
Janusz Fereński z zawodu był prawnikiem. 
Aktywnie działał w organizacjach alpinistycz-
nych m.in. jako prezes Wrocławskiego Klubu 
Wysokogórskiego oraz członek Sądu Koleżeń-
skiego Polskiego Związku Alpinizmu. Był autorem 
licznych artykułów o tematyce alpinistycznej. Za 
swoje dokonania został odznaczony m.in. brązo-
wym medalem Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

Janusz Fereński był jedną z osób, które zainspiro-
wały legendarną wrocławską himalaistkę Wandę 
Rutkiewicz (1943–1992). Już w latach 60. XX w. 
razem trenowali w Sokolikach i wspinali się 
w Tatrach, przyjaźniąc się do jej tragicznej śmierci.
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Miesiąc temu, 3 kwietnia 2020 r., w wieku 78 lat zmarł Janusz Fereński, wrocławski 
taternik, alpinista, himalaista, grotołaz i instruktor wspinaczki. W 1975 r. kierował 

pierwszą polską wyprawą, która zdobyła Broad Peak Middle.
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Wrocławianin na szczytach świata 

– Janusz Fereński

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Janusz Fereński, fot. ze zbiorów rodzinnych

Wanda Rutkiewicz w obiektywie Janusza Fereńskiego 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Górską drogę Janusza Fereńskiego możemy 
prześledzić w encyklopediach i na portalach 
wspinaczkowych. Wspinać zaczął się w 1961 r. 
w Tatrach, gdzie poprowadził dwie nowe drogi. 
W latach 70. tzw. Droga Fereńskiego na wschod-
niej ścianie Mnicha była uważana za jeden z naj-
trudniejszych testów wspinaczkowych w Tatrach 



Uczestnicy wyprawy na Broad Peak Middle w bazie. Od lewej siedzą w pierwszym rzędzie: oficer łącznikowy Abdul Ghani, 
Janusz Fereński, Zbigniew Jurkowski i Jerzy Woźnica; w drugim rzędzie: Bogdan Nowaczyk, Kazimierz Głazek, Tadeusz Barbacki, 

Roman Bebak, Stanisław Anioł i Wojciech Jonak; stoją: Andrzej Sikorski, Marek Kęsicki, Jan Juszkiewicz, Marian Sajnóg 
i Janusz Kuliś, 1975 r., fot. Janusz Fereński / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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Polskich. Wraz z Januszem Rabkiem i Romanem 
Bebakiem, członkami Sekcji Grotołazów Akade-
mickiego Klubu Turystycznego z Wrocławia, 
odkrył Jaskinię Czarną. Wspinał się także 
w Dolomitach – brał udział m.in. w przejściach 
nowych dróg na Cima del Burel, Pan di Zuccero 
i Cima del Pizzon. W Alpach w masywie Mont 
Blanc przeszedł nową drogę na filarze wschod-
niej ściany Aiguille de L’Eboulement. W górach 
Kaukazu nową drogą przeszedł północną ścianę 
Bżeducha w 1973 r., zaś w Pamiro-Ałaju wyty-
czył nowe drogi na Sacharnoj Gołowie i Alirze 
w Górach Fańskich. W 1971 r. uczestniczył 
w wyprawie w Hindukusz Afgański. To właśnie 
wtedy samotnie wszedł na Aspe Safed oraz 
wziął udział w pierwszym wejściu na Kohe Zard.

W 1975 r. w Himalajach Fereński kierował 
m.in. wyprawą Wrocławskiego Klubu Wysoko-
górskiego w Karakorum, która dokonała pier- 

wszego wejścia na dziewiczy ośmiotysięcznik 
‒ Broad Peak Middle. 28 lipca na szczycie stanęli 
Marek Kęsicki, Andrzej Sikorski, Bohdan 
Nowaczyk, Kazimierz Głazek i Janusz Kuliś  
– był to pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty przez 
Polaków. W 1976 r. uczestniczył w kierowa-
nej przez Janusza Kurczaba wyprawie na K2, 
a w 1980 r. kierował wyprawą na Manaslu.

Janusz Fereński wspinał się w czasach, 
kiedy wyprawy w góry wysokie, szczególnie 
w Himalaje, elektryzowały Polaków. Od lat 
70. XX w. działalność wrocławskich wspinaczy 
na bieżąco opisywały regionalne media, a środki 
na sfinansowanie wypraw pozyskiwane były 
przez zbiórki publiczne. Wyprawę w Hindukusz 
w 1971 r. wsparły liczne dolnośląskie zakłady 
produkcyjne, a także Towarzystwo Miłośników 
Wrocławia.



Janusz Kurczab i Wojciech Wróż podczas wyprawy na K2, 1976 r. 
fot. Janusz Fereński / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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W 2016 r. Janusz Fereński przekazał cześć 
swoich wysokogórskich zbiorów i pamiątek 
Centrum Historii Zajezdnia. Na wystawie głów-
nej „Wrocław 1945–2016” znajduje się m.in. 
jego czekan z wyprawy na Broad Peak Middle. 
Podczas prac nad ekspozycją dzielił się nie tylko 
przedmiotami i dokumentami, ale także wspo-
mnieniami i anegdotami z tamtych czasów. 
Zapamiętamy go jako człowieka o szerokich 
horyzontach, gotowego dzielić się swoim boga-
tym doświadczeniem, otwartego, energicznego, 
pełnego niezwykłej siły witalnej.

Janusz Fereński zmarł 3 kwietnia 2020 r. Ze 
względu na stan zagrożenia epidemicznego 
w Jego pogrzebie na Cmentarzu Świętej Rodziny 
we Wrocławiu uczestniczyć mogli jedynie naj-
bliżsi, nieliczni spośród tych, którzy Jego odejście 
odczuli jako osobistą stratę.

Katarzyna Uczkiewicz
Kierownik Działu Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

Pamiątki po Januszu Fereńskim prezentowane na wystawie głównej w Centrum Historii Zajezdnia, 
w tym czekan z wyprawy na Broad Peak Middle, fot. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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Wycinki prasowe z lat 70. dotyczące wyprawy, w której uczestniczył Janusz Fereński 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Wycinki prasowe z lat 70. dotyczące wyprawy, w której uczestniczył Janusz Fereński 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Wycinki prasowe z lat 70. dotyczące wrocławskich wypraw z udziałem Janusza Fereńskiego 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Wycinki prasowe z lat 70. dotyczące wrocławskich wypraw z udziałem Janusza Fereńskiego 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Wycinki prasowe z lat 70. dotyczące wrocławskich wypraw z udziałem Janusza Fereńskiego 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Wycinki prasowe z lat 70. dotyczące wrocławskich wypraw z udziałem Janusza Fereńskiego 
fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”


