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Przyznam  się  że  z  pewnym  niepokojem  i  niepewnością  sięgałem  po  kolejną  część  cyklu 
„GórFanka” Anny Czerwińskiej... podobnie jak z niepokojem ogląda się drugą część danego hitu 
kinowego, zawsze wówczas bowiem gdzieś w głowie kryje się pytanie czy kolejna z części podoła 
sukcesowi pierwszej, tudzież trzech wcześniejszych... w tym konkretnym przykładzie czy książka 
zostanie  utrzymana  w  tym  samym  niesamowitym  lekkim,  czasem  pikantnym,  ironicznym  i 
barwnym stylu, gdzie Pani Anna opowiada w pochłaniający czytelnika sposób historie ze swego 
jakże bogatego górskiego życia... 

Z ulgą więc już po pierwszych kilkunastu stronach stwierdziłem że i ta część w niczym nie ustępuję 
wcześniejszym,  że  i  w  tej  znajdziemy  tak  charakterystyczny  język  Anny  Czerwińskiej,  która 
porywa nas w podróż po swoich wspomnieniach związanych z górami najwyższymi, z Himalajami i 
Karakorum. 

Tym razem autorka  zabiera  nas  w czasy bardziej  współczesne,  skupiając  się  na  wyprawach w 
Karakorum, w tym na K2. Anna Czerwińska po tragicznym sezonie 1986 roku, gdy straciła tak 
wiele bliskich Jej osób na długo rozstała się z tym rejonem. Długo też odkładała powrót do niego, 
dopiero po kilkunastu latach, gdy stare blizny nieco przyblakły, w 2003 roku autorka ponownie 
powraca w Karakorum, tym razem podczas wyprawy na Gasherbrum II. Wyprawa ta zakończona 
sukcesem,  na  nowo  otwarła  Ją  i  dla  niej,  góry  najwyższe,  gdzie  wkrótce  potem powróciła  z 
wyprawami na Gasherbrum I, Broad Peak i K2. 

Książka opisuję więc ostanie  lata działalności  Anny Czerwińskiej,  ukazuję ona nam jednak nie 
tylko szczegóły wypraw współczesnych, ale porównanie z tym jak eksploracja gór najwyższych 
zmieniała się na przestrzeni minionych lat, co szeroko opisane zostało we wcześniejszych częściach 

1  „GórFanka powraca w Karakorum” - Anna Czerwińska                                                                     CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel



GórFanki. Podczas wyprawy na K2 Anna Czerwińska wspinała się z Dariuszem Załuskim. Toteż 
gdy  Dariusz  Załuski  zdobył  szczyt  K2,  przekazał  Annie  Czerwińskiej  szczegóły  trudów  tej 
wspinaczki,  tak  powstała  krótka,  pełna  dramatyzmu  relacja  (autorstwa  Dariusza  Załuskiego) 
dołączona do posłowia niniejszej książki.  

Książka została wspaniale wydana na wysokiej jakości papierze kredowym, wzbogacona niezwykle 
licznymi  fotografiami,  w  tym  zdjęciami  Dariusza  Załuskiego.  Pozycja ta,  jak  każda  z 
wcześniejszych części cyklu GórFanka jest wspaniałym klejnotem w polskiej literaturze górskiej i 
ze wszech miar warta przeczytania. 

Średnia cena:
Średnia cena na dzień 09.04.2012. - od 26 zł do 32zł / info: www.ceneo.pl

Przydatne linki: 
strona domowa Anny Czerwińskiej –  http://www.czerwinska.szkolagorska.com/index.php 
wydawnictwo - http://www.annapurna-info.pl/ 

Dane kontaktowe wydawnictwa: 
Adres:
Rajskich Ptaków 49 m 4
Warszawa
02-816

mail: wydawnictwo@annapurna-info.pl
Telefon: 22 855 02 38
Telefon komórkowy: 509 407 902

Roman Gołędowski - redaktor naczelny
Adam Cieślik - redaktor, marketing
mail: a.cieslik@annapurna-info.pl
tel. 505 455 315 
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