
 

Mieczysław Kwapich: ur. 5-X-1954 w Ciążeniu k/ Konina, Studiował w Lublinie; 

najpierw filozofię i teologię na KUL-u, a potem pedagogikę opiekuoczo-

wychowawczą na UMCS. Zafascynowany górami zaczął jeździd w Tatry. Pamięta 

datę 16 października 1978; wybranie Karola Wojtyły na Papieża – wtedy po 

ukooczeniu kursu taternickiego w Betlejemce, odbył pierwszą samodzielną 

wspinaczkę. W 1981 z Tadeuszem Piotrowskim i Walkiem Fiutem polecieli w 

Himalaje, aby wspinad się na Garhbralem i Dunagiri. Potem były wyprawy: pasmo 

Rila – Bułgaria (1982), na Elbrus w Kaukazie (1983), pasmo Jotuhamen za 

Narwikiem w Szwecji (1984), Kebnekajze w Szwecji (1985). W 1986 zorganizował 

wyprawę do Peru w Białe Kordyliery na Hascaran. W drodze powrotnej 

zdecydował się na pozostanie na jakiś czas w Nowym Jorku, ….co trwa do dzisiaj. 

W 1988 z Andrzejem Piętowskim i Wackiem Filipowskim zdobyli Mc.Kinley (6190 

m npm) na Alasce. Po sześciu latach wrócił w góry i wszedł z Andrzejm Bubinką na 

Aconcaguę. W 1995 wspinając się na Alpamayo w Peru doszło do tragicznego 

wypadku: Mietek uderzony kawałkiem lodu stracił przytomnośd i poleciał na całą 

dlugośd liny, pociągając partnera Bernarda Uchmaoskiego. Kiedy oprzytomniał, 

zaczął się wspinad ...kolega już nie żył (szarpnięcie liny mogło byd powodem 



śmierci Bernarda). Po tym wypadku przez rok nie myślał o górach, ale koledzy 

skusili go na Andy. Polecieli dwukrotnie do Ekwadoru i Peru, zdobywając: 

Cotopaxi, Pisco, Huascaran.  W 2001 wziął udział w wyprawie na Kamet i Ama 

Dablam (granica Chin i Indii)  - zabrakło czasu, aby zdobyd szczyty.  Po dziesięciu 

latach sprobówał jeszcze raz z Andzejem Perepeczo – udało się i zdobyli Ama 

Dablam (6812 m npm).   

 

Kilka lat później będąc z córkami w Nepalu na trekingu weszli na  5-cio tysięcznik 

Cala Patar z przepięknym widokiem na Mt.Everest. W 2013 z Edkiem Bochnakiem 

polecieli do Kolumbii w Sierra Nevada de Cucuya i tam weszli na dwa wierzchołki 

powyżej 5000 m npm. 

Żonaty, ma dwie córki. 


