Dane aktualne na dzień: 27-05-2022 06:10

Link do produktu: https://ksiegarnia.wspinanie.pl/challenge-the-vertical-jerzy-kukuczka-p-575.html

Challenge the Vertical
(Jerzy Kukuczka)
Cena

55,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

9788393789696

Kod EAN

9788393789696

Producent

Fundacja Wielki Człowiek

Język

Angielski/English

Autor

Jerzy Kukuczka

Tłumacz

Danuta Holata-Loetz

Rok wydania

2015

Format

A5

Liczba stron

262 + 30 stron kolorowych zdjęć

ISBN

978-83-937896-9-6

Opis produktu
“Challenge the vertical” – is an autobiographical book by Jerzy Kukuczka, previously under the title “My vertical world”. The
reedited publication returns after many years on the English language market. The book, with a refreshed layout,
supplemented with unique photos from Jerzy Kukuczka’s archive and extended to include new contents.
„Challenge the Vertical" - to angielskie tłumaczenie autobiograficzna książki autorstwa Jerzego Kukuczki - „Mój pionowy
świat". To drugie anglojęzyczne wydanie tej książki.
„Mój pionowy świat" to pełna pasji, zaangażowania i poświęcenia dla gór, niezwykle osobista historia. Obrazuje nie tylko drogę
Jerzego Kukuczki do zdobycia czternastu ośmiotysięczników, czy emocjonalne podejście do gór i towarzyszy wypraw, ale
również rys ówczesnej Polski i sytuacji, w jakiej rozwijał się polski himalaizm. Przede wszystkim jednak kreśli przed
czytelnikiem portret psychologiczny najwybitniejszego polskiego himalaisty XX wieku, daje możliwość "poznania" Jerzego
Kukuczki, Jego górskich opowieści, przemyśleń a niekiedy także i tęsknot. Książka zawiera dodatkowy, w stosunku do
poprzednich wydań, rozdział z ostatniej, zakończonej tragicznie wyprawy na Lhotse. Została również wzbogacona o nowe
fotografie.
Wreszcie najwspanialszy moment w każdej wspinaczce. Chwila, kiedy od szczytu dzieli mnie już tylko kilka kroków, kiedy
wiem, że już nic nie stanie mi na przeszkodzie, kiedy wiem, że zwyciężyłem… Zwyciężyłem nie górę czy pogodę, lecz przede
wszystkim siebie, swoją słabość i swój strach. Kiedy mogę już podziękować górze, że i tym razem była dla mnie łaskawa. Tych
chwil nie oddam nikomu za żadne skarby i jeżeli muszę w drodze do szczytu pokonywać przeszkody i ocierać się o nigdy nie
określoną granicę między kalkulowanym ryzykiem a ryzykanctwem, to trudno, zgadzam się. Zgadzam się na walkę ze
wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami biją w ściany namiotów i
doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy wytrzymałości. Zgadzam się na walkę.
Nagroda, którą otrzymuje za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia. [Jerzy Kukuczka]
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