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Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim oraz Burmistrz Miasta Zakopane - Leszek Dorula
zapraszają na 12. Spotkania z Filmem Górskim
Projekt realizowany ze środków Miasta Zakopane za pośrednictwem Zakopiańskiego
Centrum Kultury, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Tegoroczna edycja obfituje w opowieści od najwyższych gór
świata – Nanga Parbat i K2, przez Alpy, Tatry i nieznane góry
Afganistanu, aż po słoneczne europejskie rejony wspinaczkowe.
Po raz pierwszy w Polsce spotkamy się z dwoma uczestnikami międzynarodowego zespołu, który zdobył Nanga Parbat
zimą. Simone Moro i Alex Txikon opowiedzą o górze, która atakowana od różnych stron i różnymi drogami, dawała odpór wielu
wspinaczom, aż do 26 lutego 2016 roku. Prekursorem himalaizmu zimowego był Andrzej Zawada, którego charyzmatyczną
postać przypomnimy w związku ze wznowieniem biografii „Lider. Górskim szlakiem Andrzeja Zawady”. Dziś do zdobycia zimą
pozostał już tylko szczyt najtrudniejszy i przez wielu uznawany
za najpiękniejszy – K2. Krzysztof Wielicki i Janusz Majer opowiedzą o planach zdobycia tej góry, na co zbierają siły i środki.
Dzięki zimowym sukcesom w Himalajach polskich himalaistów zaczęto nazywać „Lodowymi wojownikami”, ale nie tylko
w naszym kraju wysokogórska wspinaczka stała się narodowym
sportem. Symbolem tegorocznych Spotkań jest widniejąca na
plakacie góra Triglav. Osiągnięcia Słoweńców w Himalajach,
mimo że nie były to pierwsze wejścia na ośmiotysięczniki, przeszły na zawsze do historii podboju tych gór. Opowiedzą o tym
sami bohaterowie książki „Alpejscy wojownicy” oraz znana już
polskim czytelnikom autorka Bernadette McDonald. Wyjątkowym akcentem jest słoweńska sztuka o tematyce wspinaczkowej „Pavla nad przepaścią” w wykonaniu Maldinsko Theatre.
Będzie można ją obejrzeć w Teatrze Witkacego.
W trzydziestą rocznicę zdobycia przez Wandę Rutkiewicz K2
himalaistka Christine de Colombel przypomni niezwykłą wyprawę z roku 1982, dzięki której, być może, Wanda cztery lata
później stanęła na szczycie K2 jako pierwsza kobieta i pierwszy
z polskich himalaistów. Mężczyźni zakończyli zdobywanie szczytów Korony Himalajów w latach 60., a pierwsze kobiety stanęły
na szczycie ośmiotysięcznym wiele lat później. O pierwszych kobiecych wejściach na wszystkie ośmiotysięczniki opowie autorka „Tęsknoty i przeznaczenia” Dina Štěrbová, która w 1984 jako
pierwsza kobieta w historii weszła na Cho Oyu.
Spotkamy się z Johnem Porterem, który dokonał pionierskich przejść w stylu alpejskim, wspinając się m.in. z Wojtkiem
Kurtyką. Zapraszamy na premierę książki „Kukuczka – opowieść
o najsłynniejszym polskim himalaiście”, dzięki której poznamy
niepublikowane wcześniej fragmenty pamiętników polskiego
Lodowego Wojownika. A w pogoni za wspinaczkowymi marzeniami, Mateusz Haładaj, jeden z najlepszych polskich wspinaczy, zabierze nas do słonecznej Hiszpanii!
Czekają nas pokazy najlepszych filmów górskich z całego
świata. Po projekcji filmu „Czarodziejska góra” żona i córka Jacka Winklera przybliżą nam niezwykłą postać człowieka, który
utraciwszy możliwość powrotu do kraju po tzw. procesie taterników pojechał walczyć z Armią Czerwoną w góry Afganistanu.
Stałe i nie do pominięcia punkty programu to zawody Zako
Boulder Power, wycieczka bez programu w stylu retro, Akademia
Górska, górskie kino nocne i wiele innych spotkań! W ciągu roku
znajdziecie nas jeszcze w Warszawie, Sopocie, Zawoi i innych
miejscach w Polsce, ale 31 sierpnia – 4 września – koniecznie
bądźcie z nami w Zakopanem!

LADIES AND GENTLEMEN, DEAR
GUESTS OF THE 12TH MOUNTAIN FILM
MEETINGS,
This year’s edition abounds in the stories starting from the
highest mountains – Nanga Parbat and K2, going through the
Alps, Tatras and little know mountains of Afghanistan, to the
sunny European sport climbing areas.
For the first time in Poland you can meet with two members
of the international team that conquered Nanga Parbat in winter. Simone Moro and Alex Txikon will talk about the mountain,
which was attacked from different sides and through different
routes by many climbers, resisted until February 26, 2016.
Andrzej Zawada was the precursor of Himalayan winter climbing, his charismatic figure will be recalled on the occasion of
the second edition of his biography. Now, only the most difficult and considered by many as the most beautiful – K2 has
remained to be climbed for the first time in winter. Krzysztof
Wielicki and Janusz Majer will talk about Polish plans to conquer this mountain, and efforts to gather necessary human
and financial resources.
Thanks to the success of the winter climbing, Polish mountaineers were called “Ice warriors”, but not only in our country,
alpine climbing has become a national sport. The symbol of
this year’s festival is Triglav mountain pictured on our poster.
Achievements of Slovenian climbers in the Himalayas, even
though they were not the first to climb the eight-thousanders,
passed forever into the history of the conquest of the Himalayas. The heroes of the book “Alpine Warriors” and its author,
Bernadette McDonald will talk about this part of the mountain
history. A special accent of the meeting is Slovenian theatrical
play “Pavla above the Precipice” by Maldinsko Theatre.
On the thirtieth anniversary of Wanda Rutkiewicz’s ascent
of K2, Christine de Colombel will recall an extraordinary expedition of 1982, thanks to which, perhaps, four years later
Wanda stood on the top of K2 as the first woman and the first
Polish mountaineer. Men completed climbing all 14 eightthousanders peaks in the 60s, but the first women reached the
first eight-thousander peak many years later. The first female
ascents will be recalled by Dina Štěrbová.
We will meet with John Porter, who made first alpine style
climbs, inter alia, with Wojtek Kurtyka. We welcome the premiere of the book «Kukuczka - the story of the most famous
Polish climber» which presents previously unpublished fragments from his diaries. And in the pursuit of climbing dreams,
Mateusz Haładaj, one of the best Polish climbers, will take us
to sunny Spanish climbing areas! Besides, we invite you to
watch the best mountain films from around the world!. After
the screening of “The Magic Mountain» the wife and daughter
of Jacek Winkler will introduce us to the extraordinary figure
of a man, who having lost the possibility of returning to Poland
after the so-called “the case of Tatra mountaineers”, departed
to fight with the Red Army in the mountains of Afghanistan.
Make sure to stay tuned in Zakopane!

Organizatorzy 11.Spotkań z Filmem Górskim
/ Organisers of the 11th Mountain Film Meetings
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JURY / THE JURY

JURY / THE JURY
BERNADETTE MCDONALD

Autorka książek o tematyce górskiej. Współzałożycielka i była wiceprezes Działu Kultury Górskiej w Centrum Banff (Kanada), gdzie przez 20 lat pełniła funkcję dyrektora festiwalu filmów górskich. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń: Alberta Order of
Excellence (2010), the Summit of Excellence Award, przyznane przez Centrum Banff
w 2007 roku, prestiżową nagrodę Księcia Alberta za wkład w rozwój światowej społeczności górskiej w 2006 i Queen’s Golden Jubilee Medal (2002).
W Polsce wydano trzy książki jej autorstwa. Są to: „Alpejscy wojownicy” (Agora SA,
2015), „Ucieczka na szczyt” (Agora SA, 2012), i biografia słoweńskiego alpinisty „Tomaž
Humar” (Stapis, 2012). Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród, m.in.: Boardman
Tasker Prize for Mountain Literature i Banff Mountain Book Festival Grand Prize (2011).
Bernadette została wyróżniona włoską ITAS Prize (2010) i indyjską nagrodą Kekoo Naoroji (2009 i 2008) w dziedzinie
literatury górskiej. Amerykański Klub Alpejski przyznał jej najwyższe odznaczenie za wybitne osiągnięcia literackie.
Ukończyła studia z literatury angielskiej i muzykologii. Obecnie prowadzi wykłady i spotkania na całym świecie.
Jest członkinią międzynarodowego komitetu doradczego National Geographic’s Expedition Council. Wolny czas lubi
spędzać na wspinaniu, ski-tourach i górskich wycieczkach.
Bernadette McDonald is the author of books on mountaineering and mountain culture. She had been the founding
Vice President of Mountain Culture at The Banff Centre and director of the Banff Mountain Festivals for 20 years.
She has received the Alberta Order of Excellence (2010), the Summit of Excellence Award from The Banff Centre
(2007), the King Albert Award for international leadership in the field of mountain culture and environment (2006),
and the Queen’s Golden Jubilee Medal (2002).
Three of her books were published in Poland: Alpine warriors (Rocky Mountain Books, 2015), Freedom Climbers
(Rocky Mountain Books, 2011), Tomaž Humar (Random House UK, 2008). McDonald has won numerous awards, including both the Boardman Tasker Prize for Mountain Literature and the Banff Mountain Book Festival Grand Prize
for Freedom Climbers in 2011. She has also won Italy’s ITAS Prize for mountain writing (2010) and is a two-time
winner of India’s Kekoo Naoroji Award for Mountain Literature (2009 and 2008). In 2011 the American Alpine Club
awarded her their highest literary honour for excellence in mountain literature.
Bernadette has degrees in English Literature and Music. She currently lectures, consults around the world and
serves on the international advisory committee for National Geographic’s Expedition Council. She spends most of
her discretionary time in the mountains: climbing, ski touring and hiking.

JABIER BARAIZARRA
Baskijski wspinacz z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, lubiący dzielić się swoją pasją. Studiował filologię baskijską, następnie wyspecjalizował się w komunikacji
audiowizualnej. Od 1989 roku pracuje dla baskijskiej telewizji publicznej (Euskal Telebista-ETB) jako operator, montażysta i reżyser. Z braćmi Pou zrealizował krótkie filmy
i dokumenty o wspinaczce i alpinizmie na wszystkich kontynentach w ramach serialu
dokumentalnego „Siedem ścian, siedem kontynentów”. Autor nagradzanych filmów
dokumentalnych, nakręconych między innymi na Totem Pole na Tasmanii i Eternal Flame na Trango Tower (2005), w masywie Fitz Roy w Patagonii (2006) i na Zerua Peak na
Antarktydzie (2008). Z jego inicjatywy w 2008 roku po raz pierwszy odbył się międzynarodowy festiwal filmów górskich Mendi Film Festival, który w 2012 roku przeniósł się do
Bilbao. W 2009 roku we współpracy z wydziałem sztuki Uniwersytetu Kraju Basków zorganizował konferencję na temat
kina, literatury i gór. Brał również udział w pracach komitetu organizacyjnego dwóch sympozjów: „Góry w sztukach
wyzwolonych i w naukach społecznych” oraz „Góry i nauka”.
Jabier is skilled climber with more than 30 years of mountain experience, a passion he needs to transmit. He studied
Basque Philology and later specialized in audiovisual communication. He has been working in the Basque public TV
(Euskal Telebista-ETB) since 1989. As a cameraman, editor and director he has produced shorts and documentaries about
climbing and alpinism in all continents, with the documentary TV series “7 walls, 7 continents” he filmed with the Pou
brothers. He has filmed some awarded documentaries, among which stand out the ones produced in Totem Pole (Tasmania) and Eternal Flame (Trango Tower), both in 2005, Fitz Roy (Patagonia) in 2006, and Zerua Peak (Antarctica) in 2008.
He founded and is the director of Mendi Film Festival, an international mountain film event born in 2008, and held in
Bilbao since 2012. In 2009 he was the promoter of a conference on Cinema, Literature and Mountain in collaboration
with the Department of Arts, University of the Basque Country. With this same department he has been involved in the
organization committee of two symposiums, ‘Mountain in liberal arts and social sciences’ and ‘Mountain and Science’.
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KRZYSZTOF KOKORYN
Malarz i filmowiec, ukończył Wydział Malarstwa na warszawskiej ASP. W roku 1993
na wystawie najlepszych pracy dyplomowych wyższych uczelni plastycznych otrzymał nagrodę w dziedzinie malarstwa, został także wyróżniony na festiwalu filmów
studenckich za film „Tingiel Tangiel”. Dwa lata później, na Festiwalu Filmów o Sztuce w Zakopanem, zdobył nagrodę publiczności za film „Boży drwal” o Antonim Rząsie. Jest także laureatem nagród na festiwalu wideoclipów Yach Film w Gdańsku
w roku 1999 i 2000 za najlepszą animację (filmy „Wzgórze” i „Zorro” dla zespołu Voo
Voo), a w roku 2001 za najlepszy wideoclip dla dzieci („Magiczna załoga” dla Yapy
i Magicznej Załogi). Swoje prace prezentował m. in. w Japonii, USA i Niemczech.
Projektuje plakaty festiwalowe i jest autorem logo Spotkań z Filmem Górskim.
Painter and filmmaker. Graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw. His paintings were awarded in 1993 at
the exhibition of the best graduation works of fine arts academies, and his film Tingiel Tangiel received student’s
festival award. Two years later, during Art Film Festival in Zakopane, he received an audience prize for his documentary film God’s Woodcutter about Polish sculptor Antoni Rząsa. His cartoons and video clips were judged the
best works of Yach Film Festival in Gdańsk in 1999 and 2000. His works were exhibited abroad in Japan, USA and
Germany. Mountain Film Meetings festival poster and logo were also designed by Krzysztof Kokoryn.

DAREK ZAŁUSKI
Zaczął wspinać się w Tatrach, potem jeździł na wyprawy w Karakorum i Himalaje. Na swoim koncie ma wejścia na Hagshu (Himalaje Zanskaru – pierwsze wejście), Aconcaguę, Mt McKinley, Ama Dablam, Gasherbrum II (1997 i 2006), Cho
Oyu (2000), Lhotse (2001), Everest (2006), K2 (2011). Brał udział w zimowych
wyprawach na Nanga Parbat (1997/98, 2006/2007), Makalu (2000/2001), K2
(2002/2003), Shisha Pangmę (2003/2004, 2004/2005) i Gasherbrum I (2012). Filmowiec - amator, swoje filmy realizuje sam - od zdjęć po montaż. Nakręcone przez
Darka materiały z wypraw na Nanga Parbat i K2 zostały wykorzystane w filmach
i relacjach telewizyjnych. Jego filmy: „Ciao Martina”, „Shisha in Winter”, „Everest.
Przesunąć horyzont”, „Przypadki pani Ani”, „Annapurna na lekko”, „Two on K2” i „No
ski no fun” zdobywały nagrody na wielu festiwalach. Większość jego filmów była emitowana na antenie Planete+.
He started climbing in Tatra Mountains and then climbed in Karakorum and Himalayas. He climbed Hagshu (Zanskar Himalayas – first ascent), Aconcagua, Mt McKinley, Ama Dablam, Gasherbrum II (1997 and 2006), Cho Oyu
(2000), Lhotse (2001), Everest (2006) and K2 (2011). He was a member of winter expeditions to Nanga Parbat
(1997/98, 2006/2007), Makalu (2000/2001), K2 (2002/2003), Shisha Pangma (2003/2004 and 2004/2005) and
and Gasherbrum I (2012). Dariusz Załuski describes himself as an amateur filmmaker, since he makes entire
films from shooting to editing. Przypadki Pani Ani (2001), his film about Anna Czerwińska, received special
awards at number of festivals. His video recordings from expeditions to Nanga Parbat and K2 were used in various
films and TV coverage. His other films “Ciao Martina”, “Shisha in Winter”, “Everest – to Shift the Horizon”, “Annapurna in Light Style” and “No ski no fun” received prizes at many festivals. Most of his films were broadcasted
by Planete channel.

PAWEŁ WYSOCZAŃSKI
Reżyser i scenarzysta, absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor filmów dokumentalnych: „Punkt widzenia”, „W drodze”, „Kiedyś będziemy szczęśliwi” i „Jurek”, wyróżnionych ponad 50 nagrodami w Polsce i za granicą. Ekspert Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej. Obecnie pracuje nad filmem dokumentalnym o osobach niosących pomoc charytatywną w najuboższych miejscach świata.
Film director and screenwriter, graduated from the University of Silesia in Katowice,
Krzysztof Kieslowski Faculty of Radio and Television. Author of documentary and
feature films: “Point of view”, “On the road”, “We will be happy one day” and “Jurek”
which were awarded over 50 prizes in Poland and abroad. He is an expert at the Polish Film Institute (PISF). Currently he is working on a documentary film about people helping others in the poorest parts of the world.
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NAGRODY / THE PRIZES
NAGRODY 12.SZFG / THE PRIZES
GRAND PRIX 12. SPOTKAŃ
Z FILMEM GÓRSKIM

12TH MEETINGS WITH MOUNTAIN
FILM GRAND PRIX

Wielka Drewniana Góra i nagroda
pieniężna w wysokości 4 000 zł

Great Wooden Mountain and 4 000 PLZ

NAGRODA SCHRONISKA PTTK
NAD MORSKIM OKIEM

MORSKIE OKO MOUNTAIN HUT’S
PRIZE for the best film portraying hu-

za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna
w wysokości 2 000 zł

man being in extreme conditions - Wooden Mountain and 2 000 PLZ

NAGRODA DYREKTORA
TATRZAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO za film najlepiej

TATRA MOUNTAINS NATIONAL
PARK DIRECTOR’S PRIZE

obrazujący więź człowieka z naturą:
Drewniana Góra i nagroda pieniężna
w wysokości 2 000 zł

for the best film, which pictures deep
and inseparable relationship of human
being and the nature - Wooden Mountain
and 2 000 PLZ

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA
ZAKOPANE za film najlepiej ukazujący

THE PRIZE OF THE MAYOR OF
ZAKOPANE for the best film, which

ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty
życia społeczności górskich: Drewniana
Góra i nagroda pieniężna w wysokości
2 000 zł

portrays human, cultural or artistic
aspects of mountain population Wooden Mountain and 2 000 PLZ

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

AUDIENCE PRIZE

nagroda rzeczowa

In-kind prize

NAGRODA MŁODZIEŻOWEGO JURY

YOUTH JURY PRIZE

nagroda specjalna przygotowana przez
młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im.
Antoniego Kenara w Zakopanem

special award prepared by Youth Jury
from The Antoni Kenar Complex of Art
Schools in Zakopane

NAGRODA SPECJALNA

SPECIAL 12TH MOUNTAIN FILM
MEETINGS PRIZE for a particularly

może zostać przyznana szczególnie
wyróżniającemu się filmowi 12.SzFG.

impressing film

MŁODZIEŻOWE JURY / YOUTH JURY:
Julia Fryz, Justyna Mazuś, Karolina Możdżeń, Franciszek Rząsa z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego
Kenara w Zakopanem i Julia Dudzińska z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Drewniane Góry to statuetki autorstwa MARCINA RZĄSY. / Wooden Mountains are carved by MARCIN RZĄSA.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu. / All financial awards are subject to Polish tax law.
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MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY / INTERNATIONAL FILM COMPETITION

3000 FILIŻANEK HERBATY
/ 3000 CUPS OF TEA

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Reżyseria / Direction: Jennifer Jordan
Produkcja / Production: www.3000cupsoftea.org
USA 2016, 59 min. / USA 2016, 59’

Historia Grega Mortensona (autora książek „Trzy filiżanki herbaty” i „Kamienie w szkołach”), jego pracy
edukacyjnej w najbardziej odległych i niebezpiecznych zakątkach świata, zawrotnej kariery i skandalu
wywołanego jego udziałem w programie „60 minut”.
Dziennikarka Jennifer Jordan analizuje w swoim reportażu działania Mortensona, siłę oddziaływania oraz wiarygodność mediów, i sprawdza, co działo się od czasu
skandalu w życiu tego człowieka, a także w założonych przez niego szkołach w Pakistanie i Afganistanie. Zadaje
pytanie, co stało się z jego marzeniem o szerzeniu „pokoju poprzez książki, a nie bomby”.
This is the story of Greg Mortenson (the author of “Three Cups of Tea” and “Stones into Schools”), his work to bring
education to some of the most remote and dangerous parts of the world, his meteoric rise, and the 60 Minutes
scandal, which nearly destroyed it all. In this exclusive investigation, journalist Jennifer Jordan explores the mission
of Mortenson, the power and accountability of the media, and what has happened since the scandal to the man, his
schools in Pakistan and Afghanistan, and his dream of spreading “peace through books not bombs.”

Po przekroczeniu wschodniej granicy Iranu dotarliśmy
do Afganistanu. Okolice Herat, w regionie Bamiyan,
miasto Kabul i Korytarz Wachański to główne etapy
niezwykłej wyprawy przez mroźny, pokryty śniegiem
kraj, zniszczony przez lata wojny. Mimo wielu wyzwań
logistycznych, a także związanych z sytuacją polityczną
i kwestiami bezpieczeństwa, w filmie udało się pokazać życie mieszkańców regionów mniej narażonych na starcia
pomiędzy wojskiem wspieranym przez nielicznych żołnierzy z krajów zewnętrznych, a Talibami.
Once we crossed the Eastern border of Iran, we reached Afghanistan. The surroundings of Herat, the Bamiyan region,
the city of Kabul and the Wakhan corridor are the main stages of our amazing expedition in a country ravaged by decades of war and steeped in cold and snow. In spite of the many logistical, political and security challenges we faced,
we managed to get an insight into the life of the inhabitants of the regions which have been less exposed to clashes
between the army (supported by the few foreign soldiers left in the country), and the Taliban.

ALPINE WALL TOUR

Reżyseria / Direction: Josh Lowell & Peter Mortimer
Produkcja / Production: www.reelrocktour.com
Dystrybucja / Distribution: www.reelrocktour.com
USA 2015, 40 min. / USA 2015, 40’

Reżyseria / Direction: Wojtek Kozakiewicz
Produkcja / Production: www.alpinewalltour.pl
Polska 2016, 45 min. / Poland 2016, 45’

The Fitz Roy Traverse is one of the most sought after achievements in
modern alpinism: a gnarly journey across seven jagged summits and
13,000 vertical feet of climbing. Who knew it could be so much fun?
Join Tommy Caldwell and Alex Honnold on the inspiring – and at times
hilarious – quest that earned the Pilot d’Or.

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Reżyseria / Direction: Fulvio Mariani, Mario Casella
Produkcja / Production: www.icebergfilm.ch
Dystrybucja / Distribution: www.icebergfilm.ch
Szwajcaria 2016, 70 min. / Swiss 2016, 70’

A LINE ACROSS THE SKY

Trawers Fitz Roy’a, uważany za niemożliwy do przejścia, jest jednym
z największych marzeń alpinistów. Tymczasem ta niebezpieczna wspinaczka przez siedem stromych szczytów i blisko 4000 metrów w pionie
przyniosła dwóm znakomitym alpinistom wiele radości. Tommy Caldwell i Alex Honnold zabiorą nas na inspirującą i zabawną wyprawę. Za
swój wyczyn zostali wyróżnieni Złotym Czekanem.
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AFGAŃSKA ZIMA
/ AFGHAN WINTER

Dokument o dwóch wybitnych alpinistach – Łukaszu Dudku
i Jacku Matuszku, którzy jako pierwszy zespół na świecie
powtórzyli 1000-metrową drogę w północnych Włoszech –
Brento Centro. W tym samym roku skompletowali Alpejską
Trylogię oraz pokonali drogą Bellavista największy dach
skalny Alp. Film o Alpine Wall Tour to uniwersalna opowieść. Dokument nie tylko wciąga w świat pięknych alpejskich krajobrazów, ale przede wszystkim pokazuje autentyczną historię o pokonywaniu własnych słabości, o pasji
i partnerstwie w górach.
A documentary about two extraordinary Polish alpinists –
Łukasz Dudek and Jacek Matuszek, who did the first repetition of 1000 meters high multi pitch route Brento Centro in Italy. In the same year they completed an Alpine Trilogy
and sent the biggest roof in Alps by climbing the route named Bellavista. Alpine Wall Tour film is an universal story.
The film is not only showing the beautiful alpine scenery but most of all it is a story about overcoming their own
weaknesses, passion and partnership in the mountains.
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BIGMEN
Reżyseria / Direction: Jordi Canyi
Produkcja / Production: www.filmut.com
Hiszpania 2015, 18 min. / Spain 2015, 18’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Siła i odwaga – nie licząc umiejętności technicznych - to podstawa
realizacji każdego projektu. Iker, młodszy z braci Pou, będzie musiał się tego nauczyć, jeśli chce zostać „Big Manem”. Odpadanie? –
nieuniknione. Kolejna próba? – obowiązek!
Making a project stay afloat requires certain attitudes that go beyond
technique, such as
strength or courage. The youngest of the Pou Brothers, Iker, will need
such skills if he wants to become one of the ‚Big Men’. Falling down?
Inevitable. Getting up? Obligation!

EOCHA
Reżyseria / Direction: Vladimir Perović
Produkcja / Production: Vladimir Perović & Dogma Studio Podgorica
Czarnogóra 2015, 22 min. / Montenegro 2015, 22’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

W zagubionej w czasie skalistej górskiej przestrzeni jak z czasów początku stworzenia, pasterz rozmawia ze swoimi zwierzętami - kozami
i owcami. Dwadzieścia różnych okrzyków i zawołań: ćwierkanie, gaworzenie, pomruki, szepty, gwizdy i inne dźwięki będą dla ludzkiego ucha
niezrozumiałą kakofonią, ale dla stada oznaczają porozumienie, system, język, rytmiczny komunikat. Czekają na tą melodię,
rozumieją ją i przestrzegają jej. Film pokazuje doskonałą harmonię między człowiekiem, zwierzętami i przyrodą.
In a timeless mountainous rocky landscape resembling the beginning of the creation, a shepherd communicates
with his goats and sheep. Twenty or so different cries, screams, chirps, babbles, mumbles, whispers, whistles and
other sounds uttered, to a human ear might be an incomprehensible cacophony, but for the herd they stand for
a sign of agreement, a system, a language, a rhythmic sermon and a melody they look forward, understand and
obey. A perfect harmony between man, animals and nature.

HIGH & MIGHTY
CZARODZIEJSKA GÓRA
/ THE MOUNTAIN IS MAGIC
Reżyseria / Direction: Anca Damian
Produkcja / Production: Aparte Film, Filmograf
Dystrybucja / Distribution: www.solopan.com.pl
Polska, Francja, Rumunia 2015, 95 min. / Poland, France, Romania 2015, 95’

Niezwykła opowieść o życiu Adama Jacka Winklera,
którego historia mogłaby posłużyć za kanwę niejednego hollywoodzkiego filmu. Winkler wyemigrował
z Polski do Francji w latach 60. Tam szerzył antykomunistyczne poglądy w bardzo nietypowy sposób: organizując artystyczne happeningi, marsze homoseksualistów, wystawy. Chciał walczyć w górach Afganistanu
u boku Mudżahedinów przeciwko Sowietom. Widzowie
zobaczą sceny wykonane w kilkunastu stylistykach:
animacji, kolażu i twórczej reinterpretacji istniejących
materiałów filmowych. Tej niezwykłej filmowej podróży towarzyszy piękna muzyka Alexandra Balanescu.
W polskiej wersji językowej usłyszymy Jerzego Radziwiłowicza i Julię Kijowską.
The extraordinary history of Adam Jack Winkler, whose life could serve as a canvas for a Hollywood movie. Winkler
emigrated from Poland to France in the 60s to spread his anti-communist views in a very unusual way: by organizing
artistic happenings, gay marches and paintings exhibitions. He wanted to fight alongside Massoud’s troops against
the Soviets in the mountains of Afghanistan. The viewers will see the scenes in various styles: animation, collage
and creative reinterpretation of the existing footage. This extraordinary film journey is accompanied by beautiful
music by Alexander Balanescu. Polish language version with Jerzy Radziwiłowicz and Julia Kijowska.
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Reżyseria / Direction: Nick Rosen, Josh Lowell, Peter Mortimer
Produkcja / Production: www.reelrocktour.com
Dystrybucja / Distribution: www.reelrocktour.com
USA 2015, 20 min. / USA 2015, 20’

Wspinanie na wysokie bouldery, z których upadek może oznaczać
trwałe kalectwo, to zabawa dla twardzieli. Przy najwyższych stopniach trudności wspinaczkowych na high ball możemy spodziewać
się wszystkiego. Daniel Woods pokonuje własny lęk, by rozwiązać
niezwykle wymagający problem bulderowy „The Process”.
High ball bouldering, where a fall could lead to serious injury, is not for the faint of heart. Add to the equation a level
of difficulty at climbing’s cutting edge, and things can get downright out of control. Follow Daniel Woods’ epic battle
to conquer fear and climb the high ball test-piece The Process.

I-VIEW
Reżyseria / Direction: Claudio Rossoni
Produkcja / Production: www.341production.com
Włochy 2015, 30 min. / Italy 2015, 30’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Dzięki własnej wytrwałości Simone Moro zapisał się na kartach historii alpinizmu, a przede wszystkim zimowego wspinania na ośmiotysięcznikach.
„I-VIEW” opowiada o jego przygodach jako pilota śmigłowca i marzeniu przetransportowania helikoptera ratunkowego w Himalaje.
Thanks to his perseverance, Simone Moro has written pages of alpinism history, above all of winter alpinism on
peaks over 8000 meters high. I-VIEW also tells us about his adventure as a helicopter pilot and his dream of bringing
helicopter rescue to the Himalayas.
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K2 I NIEWIDZIALNI TRAGARZE
/ K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN
Reżyseria / Direction: Iara Lee
Produkcja / Production: www.culturesofresistancefilms.com
Dystrybucja / Distribution: Journeyman Pictures
Brazylia 2015, 54 min. / Brazil 2015, 54

Film dokumentuje życie tragarzy z Gilgit/Baltistan w Pakistanie. Śledzi również losy
wyprawy składającej się, po raz pierwszy w historii, z samych pakistańskich wspinaczy, którzy w 2014 roku zdobyli K2 uświetniając 60. rocznicę pierwszego wejścia na
ten szczyt. W pięknej górskiej scenerii ukazana jest odwaga i codzienne poświęcenie
ludzi, którzy na co dzień pozostają anonimowymi tragarzami. Obraz jest świeżym
spojrzeniem na kulturę i tradycję Pakistanu – kraju, który zazwyczaj pojawia się
w mediach przy okazji konfliktów religijnych lub zamachów terrorystycznych.
The film chronicles the lives of the indigenous porters of Gilgit/Baltistan in Pakistan. These heroes of mountaineering make possible the ascent of K2, the second highest mountain in the world. Amid breathtaking scenery, the film
depicts the courage and everyday sacrifices of these unacknowledged porters. It also provides a fresh look into
Pakistan, a country typically portrayed in the foreign media as being merely a land of conflict and sectarian strife.

LAST BASE
Reżyseria / Direction: Aslak Danbolt
Produkcja / Production: Pål Nordås
Norwegia 2014, 15 min. / Norway 2014, 15’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Joachim kończy z base jumpingiem, ma zostać ojcem, ale wcześniej postanawia
przeżyć ostatnią przygodę ze swoim najlepszym przyjacielem Øyvindem. Gdy
nadchodzi burza, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę; Øyvind chce zawrócić, ale Joachima nic nie odwiedzie od oddania ostatniego skoku.
Joachim is retiring from base-jumping to become a father, but first he endeavors
one last adventure with his best-friend Øyvind. When a storm approaches their
friendship is put to the test; Øyvind wants to turn back, but Joachim will apparently stop at nothing to pull off his very last jump.

METRONOMIC
Reżyseria / Direction: Vladimir Cellier
Produkcja / Production: www.barakaflims.com
Francja 2015, 16 min. / France 2015, 16’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Jesień 2013 roku, Gorges du Verdon, Francja. Spotkanie
kaskaderów „Latających Frenchies”, tancerzy powietrznych
z „Compagnie 9.81”, muzyków z zespołu „Radio Monkey”
i filmowców z ekipy „Baraka Flims”. Umiejętne połączenie
występów artystów i najlepszych sportowców we wspólnej symfonii poświęconej ryzyku. To oda do pustki, wizualny performance przeplatany poezją kontemplacyjną.
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Autumn 2013, Gorges du Verdon, France: the meeting of the “Flying Frenchies” stuntmen crew, the Compagnie
9.81 air dancers, musicians from the band Radio Monkey and the Baraka Flims team. A skillful blend of artists and
high-level athletes in a symphony devoted to risk, a hymn to the void between visual performance and contemplative poetry.

NEPAL – TRZĘSIENIE ZIEMI:
BOHATERZY, OCALENI I CUDA
/ NEPAL EARTHQUAKE: HEROES,
SURVIVORS AND MIRACLES

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Reżyseria / Direction: Ganesh Panday
Produkcja / Production: Sharada Gaire (Shine Media Pvt. Ltd)
Nepal 2015, 45 min. / Nepal 2015, 45’

W kwietniu 2015 roku Nepal został dotknięty dwoma
tragicznymi trzęsieniami ziemi. Ganesh Panday stworzył dokument o ludziach, którzy cudem uniknęli śmierci. Film jest dokumentem obrazującym przerażające
zniszczenia Nepalu i rany odniesione przez Nepalczyków, zarówno psychiczne jak i fizyczne.
In 2015 two devastating earthquakes struck Nepal. Ganesh Panday has created a documentary depicting miraculous survivals of those who escaped death. The film is a historical document that vividly portrays the horrifying
picture of the devastating situation in Nepal caused by April Earthquake and the scars (both physical and psychological) left on the Nepalese people.

NIEZWYKLI LUDZIE
/ EXTRAORDINARY PEOPLE

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Reżyseria / Direction: Orhan Tekeoğlu
Produkcja / Production: www.medyaton.com
Turcja 2016, 45 min. / Turkey 2016, 45’

Mieszkańcy wschodniego regionu Morza Czarnego
w Turcji, ich tradycje, unikalny styl życia i niezwykle
praktyczne rozwiązania stosowane na co dzień, skłaniają nas do głębokiej refleksji, albo wywołują śmiech.
Osiągnięcie niemożliwego wymaga nadzwyczajnej
inteligencji i dystansu do siebie samych. Rozum i upór
w połączeniu z kreatywnością pozwalają tym ludziom
dokonywać niezwykłych rzeczy.
People living in Turkey`s eastern Black Sea region, along with their traditions, unique lifestyle and uncommonly
practical solutions for life, mostly take us into either deep thinking or hilarious laughter. Achieving the impossible requires an extraordinary self-transcending intelligence. Wit and stubbornness combined with creativity make
these local people perform extraordinary things.
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OPERACJA MOFFAT
/ OPERATION MOFFAT
Reżyseria / Direction: Jen Randall, Claire Carter
Produkcja / Production: BMCTV
Wielka Brytania 2015, 20 min. / UK 2015, 20’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Film zainspirowany barwnym życiem Gwen Moffat, pierwszej kobiety-przewodnika w Wielkiej Brytanii. Pisarka Claire Carter i filmowiec Jen Randall
biegają, pływają i wspinają się boso po ulubionych okolicach Gwen, starając się żyć jej dawnymi wyborami – ceniła bardziej góry niż ludzi, przygodę niż bezpieczeństwo i dziką przyrodę niż uporządkowane życie. Film
ukazujący prawdziwą miłość do dzikich miejsc, jest nowym spojrzeniem na
fotografię krajobrazu, wykorzystującą zdjęcia archiwalne.
Operation Moffat takes inspiration and wit from the colorful climbing life
of Britain’s First Female Mountain Guide Gwen Moffat. Writer Claire Carter
and Filmmaker Jen Randall scramble, swim and barefoot
climb through
Gw-lokalne produkty,
Autorskie
menu,
en’s most cherished British landscapes, grappling with her preference for mountains over people, adventure over
zaskakujące
aranżacje
smakowe
security, wilderness over tick lists. With new take on landscape photography, archive footage and action sequences
this is a film rooted in a real love of wild places.

POD CIĘŻAREM WOLNOŚCI
/ FREEDOM UNDER LOAD

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Reżyseria / Direction: Pavol Barabas
Produkcja / Production: www.k2studio.sk
Słowacja 2016, 45 min. / Slovak Republik 2016, 45’

Niosąc na własnych barkach stukilogramowe ładunki
muszą sprostać burzom, śnieżycom i brnąć w głębokim śniegu. Tragarze w Wysokich Tatrach codziennie
podchodzą do górskich schronisk z nową dostawą. Ich
zawód to sztuka i droga spokoju. Poznając ich świat być
może odkryjemy, dlaczego wybrali tę drogę. A może dowiemy się też czegoś o naszym własnym bagażu, który niesiemy przez życie.
With hundred kilos on their backs they are facing storms, blizzards and deep snow. Porters of the High Tatras climb
to the mountain huts with supplies every day. Their profession is not only a craft, but also the way to the calmness.
Getting to know their world, maybe we will be able to discover why they have chosen this way of life and maybe we
will find out also something about our own load that we carry.
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SHOWDOWN AT HORSESHOE HELL
Reżyseria / Direction: Zachary Barr, Peter Mortimer, Nick Rosen
Produkcja / Production: www.reelrocktour.com
Dystrybucja / Distribution: www.reelrocktour.com
USA 2015, 20 min. / USA 2015, 20’

24 godziny w Horseshoe Hell (24HHH) to najbardziej
zwariowane wydarzenie we wspinaczkowym świecie.
Czołowi wspinacze i amatorzy dają z siebie wszystko
– orgia zakwaszonych mięśni i przelewającego się hektolitrami piwa trwa dzień i noc. Wśród tego szaleństwa
trwa poważna rywalizacja Czy zespół Nicka Berry’ego
i Masona Earle stawi czoła niepokonanemu Alexowi
Honnoldowi?
24 Hours of Horseshoe Hell (24HHH) is the wildest event in the climbing world: a mash-up of Ultramarathon and
Burning Man where elite climbers and gumbies alike go for broke in a sun up-to-sun up orgy of lactic acid and
beer. But all fun aside, the competition is real. Can the team of Nik Berry and Mason Earle stand up against the
all-powerful Alex Honnold?

TOM
Reżyseria / Direction: Angel Esteban, Elena Goatelli
Produkcja / Production: www.kottomfilms.com
Dystrybucja / Distribution: www.kottomfilms.com
Hiszpania, Włochy 2015, 67 min. / Spain, Italy 2015, 67’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Tom mieszka na campingu w Dolomitach ze swoim
starym ojcem Jamesem, który utrzymuje ich dwoje
z niewielkiej emerytury. Choć jego matka, Alison Hargreaves, znana brytyjska alpinistka, zmarła w drodze
powrotnej z K2, kiedy miał zaledwie 6 lat, Tom zawsze
chciał zostać wspinaczem. Całe życie poświęcił górom,
a jego ostatnim celem jest solowa wspinaczka na sześć
północnych ścian alpejskich w jednym sezonie zimowym. Nikt wcześniej tego nie zrobił - Tom chce być pierwszy.
Podróżuje z ojcem przez Alpy białym kamperem, by spełnić swoje marzenie.

Wrota Tatr
Luksusowy hotel w centrum Zakopanego

Elegancka Restauracja Crocus wyróżniona w konkursach kulinarnych
Nowoczesne centrum Wellness & SPA
Funkcjonalne sale konferencyjne

TOM lives with his old father James in a camping in the Dolomites. They both live on his small pension. Even if his
mother, the great British alpinist Alison Hargreaves, died descending the K2 when he was just 6 years old, he never
wanted to be anyone else than a climber. His whole life is dedicated to the mountains and his last goal is to climb
solo the Six North Faces of the Alps in a single winter season. Nobody ever did it, and he wants to be the first. In
a white van driven by James, Tom will travel through the Alps to make his dream come true.

34-500 Zakopane, ul. Chałubińskiego 40, tel. +48 18 20 26 500
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UJEK

W IMIĘ MORALNOŚCI I PORZĄDKU
/ IN THE NAME OF MORALS AND ORDER

Reżyseria / Direction: Jerzy Porębski
Produkcja / Production: Artica Production
Dystrybucja / Distribution: www.artica.pl
Polska 2016,47 min. / Poland 2016, 67’

Reżyseria / Direction: Bruno Joucla
Produkcja / Production: www.whatsupfilms.com c/o www.javafilms.fr
Dystrybucja / Distribution: www.javafilms.fr
Francja 2015, 65 min. / Francja 2015, 65’

Ujek – Józef Uznański. Legendarny ratownik tatrzański drugiej połowy ubiegłego wieku. Wspaniały sportowiec, narciarz, żołnierz AK, później represjonowany
przez władze komunistyczne. Wielokrotnie uciekał
z więzienia. Odważny człowiek gór, przewodnik pierwszego psa lawinowego w Polsce, uczestnik ponad 300
wypraw ratunkowych w Tatrach, w tym najtrudniejszych - po taterników potrzebujących pomocy w największych ścianach tatrzańskich. Doskonały instruktor, wychowawca wielu pokoleń ratowników górskich.
Po prostu: Ujek.
Józef Uznański called “Ujek” - the legendary rescuer, who lived and worked in the Tatras in the second half of the
last century. He was a great athlete, skier and soldier fighting the Nazi occupation and later he was repressed by
the communist authorities – he repeatedly escaped from the prison and was arrested. Brave mountaineer and guide
of the first avalanche rescue dog in Poland, participated in over 300 rescue expeditions in the Tatras including
a number of the most difficult ones in the largest Tatra walls. Excellent instructor, tutor of many generations of
mountain rescuers - simply “Ujek”.

W
Reżyseria / Direction: Steven Schwabl
Produkcja / Production: Steven Schwabl
Kanada 2016, 29 min. / Canada 2016, 29’

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Bohater filmu przenosi się z gór do miasta, do mieszkania naprzeciwko ogromnego, czerwonego „W” kręcącego się na czubku repliki wieży Eiffla. Litera „W” staje
się jego obsesją. Bohater zaczyna zastanawiać się,
czym „W” jest i dlaczego tam jest, a pytania te przeradzają się w osobiste kwestie: „Kim ja jestem? Dlaczego
istnieję?”. Wszystkie te pytania w języku angielskim
zaczynają się od „W”. Ponieważ sam pochodzi z gór, zna górali, a największym ze wszystkich alpinistów jest legendarny Reinhold Messner, stawia sobie pytanie: „Co Reinhold zrobiłby na moim miejscu?” – „Wspiąłby się tam”
– odpowiada sam sobie. „I zrobiłby to sam”. Postanawia więc wspiąć się na „W” zainspirowany solową wspinaczką
Messnera na Mt. Everest w 1980 roku.
A man moves from the mountains to the city, into an apartment across from a huge, red “W” spinning atop a replica
of the Eiffel Tower. The man becomes obsessed with the W and wonders what it is and why it is there, and that leads
him to turn the questions on himself. “Who am I? Why do I exist?”. And then he realizes it. All these questions begin
with “W”. Since he comes from the mountains his people are climbers, and the greatest of all climbers is the legendary
Reinhold Messner. “What would Reinhold do in my situation?” the man asks. “He would climb it,” he answers. “And
he would climb it alone.” So the man sets out to climb to the “W” and uses Messner’s 1980 Everest solo as his guide.
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Przez kilkadziesiąt lat, aż do 1980 roku, tysiące młodych
Szwajcarów trafiało bez procesów do więzień. Zostali skazani
na życie w rodzinach zastępczych lub domach dziecka, a nawet
zmuszani do sterylizacji. Jakiego dopuścili się przestępstwa?
Zachowania, które zostało uznane za zagrażające społeczeństwu mającemu obsesję porządku i poprawności.
Dokument oparty na zeznaniach świadków, archiwach osobistych i źródłowej dokumentacji opowiada historię
doświadczeń tych dzieci. Rozszyfrowuje system polityczny i społeczny, który doprowadził szanowanych obywateli
do wykluczenia innych ze względu wyznawane przez nich wartości moralne.
For several decades up until the 1980s, thousands of young Swiss people were thrown into jail without trial, sent
to live with foster families or forced into children’s homes, or even sterilized. Their crime? Behavior that was judged
to be threatening by a society obsessed with order and conformity. This documentary uses witness testimony, personal archives and original documentation to tell the story of the ordeal suffered by these children, and deciphers
a political and social system that drove respectable citizens to exclude others for the sake of their own moral values.

ZORRA I LISI KLAN
/ ZORRA ET LE CLAN DES RENARDS

POLSKA
PREMIERA
/ POLISH
PREMIERE

Reżyseria / Direction: Véronique, Anne et Erik Lapied
Produkcja / Production: www.lapiedfilm.com
Dystrybucja / Distribution: www.lapiedfilm.com
Francja 2015, 42 min. / France 2015, 42’

Zorra rodzi się w śnieżny dzień na wysokości 1800 m. Mała
lisiczka spędza beztrosko pierwsze miesiące życia z rodzeństwem, w towarzystwie kozic, świstaków i koziorożców.
Zorra musi nauczyć się, jak uważać na orły, wilki i Puka wędrownego lisa łapiącego świstaki na ich terytorium. Próbuje znaleźć swoje miejsce w klanie. Wraz z końcem lata rośnie napięcie. Z wiosennego miotu pięciu lisków zostały
tylko dwa. Zorra ostatecznie opuszcza klan, ale czy przetrwa niebezpieczeństwa podróży?
Zorra was born on a snowy day at 1800 m. The young vixen shares the first reckless months of her life with the
siblings, among chamois, marmots and ibex. Zorra must learn to beware of golden eagles, wolves and Puk – a fox
resolved to capture marmots in their territory. Zorra is trying to find her place in the clan. At the end of the summer
the tension mounts. Out of five cubs born this spring, only two remain. Zorra finally leaves the clan, but will she
survive the dangers of the trip?
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POKAZY FILMOWE / FILM SCREENINGS
*Pokazy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami.

BEGIN AGAIN
/ 오월

DYING FOR THE SUMMIT
/ MORIR POR LA CIMA

Reżyseria / Direction: Lee In-seong
Dystrybucja / Distribution: Ulju Mountain Film Festival
Korea 2015, 20 min. / Corea 2015, 20’

Reżyseria / Direction: Pablo Martín
Produkcja / Production: www.cervinoproducciones.com
Hiszpania 2016, 78 min. / Spain 2016, 78’

Chłopiec idzie w góry. Poszedł na wagary po porannej kłótni z matką. Starsza
siostra też wyrusza w góry. Była tam wcześniej ze swoją młodszą siostrą, którą teraz może spotykać tylko w snach.
W wyniku nieporozumienia chłopak wyrywa dziewczynce napój. Trwa krótki pościg. Chłopiec podąża za „starszą siostrą”, która stara się wspiąć na szczyt uciekając przed nim.

Kto ma decydować, jak powinniśmy żyć? Carlos Suarez, jeden z najbardziej uznanych sportowców, opowiada jak
w wieku 14 lat wybrał życie pełne wyzwań i przygód. Pokazuje nam inny sposób patrzenia na życie jako ciągłą próbę,
w której największym wyzwaniem jest żyć zgodnie z tym, co naprawdę czujemy.

A boy visits a mountain. He skipped his class after arguing with his mother in the morning. An ‘older sister’ comes
to the mountain where she had been before with her young sister who she can meet only in her dream now. With
misunderstanding that the ‘older sister’ stole his drink, the boy snatches her drink roughly from her hand. Now, they
are engaged in a short chase since the boy found out his misunderstanding of her. He follows the ‘older sister’ who
tries to climb up to the top of the mountain like running away from him.

THE MEANING OF MOUNTAIN / 산의 남자
Reżyseria / Direction: Lee Seong-jae
Dystrybucja / Distribution: Ulju Mountain Film Festival
Korea 2015, 30 min. / Corea 2015, 30’

Woo-Chul mieszka w mieście skąd postanawia pójść w góry, żeby odkopać
dziki żeń-szeń, którego jego chory ojciec od dawna nie przyniósł. Chociaż ojciec chce zobaczyć ten cenny żeń-szeń
przed śmiercią, Woo-Chul zamierza go sprzedać, żeby spłacać zaległe długi. Nie może znaleźć żeń-szenia i wraca
z powodu kontuzji. Trzymając pudełko z prochami ojca, Woo-Chul ponownie wspina się na górę.
Woo-chul living in an urban area decides to climb up to a mountain so as to dig out the wild ginseng that his ill father
has not dug for a long time. While his father wants to see the precious wild ginseng before he dies, Woo-chul intends
to sell it for the sake of paying back his delayed debts. He cannot find the ginseng and descends the mountain only
with an injury. Holding the box of his father’s ashes, now, Woo-chul climbs up the mountain again.

BAKUR
Reżyseria / Direction: Çayan Demirel - Ertuğrul Mavioğlu
Produkcja / Production: www.surelafilm.com
Turcja 2015, 92 min. / Turkey 2015, 92’

Dokument ukazujący od strony partyzantów PKK trwającą od dziesięcioleci
podziemną wojnę w Turcji. Jakie jest ich rozumienie państwa i sprawiedliwości? Jak udaje im się przetrwać w górach? W poszukiwaniu odpowiedzi poznamy ludzi, którzy przystąpili do ruchu
oporu. Po raz pierwszy zezwolono na wejście do obozów filmowca z kamerą. Zakaz prezentacji filmu podczas Festiwalu Filmowego w Istambule wywołał protest przeciwko cenzurze i doprowadził do odwołania konkursu filmowego.
Documentary about one side of the undeclared war going on in Turkey for decades: the PKK guerrillas. What is their perception of state and justice? How do they manage to survive in the mountains? In search for answers BAKUR introduces us to
persons, who joined the resistance. It was the first time that a professional camera got ever access to the camps. BAKUR`s
forced removal from the Istanbul Film Festival`s program led to a censorship protest & cancellation of competitions.
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Who decides how should we live our life? Carlos Suarez, one of the most important extreme sports athletes, through
his story shows us, how at the age of 14 he chose a life of challenges and adventures. He offers us another way of
understanding life, as a continuous exposure to different risks, where the big challenge is to know how to live in
line with what we really feel.

EIGHT AND A HALF CIRCLES
/ OSEM KROGOV IN POL
Reżyseria / Direction: Gregor Kresal
Produkcja / Production: Sfinga Pro , www.vimeo.com/sfinga
Słowenia 2016, 38 min. / Slovenia 2016, 38’

Psychologiczny dramat opowiada historię profesjonalnego
wspinacza górskiego, którego marzenia doprowadziły do frustracji. To ilustracja dziewięciu kręgów Piekła Dantego. Bohater jest tak samolubny, skupiony na sobie i nieusatysfakcjonowany z obranych celów, że nie zauważa najważniejszych rzeczy w życiu. W całej serii chaotycznych
wydarzeń, które rozgrywają się na przestrzeni trzech tygodni sierpnia 2008 roku, jego życie wywróci się do góry
nogami. Czy wreszcie zrozumie przesłanie natury? Prawdziwa historia słoweńskiej wyprawy Muztagh Tower z 2008
roku, która zakończyła się katastrofą.
A psychological drama about a professional mountain climber whose dreams ended up in frustration. It is a reflection of Dante`s nine circles of Inferno. The main character is so selfish, focused and frustrated with his goals, that
he doesn’t care much about the most important things in life. In the continuous series of chaotic events that unfold
one after another in three weeks of August 2008, his life turns upside down completely. Will he finally understand
the message of nature? A true story about the Slovenian 2008 Muztagh Tower expedition which ends up in disaster.

EILAND
Reżyseria / Direction: Kuesti Fraun
Produkcja / Production: mobtik
Niemcy 2016, 3 min. / Germany 2016, 3’

Krótko o filmie: „Żyj tak, jakby każdy twój dzień miał być tym ostatnim. Pewnego dnia
właśnie tak będzie...” (Muhammad Ali).
In short about the film: “Live everyday as if it were your last because someday you’re
going to be right” (Muhammad Ali).
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FIRST LEY

MONGOLIAN RHAPSODY

Reżyseria / Direction: Wojtek Kozakiewicz
Produkcja / Production: www.wojtekozakiewicz.com
Polska 2016, 4 min. / Poland 2016, 4’

Reżyseria / Direction: Paddy Hayes
Produkcja / Production: Laura Ní Cheallaigh
Irlandia 2015, 39 min. / Irland 2015, 39’

Mateusz Haładaj po skompletowaniu jedenastu dróg o trudnościach 9a i większych pracuje nad swoim kolejnym projektem:
krótką i boulderową drogą First Ley o wycenie 9a+, znajdującą
się w Margalefie w Hiszpanii.
Mateusz Haładaj after sending eleven different 9a’s he is climbing his second 9a+ in Magralef, Spain. Short and
bouldery First Ley.

GIRLS FOR GIRLS
Reżyseria / Direction: Wojtek Kozakiewicz
Produkcja / Production: www.wojtekozakiewicz.com
Polska 2014, 3 min. / Poland 2014, 3’

G4G to projekt angażujący cztery slacklinerki i highlinerki
z różnych krajów, które dzielą się swoją pasją z nadzieją na popularyzację i zachęcenie kobiet do uprawiania slacklinu oraz
promocji stylu życia, który jest z nim związany.
G4G project is a collaboration between four slacklining and highlining females from different countries, who all
share similar passions and hope to encourage and promote more women to participate in the sport of slackline and
the lifestyle it entails.

MAR ALVAREZ. NO LOGO
Reżyseria / Direction: Jon Herranz
Produkcja / Production: Gerard Peris – Namuss Films
Hiszpania 2016, 8 min. / Spain 2016, 8’

Latem 2014 roku Mar Álvarez, jako piąta kobieta na świecie,
zrobiła drogę o trudnościach 9a. Przejście to zrobiło na wszystkich jeszcze większe wrażenie, ponieważ Mar nie jest profesjonalnym wspinaczem i pracuje na pełen etat. Ostatnio przeszła
drugą drogę o trudnościach 9a „Esclatamasters”, czym ugruntowała swoją pozycję wśród najsilniejszych wspinaczy. Pomimo to, od dawna stara się znaleźć sponsora i spełnić
swoje marzenie, żeby móc się wspinać na pełny etat.
In the summer of 2014, Mar Álvarez became the 5th woman in history to climb the grade of 9a. This was made even
more impressive by the fact that Mar is not a professional climber and actually works full-time. With her recent ascent of ‘Esclatamasters’ (9a), her second of the grade, Mar has cemented her position as one of the strongest climbers. Despite this, she has long struggled to find sponsorship and to fulfil her dream of being able to climb full time.
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Skrzypek Daire Bracken grający tradycyjną irlandzką muzykę wyrusza na pielgrzymkę rozległymi równinami Mongolii, gdzie odkrywa tamtejszy ekosystem i nomadzką kulturę.
The Irish traditional fiddler Daire Bracken embarks on a musical pilgrimage to the vast
plains of Mongolia where he discovers an ecosystem and a nomadic culture.

OBSESJA
Reżyseria / Direction: Wojtek Kozakiewicz i Jacek Matuszek
Produkcja / Production: www.wojtekozakiewicz.com; www.jacekmatuszek.com
Polska 2016, 6 min. / Poland 2016, 6’

W 2015 roku Łukasz Dudek pracował nad autorskim projektem w Kusiętach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Boulder „Obsesja”, wyceniany na 8C, jest najtrudniejszy boulderem w Polsce i najtrudniejszym
pokonanym do tej pory przez Polaka.
In 2015 Łukasz Dudek was working on his own project located in Kusieta, Polish Jura. So far the „Obsesja” boulder
has been the hardest problem in Poland and the hardest ever climbed by a Pole.

PAPICHULO
Reżyseria / Direction: Wojtek Kozakiewicz
Produkcja / Production: www.wojtekozakiewicz.com
Polska 2016, 4 min. / Poland 2016, 4’

Opowieść o Piotrku Schabie, 20-letnim wspinaczu z Krakowa pracującym nad swoją pierwszą 9a+, drogą Papichulo w Olianie w Katalonii
w Hiszpanii. Piotrek jest drugim Polakiem, który przeszedł drogę wspinaczkową o takiej trudności.
A story about Piotrek Schab, 20 years old climber from Poland, working on his very first 9a+, a route named Papichulo in Oliana, Catalunia, Spain. Piotrek is the second polish climber who sent the route graded that high.

SNOWGLOBE
Reżyseria / Direction: Laure Muller-Feuga
Produkcja / Production: www.snowglobethefilm.com
Francja 2016, 13 min. / France 2016, 13’

Epicka podróż przez górskie wody. Podróż człowieka do źródeł w których
odnajduje zabawkę dziecka. Film opowiada o tym jak kruche są górskie
zasoby wodne.
An epic journey through mountain waters. One man travels back to the source for a child’s toy. The film brings attention to the fragility of our mountain water resources.
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TASHI’S TURBINE
Reżyseria / Direction: Amitabh Joshi
Produkcja / Production: www.wojtekozakiewicz.com
Nepal 2014, 57 min. / Nepal 2014, 57’

Budująca opowieść o próbie rozwinięcia odnawialnej i zrównoważonej energii wiatrowej w małej wiosce. Historia zaczyna się od
przyjaźni między Tashim Bistą i Jeevanem, którzy podróżują z Katmandu do Namdoku w nadziei na zbudowanie silniejszegao Nepalu.
Na razie stawiają turbiny wiatrowe.
An uplifting tale of a small village’s attempt to harness renewable, sustainable energy with the power of the wind.
The story begins with a friendship between Tashi Bista and Jeevan, who journey from Kathmandu to Namdok with
hopes of building a stronger Nepal, one wind turbine at a time.

TERRA INCOGNITA
Reżyseria / Direction: Claudio Pesenti
Produkcja / Production: Mountain Explorers
Włochy 2016, 3 min. / Italy 2016, 3’

Ziemia jest jedną z planet rozrzuconych we wszechświecie. Zbliżając się do niej odkrywamy człowieka, który szuka prawdy poprzez
działanie. Alpinizm w szczególności jest idealnym przykładem głębokich poszukiwań, ponieważ łączy działanie z kontemplacją. Stąd postrzeganie naszej planety i nas samych jako
nieznanych lądów do odkrycia.

GÓRSKIE KINO NOCNE
/ MOUNTAIN CINEMA BY NIGHT
W historii polskiego dokumentu na przełomie lat 60. i 70. powstały trzy wybitne filmy zrealizowane w Tatrach. To
„Dwóch” (10’), „Odwrót” (25’) i „Akcja” (21’). Ten „tryptyk tatrzański” autorstwa Jerzego Surdela wszedł do kanonu
międzynarodowego kina górskiego i wpływał przez kilkadziesiąt lat na twórców filmowych. Obsypane nagrodami
obrazy, między innymi na prestiżowych festiwalach filmów górskich w Banff czy Trento, po dziś dzień stanowią cenne
źródło inspiracji dla nowego pokolenia reżyserów. Zapraszamy w niezwykłą podróż do świata kina Jerzego Surdela.
In the history of Polish documentary film in the late 60’s and 70’s three outstanding films were shot in the Tatra Mountains: “Two” (10 ‘), “Retreat” (25’) and the “Action” (21’). This “Tatra triptych” by Jerzy Surdel entered in the canon of
international mountain cinema and influenced other filmmakers for many decades. Award-winning films, screened at
the prestigious mountain film festivals as Banff and Trento, to this day are a valuable source of inspiration for a new
generation of filmmakers. We invite you on an extraordinary journey into the world of Jerzy Surdel’s cinema.

POKAZY SPECJALNE / SPECIAL SCREENING

NA DACHU ŚWIATA – CZYLI PIERWSZA WYPRAWA
POD K2 Z 1909 ROKU
/ ON THE ROOF OF THE WORLD - THE FIRST EXPEDITION ON K2 IN 1909

Reżyseria: Robert Żurakowski i Bartosz Szwast
Produkcja: G&B Art Robert Żurakowski
Polska 2016 / Poland 2016

Premierowy pokaz filmu archiwalnego o pierwszej wyprawie pod K2 księcia
Abruzji. Ekspedycja ta była krokiem milowym w drodze na szczyt góry, którą
jako pierwsi w lipcu 1954 roku zdobyli Włosi, i którą Polacy będą próbowali
zdobyć po raz pierwszy najbliższej zimy.
Ludwik Amadeusz Sabaudzki, książę Abruzji, członek włoskiej królewskiej
dynastii sabaudzkiej, był słynnym alpinistą i podróżnikiem. W 1879 roku wspiął
się na Matterhorn w towarzystwie pierwszego zdobywcy tego szczytu Alberta
F. Mummery’ego. W 1909 roku, kierowana przez niego karawana na K2 doszła
do wysokości 6000 metrów. Podczas wyprawy stwierdzono, że najdogodniejszą
drogą wspinaczki w przyszłości będzie grań południowo-wschodnia. Efektem
ekspedycji była także pierwsza mapa fotogrametryczna okolic.
Książę Abruzji, zatrzymany przez seraki pod K2, podjął próbę wejścia na nieodległą Chogolisę. Zawrócił na wysokości 7493 metrów, zaledwie 150 metrów
przed szczytem, ustanowiwszy ówczesny rekord świata.
Film udostępniony dzięki uprzejmości Museo Nazionale della Montagna w Turynie.

Dokumentalna opowieść o życiu i dokonaniach znanego zakopiańskiego przewodnika, ratownika tatrzańskiego, aktora i muzyka. Film ukazuje czas kampanii wrześniowej, w której bohater uczestniczył jako obrońca Lwowa, skąd trafił do łagrów,
a także powojenne czasy trudnej i mozolnej pracy Tadeusza w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu ratunkowym. Znakomita muzyka góralska stanowi piękne tło
dla wypowiedzi bliskich i znajomych bohatera, wybitnych znawców regionu i góralszczyzny. Film jest drugim odcinkiem Tatrzańskiego Szlaku Wspomnień w cyklu
filmów dokumentalnych według autorskiego pomysłu Roberta Żurakowskiego.
Celem jest przywołanie i podtrzymanie pamięci o postaciach ważnych dla Zakopanego, Tatr i Podhala. Inspiracją
dla powstania Tatrzańskiego cyklu jest Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

The premiere screening of the archive film about the first expedition to K2 by Duke of Abruzzi. The expedition was
a milestone on the way to the top of the mountain, which was conquered for the first time in July 1954 by the Italians. Polish expedition plans to climb K2 for the first time in winter 2016/2017.
Louis Amadeus of Savoy, Duke of Abruzzi, was the Italian member of the royal House of Savoy, famous mountaineer and
explorer. In 1879 he climbed the Matterhorn in the company of its first conqueror Albert F. Mummery. In 1909, he led his
caravan on K2 and reached 6000 meters. During the expedition he found out that the most convenient way for climbing
would be the south-east ridge, and after the expedition, the first photogrammetric map of the area was created.
Stopped by seracs at K2, the Duke of the Abruzzi tried to climb a nearby Chogolisa and turned back only at 7493
meters, that is 150 meters before the summit, having established the then world record in altitude.
Film made available courtesy of Museo Nazionale della Montagna in Turin.

Earth is one of the planets scattered in the universe. Getting closer to Earth we discover Man who looks for truth
through various activities. In particular mountaineering it is the perfect example of the deepest human quest, because action and contemplation coexist in it. From this comes the perception of our planet and ourselves as unknown lands to be discovered.

TADEUSZ GĄSIENICA GIEWONT. BEZ ALE.
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GÓRSKIE KINO NOCNE / MOUNTAIN CINEMA BY NIGHT

25

SZTUKA TEATRALNA / THEATRE

SZTUKA TEATRALNA „PAVLA NAD PRZEPAŚCIĄ”
/ THEATRE PLAY „PAVLA ABOVE THE PRECIPICE”
Mladinsko Theatre z Ljubljany przedstawi historię słoweńskiego
alpinizmu w sztuce „Pavla nad Przepaścią” inspirowaną życiem
alpinistki Pavli Jesih, która na początku XX wieku jako jedna
z pierwszych kobiet wspinała się w górach i przeszła wiele nowych dróg. Pavla, po poważnym wypadku na Mount Velika Mojstrovka w 1933 roku, zajęła się kinematografią. Ostatnie życzenie Pavli, żeby jej prochy rozrzucono na górze Mount Spik, nie
zostało spełnione, więc do dziś wspina się po deskach teatralnej
sceny... Sztuka z elementami wspinaczkowymi wyśmienicie obrazuje nieskończone piękno alpinizmu.
Teatr Mladinsko powstał w latach 50. XX wieku i jest uznany
na arenie międzynarodowej. „Pavla nad Przepaścią” z dużym
powodzeniem wystawiana była w Słowenii, we Włoszech, w Macedonii i Kolumbii. W 2014 roku spektakl był nominowany do
nagrody Grum Award za najlepsze słoweńskie przedstawienie.
Organizację wydarzenia podczas 12.SzFG wspiera Ambasada
Słowenii w Polsce. Spektakl odbędzie się 2 września o godz.
19.00 w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Strona Teatru Mladinsko: www.en.mladinsko.com
Ambasador Republiki Słowenii w Polsce J.E. Pan Robert Krmelj
objął patronat honorowy nad przedstawieniem „Pavla nad przepaścią” w wykonaniu Teatru Mladinsko.
Slovenian himalaism will be celebrated then by Mladinsko
Theatre from Ljubljana with the theatre play “Pavla above the
Precipice” inspired by the life of mountain climber Pavla Jesih,
who climbed together with male co-climbers a lot of new routes
at the beginning of the 20th century as one of the first female
climbers. Pavla, after a serious accident at Mount Velika Mojstrovka back in 1933 focused on cinema. Her last wish, that her
ashes would be scattered over the wall of Mount Spik did not
come true, therefore, she climbs in the theatre now. The play
with elements of climbing performance perfectly illustrates the
infinite beauty of mountaineering.
Mladinsko Theater was built in the 50s and is recognized internationally. “Pavla above the Precipice” was successfully staged in
Slovenia, Italy, Macedonia and Colombia. In 2014, the play was
nominated for Grum Award for the best Slovenian performance.
Organization of events during 12th Mountain Film Meeings is
supported by the Embassy of Slovenia in Poland. The play will be
staged September 2nd at 7.00 p.m. in Witkacy’s Theatre in Zakopane. Mladinsko Theatre website: www.en.mladinsko.com/home
Ambassador H.E. Robert Krmelj has taken the honorary patronage over Mladinsko Theatre play “Pavla above the Precipice”.

THE REPUBLIC OF SLOVENIA
EMBASSY IN WARSAW
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PIERWSZE ZIMOWE WEJŚCIE NA NANGA PARBAT
/ THE FIRST WINTER ASCENT OF NANGA PARBAT

26 lutego 2016 roku międzynarodowy zespół wszedł na Nanga Parbat (8126 m) –
przedostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Na szczycie stanęli Alex Txikon, Ali
Sadpara i Simone Moro. Tamar Lunger doszła powyżej 8 tys., ale musiała przerwać próbę.
PIERWSZE WSPÓLNE SPOTKANIE Z SIMONE MORO I ALEXEM TXIKONEM!
Alex Txikon – wspinacz i himalaista z kraju Basków, uczestnik pierwszego zimowego
wejścia na Nanga Parbat, zdobywca jedenastu ośmiotysięczników. Na swoją pierwszą
wyprawę w Himalaje pojechał w 2002 jako kamerzysta w ekipie Edurne Pasaban.
Simone Moro – włoski wspinacz, alpinista, himalaista, przewodnik górski i pilot
helikopterów. Jako pierwszy zdobył zimowo 4 ośmiotysięczniki: Shisha Pangmę,
Makalu, Gasherbrum I i Nanga Parbat. Jedynie Jerzy Kukuczka miał na swoim koncie
takie dokonania.
On February 26th 2016 the international team summited Nanga Parbat (8126 m), last but
one eight-thousander climbed for the first time in winter. Alex Txikon, Ali Sadpara and
Simone Moro reached the summit. Tamar Lunger climbed above the altitude of eight-thousands, but had to stop the attempt.
FOR THE FIRST TIME IN POLAND – JOINT MEETING WITH SIMONE MORO AND ALEX TXIKON!
Alex Txikon – climber and mountaineer from the Basque country, participated in the first winter ascent of Nanga Parbat
and has climbed eleven eight-thousanders. On his first expedition to the Himalayas in 2002, he went as a cameraman in
the crew Edurne Pasaban.
Simone Moro – an Italian sport, alpine and himalayan climber, mountain guide and helicopter pilot. He was the first
person to climb the four eight-thousanders: Shishapangma, Makalu, Gasherbrum I and Nanga Parbat in winter. Only
Jerzy Kukuczka had such achievement.
Simone opisał swoje wcześniejsze wyprawy zimowe w książce „Zew lodu. Ośmiotysięczniki
zimą: moje prawie niemożliwe marzenie” (Wydawnictwo Agora SA, 2015), którą będzie podpisywał po spotkaniu.
Simone described his earlier winter expeditions in the book “The Call of the Ice:
Climbing 8,000 Meter Peaks in Winter” which will be signing after the meeting.
Spotkanie poprowadzi Piotr Pustelnik, Prezes PZA.
/ The meeting will be conducted by Piotr Pustelnik, The President of Polish
Mountaineering Association (PZA - Polski Związek Alpinizmu).

ALEX TXIKON
Wspinacz i himalaista narodowości baskijskiej. Uczestnik pierwszego zimowego
wejścia na Nanga Parbat.
W 2002 roku pojechał na swoją pierwszą wyprawę w Himalaje w ekipie Edurne
Pasaban. W kolejnym roku zdobył swój pierwszy ośmiotysiecznik – Broad Peak.
W roku 2004 wspiął się na Makalu oraz Cho Oyu. Obecnie ma na koncie już 11
ośmiotysięczników. Na przełomie 2015 i 2016 roku kilka zespołów starało się
zdobyć przedostatni z niezdobytych do tej pory zimą ośmiotysięczników – Nanga Parbat. Txikon wszedł na szczyt w zespole z Włochem Simone Moro oraz Pakistańczykiem Muhammadem Ali.
Poza wspinaczką Txikon zajmuje się BASE jumpingiem oraz tradycyjnym baskijskim sportem aizkolaritza – zawodami w przerąbywaniu drewna.
Podczas 12. Spotkań z Filmem Górskim Alex przekrojowo opowie o swojej przygodzie ze wspinaniem i himalaizmem.
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ALPEJSCY WOJOWNICY / ALPINE WARRIORS
Słowenia jest małym krajem, który odegrał nieznaną, ale znaczącą rolę w historii alpinizmu. Punktem odniesienia
dla spotkania będzie nagradzana książka „Alpejscy Wojownicy” autorstwa Bernadette McDonald. Autorka i bohaterzy, między innymi Viki Grošelj i Stipe Bozic, przypomną heroiczne dokonania jugosłowiańskich alpinistów, który
zaczęli wspinać się w Himalajach już na początku lat 60. tworząc historię himalaizmu.
Viki Grošelj, uznany słoweński himalaista, ratownik i przewodnik górski.
Brał udział w ponad trzydziestu wyprawach w pozaeuropejskie pasma górskie, przeszedł wiele dróg w górach Słowenii. W Himalajach zrealizował
jedenaście wejść na 10 ośmiotysięczników. Jest autorem czternastu książek i współautorem ponad dwudziestu. W 2002 roku prezydent Republiki
Słowenii Milan Kučan przyznał mu Order Wolności Republiki Słowenii za
wybitne osiągnięcia alpinistyczne.
Stipe Bozic, znany chorwacki himalaista, drugi Europejczyk po Messnerze,
który dwukrotnie zdobył Mt. Everest. W 1979 roku wspiął się na ten szczyt
wcześniej niezdobytą zachodnią granią i zrealizował podczas tej wspinaczki materiał filmowy. Wspiął się na trzy najwyższe szczyty świata: Mt Everest,
K2 i Kanczendzongę, zdobył też Koronę Ziemi. W jaskini Lukas na Mount
Velebit w Chorwacji zszedł na głębokość 1395 metrów. W ramach międzynarodowej wyprawy dotarł do Bieguna Północnego na nartach. Bozic jest
również znanym fotografem i pisarzem.
Po spotkaniu Bernadette McDonald będzie podpisywała książkę „Alpejscy
wojownicy”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Agora SA, Warszawa 2016.
Slovenia is a small country with a large but little-known role in climbing history. Taking as the point of reference the
award winning book “Alpine Warriors” by Bernadette McDonald (published in Poland by Agora S.A), the meeting brings
this overlooked history to life in Poland. The author along with the heroes of the book, including Viki Grošelj and Stipe
Bozic, will recall heroic stories of Yugoslavian alpinists, who began making impressive climbs in the Himalayas in the
early 1960s and changed the history of the himalaism.
Viki Grošelj is a top mountaineer with a long record of climbing in the Himalayas, a rescuer and a mountain guide. He has
participated in more than thirty expeditions to mountain ranges outside Europe, in addition to making numerous ascents
to mountains in Slovenia. In the Himalayas, he has carried out eleven ascents to the summits of ten out of the fourteen
eight-thousanders. He is the author of fourteen and a co-author of more than twenty books. In 2002, the President of the
Republic of Slovenia Milan Kučan conferred him the Order of Freedom of the Republic of Slovenia for his outstanding
alpinist achievements and their importance for the promotion of Slovenia throughout the world.
Stipe Bozic is the most successful Croatian Himalayan climber, second European, after Messner,
to climb Mount Everest twice. In 1979 he climbed to the summit of Mount Everest via the, never
climbed before, west ridge, and all the way with his camera. He climbed three highest peaks in
the world: Mt Everest, K2 and Kangchenjunga, he climbed also Seven Summits. Stipe descended
1395 meters deep in Lukas cave on Mount Velebit in Croatia. With an international expedition he
reached the North Pole on the skis. Bozic is also a well-known photographer and writer.
Book signing after the meeting, Bernadette McDonald “Alpine Wariors” (Rocky Mountain
Books, 2015) published in Poland by AGORA SA, Warsaw, 2016.

Spotkanie poprowadzi Janusz Majer, szef programu Polskie Himalaje.
/ The meeting will be conducted by Janusz Majer, the head of the program
„Polish Himalayas”.
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NA TROPIE ŚNIEŻNEJ PANTERY
/ ON THE TRAIL OF SNOW LEOPARD
Andrzej Bargiel wyruszył na kolejną wyprawę. Tym razem jej celem nie jest ośmiotysięcznik. Mimo to zadanie, które postawił przed sobą nasz najlepszy narciarz
ekstremalny, jest jeszcze ambitniejsze od poprzednich.
Celem wyprawy jest pięć najwyższych szczytów byłego
ZSRR, których zdobycie wyróżniane jest prestiżowym
alpinistycznym tytułem Śnieżnej Pantery. Wyróżnienie
zdobywały wcześniej setki alpinistów, w tym pięciu Polaków, ale Andrzej chce osiągnąć cel w swoim stylu –
w rekordowo szybkim czasie i przy pomocy nart.
Do tytułu Śnieżnej Pantery zaliczanych jest pięć siedmiotysięczników: Pik Lenina (7134 m n.p.m.), Pik Korżeniewskiej (7105 m n.p.m.), Pik Komunizmu (7495 m n.p.m.),
najbardziej niebezpieczny w stawce Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.) oraz Chan Tengri (7010 m n.p.m.). Dotychczasowy rekord
prędkości w osiągnięciu Śnieżnej Pantery należał do Rosjan: Denisa Urubki i Andrieja Mołotowa, którzy w 1999 r. weszli
na wszystkie pięć szczytów w ciągu 42 dni. Andrzej Bargiel chciałby tego dokonać w ciągu miesiąca.
O szansach na ten wynik najlepiej mówią poprzednie sukcesy Andrzeja. Wygrywając w 2010 r. zawody Elbrus Race
ustanowił niepobity do dziś rekord świata w biegu na najwyższy szczyt Kaukazu. Wcześniej był trzykrotnym Mistrzem
Polski w skialpinizmie i trzecim zawodnikiem Pucharu Świata w tej dyscyplinie. Jako pierwszy Polak zjechał na nartach
bez ich odpinania z ośmiotysięcznika – Shisha Pangmę Central. W 2014 r. pobił kolejne rekordy szybkości na Manaslu,
zarówno na drodze w górę, jak i w dół (zjeżdżając na nartach większą część trasy od wierzchołka począwszy). W ubiegłym roku jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z Broad Peaku aż do podstawy ośmiotysięcznika.
Andrzej Bargiel embarked on another expedition. This time his goal is not an eight-thousander. Nevertheless, the task
our best extreme skier has set himself is even more ambitious. The aim of the expedition is to reach the five highest
peaks of the former Soviet Union, which is a prestigious awardwinning alpine award of Snow Leopard. Hundreds of climbers were
given it, including five Poles, but Andrzej wants to achieve this target in his own style – in record time and on skis.
The Snow Leopard award includes five peaks of 7000m and above:
Lenin Peak (7134 m), Peak Korzhenevskaya (7105 m), Ismoil Somoni
Peak (7495 m), the most dangerous Jengish Chokusu Peak (7439 m)
and Khan Tengri (7010 m). The previous speed record in summiting the Snow Leopard belonged to the Russians: Denis Urubko
and Andrei Molotov, who, in 1999 climbed all the five peaks within
42 days. Andrzej Bargiel plans to do so in one month.
The chances to achieve his goal are big because of his previous successes. In 2010 he won Elbrus Race and established unbeaten to
this day the world record in running to the top of the highest peak
of the Caucasus. Previously, he was a three-time Polish champion
in ski mountaineering and the third player of the World Cup in this
discipline. He was the first Pole who skied down an eight-thousander without taking off the skis from Shisha Pangma Central. In
2014 he beat several speed records on Manaslu, both on the way up
and down (he skied most of the route starting from the top). Last
year he was the first man in the world to ski down from the Broad
Peak down to the base of the eight-thousander.
Gdy katalog oddawany był do druku, Andrzej zdobył już wszystkie szczyty zaliczane do tytułu Śnieżnej Pantery.
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PRZEŻYĆ DZIEŃ JAK TYGRYS – SPOTKANIE
Z JOHNEM PORTEREM / ONE DAY AS A TIGER
– MEETING WITH JOHN PORTER

Amerykanin z urodzenia. Jako nastolatek wspinał się w Górach Białych w New Hampshire, następnie doskonalił swoje
alpinistyczne umiejętności w Górach Skalistych i Yosemite. Po studiach w Oregonie wyjechał do Anglii, gdzie ukończył
studia podyplomowe na Uniwersytecie w Leeds. Wspinał się tam z ówczesnymi czołowymi brytyjskimi wspinaczami.
Wraz z Peterem Boardmanem, Wojtkiem Kurtyką, René Ghilinim i Aleksem MacIntyre’em dokonał szeregu pionierskich
przejść w stylu alpejskim, w tym północno-wschodniej ściany Bandaka (1977), grani Tarke Kang (1978), południowej ściany Ranrapulka (1979), południowo-wschodniej grani Tarke Kang (1982), Kedar Dome (1988), Chong Kundam
(1990). Wspinał się z Chrisem Boningtonem, w tym nowymi drogami na Grenlandii, w Tybecie i podczas próby przejścia
Sepu Kangri. Wraz z Alanem Rousem i Joe Taskerem uczestniczył w zakończonej niepowodzeniem zimowej wyprawie
zachodnią granią na Mount Everest w sezonie 1980/81. Był też z Alem Rousem na północno-zachodniej grani K2
podczas tragicznego sezonu w 1986 roku. Jego bliski przyjaciel Alex MacIntyre zginął w trakcie próby przejścia południowej ściany Annapurny w 1982 roku.
Alex McIntyre (zginął w 1982 r. na Annapurnie) należał do światowej czołówki himalaistów. Był postacią charyzmatyczną, lecz zarazem kontrowersyjną. Napisania biografii Alexa podjął się jego partner wspinaczkowy i przyjaciel,
John Porter. Na Festiwalu Filmowym w Banff w Kanadzie książka „Przeżyć dzień jak tygrys” uznana została za najlepszą książkę roku 2014. Dla polskiego czytelnika z pewnością interesujące będą fragmenty poświęcone wyprawom
w Hindukusz i Himalaje z polskimi alpinistami, m.in. z Andrzejem Zawadą i Wojtkiem Kurtyką. Książka ukazała się
nakładem wydawnictwa Annapurna w przekładzie Romana Gołędowskiego, Tomasza Klisia i Beaty Słamy.
An American by birth, John Porter climbed as a teenager in the White Mountains of New Hampshire, before serving his
mountain apprenticeship in the Rockies and Yosemite. From the University of Oregon, he went on to do post graduate
studies at the University of Leeds and climbed with the leading British activists of the day. With partners such as Peter
Boardman, Voytek Kurtyka (Poland), Rene Ghilini (France) and Alex MacIntyre, he made pioneering light weight ascents
including NE Face of Bandaka (1977), the S. Buttress of Changabang (1978), S. Face Ranrapulka (1979), S.E Ridge Tarke
Kang (1982), Kedar Dome (1988), Chong Kundam 1990, and with Chris Bonington has done many climbs including new
routes in Greenland and Tibet and an attempt on Sepu Kangri. He joined Alan Rouse and Joe Tasker to attempt the West
Ridge of Everest in winter (1980/81) and was on the NW Ridge of K2 with Al Rouse during the tragic year of 1986. His
good friend MacIntyre was killed while they were attempting a new route on the S. Face of Annapurna 1982.
His biography of Alex ‚’One Day as a Tiger’’ will be featured during his talk. During the meeting the Polish edition of the
book will be presented for the first time in Poland. Publisher Annapurna, Warsaw, 2016.
32

NA K2 ZIMĄ – POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY

/ K2 IN WINTER - POLISH WINTER HIMALAYAN MOUNTAINEERING
Zdobycie K2 zimą to jedno z największych wyzwań współczesnego himalaizmu. Główną trudnością we wspinaczce zimowej na ośmiotysięczniki są silne, huraganowe wiatry wiejące ze średnią prędkością 120 km/h. W porywach
osiągają nawet 180 km/h. W czasie sezonu zimowego mają miejsce średnio
2-3 kilkunastogodzinne tzw. „okna wiatrowe”, kiedy siła wiatru jest mniejsza
niż 60 km/h. W takich momentach z obozów szturmowych położonych powyżej 7000 m możliwe są ataki na szczyt.
Polacy wsławili się zdobywaniem ośmiotysięcznych szczytów zimą. Twórcą
pojęcia i dyscypliny „himalaizm zimowy” był legendarny kierownik polskich
wypraw w góry wysokie - Andrzej Zawada. Zdobywanie szczytów zimą rozpoczął od pierwszego zimowego wejścia na Noszak – 7492 m (razem z Tadeuszem Piotrowskim) w lutym 1973 roku.
Dziś tradycję Lodowych Wojowników kontynuują himalaiści zrzeszeni wokół programu Polski Himalaizm Zimowy, którego twórcą był Artur Hajzer. Obecnie program koncentruje się wokół polskiej zimowej wyprawy na ostatni niezdobyty zimą
ośmiotysięcznik: K2. Himalaista i kierownik programu PHZ Janusz Majer opowie o planach wyprawy. Wśród gości spotkania
będzie czołówka polskich himalaistów, w tym Krzysztof Wielicki i Janusz Gołąb.
Climbing K2 in winter is one of the biggest challenges of modern mountaineering. The main difficulty in climbing the eightthousanders in winter are strong, hurricane-force winds with an average speed of 120 km/h and the gusts reaching up to 180
km/h. During the winter season there are on average 2 or 3 so-called “wind windows” when the wind strength is less than
60 km/h. Summit attacks are then possible from the camps located above 7000 m. Poles were famous for climbing eightthousander peaks in winter. Andrzej Zawada, the legendary head of Polish expeditions in the high mountains, created “winter himalayan mountaineering”. He did his first winter ascent on Noszak (7492 m) with Tadeusz Piotrowski in February 1973.
Today, the tradition of the Ice Warriors is continued by climbers participating in Polish Winter Himalayan Mountaineering
program created by Artur Hajzer. Currently, the program focuses on Polish winter expedition to K2 – the last unconquered
in winter eight-thousander. Janusz Majer, program leader will talk about their expedition plans. Among the guests we will
meet top Polish mountaineers, including Krzysztof Wielicki and Janusz Gołąb.

JANUSZ GOŁĄB
Jeden z naszych najwybitniejszych himalaistów. Pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięcznika Gasherbrum I (9 marca 2012 r., z Adamem Bieleckim). Zdobywca K2. Wspina
się w ścianach całego świata. Lubi również wędrować górskimi bezdrożami, jeździć na
rowerze górskim. Uwielbia także skitury. Jest wszechstronny – po prostu lubi być w górach. W planach ma udział w zimowej wprawie, która wyruszyć ma na K2 – ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Podczas spotkania w Zakopanem opowie o drodze, która zawiodła go w najtrudniejsze ściany i najwyższe szczyty świata. Swoją prezentację
zatytułował „Get vertical wall”. Poznamy Janusza jako kilkuletnie dziecko, następnie
młodego chłopaka, który zafascynowany skałą i pionem szybko dołącza do czołówki
polskiego i światowego wspinaczkowego świata, choć jest daleki od jakichkolwiek
„wyścigów”, „rankingów” i konkurencji w górach i ścianach. W końcu Janusz opowie
o swoich najbardziej interesujących i dzikich wyprawach i wspinaczkach.
One of our greatest mountaineers. He made the first winter ascent of Gasherbrum I (March 9, 2012 with Adam Bielecki),
climbed K2 and he is also climbing the walls all over the world. He likes to walk in the mountain wilderness and mountain
biking. He also loves skitouring. He is a versatile and just enjoys being in the mountains. He plans to participate in the winter
expedition to K2 – the last eight-thousander, which has not been climbed yet in winter. During the meeting in Zakopane he
will talk about the path that took him in the most difficult walls and the highest peaks of the world. In his presentation „Get
vertical wall” he will talk about his experience as a small child, then a teenager who was fascinated by the rock and quickly
joined the leading Polish and international climbing world, although he is far from participating in any „races”, „rankings”
and competition in the mountains and walls. Janusz will talk also about his most interesting and wild expeditions and climbs.
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W 30. ROCZNICĘ ZDOBYCIA PRZEZ
WANDĘ RUTKIEWICZ K2 – SPOTKANIE Z CHIRSTINE DE
COLOMBEL I DINĄ ŠTĚRBOVĄ /

30TH ANNIVERSARY OF THE
K2 ASCENT BY WANDA RUTKIEWICZ – MEETING WITH
CHRISTINE DE COLOMBEL I DINA STERBOVA

W 30. rocznicę zdobycia przez Wandę Rutkiewicz K2 Christine de Colombel
opowie o niezwykłej wyprawie z roku 1982, dzięki której, być może, Wanda
cztery lata później stanęła na szczycie K2 jako pierwsza kobieta i pierwsza
z polskich himalaistów. Dla nas bardzo ciekawe mogą okazać się wspomnienia Christine o dwojgu wybitnych polskich himalaistach – Wandzie
Rutkiewicz i Jerzym Kukuczce. Patrzyła na ich działalność górską z perspektywy człowieka Zachodu, niekiedy bezgranicznie zdumiona, częściej
jednak pełna podziwu.
Christine jest francuską dziennikarką i pisarką, alpinistką i himalaistką.
W roku 1982 uczestniczyła w polskiej kobiecej wyprawie na K2 (8611 m)
kierowanej przez Wandę Rutkiewicz. Po wyprawie napisała książkę „Voix de Femmes au K2” („Głos kobiet na K2”), zawierającą historię zdobywania tego szczytu i opis tragicznie zakończonych zmagań polskich himalaistek z Górą Gór. Christine w roku 1987 brała też udział w wyprawie kierowanej przez Jerzego Kukuczkę na Shisha Pangmę (8013 m), gdzie
spotkała się ponownie z Wandą Rutkiewicz. Dla Jerzego Kukuczki zdobycie Shisha Pangmy było jednocześnie zdobyciem
Korony Himalajów, dla Wandy Rutkiewicz – czwartym szczytem ośmiotysięcznym.
Dina Štěrbová opowie o pierwszych kobiecych wejściach na wszystkie ośmiotysięczniki, na szerokim tle zagadnień geograficznych, religijnych i politycznych, które stanowią nieodłączny aspekt wspinaczki w górach najwyższych. Dina jest
autorką wielu wydanych w Czechach książek, a „Tęsknota i przeznaczenie. Pierwsze kobiety na ośmiotysięcznikach” (Stapis, Katowice 2016) jest pierwszą wydaną w Polsce.
Dina (Margita) Štěrbová (ur. 1940, Bratysława) – czeska alpinistka, wspinaczka i narciarka. Od roku 1957 wspinała się
w Tatrach (300 przejść latem i zimą), w tym dokonała dwóch zimowych przejść Diretissimy Żółtej Ściany. Ma za sobą
wiele przejść w Alpach, na Kaukazie (Elbrus), w Turcji, na Alasce i w Pamirze (Pik Lenina i w kobiecym zespole Pik
Korżeniewskiej). W roku 1977 zdobyła Noszak. Uczestniczyła w licznych wyprawach w Himalaje i Karakorum, w 1980
r. kierowała wyprawą na Manaslu (zdobyła Manaslu North), w 1984 r. jako pierwsza kobieta w historii weszła na Cho
Oyu, a w roku 1988 w kobiecym zespole na Gasherbrum II.

K2. IN MEMORIAM TADEUSZ PIOTROWSKI
– SPOTKANIE Z DANUTĄ PIOTROWSKĄ

/ K2. IN MEMORIAM TADEUSZ PIOTROWSKI MEETING WITH DANUTA PIOTROWSKA

W międzynarodowej wyprawie na K2 pod kierownictwem Karla Herrlighoffera udział wzięli
m.in. Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski. 8
lipca 1986 roku, ok. godz. 18.30, po 5 dniach
wspinaczki stanęli na wierzchołku wytyczając
nową drogę (Polish Line, dotąd nie powtórzoną
w całości). Do ataku szczytowego po biwaku na
wys. ok. 8200 m ruszyli na lekko, bez śpiworów
i namiotu. Podczas zejścia zwykłą drogą, na
której niżej znajdują się obozy innych wypraw,
w pogarszającej się pogodzie musieli jeszcze
dwukrotnie biwakować, na wysokości ok. 8300 i 7900 m, mając do ochrony już tylko cienką płachtę biwakową. Niedługo
po wyruszeniu z drugiego biwaku, na skutek problemów z rakami, na zalodzonym odcinku,
tuż poniżej zwieńczenia Żebra Abruzzów, Tadeusz Piotrowski obsunął się na partnera, który
nie był w stanie zatrzymać go przed dalszym upadkiem. Spadł w przepaść i zginął.
Album „K2. In Memoriam Tadeusz Piotrowski” (Stapis, Katowice 2015) został opracowany
przez Danutę Piotrowską i wydany jako pierwszy w serii „In Memoriam”, w związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą wyprawy. Dla młodego pokolenia jest to historia niewiarygodna. Warto ocalić ją od zapomnienia dla tych, którzy pozostali w ukochanych górach na
zawsze, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniami i tych, którzy dopiero w góry wysokie
wybierają się, aby mogli uczyć się na błędach poprzedników.

In the occasion of the 30th anniversary of the K2 ascent by Wanda Rutkiewicz, Christine de Colombel will talk about the
extraordinary expedition of 1982, thanks to which, perhaps, four years later Wanda reached the summit of K2 as the first
woman and the first person of all the Polish mountaineers. Her memories about two greatest Polish climbers – Wanda
Rutkiewicz and Jerzy Kukuczka may be very interesting. She looked at their mountain activity from western perspective,
sometimes absolutely amazed, but more often she was admiring them.
Christine de Colombel is a French journalist and writer, alpinist and himalayan climber. In 1982, she participated in the
Polish women’s expedition to K2 (8611 m), led by Wanda Rutkiewicz. After the expedition she wrote the book “Voix de
Femmes au K2” about the history of conquering the summit and tragically ended struggle of Polish himalaists. In 1987
she also took part in the expedition led by Jerzy Kukuczka on Shisha Pangma (8013 m), where she met up again with
Wanda Rutkiewicz. For Jerzy Kukuczka the summit of Shisha Pangma meant at the same time completed “Crown of the
Himalayas”, for Wanda Rutkiewicz it was her fourth eight-thousander
Dina Štěrbová is the author of many books published in the Czech Republic, «Longing and
destiny. The first woman in the eight-thousanders» is her first published in Poland – she
will present us the story of the first female ascents on all the eight-thousanders told against
a broad background of geographical, religious and political issues, which are an integral aspect
of climbing the highest mountains.
Dina (Margita) Štěrbová born in 1940 in Bratislava is a Czech climber and skier. Since 1957 she
has been climbing in the Tatras (300 summer and winter climbs). She climbed a lot in the Alps,
the Caucasus (Elbrus), Turkey, Alaska and in the Pamir, in 1977 she climbed Noszak. She participated in numerous expeditions in the Himalayas and Karakorum, in 1980, she led the expedition
to Manaslu (she climbed Manaslu North). In 1984, as the first woman in history she climbed Cho
Oyu and in 1988 with the women›s team she made an ascent of Gasherbrum II.
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LOT KOŁO NAGIEJ DAMY

/ A FLIGHT AROUND THE NAKED LADY
„Trzęsienie ziemi, lawiny, wypadek alpinisty, akcja ratunkowa w Himalajach były
tylko wstępem do tej prawdziwej i zaskakującej historii. Wyruszając jako korespondent w grudniu 1997 roku do Pakistanu na Polską Zimową Wyprawę na Nanga Parbat, kierowaną przez Andrzeja Zawadę, wiedziałam, że uczestniczę w wyjątkowej
przygodzie. Po raz pierwszy ekspedycja na ośmiotysięcznik miała przesyłać przez
satelitę relacje ze zdjęciami. Wkraczałam w świat islamu, jedyna kobieta w zespole. Dramatyczna wyprawa okazała się kluczem do przeszłości i przyszłości...
W 1952 r. „The National Geographic Magazine” opisał brawurowy lot Dakotą
z Hunzy, obok masywu Nanga Parbat, do Rawalpindi. Pilotem był Polak. Prawie
pół wieku później ów pilot przeczytał mój artykuł o wyprawie na Nanga Parbat.
Odnalazł mnie. Kpt Henryk Franczak, bohater bitwy o Anglię i Atlantyk II Wojny
Światowej, gdy go spotkałam mieszkał w USA. Uratowałam mu życie i on mnie
ocalił... Po wojnie, wraz z innymi Polakami tworzył lotnictwo w Himalajach, Karakorum, Hindukuszu. To on zwoził z gór poodmrażanego Hermanna Buhla po zdobyciu dziewiczej Nanga Parbat w 1953 r...” – Monika Rogozińska.
Monika Rogozińska jest dziennikarką, współzałożycielką Oddziału Polskiego The Explorers Club. Po ukończeniu polonistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego pracowała w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Została ratowniczką i przewodniczką tatrzańską. Tworzyła dla cudzoziemców programy zwiedzania Polski. Współorganizowała zimowe wyprawy na ośmiotysięczniki: Nanga Parbat, Makalu, K2 – pierwszej od chińskiej strony i uczestniczyła
w nich jako korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”, radia, TVP. Organizowała i prowadziła wyprawy otwierające
nowe kierunki w światowej turystyce. Współautorka i autorka książek, wystaw, publikuje w kraju i zagranicą. Mieszka
w Warszawie. Jest matką dwóch synów.

CZARODZIEJSKA GÓRA – NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ
O ADAMIE JACKU WINKLERZE /THE MAGIC MOUNTAIN –
ADAM JACEK WINKLER’S INCREDIBLE HISTORY

Po projekcji „Czarodziejskiej góry” (opis filmu w części „Konkurs filmowy”) zapraszamy na spotkanie z żoną i córką Jacka Winklera.
Jacek Winkler (1937 – 2002) był alpinistą, działaczem opozycyjnym, fotografem i dziennikarzem. Przerzucał przez Tatry zachodnią prasę, w tym m.in. paryską „Kulturę”, przez co po tzw.
procesie taterników utracił możliwość powrotu do kraju. Kiedy w Polsce wprowadzano stan
wojenny, zatknął na szczycie Mount Blanc flagi z napisem „Solidarność”. W 1979 roku, kiedy
ZSSR zaatakował Afganistan, pojechał do Kabulu walczyć z najeźdźcą, bo, jak usłyszymy w filmie, „Właśnie o tym marzyłem przez całe życie – żeby spotkać ludzi, którzy nie boją się Armii
Czerwonej”. Jego biografia dowodzi, że był to człowiek, który potrafił poświęcić wiele, żeby
pozostać w zgodzie z samym sobą.
Maria Tworkowska Winkler – wyjechała do Francji w 1958 roku, pod koniec lat 60. W Paryżu
należała do grupy pomagającej opozycji w Polsce, współpracowała również z miesięcznikiem
„Kultura”. Została aresztowana podczas przewożenia zakazanej literatury. Skazana na trzy
i pół roku więzienia w tzw. procesie taterników. W 1970 roku wróciła do Paryża, potem zamieszkała w Alpach Francuskich. Po upadku muru berlińskiego założyła stowarzyszenie „Kultury
Europejskie”. Jako dziecko spędzała wakacje w Zakopanem, gdzie jej ciotka Janina Szymańska
wraz z mężem stworzyła kolekcję sztuki góralskiej.
Anna Winkler - mieszka w Paryżu, jest fotografką i operatorką. Ukończyła studia w Międzynarodowej Szkole Fotografii
(FAMU) w Pradze i Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej (PWSFTviT) w Łodzi. Tworzy filmy dokumentalne i fabularne. Obecnie pracuje nad stworzeniem wystawy fotograficznej z Afganistanu na podstawie zdjęć ojca z lat
80. i własnych, zrobionych w 2014 roku w dolinie Pancziszru. Od 2006 roku pracowała jako współscenarzystka przy filmie
„Czarodziejska góra”. Początkowo był to projekt na granicy fabuły i dokumentu o roboczym tytule „Wojenna baśń”. Ostateczna forma i tytuł filmu powstały, kiedy do projektu dołączyła rumuńska reżyserka Anca Damian i przekształciła go w animację. Więcej na stronie: www.aniawinkler.com.
After the screening (description of the film in the catalogue “Film competition”) we invite you to meet Adam Jacek Winkler’s wife and daughter who will tell us his story.
Jacek Winkler (1937 - 2002) was a mountaineer, an activist, photographer and journalist. He carried through the Tatra
Mountains Western press, including Paris “Culture” in consequence of which, after the so called “mountaineers process”
he lost the opportunity to return home. When Poland introduced martial law, he hoisted on the top of Mount Blanc flag
with the writing “Solidarity”. In 1979, when the Soviet Union invaded Afghanistan, he went to Kabul to fight the invaders,
because, as we hear in the film: “That’s what I dreamed of all my life - to meet people who are not afraid of the Red Army”.
His biography proves that he was a man who was able to devote all to remain at peace with himself.
Maria Tworkowska Winkler emigrated to France in 1958, in the late 60s, in Paris, she belonged to a group, which was helping
the opposition in Poland and cooperated with the monthly magazine “Culture”. She was arrested when transporting banned
literature, sentenced to three and a half years in prison in the so-called “mountaineers process”. In 1970 she returned to Paris
and settled in the French Alps. After the fall of the Berlin Wall, she founded the association “European Culture”. As a child, she
spent her holidays in Zakopane, where her aunt Janina Szymańska and her husband created a collection of highlander’s art.
Anna Winkler lives in Paris, she is a photographer and a cinematographer. She graduated from the International School
of Photography (FAMU) in Prague and the Higher School of Film, Television and Theatre in Lodz. She makes documentary
and feature films. Currently she is preparing a photo exhibition from Afghanistan based on her father’s photos from the
80s and her own made in the valley Pancziszru in 2014. Since 2006 she has been working as a co-writer of “The Magic
Mountain”. Initially, it was a broader project linking feature with documentary under the working title “War tale”. The final
form and title of the film were decided when the Romanian director Anca Damian joined the project and transformed it
into an animation. More on the website: www.aniawinkler.com.
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W ŚWIECIE TATRZAŃSKICH I ALPEJSKICH ŚCIAN
/ IN THE WORLD OF TATRA MOUNTAINS AND ALPINE
WALLS
Wybór najpiękniejszych i najbardziej wymagających dróg, które zdobył Miro Peto w Tatrach,
Alpach i Dolomitach. W prezentacji najważniejsze wspinaczkowe osiągnięcia Mira przeplatają
się z jego poglądem na świat i filozofią życia. Tatry zawsze były dla niego bardzo ważne i silnie
ukształtowały jego styl życia. W prezentacji zobaczymy początki wspinaczki skalnej i najtrudniejsze tatrzańskie przejścia, jakich dokonał w ostatnich latach z bratem Rastem Peto, a także
najpiękniejsze drogi, jakie przeszedł z przyjaciółmi w Alpach i Dolomitach.
Miroslav Peto - wspinacz i narciarz ekstremalny z Liptowskiego Mikulasza (Słowacja). Od
dzieciństwa związany z górami, które z czasem stały się ważną częścią jego życia. W latach 2008-2014 był członkiem słowackiej kadry narodowej we wspinaczce. Jako wspinacz
i ekstremalny narciarz działał w Tatrach, Alpach, Skandynawii, Iranie, Himalajach i na Kaukazie. Za swoje górskie osiągnięcia otrzymał wiele nagród. W sierpniu 2014 roku zakończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Nauk w Żylinie.
W 2016 roku ukończył kurs Przewodników Górskich UIAGM.
The most beautiful and challenging routes climbed by Miro Peto in the Tatras, Alps and Dolomites. His presentation shows
his most important climbing achievements interlinked with his world view and life philosophy. Tatra Mountains have
always been very important for Miro and strongly shaped his lifestyle. He will show the beginnings of his rock climbing
and hardest Tatra climbs accomplished recently with his brother Rasto Peto and the most beautiful routes climbed with
his friends in the Alps and Dolomites.
Miroslav Peto - climber and extreme skier from Liptovsky Mikulas, Slovak Republic. His live was always associated with
mountains, which has later become an important part of his life. In 2008-2014 he was a member of the Slovak national
climbing team. As a climber and extreme skier he has been active in the Tatras, the Alps, Scandinavia, Iran, the Himalayas
and the Caucasus. For his mountain achievements he has received many awards. In August 2014 he finished PhD studies
at the Faculty of Management and Computer Science of the Academy of Sciences in Zilina. In 2016, he completed the
course of Mountain Guides UIAGM.

/ IN MEMORIAM OF PETER ŠPERKA

„Tęskniłem za widokiem świata
ze szczytu wielkiej góry”
Wojtek Kurtyka

Niezrozumiałe wydarzenia w 2013 roku w bazie pod Nanga Parbat zakończyły życie Petera Šperki. Odszedł człowiek, który uratował wiele istnień ludzkich w Tatrach jako ofiarny ratownik Horskiej Záchránnej Služby. Inspirował jako doświadczony przewodnik wysokogórski IVBV do zdobywania niezdobytego, do przekraczania swoich słabości, ukazując piękno
i majestat gór całego świata, a przede wszystkim swoich ukochanych Tatr. Znał smak zwycięstw jako skialpinista i trener
tej trudnej dyscypliny sportu. Znakomity taternik i alpinista, zdobywca m.in. ośmiotysięczników Broad Peak (Rocky Summit), Gasherbrum I, Gasherbrum II, Shisha Pangma, Cho Oyu. Peter Šperka w Zakopanem czuł się niemal jak w drugim
domu, a polskie Tatry były mu szczególnie bliskie, bo w nich odnalazł swoją miłość. Tutaj miał wielu przyjaciół i partnerów
wspinaczek górskich. Tym, co wyróżniało Petera był ogromny szacunek dla tradycji i przyjaciół, którzy odeszli w górach.
Dziś to my chcemy przypomnieć jego postać. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego Petera Šperkę będą wspominać
Zosia Bachleda i przyjaciele ze Słowacji: Janka i Milan Madajowie oraz Eduard Lipták-Kuro.
Incomprehensible events in 2013 in the base camp under the Nanga Parbat, ended the life of our friend and partner
of mountain expeditions – Peter Šperka. He was a legend, the man who saved many lives in the Tatra Mountains as
a dedicated lifeguard of Horska Záchranná Služba. As an experienced alpine guide IVBV he inspired others to conquer the
unconquered, to go beyond weaknesses and reveal the beauty and majesty of the mountains around the world, especially
his beloved Tatra Mountains. He knew the taste of victory as a ski mountaineer and coach of this difficult and demanding
sport and finally as an excellent mountaineer and climber who climbed also eight-thousanders: Broad Peak (Rocky Summit), Gasherbrum I, Gasherbrum II, Shisha Pangma and Cho Oyu. Peter Šperka felt in Zakopane almost like in a second
home and the Polish Tatra Mountains were particularly close to him because he found his love there. He had there many
friends and climbing partners. What distinguished Peter was a great respect for tradition and friends who had passed
away in the mountains. Today we want to remember him. Join this unique meeting, where our he will be remembered by
Zosia Bachleda and his friends from Slovakia: Janka and Milan Madaj and Eduard Lipták- Kuro.

PATAGOŃSKI SEN – SPOTKANIE Z MICHAŁEM SABOVČIKIEM

KORONA ZIEMI CZYLI SZCZĘŚLIWA
DZIEWIĄTKA / SEVEN SUMMITS - MY

W styczniu 2015 roku dwaj słowaccy wspinacze: Michał Sabovčik i Ján
Smoleň spełnili swój „Patagoński sen“, wspinając się na Poincenot i legendarne Cerro Torre. Rok później stanęli na trzecim z symboli Patagonii: Cerro Fitz Roy, wspinając się drogą Franco-Argentina. Tym samym
skompletowali trylogię najsławniejszych patagońskich szczytów. Na zakończenie wyjazdu poprowadzili w dwa dni w stylu alpejskim nową drogę
na południowej ścianie Cerro Fotz Roy. Asado to 605-metrowa linia i 13
wyciągów, o trudnościach M8, 7a+, C2.
Michał Sabovčik – wspina się od 14. roku życia, prezes klubu ClimbBeer
Team.Oprócz wielu znanych tatrzańskich przejść (zimowe przejście Grani Głównej Tatr), ma na swoim koncie dużo znakomitych osiągnięć: Przejście Alpejskiej Trylogii czy zdobycie Great Trango w Pakistanie. Jako pierwszy Słowak, razem
z przyjaciółmi, stanął na wierzchołku Cerro Torre. Za wspinaczkowe osiągnięcia otrzymał wiele nagród.

Grono polskich zdobywców Korony Ziemi to aktualnie 21 osób. W trakcie pokazu festiwalowego Monika Witkowska, która dołączyła do tej ekipy w ubiegłym roku, wyjaśni, dlaczego jedni
do Korony Ziemi zaliczają 7 szczytów, a inni 9. Zdradzi, która góra zaliczana do Korony Ziemi
była dla niej najtrudniejsza, a którą polubiła najbardziej. Opowie, gdzie omal nie straciła
życia. Przybliży też, jak wyglądały przygotowania do wypraw i cała logistyka przedsięwzięcia,
a zainteresowanym podpowie, jak takie wyprawy zorganizować.
Monika Witkowska - podróżniczka (była w 180 krajach), żeglarka morsko-oceaniczna (dwukrotne opłynięcie Przylądka
Horn, rejsy polarne i inne), a także miłośniczka gór. Zaczęła od Bieszczadów (jest przewodniczką beskidzką zrzeszoną
w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich), teraz jednak bardziej ciągnie ją w góry wysokie. Na ogół zdobywa góry,
które jej się podobają (takie było kryterium jej ubiegłorocznej wspinaczki na Ama Dablam, a wcześniej na Matterhorn).
W planach ma kolejne ośmiotysięczniki. Kiedy nie podróżuje i nie prowadzi wypraw – pisze książki podróżnicze i górskie
(m.in. „Everest. Góra Gór”, „Góry z Duszą”), prowadzi stronę www.monikawitkowska.pl

In January 2015 two Slovak climbers: Michael Sabovčik and Ján Smolen realised their „Patagonian dream“ by climbing
the Poincenot and legendary Cerro Torre. One year later, they stood on the top of the third symbol of Patagonia: Cerro Fitz
Roy, which they summited through Franco-Argentina route. Thus they completed a trilogy of the most famous Patagonian
peaks. At the end of their trip they sent in two days in alpine style a new route on the south wall of the Cerro Fotze Roy.
Asado is a 605-meter long route with 13 pitches and the difficulties M8, 7a +, C2.
Michael Sabovčik started climbing at the age of 14, he is the president of ClimbBeer Team. Besides many well-known
Tatra climbs (main ridge of the Tatra Mountains in winter), he has a lot of outstanding climbing achievements: Alpine Trilogy or Great Trango in Pakistan. He was the first Slovak, together with friends, who stood on the top of Cerro Torre. For his
climbing achievements he has received many awards.

Polish conquerors of the Seven Summits are currently 21 people. During the meeting Monika Witkowska, who joined this
team last year, will explain why some within the Seven Summits climb 7 of them and others 9, she will tell us which one
was the hardest, which she liked the most and where she nearly lost her life. She will explain how to prepare for such
trips and organize all the logistics.
Monika Witkowska - the traveler (visited about 180 countries), sea-oceanic sailor (she circumnavigated Cape Horn
twice, participated in polar cruises etc.), but also – mountain lover. She began in Bieszczady but now she is more attracted
by high mountains. In general she climbs the mountains she just likes as it was in case of Ama Dablam or Matterhorn,
although she has climbed the Seven Summits and plans to climb more eight-thousanders. When not traveling and not
leading expeditions she writes travel and mountain books, her website: www.monikawitkowska.pl

/ PATAGONIAN DREAM – MEETING WITH MICHAL SABOVČIK
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WSPOMNIENIE PETERA ŠPERKI

HAPPY NUMBER NINE
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W POGONI ZA MARZENIAMI - PODRÓŻ Z MATEUSZEM
HAŁADAJEM DO HISZPANII / CHASING
HAŁADAJ’S JOURNEY TO SPAIN

MY DREAMS – MATEUSZ

Mateusz Haładaj – rocznik 1985, wychowanek klubu
AKG w Łodzi, z wykształcenia architekt, z zamiłowania
fotograf. Wspina się od 16 lat i sukcesywnie przełamuje kolejne bariery trudności w skałach. W 2013 roku
przeszedł drogę Ciudad de Dios o stopniu trudności
9a/+, która uznawana była wówczas za najtrudniejsze
przejście wśród polskich wspinaczy. W 2015 r. podniósł
poprzeczkę na Papichulo i jako pierwszy wspinacz
w Polsce przeszedł drogę o trudnościach 9a+. W tym
roku jego kolekcja powiększyła się o kolejną perełkę –
First Ley 9a+, a Mateusz nie przestaje marzyć o czymś
trudniejszym...

/ THE LAST OF THE GREAT

Spotkanie promocyjne wokół biografii Jerzego Kukuczki Dariusza
Kortko i Marcina Pietraszewskiego ze specjalnym udziałem Celiny
Kukuczki.

Biografia autorstwa Ewy Matuszewskiej „Lider. Górskim
szlakiem Andrzeja Zawady” ukazała się w roku 2003
nakładem Wydawnictwa Iskry. Trzynaście lat później
drugiego wydania „Lidera” podjęło się Wydawnictwo
Annapurna. Wprawdzie czasy charyzmatycznych osobowości kierujących wyprawami niemal dyktatorsko minęły bezpowrotnie, jednak Andrzej Zawada, ze swoją wizją
rozwoju polskiego himalaizmu, z mądrze pojętym patriotyzmem, wciąż jest postacią budzącą podziw i szacunek.
Ponieważ Polacy nie mogli uczestniczyć w pierwszych
wejściach na ośmiotysięczniki, głównie z powodów politycznych, Andrzej Zawada uznał, że nowym kierunkiem
w zdobywaniu Himalajów i Karakorum powinna być
zima. W pewnym stopniu inspirowała go opinia Andrzeja
Wilczkowskiego, który wielokrotnie powtarzał, jak ważną rolę w zimowej eksploracji gór najwyższych mogą
odegrać polscy himalaiści. I odegrali, uczestnicząc w zimowych wyprawach kierowanych przez Lidera. Pierwszym ośmiotysięcznikiem zdobytym przez nich zimą był
ten najwyższy – Mount Everest. Kolejne zimowe sukcesy
sprawiły, że polskich himalaistów zaczęto za granicą nazywać „Lodowymi Wojownikami”.
Andrzej Zawada sam nie zdobył żadnego szczytu ośmiotysięcznego, ale jako Lider stał się prekursorem himalaizmu zimowego. Dziś, kiedy do zdobycia zimą pozostał
już tylko najtrudniejszy – K2, kiedy polscy himalaiści pod
wodzą Krzysztofa Wielickiego zbierają siły (i środki), by
zrealizować marzenie Lidera, chcemy przypomnieć jego
postać i osiągnięcia. Okazją będzie trzecie, rozszerzone
i poprawione wydanie książki pt. „Lider. Górskim szlakiem Andrzeja Zawady raz jeszcze”.

„Kukuczka” – ten portret legendarnego himalaisty to coś więcej niż
rzecz o determinacji i górach. To zapierająca dech opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa.
O Kukuczce oficjalnie mówiono: największy polski himalaista, wspaniały, dzielny, silny. A za plecami szeptano: twardy, szalony, uparty,
mało wrażliwy, pozbawiony sumienia, nieskory do wzruszeń. Który
obraz jest prawdziwy? „Kukuczka” to pierwsza biografia jednego z najsłynniejszych himalaistów świata – drugiego po Reinholdzie Messnerze zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum - wszystkich 14 szczytów ziemi o wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów. Biografia ujawnia
nieznane wcześniej fakty z życia Kukuczki – okoliczności śmierci i pogrzebu, stosunek kolegów do himalaisty. Sam Kukuczka opowiada po
raz pierwszy o uczuciach, kompleksach, kulisach wypraw, czy rywalizacji z Reinholdem Messnerem o Koronę Himalajów. Książka zawiera
wcześniej niepublikowane fragmenty jego pamiętników.
Przedpremierowa sprzedaż książki. Wydawnictwo Agora SA, Warszawa 2016.

„Leader. Andrzej Zawada’s Mountain Path” the biography
by Ewa Matuszewska, was published by ISKRY in 2003.
Thirteen years later, ANNAPURNA publishing house prepared its second edition. Although the times of charismatic leaders, who used to manage their expeditions almost
like dictators, are gone, Andrzej Zawada, with his vision of
Polish himalayan mountaineering based on well understood patriotism, remained until our times as an admired
and respected figure.
Since the Poles could not participate in the first ascents
on the eight-thousanders, mainly because of political
reasons, Andrzej Zawada decided that winter climbing
should have become a new direction for conquering the
Himalayas and Karakorum. To some extent he was inspired by Andrzej Wilczkowski, who believed that Polish
climbers can play an important role in the winter exploration of the highest mountains. And so they did under the

Mateusz Haładaj - born in 1985, represents AKG club from Łódź, an architect by profession, photographer by passion. He
has been climbing for 16 years and gradually breaking the barriers in Polish free climbing scene. In 2013 he sent Ciudad
de Dios graded 9a/+ which was then regarded as the most difficult ascent by Polish climbers. In 2015 Mateusz set himself
the high target once again by repeating Papichulo – first Polish 9a+ ascent. This year he has added First Ley 9a+ to his
collection and keeps dreaming of something harder...

KUKUCZKA – OPOWIEŚĆ O NAJSŁYNNIEJSZYM
POLSKIM HIMALAIŚCIE
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OSTATNI Z WIELKICH

leadership of Andrzej Zawada starting from the highest
one - Mount Everest. The following winter successes led
to the fact, that Polish mountaineers started to be called
“Ice Warriors”.
Andrzej Zawada has not climbed himself any of the eightthousanders, but as a leader he became the precursor of
winter himalaism. Today, when only the toughest and the
most beautiful remained – K2, while Polish mountaineers
led by Krzysztof Wielicki are gathering their strength (and
funds!), to realize the dream of their leader, we want to
remind his character and achievements in an enlarged
and revised version of the first edition of the book , this
time under the title “Leader. Andrzej Zawada’s Mountain
Path once more”.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Wielicki
/ The meeting will be conducted by
Krzysztof Wielicki
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NANGA PARBAT – ŚNIEG, KŁAMSTWA I GÓRA DO WYZWOLENIA

ZAKOPANE – NIEOBECNE MIASTO

Prezentacja książki przed spotkaniem z Simone Moro i Alexem Txikonem.
Autorzy: Dominik Szczepański, Piotr Tomza.
To było największe górskie wydarzenie ostatnich lat: zimowe wejście na przedostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik – Nanga Parbat. Dokonali tego jako
pierwsi Simone Moro, Alex Txikon, Ali Sadpara. Ale zanim im się udało, trwał
szalony wyścig, kto pierwszy wedrze się na Nagą Górę. Brali w nim udział
przede wszystkim Polacy. Finałowy sezon serialu pt. „Nanga Parbat zimą”
śledzili z obozów po dwóch stronach szczytu dwaj dziennikarze i podróżnicy
Dominik Szczepański („Na oceanie nie ma ciszy”) i Piotr Tomza („Afryka Nowaka”). Dzięki nim możemy zajrzeć za kulisy wyścigu na szczyt i podglądać
z bliska jego głównych bohaterów, m.in. Simone Moro, Adama Bieleckiego,
Tomasza Mackiewicza i Marka Klonowskiego. To książka, która jak żadna inna
pokazuje z bliska codzienność himalajskich wypraw. Odziera ją przy okazji
z mitów i fałszywych prawd.
Przedpremierowa sprzedaż książki. Wydawnictwo Agora SA, Warszawa 2016.

W sierpniu 2016 roku nakładem Wydawnictwa Czarne ukazała się książka Macieja
Krupy, Piotra Mazika i Kuby Szpilki zatytułowana: „Nieobecne miasto. Przewodnik po
nieznanym Zakopanem”. Jest to druga książka z nowej, zakopiańskiej serii Czarnego.
Partnerem w wydaniu książki jest Muzeum Tatrzańskie. Podczas 12. Spotkań z Filmem Górskim zapraszamy na spotkanie z Autorami, którzy oprowadzą nas po „nieznanym Zakopanem”. Choć w podtytule znajduje się słowo przewodnik, jest to jednak
przewodnik nietypowy. Nie opisuje miejsc pięknych, atrakcyjnych i niepowtarzalnych.
Prowadzi raczej po ciemnych zaułkach, przestrzeniach pomijanych i zapomnianych,
wyrzuconych z pamięci. Autorom chodzi o pokazanie trzech wymiarów Zakopanego,
bez których miasto to nie istniałoby w obecnym kształcie, a które w dotychczasowych
opracowaniach traktowane były po macoszemu – pomijane wstydliwym milczeniem.
Bo Zakopane nie byłoby takie, jakie jest, bez ciężkiej pracy i wysiłku licznych przybyłych i osiadłych tu ceprów, bez wielu sanatoriów i zaludniających je tysięcy gruźlików, bez społeczności zakopiańskich
Żydów, która podzieliła los pobratymców w całej Polsce i Europie, zamordowana w czasie drugiej wojny światowej. Książka zawiera bisko sto archiwalnych, mało znanych zdjęć ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

ALPEJSCY WOJOWNICY
Prezentacja książki podczas spotkania „Alpejscy Wojownicy”, które poprowadzi
Janusz Majer. Autorka: Bernadette McDonald.
Nie tylko Polacy zmienili wysokogórską wspinaczkę w narodowy sport. Nie tylko
oni z ucieczki na najwyższe szczyty Ziemi uczynili sposób na życie. Choć Słoweńcy przegapili klasyczną erę himalajskich podbojów i pierwsze wejścia na
ośmiotysięczniki, nadrobili straty na monumentalnych ścianach i graniach. Ich
osiągnięcia przeszły na zawsze do historii podboju Himalajów. W swojej najnowszej książce Bernadette McDonald, autorka bestsellerowej „Ucieczki na szczyt”,
przygląda się losom kilku pokoleń himalaistów ze Słowenii - kraju, którego narodowym symbolem jest góra Triglav - i losom narodu, którego każdy obywatel musi
na tę górę przynajmniej raz w życiu wejść. Bohaterowie „Alpejskich wojowników”
- Aleš Kunaver, Viki Grošelj, Tomaž Humar i inni - docierali znacznie dalej, a ich
wyczyny na zawsze zmieniły historię światowego himalaizmu.
Sprzedaż książki podczas festiwalu. Wydawnictwo Agora SA, Warszawa 2016.

ZEW LODU. OŚMIOTYSIĘCZNIKI
ZIMĄ – MOJE PRAWIE NIEMOŻLIWE MARZENIE
Ta książka powstała w ekstremalnych warunkach: podczas dramatycznej zimowej wyprawy na Nanga Parbat (8126 m n.p.m.), jeden z najniebezpieczniejszych
ośmiotysięczników. W czasie krótkich przerw we wspinaczce Simone Moro opowiada w niej o swoich wyczynach, które zelektryzowały himalaistyczny świat.
W tym o wejściu na Mount Everest i zejściu z niego w 48 godzin oraz o trzech
pierwszych zimowych wejściach na ośmiotysięczniki: Sziszapangmę (2005), Makalu (2009) i Gaszerbrum II (2011).
Sprzedaż książki podczas festiwalu po spotkaniu z Simone Moro. Wydawnictwo
Agora SA, Warszawa 2015.
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Dominik Szczepański, Piotr Tomza

O Autorach:
Maciej Krupa – etnolog, publicysta, przewodnik tatrzański, tłumacz. Autor kilku książek: „Tatry, Zakopane – wczoraj
i dziś, Bóg się rodzi” (z Kubą Szpilką) oraz „Kroniki zakopiańskie”. Współzałożyciel „Tygodnika Podhalańskiego”, były
dziennikarz BBC World Service. Mieszka w Zakopanem.
Piotr Mazik (ur. 1986) – historyk sztuki, narciarz wysokogórski, przewodnik tatrzański, instruktor narciarski. Autor
książki „Tatrzańska Atlantyda”. Mieszka w Zakopanem.
Kuba Szpilka (ur. 1957) – etnolog, wspinacz, narciarz wysokogórski. Autor licznych tekstów publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych, stały współpracownik i członek redakcji kwartalnika „Konteksty”. Autor książki „Bóg się
rodzi” (z Maciejem Krupą). Mieszka w Kościelisku.
W trójkę założyli i prowadzą Fundację „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu
tożsamości”. Napisali razem trzy książki: „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości, Ślady, szlaki, ścieżki. Pośród tatrzańskich i zakopiańskich wyobrażeń” oraz „Ta przestrzeń ma samoistną moc. Rozmowy
o Tatrzańskim Parku Narodowym”. Autorzy kilku wystaw, stale współpracują z Muzeum Tatrzańskim oraz kwartalnikiem Tatrzańskiego Parku
Narodowego „Tatry”.

Dr Małgorzata Majewska,
Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji
Społecznej UJ, pisarka,
dziennikarka

DLA DZIECI / FOR KIDS

GÓRSKI CZWARTEK LITERACKI DLA DZIECI

Wokół książki „Zdobyć koronę. Opowieść o Jerzym Kukuczce” Anny Czerwińskiej –Rydel. Zajęcia plastyczne
– budowanie ekologicznej makiety Tatr.
Górski Czwartek dla Dzieci w ramach Klubu Małego
Przyjaciela 12. Spotkań z Filmem Górskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Data i miejsce: 1 września
godz. 16.00
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zborowskiego 1.
Wstęp wolny.
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ZAKO BOULDER POWER – PUCHARU POLSKI
W BOULDERINGU / BOULDERING NATIONAL CUP
Sponsor główny / main sponsor: Polar Sport
Patronat honorowy: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Organizacja: Polski Związek Alpinizmu, Stowarzyszenie Spotkania
z Filmem Górskim, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury
Koordynator zawodów: Jakub Brzosko, tel. 695092678.
Jako integralna część Spotkań z Filmem Górskim odbędą się 11. zawody
boulderowe Zako Boulder Power im. Bogusia Probulskiego stanowiące
edycję Pucharu Polski w boulderingu. Areną zmagań będzie Plac Niepodległości, gdzie 3 i 4 września na ścianie wspinaczkowej od Gatowalls, zostaną rozegrane eliminacje, półfinały i finały w boulderingu, w klasie senior i młodzieżowiec. Podczas finału zawodów w niedzielny wieczór wystąpi znakomity artysta performer, spawacz z Małej Manufaktury Radykalnej
Metamorfozy Złomu - Bartek Kolbusz, który „na żywo” stworzy statuetki dla najlepszej pary seniorów. Zawodnikom
towarzyszyła będzie muzyka tworzona przez dj-a De la Rocka. W rejonie zawodów wspinaczkowych odbędą się pokazy chodzenia na taśmie-slackline. Zachęcamy wszystkich do kibicowania i gorącego dopingu!
The 11th Zako Boulder Power competition is going to kick-off on the 3rd of September. The competition takes place on
September 3rd and 4th at Plac Niepodległości. Preliminaries, semifinals and finals in bouldering will be held in senior
and junior categories. During the finals scheduled on Sunday evening, Bartek Kolbusz, an excellent welder-artist is going to create statuettes for the winners of the senior categories live on site within the framework of an extraordinary
performance. Musical setting will be provided by DJ De la Rocka. Highline and slackline shows performed by members
of Slackhouse will accompany this year’s bouldering competition. Become a fan of Zako Boulder Power!

WYCIECZKA W STYLU RETRO / RETRO STYLE EXCURSION

WYCIECZKA W STYLU RETRO
/ RETRO STYLE EXCURSION

Tradycją zakopiańskich Spotkań z Filmem Gorskim są Wycieczki w Stylu Retro, prowadzone przez góralskich przewodników, z udziałem kapeli
góralskiej i aktorów z Teatru Witkacego w Zakopanem. W drugiej połowie
XIX wieku inicjatorem i organizatorem tak zwanych „Wycieczek bez Programu” był dr Tytus Chałubiński, współcześnie – zakopiańczycy i turyści,
wspólnie z publicznością Spotkań z Filmem Górskim, ubrani w stroje z epoki wyruszą „w hole”, by przywołać ducha
dawnych czasów. Wycieczka w Stylu Retro rozpocznie się w niedzielę 4 września o godz. 11 przy Cafe „Roma” u wylotu
Doliny Strążyskiej, skąd wyjdzie barwny korowód w stronę Polany Strążyskiej. A co dalej? Jako że Wycieczka w Stylu
Retro jest z założenia Wycieczką bez Programu, zdarzyć się może wszystko!. Zapraszamy – szczególnie w strojach
z epoki. Udział w wycieczce jest bezpłatny.
Tytus Chałubiński was a co-founder of Polish Tatra Society (1874) and an initiator of mountain tours, which went down
in history for their unique atmosphere and spirit. Colorful parade of guests led by mountain guides used to set off for the
mountains. They stayed overnight at mountain passes, warmed up at bonfires, drank good liquor and enjoyed traditional
dances. Musicians played local instruments, while Jan Krzeptowski Sabała, famous Zakopane musician, mountain guide
and story teller captivated everyone with his marvelous stories. The festival revitalizes this tradition by organizing a retro
style excursion led by excellent mountain guides. This year the excursion will start on Sunday September 4th from Café
“Roma” at the beginning of Strazyska Valley. And then what? As the Retro Style Excursion, in principle, runs without a preset schedule, anything may happen!. Join the excursion in a retro outfit. The excursion is free of charge.
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CHIŃSKI MAHARADŻA / CHINESE MAHARAJA
SZTUKA TEATRALNA NA PODSTAWIE KSIĄŻKI WOJTKA KURTYKI
/THEATRE PLAY BASED ON THE BOOK BY WOJTEK KURTYKA
Polska premiera scenicznej wersji książki Wojtka Kurtyki w adaptacji i reżyserii Klaudyny Rozhin, współzałożycielki i szefowej Divadla Kontra, i wykonaniu Petera Čižmára (rola Wojtka Kurytki), laureata wielu aktorskich
nagród i wyróżnień zarówno w Słowacji jak i za granicą.
Metafizyczna podróż w głąb udręczonej duszy, która
walczy o autentyczną egzystencję. Opowieść o naturze
życia i wspinania, o opętaniu i wyzwoleniu, o przełomie,
który staje się etapem. Divadlo Kontra ma na swoim
koncie 13 premier, udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych w całej Europie (m.in. Edinburgh Fringe), wiele prestiżowych nagród i ponad 1000 zagranych
spektakli. Wspina się: Michal Sabovčík.
Polish premiere of the stage version of the book Wojtek Kurtyka adapted and directed Klaudyny Rozhin, co-founder and
head of the Divadlo Kontra, and performed by Peter Čižmár, winner of numerous acting awards and honors both in Slovakia and abroad. Metaphysical journey into the tormented soul, which is fighting for an authentic existence. The story
about the nature of life and climbing, and possessed of liberation, of late, which becomes the stage. Divadlo Kontra
has won 13 premier, participation in international theater festivals throughout Europe (including the Edinburgh Fringe),
a number of prestigious awards and played more than 1,000 performances. Climber: Michal Sabovčík.

SPOTKANIA Z FILMEM GÓRSKIM NA
UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM / MOUNTAIN
FILM MEETINGS AT THE UNIVERSITY OF WARSAW
Filmoteka Aktywnego Człowieka, czyli cykl spotkań z filmami i ludźmi poświęcającymi swój czas niecodziennym
pasjom, jest organizowana od 2013 roku w ramach SzFG
we współpracy z UW. Na najbliższe spotkanie pofestiwalowe zapraszamy 16 listopada 2016 roku w ramach obchodów 200-lecia powstania Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednym z wydarzeń jubileuszowych jest Dzień Górski na
UW. Więcej informacji na stronie: www.uw.edu.pl/uniwersytet/200-lat-uniwersytetu-warszawskiego.
Active Cinematheque, which is a series of meetings with
movies and the people dedicating their time to unusual passions, has been organized since 2013 as part of Mountain
Film Meetings festival in collaboration with the University of
Warsaw. Next meeting will be organized on November 16th
2016. This year Warsaw University celebrates its 200th anniversary, one of the jubilee events is Mountain Day. More
information at: www.uw.edu.pl/uniwersytet/200-lat-uniwersytetu-warszawskiego.
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MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK
MUZEÓW GÓRSKICH (IMMA)
/ INTERNATIONAL MOUNTAIN
MUSEUMS ALLIANCE IMMA

IMMA, czyli Międzynarodowy Związek Muzeów Górskich (International Mountain Museums Alliance) został zawiązany w grudniu 2015 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO-ONZ
w Rzymie. Porozumienie podpisane zostało przez pięć instytucji: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem, Museo Nazionale della Montagna „Duca degli Abruzzi” w Turynie (Włochy), Musée Alpin w Chamonix
(Francja), Servei General d’Informaciò de Muntanya w Sabadell (Hiszpania) oraz Whyte Museum of the Canadian Rockies w Banff (Kanada).
Wszystkie muzea członkowskie gromadzą obiekty i archiwa górskie oraz zajmują się historią eksploracji gór. IMMA
ma więc na celu głównie promocję kultury związanej z górami, a także organizację wspólnych projektów i wymianę
doświadczeń między placówkami.
Prezesem IMMA wybrana została Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, które od sześciu lat współpracuje z Narodowym Muzeum Górskim w Turynie. Konferencja Międzynarodowego Związku Muzeów
Górskich odbędzie się pod Tatrami w dniach 1-2 września 2016 podczas 12. SzFG.
MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego powstało w 1888 roku (ponad 125 lat temu). Posiada jedenaście
filii, w tym osiem muzeów i trzy galerie sztuki. Każdy może odnaleźć tu coś dla siebie: informacje o Tatrach, Podtatrzu
i Zakopanem; zabytkowe budynki; wystawy stałe i czasowe; sztukę artystów związanych z Zakopanem, a także zgłębiać historię i przyrodę Tatr i Podhala. Ponadto Muzeum zajmuje się działalnością wydawniczą, organizuje wydarzenia
kulturalne i prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Strona: www.muzeumtatrzanskie.pl

WYSTAWA „NA WYMARZONYCH ZIEMIACH DON BOSCO – ALBERTO MARIA
DE AGOSTINI OD PIEMONTU DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ”
Wrześniowej konferencji IMMA towarzyszy wernisaż wystawy fotografii Ojca Alberto Maria De Agostini. Zbiór
ten prezentuje piękno Patagonii oraz codzienne życie
jej mieszkańców. Autor fotografii, ojciec Alberto, był
salezjańskim misjonarzem, alpinistą i kartografem, badaczem przyrody i dokumentalistą. Jego spuścizna to
między innymi zdjęcia i filmy nakręcone w Patagonii i na
Ziemi Ognistej. Materiały te znajdują się w posiadaniu
Muzeum Narodowego Gór w Turynie i to dzięki uprzejmości placówki Polacy mogą podziwiać fotografie „Ojca
Patagonii”, najpierw w krakowskim Instytucie Włoskim,
a następnie w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
The IMMA was established in December 2015 at the headquarters of the UN Food and Agriculture Organisation in Rome.
In addition to the Tatra Museum, its founding members are the Museo Nazionale della Montagna in Turin, the Musée
Alpin in Chamonix, the Servei General d’Informaciò de Muntanya in Sabadell, Spain, and the Whyte Museum of the Canadian Rockies in Banff. The aim of the organisation is to exchange experience, launch joint projects and promote wide
ranging activities connected with the culture of mountain regions. The meeting of IMMA takes place in the framework of
the 12th Mountain Film Meetings, hosted by the Tatra Museum. In this occasion, the photography exhibition “Through
Don Bosco’s dreamed lands – Alberto Maria de Agostini from Piemont to South America” is presented in Willa Koliba
thanks to the courtesy of the Museo Nazionale della Montagna in Turin.
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JACEK & ANIA WINKLER – OBRAZY I ZDJĘCIA
/ JACEK & ANIA WINKLER PICTURES AND PHOTOS
Wybór rysunków i obrazów Jacka Winklera, alpinisty, politycznego uchodźcy zaangażowanego w Afganistanie, niezależnego dziennikarza, podróżnika, człowieka
z zamiłowaniem do sztuki i do historii. Malował zwierzęta, miasteczka, Afganistan
i Paryż. Początkowo były to sceny pełne życia i koloru, które z czasem stawały się
coraz bardziej monochromatyczne, groteskowe, tajemnicze i ponure. Obrazy te
zainspirowały twórców długometrażowego animowanego filmu „Czarodziejska
góra”. Niektóre z obrazów można zobaczyć w filmie. Fragment wystawy stanowią
zdjęcia wykonane w Dolinie Pandższeru w Afganistanie przez Jacka Winklera podczas jego pobytów w latach 1984 i 1986, i przez jego córkę Anię, która pojechała
jego śladami do Afganistanu w 2014 roku. Jest to propozycja dialogu na przestrzeni czasu i historii, obrazowana dwoma różnymi technikami fotograficznymi
złączonymi w tryptykach i poliptykach. Ania Winkler jest fotografką, operatorką,
reżyserką i współscenarzystką filmu „Czarodziejska góra”.
Selection of drawings and paintings by Jacek Winkler. He was a climber, political refugee engaged in Afghanistan, an independent journalist, traveler and a man with a passion for art and history. He painted animals, towns, Afghanistan and Paris.
These were the scenes full of life and color, which over time became more monochromatic, grotesque, mysterious and
gloomy. These images have become a source of inspiration for the feature-length animated film “The Mountain is Magic”,
where some of his paintings appear. The exhibition is composed of pictures taken in Panjshir Valley in Afghanistan by Jacek
Winkler during his stay in 1984 and 1986 and by his daughter Anne, who went in his footsteps to Afghanistan in 2014. This
is a proposal for dialogue over time and history, depicted with two different photographic techniques clasped in triptychs
and polyptychs. Ania is a photographer, cameraman, film director and co-screenwriter of the film “The Mountain is Magic”.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE SPOTKANIE
/ PHOTOGRAPHY WORKSHOPS MEETING
Warsztaty poświęcone będą portretowi – najstarszemu i najbardziej magicznemu typowi fotografii, który zawsze rodzi się w Spotkaniu dwóch ciekawych siebie osobowości. Uczestnicy poznając techniki wykorzystywane
w fotografii portretowej dowiedzą się, jak wykonać zdjęcia najwyższej jakości, zgłębiając zaś jej psychologiczne aspekty zrozumieją, jak ważna dla
inspirującej wymiany uczuć i myśli jest komunikacja pomiędzy fotografowanym i fotografującym. Wreszcie sami sięgając po aparat otworzą się na magiczną przestrzeń metafizycznego dialogu – jedyną, w której może wydarzyć
się portret. Zapraszamy do wspólnego odnajdywania tajemniczości uśpionej
w fotografii podczas Spotkań z Filmem Górskim. Spotkajmy się... na zdjęciu.
Prowadzący: Brajan Osiecki. Fotografik, grafik, muzyk, sportowiec, osoba motywująca innych, perfekcjonista. Wyróżniony absolwent Sopockiej Szkoły Fotografii WFH oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pomysłodawca i twórca
projektu „W Stronę Zdjęć”, w ramach którego wykonuje fotografie portretowe, ślubne, rodzinne, okolicznościowe, reportażowe, biznesowe, fashion, podróżnicze, motoryzacyjne. Prowadzi szkolenia z zakresu fotografii i grafiki komputerowej. Tworzy spoty reklamowe oraz klipy krótkometrażowe. Zajmuje się grafiką reklamową i tworzeniem stron www.
Angażuje się w wiele projektów charytatywnych, zawsze i wszędzie podkreśla, że nigdy nie pracuje, tylko codziennie
spełnia marzenia tworząc zdjęcia z miłości do pasji. Więcej na stronie: www.wstronezdjec.pl.
The workshop will be devoted to the portrait - the oldest and the most magical type of photography, which is always
born following the meeting of two interesting personalities. The participants will learn about techniques used in portrait
photography and how to take pictures of the highest quality. Moreover, while exploring the psychological aspects, they
will understand how important for a stimulating exchange of feelings and thoughts is interpersonal communication between the photographer and his model. Finally, thanks to the camera they will open themselves to the magical space of
metaphysical dialogue - the only one in which the portrait can be made. Find with us the mystery in photography during
Mountain Film Meetings. Let’s meet... in the picture. More information about Brajan Osiecki at www.wstronezdjec.pl.
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Pismo dla prawdziwych
tatromaniaków!

Taternik Kwartalnik

HUBERT JARZĘBOWSKI

„DUCHY MIEJSCA”
Prezentacja Huberta Jarzębowskiego o Cmentarzu Symbolicznym pod Osterwą. Odpowie na pytania: dlaczego to miejsce powstało? Jaka była jego historia? Co znaczy dzisiaj i co
znaczyło kiedyś? Oraz na najważniejsze: jakie duchy w nim
mieszkają

„GÓRY TO NIE
FABRYKA WAFLI”
PZA -

Dalej, wyżej, trudniej dla tych, którzy są już gotowi. Gdzie
zmierzamy i jakie czekają nas wyzwania, by sprostać naszym marzeniom. W czasie spotkania instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu Jacek Czech i Piotr Sztaba pokażą
kierunki, które będą służyć procesowi górskiego rozwoju.
Każdy ma swoje góry i warto znaleźć w nich swoją ścieżkę .

Tragarze górscy-tematem numeru
najnowszych „Tatr”, który ukaże się
w sprzedaży pod koniec sierpnia.

AVALUATOR -

PREZENTACJA STRATEGII
LAWINOWEJ
Avaluator 2.0 jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji w terenie zagrożonym lawinowo. Powstał w 2010 roku
w wyniku prac zawodowych przewodników górskich i narciarskich (głównie certyfikowanych IVBV) - ekspertów Canadian
Avalanche Centre. Został opracowany z
myślą o ludziach, którzy mają podstawową wiedzę na temat lawin i zagrożenia
lawinowego, ale potrzebują efektywnie
przełożyć ją na wybór drogi w terenie i
konkretne decyzje. W Kanadzie jest podstawową strategią lawinową i ponad 90%
szkoleń lawinowych jest realizowanych z
jego wykorzystaniem.
Przewodnicy zespołu FREERAJDY
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PROGRAM 12.SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM / 12TH MOUNTAIN FILM MEETINGS - PROGRAM
ŚRODA/
WEDNESDAY
10.00 - 14.00
14.15 - 17.15
17.30 - 18.30

Pokazy filmowe (filmy w oryginale z angielskimi napisami) / Mountain Film Screenings
Międzynarodowy konkurs filmowy / International Mountain Film Competition screenings
„Duchy Miejsca” - prezentacja Huberta Jarzębowskiego o Cmentarzu Symbolicznym pod
Osterwą / Hubert Jarzębowski about Ostrava Symboic Cemetery

MIEJSCE / VENUE

SOBOTA /
SATURDAY

Kino Giewont

od 10.00

Puchar Polski w Boulderingu - start eliminacji / Bouldering National Cup

Plac Niepodległości

9.00 - 11.45

Pokazy filmowe / Film screenings

Kino Sokół

11.00 - 12.00

Konferencja prasowa 12.SzFG / Press Conference of 12th Mountain Film Meetings

12.00 i 16.00

Pokazy akrobacji na linie highline / Highline show

STRH Cafe&Gallery

12.00 - 18.00

Międzynarodowy konkurs filmowy / Mountain Film Competition Screenings

Kino Giewont

12.30 - 13.30

W pogoni za marzeniami - podróż z Mateuszem Haładajem do Hiszpanii / Chasing my
dreams – Mateusz Haładaj’s journey to Spain

Kino Sokół

Kino Giewont
Kino Giewont

WYDARZENIE / EVENT

MIEJSCE / VENUE

18.30 - 19.30

W świecie tatrzańskich i alpejskich ścian - spotkanie z Miro Peto / In the world of Tatra
Mountains and Alpine Walls - meeting with Miro Peto

Kino Giewont

18.00 - 19.00

Otwarcie wystawy Jacek & Ania Winkler – obrazy i zdjęcia / Opening of the exhibition
Jacek & Annia Winkler Pictures and Photos

Galeria Antoniego
Rząsy

13.30 - 14.30

Lot koło Nagiej Damy - spotkanie z Moniką Rogozińska o Nanga Parbat /A flight around a
Naked Lady - meeting with Monika Rogozińska about Nanga Parbat

Kino Sokół

19.30 - 20.30

Wspomnienie słowackiego himalaisty Petera Šperki / In memoriam of Peter Šperka

Kino Giewont

14.00 - 15.00

Międzynarodowy konkurs filmowy / International Mountain Film Competition screenings

Kino Giewont

Avaluator - prezentacja strategii lawinowej. Marcin Kacperek grupa przewodnicka Freerajdy /AVALUATOR - presentation of avalanche startegy. Marcin Kacperek - FREERAJDY
guides team

STRH Cafe&Gallery

21.00 - 22.00
22.00 - 23.00

Górskie Kino Nocne - filmy w reż. Jerzego Surdela / Mountain Cinema by Night - Jerzy
Surdel’s films

Kino Giewont

15.00 - 16.30

W 30. rocznicę zdobycia przez Wandę Rutkiewicz K2 - spotkanie z himalaistkami
Christine de Colombel i Diną Štěrbovą / 30th anniversary of the K2 ascent by Wanda
Rutkiewicz - meeting with Christine de Colombel and Dina Štěrbova

Kino Sokół

MIEJSCE / VENUE

16.45 - 17.45

Spotkanie z Alexem Txikonem / Meeting with Alex Txikon

Kino Sokół

18.00 - 19.00

Spotkanie z Johnem Porterem / „One day as a Tiger” - meeting with John Porter

Kino Sokół

19.15 - 20.15

Polski Himalaizm Zimowy - K2, spotkanie z Januszem Majerem, Krzysztofem Wielickim
i uczestnikami programu / Polish Winter Himalaizm program - K2 - meeting with Janusz
Majer, Krzysztof Wielicki and participants of the program

Kino Sokół

20.30 - 22.00

Pierwsze zimowe wejście na Nanga Parbat - spotkanie z Simone Moro i Alexem Txikonem,
spotkanie poprowadzi Piotr Pustelnik / The first winter ascent of Nanga Parbat - meeting
with Simone Moro and Alex Txikon, the meeting will be conducted by Piotr Pustelnik

Kino Sokół

22.00

Impreza 12.SzFG - 20. rocznica zdobycia Korony Himalajów i Karakorum przez Krzysztofa
Wielickiego / Festival’s party - 20th anniversary of the Crown of Himalayas and Karakorum by Krzysztof Wielicki

STRH Cafe&Gallery

WYDARZENIE / EVENT

MIEJSCE / VENUE

CZWARTEK/
THURSDAY
10.00 - 14.00

WYDARZENIE / EVENT
Pokazy filmowe (filmy w oryginale z agnielskimi napisami) / Mountain Film Screenings

Kino Giewont

14.15 - 16.30

Międzynarodowy konkurs filmowy / International Mountain Film Competition screenings

Kino Giewont

16.45 - 17.45

Nieobecne Miasto. Przewodnik po nieznanym Zakopanem - spotkanie z autorami książki:
Maciejem Krupą, Piotrem Mazikiem, Kubą Szpilką

Kino Giewont

18.00 - 19.00

Patagoński Sen, spotkanie z Michałem Sabovčikiem / Patagonian Dream - meeting with
Michal Sabovčik

Kino Giewont

18.00 - 19.30

Otwarcie wystawy „Na wymarzonych ziemiach Don Bosco - Alberto Maria de Agostini od
Piemontu do Ameryki Południowej” / Opening of the exhibition „Through Don Bosco’s
dreamed lands – Alberto Maria de Agostini from Piemont to South America”

Willa Koliba Muzeum Stylu
Zakopiańskiego

19.15 - 21.45

Czarodziejska Góra – niezwykła opowieść o Adamie Jacku Winklerze, po pokazie spotkanie z Anną i Marią Winkler / The Magic Mountain – Adam Jacek Winkler’s incredible
history, after the screening meeting with Anna and Maria Winkler

Kino Giewont

Międzynarodowy konkurs filmowy / International Mountain Film Competition screenings

Kino Giewont

22.00 - 23.00
PIĄTEK /
FRIDAY
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WYDARZENIE / EVENT

WYDARZENIE / EVENT

MIEJSCE / VENUE

NIEDZIELA /
SUNDAY
od 10.00

Puchar Polski w Boulderingu - start półfinałów / Bouldering National Cup

Plac Niepodległości

9.00 - 12.00

Pokazy filmowe / Film screenings

Kino Sokół

9.00 - 11.30

Pokazy filmowe / Film screenings

Kino Giewont

od 11.00

Wycieczka bez programu w stylu retro / Retro style mountain excursion

Cafe „Roma” u wylotu
Doliny Strążyskiej

10.00 - 14.00

Pokazy filmowe (filmy w oryginale z agnielskimi napisami) / Mountain Film Screenings

Kino Giewont

12.00 - 13.00

Panel dyskusyjny PZA / Discussion panel by Polish Polish Mountaineering Association

Kino Giewont

14.15 - 18.00

Międzynarodowy konkurs filmowy / International Mountain Film Competition screenings

Kino Giewont

13.00 -14.30

Kino Sokół

16.00 - 16.45

K2. In Memoriam Tadeusz Piotrowski – spotkanie z Danutą Piotrowską / meeting with
Danuta Piotrowska

Kino Sokół

Gala 12.SzFG, rozdanie nagród i premierowy pokaz archiwalnego filmu „Na dachu świata”
z pierwszej wyprawy na K2 z 1909 roku / Awarding ceremony and first screening of the
archive film „On the roof of the world” from the first expedition to K2

14.30 - 15.30

„Alpejscy wojownicy” - spotkanie z Bernadette McDonald, Vikim Grošeljem i Stipem
Bozicem o słoweńskim alpinizmie / „Alpine Warriors” - meeting with Bernadette McDonald Viki Grošelj and Stipe Bozic about slovenian alpinism

Kino Sokół

Kukuczka – opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście - panel dyskusyjny / Kukuczka - the story about the most famous Polish Himalaist - panel discussion

Kino Sokół

17.00 - 18.30

15.45 - 17.00

Ostatni z wielkich - spotkanie o Andrzeju Zawadzie prowadzone przez Krzysztofa Wielickiego / The Last of the Great - meeting about Andrzej Zawada lead by Krzysztof Wielicki

Kino Sokół

19.00 - 20.30

Sztuka teatralna „Pavla nad Przepaścią” w wykonaniu słoweńskiego Teatru Mladinsko /
Theatre play by slovenian Theatre Mladinsko „Pavola above the precipice” (Teatr Witkacego)

Teatr Witkacego

17.00 - 18.00

Korona Ziemi czyli szczęśliwa dziewiątka - spotkanie z Moniką Witkowską / Seven Summits my Happy Number Nine - meeting with Monika Witkowska

Kino Sokół

19.00 - 20.30

Spotkanie z Januszem Gołębiem / Meeting with Janusz Gołąb

Kino Sokół

17.00 - 18.00

Chiński Maharadża - sztuka teatralna na podstawie książki Wojtka Kurtyki (spektakl w j.
słowackim) / Chinese Maharaja - theatre play based on the book by Voytek Kurtyka

Kino Giewont

20.30 - 22.00

Na tropie Śnieżnej Pantery - spotkanie z Andrzejem Bargielem / On the trail of Snow
Leopard - meeting with Andrzej Bargiel

Kino Sokół

18.30 - 23.00

Pokazy nagrodzonych filmów 12.SzFG / Screenings of the awarded films

Kino Giewont

18.30 - 23.00

Pokazy nagrodzonych filmów 12.SzFG / Screenings of the awarded films

Kino Sokół
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GODZINY FILMY KONKURSOWE / SCREENING TIMES - 12TH INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM COMPETITION
TYTUŁ / TITLE

REŻYSER / DIRECTOR

KRAJ/COUNTRY

CZAS/
TIME

NIEDZIELA / SUNDAY - (Pokazy filmowe Kino Sokół)
9.00 - 10.00

K2 i niewidzialni tragarze / K2 and the Invisible
Footmen

10.00 - 11.00

Brazil / Brasil

54

Nepal - trzęsienie ziemi: bohaterzy, ocaleni i cuda / Ganesh Panday
Nepal Earthquake: Heroes, Survivors and Miracles

Nepal / Nepal

46

11.00 - 11.30

I-View

Claudio Rossoni

Włochy / Italy

31

11.30 - 11.45

W

Steven Schwabl

Kanada / Canada

29

ŚRODA /WEDNESDAY - I
14.15 - 14.45

Eocha

Vladimir Perović

Czarnogóra / Montenegro

22

14.45 - 15.30

Zorra i lisi klan / Zorra et le Clan des Renards

Anne, Eric Lapied

Francja / France

43

15.30 - 16.15

Niezwykli ludzie / Extraordinary People

Orhan Tekeoğlu

Turcja / Turkey

45

16.30 - 17.15

Nepal - trzęsienie ziemi: bohaterzy, ocaleni i cuda / Ganesh Panday
Nepal Earthquake: Heroes, Survivors and Miracles

Nepal / Nepal

46

ŚRODA /WEDNESDAY - II
21.00 - 22.00

Pod ciężarem wolności / Freedom under Load

Pavol Barabasz

Słowacja / Slovak Republik

60

NIEDZIELA / SUNDAY - (Pokazy filmowe Kino Giewont)
9.00 - 10.00

3000 Filiżanek herbaty / 3000 Cups of Tea

Jennifer Jordan

USA

59

10.00 - 10.20

Operacja Moffat / Operation Moffat

Jen Randall, Claire Carter

UK

20

10.25 - 11.30

Tom

Angel Esteban, Elena Goatelli

Hiszpania, Włochy / Spain, Italy

67

NIEDZIELA / SUNDAY

CZWARTEK / THURSDAY - I
14.15 - 15.00

A Line Across The Sky

Josh Lowell, Peter Mortimer

USA

40

15.00 - 15.20

High & Mighty

Nick Rosen, Josh Lowell,
Peter Mortimer

USA

20

15.25 - 15.45

Showdown At Horseshoe Hell

Zachary Barr, Peter Mortimer,
Nick Rosen

USA

20

15.45 - 16.30

Alpine Wall Tour

Wojtek Kozakiewicz

Polska / Poland

45

18.30 - 23.00

Pokazy nagrodzonych filmów 12.SzFG / Screenings of the awarded films

Kino Sokół / Cinema Sokół

18.30 - 23.00

Pokazy nagrodzonych filmów 12.SzFG / Screenings of the awarded films

Kino Giewont / Cinema Giewont

GODZINY FILMY POZAKONKURSOWE / SCREENING TIMES IN NON-COMPETITION SECTION
TYTUŁ / TITLE

CZWARTEK / THURSDAY - II
19.15 - 21.45

Czarodziejska Góra / La montagne magique

Anca Damian

Rumunia/Polska/Francja /
Romania/Poland/France

95

22.00 - 23.00

3000 Filiżanek herbaty / 3000 Cups of Tea

Jennifer Jordan

USA

59

PIĄTEK / FRIDAY - I
14.15 -15.30

Afgańska zima / Afghan Winter

Fulvio Mariani, Mario Casella

Szwajcaria /
Switzerland

70

15.30 - 15.45

Last base

Aslak Danbolt

Norwegia / Norway

15

PIĄTEK / FRIDAY - II
16.00 - 17.15

Tom

Angel Esteban, Elena Goatelli

Hiszpania, Włochy / Spain,
Italy

67

17.15 - 17.30

Metronomic

Vladimir Cellier

Francja / France

16

17.30 - 18.00

Bigmen

Jordi Canyigueral

Hiszpania / Spain

18

SOBOTA / SATURDAY (Pokazy filmowe - Kino Sokół)

REŻYSER / DIRECTOR

KRAJ/COUNTRY

CZAS /
TIME

ŚRODA/WEDNESDAY_I
10.00 - 11.20

Dying for the summit

Pablo Martin

Hiszpania

11.20 - 11.30

Mar Álvarez. No Logo

Jon Herranz

Hiszpania

11.30 - 11.45

Snowglobe

Laure Muller-Feuga

Francja

13

38

78
8

ŚRODA/WEDNESDAY_II
12.00 - 12.40

Eight and a half circles

Gregor Kresal

Słowenia

12.40 - 12.45

First Ley

Wojtek Kozakiewicz

Polska

4

12.45- 12.50

Girls for Girls

Wojtek Kozakiewicz

Polska

3

12.50 - 12.55

Papichulo

Wojtek Kozakiewicz

Polska

4

12.55 -13.00

Obsesja

Wojtek Kozakiewicz i Jacek
Matuszek

Polska

6

13.15 - 13.20

Eiland

Kuesti Fraun

Germany

13.20 - 14.00

Mongolian Rhapsody

Paddy Hayes

Irland

39

3

9.00 - 9.45

Zorra i lisi klan / Zorra et le Clan des Renards

Anne, Eric Lapied

Francja / France

43

CZWARTEK/THURSDAY_I

9.50 - 10.05

Metronomic

Vladimir Cellier

Francja / France

16

10.00 - 11.00

Tashi’s Turbine

Amitabh Joshi

Nepal

57

10.10 - 10.50

A Line Across The Sky

Josh Lowell, Peter Mortimer

USA

40

11.00 -11.20

Begin again

Lee In-seong

Korea

20

11.00 - 11.20

High & Mighty

Nick Rosen, Josh Lowell,
Peter Mortimer

USA

20

11.30 - 12.00

The Meaning of Mountain

Lee Seong-jae

Korea

30

Zachary Barr, Peter Mortimer,
Nick Rosen

USA

11.25 - 11.45

Showdown At Horseshoe Hell

CZWARTEK/THURSDAY_II
20

SOBOTA / SATURDAY - I
12.00 - 13.00

W imię moralności i porządku / In the Name of
Morals and Order

Bruno Joucla

Francja / France

64

13.15 - 13.40

Operacja Moffat / Operation Moffat

Jen Randall, Claire Carter

UK

20

13.40 - 14.45

Ujek

Jerzy Porębski

Polska / Poland

48

SOBOTA / SATURDAY - II

60

Iara Lee

12.15 - 12.20

Terra Incognita

Claudio Pesenti

Włochy

3

12.20 - 14.00

Bakur

Çayan Demirel - Ertuğrul
Mavioğlu

Turcja

92

PIĄTEK/FRIDAY_I
10.00 - 10.40

Mongolian Rhapsody

Paddy Hayes

Irland

39

10.45 - 12.15

Bakur

Çayan Demirel - Ertuğrul
Mavioğlu

Turcja

92

PIĄTEK/FRIDAY_II

15.00 - 16.00

K2 i niewidzialni tragarze / K2 and the Invisible
Footmen

Iara Lee

Brazil / Brasil

54

12.30 - 13.35

Tadeusz Gąsiennica Giewont. Bez Ale

Robert Żurakowski i Bartosz
Szwast

Polska

64

16.00 - 17.00

W

Steven Schwabl

Kanada / Canada

29

13.45 - 13.50

First Ley

Wojtek Kozakiewicz

Polska

4

17.00 - 18.00

I-View

Claudio Rossoni

Włochy / Italy

31

13.50 - 14.00

Mar Álvarez. No Logo

Jon Herranz

Hiszpania

8
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partnerzy:

Schronisko Morskie Oko

BIURO ORGANIZACYJNE / FESTIVAL’S OFFICE
Dyrektor/Director: Magda Ziaja-Żebracka
Wicedyrektor/Vice- Director: Jakub Brzosko
Wicedyrektor ds. współpracy międzynarodowej
/Vice-director for International Cooperation: Gabi Kühn
Współpraca/Cooperation: Katarzyna Figura, Magda Szczerek
Media i promocja/Media and promotion: Agnieszka Szymaszek

THE REPUBLIC OF SLOVENIA
EMBASSY IN WARSAW

TŁUMACZENIA FILMÓW / the films translated by:
Anna Cukrowska, Justyna Drobkiewicz, Agnieszka Kalecińska, Gabi Kühn, Ela Pająk, Szymon Pyteraf,
Gosia i Marcin Radwan, Katarzyna Stamenkov, Renata Szredzińska, Lidia Tułodziecka, Danuta Zgliczyńska.

sponsorzy:

media:

Przygotowanie katalogu / Catalogue prepared by: Gabi Kühn
Redakcja i korekta: Agnieszka Szymaszek (PL), Anna Bruska (EN)

AUTOR PLAKATU 12.SZFG / Poster Design by: Krzysztof Kokoryn
OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD / Graphic design: R ND R s.c. / www.rndr.pl
KONTAKT
Magda Ziaja-Żebracka
+48 791 686 987; magda.ziaja@spotkania.zakopane.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW / Contact for the media:
info@mountain-media.pl
+48 504 03 08 96

Contact in English, Italian, French and Russian:
gabi@spotkania.zakopane.pl ; +48 504 65 17 77

Wolontariusze 12.SzF: Magdalena Biskup, Marysia Komendacka, Małgorzata Libura, Katarzyna Martyniuk,
Barbara Mateja, Jakub Michnowski, Marek Michnowski, Justyna Płonka, Izabela Ściubidło, Karolina Trynda,
Zuzanna Trela, Marzena Szczepek, Daniel Zubiak.
Festiwal jest organizowany przez Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim
/ The festival is organised by a non-profit association Mountain Film Meetings
KRS/National Court Register number: 0000251320
Nr konta bankowego/bank account number: Credit Agricole 12 1940 1076 3087 6417 0000 0000

Spotkania z Filmem Górskim: www.spotkania.zakopane.pl
Festiwal jest członkiem / Member of The International Alliance for Mountain Film www.mountainfilmalliance.org
Znajdź nas na Facebooku /Follow us on Facebook: www.facebook.com/spotkania.zfilmemgorskim

62

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

na jesień
PLAC PEŁEN KULTURY
Nowa odsłona Placu Niepodległości
M.in. można tu wspólnie z dziećmi malować, rysować, wziąć udział
w warsztatach z Treningu Naturalnego, jazdy na deskorolce oraz poćwiczyć jogę z instruktorami. Jest także
punkt bookcrossingu. Plac Niepodległości to Krupówki w zupełnie nowej
odsłonie!
SIENKIEWICZ NASZ
WSPÓŁCZESNY
Narodowe czytanie Quo Vadis
Henryka Sienkiewicza
Miejska Biblioteka Publiczna,
Łukaszówki 4,
2 września 2016, godz. 12
Kaplica M.B. Jaworzyńskiej
na Wiktorówkach,
10 września 2016, godz. 10
Są pisarze, do których zawsze warto
wracać – jednym z nich bez wątpienia
jest Henryk Sienkiewicz. W ramach
narodowej akcji wspierania czytelnictwa w całej Polsce nie może zabraknąć Zakopanego!
MUZYKA NAJWYŻSZEJ PRÓBY
Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Kameralnej „Muzyka na szczytach”
3–10 września 2016
Jak co roku początek września to
w Zakopanem idealny czas dla miłośników muzyki klasycznej.
Festiwal „Muzyka na szczytach” gwarantuje najwyższy światowy poziom
muzyki kameralnej.
PĘPEK ŚWIATA
Zakopiańskie prezentacje
artystyczne w Teatrze
im. St. I. Witkiewicza
Teatr im. St. I. Witkiewicza proponuje
niezwykłą serię spotkań z przedstawicielami wszystkich gałęzi sztuki – od
artystów przez pisarzy aż po filozofów
i muzyków. Irena Jun i Wiesław Komasa w skrzącej się dowcipem Filozofii po
góralsku według ks. Józefa Tischnera,
Agata Zubel i Orkiestra Muzyki Nowej
w kompozycji do tekstu Samuela Becketta Not I, fiński teatr Quo Vadis w Pokusie to tylko niektóre z propozycji.

JESIENNA SZTUKA
Wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki
(ul. Krupówki 41)
Jesień to wspaniały moment, by
spotkać się ze sztuką i jej pięknem.
Dlatego Miejska Galeria Sztuki przy
Krupówkach przygotowała aż cztery
niezwykłe wystawy:
Wystawa malarstwa Józefa
Czerniawskiego „Obrazy”
16 września – 9 października 2016
Prace Józefa Czerniawskiego emanują
niezwykłym, bardzo sensualnym pięknem. W swojej twórczości zwraca on
szczególną uwagę na materialność
sztuki, tworzywo, z którego jest
wykonana. Perfekcjonizm to jeden
z niezbywalnych atrybutów Czerniawskiego – zderzony z miłością do
koloru i szacunkiem do materii daje
jego dziełom poczucie siły.
Wystawa z okazji Jubileuszu
140-lecia Szkoły Kenara
14 października – 13 listopada 2016
Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem jest jedną
z najstarszych średnich szkół plastycznych w kraju i jednocześnie najważniejszą kuźnią młodych talentów. Na
wystawie zostaną zaprezentowane
wszystkie dyscypliny sztuki: rzeźba,
snycerstwo, meblarstwo, lutnictwo,
tkanina, rysunek, malarstwo, grafika,
fotografia oraz reklama wizualna.
Wystawa Lidii Rosińskiej
2 grudnia 2016 – 8 stycznia 2017
Gdyby chcieć opisać twórczość Lidii
Rosińskiej przy pomocy jednej metafory, najlepiej nadawałby się do tego
ogród zen w Kioto, w którym dochodzi do zjednoczenia przeciwieństw,
a materia reprezentuje zarówno samą
siebie, jak i kosmiczny porządek, który
przenika wszystko.
Wystawa Targi Sztuki
2 grudnia 2016 – 8 stycznia 2017
Wystawa Targi Sztuki to niezwykła
różnorodność form wyrazu: sąsiadują
tu malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina, fotografia czy sztuka użytkowa. To

także ogrom technik i tematów, czyli
znakomita okazja dla kolekcjonerów
i miłośników sztuki.
SZTUKA Z PROJEKTORA
Reaktywacja kultowego
przeglądu filmów o sztuce.
Miejska Galeria Sztuki
oraz kino Sokół
29 września – 1 października 2016
Po kilkunastu latach przerwy do
Zakopanego wraca przegląd filmów
o sztuce. W tym roku będzie można
obejrzeć filmy już wielokrotnie nagradzane, m.in. o Hasiorze, Kenarze, Rząsie, Brzozowskim, ale także nowsze
produkcje, choćby Młyn i krzyż Lecha
Majewskiego. Wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty: Agi Siemaszko
oraz muzyki filmowej w wykonaniu
Krzesimira Dębskiego. Podczas przeglądu odbędą się także praktyczne
warsztaty filmowe.
JAZZ W GÓRACH
XX Jazz Camping Kalatówki
03–09 października 2016
Jazz nigdzie nie brzmi tak dobrze jak
w Tatrach – komuś, kto nigdy nie był
na Jazz Camping Kalatówki, nie da się
opisać magii perkusji i saksofonu rozbrzmiewających wśród górskiej nocy.
Jest to impreza unikalna na skalę światową. Trzeba tam być.
MUZYCZNE TALENTY
XVIII edycja Międzynarodowej
Akademii Sztuki – Zakopane 2016
21–30 października 2016
Jej celem jest prezentacja najciekawszych młodych muzyków, ale również
przygotowanie ich do występów na
całym świecie.
CHÓR I ORKIESTRA
Koncert Tatrzańskiej
Orkiestry Klimatycznej
12 listopada 2016
Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
oraz Święta Niepodległości w kościele św. Krzyża odbędzie się niezwykły
koncert jasnogórskiego chóru Pueri
Claromontani oraz Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej.

Więcej informacji na stronach zakopane.pl i zakopane.eu.

