, Christiana Beckwitha, nastêpuje zmiana
na stanowisku redaktora naczelnego presti¿owego „American Alpine Journal”. Obejmuje je John Harlin III, wybitny alpinista, dzienni-
karz i  pisarz górski. W pe³nej komplementów prezentacji nowego szefa, prezes AAC nie wspomnia³ nawet s³owem Beckwitha, który
przecie¿ wiele wniós³ w „odœwie¿enie” i utrzymanie wysokiego poziomu rocznika.

SPOTKANIA, IMPREZY, ROCZNICE

● W S³owenii Miêdzynarodowy Rok Gór zainicjowa³o spotkanie alpinistów na Brdzie ko³o Kranju, z udzia³em prezydenta Republiki
S³owenii, Milana Kuèana. Zas³u¿onym dzia³aczom wrêczono odznaczenia i dyplomy, Honorow¹ Z³ot¹ Odznakê PZS otrzyma³a za swe
sportowe sukcesy Martina Èufar. ● 11 stycznia 2002 Gimnazjum nr 22 przy ul. Kusociñskiego w £odzi przyjê³o imiê Jerzego
Kukuczki. Uroczystoœci – z Msz¹ Œw. i poœwiêceniem sztandaru – by³y wspania³e i skupi³y du¿e grono miejscowych alpinistów.
Piêkne przemówienie inauguracyjne wyg³osi³ Andrzej Wilczkowski. Obecna by³a tak¿e Celina Kukuczkowa. Nie jest to pierwsza szko³a,
której patronuje nasz zmar³y na Lhotse przyjaciel, kilka szkó³ wybra³o te¿ na patronkê Wandê Rutkiewicz. (Marek Grochow-
ski) ● Štátne lesy TANAPu i Pañstwowa Biblioteka Naukowa w Koszycach zaprosi³y nas na otwarcie wystawy „Towarzystwo
Karpackie i jego wk³ad w rozwój turystyki na S³owacji”. Wystawa, czynna w Muzeum TANAP od 7 lutego do 25 kwietnia 2002, jest
chyba pierwszym takim ho³dem sk³adanym przez S³owaków organizacji wêgiersko-niemieckiej. ● Festiwale Filmów Górskich w
Trento – jubileuszowy: 50. edycja! – i w Banff bêd¹ mia³y programy poszerzone o tematykê zwi¹zan¹ z obchodami MRG. Pierwszy
z nich odbêdzie siê w dniach 26 kwietnia – 4 maja. O ³ódzkim festiwalu filmów górskich i przyznawanych tam „Explorerach” pisze w
„Planinskim Vestniku” 2/02 Wojciech Biedrzycki. Tymczasem w miejscowoœci Bled odbêdzie siê w dniach 10–12 maja pierwszy w
S³owenii Mednarodny Festiwal Gorskega Filma. Goœæmi honorowymi bêd¹ Andrej Štremfelj, Catherine Destivelle i Doug Scott. ● W
dniach 1 i 2 lutego zebrali siê w  Snowbird cz³onkowie AAC na uroczystym 100th Anniversary Annual Meeting. Goœæmi byli m.in.
George Band, S³oweniec Toma� Humar i Pakistañczyk Nazir Sabir, obowi¹zki gospodarza pe³ni³ w³aœciciel uzdrowiska, Dick Bass.
G³ówne uroczystoœci 100-lecia AAC zaplanowa³ na 28 wrzeœnia w swej siedzibie w Golden w Kolorado. ● W tym roku czeka nas
wiele innych okr¹g³ych rocznic: 100-lecie pierwszych wejœæ na ostatnie wybitne szczyty tatrzañskie: Ma³y Jaworowy i Ostry. Sto lat
temu ruszy³y w Zakopanem pierwsze rozmowy o wyodrêbnieniu organizacyjnym naszego taternictwa. 90 urodziny bêd¹ œwiêtowali
m.in. Teddy Wowkonowicz i Jan Fajkosz. 70 lat stuknie za³o¿onej g³ównie z inicjatywy polskiej UIAA, w maju zaœ minie 10 lat od
tragicznej œmierci Wandy Rutkiewicz. Niemcy przypominaj¹ setny Geburtstag Leni Riefenstahl, Francuzi – 50-lecie dwu zdarzeñ
po³¹czonych postaci¹ Guida Magnone: pierwszego wejœcia na Fitz Roy (w lutym, wraz z Lionelem Terrayem) i pierwszego przejœcia
zachodniej œciany Petit Dru (w lipcu, z 3 partnerami). Za te dwie „premieres exceptionelles”, Magnone otrzyma³ w dniu 9 lutego
„Cristal d’honneur” FFME. A wiêc panowie, prasujemy smokingi!

Redakcja i teksty (z wyj¹tkiem osobno sygnowanych): Józef Nyka, ul. Klaudyny 12 m 79; 01-684 Warszawa. Tel.
[48-22] 833-07-75; e-mail <nyka@home.pl>. P.T. Seniorzy proszeni s¹ o wspó³pracê. „G³os Seniora” nie czerpie
materia³ów z krajowych czasopism górskich ani z bliskich tematycznie polskich stron internetowych. Pisemko
rozprowadzane jest bezp³atnie, ostatnie numery s¹ te¿ dostêpne w internecie na stronie: <www.nyka.home.pl.>.4

KAMET – TA GÓRA NAM SIÊ NALE¯A£A

Od 29 lipca do 10 wrzeœnia 2001 w Garhwalu dzia³a³a „Polish Himalaya Expedition Kamet
2001” (por.  GS 5/01 s.2).  Jej organizatorem  by³  Alpinistyczny  Klub  Eksploracyjny z Sopotu,
kierownikiem  Jerzy  Tillak, kierownikiem organizacyjnym Jerzy Wieluñski, sportowym – Marek
Grochowski. Uczestnikami byli nadto: Marek Józefiak z £odzi, Jan Kamiñski z Lublina, Mieczys³aw
Kwapich z Lublina (i  Nowego Jorku), Andrzej Perepeczo ze Œwiebodzina, Marek Roslan z Wej-
herowa (lekarz) i Edward Bochnak z Nowego Jorku (filmowiec). Pe³n¹ obs³ugê wyprawy wziê³a
na siebie agencja Himalayan Run & Trek Pvt. Ltd., której dyrektorem jest C. S. Pandey – sam
aktywny alpinista, z nas interesuj¹cego rejonu m.in. zdobywca Kametu i Abi Gamin. Oficerem
³¹cznikowym wyprawy by³ Tarun K. Roy, najlepszy alpinista spoœród oficerów, z jakimi w ci¹gu
tych parudziesiêciu lat mia³em do czynienia. Naszym celem by³o I polskie wejœcie na Kamet
(7756 m), drog¹ zdobywców szczytu, czyli wyprawy  brytyjskiej  z  1931  roku, któr¹  dowodzi³
Francis Sydney Smythe. Szczyt ten jest drug¹ co do wysokoœci gór¹ Garhwalu, pierwsz¹ jest
oczywiœcie Nanda Devi. Parê szczegó³ów o masywie i jego eksploracji przypomnia³ GS 5/01.

Po za³atwieniu niezbêdnych formalnoœci  w IMF (pozwolenia, briefing itp.) i po zakupieniu
¿ywnoœci (z kraju zabraliœmy tylko œwietne liofilizaty kieleckiej firmy Lyovit), przejechaliœmy
wynajêtym autobusem do Yoshimat, bêd¹cego jednym ze œwiêtych miejsc hinduizmu. Tu czeka³y
nas kolejne formalnoœci, gdy¿ ca³y obszar na pó³noc jest rejonem zamkniêtym. Dlatego brak tu
nie tylko turystów, ale nawet pielgrzymów. Byliœmy pierwsz¹ wypraw¹ narodow¹, która uzyska³a
pozwolenie na samodzielne dzia³anie na Kamecie.

W Yoshimat dowiedzieliœmy siê, ¿e droga do miejscowoœci Malari, gdzie mieliœmy (my, tzn.
agencja) organizowaæ karawanê, przesta³a istnieæ na dwóch odcinkach. Jej odbudowa, to sprawa
10–14 dni. Na wieœæ o tym, b³yskawicznie przyjecha³ Pandey i zorganizowa³ transport wahad³owy,
z przeniosk¹ na odcinku 2 km. By³y miejsca „dwójkowe” nad rw¹c¹ rzek¹, na szczêœcie mieliœmy
dzielnych i  odpornych psychicznie tragarzy. Z Yoshimat wyjechaliœmy 4 sierpnia jeepami, by po
4 dniach karawany rozbiæ bazê na lodowcu Purbi Kamet, nad jeziorkiem lodowcowym (4700 m).

9 VIII 2001. Zak³adamy obóz I (4985 m); czas podejœcia ok. 8 godzin.
12 VIII. W czasie próby za³o¿enia obozu II docieramy na wysokoœæ 5380 m, gdzie pozostaje depozyt. Do odwrotu

zmusza nas gwa³towne za³amanie pogody, z burz¹ œnie¿n¹ i piorunami. Udaje nam siê wróciæ do obozu I za widna.
16 VIII. Zak³adamy obóz II (5650 m).
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Kamet (7756 m) z drogi do obozu III. Fot. Marek Grochowski
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18 VIII. Powstaje obóz III na wysokoœci 6175 m (z zaporêczowaniem ok. 150 m). Powy¿ej obozu III mieliœmy do
pokonania skaln¹ barierê o trudnoœciach miejscami IV-V, na której rozpiêliœmy ok. 400 m lin porêczowych.

23 VIII. Na wysokoœci 6600 m staje obóz IV.

O ile do obozu III dotar³a wiêkszoœæ uczestników wyprawy, to trudy akcji powy¿ej niego wzi¹³
na siebie zespó³, który w tym momencie by³ w najlepszej formie. Tworzyli go Janek Kamiñski,
Andrzej Perepeczo i Tarun K. Roy. Akcja odt¹d prowadzona by³a w stylu alpejskim. Trójka 24
sierpnia osi¹gnê³a wysokoœæ 6880 m, a nastêpnego dnia 7120 m (Meade’s Col – pierwszy stan¹³
tu C.F. Meade ju¿ w r. 1913). 24 sierpnia ch³opcy z trudem dotarli na wysokoœæ 7400 m i tu
postanowili zawróciæ. Niestety, warunki lodowo-œnie¿ne od obozu IV gwa³townie siê pogarsza³y
wraz z wysokoœci¹. G³êboki, niezwi¹zany œnieg, pokryty warstw¹ lodoszreni gruboœci ok. 1,5 cm,
przy nastromieniu ok. 50°, stwarza³ du¿e zagro¿enie lawinowe, mimo i¿ teren nie by³ ju¿ trudny.
Sytuacjê pogarsza³a wichura. Decyzja zespo³u by³a wiêc jedynie s³uszna. Na kolejny atak nie
by³o ju¿ czasu, bo 30 sierpnia do bazy mieli przyjœæ tragarze, by nastêpnego dnia rozpocz¹æ
karawanê w dó³.

Mimo niepowodzenia, wyprawê tê zaliczam do moich najwspanialszych przygód górskich.
Przepiêkny rejon i grono przyjació³, którzy – wraz z nimi nasz œwietny oficer ³¹cznikowy – dawali
z siebie wszystko, by osi¹gn¹æ wspólny cel. Do jego zrealizowania zabrak³o nam trochê szczêœcia
i nieca³ych 400 metrów. A na tê górê zas³u¿yliœmy.

Marek Grochowski

PARÊ NOWINEK Z SEZONU

Na naszej pó³kuli zima przekroczy³a pó³metek, ale do jej koñca pozosta³o jeszcze kilka
tygodni. O sukcesach w Tatrach Polskich informuj¹ krajowe strony internetowe. Kilka wybitnych
osi¹gniêæ (czêœæ omawialiœmy w naszej „Gazetce Górskiej”) odnotowano z Alp, do rekordowych
nale¿y 3-tygodniowe pierwsze powtórzenie drogi Lafaille’a na Petit Dru (Andy Kirkpatrick i Ian
Parnell, w koñcu stycznia i lutym). 12 grudnia popis aktywnoœci dali dwaj weterani, François
Marsigny i Thierry Renault, wytyczaj¹c trudn¹ now¹ drogê na Pointe Migot w sektorze Pèlerins,
nazwan¹ „One Step Beyond”. Cenne jest osi¹gniêcie Marka Prezelja i Stephena Kocha, którzy
zrobili pierwsze klasyczne i drugie w ogóle powtórzenie drogi Backesa i Twighta na 900-metrowej
pó³nocnej œcianie Aiguille sans Nom. Natomiast z³y obrót przybra³a „trylogia alpejskich direttis-
sim” Lionela Daudeta (GS 1/02 s.4), który po 9 dniach walki na Matterhornie wyl¹dowa³ w szpitalu
z ciê¿kimi odmro¿eniami. W Norwegii najazd rosyjski prze¿y³ s³ynny i od obrywu w r. 1998 nie
powtarzany mur Trollryggen (1100 m, liczne drogi). Dwa zespo³y uzna³y w po³owie œciany, ¿e
„pora domoj”, natomiast szóstka z Krasnojarska wytrwa³a i w wielodniowej wspinaczce (13 nocy
na platformach) przesz³a w wiêkszoœci now¹ drogê, stanowi¹c¹ direttissimê g³ównego spiêtrzenia
œciany. Szczyt osi¹gniêto 20 i 21 lutego. Na zimowy podbój muru Trollveggen 24 lutego wyruszy³y
te¿ dwa zespo³y polskie.

W Azji postradzieckiej i w Kaukazie dzia³a³y liczne zimowe „komanda”, pobudzane do czynu
wci¹¿ organizowanymi w Rosji mistrzostwami w alpinizmie. W marcu w dolinie Szcheldy bêdzie
dzia³a³a miêdzynarodowa wyprawa pamiêci Alexa Lowe, w której udzia³ wezm¹ Hiszpan Juan
Roverosa i weteran Carlos Buhler (USA – wspina³ siê w Pamirze 25 lat temu). W Tien-szanie
bazê zak³ada zimowa wyprawa kazachska na Chan Tengri (kierownik Niko³aj Czerwonienko).
W Himalajach zima nie przynios³a znacz¹cych sukcesów – francuskie przejœcie wschodniego
filara Kangtegi (Christophe Profit, André Rhem i Olivier Besson) odby³o siê od 3 do 5 grudnia,
a wiêc przed okresem zimy.

Tymczasem na po³udniowej pó³kuli trwa sezon letni. Setek wejœæ dokonano na Aconcaguê,
na której czubku ekstrawagancka grupa zjad³a wystawny obiad. Pewien S³oweniec zjecha³ z jej
szczytu na nartach, a Ekwadorczyk Santiago Quintero przeszed³ solo s³ynn¹ po³udniow¹ œcianê
(czêœciowo drog¹ Messnera, 30 I – 1 II), wyczyn przyp³aci³ jednak ciê¿kimi odmro¿eniami.
„Wielkie œciany nie s¹ gratis” – oœwiadczy³ smêtnie, tu³aj¹c siê po szpitalach. Notowane s¹ piêkne
przejœcia z Andów Peruwiañskich, kilka du¿ych dróg przyby³o w grupie Fitz Roy (m.in. s³oweñska
na 1000-metrowym pó³nocnym filarze Aguja Mermoz). W rejonie Paine dzia³a³a aktywna ekipa
polska z Torunia. Bogus³aw Kowalski, Wojciech Wiwatowski i Micha³ Wiœniewski weszli na
wszystkie trzy g³ówne turnie Paine: 22 I Torre Sur (bez Wiœniewskiego), 31 I Torre Central i ok.2

10 II Torre Norte. Humory popsu³ im nieco Steve Schneider, który w ci¹gu 51 godzin (licz¹c od
i do obozu japoñskiego) wszed³ samotnie jednym ci¹giem na wszystkie trzy skalne wie¿e: Norte
(w 45 minut), Central (7 1/2 godz., ale za to klasycznie) i Sur (9 1/2 godz., onsight).

Nie brak te¿ sensacji jaskiniowych. Dwie g³ówne pochodz¹ z masywu Kanin (2507 m)
w Alpach Julijskich. Pierwsza, to obiecuj¹ca operacja s³oweñsko-ukraiñska w jaskini Skalarjevo
brezno, gdzie kroi siê g³êbokoœæ do 2000 m (GS 1/02 s.3), druga – niespodziane zjazdy czwórki
S³oweñców do g³êbokoœci 1485 m w studniach Èehi 2, ktore na dodatek zdaj¹ siê puszczaæ
dalej (22-25 II). Jeœli wyniki zostan¹ potwierdzone, jaskinia ta ju¿ teraz awansuje na 7. miejsce
listy najg³êbszych na œwiecie. W Abchazji nurkowie z KuŸniecka badali wodne ujœcia wielkich
jaskiñ kaukaskich, w wyp³ywie Mcziszty (Czarnej Rzeki) osi¹gaj¹c rekordow¹ dla CIS g³êbokoœæ
78 m. Ale czekajmy na koñcówkê zimy, a przede wszystkim na szczegó³owsze relacje i  podsu-
mowania.

RAFA£ NA LODOWYM PODIUM

Nie bez narodowej dumy odnotowujemy zwyciêstwo Rafa³a S³awiñskiego w zawodach we
wspinaczce lodowej w Ouray w Kolorado (Ouray Ice Festival) w dniach 19-20 stycznia 2002.
Rafa³ wygra³ zarówno konkurencjê lodow¹, jak i mieszan¹, co da³o mu ogó³em pierwsze miejsce
– ze spor¹ przewag¹ (44 punktów) nad drugim z kolei Guy Laccelle i 48 punktów nad
sklasyfikowanym na trzecim miejscu Jaredem Ogdenem. Wœród kobiet triumfowa³a Kim Csizma-
zia. W grudniowo-styczniowym numerze kanadyjskiego magazynu wspinaczkowego „Gripped”
zamieszczono artyku³ Jona Popowicha „Raphael Slawinski – Scholar and Climber”. Tekst zaczyna
siê od nastêpuj¹cego zdania: „Raphael Slawinski is a gentleman, scientist, and world-class
alpinist” (Rafa³ S³awiñski jest d¿entelmenem, naukowcem i alpinist¹ œwiatowej klasy). W artykule
wspomniano te¿ o polskich korzeniach wspinacza. A swoj¹ drog¹ ciekaw jestem, dlaczego
w zawodach nie wystartowa³ „Bubu”, podobnie jak  paru innych  szumnie  tu zapowiadanych
Europejczyków.

Władysław Janowski, Filadelfia
Rafa³ jest synem Andrzeja S³awiñskiego (Negra) i Eli z domu Lewandowskiej, od lat mieszkaj¹cych

w Kanadzie. Oboje pochodz¹ z Warszawy i czterdzieœci lat temu ostro wspinali siê w Tatrach. Andrzej od
pewnego czasu pracuje przy finansowanym przez rz¹d kanadyjski projekcie poprawy zaopatrzenia w wodê
stolicy Nepalu, Katmandu. (Red.)

O SPORTOWY OBRAZ ALPINIZMU

Na stronie internetowej EverstNews z dat¹ 12 lutego 2002 ukaza³ siê biogram Wandy
Rutkiewicz, chlubnie zatytu³owany „Wanda Rutkiewicz, just the best woman climber ever”.
Skrupulatnie wymieniono wszystkie zaliczone przez ni¹ 8-tysiêczniki, nie dostrze¿ono jednak jej
prawdziwie historycznego sukcesu, jakim by³o – oprócz pierwszego wejœcia kobiecego na K2 –
pierwsze w ogóle wejœcie na Gasherbrum III (7952 m) 11 sierpnia 1975 – w towarzystwie Alison
Onyszkiewicz, Krzysztofa Zdzitowieckiego i obecnego prezesa PZA, Janusza Onyszkiewicza. Na
Evereœcie  stanê³o  70  kobiet, ale pierwszego wejœcia na prawie-oœmiotysiêcznik poza Wand¹
i  Alison (obie niestety nie ¿yj¹) nie ma i nie bêdzie ju¿ mia³a ¿adna inna pani. Na tej samej
stronie z dat¹ 20 lutego zaprezentowano Aniê Czerwiñsk¹, stawiaj¹c znak zapytania nad
Shishapangm¹ (g³ówna czy œrodkowa?). I znowu w du¿ym bloku informacji ¿yciowy sukces Ani
ledwie muœniêto uwag¹. Chodzi o wejœcie na Rakaposhi (7788 m) 5 lipca 1979 w kobiecej dwójce
z Krystyn¹ Palmowsk¹ – drugie wyprawowe wejœcie na szczyt, wielka nowa droga, latem 2002
daremnie atakowana przez Francuzów. Te pominiêcia nie s¹ przypadkowe. Dzisiejsze media
widz¹ alpinizm nie w optyce sportowej, lecz niestety tylko rachunkowej: p³ytko obyci z alpinizmem
redaktorzy potrafi¹ policzyæ od 1 do 14 (Korona Himalajów) lub od 1 do 7 (Korona Ziemi), jednak
aby oceniaæ sportowy walor osi¹gniêæ, nie starcza im ju¿ wiedzy. No ale cieszmy siê, ¿e nasze
panie s¹ ci¹gle jeszcze obecne w œwiatowych rankingach.

ACONCAGUA

Znany w³oski „Alp” swój numer 9/01 w ca³oœci dedykowa³ masywowi Acocagua. Na s. 57
wyliczono 5 wêz³owych dat z historii szczytu: jedn¹ z nich jest „la salita a fine estate 1934 dei
polacchi lungo ¾elegante ghiacciaio occidentale rilancio ¾Aconcagua tra gli obiettivi alpinistici 3


